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Scopul … nu scuzã mijloacele!

Aºa sunã preceptul pentru cei nor-
mali. Numai cã pentru alþii, varianta
lui Machiavelli – cea fãrã negaþie –
sunã bine, cãci foloasele personale
nu-i îngrijoreazã în raport cu starea
celor amãrâþi. ªi aceasta, pentru cã
„sprintul” de doar 16 ani parcurºi pânã
acum în cursa nebuneascã pentru
înavuþire pare sã nu-i mai opreascã.
O fi bine, o fi rãu, numai Cel de Sus
poate ºti. Oricum, viaþa a dovedit-o cã
sub o formã sau alta, mai devreme sau
mai târziu, existã un Dumnezeu în
toate, în sensul instaurãrii dreptãþii.

Sigur cã unii, având în exces tot
ceea ce n-au visat, au ajuns la un grad
de indiferenþã ºi sfidare pe mãsura
anecdotei populare, când râtanul, de
prea sãtul ºi bine, ajunge sã dea cu
piciorul la „troacã”.

Milioanele de nemulþumiþi, care
trag mâþa de coadã ca pauperi aduºi
în sapã de lemn tocmai de aceºti
nababi, simt cã nu trebuie sã mai
treacã mult timp pânã la o eradicare a
situaþiei  impuse prin fraudã, înºelã-
ciune ºi forþã.

Aceste necurate lucruri se regãsesc
tocmai în mijloacele cu care unii înþe-
leg sã-ºi atingã scopul sau, mai bine
zis, scopurile pentru cã ele s-au
înmulþit ºi se înmulþesc în progresie
geometricã, de seamã ce nimeni nu
rãspunde pentru nimic din ceea ce
face necinstit. Pe unde o zace oare
legea? Nu trebuie sã faci eforturi
deosebite s-o gãseºti pentru cã ea
existã, dar nu este aplicatã întrucât, în
primul rând, juriºtii s-au încuscrit în
interese ºi acþiuni chiar cu fãptaºii.

Un dosar întocmit „cuiva” este de
nenumãrate ori completat ºi recom-
pletat fãrã a avea în timp forma defini-
tivã, pe baza cãreia sã se poatã lua o
decizie corectã. Sunt de notorietate
destule dosare care nici dupã 10-12 ani

nu au ajuns la judecatã, ele fiind
prescrise ºi, prin urmare, autorii sal-
vaþi chiar de cãtre cei pe care îi plãtim
cu toþii pentru a ne apãra de infractori.

Unii ar trebui sã înþeleagã cã
scopul… nu scuzã mijloacele în
nenumãrate situaþii de care ne lovim
cotidian. Sã ne oprim puþin, aºadar, în
zona fenomenului investiþional.

Se prezintã zilnic presei ºi, indirect,
cetãþenilor o puzderie de proiecte de
locuinþe sau clãdiri cu destinaþie comer-
cialã ºi de afaceri.

Astãzi, se dau ca certe asemenea
lucrãri de construcþii, unele fiind chiar
începute ºi deci în derulare, pentru ca
dupã una sau douã luni sã aparã versi-
uni de ilegalitãþi asupra terenurilor sau
a respectãrii unor cerinþe edilitare.

Dupã cum se cunoaºte, cel puþin în
Bucureºti s-a pornit un asalt de moder-
nizare (în concepþia unora) a capitalei
prin diverse implanturi de clãdiri.

De fapt, neþinându-se seama nici de
istorie, de arhitecturã, esteticã ºi nici de
funcþionalitate, aceastã ofensivã urmã-
reºte numai cãptuºirea cu noi sume de
bani a unor buzunare ºi aºa ticsite.

Bine, veþi spune, dar care este
legãtura între scop ºi mijloacele
folosite? Numai unii naivi nu pot
regãsi legãtura în comisioanele de
ordinul milioanelor de euro primite de
cei care îºi dau acceptul pentru
realizarea proiectelor.

ªi dacã existã procese ºi procese
legate de monstruozitãþile care urmeazã
sã mutileze capitala României, acestea
apar la puþin timp dupã începerea
lucrãrilor. De ce? Pentru cã „investi-
torii”, odatã avansând ºpãgile (consis-
tente, cum spuneam), au pretenþia sã nu
mai fie deranjaþi, obligându-i pe benefi-
ciarii comisioanelor sã facã orice pentru
realizarea obiectivelor lor.

ªi atunci, scopul fiind acesta, nu
mai conteazã mijloacele.

Cazurile precum cele legate de con-
strucþia unor clãdiri „moderne” care
sãgeteazã spre cer alãturi de obiective
istorice, religioase, arhitectonice etc. nu
numai cã nu-i preocupã sau îngrijo-
reazã pe edili, dar îi fac sã fie acerbi alã-
turi de investitori. Oare de ce?

De curând, i-a cãzut pata „cuiva” sã
remodeleze spaþiul din Piaþa Revoluþiei,
o zonã ºi aºa ticsitã, în care amalgamul
este la el acasã. Se preconizeazã ridi-
carea unor clãdiri noi alãturi de cele
existente, parcãri subterane cu acces
în curtea fostului Palat Regal etc., în
condiþiile în care circulaþia este ºi aºa
strangulatã, pe Calea Victoriei de-abia
încãpând douã maºini pe singurul sens
care existã.

Dar mai conteazã ceva atunci când
de la o poºtã se vede cã este vorba
despre uriaºe interese financiare, de
ambiþii politice sau orgolii profesionale?
Nu, pentru cã scopul ºi în acest caz, ca
în multe altele, nu priveºte oportuni-
tatea unor asemenea lucrãri în raport cu
cele adevãrat necesare ºi utile –
canalizarea, de exemplu. El, adicã
scopul,  de la o poºtã se vede cã este
subordonat beneficiilor grupului de
interese ale clientelei politice instaurate
în urmã cu un an ºi jumãtate de Alianþa
DA (Dreptate ºi Adevãr). Unde or fi
oare Dreptatea ºi, mai ales, Adevãrul?

Aºadar, sãtulã de machiavelismul
politic, opinia publicã a ajuns sã fie
convinsã cã noul slogan trebuie sã
sune cam aºa: „scopul... nu scuzã
mijloacele” ºi sperãm cã se va auzi la
alegerile viitoare. Altfel, vai de noi! 
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Platforma pliabilã Doka K

Una dintre cerinþele obligatorii în
construcþiile civile sau industriale este
asigurarea condiþiilor de lucru de maximã
siguranþã la înãlþime.

Rãspunsul firmei Doka la aceste pro-
bleme este Platforma Pliabilã Doka – ates-
tatã de CNAMEC / RMEC cu Atestatul
Tehnic nr. Reg. R-069-0534/2004.

Platforma pliabilã Doka K este pre-
montatã, gata de pus în funcþiune, cu
piese de sistem standardizate, utilizatã ca:

schelã de lucru (conform EN 12811-1);
schelã de protecþie (conform preve-

derilor EN 12811-1 ºi DIN 4420 Partea 1).
DESCRIEREA SISTEMULUI

Platforma pliabilã Doka K, folositã ca
schelã de lucru rapidã sau schelã de pro-
tecþie, este livratã pliat pentru a econo-
misi spaþiu; se depliazã rapid pe ºantier ºi
se agaþã cu ajutorul macaralei în locurile
de agãþare pregãtite.

Datoritã unitãþilor premontate ºi acce-
soriilor practice, economiseºte costurile
pentru personal ºi timpul de funcþionare
al macaralei.

Lungimea platformei poate fi selec-
tatã în funcþie de necesitate:

- 3,00 m (2 console);
- 4,50 m (3 console).

Suprafaþa de lucru planã a plat-
formei pânã la:

-1,84 m.
Punctele de agãþare au întotdeauna

aceeaºi distanþã în raster, de 1,50 m.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Încãrcarea utilã admisi-

bilã este de la 150 kg/mp –
pentru lucrãri de între-
þinere ºi, în special, de
curãþire a faþadelor, pânã la
600 kg/mp, atât pentru
lucrãri de zidãrie, ten-
cuieli, cât ºi pentru lucrãri
de montaj greu.

Avantajele sistemului
Capacitate de încãr-

care mare în funcþie de
domeniul de utilizare,
150–600 Kg/mp, clasa de
încãrcare 6;

Platforma de com-
pensare de 3,00 m pentru
ajustarea lungimilor ºi
soluþii de colþ – cu balus-

tradã integratã dintr-o bucatã;
Puncte de agãþare cu macaraua

retractabile care garanteazã o suprafaþã
de lucru planã ºi sigurã a platformei,
evitând accidentele prin împiedicare din
cauza pieselor proeminente;

Durata mare de viaþã datoritã exe-
cuþiei robuste,  podinilor lustruite ºi  con-
strucþiilor din oþel zincate;

Prelungirea montantului pentru
balustrade K ºi plasã de protecþie – pentru
completarea ºi asigurarea funcþiei de
interceptare de pe acoperiº;

Montantul lateral pentru balustrade T
– pentru ridicarea rapidã ºi sigurã a
balustradei la capãtul platformei;

Douã variante de agãþare pentru
adaptarea la situaþia specificã pe ºantier:

- sistemul de agãþare conic;
- sistemul de agãþare cu buclã.

Volum redus de depozitare ºi transport.
VARIANTE DE COMPLETARE
Platforma de completare premon-

tatã, pliabilã, de 3,00 m, permite
realizarea colþurilor ºi a egalizãrilor
lungimii pânã la 2,50 m – fãrã dulapi
separate economisind timp;

Pentru protecþia de capãt, se
foloseºte montantul lateral pentru
balustrade T;

Prelungirea montantului pentru
balustrada K ºi plasa de protecþie formeazã
o schelã de protecþie pentru acoperiº;

Soluþie de construit pe ºantier cu
dulapi.

SISTEME DE AGÃÞARE
Sistemul standard de prindere este

cu con de agãþare, care se înºurubeazã în
elementul fixat în prealabil în beton; 

Sistemul de agãþare cu buclã este
realizabil cu ajutorul cârligului de sus-
pendare Doka-ES;

Sistemul de fixare cu ancoraje
expandabile.

Platforma pliabilã Doka K este uºor
adaptabilã, în montare, la structura con-
strucþiei, prelungirea sprijinirii fiind nece-
sarã atunci când punctul de presiune al
platformei nu se sprijinã pe pãrþi ale
clãdirii (de exemplu, sistem de con-
strucþie în cadre, goluri în pereþi).

APLICAÞII
1. Schelã de lucru fãrã cofraj
2. Schelã de lucru cu cofraj
Lãþimea mare a platformei K de 1,80 m

creeazã loc suficient pentru rezemarea
sigurã a cofrajelor pentru pereþi:

Cofrajul sprijinit pe platforma pliabilã;
Cofrajul sprijinit pe platforma etajului;
Cofrajul pe platformã pliabilã cu

ancorarea cofrajului ºi consolei cofrajului
cãþãrãtor. 

Prelungirea sprijinirii se face cu aju-
torul riglei multifuncþionale ºi proptelei
pentru platforma de lucru.

Pentru prelucrãri ulterioare ale betonu-
lui sau pentru lucrãri de montare (exemplu
demontarea locurilor de suspendare care
nu se mai utilizeazã), se permite ataºarea
unei platforme suspendate, realizându-se
al doilea nivel de lucru.

3. Cofraj cãþãrãtor K
Prin completarea platformei pliante K

cu câteva piese standard ºi sabotul de
legãturã K, se creeazã un cofraj cãþãrãtor.

Se monteazã acolo unde este nece-
sarã mutarea cofrajelor în sus, în mai
multe secþiuni de betonare, ºi nu existã
cerinþã pentru cofraje de întoarcere;

Cofrajele ºi platformele se mutã
ca un sistem într-o singurã miºcare cu
macaraua;

Cofrarea ºi decofrarea se fac fãrã
macara, ceea ce reduce timpul de uti-
lizare a macaralei.

Platforma pliabilã K, folositã ca bazã
de montare pentru schelele de faþade, se
recomandã atunci când nu se poate
monta o schelã de faþadã din cauza gropi-
lor deschise de fundaþie sau a menþinerii
drumurilor de acces.

TRANSPORT ªI DEPOZITARE
Platformele pliabile K sunt premontate

ºi pot fi transportate ºi depozitate în stivã,
economisind loc, fãrã pericolul de
alunecare sau rãsturnare.

Toate informaþiile pentru utilizator,
instrucþiunile de montaj/demontaj ºi uti-
lizare se regãsesc în pliantul Platforma
pliabilã Doka KK – instrucþiuni ce se
livreazã odatã cu sistemul.

Echipele de specialiºti ale departa-
mentelor tehnic ºi comercial ale firmei
Doka  stau în permanenþã la dispoziþia
clienþilor cu soluþii tehnice de cofrare ºi
formule comerciale meniite sã vinã în
întâmpinarea necesitãþilor acestora. 





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 12 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Komatsu WA250-5
Soluþia profesionistã de încãrcare

KOMATSU WWA250-55
UN ÎÎNCÃRCÃTOR PPRODUCTIV
Motorul KOMATSU din dotarea

încãrcãtorului WA250-5 furnizeazã
135 CP la 2000 rpm. Cuplul motor
oferit împreunã cu transmisia hidrosta-
ticã contribuie atât la uºurinþa deosebitã
a încãrcãtorului de a urca pante mai
abrupte, cât ºi la realizarea unui con-
sum minim de combustibil. În toate
operaþiunile efectuate (încãrcat din stoc
+ cãrat + încãrcat în camion), încãrcã-
torul KOMATSU WA250-5 a realizat
cicluri de lucru mai rapide comparativ
cu utilajele din gama sa, precum ºi
economii importante de combustibil.

KOMATSU WWA250-55
UN ÎÎNCÃRCÃTOR VVERSATIL

Încãrcãtorul frontal KOMATSU
WA250-5 este oferit în echiparea stan-
dard cu Sisteem de Control al Tracþiunii
(TCS). Dacã operatorul activeazã sis-
temul de control al tracþiunii, efortul
maxim de tracþiune este limitat
automat la 80%, pentru a preveni
patinarea pneurilor în cadrul operaþiu-
nilor uºoare de depozitare sau în
lucrul pe soluri nisipoase ºi pentru a
prelungi durata de viaþã a pneurilor.

KOMATSU WWA250-55
UN ÎÎNCÃRCÃTOR UUªOR DDE UUTILIZAT

ªI ÎÎNTREÞINUT
Întreþinnerea nu a fost niciodatã

mai uºor de realizat, accesul  la toate
pãrþile motorului fiind extrem de
mare. Capota motorului este constru-
itã de asemenea naturã încât  motorul

poate fi vizitat foarte uºor prin pãrþile
laterale, iar ventilatorul ºi radiatorul,
prin partea din spate. Radiatorul
poate fi curãþat foarte simplu prin
glisarea în lateral a ventilatorului. 

Sistemul hidraulic de frânare este
de tip dublu circuit. Frânele sunt
multi disc ºi sunt imersate în baie de
ulei, oferind cel mai mare grad de
siguranþã în exploatare ºi o duratã de
viaþã mare. Beneficiile acestui sistem
de frânare constau în faptul cã nu este
afectat de condiþiile de mediu ºi de
lucru, putând intra în lucru imediat
dupã pornirea motorului ºi neavând
nevoie de nici un fel de mentenanþã. 

Sistemul de gresare automat reduce
timpii de gresare la minimum ºi cos-
turile legate de gresarea manualã ºi
de întreþinere preventivã.

EMMS (Sistem de Monitorizare  a
Funcþiilor Echipamentului) reprezintã
un sistem de monitorizare modern ºi
eficient care poate fi citit de cãtre
operatori sau de cãtre inginerii de
service. Dacã apare o eroare, este
imediat vizibilã pe monitor în limba
care a fost selectatã.

KOMATSU WWA250-55
UN ÎÎNCÃRCÃTOR CCONFORTABIL
Cabina SPACECAB este printre

cele mai spaþioase din aceastã clasã
de încãrcãtoare ºi oferã condiþii
aproape la fel de bune ca multe dintre
autoturismele pe care le conducem zi
de zi. Geamul frontal, prin design-ul

sãu special, oferã o vizibilitate excelentã
operatorului; acesta are acces vizual
la nivelul cupei ºi chiar la nivelul
pneurilor. Cabina este montatã pe
niºte suporþi ce absorb vibraþiile,
asigurând un confort deosebit ºi un
nivel de zgomot extrem de redus la
interiorul cabinei. În plus, instalaþia
de climatizare ºi scaunul cu încãlzire
oferã un confort deosebit operato-
rului, atenuându-i în acelaºi timp
starea de obosealã.

O altã facilitate oferitã în echiparea
standard o reprezintã comanda tip Joy-
stick care înglobeazã mai multe funcþii
ale maºinii. De exemplu, din Joystick
poate fi controlatã cupa de încãrcare
(încãrcare-descãrcare), braþul de încãr-
cãtor (sus-jos), cutia de viteze (înainte-
neutru-marºarier). Totodatã este asiguratã
ºi simultaneitatea miºcãrilor încãr-
cãtorului, ceea ce ajutã la realizarea
unor performanþe ºi a unei producti-
vitãþi de invidiat.

KOMATSU
SERVICE ªªI PPIESE DDE SSCHIMB

Când cumpãraþi un utilaj de con-
strucþii KOMATSU, vi se oferã mult
mai mult decât produsul în sine.
Service-ul MARCOM vã este alãturi în
orice situaþie, pe toatã durata de viaþã
a utilajului. Piesele de schimb sunt
disponibile în cel mai scurt timp posi-
bil, iar intervenþiile se programeazã
într-un interval minim de timp. 

Komatsu WA250-5
Date tehnice

Motor: 135 CP
Greutate operaþionalã: 13.800 kg

Volum cupã: 2,0 - 4,0 m3

Komatsu, al doilea producãtor mondial de utilaje de construcþii, oferã
o gamã impresionantã de încãrrcãtoare frontale. O mare parte din producþia
de încãrcãtoare frontale KOMATSU se realizeazã la fabriica KOMATSU-
HANOMAG din Germania. În momentul de faþã sunt disponibile nu mai
puþin de 21 de modele,  având puteri ale motoarelor cuprinse între 54 CP
(modelul WA65-5) ºi 1585 CP (modelul WA1200-3).

Înccãrcãtorul frontal KOMATSU WA250-5 reprezintã o combinaþie perfectã
de performanþã, confort ºi econommie. Este o maºinã robustã, extrem de
bine echipatã ºi foarte fiabilã ºi, în acelaºi timp, foarte ecoonomicã.
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TESCAR – reprezentatã în România de RomNed

Utilaje pentru forat piloþi

Compania româno-olandezã ROMNED este reprezen-
tantul autorizat pentru România al TesCar, o companie
italianã înfiinþatã în anul 1976, care ºi-a început activi-
tatea cu producþia de subansambluri ºi accesorii pentru
utilaje de foraj: cupe de forat (cilindrice, centrifugale, cu
fund dublu, extensibile), bene hidraulice, sape elicoidale,
bare Kelly (cu fricþiune, cu blocaj), carote etc.

În decursul  câtorva ani, producþia a evoluat în mod
firesc cãtre cerinþele pieþei italiene de profil, ºi anume uti-
laje hidraulice pentru forat micropiloþi. Astfel a apãrut
prima serie de asemenea utilaje, cunoscutã sub numele
de „TES series”, care include: TES 20D pentru forat gãuri
de drenaj, TES 20B ataºabil la excavator, TES 40 compact
sau cu unitate de putere separatã ºi TES 100 foreze
hidraulice. Aceastã serie de utilaje s-a impus în scurt
timp atât pe piaþa italianã, cât ºi pe pieþele externe ºi

a reprezentat pentru TesCar un important pas înainte
ºi experienþa acumulatã în domeniul forajelor.

Urmându-ºi drumul firesc, compania TesCar a conti-
nuat cercetarea, dezvoltarea ºi proiectarea utilajelor pentru
foraje ºi a introdus în fabricaþie o serie nouã: „CF  series”,
pentru forat piloþi. Modelele din seria CF (CF 2,5, CF 2,5A
– cu stabilizator dublu, CF 2,5 Compact – cu comandã la
distanþã, CF 3, CF 3P – cu coloanã telescopicã, CF 3S,
CF 3SC - cu stabilizator dublu, CF 4, CF 6, CF 8, CF 10 ºi
CF 12) sunt proiectate pentru a putea fi transportate cu
uºurinþã la locul lucrãrii, pot interveni în arii de lucru cu
acces dificil ºi spaþiu limitat ºi prezintã performanþe
tehnice deosebite în raport cu dimensiunile lor reduse.
Practic, se pot folosi toate sistemele de foraj existente: cu
cap rotativ, cu CFA (cu melc continuu), pentru pereþi
diafragmã etc. Cuplul dezvoltat acoperã domeniul de la
2.500 kgm (CF 2,5) pânã la 12.000 kgm (CF 12) cu diame-
tre ale gãurilor forate de la 350 mm pânã la 1.300 mm ºi
adâncimi de foraj de la 15 m pânã la 40 m, folosind sis-
temul cu bare Kelly. 

Noul model CF 3 CFA dezvoltã un cuplu de 3.200 kgm
ºi poate atinge o adâncime de 10 m la un diametru maxim al
gãurii forate de 500 mm, folosind sistemul de forare cu CFA.
Ultimul model implementat în producþie la TesCar ºi care
va fi lansat pe piaþã la sfârºitul acestei veri – CF 8 CFA –
este, de asemenea, dedicat sistemului de foraj cu CFA. 

Compania TesCar este o firmã cu un potenþial deosebit
ºi reprezintã încã un exemplu de „succes italian” pe piaþa
de profil. Succesul nu este întâmplãtor ºi, dupã cum spune
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dl Sauro Tonti – conducãtorul destinelor acestei companii,
el va continua: „Factorii principali care au evidenþiat
întotdeauna compania TesCar sunt: seriozitatea cu care
abordãm ºi realizãm proiectele, calitatea materialelor pe
care le folosim la construcþia utilajelor, nivelul înalt de
specializare al angajaþilor ºi suportul tehnic ºi consultanþa
pe care le asigurãm clienþilor noºtri din toatã lumea”. 

ROMNED a vândut deja pe piaþa româneascã douã
utilaje CF 2,5, existând semnale ca maºinile TesCar sã
aibã succes ºi în România, dacã avem în vedere ºi rapor-
tul calitate/performanþe-preþ foarte bun, comparativ cu al
altor producãtori de utilaje similare.

În calitate de reprezentant autorizat, ROMNED asigurã
cu personal tehnic specializat, instruit la firma producã-
toare, punerea în funcþiune a utilajelor, service în
perioada de garanþie (12 luni) ºi în postgaranþie, consul-
tanþã tehnicã ºi îºi propune o atitudine orientatã cãtre
client, prin dezvoltarea unor relaþii de colaborare bazate
pe implicarea cu seriozitate în identificarea nevoilor
clienþilor, precum ºi prin stabilirea soluþiilor tehnice
optime. 
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Sisteme moderne
de comandã ºi monitorizare

a centralelor de beton
prof. dr. ing. Alexandru VLÃDEANU, UTCB – Facultatea de Utilaj Tehnologic

Exigenþele solicitate de aceºti fac-
tori se referã la:

a) calitatea materiilor prime
(ciment, agregate, aditivi, apã) pentru
care trebuie sã existe certificate de
conformitate, bazate pe controlul
producþiei, pe analize de laborator ºi
pe certificarea sistemului calitãþii
furnizorilor;

b) respectarea tehnologiei de
preparare a betonului ºi, în primul
rând, stabilirea corectã a reþetelor
betoanelor, asigurarea preciziei de
dozare ºi a omogenitãþii amestecului;

c) tipul ºi starea echipamentelor
utilizate la prepararea betonului (se
impune verificarea periodicã de cãtre
organisme de inspecþie acreditate,
precum ºi verificarea metrologicã
periodicã a dozatoarelor);

d) controlul producþiei;
e) factorul uman.
Îmbunãtãþirea calitãþii betonului

preparat în centrale de beton ºi con-
trolul permanent al calitãþii se pot
realiza prin automatizarea centralelor
de beton, utilizând sisteme de
comandã ºi control asistate de calcu-
lator, sisteme care asigurã ºi monito-
rizarea procesului de preparare a
betonului, precum ºi gestiunea
resurselor.

CERINÞE PPENTRU SSISTEMELE

MODERNE DDE CCOMANDÃ

ªI MMONITORIZARE

A CCENTRALELOR DDE BBETON

a) automatizarea întregului ciclu
de lucru (dozarea agregatelor, a
cimentului, apei ºi aditivilor, mala-
xarea, descãrcarea betonului);

b) realizarea unei calitãþi ridicate
ºi constante a betonului preparat prin:

dozarea precisã automatã a
componentelor betonului, inclusiv
dozarea automatã a aditivilor, cu
posibilitatea de corecþie a reþetei în
funcþie de umiditatea nisipului ºi de
curba granulometricã realã a agre-
gatelor, precum ºi cu posibilitatea
corecþiei erorilor de dozare de la o
ºarjã de beton la alta;

controlul permanent al dozãrii
prin înregistrarea la imprimantã atât
a reþetei prescrise, cât ºi a reþetei
realizate;

controlul automat al consis-
tenþei betonului ºi controlul timpului
de malaxare;

c) posibilitatea de supraveghere a
procesului: 

prin terminalul sistemului aflat
la panoul de comandã de la centrala
de beton;

pe panoul sinoptic de la
pupitrul de comandã;

pe ecranul monitorului aflat în
camera de comandã;

d) selectarea reþetelor ºi introdu-
cerea prin comenzi de la tastaturã a
unor date (reþete noi, numãrul de
ºarje, timpul de malaxare, timpul de
golire a malaxorului, specificarea
tipului de ciment ºi de aditiv); 

e) crearea bazei de date pentru
centrala de beton, ceea ce permite:

întocmirea de rapoarte privind
activitatea centralei de beton;

gestionarea consumurilor de
materiale ºi a cantitãþilor de beton
livrate;

Fig. 1

Calitatea betonului este determinatã de factorii indicaþi în fig. 1.

continuare în pagina 18
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eliberarea bonului de livrare
pentru betonul preparat;

f) flexibilitatea sistemului de moni-
torizare (posibilitatea implementãrii
sistemului pe diferite centrale de
beton cu modificãri minime);

g) fiabilitate ridicatã în condiþiile
de mediu existente la centralele de
beton;

h) posibilitatea de executare a
comenzii  manuale în caz de
necesitate; 

i) alarmarea în cazul unor defecþiuni;
j) realizarea autotestãrii ºi a testãrii

metrologice;
k) posibilitatea de monitorizare

de la un post central a douã sau mai
multe centrale de beton ºi crearea
unei baze de date comune;

l) posibilitatea legãrii în reþea a
calculatorului centralei cu alte cal-
culatoare, inclusiv cu conducerea
firmei, contabilitatea, depozitele
de materiale, cu alte centrale, cu
laboratorul pentru încercarea
betonului ºi posibilitatea de diri-
jare a datelor la un post central de
monitorizare.

Sistemul de comandã ºi moni-
torizare a preparãrii betonullui în
centrale de beton, pentru care se
indicã o schemã bloc în fig. 2,

se bazeazã pe un automat progra-
mabil (sau un calculator de pro-
ces), care primeºte semnale de la
dozele tensometrice ale cântarelor,
de la limitatoarele de cursã ºi de la
umidimetru ºi emite comenzi pen-
tru echipamentele centralei de
beton. Interfaþa dintre automat ºi
operatorul centralei este realizatã
de cãtre un terminal prevãzut cu
ecran ºi tastaturã, instalat la
pupitrul de comandã.

În foto 1 se prezintã o variantã de
pupitru de comandã, iar în fig. 3
schema bloc a acestuia.

Calculatorul din camera de
comandã asigurã vizualizarea pro-
cesului de fabricare a betonului,
precum ºi introducerea datelor pentru
prepararea betonului în regim
automat, fiind conectat cu automatul
programabil. De asemenea, calcula-
torul asigurã crearea bazei de date, în
care se introduc reþetele de beton,

Foto 1: Pupitru de comandã pentru centrala de beton (firma UNISERV Ploieºti)

Fig. 2: Schema bloc a sistemului de comandã ºi monitorizare a preparãrii betonului pentru o centralã  de beton:
PCD – pupitrul de comandã al centralei de beton (cu automat programabil); PC – calculator; CB – centrala de beton;

I – semnale de intrare de la dozele tensometrice ale cântarelor ºi de la indicatorii de stare (limitatori de cursã) ai componentelor
centralei; C – semnale de ieºire (comenzi ) de la pupitrul de comandã cãtre centralã; Tm – terminalul grafic operaþional de la pupitrul
de comandã; OC – operatorul de la pupitrul de comandã; LB – legãturã bidirecþionalã între calculator ºi automatul programabil,
care comandã centrala; T – tastaturã; M – monitor; Im – imprimantã; OCD – operatorul de la camera de comandã. 

urmare din pagina 16 
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precum ºi principalele date privind
funcþionarea centralei, pe baza
cãrora se redacteazã rapoartele ºi
formularele. Foarte utilã pentru con-
trolul procesului de preparare a
betonului este ºi tipãrirea la impri-
manta sistemului a cantitãþilor de
materiale dozate, comparativ cu
reþeta prescrisã pentru fiecare ºarjã de
beton.

Monitorizarea preparãrii betonului
presupune:

monitorizarea dozãrii compo-
nentelor betonului cu ajutorul
celulelor de cântãrire cu doze
tensometrice;

monitorizarea timpului de
malaxare pentru asigurarea omoge-
nitãþii amestecului;

monitorizarea umiditãþii agre-
gatelor utilizând instalaþii cu senzori
capacitivi sau cu microunde ºi
realizarea corecþiei automate a can-
titãþii de apã ºi nisip în funcþie de
umiditatea nisipului;

monitorizarea consistenþei
betonului prin mãsurarea puterii la
motorul malaxorului în timpul
procesului de amestecare, prin
mãsurarea conductivitãþii electrice
a betonului sau utilizând senzori
cu microunde montaþi pe cuva
malaxorului.

Pentru funcþionarea sistemului
flexibil de comandã ºi monitorizare a
preparãrii betonului, sunt necesare

mai multe programe:
a) software pentru configurarea

automatului secvenþial în vederea
executãrii automate a ciclului de
lucru;

b) software pentru terminalul
grafic operaþional, aflat pe panoul de
comandã;

c) software pentru crearea ºi uti-
lizarea bazei de date a centralei.

Informaþiile din baza de date a
calculatorului centralei pot fi trans-
mise la distanþe mari prin sistemele
de comunicaþii la distanþã existente.
Astfel, prin conectarea la Internet a
calculatoarelor centralelor de beton,
se pot transmite date la calculatorul
unui post central, unde se poate crea
o bazã de date comunã pentru cen-
tralele de beton ale unei firme sau
pentru cele dintr-o anumitã regiune.

CONCLUZII

Monitorizarea procesului preparãrii
betonului, utilizând sisteme automate
de comandã a centralelor de beton,
are o influenþã importantã asupra
calitãþii betonului, asigurând con-
trolul permanent al procesului teh-
nologic ºi, în special, al procesului
de dozare ºi malaxare cu înregistrarea
principalelor date, care caracte-
rizeazã aceste procese. Prin posibili-
tatea controlului în regim automat a
umiditãþii agregatelor ºi a consistenþei
betonului preparat, se asigurã
realizarea cu precizie a raportului

apã/ciment proiectat ºi a clasei de

rezistenþã a betonului. În acest mod,

probabilitatea de apariþie a unor

rebuturi se reduce foarte mult, astfel

cã monitorizarea procesului tehno-

logic de preparare a betonului în cen-

trale de beton reprezintã o cerinþã de

bazã pentru obþinerea unor betoane

de înaltã calitate. Pe lângã cerinþele

referitoare la prepararea betonului,

trebuie respectate ºi cerinþele privind

transportul ºi punerea în operã a

betonului ºi, desigur, ºi cerinþele

referitoare la calitatea materialelor

componente.
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Comentarii
cu privire la sinteza activitãþii ISC

pe anul 2005
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN –

preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþþiilor

Am aºteptat cu interes darea de seamã a Inspectoratului
de Stat în Construcþii, dupã ce în ianuarie a.c. solicitasem,
în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infor-
maþiile de interes public, urmãtoarele date:

„1. Care au fost: numãrul contravenþiilor constatate de
inspectorii ISC, al amenzilor aplicate ºi valoarea totalã a
amenzilor aplicate în anul 2005?

2. Care au fost principalele contravenþii constatate în
anul 2005?

3. Câte contravenþii s-au referit la „neexecutarea obli-
gaþiilor privind urmãrirea comportãrii în timp a construcþi-
ilor de importanþã ºi complexitate deosebitã, referitoare la
stabilitate ºi rezistenþã?” (art. 33 b, Legea nr.10/1995).

Solicitam aceste date în calitatea mea de preºedinte al
unei asociaþii interesate de cunoaºterea comportãrii in situ
a construcþiilor ºi de metodele de evaluare ºi promovare a
calitãþii în construcþii, activitate rezervatã prin lege
Inspectoratului de Stat în Construcþii (Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcþii, art. 20 ºi 30).

Rãspunsul a venit prompt ºi mã trimitea la site-ul ISC
unde urma sã aparã darea de seamã pe 2005.

Am verificat site-ul pânã ce a trecut termenul de recla-
maþie ºi apoi pânã în 28 martie, când am adresat o nouã
solicitare privind „Numãrul contravenþiilor constatate în
anul 2005 de cãtre inspectorii ISC, numãrul ºi valoarea
totalã a amenzilor aplicate pe categorii de contravenþii
prevãzute în Legea 10/1995 privind calitatea în con-
strucþii, cap. Sancþiuni“.

ªi de data aceasta rãspunsul a fost prompt ºi mi se
aducea la cunoºtinþã cã raportul de activitate al ISC a
apãrut pe web-site-ul instituþiei de la începutul lunii mar-
tie 2006 (?) ºi „ cã în anul 2005, în urma activitãþii de con-
trol, inspectorii ISC au aplicat un numãr de 1678 sancþiuni
contravenþionale ca urmare a constatãrii încãlcãrii
prevederilor legale privind calitatea în construcþii ºi a
celor privind regimul de autorizare a lucrãrilor în con-
strucþii. Valoarea totalã a amenzilor aplicatee a fost de
1.918.660 RON.

Din prezentarea solicitãrilor mele ºi a rãspunsurilor
ISC, se vede clar cã acestea nu se prea potrivesc.

Dar sã urmãrim „Sinteza activitãþii desfãºurate de cãtre
Inspectoratul de Stat în Construcþii în cursul anului 2005”
de pe web-site-ul ISC, poate gãsim acolo rãspunsul dorit.

„Sinteza activitãþii” are 4 capitole.
Primul capitol „Cadrul de reglementare” cuprinde

11 acte legislative ºi normative „aflate în amplu proces de
armonizare a normativelor româneºti cu cele europene”
dupã cum se susþine.

Capitolul al doilea „Diirecþii majore de implicare a
Inspectoratului de Stat în Construcþii în realizarea progra-
mului de gguvernare 2005 – 2008” cuprinde o enumerare
a unor obiective ºi domenii de activitate ale ISC (21 la
numãr).

Capitolul al treilea „Date statistice” aratã cã în anul
2005 s-au efectuat 96.267 de acþiuni de control la
30.895 de obiective aflate în evidenþã, aproximativ dublul
numãrului de controale faþã de anul 2001.

Controalele pe domenii de activitate în 2005 se repar-
tizeazã astfel:

activitatea de proiectare – 32.346;
activitatea de execuþie – 36.370;
activitatea laboratoarelor de încercãri ºi a staþiilor de

betoane pentru producerea agregatelor ºi a bazelor de
producþie – 2.004;

activitatea privind supravegherea pieþei produselor
pentru construcþii – 1.690;

activitatea de urmãrire a comportãrii construcþiilor
în timp – 2.330;

activitatea de implementare a sistemului de manage-
ment al calitãþii în construcþii – 1.110;

activitatea privind disciplina în urbanism ºi regimul
de autorizare a construcþiilor – 5.885.

Total – 81.735 de controale.
S-au soluþionat 5.069 de reclamaþii ºi sesizãri privind:

disciplina în urbanism (3.003), calitatea construcþiilor
(1.649) ºi alte probleme privind execuþia, utilizarea ºi
întreþinerea construcþiilor (417).

Din cauza încãlcãrii regimului de autorizare ºi exe-
cutare a lucrãrilor de construcþii au fost aplicate un numãr
de 1.678 sancþiuni contravenþionale, însuumând valoarea
de 1.918.660 RON (19.186.600.000 ROL).

S-au mai efectuat 9.131 de activitãþi de control în
cadrul a 9 ccontroale tematice pe probleme complexe de
interes naþional privind:

inventarierea distrugerilor în urma producerii
calamitãþilor naturale ºi urmãrirea realizãrii programelor
de refacere a locuinþelor ºi infrastructurii;

starea tehnicã a podurilor rutiere din reþeaua naþio-
nalã ºi din reþelele judeþene de drumuri;

starea tehnicã a podurilor de cale feratã;
starea tehnicã a barajelor ºi digurilor;
starea tehnicã a coºurilor de fum de peste 9 m;
starea lucrãrilor de reabilitare a unitãþilor de

învãþãmânt;
realizarea amenajãrilor pentru cei cu handicap;
inventarierea construcþiilor amplasate în zone de risc;
legalitatea exploatãrilor de agregate în zona albiilor

de râuri.
continuare în pagina 26
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S-au analizat 327 de documentaþii privind obiective de
investiþii finanþate din fonduri publice, din care 202
au primit aviz favorabil ºi 125 au fost respinse pentru
completãri.

S-au dat 163 de autorizzaþii pentru laboratoare de încer-
cãri în construcþii ºi 2.742 pentru diriginþi de ºantier.

Prin acþiunile de controol au fost dispuse mãsuri de
remediere a deficienþelor, verificãri suplimentare privind
calitatea matterialelor de construcþie puse în lucrare sau a
lucrãrilor executate, refacerea sau consolidarea unorr ele-
mente de construcþie, refacerea proiectelor tehnice de
execuþie a construcþiilor, opriri de luucrãri ºi intrare în
legalitate.

Au fost elaborate propuneri de modificare a Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcþii ºi a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de construcþii,
precum ºi proceduri specifice privind supravegherea
pieþei produselor pentru construcþii ºi autorizarea de
personal.

Ca prioritãþi, ISC îºi propune reevaluarea procedurilor
de controll ºi mediatizarea cazurilor deosebite de neres-
pectare a legislaþiei în domeniu.

Cam acestea sunt datele mai importante din sinteza
activitãþii ISC pe anul 2005; anexa de care se pomeneºte
nu am gãsit-o pe site.

Dacã revin la solicitãrile mele de informare, reiese cã
am primit un rãspuns parþial, în forma convenabilã ISC,
respectiv cã în 2005 au fost constatate 1.678 contravenþii
în cadrul celor 81.735 de controale, valoarea totalã a
amenzilor aplicate fiind de 19.186.600.000 ROL, adicã,
în mediee 11.434.207 ROL/caz.

Se naºte întrebarea: dupã ce lege s-au aplicat amenzile?
Amenda maximã prevãzutã de Legea 10/1995 este de
6.000.000 ROL! Când ºi cum s-a modificat cuantumul
amenzilor prevãzut de legea iniþialã?

Dupã câte ºtiu, ISC propune modificarea ºi com-
pletarea Legii nr.10/1995 pe site-ul sãu, cuantumul maxim
propus fiind de 14.000 RON (140.000.000 ROL), dar
Parlamentul nu a votat încã propunerea.

Oricum, interesul meu viza sã ºtiu cum s-au distribuit
aceste sancþiuni în  2005; în raport cu cazurile menþionate
în Legea nr.10/1995, anume: Art. 33, douã cazuri la pct. I,
patru cazuri la pct. II, opt cazuri la pct. III, cinci cazuri la
pct. IV ºi cinci cazuri la pct. V, înn total 24 cazuri.

În mod special, eram interesat de câte controale s-au
fãcut cu privire la „neexecutarea obligaþiilor privind
urmãrirea comportãrii în timp a construcþiilor de com-
plexitate ºi importanþã deosebitã, referitoare la stabilitate
ºi rezistenþã” (art. 33, 1, b), la „neexecutarea obligaþiilor
privind urmãrirea comportãrii în timp a construcþiilor, a
lucrãrilor de întreþinere, de reparaþii ºi de consolidãri”
(art. 33, II, b), la „necompletarea ºi nepãstrarea cãrþii
tehnice a construcþiei conform prevederilor legale”
(art. 33, III, d), la „neexecutarea obligaþiilor de întreþinere
ºi reparaþii ce revin proprietarilor potrivit legii ºi care
afecteazã nivelul de calitate corespunzãtor cerinþelor”
(art. 33, IV, d) sau la „neîndeplinirea, la termenul stabilit,
a mãsurilor cuprinse în actele de control” (art. 33, V, f).

Cunoaºterea raportului nr. de controale/nr. sancþiuni
ar putea da indicaþii asupra frecvenþei contravenþiilor pen-
tru fiecare caz stabilit prin lege, asupra eficienþei sancþiu-
nilor aplicate, asupra a ceea ce trebuie fãcut pentru a evita
repetarea situaþiilor constatate ca neconforme cu preve-
derile legii.

Din pãcate, analiza activitãþii ISC prezentatã pe site-ul
instituþiei nu face decât sã constate un numãr de controale
efectuate, fãrã a arãta scopul lor final ºi realizarea acestui
scop.

Sinteza activitãþii ISC pe anul 2005 menþioneazã cã
cele 1.678 sancþiuni contravenþionale au fost date pentru
„încãlcarea regimului de autorizare ºi executare a
lucrãrilor de construcþii”, caz menþionat de Legea
10/1995 la art. 33, I, a) sub forma „executarea de modi-
ficãri la construcþie ori demolarea acesteia cu încãlcarea
prevederilor referitoare la autorizarea sau executarea
acesteia” (amendã 100 – 600 lei). Oare numai despre o
asemenea încãlcare a legii sã fi fost vorba în cele 1.678 de
cazuri lãsate cu amendã?

Din punctul meu de vedere, sinteza activitãþii ISC pen-
tru anul 2005 ar fi putut sã lãmureascã  douã aspecte
importante:

care sunt cele mai frecvente contravenþii întâlnite pe
parcursul inspecþiilor efectuate, din ce cauzãã apar ele, ce
mãsuri ar trebui luate pentru preîntâmpinarea lor ºi

în ce mãsurã cazurile contravenþionale prevãzute de
Legea nr.10/1995 corespund realitãþii ºi dacã moddul în
care sunt formulate permit o evaluare corectã ºi o aplicare
fãrã greº a sancþiunii prevãzute.

Pãrerea mea este cã unele formulãri de definire a con-
travenþiei în Legea nr.10/1995 sunt imprecise ºi inter-
pretabile, în favoarea uneia sau a alteia dintre pãrþile
implicate. De exemplu: „neexecutarea obligaþiilor privind
urmãrirea comportãrii în timp a construcþiilor” se
amendeazã cu 1.000.000 – 6.000.000 lei în cazul „con-
strucþiilor de complexitate ºi importanþã deosebitã, referi-
toare la stabilitate ºi rezistenþã” (art. 33, I, b) ºi cu
1.000.000 – 5.000.000 în cazul „lucrãrilor de întreþinere,
de reparaþii ºi de consolidãri”; sau se amendeazã cu
500.000 – 3.000.000 lei „încãlcarea prevederilor din
reglementãrile tehnice referitoare la cerinþele con-
strucþiei” (art.33. III b); sau „nerespectarea prin proiecte a
nivelului de calitate ºi a celorlalte clauze contractuale
referitoare la cerinþe” º.a.

Consider cã o asemenea analizã ar fi putut sã se
încheie cu propuneri de mãsuri care sã se refere nu numai
la activitatea Inspectoratului de Stat în Construccþii, ci ºi la
activitatea constructorilor ºi a beneficiarilor de construcþii,
ISC nefiind o castã închisã în sine ºi pentru sine, ci un ser-
viciu public, un „servitor” al societãþii, cãreia trebuie sã-i
dea încredere în aptitudinea pentru exploatare a con-
strucþiilor utilizate sub aspectul cerinþelor fundamentale
faþã de acestea: siguranþã, confort ºi economie.

Dintre cele douã prioritãþi menþionate rãmâne cea
referitoare la „mediatizarea cazurilor deosebite de neres-
pectare a legislaþiei în domeniu”, idee promovatã ºi de
mine într-un articol din anul trecut, în care susþineam cã
numai prin mediatizarea sancþiunilor aplicate se poate
provoca reacþia de „teamã preventivã” la eventualii ama-
tori de încãlcare a legii.

În concluzie, sinteza activitãþii ISC în 2005 sugereazã
o activitate intensã, complexã, cuprinzând tot domeniul
construcþii, dar nu am gãsit rãspuns la întrebãrile mele.
Poate cã sugestiile mele „de bunnã credinþã” vor genera ºi
o analizã de genul celei gândite de mine, care sã fie medi-
atizatã pentru publicul în slujba cãruia este ºi ISC. 
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Dãm viaþã metalului
În domeniul construcþiilor civile ºi industriale, Ruukki

România proiecteazã ºi furnizeazã sisteme metalice com-
plete, hale industriale la cheie, structuri metalice pentru
clãdiri cu un etaj sau multietajate, faþade arhitecturale,
sisteme complete de acoperiºuri metalice (inclusiv acce-
sorii ºi sisteme pluviale), profile trapezoidale ºi panouri
sandwich. 

Ruukki nu vede metalele ca pe simple materiale.
Evoluþia Ruukki poate fi analizatã prin prisma temei
„Metalmorfoza”. Obiectivul este acela de a sublinia
esenþa „soluþiilor Ruukki”, felul în care mâinile Ruukki
modeleazã metalul ºi îl transformã în oportunitãþi infinite
pentru clienþi. Compania a demonstrat, atât în relaþiile
sale cu clienþii, cât ºi cu partenerii de afaceri, cã rãmâne
fidelã acestui obiectiv în nenumãrate feluri. Cum?

Rãspunsul la aceastã întrebare ºi prezentarea dife-
ritelor cazuri în care Ruukki a dat viaþã ºi forme inedite
metalului brut le puteþi afla accesând www.ruukki.com.

Ruukki furnizeazã componente metalice, sisteme
complete ºi produse la cheie pentru industria construc-
þiilor civile ºi industriale ºi a construcþiilor de maºini.
Compania oferã o gamã variatã de soluþii ºi produse pe
bazã de metal. Ruukki îºi desfãºoarã activitatea în 23 de
þãri ºi are un numãr de 12.000 de angajaþi. Vânzãrile
Ruukki însumeazã 3,7 miliarde de euro. Acþiunile com-
paniei sunt cotate la Bursa din Helsinki (Corporaþia
Rautaruukki: RTRKS). Rautaruukki Corporation activeazã
din anul 1960. Din anul 2004, numele de marketing al
corporaþiei este Ruukki.

Pentru mai multe detalii:
Ruukki România

Str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 2, Bucureºti
Tel: 021/232.17.34 

e-mail: ruukkiromania@ruukki.com
www.ruukki.comm







AERUL

Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate (L 137/1995,
republicatã în 2002, art. 47):

sã respecte reglementãrile privind protecþia atmo-
sferei, adoptând mãsuri tehnologice adecvate de reþinere
ºi neutralizare a poluanþilor atmosferici;

sã doteze instalaþiile tehnologice – surse de poluare
cu sisteme de mãsurã, sã asigure corecta lor funcþionare,
sã asigure personal calificat ºi sã furnizeze, la cererea
autoritãþilor competente de protecþia mediului, datele
necesare;

sã asigure, la cererea autoritãþilor de protecþia
mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activi-
tãþii generatoare de poluare;

sã asigure mãsuri ºi dotãri speciale pentru izolarea ºi
protecþia fonicã a surselor generatoare de zgomot ºi
vibraþii, sã verifice eficienþa acestora ºi sã punã în
exploatare numai pe cele care nu depãºesc pragul fonic
admis.

Proprietarii ºi deþinãtorii legali de teren sunt obligaþi sã
întreþinã ºi sã extindã perdelele ºi aliniamentele de pro-
tecþie, spaþiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru
îmbunãtãþirea capacitãþii de regenerare a atmosferei, pro-
tecþia fonicã ºi împotriva vântului (L 137/1995, republi-
catã în 2002, art. 45).

Activitãþile care utilizeazã solvenþi organici cu
conþinut de compuºi organici volatili din sectorul
„Construcþii“, care trebuie avute în vedere pentru apli-
carea prevederilor HG 699/2003 privind stabilirea unor
mãsuri pentru reducerea emisiilor de compuºi organici
volatili sunt:

acoperirile de protecþie pe suprafeþele de metal,
plastic (valori propuse pentru consum de solvenþi:
5 – 15 tone/an);

acoperirea suprafeþelor din lemn >15 tone/an
(20 – 25% COV);

impregnarea lemnului de construcþie cu un conser-
vant, mai mult de 25 tone/an, în care valorile limitã sunt de
100 mg l/Nm3 în gazele reziduale (se excepteazã creozotul).

SOLUL

Societãþile de construcþii care desfãºoarã activitãþi tem-
porare pe ºantiere sau sunt titulare de activitãþi, efectuând
activitãþi permanente de producþie, vor trebui sã ia
mãsuri pentru evitarea poluãrii aerului, apei ºi solului.
OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementãrii privind
evaluarea poluãrii mediului include în anexã tabele cu
valori de referinþã ale poluanþilor din soluri.

Aceste valori se referã la trei situaþii:
situaþii normale;
situaþii în care poluarea se raporteazã la un „Prag de

alertã“ definit de anumite valori ale concentraþiilor
maxime ale unor poluanþi în soluri;

situaþii în care poluarea se raporteazã la un „Prag de
intervenþie“ definit de valori ale concentraþiilor unor polu-
anþi în soluri, mai mari decât valorile care definesc
„Pragul de alertã“.

Pragurile de alertã ºi de intervenþie sunt mai mici pen-
tru soluri cu folosinþe sensibile – din zone rezidenþiale, de
agrement, terenuri agricole, arii protejate sau zone sani-
tare cu regim de restricþii, precum ºi suprafeþele de
terenuri prevãzute pentru astfel de utilizãri în viitor –
decât pentru solurile cu folosinþe mai puþin sensibile – pe
care se desfãºoarã activitãþi industriale comerciale, pre-
cum ºi suprafeþele de terenuri prevãzute pentru astfel de
folosinþe în viitor.

OM 756/1997 cuprinde 4 tabele în care se prezintã
valorile maxime care definesc pragurile de alertã ºi de
intervenþie, pentru soluri sensibile ºi mai puþin sensibile
pentru poluanþi anorganici (metale – Ag, As, Cd, Co, Cr,
Cu, Mo, Pb, Zn etc. ºi alte elemente – CN-, F-, S-2, SO4

-2),
hidrocarburi, compuºi organici cloruraþi (PCB, PCDD, PCDF,
clorfenoli etc.) ºi pesticide clorurate (HCH, DDT etc.).

Când concentraþia unuia sau a mai multor poluanþi
depãºeºte pragul de alertã, autoritãþile competente pot
dispune monitorizarea suplimentarã, solicitând reducerea
poluãrii ºi deci reducerea concentraþiei în poluantul/polu-
anþii care au atins pragul de alertã.

ARACO
Integrarea europeanã

a societãþilor de construcþii (V)
Ghidul

„PREGÃTIREA SOCIETÃÞILOR DE CONSTRUCÞII-MONTAJ PENTRU DESFÃªURAREA
ACTIVITÃÞII ÎN CONDIÞIILE INTEGRÃRRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ”

Mediul înconjurãtor ºi construcþiile: legislaþia româneascã
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La atingerea pragurilor de intervenþie, autoritãþile
competente pot solicita executarea unor studii de evalu-
are a riscului, investigheazã consecinþele poluãrii ºi
impun reducerea poluãrii, astfel încât sã se atingã valori
ale concentraþiilor în poluanþi sub valorile prevãzute de
reglementãri.

ZGOMOTUL

OM (Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turis-
mului) nr. 195 emis la 15 februarie 2005 aprobã Regle-
mentarea tehnicã – „Normativ pentru proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor de izolare fonicã ºi tratamentelor acus-
tice în clãdiri“. Normativul a fost elaborat de Institutul
de Cercetãri – ICECON S.A. Bucureºti ºi are indicativul
C 125-05, revizuind Normativul C 125 elaborat în anul 1987.

Planul naþional de acþiune pentru reducerea nivelurilor
de zgomot, elaborat de Agenþia Naþionalã pentru Pro-
tecþia Mediului va fi aprobat prin Ordin comun al
autoritãþilor centrale de mediu, sãnãtate, transporturi,
construcþii ºi turism, administraþie publicã ºi interne pânã
la data de 30 decembrie 2008 – HG 321/2005, art. 6(4).
Planul naþional de acþiune rezultã din planurile locale de
acþiune care se elaboreazã de autoritãþile publice locale ºi
unitãþile aflate sub autoritatea sau în subordinea autoritãþii
publice centrale pentru transporturi, construcþii ºi turism ºi
care se transmit autoritãþilor regionale pentru protecþia
mediului. Pentru întocmirea planurilor locale, se elabo-
reazã hãrþi de zgomot pentru aglomerãrile urbane ºi pen-
tru cãile de transport (HG 321/2005, art. 4). Printre
acþiunile care se prevãd în planuri sunt cele întreprinse la
sursa de emisie ºi la clãdiri.

ARII NNATURALE PPROTEJATE

Ariile naturale protejate ºi zonele de protecþie vor fi
obligatoriu evidenþiate în planurile naþionale, zonale ºi
locale, de amenajare a teritoriului ºi de urbanism (OU
236/2000, art. 14). Pentru nerespectare se aplicã sancþiuni
de la 1.000 la 5.000 lei noi (L 462/2001, art. 48).

În perimetrele ariilor naturale protejate ºi în vecinã-
tatea acestora, precum ºi a altor bunuri ale patrimoniului
natural supuse unui regim special de protecþie ºi conser-
vare este interzisã orice lucrare sau activitate susceptibilã
sã genereze un impact negativ asupra acestora –
OU 236/2000, art. 14 (2). Autorizarea acestor lucrãri se
face cu acordul structurilor de administrare a ariei natu-
rale protejate. Nerespectarea acestei prevederi se
sancþioneazã cu amenzi de la 2.000 la 7.500 lei noi
(L 462/2001, art. 48).

Este interzisã efectuarea neautorizatã a unor lucrãri
cum ar fi derocãri, defriºãri, baraje, explozii, construcþii în
zonele cu bunuri ale patrimoniului speologic sau depo-
zitarea oricãror deºeuri (OU 236/2000, L 462/2001,
art. 32). Nerespectarea acestei prevederi se sancþioneazã
cu amenzi de la 2 000 la 7 500 lei noi.

Autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului
rãspunde de activitãþile de reglementare, supraveghere ºi
control administrativ al ariilor naturale protejate ºi al
zonelor de protecþie.

Amplasamentele ariilor protejate pentru noi zone sunt
nominalizate în HG 2151/2004.

PEISAJUL

Autoritãþile administraþiei publice locale ºi, dupã caz,
persoanele fizice ºi juridice au, printre altele, urmãtoarele
obligaþii (OU 91/2002, art. 61):

• sã înfrumuseþeze ºi sã protejeze peisajul, sã menþinã
curãþenia stradalã;

• sã respecte prevederile din planurile de urbanism ºi
de amenajare a teritoriului;

• sã informeze publicul ºi sã-l invite la participare,
prin organizare de dezbateri, asupra programelor de dez-
voltare urbanisticã ºi gospodãrire comunalã, în legãturã
cu importanþa mãsurilor pentru protecþia mediului în
aºezãrile umane, sã informeze publicul asupra riscurilor
generate de funcþionarea sau existenþa obiectivelor,
prezentând risc pentru mediu ºi sãnãtate;

• sã respecte regimul de protecþie specialã a loca-
litãþilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic ºi
de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate
ºi a monumentelor naturii;

• sã reglementeze accesul anumitor tipuri de
autovehicule sau desfãºurarea anumitor activitãþi care
produc disconfort populaþiei în zone cu clãdiri de locuit
sau în zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii ºi
agrementului;

• sã adopte mãsuri obligatorii pentru toate persoanele
fizice ºi juridice, cu privire la întreþinerea ºi înfru-
museþarea clãdirilor, curþilor ºi a împrejmuirilor acestora,
a spaþiilor verzi din curþi ºi dintre clãdiri, a arborilor ºi
arbuºtilor decorativi.

În prezent, noua formã a Legii protecþiei mediului,
modificatã ºi completatã cu prevederile OU 91/2002, este
prezentatã în Parlament, urmând sã fie republicatã.

La proiectarea lucrãrilor care produc modificãri ale
cadrului natural al unei zone, este obligatorie procedura
de evaluare a impactului asupra acesteia, urmatã de
avansarea soluþiilor tehnice de menþinere a zonelor de
habitat natural, de conservare a funcþiilor ecosistemelor ºi
de ocrotire a organismelor vegetale ºi animale, inclusiv a
celor migratoare, cu respectarea alternativei ºi a condi-
þiilor impuse prin Acordul ºi/sau Autorizaþia de mediu,
precum ºi automonitorizarea pânã la îndeplinirea aces-
tora (L 137/1995 ºi OU 91/2002, art. 35).

Deþinãtorii de terenuri cu orice titlu, ai pãdurilor, vege-
taþiei forestiere din afara fondului forestier ºi pajiºtilor au
ca obligaþii, printre altele, sã menþinã suprafaþa împãdu-
ritã, pajiºtile ºi cealaltã vegetaþie, sã asigure luarea
mãsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate produc-
tiv sau funcþional, în special a celor situate de-a lungul
cãilor de comunicaþie rutiere, feroviare ºi de navigaþie
(L 137/1995 ºi OU 91/2002, art. 52).

Persoanele fizice ºi juridice care prospecteazã sau
exploateazã resursele solului sau subsolului sunt obligate,
printre altele, sã refacã terenurile afectate, sã asigure
încadrarea lor în peisajul zonei ºi sã le aducã la parametrii
productivi ºi ecologici naturali sau la un nou ecosistem
funcþional, constituind în acest scop fondul de garanþie
necesar conform prevederilor legale, ºi sã monitorizeze
zona (OU 91/2002, art. 54).
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EXPLOATAREA RRESURSELOR MMINERALE

Rocile utilizabile în construcþii pot fi extrase de per-
soane fizice sau juridice în cantitãþi determinate pe un ter-
men de maximum un an ºi pe bazã de permis de
exploatare emis de autoritatea competentã, care este
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale (ANRM) –
organizatã ca instituþie publicã de interes naþional în
subordinea Guvernului, L 85/2003, art. 28 (1), art. 54.
Pentru exploatãrile de nisipuri ºi pietriºuri din albiile
minore ale râurilor, permisele de exploatare se elibereazã
dupã obþinerea avizelor autoritãþilor competente de
gospodãrire a apelor – Direcþiile de gospodãrire a apelor
din cadrul Administraþiei Naþionale „Apele Române“
(ANAR) – L 85/2003, art. 28 (2).

Persoanele care executã lucrãri de extracþie a rocilor,
inclusiv a nisipurilor ºi pietriºurilor pentru construcþii fãrã
permis sau licenþã, cu excepþia persoanelor fizice care au
pe terenul deþinut asemenea resurse pe care le folosesc
pentru nevoi proprii – fiind scutiþi de taxe ºi redevenþe
legale – sunt pedepsite cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani
– L 85/2003, art. 28, 29, 57(2).

Legea minelor – L 85/2003 care reglementeazã ºi
problemele de exploatare a resurselor naturale folosite ca
materiale de construcþie acordã importanþã aspectelor de
protecþie a mediului, atât pe durata exploatãrii, cât ºi dupã
încetarea activitãþii de exploatare a resurselor naturale
respective.

Pentru acordarea licenþei de exploatare, cererea vir-
tualului beneficiar al resurselor naturale respective trebuie
sã fie însoþitã de:

- studiul de impact asupra mediului ºi bilanþul de
mediu, dacã activitatea este în curs de desfãºurare –
L 85/2003, art. 20(c);

- planul de refacere a mediului ºi proiectul tehnic
întocmite în conformitate cu instrucþiunile tehnice emise
de autoritatea competentã – L 85/2003, art. 20(d);

- licenþã de exploatare care se acordã pentru o
perioadã de maximum 20 de ani virtualului titular al
exploatãrii, numai dacã acesta prezintã dovada consti-
tuirii garanþiei financiare pentru refacerea mediului –
L 85/2003, art. 20(2), (4), art. 22(l)(h).

Titularul exploatãrii resurselor naturale de materiale
de construcþii are obligaþia sã execute ºi sã finalizeze
lucrãrile de refacere a mediului în perimetrele afectate de
activitãþile pe care le-a avut, sã execute lucrãrile de con-
servare conform planului de încetare a activitãþii ºi sã
punã în aplicare programul de monitorizare a factorilor
de mediu postînchidere – L 85/2003, art. 39 (k), (p),
art. 53(3).

Pentru închiderea exploatãrii resurselor de materiale
de construcþii sunt necesare Autorizaþii de gospodãrire a
apelor ºi Autorizaþii de mediu – L 85/2003, art. 52(l)(d).

Licenþele de concesiune pentru explorare a minelor ºi
carierelor sunt aprobate de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale înfiinþatã în baza HG 756/2003.

Efectuarea oricãror lucrãri de construcþii-montaj, chiar
ºi cu caracter provizoriu în zona de protecþie a con-
ductelor care transportã þiþei, gazolinã, condensat sau
etan (5 m de o parte ºi de alta a axului conductei respec-
tive sau a axului conductelor din margini, în cazul fasci-
culelor de conducte, este interzisã – OM (MIR - ANRM)
52/2002, Anexa 3.

Nerespectarea acestei prevederi se sancþioneazã cu
amenzi de la 2.850 la 5.700 lei noi – OM (MIR-ANRM)
52/2002, art I (3).

Este interzisã exploatarea agregatelor minerale din
albia majorã sau terase la o distanþã mai micã de 300 m
din axul digurilor de contur al lacurilor de acumulare,
fãrã avizul deþinãtorului construcþiei hidrotehnice –
L 310/2004, art. 33(3), iar dreptul de exploatare a agre-
gatelor minerale necesare interesului public local, în
limita cantitãþii maxime de 5.000 m3 pe an se acordã
administraþiei publice locale, în autorizaþia de gospodãrire
a apelor. Aceastã autorizaþie se atribuie anual, la cererea
consiliilor locale – L 310/2004, art. 33 (4). Sancþiuni:
amenzi de 20.000 - 30.000 lei noi – L 107/1996, art. 87
(5), (6) ºi L 310/2004, art. 88 (a).

Administraþia Naþionalã „Apele Române“ asigurã
gospodãrirea nisipurilor ºi pietriºurilor din albiile minore
sau malurile cursurilor de apã ºi din cuvetele lacurilor de
acumulare. Cantitãþile de nisipuri ºi pietriºuri care se vor
contracta cu agenþii economici autorizaþi vor fi corelate
cu necesarul solicitat de beneficiar, în limitele înscrise în
autorizaþia de gospodãrire a apelor sau dupã caz, în docu-
mentaþia tehnicã de fundamentare a solicitãrii de auto-
rizaþie – OM (MAPAM) 1069/2003, paragraful VII.

POSTUTILIZAREA CCONSTRUCÞIILOR

Regulamentele privind:
activitatea de metrologie în construcþii;
conducerea ºi asigurarea calitãþii în construcþii;
stabilirea categoriei de importanþã a construcþiilor,

incluse în HG 766 – 1997 pentru aprobarea unor regu-
lamente privind calitatea în construcþii, nu conþin nicio
prevedere referitoare la protecþia mediului.

Regulamentul privind urmãrirea comportãrii în
exploatare, intervenþiile în timp ºi postutilizarea con-
strucþiilor cuprinde urmãtoarele prevederi referitoare la
protecþia mediului.

Postutilizarea construcþiilor cuprinde activitãþile de
desfiinþare a construcþiilor în condiþii de siguranþã ºi
de recuperare eficientã a materialelor ºi a mediului –
HG 766/1997, Anexa 4, art. 3 (c).

Desfiinþarea unei construcþii se poate face la cererea
autoritãþilor administraþiei publice locale, în cazurile
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în care construcþia prezintã pericol pentru mediul încon-
jurãtor ºi nu poate fi reabilitatã pentru a se elimina acest
pericol – HG 766 / 1997, Anexa 4, art. 26 (c).

Desfãºurarea activitãþilor de postutilizare a construcþi-
ilor se efectueazã pe baza unei documentaþii tehnice ºi a
unei autorizaþii de desfiinþare eliberatã de autoritãþile
competente, conform legii. Aceste documentaþii conþin
soluþii tehnice pentru executarea lucrãrilor de demontare
ºi demolare.

Printre altele, documentaþiile de desfiinþare mai
conþin:

recomandãri la construcþiile – proprietate publicã –
privind modul de recondiþionare a produselor ºi ele-
mentelor de construcþie, recuperate cu ocazia demontãrii
ºi demolãrii;

recomandãri pentru evacuarea ºi transportul
deºeurilor nefolosibile ºi nereciclabile în zonele de reinte-
grare în naturã;

mãsuri pentru protecþia mediului înconjurãtor în
zona de demolare a construcþiilor ºi în zonele de eva-
cuare a deºeurilor (HG 766 – 1997, Anexa 4, art. 30).

În fazele de dezechipare, demolare, dezmembrare ºi
transport cu reintegrarea în naturã a deºeurilor nefolosi-
bile sau nereciclabile prin folosirea acestora ca materiale
brute de umpluturã ºi refacere a peisajului natural, prin
taluzãri ºi lucrãri de protecþie adecvate, inclusiv refacerea
stratului vegetal ºi a plantaþiilor, sunt implicaþi cu obligaþii
ºi rãspunderi (HG 766/1991, Anexa 4, art. 35 – art. 37):

proprietarii;
proiectanþii;
executanþii.

ACCESUL LLA IINFORMAÞIE ªªI PPARTICIPAREA PPUBLICULUI

LA LLUAREA DDECIZIILOR ªªI AACCESUL LLA JJUSTIÞIE

ÎN PPROBLEME DDE MMEDIU

Publicul are dreptul sã aibã acces liber la informaþia
privind mediul, iar acest drept este prevãzut de Constituþie
(art. 4, lit. f, art. 5, lit. a), de Legea protecþiei mediului
137/1995, republicatã. Informaþiile privind mediul
cuprind, printre altele, starea sãnãtãþii ºi a siguranþei
populaþiei, condiþiile de viaþã, zonele culturale ºi con-
strucþiile, modul în care acestea sunt sau pot fi afectate de
starea elementelor de mediu ºi/sau de factori, activitãþi
sau mãsuri (HG 1115/2002, art. 2).

Accesul liber ºi neîngrãdit al persoanei la orice infor-
maþii de interes public constituie unul dintre principiile
fundamentale ale relaþiilor dintre persoane ºi autoritãþile
publice, în conformitate cu Constituþia României.

Accesul mijloacelor de informare în masã la informaþiile
de interes public este garantat – L 544/2001, art. 15 (1).

Solicitarea ºi furnizarea informaþiilor privind mediul se
face cu respectarea L 544/2001 privind liberul acces la
informaþiile de interes public. Normele metodologice

de aplicare a L 544/2001 privind liberul acces la infor-
maþiile de interes public sunt aprobate prin HG 123/2002.

La nivelul Institutului de Sãnãtate Publicã Bucureºti se
constituie baza de date, incluzând indicatorii pentru sãnã-
tate în relaþie cu mediul. Printre aceºti indicatori se includ:
Reglementãrile privind construcþiile de locuinþe – scop ºi
aplicare (indicator „Hous-A2“) – OM (MS) 1041/2003.

HG 123/2002 aprobã Normele metodologice de apli-
care a L 544/2001. Normele cuprind în anexe formularele
de adresare cãtre instituþiile publice ºi de reclamaþii.

Orice persoanã fizicã sau juridicã are acces la infor-
maþiile care constituie Fondul naþional de date de
gospodãrire a apelor, în care sunt cuprinse informaþiile
hidrometeorologice, hidrogeologice, precum ºi cele de
gospodãrire a apelor – caracteristicile cantitative ºi calita-
tive ale resurselor de apã, zonele inundabile, lucrãrile de
amenajare a bazinelor hidrografice etc. (OM 281/1997,
art. 3, art. 4).

Referitor la costurile informaþiilor, prevederile art. 17 ºi
art. 18 sunt confuze: în art. 17 se afirmã cã furnizarea
informaþiilor se face contra cost, prin luarea în conside-
rare a activitãþilor de copiere, a perioadei de timp con-
sumatã ºi a efortului depus de deþinãtorul informaþiei
pentru identificarea acesteia, iar în art. 18 se afirmã cã
solicitantului de informaþie „i se poate acorda scutire sau
reducere de taxã pentru situaþii în care nu va folosi infor-
maþia în scopuri comerciale“, din partea deþinãtorului
informaþiei.

Autoritãþile competente pentru protecþia mediului vor
lua mãsurile necesare pentru accesul publicului la infor-
maþiile referitoare la cererile de autorizare a activitãþilor,
precum ºi la rezultatele analizelor efectuate cu ocazia
bilanþului de mediu, asigurând participarea acestuia de la
începutul procedurii de autorizare (HG 573/2002, art. 40
ºi art. 41).

Persoanele care efectueazã studii ºi cercetãri în folos
propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autoritãþii sau al instituþiei publice
pe baza solicitãrii personale, în condiþiile legii
(L 544/2001, art. 11).

Consultarea publicului este obligatorie în cazul
eliberãrii acordurilor ºi autorizaþiilor de mediu.

Obligaþia mediatizãrii proiectelor ºi activitãþilor pentru
care se solicitã aviz, acord, respectiv autorizaþie de
mediu, pe baza evaluãrii impactului asupra mediului,
revine titularului, sub îndrumarea autoritãþilor pentru pro-
tecþia mediului.

Accesul la justiþie al publicului se realizeazã potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modi-
ficãrile ulterioare (OU 91/2002, art. 12). 
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1. MMUREXIN TThermo SSystem ––

Ce eeste?

Dacã Baumit EPS – arhicunoscut
în România – este un sistem termo-
izolant pentru pereþi, MUREXIN
Thermo System este un sistem ter-
moizolant pentru parrdoseli, care
completeazã oferta Baumit. 

Chiar dacã pierderile de cãldurã
prin pardosealã reprezintã doar circa
7-9% din totalul pierderilor de
cãldurã dintr-o locuinþã, nevoia

de confort – pe de o parte, dublatã de

preocuparea pentru reducerea oricât

de micã a cheltuielilor cu încãlzirea –

pe de altã parte ºi – de ce nu –

implicit, grija mereu crescândã pen-

tru protecþia mediului prin reducerea

consumului de energie ºi deci a

emisiilor de CO2 în atmosferã, au

convins specialiºtii MUREXIN AG Austria

sã se gândeascã ºi sã conceapã un

astfel de sistem.

Ideea care stã la baza lui este
aceea cã, pe lângã capacitatea de
izolare a unui material exprimatã
prin conductivitatea termicã, este
importantã ºi capacitatea lui de a
acumula cãldura pe care, atunci când
este nevoie, sã o cedeze prin radiaþie.

2. MMUREXIN TThermo SSystem ––

Componente, aavantaje, uutilizare

Componentele sistemului, propri-
etãþile – avantajele ºi domeniile de
utilizare sunt prezentate sintetic în
tabelul 1.

Se diferenþiazã, practic, douã sub-
sisteme prezentate schematic în fig. 1:

a. Pentru lipire de placaje ceramice,
alcãtuit din:

- Termobeton AL 55; 
- Adeziv flexibil KL1;
b. Pentru lipire de parchet sau

covoare PVC, mochete, linoleum,
cauciuc etc., compus din:

- Termobeton AL 55;
- ªapã autonivelantã SL 10. 
Termobetonul AL 55 se poate uti-

liza ºi „independent”, la realizarea de
betoane uºoare termoizolante ºi/sau
de completare – egalizare, fãrã a fi
obligatorie folosirea vreunuia dintre
celelalte douã produse (fig. 2).

MUREXIN Thermo System 
Se recomandã cu... cãldurã!

ing. Mihalache PÃUN –  Product Manager Murexin, Baumit România

Tabelul 1: MUREXIN Thermo System – Componente, avantaje, utilizare

Fig. 1:  MUREXIN Thermo System:
a.. pentru placaje ceramice,
b. pentru covoare pardoseli.

a b
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Noutatea constã în faptul cã cele
trei produse au în compoziþie în loc
de nisip, „bile” din sticlã goale în
interior, cu diametre diferite, dar de
mici dimensiuni (fig. 3). Acestea, pe
lângã o bunã rezistenþã, asigurã o
„înmagazinare” a cãldurii, pe care apoi
o cedeazã prin radiaþia suprafeþei par-
doselii. 

Toate cele trei componente ale sis-
temului sunt produse predozate noi,
fabricate în Austria, la fabrica de
mortare uscate MUREXIN din Wiener
Neustadt. 

3. MMUREXIN TThermo SSystem ––

Meritã !!?

Sistemul termoizolant MUREXIN
pentru pardoseli reprezintã un instru-
ment în bãtãlia pentru a mai câºtiga ºi
pãstra circa 2 0C pe pardosealã, aºa
dupã cum aratã diagrama din fig. 4. 

Mãsurãtorile de temperaturã efec-
tuate de specialiºtii MUREXIN la
suprafaþa pardoselii – pe placaj, au
arãtat dupã 2 ore o diferenþã de 2 0C
în plus în cazul folosirii sistemului
termo.

Chiar dacã reducerea consumului
de energie, respectiv reducerea chel-
tuielilor cu încãlzirea, nu este la fel
de spectaculoasã ca în cazul pereþilor,
fiind de numai circa 14% pe an (a se
vedea estimãrile MUREXIN – fig. 5),
pentru  senzaþia generalã de confort ºi
de bine în camerã – noi zicem cã
meritã!

Da, veþi spune, dar cu ce preþ?
Este adevãrat cã produsele care

alcãtuiesc sistemul, fiind produse

speciale, sunt mai scumpe compara-

tiv cu cele normale care au aceleaºi

caracteristici mecanice, dar aceasta

se compenseazã prin consumurile

mai mici, respectiv eficienþa mai

mare cu circa 20–30% datoritã

„globurilor” mici din sticlã, uºoare ºi

rezistente, care joacã rolul de „nisip”.

În concluzie, utilizarea MUREXIN

Thermo System la pardoseli – prin efec-

tul de acumulare a cãldurii pe care o

cedeazã ulterior prin radiaþie – conduce

la reducerea cheltuielilor cu încãlzirea

cu pânã 20%, la îmbunãtãþirea gene-

ralã a climatului interior – cu efecte

benefice asupra sãnãtãþii, a confortului

ºi a stãrii de bine. 

Fig. 4: Diagrama de rãcire a suprafeþei pardoselii

Fig. 2: Efectul utilizãrii termobetonului
la pardoseli - placaj ceramic

Fig. 5: Reducerea consumuluii de combustibil pentru încãlzire - hectolitri/an pentru
aceeaºi temperaturã a camerei, în cazul utilizãrii MUREXIN Termo System – circa 14%

Fig. 3: Granule de sticlã uºoare ºi rezistente – elementul de
noutate în compoziþia produselor compoonente ale  istemului
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Sisteme
de construcþii

DESCRIEREA SSISTEMULUI

DE CCONSTRUCÞIE AAMVIC

Polistirenul expandat are încor-

porat un agent ignifug cu efect

întârziat ºi este produs la o densitate

de circa 24 Kg/mc. Dupã turnarea

betonului, 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. Sistemul de con-
strucþie AMVIC constã în cofraje
drepte de dimensiunea 122 x 40,6 cm,
cofraje pentru unghiuri de 900 pe
stânga sau pe dreapta ºi cofraje
pentru unghiuri de 450 pe stânga
sau pe dreapta. Bridele de plastic
dur încastrate, poziþionate pe axa
cofrajului la 152 mm una de alta,
au ºapte deschideri de sprijin pen-
tru armãturã, din care trei pot sã
primeascã bare orizontale de tip 16.
Aceastã caracteristicã eliminã nece-
sitatea de a lega armãtura orizontalã.
Fiecare bridã are o placã terminalã
stânga-dreapta tip talpã, care rezistã
la o masã de pânã la 90 kg, pe care
realizãm fixarea finisajelor inte-
rioare, exterioare ºi a stâlpilor de
susþinere a zidurilor. Blocul de colþ
cu unghiul de 900 are un lãcaº în
care poate fi introdus un tub pãtrat
de plastic, lemn sau metal cu
dimensiunile de 2,5 cm x 2,5 cm
(„tija de colþ” AMVIC) ce are ca scop

AMVIC modeleazã viitorul cu produsele sale din
polistiren expandat. Bogata sa experienþã în domeniu
i-a dat convingerea cã, pentru a concura pe piaþa
industriei materialelor de construcþii, trebuie sã pro-
movezi produse convenabile, de foarte bunã calitate.
Ca producãtor de cofraje din polistiren, AMVIC stabileºte
legãturi de colaborare ºi afaceri cu companii de construcþii din
întreaga Românie ºi din strãinãtate.

Sistemul de construcþii AMVIC este alcãtuit din cofraje de polistiren umplute cu ciment ºi cu ranforsãri.
Este unul dintre cele mai eficiente sisteme de construcþii de pe piaþã deoarece oferã flexibilitate ºi posibilitãþi de
design multiple, în conformitate cu solicitãrile clienþilor.

Creºterea uºoarã a preþului folosind betonul este contracaratã de o reducere cu 30% pânã la 50% a cheltu-
ielilor ulterioare, în ceea ce priveºte echipamentele de încãlzire/rãcire, reducerea costurilor la energie putând
aduce ºi prime de asigurare.
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fixarea mecanicã a finisajelor ºi a
sprijinirii colþului la turnarea
betonului. Cofrajele au un sistem de
închidere – nut ºi feder – pentru a
asigura continuitatea pereþilor,  pre-
venind miºcarea cofrajelor în tim-
pul turnãrii betonului ºi scurgerea
acestuia.

Izolaþia termicã a cofrajului de
colþ de 900 este de 23 cm grosime,
faþã de 12,7 cm grosime în câmp,
pentru a nu permite realizarea de
punþi termice. Acest sistem se
preteazã la clima temperat-conti-
nentalã, specificã þãrii noastre,
protejând construcþia faþã de vari-
aþiile de temperaturã iarnã-varã.
Prin aceastã tehnologie, pereþii
exteriori ai construcþiei încorpo-
reazã polistirenul expandat, folosit
ca element de cofraj, asigurând ter-
moizolaþia atât la interior, cât ºi la
exterior.

AVANTAJELE

UTILIZÃRII SSISTEMULUI AAMVIC:
Mai rapid, instalare dintr-o sin-

gurã încercare: douã persoane pot
construi într-o 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 matureazã în
zeamã de ciment, fãrã pierderi;

Mai termic, coeficient de
transfer termic – 0,27 W/mpK;

Izolare fonicã (50 Db);
Eliminarea problemei infiltra-

þiilor, a condensului;
Rezistenþã 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 utili-

zarea surselor neconvenþionale de
energie;

Rezistent la insecte;
Prietenos cu mediul. 
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Sistemul MH PAGEL – pe bazã

de ciment – se foloseºte la repararea

suprafeþelor carosabile supuse solici-

tãrilor dinamice, conform normati-

vului german ZTV–SIB TL/TP–BE PCC.

DOMENII DDE UUTILIZARE

Sistemul de reparaþii MH

PAGEL este utilizat la: pardoseli

pe care urmeazã sã se aplice un

strat de acoperire sau o îmbrã-

cãminte, la repararea suprafeþelor

orizontale a tunelurilor ºi ca strat

de egalizare la poduri. Sistemul

se mai poate folosi pentru

repararea de gãuri, muchii

(exemplu: trotuare, parapeþi) ºi

crãpãturi.

Sistemul este format din urmã-

toarele materiale: 

MH02 PAGEL – Material de

protecþie contra coroziunii ºi strat

de aderenþã.

MH20/80 PAGEL – Mortare de

reparaþii.

AVANTAJE

Repararea suprafeþelor ºi a

pãrþilor carosabile cu sistemul MH

PAGEL prezintã urmãtoarele avan-

taje: rezistenþe mecanice deosebite,

reduce pãtrunderea CO2 ºi a umidi-

tãþii, este permeabil la vaporii de

apã, rezistent la îngheþ-dezgheþ, în

acelaºi timp are acþiune anticoro-

sivã ºi este stabil la saponificare.

Un avantaj deosebit este acela
cã sistemul se aplicã „umed pe
umed”, ceea ce înseamnã elimi-
narea timpilor de aºteptare între
aplicarea straturilor succesive.

Componentele sistemului MH
PAGEL sunt uscate, ele ameste-
cându-se numai cu apã în canti-
tatea prescrisã de producãtor.

În funcþie de adâncimea degra-
dãrilor, se pot folosi:

MH20 PAGEL pentru adân-
cimi cuprinse între 6 mm ºi 40 mm;

MH80 PAGEL pentru adâncimi
mai mari de 30 mm.

Dacã se doreºte o rezolvare dura-
bilã pentru lucrãri urgente de reparare
a suprafeþelor ºi pãrþilor carosabile,
recomandãm sistemul R PAGEL.

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Multe ºi tracasante sunt situaþiile de care au parte în ultimii ani participanþii la traficul rutier  din þara noastrã,

din cauza stãrii carosabilului. S-au fãcut ºi se fac destule improvizaþii tehnice  ºi tehnologice care continuã sã

aibã un efect negativ asupra rezultatelor scontate „mãcinând” în goll sume de bani deloc de neglijat.

Existã ºi modalitãþi de ieºire dintr-un asemenea impas? Noi zicem ccã da, prezentându-vã unele materiale reco-

mandate pentru repararea suprafeþelor ºi a pãrþilor carossabile.

Materiale ºi sisteme PAGEL
pentru repararea suprafeþelor

ºi a pãrþilor carosabile
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DOMENII DDE UUTILIZARE

Sistemul R PAGEL – pe bazã de
ciment – se foloseºte la reparaþii
rapide cu o utilizare a suprafeþei
dupã 2 h (începând de la 5 0C), la
reparaþii de betoane, ºape, gãuri,
muchii (exemplu: trotuare, para-
peþi), crãpaturi etc.

AVANTAJE

Repararea suprafeþelor carosa-
bile cu sistemul R PAGEL prezintã
urmãtoarele avantaje: mortarul
poate fi pus sub sarcinã dupã
2h (începând de la 5 0C), prezintã
rezistenþe iniþiale ºi finale mari, nu
conþine cloruri sau ciment alumi-
nos, reduce pãtrunderea CO2, este
rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la
sãruri de dezgheþ. 

Un avantaj deosebit este acela
cã mortarul reduce perioadele de
întrerupere a circulaþiei la lucrãri de
reparaþie a pãrþilor carosabile ºi

diminueazã considerabil costurile.
De asemenea, mortarul se prelu-
creazã foarte uºor (se amestecã
doar cu apã), aderã la aproape orice
strat suport pe bazã de ciment ºi are
o mare rezistenþã la frecare.

SISTEMUL EESTE AALCÃTUIT

DIN UURMÃTOARELE MMATERIALE:

R20/02 PAGEL – Masa finã de
ºpaclu rapidã;

R20/05 PAGEL – Masa de ºpaclu
rapidã;

R20/10 PAGEL – Mortar fin rapid;
R20/20 PAGEL – Mortar rapid de

reparaþie;
R20/40 PAGEL – Mortar rapid de

reparaþie;
R20/80 PAGEL – Mortar rapid de

reparaþie.
În funcþie de adâncimea degra-

dãriilor, sistemul se clasificã astfel:
R20/02 PAGEL – pentru degra-

dãri cuprinse între 0,5 ºi 5 mm; 

R20/05 PAGEL – pentru degradãri

cuprinse între 2 ºi 6 mm;

R20/10 PAGEL – pentru degradãri

cuprinse între 3 ºi 20 mm;

R20/20 PAGEL – pentru degradãri

cuprinse între 6 ºi 30 mm;

R20/40 PAGEL – pentru degradãri

cuprinse între 20 ºi 50 mm;

R20/80 PAGEL – pentru degra-

dãri cuprinse între 30 ºi 100 mm.

Tot în domeniul rutier, pentru

subturnarea capacelor de canal ºi a

grãtarelor în scopul  scurgerii apelor

pluviale, se pot folosi: V1 PAGEL–

Mortar de subturnare, sau V2 PAGEL –

Mortar rapid de subturnare.

În urmãtorul numãr al revistei,

vã vom prezenta un articol referitor

la sistemul nostru de reparare a

recipienþilor de apã potabilã, pre-

cum ºi un sistem de protecþie a

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

Conlucrarea dintre cele douã materiale este posibilã
deoarece, la suprafaþa de contact dintre ele, se realizeazã
în cursul procesului de întãrire al betonului o legãturã
cunoscutã sub numele de aderenþã.

Oþelul este protejat în beton împotriva coroziunii prin
pasivitatea datã de alcalinitatea acestuia. Coroziunea
armãturii are loc atunci când pH-ul betonului scade de la
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: 

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Carbonatarea este 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, alcalinitatea 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. Într-un beton saturat cu apã
sau într-un beton uscat, rugina nu se poate produce
datoritã lipsei oxigenului sau soluþiei de electrolit.
Carbonatarea este mai rapidã atunci când umiditatea
relativã este 50 – 60%.

În urma unei serii de reacþii, pe armãturã se produce
rugina. Trebuie menþionat faptul cã, dacã frontul de car-
bonatare 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. Armãturile de înaltã
rezistenþã, utilizate în general la elementele de beton pre-
comprimat, corodeazã mai rapid decât armãturile din oþel
obiºnuit.

Atacul de cloruri se produce din cauza 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 armã-

turile din oþel se produce o coroziune
localã puternicã sub formã de ciupi-
turi, deoarece depasivarea are loc pe
suprafeþe mici. Ionii de clor acþio-
neazã 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 acope-

rire cu beton al armãturii.

În continuare, vom prezenta douã

materiale de protecþie, atât pentru

armãturã, cât ºi pentru beton.

Protejarea betonului armat
ing. Bogdan STÃNESCU
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Atunci când se doreºte pasivarea armãturii expuse
coroziunii, se recomandã folosirea unei amorse epoxidice
monocomponente pe bazã de zinc: Nitoprime Zinchrich.

Înainte de aplicarea amorsei, oþelul trebuie curãþat
pânã ajunge în stare lucioasã, acordându-se o atenþie
deosebitã spatelui barelor expuse (este recomandatã
sablarea).

Atunci când coroziunea a apãrut din cauza prezenþei
clorurilor, oþelul trebuie spãlat cu apã sub presiune ime-
diat dupã sablare, pentru a îndepãrta produsele corozive
din gãurile ºi imperfecþiunile suprafeþei.

Nitoprime Zincrich trebuie aplicat cât mai curând
posibil pe suprafaþa metalicã uscatã dupã terminarea
lucrãrilor de pregãtire, dar întotdeauna în urmãtoarele
3 ore. Deºi este un produs monocomponent, trebuie
agitat bine înainte de utilizare pentru a distribui 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. O pensulã
micã este, în general, mai bunã în acest scop. Lãsaþi sã se
usuce în întregime înainte de a continua. Dacã nu sunteþi
sigur cã aþi realizat un strat fãrã întreruperi, se va aplica un
al doilea strat imediat dupã ce primul strat s-a uscat com-
plet (în general între 30 de minute ºi o orã).

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

Materialele de reparare ale betonului ar trebui aplicate
de îndatã ce Nitopprime Zincrich este uscatã în întregime
(în general, 30 de minute pânã la o orã).

Pentru a proteja ºi decora betoanele ºi, implicit, armã-
tura înglobatã, putem folosi Dekguard W, o peliculã

anticarbonatare pe bazã de apã ºi copolimer acrilic.

Potrivitã atât  structurilor noi, cât ºi  celor existente,

pelicula Dekguard W formeazã o excelentã barierã împotriva

dioxidului de carbon, a ionilor de clor, oxigenului ºi apei.

Secretul aplicãrii corecte stã în pregãtirea corespunzã-

toare a substratului. Astfel, toate suprafeþele trebuie sã fie

uscate, curãþate de orice urmã de ulei, grãsimi, material ºi

alte impuritãþi. Rezultatele cele mai bune se obþin prin

sablarea uºoarã în prealabil a suprafeþei. În cazul în care

suprafaþa este contaminatã cu muºchi, alge sau creºteri

similare, se va folosi un biocid dupã sablare.

Atunci când este necesarã aplicarea Dekguard W

peste un strat deja existent, trebuie fãcutã o verificare de

compatibilitate cu stratul suport.

Obþinerea unei acoperiri continue cu Dekguard W

este esenþialã. Îndeplinirea acestei cerinþe este posibilã

prin acoperirea cu un mortar de finisare a substraturilor

care prezintã imperfecþiuni. 

Pentru a fi obþinute proprietãþile de protecþie ale sis-

temului Dekguard W, este foarte important sã se respecte

ratele timpului de acoperire ºi de aplicare ale acestuia.

Amorsa Dekguaard W trebuie aplicatã într-unul sau mai

multe straturi, pânã se obþine rata de aplicare recoman-

datã de 0,4 l/m2. Toate substraturile amorsate trebuie

tratate cu douã straturi de Dekguard W. Primul strat tre-

buie aplicat în aºa fel încât sã se obþinã o grosime de

minimum 180 de microni. Timpul de uscare este de 16 ore

la o temperaturã de 20 0C.

Al doilea strat trebuie aplicat în acelaºi mod,

obþinându-se o peliculã nu mai micã de 180 de microni.

Secretul durabilitãþii ºi eficienþei protejãrii betoanelor

împotriva carbonatãrii constã în alegerea ºi aplicarea

corectã a materialelor. Din acest motiv, Iridex Group

Plastic prin intermediul Departamentului Materiale

Speciale de Construcþii vã stã la dispoziþie. 



Revista Construcþiilor august 200646

Deitermann, o soluþie durabilã ºi sigurã
pentru renovarea subsolurilor

Deitermann este producãtor de materiale de construcþii din anul 1895. Folosind
experienþa de 111 anii în construcþii ºi o tehnologie ultramodernã, laboratoarele de
cercetare ºi dezvoltare ale unitãþii  de producþie din Germania au creat produse
speciale pentru renovarea durabilã ºi sigurã a zidãriei.

SISTEME DDE RRENOVARE AA ZZIDÃRIEI
Ceea ce înainte era în mod uzual

acceptat pentru proprietarii de imo-
bile sau pentru firmele de con-
strucþii de locuinþe, astãzi este de
neconceput. Pe atunci, subsolurile
erau spaþii de depozitare pentru com-
bustibili ºi alimente neperisabile.
Umede ºi mucegãite – aºa erau sub-
solurile în trecut.

Din cauza faptului cã spaþiile de
locuit sunt din ce în ce mai solicitate,
dar ºi datoritã dorinþei de a pãstra con-
strucþiile valoroase, în mod special
casele vechi, renovarea subsolurilor
prezintã o importanþã deosebitã.

Transformarea acestei pãrþi a imo-
bilelor în spaþii optim utilizate are o
influenþã decisivã asupra menþinerii
valorii întregii construcþii.

Deitermann pune la dispoziþia
arhitecþilor, proiectanþilor ºi execu-
tanþilor un sistem modern, eficient,
durabil ºi sigur pentru renovarea
zidãriei. 

DIAGNOSTICAREA CCORECTÃ ––
BAZA RRENOVÃRII DDURABILE

Pentru a renova cu succes un sub-
sol, sunt foarte importante inventa-
rierea ºi analizarea prealabilã a
deteriorãrilor zidãriei: umiditatea

din pereþii interiori ºi exteriori, tipul ºi
concentraþia sãrurilor (nitraþi, cloruri,
sulfaþi). Printre cele mai importante
verificãri se numãrã ºi studierea
zidãriei vechi din punctul de vedere
al tipului, grosimii ºi particularitãþilor
ei (foto 1). 

SISTEME PPENTRU RRENOVARE
În funcþie de utilizarea preconi-

zatã, de condiþiile tehnice ºi, mai
ales, în funcþie de rezultatele diagnos-
ticãrii, pentru renovarea cu succes a
zidãriilor vã stau la dispoziþie 4 sis-
teme diferite:

Sistemul 11 (fig. 11)
Situaþie: apã cu presiunea redusã,

umiditatea din sol, acþiunea sãrurilor.
Renovare:

hidroizolare la intersecþia cu
fundaþia: DEITERMANN HKS – mor-
tar impermeabil cu întãrire rapidã – ºi
SUPERFLEX D1 sau D2 – hidroizolaþii
superflexibile pe bazã de ciment. 

sistem pentru repararea zidãriei:
DEITERMANN AS FIX, DEITERMANN
PG, DEITERMANN SP.

Avantajele sistemului 1: 
soluþie economicã;
fãrã costuri mari;
pereþi uscaþi;
rezistenþã la sãruri.

Sistemele 22 ººi 33 (fig. 22 ººi 33)
Situaþie: apã stagnantã sau cu pre-

siune, acþiune corozivã a sãrurilor. 
Renovare:

hidroizolare interioarã durabilã,
pe toatã suprafaþa: DEITERMANN
HKS (mortar impermeabil cu întãrire
rapidã), SUPERFLEX D 1 sau D 2
(hidroizolaþii superflexibile pe bazã
de ciment);

barierã orizontalã pe bazã de
microemulsii ADEXIN HS sau HS 2, pen-
tru zidãrie cu umiditate de pânã la 95%;

sistem pentru repararea zidãriei:
DEITERMANN AS FIX, DEITERMANN
PG, DEITERMANN SP.

Avantajele sistemelor 2 ºi 3:
hidroizolaþie interioarã efi-

cientã; oprirea ascensiunii apei prin
capilaritate;

faciliteazã utilizarea subsolului
pentru scopuri multiple;

tencuialã de reparaþii cu conþinut
ridicat de aer, pentru preluarea umi-
ditãþii datorate condensului;

pereþi uscaþi.
Sistemul 44 (fig. 44)
Situaþie: hidroizolarea exterioarã a

structurii aflate în contact cu solul, în
condiþiile existenþei apei stagnante
sau cu presiune ºi ale acþiunii corozive
a sãrurilor.

Renovare:
hidroizolaþia exterioarã cu

emulsie bituminoasã modificatã cu
polimeri SUPERFLEX MORE, eventual
cu drenaj (sistem 4) ºi/sau izolaþie termicã;

barierã orizontalã (vezi sistem 2/3);
hidroizolaþie la intersecþia cu

fundaþia (vezi sistem 1);
sistem pentru repararea ten-

cuielii (vezi sistem 2/3).
Avantajele sistemului 4:

pereþii uscaþi ai subsolului per-
mit realizarea unui climat locuibil;

Foto 1: a. Zidãrie crãpatã, afectatã de
sãruri ºi umiditate; b. Tencuialã coºcovitã

din cauza presiuunii de cristalizare;
c. Ascensiunea apei prin capilaritate;

d. Diagnosticarea zidãriei la faþa locullui

a b

c d

Fig. 1 Fig. 2
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este posibilã utilizarea optimã a
subsolului;

rezistent la acþiunea sãrurilor;
hidroizolaþie durabilã.

PRODUSE UUTILIZATE
ADEXIN HS 2 – barierã orizontalã

pe bazã de concentrat în microemulsie.
sistem testat oficial, cu certificat

WTA, conform normei 4-4-04, pentru
zidãrie cu umiditate de pânã la 95%;

eficienþã extrem de mare, chiar
ºi pentru umiditãþi mari ºi zidãrii cu
grosimi mari;

microemulsia pãtrunde în cele
mai fine capilare.

DEITERMANN SP (alb ºi gri)
aplicare uºoarã (manual sau

mecanic); 
capacitate mare de stocare a

sãrurilor;
prelucrare ulterioarã dupã scurt

timp (netezire, modelare);
conform normei WTA 4-4-04.

SUPERFLEX D 2
superflexibil;
cu întãrire rapidã;
se poate reacoperi rapid;
aplicare uºoarã; consistenþã

pãstoasã;
preia fisuri mai mari de 1 mm;
rezistenþã la apã cu presiune.

DEITERMANN HKS
mortar impermeabil fãrã contracþii;
rezistent la sulfat;
întãrire rapidã;
aderenþã excelentã;
armat cu fibre.

DEITERMANN WSP
tencuialã pentru izolare (grosime

strat 10 – 25 mm);
impermeabil;
rezistent la sulfat;
aderenþã foarte bunã;
armat cu fibre.

1. PPregãtirea ssubstratului
Pentru a renova durabil o supra-

faþã din zidãrie, pregãtirea substratu-
lui este esenþialã:

îndepãrtarea tencuielilor exis-
tente, >80 cm deasupra zonelor dete-
riorate vizibil, a zugrãvelilor etc.;

curãþarea temeinicã a substratu-
lui pânã ajungem la substrat sãnãtos;

curãþarea rosturilor pe o adân-
cime de 2 cm.

2. HHidroizolarea iinterioarã
Se realizeazã în cazul solicitãrilor

la umezealã mare, pe substrat pregãtit:
etanºare scafe ºi rosturi între

cãrãmizi cu DEITERMANN HKS,
mortar de reparaþii impermeabil;

hidroizolare cu mortare flexibile
pe baza de ciment (SUPERFELX D 1
sau D 2);

tencuialã aplicatã manual sau
prin pulverizare pe toatã suprafaþa.

3. BBariera oorizontalã
Realizarea barierei chimice ori-

zontale se face în funcþie de secþi-
unea transversalã a peretelui ºi de
nivelul maxim al apei subterane,
pânza freaticã.

Procedee adecvate: injecþii la pre-
siune joasã, procedeu umed pe umed,
injecþii în mai multe etape, impreg-
nare prin metoda gravitaþionalã.

Indicaþii detaliate privind realizarea
barierelor orizontale cu ADEXIN HS,
respectiv HS 2 în combinaþie cu CERINOL
BSP pot fi gãsite în fiºele tehnice ale pro-
duselor, pe site-ul www.deitermann.ro.

4. TTencuieli dde rreparaþii
Sistemul de tencuialã constã în

amorsa aplicatã prin stropire, ten-
cuialã ºi eventual material de finisare
a suprafeþei. Se poate aplica pe
hidroizolaþia interioarã refãcutã sau
pe suprafaþa pregãtitã în prealabil.

Pentru finisarea suprafeþei, puteþi
utiliza produse cu o capacitate ridi-
catã de difuzie a vaporilor de apã:

DEITERMANN FP;
EUROLAN SILICAT – vopsea

antifungi ºi antimucegai. 

Grand Offices Marriott,
Calea 13 Septembrie nr. 90,
etaj 1, tronson 4, cam 1.15,

sector 5, Bucureºtii
Telefon: 021/403.41.13-15;

Fax: 021/403.41.16; 
E-mail: deitermann@b.astral.ro;

web: www.deitermann.roo 

Foto 2: a: îndepãrtarea tencuielii exis-
tente; b: curãþarea substratului; c: deschi-
derea rosturilor; d: DEITERMANN HKS;
e: SUPERFLEX D2; f: DEITERMANN
AS FIX;  g: DEITERMANN PG, aplicat
striat pentru creºterea aderenþei;
h: DEITERMANN SP ALB; i: injectare cu
CERINOL BSP; j: deschiderea canalului
de injectare; k: injectare ADEXIN HS 2).

Fig. 3 Fig. 4
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TEHNOLOGIE DDE AAPLICARE
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Putem scãpa de igrasia ºi mucegaiul
pereþilor la blocuri?

ing. Alexandru PÉTER, director S.C. AQUAPOL ROMÂNIA S.A. Oradea

PENTRU EELIMINAREA IINFECÞIEI BBIOLOGICE
SE VVOR EEXECUTA

URMÃTOARELE LLUCRÃRI:
1. DDecontaminarea ººi ddezinnfecþia

suprafeþelor ccu mmucegai
Etapã obligatorie! Se va utiliza

soluþia ABF (Algicid – Bactericid –
Fungicid) într-o concentraþie de 10–20%
(1–2 dl ABF la 8–9 dl apã) în funcþie de
gradul de infecþie biologicã. Se poate
folosi ºi SIKAGARD 715W sub formã
de spray.

În cazul în care infecþia este localã,
tratamentul cu ABF se va realiza de
douã ori cu o concentraþie de10% la un
interval de 2–4 ore. În cazul în care
mucegaiul este extins ºi/sau compact,
la primul strat suprafaþa se va impregna
cu o concentraþie de 20%, apoi dupã
24 de ore tratamentul se repetã cu con-
centraþia de 10%.

Tratamentul se va aplica pe toatã
suprafaþa, plus o rezervã de minimum
50 cm. Impregnarea se va realiza prin
„tufuire“ cu pensula. 

Se va controla suprafaþa ºi în spatele
pervazurilor de parchet. La fel se vor
verifica ºi dosul mobilierului ºi cel al
tablourilor lipite de perete, la nevoie ºi
acestea se pot decontamina cu soluþia
ABF de 10%, cu o singurã aplicare.

Atenþie! Mucegaiul NU se va curãþa
în stare uscatã (rãzuire, raºchetare,
ºtergere) pentru cã se riscã rãspândirea
sporilor în toate încãperile, iar inha-
larea poate provoca boli astmatice.

2. ZZugrãveli
Zugrãveala compromisã, dupã

12–24 de ore de la tratamentul antimi-
cotic, se va rãzui. Molozul se va aduna
pe folie de nylon ºi se evacueazã fãrã sã
se rãspândeascã în încãperi.

Se va rezugrãvi cu zugrãvealã sili-
caticã, care este un material inert bio-
logic (material mineral pe bazã de
silicat de potasiu). Recomandãm sis-
temul HASIT SILIKAT 760.

În caz extrem (lipsã de fonduri) se
poate rezugrãvi ºi cu zugrãvealã acri-
licã, dar sã fie compatibilã cu ABF.
În acest caz, în masa de zugrãvealã se
va amesteca, în loc de apã curatã,
soluþie ABF diluatã în apã raport 1:9,
adicã 1 dl ABF se dilueazã în 9 dl apã.
Recomandãm zugrãvealã acrilicã
DEKTON-IN.

Notã importantã! Dacã dupã rãzuirea
zugrãvelii se constatã extinderea
infecþiei ºi în profunzime, se va înde-
pãrta ºi stratul de glet ºi tencuiala pe o
suprafaþã identicã cu aria de infecþie,
plus 50 cm rezervã pe tot conturul.
Zidãria sau peretele de beton se va dez-
infecta cu un singur strat de soluþie ABF
de 10% concentraþie. Regletuirea se va
realiza cu glet fãrã var sau ipsos, se vor
utiliza, exclusiv, gleturi pe bazã de
ciment.

3. TTermoizolaþie
Pentru pereþii exteriori, reci, se

impune completarea sau refacerea ter-
moizolaþiei. În mod normal, acest lucru
trebuie realizat din exterior, procedeu
care, în cazul blocurilor de locuinþe, la
numai câte un apartament este aproape
imposibil de realizat. 

Se pot obþine rezultate satisfãcã-
toare utilizând pe interior sistemul de
tencuialã cu TENPOR. În acest caz pe
toatã faþa interioarã a peretelui exterior,
în grosime de 4–5 cm, se aplicã o ten-
cuialã de mortar de ciment aditivat cu
TENPOR ºi armat contra fisuraþiei cu
fibrã de polipropilenã Fortatech Fibre
Multi, iar nisipul se înlocuieºte cu ªpriþ
3S (agregat pe bazã de zgurã de furnal).
Astfel se obþine un strat omogen, cu
proprietãþi termoizolante (volum mare
de pori), cu rezistenþã micã la difuzia
vaporilor de apã ºi inert biologic.
Finisajul se executã conform punctului 2.

ATENÞIE! Orice alt tip de termoizo-
laþie ulterioarã, pe faþa interioarã, se va
prevedea cu barierã de vapori eficientã
( > 200.000). 

4. DDeumidificare
În apartamentele cu mucegai, în

mod constant, umiditatea atmosfericã
se menþine la valori ridicate, peste
50–60%. Se datoreazã lipsei schimbu-
lui de aer fin, care este cauzatã de
etanºeitatea tâmplãriei PVC. Iarna, prin
aerisire se pierd cantitãþi mari de
energie de încãlzire, iar din aceastã
cauzã nu se aeriseºte suficient, astfel în
interior creºte substanþial umiditatea
atmosfericã. 

Pentru menþinerea umiditãþii la
parametrii normali, sub 35–40%, se vor
utiliza aparate deumidificatoare. Aceste
aparate, într-un anumit spaþiu închis
inhausteazã (absorb) atmosfera umedã
ºi exhausteazã (eliminã) aerul uscat
la parametrii reglaþi dupã necesitãþi.
Se recomandã utilizarea aparatelor
Olimpia Splendid.

În cazul în care se doreºte deumidi-
ficarea atmosferei  unui grup mai mare
de încãperi cu un singur aparat, se va
asigura circulaþia aerului între încãperi.
De exemplu, uºile se vor prevedea cu
fante de aerisire min. 100 cm2.

5. Încãlzirea pereþilor
O soluþie tehnicã deosebitã este

încãlzirea electricã a pereþilor cu sis-
temul Raychem–T2 (Pi = 40-60 W/m2).
Astfel, pe peretele rece se asigurã o tem-
peraturã constantã, reglatã la o valoare
superioarã punctului de rouã. Sistemul
se poate automatiza cu ajutorul unor
senzori de temperaturã ºi umiditate,
astfel va încãlzi numai atunci ºi atât cât
este necesar. Grosimea straturilor nu
depãºeºte 1,5–2 cm, deci nu sunt
pierderi de spaþiu de locuit.

Notã importantã! La case familiale
vechi, sursa de umezire, în majoritatea
cazurilor, este ascensiunea capilarã a
apei din sol. Acest proces se poate opri
cu siguranþã maximã cu sistemul
Aquapol. 

De ani buni, una dintre cele mai neplãcute situaþii în care se aflã îndeosebi locatarii blocurilor  oo reprezintã persistenþa
pe pereþii interiori ºi exteriori a mucegaiului.

În ciuda multor studii ºi cercetãri, experimentãri ºi soluþii furnizate de specialiºti, fenomenul încã nu este stopat decât
parrþial ºi aceasta datoritã unor  produse din import intrate în ultimii ani pe piaþa româneascã.

Revistta Construcþiilor  continuã sã vã prezinte sugestii privind folosirea produselor care se preteazã la  ameliorarea sau
oprirea proceselor de igrasie ºi mucegai, douã dintre „furnizoarele” de disconfort ººi „atentatoare” la sãnãtatea locatarilor.

În acest numãr al revistei puteþi afla recomandãrile pentrru eliminarea infecþiei biologice (mucegai de culoare gri, verde,
negru sau maroniu) la apartamentelee de bloc.

Atenþie! Dacã pe perete se constatã eflorãri de sãruri (alb, pufos) este vorba de sãruri hhigroscopice recristalizate ºi nu de
infecþie biologicã. Acest „puf“  este rezultatul unor procese fiizico-chimice legate de materialul de construcþie al zidului, dar
el poate lega apa din atmosferã, deevenind astfel un mediu propice dezvoltãrii mucegaiului.
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Pentru profesioniºti
MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE ÎNALTÃ PERFORMANÞÃ 

Din gama de membrane de înaltã performanþã de la
Polyglass, vom selecta câteva produse care se preteazã
executãrii hidroizolaþiilor profesioniste.

Reþineþi aceste nume: FUTURA RS4 ºi POLYFLEX.
Fiecare dintre ele a fãcut istorie în hidroizolaþii în
Europa! Aceste produse oferã rezistenþã la temperaturi
scãzute care încep de la -10 0C în jos. FUTURA RS4
ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care
aveþi nevoie când doriþi cea mai lungã durabilitate ºi
o aplicaþie uºoarã în acelaºi timp.

Unde este nevoie sã aplicãm un produs cu o calitate
excelentã? Oriunde!

Nu e aºa de simplu, deoarece – chiar ºi în aceastã
gamã de produse selecte – avem câteva mai potrivite
decât altele, în diverse situaþii. POLYFLEX HP25, de
exemplu, este proiectatã pentru a rezista celui mai
mare stres mecanic. Asta înseamnã cã solicitãrile
mecanice apãrute la poduri, viaducte ºi construcþii sub-
terane ºi oriunde altundeva pot fi preluate de
POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate
în Clasa 1 de rezistenþã la foc. Ele pot fi folosite atunci
când e necesar ca structura sã reziste la acþiunea focului.
Cu cât produsul are calitãþi superioare, cu atât el aco-
perã un domeniu mai mare de utilizare. În orice situ-
aþie, va trebui sã citiþi datele tehnice sau sã consultaþi
site-ul web pentru a gãsi aplicaþia idealã.

FUTURA RS4 este cel mai performant produs din
gama Polyglass. A fost lansat în urmã cu opt ani.
Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar ºi monostrat.
FUTURA RS4 a fost printre primele membrane în
lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul îºi
pãstreazã aceastã proprietate chiar ºi dupã 6 luni de la
þinerea sa într-un cuptor, la temperatura de 70 0C.
Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris
de cãtre Uniunea Europeanã ºi efectuat pe o membranã
bituminoasã. FUTURA RS4 este indicatã oriunde sunt
necesare o excelentã rezistenþã mecanicã ºi o duratã
nelimitatã de viaþã. 

Tot în aceastã categorie, întâlnim douã tipuri de
membrane laminate produse de cãtre Polyglass:
COPPERSHIELD, o membranã bituminoasã cu o folie
de cupru ºi POLYALL, aceeaºi membranã bituminoasã
cu o folie de aluminiu. Aceste produse combinã estetica
atractivã cu aplicarea practicã. 

O altã membranã – consideratã, fãrã îndoialã,
regina membranelor elastomerice – este ELASTO-
BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani
la standardele ICITE (Italia). Aceastã instituþie certificã
produsele doar dupã cele mai stricte selecþii ºi teste,
iar acest simbol de calitate constituie una dintre
cele mai bune certificãri tehnice pe care un produs
bituminos le poate avea. 
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Hidroizolarea ulterioarã cu produse din gama proaditiv
a clãdirilor afectate de infiltraþii, a bazinelor

ºi rezervoarelor de apã 
Întrucât una din cele mai mari pro-

bleme ale clãdirilor existente, dar ºi ale
celor aflate în construcþie este pro-
blema infiltraþiilor, societatea noastrã vã
recomandã o trecere în revistã a produ-
selor existente pe piaþa autohtonã pentru
a oferi soluþii performante ºi de duratã
pentru construcþiile din România.

Gama de produse importate de noi
se constituie din aditivi pentru betoane
ºi mortare, materiale pentru hidroizo-
laþii gata preparate,  produse antiigrasie
ºi antimucegai, produse pentru realizarea
ºi repararea pardoselilor industriale,
materiale pentru lipire ºi rostuire placaje
profesionale.

În cei 5 ani de prezenþã pe piaþa
materialelor de construcþii, un succes
important a fost înregistrat de produsele
pentru hidroizolaþii, aditivi ºi materiale gata
preparate de la firma PTB Compaktuna
din Belgia.  Aceste produse se evidenþi-
azã în primul rând prin performanþele
lor, astfel calitatea lucrãrilor executate,
durabilitatea ºi polivalenþa sunt princi-
palele atuuri.

Seal All Pro este o dispersie polime-
ricã, un aditiv care este probabil singurul
produs de pe piaþã folosit cu succes
pentru mai multe zeci de aplicaþii, dintre
care amintim numai câteva: realizarea de
mortare ºi betoane impermeabile pentru
hidroizolaþii chiar ºi pe suprafeþe umede,
pentru realizarea ºi repararea par-
doselilor industriale de beton chiar ºi în
strat subþire, în calitate de mortar de lipit
flexibil pentru placaje, pentru amorsare
suprafeþe poroase etc.

Putzuna HY este un mortar de ten-
cuialã gata preparat, care conþine Seal All
Pro în stare de pulbere ºi se recomandã
în special pentru hidroizolarea suprafeþelor
de ciment, piatrã sau cãrãmidã supuse
presiunii apei de pânã la 70-80 m
coloanã de apã, începând de la grosimea
tencuielii de 1,5 cm.

Gama de produse PTB Compaktuna
se completeazã cu Plaspactuna, un glet
hidroizolant care se aplicã în grosime
de 2-3 mm, rezistent la presiune de apã
de 1 bar atât din partea pozitivã, cât ºi
din cea negativã.

Un alt produs este Membraan,
hidroizolant flexibil, aplicabil cu pen-
sula pe suprafeþe de lemn, gips-carton,
OSB, sub placaje de ceramicã, sub
ºape, tencuieli etc. Avantajul acestui
produs este în primul rând metoda
de aplicare, precum ºi  flexibilitatea lui.

Alegerea produsului optim pentru o
hidroizolaþie se realizeazã întotdeauna
numai dupã o evaluare a situaþiei exis-
tente ºi a cerinþelor beneficiarului în
legãturã cu destinaþia construcþiei. Astfel,
dacã se doreºte reabilitarea unui subsol
care prezintã infiltraþii, întotdeauna se
recomandã în primul rând oprirea aces-
tor infiltraþii. Acest lucru poate fi realizat
cu produsul Rapolith, un ciment cu prizã
rapidã care se aplicã peste sursele de
infiltraþii. Dupã aceasta se va alege pro-
dusul dorit – aditivul  Seal All Pro sau
mortarul gata preparat Putzuna HY, în
funcþie de presiunea apei.  Aplicarea
ambelor produse este asemãnãtoare ºi
începe cu amorsarea suprafeþelor uscate,
cu soluþie Seal All Pro : apã 1:3, 1:4.
Dacã peretele este umed, atunci nu este
necesarã aplicarea amorsajului. Dupã
un interval de 12-24 ore, dar nu mai
mult, se poate aplica stratul de legãturã
care constã din Seal All Pro, apã,
ciment, ºi nisip amestecat în proporþii
egale, sau un sac de Putzuna HY
amestecat cu 3,5 litri de apã. Acest pro-
cedeu va fi urmat de tencuiala propriu-
zisã, care se va aplica în 2 straturi egale,
în funcþie de grosimea doritã. Grosimea
minimã totalã a tencuielii hidroizolante
este de 1,5 cm, astfel grosimea primului
strat va fi de maxim 0,7-0,8 cm. Primul
strat nu se va driºcui, ºi se va aplica
încontinuu, fãrã întrerupere. Al doilea
strat se va driºcui, iar dupã câteva zile
se poate finisa, placat dupã cerinþã.
Consumul de materiale în cazul
produsului Seal All Pro este de 0,5-
0,7 litri/mp de tencuialã ºi cca 1,9-
2 kg/mp/mm în cazul mortarului uscat
Putzuna HY. 

Dacã hidroizolaþia realizatã trebuie
sã corespundã ºi normelor sanitare în
vigoare cu privire la produsele care
vin în contact cu apa potabilã, ca
în cazul bazinelor de apã potabilã, acest
lucru se poate obþine cu Plaspactuna,
material disponibil în 2 culori, alb ºi gri.
Rezistenþa în timp a acestui produs,
aderenþa la suport foarte bunã îl reco-
mandã ºi la protejarea altor elemente
din beton, cum ar fi structurile podu-
rilor, drumurilor, fundaþiilor etc.

Printre referinþele internaþionale,
putem aminti cãteva lucrãri de anver-
gurã, cum ar fi aeroportul din Hong-
Kong sau tunelul Mont-Blanc. ªi în þara
noastrã au fost executate cu succes mai
multe bazine de apã potabilã, piscine,
dar ºi reparaþii de subsoluri, pivniþe etc.

Produsele sunt fabricate în confor-
mitate cu standardul ISO 9001/2000,
sunt certificate CE, dar deþin ºi Agre-
mente Tehnice ºi Avize de la MLPAT.
Dezvoltarea continuã a acestor pro-
duse, calitatea ca principalã preocu-
pare a producãtorului ºi cei 50 de
ani de experienþã în cercetare, pro-
ducþie ºi distribuþie fac ca aceste pro-
duse sã fie unice din punctul de vedere
al raportului preþ-calitate pe piaþa mate-
rialelor de construcþii ºi sã fie la fel de
apreciate în Europa, Asia sau America.

În România produsele sunt dispo-
nibile printr-o reþea proprie de distri-
buþie, formatã din personal specializat
ºi instruit pentru a putea oferi cele
mai bune soluþii clienþilor interesaþi.
De asemenea, societatea noastrã stã la
dispoziþia celor interesaþi pentru dez-
voltarea de soluþii unice ºi oferã asis-
tenþã tehnicã gratuitã la faþa locului,
în cazul în care se doreºte acest lucru.

Vã invitãm, de asemenea, sã desco-
periþi întreaga gamã de produse profe-
sionale pentru construcþii, atent alese
pentru piaþa din România, accesând
site-ul nostru la www.proaditiv.ro sau
la telefon 0266-379050. 
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Nou! Gama de produse Biosal
Biosal AAntiigrasie

Este o substanþã pentru formarea
unui strat orizontal izolant ulterior,
constituind un remediu pentru pereþii
construcþiilor, în cazul în care apa se
ridicã pe pereþi. Uºor de montat, prin
forarea de gãuri la distanþe egale în
funcþie de grosimea peretelui. Dupã
aceastã operaþie, se introduc cartu-
ºele cu substanþa Biosal Antiigrasie,
care va pãtrunde în zidãrie în funcþie
de absorbþia acesteia.

Se recomandã utilizarea produsu-
lui la clãdirile din piatrã, cãrãmidã,
beton, fiind folosit cu succes la
asanarea monumentelor istorice,
precum: castele, biserici, dar ºi la
case familiale sau alte clãdiri atacate
de igrasie.

Garanþia pentru produsul montat
este de 10 ani, efectul este însã
nelimitat.

Biosal AAntimucegai

Soluþia antimucegai BIOSAL este
un produs multifuncþional care în
prima fazã dizolvã mucegaiul, iar
în a doua fazã distruge modul
de culturã a acestuia.

Nu uitaþi: tratamentul fãcut
cu aceastã soluþie va da un
rezultat satisfãcãtor doar
dacã veþi elimina ºi cauza
problemei (umiditatea).

Biosal AAntiprecipitat

Având în vedere cã sãrurile
dizolvate ajunse în structura
pereþilor nu dispar de la sine,
ele vor apãrea, bineînþeles, din
nou pe suprafeþele pereþilor, continu-
ându-ºi activitatea distrugãtoare.
Soluþia BIOSAL Antiprecipitat pre-
zintã un ajutor eficace în astfel de situ-
aþii, aparent fãrã ieºire, neutralizând

sãrurile distrugãtoare ajunse pe
pereþi. Se aplicã sub tencuialã, deci
îndepãrtarea acesteia este strict
necesarã.
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Lucrãri de restaurare
a construcþiilor de patrimoniu arhitectural
ALEGEREA SOLUÞIILOR PENTRU  INTERVENÞII STRUCTURALE

Mircea MIRONESCU, Adrian STÃNESCU, Teodor BROTEA,
Andrei BORTNOWSCHI, Radu COMÃNESCU – MIRO GRUP 

În ultimele decenii au fost fãcute,
la nivel internaþional ºi naþional, mai
multe încercãri de sistematizare a
unor reguli de intervenþii structurale,
în cadrul lucrãrilor de restaurare.
Acestea au fost expuse în cadrul unor
reuniuni internaþionale sub formã de
rapoarte ale unor comisii specializate
sau de recomandãri, normative,
coduri, elaborate sub egida
autoritãþilor naþionale sau sub formã
de articole în revistele de specialitate. 

În ciuda unui numãr mare de ast-
fel de încercãri, din pãcate nu existã
un studiu care sã arate criteriile de
performanþã structuralã pentru lucrã-
rile de restaurare a monumentelor
istorice, a construcþiilor care fac parte
din patrimoniul arhitectural, numite
prescurtat, în articol, construcþii P.A. 

Sã amintim câteva dintre acestea,
de datã mai recentã. Mai întâi sã
arãtãm care sunt principiile de bazã
pentru analiza, conservarea ºi restau-
rarea structuralã a patrimoniului arhi-
tectural, în „Recomandãrile” ICOMOS
din anul 2001. 

Dupã ce se trec în revistã criteriile
generale de abordare a pãrþii struc-
turale de restaurare pentru investigaþii
ºi diagnozã, evaluarea siguranþei
existente în funcþie de degradãrile ºi
avariile structurale, se fac propuneri
de intervenþii structurale.

Aceste propuneri aratã cã inter-
venþiile trebuie sã fie minime,
reversibile ºi sigure. Frumos spus,
foarte greu de realizat, cu atât mai
mult cu cât, se afirmã mai departe în
text, evaluãrile prin calcul nu pot fi,
în cazul construcþiilor A.P., metode
de judecatã inginereascã conclu-
dente, la multe din cazuri. 

Aceastã opinie privind evaluãrile
prin calcul la construcþiile P.A. este,
dupã pãrerea noastrã, dãunãtoare ºi,
începând de la ea ºi de la lipsa crite-
riilor de performanþã la intervenþiile
structurale pentru aceste construcþii,
se trage subiectivismul deciziilor de
intervenþii la foarte multe dintre
aceste construcþii. 

Desigur cã pentru construcþiile
P.A. nu se pot aplica modelele ºi
metodele de calcul obiºnuite, proprii
structurilor care au o alcãtuire ºi sunt
realizate dupã principii moderne, cu
materiale a cãror proprietate este bine
cunoscutã.

Dar tocmai aceasta ar trebui sa fie
provocarea celor care investigheazã
construcþiile P.A., sã gãseascã mode-
lãri adecvate ºi sã identifice carac-
teristicile corespunzãtoare pentru
materialele componente, pentru a
realiza evaluãri analitice prin calcul,
credibile ºi pentru aceste construcþii. 

În ceea ce priveºte criteriile de
performanþã, în normativul P100/92,
pentru construcþiile P.A., la punctul 1.2,
se menþioneazã faptul cã acestea se

vor proiecta pe bazã de prescripþii
specifice. Se aratã totuºi la punctul 1.3.
cã, prin normativ, se urmãreºte evi-
tarea distrugerii sau a degradãrii unor
bunuri culturale ºi artistice de mare
valoare. 

Este motivul pentru care, în
ultimul timp, au fost realizate mai
multe reglementãri. 

„Metodologie pentru evaluarea
riscului ºi propunerile de intervenþie
necesare la structurile construcþiilor
monumente istorice în cadrul lucrã-
rilor de restaurare a acestora” este
prima ºi cea mai importantã. 

O altã reglementare este  „Metodolo-
gie privind expertizarea ºi proiectarea
soluþiilor de consolidare a construc-
þiilor vechi, din zidãrie, aparþinând
patrimoniului naþional, utilizând tiranþi
de oþel.” 

Existã de asemenea o cercetare
care abordeazã acest subiect, „Cercetãri
în vederea creºterii gradului de asigu-
rare seismicã a construcþiilor impor-
tante, vechi, din zidãrie.” 

Mai existã o propunere de regle-
mentare, „Identificarea, inventarierea
ºi completarea fiºei tehnice, pentru
lucrãrile de intervenþie, în primã
urgenþã, la construcþii monumente
istorice, vulnerabile la acþiuni seis-
mice ºi care prezintã pericol public”. 

Sã comentãm pe rând ideile prin-
cipale ale primelor douã reglemen-
tãri, deja realizate, mai ales
principiile care trebuie sã stea la baza

Stabilirea criteriilor pentru alegerea soluþiilor de intervenþii structurale a fost ºi este o probleemã dificilã, atât pentru
construcþiile obiºnuite, cât mai ales pentru construcþiile care fac parte ddin patrimoniul arhitectural. 

Problema este  dificilã pentru cei care decid soluþiile de intervenþiii individuale, pentru fiecare caz în parte, dar ºi
pentru cei care redacteazã coduri, normative sau rrecomandãri cu acest subiect. 

Iatã o trecere în revistã a diferitelor abordãri privind evaluarea priin calcul a construcþiilor existente ºi stabilirea
principiilor pentru intervenþiile structurale, la  aceste construcþii, aºa cum apar ele în diferitele normative din domeniu
sau în  lucrãri de sintezã  întocmite în acest scop, precum ºi propuneri pentru stabilirea criteriilor de performanþã
pentru inttervenþiile structurale în cadrul lucrãrilor de restaurare, criterii de performanþã stabilite pe bazaa analizelor
multidisciplinare ale echipelor de restaurare. 

continuare în pagina 54
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intervenþiilor structurale, la con-
strucþiile P.A. 

Prima metodologie care este ºi
cea mai completã are la bazã prin-
cipiile trierii, pentru metodele de
evaluare prin calcul, în sensul cã se
porneºte de la metode de calcul sim-
plificat ºi se parcurg mai multe etape
de calcul, cu metode din ce în ce mai
complexe. 

Etapele succesive se parcurg în
funcþie de rezultatele etapei precedente
ºi de gradul de încredere în rezultatele
obþinute sau de cerinþele care sunt
luate în consideraþie, de inginerul
expert în primul rând, de întreaga
echipã de restaurare a construcþiei.

Pentru determinarea capacitãþilor
de rezistenþã ºi deformaþie se
lucreazã cu valori medii ale rezis-
tenþelor ºi deformaþiilor specifice,
pentru ductilitatea structurilor de
zidãrie sau schelet de beton armat ºi
pereþi de umpluturã din zidãrie se iau
valori cuprinse între 0,4 ºi 0,6. 

În ceea ce priveºte hazardul, se iau
în consideraþie intensitãþile ºi celelalte
caracteristici ale cutremurelor de cal-
cul din normativul P100, care apoi se
amplificã sau se diminueazã cu coefi-
cienþii y sau yred.nec, pentru a se þine
seama de nivelul de intensitate al
cutremurului la care face referire,
pentru a satisface relaþia de bazã a
nivelului de siguranþã a construcþiei
P.A. existente, ºi anume:

yred.nec x Snec < yred.cap x Scap.
În modul acesta se asigurã o plajã

mare de posibilitãþi pentru alegerea
opþiunilor nivelurilor de siguranþã,
respectiv a aprecierii clasei de risc
seismic a construcþiei analizate. 

Cea de-a doua metodologie, care
se referã în mod special la metoda de
consolidare cu bare înglobate, reia
principiile de bazã din prima
metodologie, detaliind modul de
consolidare a elementelor ºi struc-
turilor de zidãrie, cu bare de oþel
înglobate, pe principiul realizãrii
unui material compozit, cu rezistenþe
superioare ºi ductil, în comparaþie cu
zidãria simplã. 

Dar, atât la prima metodologie, cât
ºi la a doua ºi, în general, în cercetãrile
sau alte propuneri de reglementãri
pentru restaurãri ale construcþiilor P.A.,

lipsesc explicit criteriile de perfor-
manþã, puse în corelaþie cu cerinþe
date de parametrii cantitativi pentru
evaluãrile prin calcul. 

În normativul P100/92, pentru cri-
teriile de performanþã se aratã la arti-
colul 1.3. cã: „se urmãreºte limitarea
degradãrilor, a avariilor, precum ºi
evitarea prãbuºirilor elementelor
structurale, ale celor nestructurale,
ale echipamentelor ºi instalaþiilor”,
ceea ce înseamnã cã pentru cutremu-
rul cu intensitãþi ºi caracteristici
corespunzãtoare cutremurului de cal-
cul conform articolului 1.8., con-
strucþia poate suferi: 

la elemente ale structurii de
rezistenþã, degradãri locale controlate
ºi reparabile, asociate deformaþiilor
postelastice previzibile;

la elemente nestructurale,
degradãri mai extinse, dar care nu
pun în pericol vieþi omeneºti ºi valori
materiale importante. 

Pânã la apariþia noului normativ
P100, acestea sunt criteriile noastre
oficiale, legate de degradãrile ºi
avariile aferente, care sunt limitate la
un singur cutremur, cutremurul de
calcul. 

În capitolul 12 din P100/92, la
punctul 12.1.2 se aratã cã: „Prezen-
tele prevederi sunt minimale ºi au ca
scop principal reducerea globalã (în
sens statistic) a riscurilor de produ-
cere (prin prãbuºiri totale sau
parþiale), de pierderi de vieþi
omeneºti, de rãnire a oamenilor, pre-
cum ºi de degradare sau distrugere a
unor bunuri materiale, culturale ºi
artistice de mare valoare, dar nu
exclud producerea, în cazuri izolate,
a unor astfel de efecte“. 

Ghidul american FEMA 273,
privind reabilitarea construcþiilor
existente, are pentru performanþe
definite aºa-numitele niveluri de
performanþã. 

Sunt trei niveluri principale pentru
structurã ºi elementele principale ale
acesteia: ocupare imediatã, siguranþa
vieþii ºi prevenirea colapsului. Mai
sunt trei niveluri intermediare: con-
trolul avariilor, siguranþã limitatã ºi
performanþe structurale neconsiderate. 

Pentru elemente nestructurale,
sunt de asemenea trei niveluri de
performanþã principale, ºi anume:

operaþional, cu ocupare imediatã ºi
de siguranþã a vieþii ºi douã interme-
diare, de reducere a riscului ºi, în
fine, una care nu limiteazã avarierea
elementelor nestructurale. 

Pentru fiecare nivel de perfor-
manþã sunt date pentru structurile
realizate cu diferite materiale, avariile
ºi degradãrile admise cu deformaþiile
corespunzãtoare sub formã de rotiri
relative de nivel. 

Este de subliniat cã titulatura aces-
tor niveluri de performanþã aratã
sugestiv conþinutul lor. 

Autorii ghidului american recunosc
cã legãtura dintre nivelurile de perfor-
manþã cu avariile ºi degradãrile
admise au un grad de incertitudine ºi
cã sunt de aºteptat neconcordanþe
între comportare ºi predicþie, dar cã
fãrã acestea nu s-ar putea realiza
evaluãri analitice prin calcul. 

CRITERII DDE PPERFORMANÞE

PENTRU CCONSTRUCÞIILE

MONUMENTE IISTORICE,

DE PPATRIMONIU AARHITECTURAL ((P.A.)

Pentru construcþiile P.A. sunt
necesare criterii de performanþã
specifice, deoarece în marea lor
majoritate acestea prezintã particula-
ritãþi de conformare, alcãtuire, propri-
etãþi ale materialelor componente,
ale avariilor ºi degradãrilor, ale uzurii
datorate acþiunilor prin care au trecut,
în decursul existenþei acestora. 

Clasificãrile posibile pentru con-
strucþiile P.A., care includ structuri
istorice sunt, în primul rând, din
punctul de vedere al tipologiei struc-
turale, respectiv al materialelor com-
ponente ale structurilor. 

Din punct de vedere funcþional
este foarte important dacã sunt înglo-
bate sau adãpostite valori artistice
deosebite ºi, mai ales, dacã funcþi-
unea implicã prezenþa oamenilor,
numãrul acestora fiind ºi el foarte
important, pe durate de timp mai
mari sau mai mici. 

Este una dacã construcþia adã-
posteºte un numãr mare de persoane
sub acoperiºul ei ºi alta dacã aceasta
este în aer liber. 

La fel este dacã avem de a face cu
o bisericã sau o catedralã în care se
oficiazã serviciul religios în mod

urmare din pagina 52 
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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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curent ori dacã acesta se face foarte
rar ori deloc, fiind folosite numai pen-
tru a fi vizitate. 

Deci protejarea vieþilor omeneºti
este primul dintre criteriile de perfor-
manþã care trebuie sa fie luate în con-
sideraþie, ºi acest criteriu este comun
tuturor construcþiilor. 

Un criteriu de performanþã care
este oarecum specific construcþiilor
P.A. este acela care se referã la prote-
jarea unor valori artistice înglobate,
finisaje deosebite, sau adãpostite,
opere de artã celebre. 

Sunt construcþii P.A. care au valoare
istoricã, de patrimoniu numai prin
existenþa lor, prin simbolul sau sub-
stanþa pe care le înglobeazã, fãrã ca
sã adãposteascã oameni sau sã aibã
finisaje ori opere de artã deosebite. 

Sunt de asemenea construcþii P.A.,
plasate în categoria construcþiilor de
importanþã deosebitã, care trebuie sã
funcþioneze imediat dupã cutremure
majore, aºa-numitele construcþii din
linia întâi. 

Pentru fiecare dintre acestea,
þinând seama de criteriile de perfor-
manþã caracteristice fiecãreia, trebuie
sã gãsim corespondenþe de capacitãþi
de rezistenþã ºi deformaþie specifice,
pentru a rãspunde criteriilor de per-
formanþã stabilite. 

În continuare, vã prezentãm pro-
punerile de criterii de performanþã,

la diferite categorii de construcþii
P.A., corelate cu luarea în conside-
raþie a hazardului prin mai multe
intensitãþi de cutremure, exprimate
prin niveluri de capacitãþi de rezis-
tenþã ºi deformaþii minime admise
pentru a rãspunde acestor criterii. 

Pentru hazard se iau în conside-
raþie trei niveluri de intensitãþi pentru
cutremure. Intensitatea cutremurului
de calcul de bazã a normativului
P100, o intensitate majoratã cu un
coeficient 1,5 ºi o intensitate redusã
0,6 din valoarea cutremurului de
calcul. 

Drept criterii de performanþã sunt
luate în consideraþie termenii de sigu-
ranþã, pe care o construcþie o oferã
ocupanþilor, în timpul ºi dupã
cutremure. 

Astfel, sunt definite trei criterii de
performanþã principale, ºi anume: de
ocupare ºi folosire imediatã, de
evitare de pierderi de vieþi omeneºti ºi
de evitare a colapsului. 

Pentru primul criteriu, folosire
imediatã, înseamnã cã dupã un
cutremur cu intensitatea datã de una
din cele trei definite mai înainte, con-
strucþia P.A. poate fi folositã imediat,
fãrã ca aceasta sã aibã degradãri sem-
nificative care sã împiedice ocuparea
sau folosirea ei imediatã, chiar dacã
folosirea poate fi eventual limitatã. 

La criteriul de evitare de pierderi
de vieþi omeneºti, este esenþial cã

dupã un cutremur cu o intensitate
datã de una din cele trei luate în con-
sideraþie în prezenta abordare, sunt
evitate pierderile de vieþi omeneºti,
sunt admise degradãri ºi avarii majore
ale structurii, uneori fãrã posibilitatea
de a fi reparate sau consolidate, fiind
admise rãniri din cãderi de moloz,
elemente nestructurale în interiorul
sau exteriorul construcþiei, dar tot-
deauna cu evitarea de pierderi de
vieþi omeneºti. 

La criteriul de evitare a colapsului,
structura este în pragul colapsului
parþial sau total, la fel pentru unul din
cele trei cutremure definite în
prezenta abordare, prin degradãri,
avarii ºi deformaþii majore, dar cu
posibilitatea de a transporta în conti-
nuare încãrcãrile gravitaþionale. 

Se pot da explicaþii sugestive pen-
tru cele trei criterii de performanþã a
diferitelor structuri cu ajutorul relaþi-
ilor forþã deplasare, pentru structuri
care au mecanismele de rupere casantã
sau ductilã (fig.1a, 1b). 

În ceea ce priveºte detalierea
degradãrilor ºi avariilor admise, puse
în legãturã cu valorile de capacitãþi
de rezistenþã ºi deformaþie, tabelul 1
constituie o ilustrare sugestivã.
Criteriile date în tabel, la fel ca ºi
capacitãþile de rezistenþã ºi defor-
maþie, pentru fiecare din cãsuþele
matricei, sunt propuneri care pot fi
îmbunãtãþite, completate sau pot fi
schimbate în timp, prin propuneri
ale tuturor specialiºtilor în restaurãri. 

Fiecare caz de construcþie care
trebuie restauratã poate fi încadrat în
una din cãsuþele matricei ºi, în funcþie
de aceastã încadrare, se iau mãsurile
de intervenþie structuralã, respectiv
restaurare. 

Fig. 1: Corelarea domeniilor de capacitãþi date de relaþiile S- , pentru structuri cu
ruperi casante 1a sau ruperi ductile 1b, cu criteriile de performanþã 

e – este deformata efectivã cerutã de cutremurul luat în consideraþie pentru structura
analizatã a cãreei relaþie S- este cea existentã sau cea rezultatã dupã intervenþia structuralã 

Perioada medie de reevenire: 30 ani, 100 ani, 500 ani.

Tabelul 1

1a 1b

urmare din pagina 54
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CONCLUZII

Stabilirea criteriilor de perfor-
manþã pentru construcþiile de patri-
moniu arhitectural, pentru trei criterii
de bazã ºi, respectiv, trei intensitãþi de
cutremur, cu legãturã între degra-
dãrile ºi avariile admise, pentru
fiecare criteriu în parte, constituie
încercarea de a sistematiza procesul
decizional, pentru intervenþiile struc-
turale, în corelare cu cerinþele tuturor

pãrþilor implicate în procesul de
restaurare a unor astfel de construcþii. 

În lucrarea de faþã sunt arãtate ele-
mentele de bazã ale unei astfel de
abordãri pentru o metodã simplifi-
catã, putându-se lua în consideraþie,
pentru aceleaºi criterii, abordãri cu
metode de complexitate medie sau
avansatã. 

BIBLIOGRAFIE

1. „Recomandãri privind analiza,
conservarea ºi restaurarea structuralã

a patrimoniului arhitectural” – ICOMOS
– Editura Universitarã „Ion Mincu” 

2. FEMA 273 – FEMA 274 – NEHRP
Guidelines And Commentary, for the
seismic rehabilitation of buildings 

3. „Metodologie pentru evaluarea
riscului ºi propunerile de intervenþie
necesare la structurile construcþiilor
monumente istorice, în cadrul lucrã-
rilor de restaurare ale acestora”  –
Reglementare MLPTL

Tabelul 2: Capacitãþile sunt calculate cu rezistenþe ºi deformaþii medii pentru structuri ductile ºii cu rezistenþe caracteristice
pentru structuri neductile

urmare din pagina 56
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Opþiunea pentru un material sau altul la realizarea con-
strucþiilor civile sau industriale devine din ce în ce mai grea,
fie ºi dacã ne gândim numai la varietatea produselor de acest
gen, existente pe piaþa de specialitate. De aici ºi necesitatea
de a cunoaºte, pânã la amãnunt, performanþele fiecãrui mate-
rial de construcþie, pentru a-l folosi la locul potrivit ºi cu chel-
tuieli cât mai mici.

Iatã de ce, prin utilizarea cãrãmizilor ºi a blocurilor
ceramice produse de Ceramica Iaºi pentru realizarea de con-
strucþii civile sau industriale, beneficiaþi de:

rezistenþã la compresiune superioarã altor materiale
pentru zidãrie (min. 10 N/mm2), asigurându-se astfel durabi-
litatea construcþiei ºi siguranþa în utilizare chiar ºi pe un teri-
toriu cu activitate seismicã intensã, cum este România;

un coeficient de transfer termic cuprins între 0,25 ºi
0,30 W/mk ºi o rezistenþã termicã specificã unidirecþionalã
cu valori cuprinse între 1,00 ºi 1,40 m2k/W, care asigurã un
confort termic atât în sezonul cald, cât ºi în perioada rece;

un coeficient redus de absorbþie a apei (12–14%) care
nu permite formarea condensului, fenomen întâlnit la alte
materiale pentru zidãrie des utilizate;

utilizarea materialelor 100% naturale ºi ecologice,
care nu emanã magnetism sau alte tipuri de radiaþii.

Utilizarea pentru zidãrii a cãrãmizilor ºi blocurilor
ceramice produse ºi comercializate de Ceramica Iaºi face
posibilã realizarea de economii semnificative prin:

reducerea cheltuielilor de execuþie, existând posibili-
tatea diminuãrii costurilor cu structura de rezistenþã;

scãderea consumului de ciment
(mortar) datoritã suprafeþelor netede
ºi  muchiilor drepte ale blocurilor

ceramice;
reducerea cheltuielilor

cu manopera pentru execuþia
zidãriei, blocurile ceramice

fiind elemente spornice pentru
zidãrie, cu dimensiuni mari;

diminuarea costurilor cu energia
necesarã pentru asigurarea confortului
termic atât pe timpul verii, cât ºi pe
timpul iernii.

Pentru a veni în sprijinul clienþilor
prin satisfacerea cerinþelor tipo-dimen-
sionale tot mai variate ale acestora,
Ceramica Iaºi va inaugura în luna sep-
tembrie a acestui an o nouã linie de fabri-
caþie a blocurilor ceramice. Odatã cu
intrarea în funcþiune a noii capacitãþi de

producþie, se vor obþine avantaje substanþiale în raportul
preþ-calitate pentru beneficiarii produselor livrate de
Ceramica Iaºi.

Calitatea cãrãmizilor ºi a blocurilor ceramice este garan-
tatã de implementarea ºi certificarea Sistemului de Manage-
ment al Calitãþii ISO 9001/2001 ºi a Sistemului de
Management de Mediu ISO 14001/2005. 

CERAMICA IIASICERAMICA IIASI

De ce sã construim cu cãrãmidã?

®

®

®
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În cei 30 de ani de experienþã în producerea

materialelor de construcþii, SC CELCO SA ºi-a

îndreptat eforturile pentru obþinerea celor mai

eficiente soluþii constructive: blocuri de BCA uºoare

care oferã siguranþã ºi confort în proiectare, execuþie

ºi folosinþã.

Prin retehnologizarea ºi modernizarea procesului

de producþie, SC CELCO SA a realizat soluþia unicã

atât pentru zidãria interioarã, cât ºi pentru cea exte-

rioarã a clãdirilor rezidenþiale ºi industriale: produsul

BCA cu greutate specificã de numai 400 kg/m3.

Acesta asigurã o izolare termicã fãrã cheltuieli

suplimentare, având dimensiuni foarte exacte (pre-

cizie de 1 mm). 

Performanþele menþionate nu sunt nici facil de

obþinut, nici la îndemâna oricui. Ele însumeazã un

amplu program de investiþii pentru a asigura confor-

mitatea liniei de producþie cu modelele europene. 

Eforturile investiþionale aferente îmbunãtãþirii pro-

cesului tehnologic în anul 2005 au fost de aproxima-

tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar

pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. 

Printre investiþiile semnificative valoric cu impact

major în procesul de producþie se numãrã înlocuirea

completã a autoclavelor ºi achiziþia unei maºini de

tãiat ºi profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest

proces s-a finalizat în 2005 odatã cu  modernizarea

sistemului de tãiere, precum ºi realizarea sistemelor

performante de îmbinare NUT ºi FEDER.

Soluþii eficiente în construcþii
BCA CELCO

ªtim cã „acasã” înseamnã casa cea mai confortabilã pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabbilã
înseamnã casa care îþi inspirã încredere ºi care þi se potriveºte cel mai bine, înseamnã locul îîn 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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S-a obþinut astfel o precizie superioarã de tãiere,

ajungându-se la abateri dimensionale minime, de

±1 mm, deci un produs aproape perfect. 

Aceste performanþe au fost posibile, în primul

rând, pentru cã existã ºi se aplicã un sistem al calitãþii

certificat conform condiþiilor din standardul ISO

9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate

în conformitate cu standardele europene asimilate,

iar în anul care a trecut s-a obþinut certificarea con-

formitãþii controlului producþiei în fabricã pentru

produsele CELCO. Marcajul naþional de conformi-

tate CS aplicat BCA-ului este o

garanþie a respectãrii cerinþelor

standardului european asimilat SR

EN 771-4/2004. 

În prezent,  suntem în curs de

implementare a Sistemului de

management integrat – calitate,

mediu ºi securitate ocupaþionalã,

urmãtorul pas fiind certificarea sis-

temului de cãtre Lloyd’s Register.

În aceste condiþii, numai CELCO

vã oferã soluþii inteligente prin sis-

temul de înzidire compus din cel

mai uºor BCA, cu cele mai bune

caracteristici tehnice, însoþit de

mortarul pentru straturi subþiri

M10. Acesta transformã simplul

bloc de BCA, în zidul ideal, fãrã

adaosuri, artificii tehnice sau

soluþii de compromis (mult mai

costisitoare, atât în faza de ridicare

a unei case, dar, mai ales, dupã

aceea, în timp).

Construind cu BCA-ul produs

de CELCO SA veþi evita cheltu-

ielile suplimentare atât din faza de

execuþie, cât ºi cele din faza de

exploatare, cheltuieli ce se vor

acumula an de an, dupã termi-

narea construcþiei. 
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În acest sens, începând cu anul
2007, Anticorosiv SA va inaugura un
nou centru de producþie al unor aseme-
nea produse, pentru care estimeazã sã
obþinã o cotã de 20% din piaþa de profil,

în condiþiile în care necesarul actual
din România este asigurat din importuri
(tabelul 1).

Noua linie tehnologicã va fi asamblatã
la finele lui 2006, urmând ca primele tone
sã iasã din producþie în primul trimestru al
anului 2007. Capacitatea liniei achiziþio-
nate este de 400 kg/H pentru plãcile de
8 ºi 10 mm, respectiv 350 kg/H pentru
cele de 4 mm ºi 450 kg/H pentru cele de
16 mm (foto 1).

Policarbonatul este un polimer
transparent termoplastic care este trans-
format din forma sa – granule policar-
bonat – prin topire ºi forþare sub
presiune în matriþe pentru obþinerea
produselor dorite.

Avantajele utilizãrii acestui mate-
rial, precum ºi domeniile de aplicabili-
tate sunt:

luminã naturalã;
aspect economic;
termoizolare conform normelor WSVO;
asigurarea caracterului de siguranþã;
luminã naturalã difuzã;
respectarea normelor moderne de

protecþie a muncii ºi de sãnãtate în
spaþiile dotate cu acest material flexibil
ºi modern;

asigurarea unei durabilitãþi mari;
design modern cu caracter futurist;
îndeplinirea normelor de pro-

tecþie a mediului, cerinþã esenþialã în
aceastã etapã a activitãþii de construcþii
în România;

asigurarea unui sistem facil ºi
modular tip „EASY TO DO“ de montare
ºi reamenajare ulterioarã.

Dacã vom face o comparaþie poli-
carbonat – sticlã ºi alte materiale acri-
lice, vom constata cã (tabelul 2): 

Plãcile de policarbonat sunt mai
clare decât sticla de 250 de ori ºi mai
rezistente de 30 de ori faþã de plãcile acrilice.

Plãcile de policarbonat pot fi tãiate
ºi formatate fãrã o tehnologie specialã
de preformatare, cum se întâmplã la sti-
clã sau materialele acrilice.

Plãcile de policarbonat sunt mai
rezistente decât sticla de 200 de ori.

Plãcile de policarbonat pot fi
curbate pe raze de curbare mai mari
decât sticla sau materialele acrilice,

Din 2007 unic producãtor
de plãci din policarbonat în România

Cunoscuta firmã bucureºteanã va debuta în 2007 pe piaþa materialelor de construcþii cu produse realiizate în calitate de
unic producãtor. Este vorba despre plãcile din policarbonat celular care asigurãã funcþionalitate ºi confort deosebite pentru
orice tip de construcþie.

Tabelul 1

Tabelul 2

Foto 1
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procesul de curbare este mult mai ieftin
la policarbonat decât la sticlã ºi materi-
alele acrilice (la 4–6 mm grosime raza
de curbare este de 700 mm, ajungând
la grosimea de 10 mm la o razã de
1.500 mm, iar la grosimi de 16–20 mm
la o razã de curbare de 2.400 m).

Tãierea ºi formatarea la policar-
bonat costã de câteva ori mai puþin
decât la sticlã sau materialele acrilice.

Energia economisitã prin folosirea
plãcilor de policarbonat de aceeaºi
grosime ca a sticlei este mult mai mare.

Coeficientul de transmitere a energiei
solare este la policarbonat de 90%, iar
pentru transmiterea luminii este de 88 %,
cu mult superior faþã de utilizarea sticlei.
De aceea, alegerea policarbonatului la
aplicaþiile unde claritatea este esenþialã
este superioarã alegerii sticlei.

Faþã de sticla care se sparge la
temperaturi ridicate, policarbonatul are
un coeficient de dilatare la cãldurã ºi
umiditate de aproximativ 3 mm/m.

Policarbonatul are o temperaturã
maximã de lucru la sarcina de 115 0C
faþã de temperaturi mult mai mici la sti-
clã ºi la materialele acrilice (tempera-
turile minime de lucru la policarbonat
ajung pânã la -40 0C).

Policarbonatul are o rezistenþã mai
mare la îngãlbenire, îmbãtrânire sau
afectare de cãtre grindinã comparativ
cu sticla sau materialele acrilice.

Policarbonatul nu reflectã ºi nu
este influenþat de radiaþii.

Rezistenþa la ºoc în cazul policar-
bonatului este de 200–250 de ori mai
mare ca la sticlã.

Plãcile de policarbonat sunt clasifi-
cate dupã normele DIN 4102 la clasa B1
ºi/sau B2, greu inflamabile sau foarte greu
inflamabile.

Unde este cerutã opacitate sau
obscuritate, policarbonatul are coeficientul
de opacitate (la variantele de plãci bronz
sau gri) mult mai mare decât sticla opacã. 

Dacã plãcile de policarbonat clare
transmit lumina în proporþie de 80 % faþã
de 60% la sticlã, plãcile de policarbonat
tratate UV opresc razele de lumina mai
bine decât sticla de 15–25 de ori.

DOMENII DDE UUTILIZARE:

Autoservice
Parcãri auto
Staþii de alimentare cu gaz
Balcoane
Baruri ºi restaurante
Bazine
Pereþi despãrþitori
Sere
Pieþe ºi pasaje
Construcþii fonoizolatoare
Staþii
Stadioane
Interioare
Grãdini de iarnã 
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Noi tendinþe în industria finisajelor
pentru construcþii

drd. ing. ªtefania RÃDULESCU, drd. ing. Vasilica VASILE – INCERC, LPPF

STATISTICI DDE PPIAÞÃ
În majoritatea pieþelor, finisajele

pentru construcþii ºi vopselele deco-
rative reprezintã peste 50% din pro-
ducþia ºi consumul de lacuri ºi
vopsele (cel puþin ca volum). Cererea
globalã de asemenea produse este de
aproximativ 15 mil.t, iar cantitatea se
aºteaptã sã creascã cu 3% pe an,
chiar dacã, pe pieþele mai dezvoltate,
rata de creºtere poate fi mai micã
(în jur de 1%).

ÞÃRILE VVESTICE
Putem obþine câteva date privind

scãderea pieþei de finisaje pentru
construcþii ºi vopsele decorative din
datele puse la dispoziþie recent de US
Bureau of the Census (Agenþia de
Statisticã a Statelor Unite).

Datele din tabelul 1 aratã cã:
a) finisajele pentru exterior repre-

zintã mai puþin de 50% din totalul
pieþei de produse pentru construcþii ºi
decorative;

b) aplicaþiile vopselelor industriale
în pulbere ºi alte finisaje industriale
reprezintã o parte micã, dar semni-
ficativã a pieþei – peste 10% ca
volum, respectiv 15% ca valoare;

c) vânzãrile de produse în solvent
sunt în scãdere, în timp ce vânzãrile
de produse în dispersie apoasã sunt
în continuã creºtere.

În Europa, CEPE (Conseil Européen
de l’Industrie des Peintures, des
Encres d’Imprimerie et des Couleurs
d’Art) estimeazã cã 3.300 dintre
companiile producãtoare realizeazã

3,3 milioane tone de finisaje ºi
vopsele decorative pe an, adicã
aproximativ 60% din piaþa totalã,
cu o valoare totalã estimatã de 7 mili-
oane euro (fig. 1-4).

CHINA –– OO PPROVOCARE
ÎN DDOMENIUL CCALITÃÞII

Piaþa de lacuri ºi vopsele a Chinei,
de departe cea mai mare din zona
Asia-Pacific, a fost estimatã la 1,4 Mt
în 2004 (sau chiar mai mult, conform
altor surse). Doar aproximativ jumã-
tate din acest total a fost produs de
membrii Asociaþiei Naþionale Chineze
de Lacuri ºi Vopsele ºi, prin urmare,
doar cifrele furnizate de aceastã aso-
ciaþie sunt reale ºi corect înregistrate.
Estimãrile reflectã o creºtere de
3,2-10% pe an, în funcþie de anumite
incertitudini privind economia Chinei.

Liderul pieþei chineze de finisaje
pentru construcþii este o sucursalã a
Japan Nippon Paint, cu o producþie
mai mare de 150.000 t în anul 2002.
Pe urmãtorul loc se aflã ICI Paints, cu
o producþie de 40.000 t. Produsele
destinate utilizãrii la exterior repre-
zintã aproximativ 30% din cifrele
menþionate mai sus, iar cota lor de
piaþã este în continuã creºtere.

Legislaþia guvernului chinez impune
în prezent îmbunãtãþirea continuã a
calitãþii produselor. Astfel, guvernul
de la Beijing a restricþionat folosirea
vopselelor de exterior de calitate infe-
rioarã, bazate pe emulsii acrilo-
stirenice ºi încurajeazã utilizarea
celor pe bazã de fluorocarbon,
polimeri acrilici ºi acrilo-siliconici.

Termenul „finisaje pentru construcþii” nu este încã bine definit. În statisticile de piaþã, lacurilee ºi vopselele desti-
nate construcþiilor ºi cele decorative sunt grupate, ceea ce nu este neapãrat ggreºit, întrucât de multe ori acelaºi produs
poate fi utilizat atât la interiorul, cât ºi la exteriorrul unei construcþii. În orice caz, termenul nu numai cã
include finisajele pentru interior, dar, în  acelaºi timp, exclude vopselele pulbere ºi cele cu aplicare în câmp electro-
static, care sunt, la rrândul lor, larg folosite la panourile de faþadã, precum ºi finisajele industriale pentru lemn, utiliizate
tot mai mult în construcþii noi, în proiecte de renovare sau ca pardoseli de interior.

În acestt articol, domeniul va fi limitat la finisajele care pot fi aplicate „in situ” la exteriorul clãdirillor, indiferent
dacã suportul este lemn, metal sau zidãrie.

Majoritatea produselor utilizate în prezeent sunt vopsele în dispersie apoasã.

Tabelul 1: Piaþa SUA de finisaje pentru construcþii (conþine date suplimentare
privind vopselele cu  aplicare în câmp electrostatic ºi vopselele

în pulbere destinate utilizãrii în construcþii)

* 1 galon (USA) = 3.785 litri
** Factorul de conversie utilizat pentru a calcula „galoane” de vopsele în pulbere nu este

cunoscut

continuare în pagina 68
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POLITICA PPREÞURILOR
Ca ºi alte sectoare din domeniul

finisajelor pentru construcþii, indus-
tria vopselelor de exterior suferã de
pe urma creºterii preþurilor materiilor
prime-cheie. În ultimele luni preþurile
au crescut cu aproximativ 15% la
dioxidul de titan, 20% la emulsiile
polimerice ºi cu pânã la 50% la sol-
venþi, iar producãtorii acestor materii
prime – la rândul lor afectaþi de
creºterea preþurilor la energie ºi la
propriile lor materii prime – vor con-
tinua sã ridice preþurile, cel puþin în
urmãtoarele luni.

DISPUTA LLEGISLATIVÃ
PRIVIND CCONÞINUTUL DDE CCOMPUªI

ORGANICI VVOLATILI
Europa ºi SUA pot fi considerate

lideri în lupta privind scãderea con-
tinuã a conþinutului de compuºi
organici volatili, dar metodele de
abordare a problemei sunt diferite.
În majoritatea aplicaþiilor industriale
existã varianta reducerii emisiilor de
solvent prin modificarea proceselor
tehnologice sau prin arderea compu-
ºilor organici volatili emiºi. În mod
cert, aceasta nu este soluþia idealã în
cazul finisajelor pentru construcþii,
care se aplicã „in situ”, în aer liber.
De aceea, în acest domeniu particular,
soluþia este limitarea conþinutului de
compuºi organici volatili din înseºi
produsele utilizate.

Diferenþele legislative pornesc
chiar de la definiþia compuºilor
organici volatili:

în Europa, un compus organic
volatil este un produs cu punctul
iniþial de fierbere de 250 0C; se pre-
supune – deºi, probabil, nu întot-
deauna justificat – cã orice material
cu punct de fierbere mai mare de 250 0C
nu contribuie la emisiile de compuºi
organici volatili;

în SUA, un compus organic
volatil este un produs ce contribuie la
formarea ozonului în straturile infe-
rioare ale atmosferei; prin urmare este
datoria producãtorilor ºi a utilizato-
rilor de a încerca încadrarea unor sol-
venþi în alte clase decât cea definitã
mai sus.

Aceste deosebiri au determinat
abordarea diferenþiatã a problemei de
cãtre unii distribuitori de materii
prime, aceºtia promovându-ºi diverºi
solvenþi sau agenþi de omogenizare a
emulsiilor în mod diferit pe cele douã
pieþe (europeanã ºi americanã), pe
motiv cã produsele lor nu sunt
explicit definite ca fiind compuºi
organici volatili; aceastã abordare
poate fi defavorabilã din punctul de
vedere al mediului înconjurãtor.

Fig. 1: Volumul vânzãrilor cãtre micii utilizatori (tone, 2001)

Fig. 2: Volumul vânzãrilor cãtre micii utilizatori (mil. euro, 2001)

Fig. 3: Volumul vânzãrilor pe sectoare de activitate (%, 2002)

Fig. 4: Volumul vânzãrilor pe sectoare de activitate (%, 2002)
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Directiva 2004/42/CE a Parlamen-
tului ºi Consiliului European din
21.04.2004 stabileºte limite indivi-
duale ale conþinutului de compuºi
organici volatili pentru 12 categorii
de vopsele. În majoritatea cazurilor
sunt prevãzute douã etape de redu-
cere a acestui conþinut (una, cu
începere la 01.01.2007, a doua cu
începere la 01.01.2010). Stabilirea
acestor niveluri a necesitat un mare
efort comun de negociere din partea
participanþilor, iar termenele de
intrare în vigoare a acestor prevederi
propuse iniþial au fost amânate pânã
la datele menþionate mai sus (2007 ºi,
respectiv, 2010).

CEPE (Conseil Européen de l’Industrie
des Peintures, des Encres d’Imprimerie
et des Couleurs d’Art) a indicat cã
cele mai multe dintre aceste obiective
pot fi atinse la termenele prevãzute.
Deºi existã diferenþe între conþinutul
de compuºi organici volatili acceptat
pentru vopsele diluabile cu apã ºi
cele în solvent, nu încape îndoialã
cã legislaþia favorizeazã în conti-
nuare reducerea utilizãrii produselor
în solvent.

În timp ce US EPA (US Environ-
mental Protection Agency) a stabilit
anumite niveluri standard pentru
conþinutul de compuºi organici
volatili al unor lacuri ºi vopsele,
unele state, în mod individual, pot
stabili niveluri mai stricte privind
acest conþinut. De exemplu, statul
California este cel mai strict în
aceastã privinþã, dar ºi alte state au
cerut ca aceste niveluri sã fie reduse
pânã la 100 g/l pentru vopselele mate
ºi pânã la 250 g/l pentru vopselele
lucioase, începând cu 01.01.2005.
Aceste valori sunt comparabile cu
cele 250 g/l ºi, respectiv 300 g/l pre-
vãzute de EPA.

RÃªINI DDILUABILE CCU AAPÃ
Timp de mulþi ani, emulsiile acri-

lice pure au fost cele care au impus
standardul de calitate pentru pro-
dusele diluabile cu apã destinate pro-
tecþiei elementelor de construcþii.
Performanþele acestora s-au îmbunã-
tãþit considerabil de-a lungul timpu-
lui, mai ales în ceea ce priveºte
rezistenþa peliculei ºi stabilitatea
culorii.

Toþi lianþii acrilici oferã, de aseme-
nea, rezistenþã la acþiunea alcalinitãþii
din suport ºi rezistenþã la producerea
eflorescenþelor, în special în cazul
aplicãrii pe beton nou. Preþul lor
relativ ridicat a condus la dezvoltarea
copolimerilor ºi chiar a unor mono-
meri mai ieftini. Încorporarea unor
astfel de materiale în copolimerii
acrilici poate îmbunãtãþi luciul ºi
rezistenþa la murdãrire a peliculei,

de exemplu, dar poate micºora rezis-
tenþa la degradarea cauzatã de radi-
aþiile UV. Din acest motiv se încearcã
îmbunãtãþirea durabilitãþii peliculelor
acrilo-stirenice prin adaosul de agenþi
suplimentari de reticulare.

Emailurile acrilice diluabile cu
apã au fost, de asemenea, îmbunã-
tãþite de-a lungul timpului, mai ales
datoritã timpului lor mic de uscare,
ceea ce le face valoroase mai ales
pentru utilizatorii profesioniºti.

Acoperirile elastomerice pentru
exterior au risc redus de apariþie a
crãpãturilor cauzate de miºcarea
zidãriei constituente a faþadelor.

O formã distinctã de tehnologie
pentru astfel de „rãºini hibride” per-
mite realizarea produselor diluabile
cu apã, cu un conþinut ridicat de
solide. Conceptul are la bazã produ-
cerea unor emulsii convenþionale de
polimer (în mod normal, acrilic) ºi
dispersarea în apa conþinutã de
acesta, a unei a doua rãºini, diferitã,
având dimensiunea particulelor mult
mai redusã. Prin conducerea atentã a
procesului, se pot obþine curbe vâs-
cozitate/conþinut de solide mult mai
reduse decât pentru o emulsie
normalã. Acoperirile ce au la bazã
rãºini „mixte” au uscare rapidã, o
bunã aderenþã la suport, precum ºi
rezistenþã la acþiunea apei. Testele
iniþiale expuse în medii naturale au
indicat cã aceste acoperiri pot avea o
duratã ridicatã de exploatare. Aceste
sisteme au fost iniþial concepute
pentru protecþia lemnului la exterior,
dar în prezent se lucreazã la posibili-
tatea utilizãrii lor în domeniul vopse-
lelor pentru zidãrie ºi pereþi.

Diferite forme de copolimeri
acrilo-siliconici se utilizeazã ca
vopsele pentru beton ºi zidãrie.
Aceºtia îmbinã buna rezistenþã la
murdãrire cu rezistenþa la acþiunea
apei ºi cu o bunã permeabilitate la
vaporii de apã. De asemenea, pro-
dusele au o bunã aderenþã la suport,
datoratã grupelor funcþionale ale
polimerului siliconic.

ÎMBUNÃTÃÞIREA
ADERENÞEI LLA SSUPORT

O limitare a domeniului de uti-
lizare a vopselelor în emulsie este
dictatã de capacitatea lor limitatã de
a penetra în substrat. Produsele
alchidice diluabile cu apã, având
dimensiuni mai reduse ale particu-
lelor ºi o uscare oxidativã mai lentã,
sunt adãugate adeseori pentru a
îmbunãtãþi aderenþa vopselei la
stratul suport (mai ales dacã este
vorba de lemn), deºi acest lucru con-
duce la o creºtere a duratei de uscare
a peliculei finale.

Pentru a îmbunãtãþi acest aspect,
se înlocuiesc asemenea produse cu o
rãºinã acrilo-stirenicã în care parti-
culele emulsiei apoase încorporeazã
o hidrocarburã alifaticã, care are, în
acelaºi timp, rol de solvent pentru
rãºina acrilo-stirenicã de bazã. Astfel,
pe mãsurã ce apa se evaporã, se
obþine o vopsea diluabilã în solvent,
cu un conþinut ridicat de solide.

Testele au evidenþiat cã asemenea
produse penetreazã de douã ori mai
profund în zidãria convenþionalã
poroasã decât emulsiile acrilice ºi, ca
rezultat, conferã produsului o mai
bunã aderenþã la suport. Sistemele de
acest tip nu necesitã agenþi de reticu-
lare suplimentari, iar conþinutul final
de compuºi organici volatili este de
aproximativ 75 g/l.

VOPSELE SSILICONICE
Siliconii sodiului ºi ai altor metale

sunt utilizaþi pentru producerea fini-
sajelor anorganice destinate pro-
tecþiei anticorosive a metalului, în
timp ce pentru zidãrie ºi pereþi se
folosesc vopsele siliconice diluabile
cu apã, bazate pe siliconi de potasiu.
Produse de acest tip se fabricã ºi se
utilizeazã cu succes în Germania de
mai bine de 100 de ani.

Vopselele siliconice reacþioneazã
cu compuºii chimici (în special
hidroxidul de calciu) din cãrãmidã,
beton sau zidãrie, formând cu aceºtia
o legãturã extrem de puternicã ºi
foarte durabilã. Din aceastã cauzã,
nu pot fi utilizate eficient pe suprafeþe
vopsite anterior cu pelicule organice
sau pe alt tip de suporturi. Aceste sis-
teme se caracterizeazã prin: bunã
permeabilitate la vaporii de apã,
rezistenþã la acþiunea factorilor polu-
anþi, rezistenþã în timp, posibilitatea
reacoperirii în timp cu produse de
acelaºi tip (întrucât nu pot fi îndepãr-
tate de pe suport fãrã a-i produce
acestuia degradãri ireversibile).

În unele studii foarte recente s-a
folosit un amestec de silicon de litiu
ºi silicon de sodiu (cu pigmenþi ºi
materiale de umpluturã) pentru a
obþine vopsele pentru lemn, beton ºi
oþel. Reticularea completã se obþine
prin uscarea peliculei în atmosferã,
urmatã de expunerea acesteia timp
de câteva secunde la flacãrã deschisã.
Pelicula astfel formatã este foarte
durã, rezistentã la uzurã ºi la agenþii
atmosferici, dar, practic, aplicarea
produsului pe suport ridicã mari
probleme, întrucât atât lemnul, cât ºi
betonul pot suferi degradãri cu carac-
ter permanent în urma expunerii la
temperatura necesarã reticulãrii com-
plete a produsului.
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Coroziunea fier-betonului poate
scurta dramatic durata de viaþã a struc-
turilor din beton armat. Da aceea,
uneori, fier-betonul este acoperit cu
pelicule protectoare aplicate în mod
clasic sau prin acoperire catodicã (deºi
metoda necesitã utilizarea unor surse
de curent continuu). Un anumit tip de
acoperire catodicã conferã fier-
betonului protecþia doritã fãrã a fi
necesarã o sursã de curent continuu,
putând fi realizatã „in-situ”. Acoperirea
conþine particule de metale compati-
bile (de exemplu, un amestec de zinc
ºi magneziu) ºi un agent de umectare
(cum ar fi silicagelul) pentru a asigura
conductivitatea. Se pot adãuga ºi alte
metale, precum indiul, cu efect cata-
lizator ºi de îmbunãtãþire a duratei de
viaþã a acoperirii, caz în care liantul
preferat este un silicon anorganic pre-
cum cel prezentat anterior.
COEXISTENÞA PPRODUSE OORGANICE ––

PRODUSE AANORGANICE
Rãºinile siliconice pure diluabile

cu apã reprezintã un stadiu interme-
diar între vopselele siliconice ºi emul-
siile convenþionale. Ele se livreazã sub
formã de dispersii cu masã molecu-
larã relativ redusã, având astfel o mai
bunã capacitate de penetrare în
suport decât emulsiile convenþionale.

Prin uscare fizicã se formeazã
filme relativ dure, dar ulterior apar
reacþii suplimentare de inter-legare
(atât între moleculele de rãºinã, cât ºi
între acestea ºi suport), rezultând un
film foarte dur ºi foarte bine „legat” de
suport. Dacã se adaugã concentraþii
mari de pigmenþi, se obþin vopsele
care combinã rezistenþa foarte bunã la
apã a siliconilor cu o bunã permeabi-
litate la vaporii de apã, peliculele
având o bunã rezistenþã la atacul
microorganismelor ºi al focului ºi,
deci, o durabilitate ridicatã.

Spre deosebire de vopselele sili-
conice, aceste produse se pot aplica
ºi pe suprafeþe vopsite anterior.

ENERGIA SSOLARÃ.
APLICAÞIILE RRETICULÃRII

SUB AACÞIUNEA RRADIAÞIILOR
S-au creat sisteme de fotoiniþiere

care permit reticularea peliculelor sub
acþiunea radiaþiilor solare, atât din
spectrul vizibil, cât ºi din spectrul UV.

În cazul vopselelor în emulsie,
reacþiile fotoiniþializate de reticulare
permit reticularea cu puþin sau chiar
fãrã un cosolvent. În cazul produselor
alchidice (diluabile cu apã sau sol-
vent) ºi alte rãºini, utilizarea unor
rãºini cu masã molecularã redusã per-
mite creºterea conþinutului de solide.

Fotoiniþiatorii folosiþi sunt, în gene-
ral, de tipul derivaþilor de bis-acil-fosfat,
care conferã produselor o bunã reti-
culare (cum ar fi pentru grundurile
destinate acoperirii lemnului utilizat
în exterior).

Finisajele cu aspect opac ridicã
probleme speciale, întrucât dioxidul
de titan este puternic absorbant al
radiaþiilor UV din domeniul apropiat
(responsabil de activitatea fotocata-
lizatoare). De aceea, emulsiile stan-
dard au fost modificate prin adaosul
de trimetilpropan- triacrilat sau poli-
etilenglicol-diacrilat ºi camfor-chi-
ninã (un fotoiniþiator care produce
auto-înãlbirea prin expunerea la radi-
aþii) în loc de cosolvent (sau ca parte
a cosolventului).

SCÃDEREA GGRADULUI DDE PPOLUARE
O aplicaþie deosebit de intere-

santã a vopselelor pentru construcþii
este obþinerea acoperirilor cu reticu-
lare fotoiniþiatã care reduc produsele
poluante emise în atmosferã la forme
mai puþin agresive (nocive).

Un producãtor german a introdus
pe piaþã un astfel de produs la
sfârºitul anului 2004. Produsul încor-
poreazã nanoparticule active care
descompun produºii organici (cum ar
fi reziduurile de combustibili) „curãþând”
atât suportul, cât ºi atmosfera localã;
metoda este idealã pentru a îmbu-
nãtãþi durata de viaþã a peliculelor
aplicate pe construcþii situate în zone
aglomerate ºi intens poluate.

În Marea Britanie s-a realizat o
vopsea care „consumã” oxizii de azot
proveniþi din gazele de eºapament.
Aceasta, pe bazã de polisiloxani,
încorporeazã nanoparticule fotocatali-
zatoare de dioxid de titan, precum ºi
cantitãþi ridicate de carbonat de calciu.
Pelicula are un aspect poros; aceasta
permite reacþia carbonatului de cal-
ciu cu acidul azotic format în reacþia
fotocatalizatã, rezultând azotat de
calciu (relativ nepericulos), care este
„spãlat” ulterior de pe stratul suport.
Compania producãtoare susþine cã
un strat cu o grosime de 0,3 mm are o
„viaþã activã” de 5 ani. Dupã acest
interval, fotocataliza continuã, dar
acidul azotic determinã decolorarea
filmului.
ACOPERIRI DDESTINATE EECONOMISIRII

DE EENERGIE ªªI DDE RRESURSE
Departamentul Energiei din SUA a

alocat 3,75 milioane USD în cadrul
programului „Tehnologii Industriale”
pentru dezvoltarea de noi tehnologii
în domeniul polimerilor, tehnologii
care sã conducã la reducerea cu pânã
la 30% a materiilor prime folosite la
fabricarea lacurilor ºi vopselelor.

Agenþii economici vor contribui cu
5,5 milioane USD la acest proiect,
care se va derula în colaborare cu
cercetãtorii din universitãþi.

Cea mai importantã destinaþie a
sumelor este domeniul finisajelor
pentru construcþii. Domeniul acope-
ririlor reflectorizante de radiaþii infra-
roºii se dezvoltã ºi el în cadrul acestui
program; aceste produse au aplicaþii
specifice la acoperiºuri, reducând
acumularea de cãldurã ºi, prin
urmare, reducând consumul de
energie al aparatelor de producere a
aerului condiþionat. Produsele au la
bazã pigmenþi anorganici complecºi
dispersaþi în lianþi convenþionali. Ele
sunt disponibile în câteva culori;
chiar ºi produsul de culoare neagrã
poate reflecta pânã la 25% din radi-
aþia solarã.

O variantã mai „exoticã” a acestei
idei a fost propusã de cercetãtorii
chinezi, în forma unor „acoperiri
cameleon”. Acestea conþin pigmenþi
termocromici microcapsulaþi, dispo-
nibili într-o gamã largã de culori, care
vor fi încorporaþi într-o vopsea de
bazã, de culoare albã. La temperaturi
scãzute, vopseaua este coloratã ºi
absoarbe lumina, încãlzind suprafaþa
suport. La temperaturi mai mari de 20 0C,
pigmenþii îºi pierd culoarea (în mod
reversibil), acoperirea devine albã,
maximalizând puterea sa reflecto-
rizantã ºi ajutând la menþinerea
„rãcoroasã” a  suprafeþei. Potenþialul
decorativ al unor asemenea vopsele
este discutabil, întrucât la aceeaºi
temperaturã exterioarã, diversele
suprafeþe expuse ale construcþiei nu
vor avea aceeaºi nuanþã a culorii.

UN VVIITOR CCOLORAT
În concluzie, existã dezvoltãri

promiþãtoare cu aplicaþii în domeniul
finisajelor pentru construcþii, în spe-
cial (dar nu exclusiv) cu privire la
produsele diluabile cu apã. Desigur,
în condiþiile în care finisajele acrilice
(pure) sunt „prea scumpe” pentru unii
utilizatori, ne putem întreba cât vor
reuºi sã penetreze piaþa acoperirile
mai avansate ºi, deci, mai scumpe.

Cel mai probabil, piaþa va con-
tinua sã se diversifice ºi mai puternic
dupã ce restricþiile impuse prin legis-
laþie îºi vor fi arãtat pe deplin efectele,
sistemele specializate ºi durabile
lãsându-ºi amprenta asupra clãdirilor
scumpe (ºi deci, inaccesibile) reali-
zate sau renovate cu costuri ridicate,
în timp ce micii utilizatori vor con-
tinua sã mormãie nemulþumiþi de
preþul mare al produselor acrilice
consacrate. 

urmare din pagina 70
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Dupã cum v-am anunþat deja
într-unul din numerele trecute ale
Revistei Construcþiilor, strada Aurel
Vlaicu nr. 40 din Braºov este noua
adresã a cunoscutei firme VELUX.
Douã au fost motivele principale care
au determinat schimbarea locaþiei: o
echipã mai numerooasã ºi, implicit,
nevoia de mai mult spaþiu. Noul
sediu a fost de curând inaugurat cu
participarea unui mare numãr de spe-
cialiºti în domeniu ºi nu numai.

Pentru mulþi dintre dvs. (cunoscã-
tori sau nu),  facem precizarea cã
VELUX este lider mondial în pro-
ducþia de ferestre de mansardã.
Compania danezã, fondatã în 1941
de cãtre Villum Kann Rasmussen,
este prezentã în România din anul
1997. Pentru cã valorificarea cu suc-
ces  a spaþiului este un deziderat al
companiei VELUX, aceasta a ales
sã-ºi poziþioneze strategic sediul din
þara noastrã la Braºov, în centrul
României, la distanþe relativ egale de
toate celelalte zone. Vorbind de
obiectul care defineºte activitatea
VELUX, mansarda noului sediu din
Braºov al firmei, amenajatã pe douã
nivele, foloseºte conceptele promo-
vate de companie: transparenþã,
comunicare, luminã naturalã ºi
ventilaþie. De altfel, compania VELUX
este cea care a descoperit pentru
prima datã imensele resurse de
spaþiu de sub acoperiºul în pantã, a
creat prima fereastrã de mansardã ºi
a inventat un nume care se distinge

între celelalte, uºor de pronunþat
ºi de þinut minte. Într-un spaþiu cald
ºi primitor, luminos ºi fãrã bariere,
echipa VELUX România va comu-
nica mult mai uºor cu dvs.

Alãturi de designul nonconformist
ºi atmosfera diurnã, sediul VELUX
aduce o notã de inedit prin utilizarea
pereþilor de sticlã, care oferã un
suport excelent pentru abundenþa de
luminã naturalã, facilitând comuni-
carea ºi deschiderea vizualã.

Compartimentarea mansardei noului
sediu a fost realizatã astfel încât cele
douã planuri sã comunice atât fizic,
cât ºi prin cãi de acces vizual. În timp
ce primul nivel este foarte clar deli-
mitat, activitãþile gãzduite aici având
nevoie de un plus de discreþie ºi inde-
pendenþã, planul superior al mansardei

este un excelent exemplu de deschi-
dere ºi comunicare care satisface inter-
dependenþa departamentelor situate
la acest nivel.

Concepute pentru a gãzdui birouri,
interioarele realizate la mansardã au
fost proiectate pentru a putea benefi-
cia de o distribuþie optimã a luminii
naturale, o atenþie deosebitã fiind
acordatã alegerii ºi poziþionãrii feres-
trelor, care sã permitã o manevrare
uºoarã ºi sã faciliteze accesul la pri-
veliºtea exterioarã. S-au ales suprafeþe
care sã reflecte cât mai mult lumina,
iar abordarea cromaticã a mers pe
culori deschise, cu pereþi albi,
mobilier din arþar, mochete în tonuri
cât mai neutre.

Alina ZAVARACHE

VELUX România
Transparenþã ºi multã luminã naturalã
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1. SSIGURANÞA EESTE PPE PPRIMUL LLOC

Microcentralele Vaillant sunt dotate cu cele mai multe
elemente de siguranþã care nu numai cã feresc clientul
final de accidente nedorite, dar prelungesc ºi îmbunã-
tãþesc viaþa aparatului. Printre acestea se numãrã:

Douã microprocesoare ce funcþioneazã în paralel,
verificând simultan starea de funcþionare a aparatului dvs.
O eventualã avarie nu va putea trece de ambele micro-
procesoare.

Electrod dublu de aprindere
Pentru o aprindere sigurã, aparatele Vaillant sunt pre-

vãzute cu doi electrozi de aprindere, astfel încât scânteia

sã se formeze în poziþia corectã, eliminându-se posibili-
tatea apariþiei acumulãrilor periculoase de gaze.

Transformator de ionizare
Indiferent dacã apar variaþii 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 ºi 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 pe care
îl puteþi remarca prin urmele lãsate de flacãrã pe
camera de ardere ºi prin apa din aparate.

Radu ÞURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT

Valoarea unei construcþii este direct influenþatã de calitatea sistemului de încãlzire.
Experienþa îîndelungatã a producãtorului german de echipamente de încãlzire Vaillant, obþinutã în colaborarea cu

ffirmele de construcþii, atestã cã un sistem de încãlzire de calitate determinã ºi o creºtere semnificcativã a valorii
construcþiei. Faptul cã agenþiile imobiliare din Europa de Vest precizeazã, de fiecaare datã, marca sistemului de
încãlzire în anunþurile de vânzare ale diverselor imobile argumenteazã  încã o datã afirmaþia enunþatã.

Producãtorul german Vaillant, ajutat de experienþa în domeniu de pesste 135 de ani, este recunoscut în întreaga
Europã ca un garant al calitãþii. Toate acestea ºi datoriitã faptului cã sistemul de încãlzire Vaillant este unul dintre cele
mai uºoare sisteme din punctul dde vedere al instalãrii ºi service-ului. De asemenea, încadrarea unui astfel de sistem în
construcþiiile actuale este perfectã, design-ul sãu fiind adaptat cerinþelor. 

creºte valoarea imobilului
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2. PPERFORMANÞE TTEHNICE
Variantele PRO – simplu ºi eficient

Identificarea funcþiilor aparatului se face prin ºapte
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 pen-
tru producerea apei calde menajere este de numai 0,15 bari.
În concluzie: dacã avem apã rece, avem ºi apã caldã!

Aprinderea electronicã cu ajutorul a doi  electrozi.
De ce Vaillant foloseºte doi 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 tim-
pul funcþionãrii, presiunea gazului scade foarte mult ºi
flacãra se stinge, electrodul de ionizare va întrerupe
funcþionarea centralei ºi va închide calea de gaz astfel
încât nu vor putea apãrea acumulãri periculoase de gaze.

Placa electronicã: Vaillant este printre puþinii
producãtori  care realizeazã în fabrica proprie ºi placa
electronicã. Acest lucru este foarte important deoarece
pentru calitatea produsului rãspunde un singur producãtor
ºi, în plus, aceasta este realizatã respectând cu exactitate
cerinþele de funcþionare ale centralei!

Variaþiile de presiune ale combustibilului, mai ales
în perioadele reci, nu influenþeazã funcþionarea aparatului.

Setul de livrare conþine toate accesoriile necesare
punerii în funcþiune în cele mai bune condiþ i i  a
centralei Vaillant, fãrã necesitatea achiziþionãrii sepa-
rate a altor produse.

Variantele PLUS includ, pe lângã avantajele
menþionate mai sus, ºi urmãtoarele:

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 al centralei, se menþine permanent o canti-
tate minimã de apã caldã menajerã care ajunge imediat la
consumator în momentul deschiderii robinetului de apã
caldã;

Trebuie adãugat cã variantele de 24 ºi 28 kW sunt
prevãzute cu un schimbãtor secundar de cãldurã format
din 20 de plãci, ceea ce conduce la îmbunãtãþirea
randamentului. Aceste aparate au fost catalogate ca
centrale cu un confort maxim de 3 stele la apa caldã
menajerã;

Display-ul mare vã oferã posibilitatea setãrii ºi
vizualizãrii exacte a stãrii de funcþionare a aparatului;

By-pass-ul automat oferã posibilitatea dotãrii ºi
reglãrii cu robinete termostatate a radiatoarelor din
instalaþia 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. TTRADIÞIE
Se ºtie foarte bine cã experienþa te face mai bun.

Vaillant are o experienþã de 135 de ani.

4. IINOVAÞIE
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. PPROFESIONALISM
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. GGAMA DDE PPRODUSE
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 atât aceste puncte, cât ºi renumele mãrcii
Vaillant vã vor convinge sã ne aveþi în vedere în momentul
proiectãrii sistemului de încãlzire în construcþiile dvs.

Vã aºteptãm cu orice propuneri de colaborare!

Informaþii suplimentare la HTC – Hornoff Trade Consult,
Tel..: 021-350.23.35, 37; E-mail: office@vaillant.ro.

Importator unic Vaillant pentru România ºi reþeaua
naþionalã de distribuitori autorizaþi.

Detalii pee www.vaillant.ro.
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Îmi doresc o instalaþie de
încãlzire sau de climatizare. 

Cu ce sã încep?

Atunci când doriþi sã achiziþionaþi o instalaþie sau un

echipament de încãlzire ori de climatizare, trebuie sã

ºtiþi cã sfatul competent nu vine niciodatã de la o rudã

sau un vecin „priceput la toate”, ci întotdeauna din

partea unui specialist.

O soluþie tehnicã aleasã de un coleg sau o

cunoºtinþã nu este întotdeauna potrivitã pentru specifi-

cul locuinþei dvs. sau pentru asigurarea confortului

termic dorit.

Þinând cont cã în ultima perioadã se petrec din ce

în ce mai multe accidente din cauza montajelor

necorespunzãtoare sau improvizaþiilor, atunci când

demaraþi un asemenea proiect este bine sã lucraþi cu

oameni de meserie, în care sã aveþi deplinã încredere ºi

care, pe lângã soluþiile sigure ºi moderne, vã oferã

garanþie ºi un service prompt ºi de calitate.

Atunci când vã propuneþi sã achiziþionaþi asemenea

echipamente sau instalaþii, veþi observa existenþa unor

diferenþe mari de preþ. Acestea se pot datora atât gradu-

lui de noutate, cât ºi mecanismului pieþei, însã nu este

suficient sã alegeþi o instalaþie numai pe criteriul

preþului. Trebuie sã fiþi convinºi cã alegerea dumnea-

voastrã este ºi cea potrivitã din punct de vedere tehnic,

iar pentru aceasta trebuie sã apelaþi la aceiaºi

specialiºti.

Cu o experienþã de peste 11 ani în domeniu, spe-

cialiºtii de la EU-RO Instalaþii SA vã oferã consultanþã

gratuitã de specialitate, precum ºi posibilitatea alegerii

celei mai bune soluþii tehnice dintr-o multitudine de

instalaþii ºi echipamente existente, în funcþie de bugetul

alocat. Din momentul preluãrii schiþelor ºi ascultãrii

cerinþelor dvs., în termen de câteva zile, unul dintre

reprezentanþii noºtri vã stã la dispoziþie cu soluþii per-

sonalizate moderne, economice, fiabile, exacte, pliate

pe nevoile de confort termic dorit.

Instalaþiile de încãlzire sau de climatizare sunt

tratate ca un întreg, de la compararea preþurilor

diverºilor furnizori, alegerea echipamentelor în funcþie

de preþul actual ºi cel prognozat al combustibililor

folosiþi, elaborarea ºi implementarea completã a

proiectului pânã la asigurarea service-ului.

Din acel moment, puteþi avea certitudinea cã insta-

laþia va funcþiona fãrã probleme, în condiþii de maximã

siguranþã, cu respectarea normelor tehnice ºi de mediu

în vigoare.

Pentru a nu avea probleme în exploatarea unei

instalaþii de încãlzire sau de climatizare, atunci când se

demareazã un asemenea proiect, trebuie plecat de la

zero cu o soluþie viabilã, fãrã a o adapta ulterior.

Instalaþia va funcþiona întotdeauna în parametrii

optimi, iar confortul termic al casei dvs. va fi asigurat.

Specialiºtii noºtri recomandã alegerea echipa-

mentelor de ultimã generaþie, ecologice, sigure în

exploatare (de la pompe de cãldurã ºi centrale în con-

densaþie pânã la cazane pe lemne cu gazeificare ºi cen-

trale termice murale). În comparaþie cu echipamentele

clasice, cele moderne se adreseazã viitorului, sunt eco-

nomice, eliminã disconfortul unei funcþionãri defec-

tuoase ºi satisfac condiþiile de climã ºi de protecþie a

mediului.

Nu este suficient sã vezi cã instalaþia de încãlzire

sau de climatizare funcþioneazã.

INSTALAÞII, ECHIPAMENTE, MATERIALE PENTRU SISTEME DE ÎNCÃLZIRE, PREPARARE DE APÃ CALDÃ,
ABUR TEHNOLOOGIC ªI ULEI DIATERMIC, SISTEME DE POMPARE ªI RIDICARE A PRESIUNII,

CONDIÞIONARE – CLIMATIZARE, AUTOMMATIZÃRI
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Instalaþiile moderne sunt mult mai sofisticate decât

cele din generaþiile vechi, iar pentru menþinerea con-

fortului termic dorit, orice instalaþie de acest gen tre-

buie verificatã periodic ºi supervizatã tehnic.

EU-RO Instalaþii SA efectueazã autorizãri pentru

instalare, montare, punere în funcþiune, service ºi

garanþie, precum ºi revizii ºi modernizãri pentru insta-

laþii de încãlzire sau climatizare, indiferent de gradul

de uzurã ºi de vechimea acestora.

EU-RO Instalaþii SA asigurã servicii complete de

consiliere, proiectare, instalare ºi punere în funcþiune,

garanþie, service în garanþie ºi postgaranþie, precum

furnizarea pieselor de schimb pe toatã durata medie de

viaþã prevãzutã de lege.

Expertiza specialiºtilor noºtri acoperã domeniul

instalaþiilor de încãlzire, preparare de apã caldã, abur

tehnologic ºi ulei diatermic, climatizare, încãlzire în

pardosealã, încãlzire radiantã ºi cu aer cald, centrale

de ventilaþie ºi instalaþii electrice.

În cei peste 11 ani de activitate, EU-RO Instalaþii SA

a furnizat servicii ºi echipamente pentru clienþi din cele

mai diverse domenii de activitate.

Printre beneficiarii unor lucrãri complexe, de anver-

gurã, amintim Uzina de Reparaþii METROREX

(ALSTOM), CFR Marfã Bucureºti, Regionala CFR

Craiova, CESAROM, Catedrala Episcopalã din

Slobozia, Abatorul Stenyon.

Acum ºtiþi unde puteþi gãsi cele mai moderne soluþii

pentru încãlzire sau climatizare ºi unde puteþi moder-

niza, verifica ºi superviza instalaþii mai vechi, indife-

rent de vechimea sau de gradul lor de uzurã.

Acum ºtiþi la cine gãsiþi mereu rãspunsuri compe-

tente la problemele tehnice legate de încãlzirea ºi

climatizarea casei. 

Ei sunt specialiºtii EU-RO Instalaþii SA, specialiºti pe

care vi-i recomandãm cu cãldurã ºi dumneavoastrã.

Preocuparea noastrã de zi cu zi este livrarea la timp

a unui produs care se potriveºte cerinþelor clientului ºi

este de calitate superioarã. 

O b i e c t i v u l  f i r m e i  E U - R O  I N S T A L A Þ I I  e s t e  l i v r a r e a  l a  t i m p  a  u n u i  p r o d u s
c a r e  s e  p o t r i v e º t e  c e r i n þ e l o rr  c l i e n t u l u i  º i  e s t e  d e  c a l i t a t e  s u p e r i o a r ã .
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Centrale cogenerative cu turbomotoare
alimentate cu biogaz

ing. Camil DOBRESCU, ing. Valeriu VILAG – INCDT COMOTI

SITUAÞIA PPE PPLAN IINTERNAÞIONAL

În Europa, la ora actualã, produ-

cerea de energie electricã folosind

resurse regenerabile constituie o pri-

oritate ºi o direcþie de urmat pentru

þãrile membre. În Germania, primele

aplicaþii cu biogaz folosind turbine

cu gaz (în cazul menþionat folosin-

du-se microturbine) au fost realizate

în perioada 2001–2002 ºi au demon-
strat posibilitatea producerii de
energie electricã, având ca sursã
gazele regenerabile. Suedia prin
„Volvo Aero Corporation” a realizat,
în Helsingborg, o aplicaþie cu biogaz,
ºi anume o centralã cogenerativã de
600 kWe având ca grup de putere
turbomotorul VT 600. Compania
americanã „Northern Power Systems”
a realizat pentru „Waxdale” o cen-
tralã cogenerativã, cu turbomotoare,
având sistemul de combustibil pe
biogaz, de 3,2 MWe ºi o cantitate de
abur de 6 tone\h; sistemul oferã o
reducere a cheltuielilor de 750.000
de dolari anual, pe fondul reducerii
costurilor cu energia electricã ºi cu
gazul metan.

CENTRALA CCOGENERATIVÃ CCEBio

În România, pânã în prezent, nu
existã aplicaþii cu turbomotoare pe
biogaz. INCDT COMOTI s-a angajat
într-un proiect care va avea ca finali-
tate realizarea documentaþiei de exe-
cuþie a unei centrale electrice
funcþionând cu biogaz (CEBio), care
va putea fi integratã ulterior într-o
centralã cogenerativã ºi, cel mai
important aspect al acestui proiect,
realizarea de teste ºi mãsurãri pe stan-
dul de probe simulând biogazul.

Pentru determinarea compoziþiei
biogazului care urmeazã a fi simulat
pe stand, s-au fãcut mãsurãri ºi prog-
noze ale depozitelor de deºeuri
menajere din localitatea Glina, lângã
Bucureºti, în anul 2000, de cãtre o
firmã olandezã de specialitate.

Biogazul este un amestec de gaze obþinut prin fermentarea anaerobã a materiei organice.
În funcþie dde modul de producere, biogazul este denumit:
• Landfill gas (LFG) – obþinut din deºeuri menajere (deepozite de gunoi) sau ape menajere;
• Land natural gas (LNG) – obþinut prin tratarea LFG-ului cu scoppul de a îndepãrta CO2, compuºii pe bazã de sulf

ºi apa din amestec; dacã este curãþat suficient, LNG poate avea aceleaºi ccaracteristici ca ale CH4.
Articolul de faþã prezintã biogazul ca produs rezultat în urma valorificãrii deºeurilor municipale  (Municipal Solid

Waste – MSW), ºi anume landfill gas (LFG netratat –  un amestec în care componentelle de bazã sunt CH4 ºi CO2 în
proporþii volumice de 50% fiecare).

Foto 1:  Aplicaþie 
Northern Power Systems U.S

Foto 2: Aplicaþie Volvo Aero Corporation 

Tabelul 1
continuare în pagina 86



SISTEME DE DRENAJ AL APELOR DE SUPRAFAÞÃ
Captarea ºi evacuarea apelor superficiale obþinute din precipi-

taþii meteorice sau din lucrãri induustriale ºi agricole au constituit
mereu o prioritate în activitatea omului. Aceste necesitãþi, în ulltimii
ani, au fost mãrite în mod clar din cauza schimbãrilor climatice ºi
morfologice în teritoriu ((exemplu: calamitãþile anului 2005).

MUFLE Drain este soluþia idealã cerutã de proiectanþi,
deoarece combinã caracteristici tehnice, practice ºi economice
pentru punerea în operã, care este indispensabbilã pentru instalatori.
MUFLE spa, producãtor italian al produselor de drenaj al apelor de
suprafaþãã, deþine o gamã vastã de produse pentru a drena apele
pluviale ºi consolideazã locurile cu situaþii  problematice la dren.

MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, cum ar fi:
Drenajul punctual – compus din capace ºi grãtare de

canalizare cu ramã din fontã nodularã 500–7 de la dimensiunile
minime de 300 x 300 mm pânã la 850 x 850 mm. Exemplu: seria
OMEGA în clasa D 400, 850 x 850 cu 600  dispune de unele
opþiuni: garniturã antizgomot, greutate de numai 57 kg, balama
ºi un sistem de încuietoare cu cheie a capacului (cheie specialã
antifurt) mai sigur decât cele obiºnuite. 

Drenajul liniar – compus din rigole ºi grãtare rezistente
pentru toate clasele de greutate potrivit încãrcãturii, conform
normativelor în vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900).
Rigola realizatã din HD–PE (polietilenã de înaltã densitate) rezis-
tentã la lovituri ºi salturi termice, conservã aceleaºi caracteristici
de robusteþe ºi elasticitate de la -500 0C pânã la +1000 0C.
Inatacabilã de cãtre 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, staþii de service sau sãli de lucru, drumuri cu
un ridicat uz de sãruri antiîngheþ. În toate situaþiile este necesar
ca substanþele chimice sã nu poatã compromite structura ºi efi-
cienþa sistemului de drenaj.

Suprafaþa netedã ºi impermeabilã favorizeazã scurgerea
apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain
poate fi folositã în sectoarele industriei alimentare ºi, de aseme-
nea, în restaurante. Este un sistem practic, de cuplare rapidã
între rigole, prevãzut cu nut ºi feder.

Este avantajos de transportat ºi montat, instalarea rigolelor nu
necesitã folosirea unor unelte speciale, ieºirile de conectare pre-
instalate pentru evacuare favorizeazã conectarea simplã ºi
rapidã în reþelele de canalizare.

Drenajul din oþel inox – gama de cãmine ºi rigole de
colectare a mãrcii ASVOX este complet realizatã din oþel inox
AISI 304, fiind în gradul de a satisface toate exigenþele în materie
de rezistenþã mecanicã, chimicã ºi termicã. Calitatea sistemelor
noastre de drenaj  în totalitate inspecþionabile satisface caracte-
risticile de curãþenie ºi igienã, în conformitate cu normativele
comunitar europeene.

Linia ASVOX este compusã din sifoane pietonale ºi caro-
sabile, rigole cu fisurã ºi grãtare necesare sectoarelor agro-ali-
mentare, în abatoare, spitale, laboratoare, industria chimicã ºi
farmaceuticã, oriunde este necesar drenajul unor cantitãþi mari
de apã în timp record.

SISTEME DDE AACOPERIRE
A BBORDURILOR DDE PPISCINE –– TTWIN

Grãtare pentru piscinã realizate din PP–TPE, disponibile în toate
culorile, (bimaterie: plastic + cauciuc) o mai bunã aderenþã.

Modele:
Onda curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru colþar de 900;
ªah curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru colþar de 900

Lungime: 500 mm;
Lãþime Onda: 150 – 200–250–300 mm;
Lãrgime ªah: 150–200–250–330 mm;
Înãlþime: 20–25–30–35 mm.

Angajaþii firmei noastre
formeazã o echipã de pro-
fesioniºti ce vor reprezenta
un real sprijin în atingerea
obiectivelor pe care vi le
propuneþi. Echipa noastrã
oferã consultanþã din
primele faze de proiectare
pânã la punerea în operã a
produselor, succedându-se
cu un raport de asistenþã.

Reprezentant oficial în România SC Gimani & Mufle
Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248-510.780

info@muffle.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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Pe parcursul derulãrii acestui
proiect, s-au dezvoltat concepte
privind configuraþia ansamblului cen-
tralei, a instalaþiilor ºi echipamentelor
aferente, având ca scop realizarea
unei soluþii compacte ºi fiabile –
fig. 1a ºi 1b, cu caracteristicile
prezentate în tabelul 1.

Încercãrile pe standul de probã
vor avea ca punct de plecare
simulãrile realizate cu un program
CFD, respectiv FLUENT.

În cadrul ipotezelor de calcul, s-a
considerat ca amestec combustibil
biogazul, cu proporþii volumice de
50% CH4 ºi 50% CO2 cu scopul de a
adapta componentele sistemului de
combustibil al turbomotorului ºi tre-
cerea lui de la combustibil lichid la
combustibil gazos. Prin simulãri
numerice s-au stabilit parametrii de
injecþie ºi configuraþia injectoarelor
(tabelul 2).

Fig. 1a:  Centrala electricã CEBio

Fig. 1b:  Centrala cogenerativã CEBio

Fig. 2:  Parametri de injeccþie 
(camera de ardere TV2 117A)

Tabelul 2

Fig. 3:  Camera de ardere

Fig. 4:  SecþiuneRezultate: x=3, p*=7,65 bar, =variabil

urmare din pagina 84 

continuare în pagina 88
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Precipitaþiile abundente de care avem parte în ultimii ani, alãturi de sistemele învechite ºi deficittare din punct de
vedere economic ale infrastructurii utilitare, produc multã bãtaie de cap populaþieei ºi edililor localitãþilor în care acest
fenomen este prezent.

Faptul cã cineva se preocupã de prevvenirea, ameliorarea ºi îndepãrtarea efectelor produse de excesul de apã este
un lucru îmbucurãtor pee care îl semnalãm în paginile acestei publicaþii.

Clapete antirefulare de tip KESSEL

Problema la care ne referim o
constituie refularea ºi inundarea
zonelor subterane care nu sunt prote-
jate de clapete antiretur/sisteme de
pompare. Aceste situaþii pot fi pre-
venite/diminuate prin instalarea
clapetelor antiretur/sistemelor de
pompare adecvate. În acest sens,
firma Kessel a lansat pe piaþa din
România o serie de produse.

Normele europene clasificã
clapetele în cinci clase, iar firma
Kessel vã oferã toate tipurile: clapete
simple, clapete duble cu mâner de
siguranþã, clapete cu sensor, clapete
cu pompã antireflux, cãmin cu
pompã antireflux. 

Aºa cum v-a obiºnuit firma Kessel,
produsele sunt uºor de montat ºi de
curãþat ºi pot fi „upgradate” la cererea
clienþilor.

Pentru informaþii suplimentare,
contactaþi KESSEL ROMÂNIA SRL. .

KESSEL ROMÂNIA SRL

Bucureºti, Str. Matei Basarab nr. 83,
Bl L117, Ap. 17, Sector 3;

Tel.: 021/326.177.00;
Fax: 021/326.17.01;

E-mail: radu.toma@kessel.de
www.kessel.de



Pe baza tabelelor anterioare,

examinând petele de temperaturã pe

ieºire ºi dorind un jet compact, care

sã nu ducã arderea în imediata

vecinãtate a pereþilor, se aleg ca para-

metri geometrici =700 ºi x =3 mm.

Având în vedere compoziþia

amestecului combustibil ºi condiþiile

de ardere, anumite depuneri de SiO2

(C12H18O3Si3, C8H24O4Si4) sunt ine-

rente, zonele cele mai afectate fiind

turbina compresorului, turbina

liberã ºi þevile serpentinei cazanului

recuperator – foto 3a ºi 3b.

CONCLUZII

Din punctul de vedere al sursei de

putere, INCDT CMOTI a realizat, în

premierã în România, un astfel de

proiect, urmând sã desfãºoare testele

pe standul de probã pentru confir-

marea soluþiilor propuse. 

Utilizarea biogazului în aplicaþiile

cu turbomotoare este un început sub

toate aspectele pentru producerea de

energie electricã ºi termicã, folosind

gaze combustibile regenerabile.
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Calificarea profesionalã
a întreprinderilor din construcþii

PROIECT DE HOTÃRÂRE DE GUVERN
ing. Ioan BURTEA – vicepreºedinte al Patronatului Societãþilor din Construcþii

CAPITOLUL II
Dispoziþii ggenerale

Art. 1 – Prezenta Hotãrâre de Guvern stabileºte cadrul
legal unitar, pentru înregistrarea ºi certificarea calificãrii
profesionale a întreprinderilor din construcþii, în scopul
recunoaºterii competenþei acestora pentru realizarea de
construcþii corespunzãtoare cerinþelor ºi protejãrii vieþii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societãþii ºi a mediului
înconjurãtor, în concordanþã cu prevederile „Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii” ºi ale Ordonanþei de
Urgenþã nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziþie publicã. 

Art. 2(1) – Prevederile prezentei Hotãrâri de Guvern se
aplicã de cãtre toþi factorii implicaþi în procesul de certificare
a întreprinderilor din construcþii ºi al licitaþiilor publice.

(2) Aceºti factori sunt: întreprinderile din construcþii,
asociaþiile patronale, asociaþiile profesionale de profil,
organismele de certificare a calificãrii profesionale a între-
prinderilor din construcþii, autoritãþile publice centrale ºi
locale, alþi factori implicaþi în activitatea de certificare. 

Art. 3(1) – Calificarea profesionalã a întreprinderilor
din construcþii este evaluatã ºi poate fi desfãºuratã la cererea
acestora.

(2) – Prezentarea certificatului de calificare profesio-
nalã, eliberat în condiþiile prezentei hotãrâri, înlocuieºte
documentele de eligibilitate menþionate în Anexa 2, în
cazul aplicãrii unei proceduri pentru atribuirea prin
licitaþie publicã a unui contract de lucrãri.

Art. 4 – În sensul prezentei Hotãrâri de Guvern, numitã în
continuare hotãrâre, principalii termeni de specialitate utilizaþi
sunt definiþi în Anexa 1, care face parte integrantã din hotãrâre.

CAPITOLUL III
Calificarea pprofesionalã aa îîntreprinderilor ddin cconstrucþii

Art. 5 – Calificarea profesionalã a întreprinderilor din
construcþii se stabileºte prin aplicarea criteriilor din
prezenta hotãrâre ºi permite clasificarea acestora în
funcþie de: 

a) domeniul de activitate;
b) tipul de performanþã;
c) capacitatea tehnicã;
d) mãrimea contractelor.
Art. 6(1) – Întreprinderile din construcþii pot avea una

sau mai multe calificãri profesionale, pe domenii de acti-
vitate, ºi pot sã-ºi modifice în timp calificãrile profesionale
deþinute.

CAPITOLUL IIII
Certificarea ccalificãrii pprofesionale

a îîntreprinderilor ddin cconstrucþii
SECÞIUNEA 11
Generalitãþi

Art. 7 –  Principiile care stau la baza procesului de cer-
tificare sunt:

a)  competenþã ºi imparþialitate;
b) transparenþã ºi credibilitate;
c) independenþã faþã de posibila predominare a

oricãror interese specifice ;
d) asigurarea confidenþialitãþii ºi pãstrarea secretului

profesional;
e) apãrarea intereselor publice;
f) specializarea întreprinderilor din construcþii;
g) valorificarea superioarã a potenþialului întreprinde-

rilor din construcþii.

Instituirea unui sistem de comensurare a competenþei profesionale ºi de clasificare a întreprinderillor din
construcþii a reprezentat o preocupare a principalelor state din Uniunea Europeanã (exemplu:  Anglia, Germania,
Franþa, Italia, Spania, Suedia etc.), unele dintre acestea practicând de peste 50  de ani un sistem adaptat la specificul naþional.

Cinci state din UE au instituit un sistem de certifficare obligatorie, alte nouã state au un sistem facultativ, sistemele
introduse urmãrind punerea în  evidenþã a specializãrii pe domenii, clasificarea pe nivele de competenþã, precum ºi
punerea la disppoziþia autoritãþilor contractante, a investitorilor interni ºi strãini a unei baze de date privind îîntreprin-
derile performante din þara respectivã, în vederea selectãrii de cãtre aceºtia a întreprinnderilor specializate, care
pot satisface cerinþele impuse pentru construcþiile pe care doresc sã le  realizeze.

Introducerea unui sistem de certificare a calificãrii profesionale a întreprinderilor dinn construcþii asigurã aplicarea
prevederilor din Ordonanþa de Urgenþã nr. 34/ 2006, precum ºi introduucerea unui sistem de certificare la nivel
naþional, care sã permitã întreprinderilor româneºti sã see menþinã în competiþie pentru adjudecarea de lucrãri, dupã
data de 1 ianuarie 2007, prezentarea docuumentului de certificare permiþând acestora sã demonstreze îndeplinirea
condiþiilor de eligibilitate..

Sistemul promovat prin Proiectul de Hotãrâre de Guvern asigurã accesul la certificare atât al întreeprinderilor mici,
strict specializate în executarea numai a uneia sau a mai multor categorii de lucrrãri, cât ºi al marilor întreprinderi.
Sistemul permite asocierea, în mod organizat, a întreprinderillor de tehnicitate similarã ºi prezentarea la licitaþii
publice a grupurilor de întreprinderi, ,,clusstere”, care sã dovedeascã îndeplinirea condiþiilor de eligibilitate la nivel de grup.

Supunem atenþiiei managementului întreprinderilor din construcþii Proiectul de Hotãrâre de Guvern, considerând
cã eexprimarea punctului de vedere pe e-mail-ul PSC – office@psc.ro este foarte important.

HOTÃRÂRE DE GUVERN PRIVIND CERTIFICAREA CALIFICÃRII PROFESIONALE
A ÎNTREPRINDERILOR DIN CONSTRUCÞII
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Art. 8 – Certificarea calificãrii profesionale a între-
prinderilor din construcþii se face de „Organisme de certi-
ficare a calificãrii profesionale a întreprinderilor din
construcþii“ denumite în continuare „Organisme de certi-
ficare“, acreditate la nivel naþional ºi recunoscute de
autoritate. 

Art. 9 – Certificarea întreprinderilor din construcþii se
efectueazã conform procedurii de certificare, elaboratã de
fiecare organism de certificare ºi însuºitã de autoritate.

Art. 10 – Criteriile care stau la baza certificãrii sunt
cele stabilite la capitolul IV din prezenta hotãrâre, detali-
ate prin actele normative aprobate de autoritate, nomina-
lizate în Anexa 5.

SECÞIUNEA 22
Cerinþe ppentru oorganismele dde ccertificare

Art. 11(1) – Organismele de certificare trebuie sã fie
organisme pe acþiuni de drept privat specializate, acredi-
tate la nivel naþional ºi recunoscute de autoritate drept
competente pentru derularea de activitãþi de certificare ºi
sã îndeplineascã criteriile generale stabilite prin standar-
dele europene seria EN 45000, enumerate în Anexa 3. 

(2) – Indeplinirea criteriilor menþionate în prezentul
articol se documenteazã de organismele de certificare, pe
bazã de proceduri, aprobate de autoritate.

SECÞIUNEA 33
Procedura dde ccertificare

Art. 12 – Toate întreprinderile din construcþii au drep-
tul de a solicita, în condiþiile prezentei hotãrâri, certifi-
carea calificãrii profesionale.

Art. 13 – Organismele de certificare au obligaþia sã
facã cunoscute, întreprinderilor solicitante, informaþiile
referitoare la procedura de certificare.

Art. 14 – Procedura de certificare se deruleazã cu par-
curgerea etapelor menþionate în Anexa 4.

Art. 15(1) – Întreprinderile certificate, în perioada de
valabilitate a certificatului, au obligaþia sã informeze
organismul de certificare, în termen de 20 zile lucrãtoare,
cu privire la schimbarea circumstanþelor relevante referi-
toare la:

a) modificãri de ordin administrativ, financiar, eco-
nomic, sau de altã naturã, care produc efecte directe
asupra certificãrii;

b) renunþarea la activitãþi, pentru care s-a obþinut
certificarea;

c) intrarea în stare de faliment sau modificarea condi-
þiilor juridice, administrative, economico-financiare avute
în vedere la certificare.

(2) În cazul constituirii de grupuri temporare de între-
prinderi sau de asociaþii de societãþi legal constituite,
clasificarea acestora se face pe baza criteriilor stabilite de
autoritate.

SECÞIUNEA 44
Certificarea ppe ttermen llimitat

Art. 16(1) – Întreprinderile din construcþii cu o
vechime mai micã de 3 ani sau care nu au continuitate, în
perioada de referinþã, în executarea de activitãþi din
domeniul pentru care solicitã certificarea, au dreptul de a
solicita certificarea pe termen limitat. Certificarea pe ter-
men limitat se acordã pentru o perioadã de 1 an ºi poate fi
extinsã, pânã la 3 ani dacã la finele primului an sunt
furnizate referinþe la nivelul cerinþelor stabilite prin
prezenta lege ºi a actelor normative de aplicare a acesteia.

(2) – Evaluarea, în cazul certificãrii pe termen limitat,
se face pe baza criteriilor stabilite pentru certificare, apli-
cate pentru perioada realã de funcþionare a întreprinderii,
dovedirea competenþei tehnice a acesteia urmând a se
asigura prin prezentarea documentelor probatorii pentru
perioada realã de funcþionare, precum ºi a informaþiilor
cu privire la experienþa echipei manageriale ºi a perso-
nalului permanent, cu responsabilitãþi în conducerea
activitãþilor din domeniul specificat pentru certificare.

(3) – Evaluarea ºi monitorizarea întreprinderilor pe ter-
men limitat se fac pe baza unei proceduri speciale, apro-
bate de autoritate.

CAPITOLUL IIV
Criterii dde eevaluare ppentru ccertificarea

calificãrii pprofesionale aa îîntreprinderilor ddin cconstrucþii
SECÞIUNEA 11

Reguli ggenerale
Art. 17 – Întreprinderile din construcþii, pentru a putea

fi certificate, trebuie sã îndeplineascã exigenþele stabilite
prin prezenta hotãrâre, clasificarea acestora fãcându-se pe
baza aplicãrii criteriilor de certificare, ºi anume:

a) criterii juridico-administrative;
b) criterii financiare;
c) criterii tehnice.
Art. 18(1) – Pentru obþinerea certificãrii, orice între-

prindere din construcþii trebuie sã punã la dispoziþie
organismului de certificare informaþiile ºi documentele
probatorii stabilite în Anexa 2, care constituie parte inte-
grantã din prezenta hotãrâre.

(2) – Organismele de certificare pot solicita cu acordul
autoritãþii ºi alte documente suplimentare necesare evalu-
ãrii, faþã de cele cuprinse în Anexa 2, în mãsura în care
sunt cerute prin actele normative din domeniul atribuirii
contractelor de achiziþii publice.

(3) – Întreprinderile din construcþii care posedã o
autorizaþie specificã sau sunt membre ale unor organizaþii
specifice din domeniul construcþiilor, din þãrile de origine,
pot depune documentele care sã ateste cã aparþin acestor
organizaþii sau posedã autorizaþii în domeniul respectiv.

Art.. 19 – Cerinþele minime de îndeplinire a criteriilor
de acordare a certificãrii întreprinderilor din construcþii se
stabilesc de autoritate, prin actele normative de aplicare a
legii menþionate în Anexa 2. 

SECÞIUNEA 22
Criterii jjuridico-aadministrative

Art. 20 – Criteriile juridico-administrative stabilesc
condiþiile juridice obligatorii ce trebuie îndeplinite de
o întreprindere pentru a obþine certificarea calificãrii
profesionale.

Art. 21 – În vederea admiterii la certificare, între-
prinderea solicitantã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
criterii:

a) sã fie înregistratã ca persoanã juridicã la Oficiul
Registrului Comerþului;

b) sã aibã prevãzute, în statut sau actul constitutiv,
domeniile pentru care solicitã certificarea.

Art. 22 – Organismul de certificare are dreptul de a
exclude de la procedura de certificare orice întreprindere
din construcþii solicitantã care se aflã în oricare din urmã-
toarele situaþii:

a) este în stare de faliment, lichidare, de urmãrire judi-
ciarã, afacerile îi sunt administrate de un judecãtor-sindic
sau activitãþile sale sunt suspendate sau fac obiectul unui
concordat preventiv ori este într-o situaþie similarã cu cele
menþionate anterior, reglementate de lege;

b) face obiectul unei proceduri legale de declarare de
faliment, de lichidare, urmãrire judiciarã sau constituie
obiectul unei proceduri de insolvabilitate;

c) face obiectul unei proceduri legale privind un delict
care afecteazã moralitatea profesionalã;

d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotãrâre
definitivã a unei instanþe judecãtoreºti, pentru o faptã care
a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greºeli în materie profesionalã;

e) prezintã informaþii false sau nu prezintã informaþiile
solicitate de cãtre organismul de certificare, în legãturã cu
situaþia proprie aferentã cazurilor prevãzute la aliniatele
precedente;

f) nu are îndeplinite obligaþiile de platã a impozitelor ºi
taxelor cãtre stat, precum ºi a cotizaþiilor de securitate
socialã conform dispoziþiilor legale din România ºi, dupã
caz, din þara în care este rezidentã întreprinderea;

continuare în pagina 94



Revista Construcþiilor august 200694

Art. 23 – Este exclusã de la activitatea de certificare a
calificãrii profesionale orice întreprindere din construcþii
care în ultimii 5 ani a fãcut obiectul unei condamnãri
primite prin hotãrâre definitivã privind:

a) participarea la organizaþii criminale;
b) corupþie;
c) fraudã, în sensul prevederilor din convenþia Comu-

nitãþii Europene relativ la protecþia intereselor financiare;
d) spãlarea banilor, aºa cum este definitã în art.1 din

Directiva 91/308/CEE din 10 iunie 1991.
Art. 24 – Organismul de certificare are dreptul de a se

adresa autoritãþilor competente, pentru obþinerea de infor-
maþii privind situaþia întreprinderilor care solicitã certifi-
carea calificãrii profesionale, a conducerii întreprinderii
ºi/sau a tuturor persoanelor care au puterea de
reprezentare, de decizie sau de control. 

Art. 25 – Organismul de certificare are obligaþia de a
accepta ca fiind suficient ºi relevant orice document
considerat edificator în þara în care întreprinderea din
construcþii solicitantã este rezidentã.

Art. 26 – Neîndeplinirea de cãtre întreprinderile din
construcþii a criteriilor juridice administrative menþionate
dã dreptul organismului de certificare sã restituie cererea
ºi documentaþia de susþinere a acesteia, pânã la un nou
termen, condiþionat de îndeplinirea criteriilor stabilite prin
prezenta hotãrâre ºi a actelor normative de aplicare a
acesteia.

SECÞIUNEA 33
Criterii eeconomice ººi ffinanciare

Art. 27 – Criteriile economice ºi financiare stau la baza
evaluãrii capacitãþii financiare a întreprinderilor din con-
strucþii solicitante ºi asigurã departajarea acestora pe
nivele valorice prin analizarea documentelor:

a) poliþa bancarã sau dovezi privind asigurarea riscului
profesional;

b) bilanþul contabil sau extrasul din bilanþ, în cazul în
care publicarea bilanþului este prevãzutã în legislaþia þãrii
în care este rezidentã întreprinderea solicitantã;

c) declaraþia privind cifra de afaceri globalã pe ultimii
3 ani de exerciþiu financiar ºi cifra de afaceri pentru
domeniul de activitate pentru care se solicitã certificarea,
pe ultimii 3 ani de exerciþiu financiar;

d) rapoarte financiare, declaraþii bancare corespunzã-
toare, dovezi privind asigurarea riscului profesional, rapoarte
financiare emise de societãþi de audit independente.

Art. 28(1) – În cazul în care întreprinderea solicitantã
face parte dintr-un grup de persoane juridice ºi face apel
la capacitatea economico-financiarã a acestora, atunci
are obligaþia de a prezenta un angajament ferm prin care
acestea confirmã cã vor pune la dispoziþia întreprinderii
solicitante resursele financiare invocate.

(2) – Persoana juridicã ce asigurã susþinerea financiarã
nu trebuie sã se afle în situaþia care determinã excluderea
din procedura de atribuire conform prevederilor art. 22. 

(3) – Situaþia economico-financiarã se demonstreazã prin
luarea în consideraþie a resurselor tuturor membrilor grupului.

Art. 29 – În cazul în care întreprinderile solicitante nu
sunt în mãsurã sã punã la dispoziþie documentele menþio-
nate la art. 27, pot proba capacitatea economicã ºi finan-
ciarã prin alte documente echivalente considerate legale.

Art. 30 – Analiza situaþiei financiare ºi nivelul minim al
indicatorilor financiari pe nivele valorice se realizeazã de
cãtre organismul de certificare, cu respectarea prevede-
rilor OUG nr. 34/2006 ºi a criteriilor stabilite prin acte
normative aprobate de autoritate prin ordin al ministrului.

Art. 31 – În cazul neîndeplinirii de cãtre solicitant a
nivelului minim al indicatorilor financiari, dacã o per-
soanã fizicã/persoanã juridicã are responsabilitatea legalã
necondiþionatã pentru obligaþiile financiare ale între-
prinderii solicitante, acestea pot fi luate în considerare în
activitatea de evaluare.

SECÞIUNEA 44
Criterii ttehnice

Art. 32 – Capacitatea tehnicã ºi/sau profesionalã a între-
prinderilor din construcþii este evaluatã pe baza dovezilor
prezentate, care sã asigure evaluarea experienþei, aptitu-
dinilor, eficienþei ºi eficacitãþii acestora pentru realizarea
de activitãþi în domeniul pentru care se solicitã certificarea.

Art. 33 – Criteriile tehnice au în vedere evaluarea
capacitãþii tehnice pe baza informaþiilor ºi verificãrilor
efectuate cu privire la:

experienþa în domeniul supus certificãrii;
calificarea ºi competenþa personalului de conducere

ºi de execuþie;
dotarea tehnicã cu utilaje, instalaþii ºi echipamente

specializate;
dotarea cu dispozitive de mãsurare, monitorizare;
implementarea unui sistem de management al cali-

tãþii conform standardelor ISO 9000.
(1) – Evaluarea capacitãþii tehnice ºi profesionale a

întreprinderilor din construcþii în domeniile pentru care se
solicitã certificarea se efectueazã pe bazã de:

(2) – Informaþii cu privire la experienþa întreprinderii
pentru executarea de lucrãri similare rezultate din:

a) lista lucrãrilor similare executate în ultimii 3 ani;
b) certificate de bunã execuþie a celor mai importante

lucrãri similare executate din fonduri de stat sau garantate
de stat, contrasemnate de autoritatea competentã, care sã
conþinã date privind valoarea, perioada, locul de execuþie,
tehnologii utilizate, precum ºi date privind buna execuþie;

c) certificate de bunã execuþie eliberate de beneficiari
din domeniul privat, pentru lucrãri similare, cu
menþionarea datelor prevãzute la art. b;

d) lista principalelor servicii efectuate în ultimii 3 ani
în domeniul pentru care se solicitã certificarea cu indi-
carea valorii, date privind beneficiarul public sau privat;

(3) – Informaþii privind personalul tehnic ºi/sau de speciali-
tate ºi cu privire la organismele tehnice integrate specializate
în domeniul pentru care se solicitã certificarea, privind:

a) personalul tehnic de specialitate atestat/autorizat/
certificat conform reglementãrilor aplicabile;

b) pregãtirea profesionalã ºi calificarea personalului de
conducere cu putere de decizie ºi a personalului care
conduce ºi asigurã calitatea, a responsabililor de prestaþii
de servicii ºi/sau a persoanelor responsabile cu
îndeplinirea contractelor de lucrãri;

c) efectivele medii anuale, privind personalul angajat
ºi cadrele de conducere, în ultimii 3 ani;

(4) – Informaþii privind utilajele, instalaþiile, echipa-
mentele tehnice de care dispune întreprinderea solicitantã
ºi/sau le poate asigura prin convenþii de colaborare cu
întreprinderi specializate, pentru aplicarea tehnologiilor
utilizate cu menþionarea mãsurilor aplicabile în vederea
asigurãrii calitãþii, precum ºi, „dacã e cazul” la resursele
de studiu ºi cercetare;

(5) – Informaþii privind dispozitivele de mãsurare
monitorizate specializate pentru domeniile în care se
solicitã certificarea;

(6) – Întreprinderile din construcþii care solicitã certifi-
carea trebuie sã aibã:

a) un sistem de management al calitãþii certificat de un
organism de certificare acreditat la nivel naþional ºi
recunoscut de autoritate, în cazul solicitãrii realizãrii de
construcþii din categoria de importanþã A, B sau cu o
valoare mai mare de 3.000.000 de euro;

b) un sistem de management al calitãþii implementat
pentru realizarea de construcþii din categoria de
importanþã C, D.

(7) – Întreprinderile de construcþii trebuie sã aibã un
sistem de protecþie a mediului proiectat, implementat ºi
dupã caz certificat;
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(8) – Întreprinderile de construcþii trebuie sã prezinte
informaþii cu privire la subcontractanþii prin care executã
lucrãri de specialitate ce fac obiectul lor de activitate, cu
menþionarea datelor privind specializarea acestora ºi a
nivelului de certificare.

Pentru realizarea de construcþii din categoria de
importanþã C, D, certificarea sistemului de management al
calitãþii este facultativã ºi se ia în considerare numai la
stabilirea nivelului de tehnicitate al întreprinderii solicitante.

CAPITOLUL VV
Clasificarea îîntreprinderilor ddin cconstrucþii

Art.34 – Întreprinderile din construcþii se clasificã:
a)  pe domenii de activitate stabilite prin „Nomencla-

torul de certificare a întreprinderilor din construcþii” care
asigurã clasificarea întreprinderilor din construcþii conform
codului CPV, detaliat pe tipuri de construcþii, categorii de
lucrãri, activitãþi conexe ºi pe nivele de tehnicitate;

b) pe tipuri de performanþã, în întreprinderi care „exe-
cutã” sau care „proiecteazã ºi executã” construcþii;

c) dupã capacitatea tehnicã, în funcþie de tehnologiile
utilizate, ºi anume: tehnologii simple, tehnologii noi sau
speciale, tehnologii de înaltã tehnicitate;

d) dupã mãrimea contractelor, pe care au competenþa
de a le prelua spre execuþie, stabilitã pe 7 nivele, în
funcþie de cifra de afaceri, valoarea totalã a contractelor
de referinþã, forþa de muncã medie anualã ºi numãrul
mediu al echipei manageriale.

Artt. 35 – Clasificarea întreprinderilor din construcþii se
face prin aplicarea criteriilor stabilite prin prezenta
hotãrâre, conþinutul documentaþiei pentru evaluare ºi pro-
cedura de clasificare se stabilesc prin standardul privind
certificarea calificãrii profesionale a întreprinderilor din
construcþii, precum ºi prin actele normative de aplicare a
legii, menþionate în Anexa 2.

CAPITOLUL VVI
Atribuirea ccontractului dde aachiziþie ppublicã

Art. 36 – Atribuirea contractului de achiziþie publicã se
efectueazã în conformitate cu prevederile „Ordonanþei de
Urgenþã nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea con-
tractelor de achiziþie publicã”, a actelor normative de
aplicare a acesteia, criteriile stabilite prin acestea
aplicându-se ºi la certificarea calificãrii profesionale a
întreprinderilor din construcþii;

Art. 37(1) – Prezentarea certificatului de calificare pro-
fesionalã, eliberat de organismul acreditat la nivel
naþional ºi desemnat de autoritatea de reglementare în
construcþii, înlocuieºte documentaþia de calificare ºi
selecþie menþionatã în Anexa 2 la prezenta hotãrâre, care
nu mai este necesar sã se prezinte la licitaþia publicã.

(2) – Informaþiile ce pot fi deduse din înregistrarea pe
listele oficiale sau din certificatele de calificare profesio-
nalã nu pot fi puse la îndoialã fãrã justificare.

(3) – Se excepteazã de la prevederile aliniatului (1)
documentaþia privind capacitatea financiarã, plata
impozitelor ºi a taxelor sociale, care se prezintã ºi se actu-
alizeazã de ofertant, la data menþionatã în caietul de
sarcini emis de autoritatea contractantã.

Art. 338 – Certificatul de calificare profesionalã nu
exonereazã ofertanþii de obligaþia de a prezenta dovada
achitãrii la zi a impozitelor ºi taxelor sociale, conform
prevederilor legale ºi  capacitãþii financiare actualizate,
cerute prin documentaþia de licitaþie.

Art. 39 – Certificatul de calificare profesionalã al între-
prinderilor care participã la licitaþiile publice nu poate fi
utilizat pentru subcontractanþii declaraþi în ofertã, ofertan-
tul trebuind sã prezinte certificatul de calificare al aces-
tora, în domeniile pentru care participã în calitate de
subcontractant. 
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Rolul asigurãrilor
în promovarea calitãþii în construcþii

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

Continuãm sã vã prezentãm opinii ale specialiºtilor în
legãturã cu un eveniment petrecut în þara noasstrã, privind
promovarea calitãþii în construcþii.

Dupã cum cunoaºteþi, Patronatul Societãþilor de Con-
strucþii a organizat recent o întrunire având ca temã „Analiza
comparativã a Legii nr.10/1995 referitoare la calitatea în con-
strucþii ºi a  Legii nr. 78 -12 din 04.01.1978 (Legea Spinetta)”,
întocmitã la cererea PSC de Bureau Veritas - Zone France. Era
o continuare a discuþiilor din  februarie 2006, pe tema
„Calitatea în construcþii civile ºi industriale”, manifestare
organizatã de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului împreunã cu Bureau Veritas România, având
drept intenþie susþinerea Legii nr.10/1995 în forma ei actualã. 

Cu aceastã ocazie, mi-am reiterat punctul de vedere
exprimat ºi în prima întâlnire, în sensul cã Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii este o lege perimatã, neadap-
tatã promovãriii unor metode liberale economice de asigurare
a calitãþii în construcþii, tributarã vechilor concepþiii asupra
rolului statului ca organ suprem de control, înarmat cu
puterea de a amenda ºi interveni puunitiv, fãrã o responsabili-
tate concretã privitoare la efectele benefice ale mãsurilor
prescrise înn urma inspecþiilor efectuate.

Referitor la analiza efectuatã de Bureau Veritas, am
susþinut cã situaþiile la care se raporteazã Legea 10/1995  ºi
Legea nr. 78 -12/1978 (Legea Spinetta) nu sunt comparabile,
concepþia ce stã la baza lor este clar diferitã, conþinutul Legii
10/1995 nefiind sesizat în esenþa lui de cãtre reprezentantul
societãþii franceze, respectiv acel „sistem al calitãþii” inventat
de noi ºi pe care punem mare preþ; „cerinþele esenþiale” prelu-
ate din Directiva S 89/106/ECC ºi cu caare încercãm sã ne
arãtãm fidelitatea faþã de UE nu figureazã (ºi nu puteau figura)
în Legea Spinettaa, iar transpunerea lor în dreptul francez se
face în mod critic, ele fiind luate în consideraþie în  regula-
mente, în funcþie de tipul clãdirii ºi nivelul ei de risc; statul nu
are niciun rol explicitt în controlul calitãþii în construcþii,
aceastã activitate fiind desfãºuratã de organizaþii private,, inde-
pendente ºi numai la un numãr limitat de cazuri; controlorii
tehnici nu au nicio putere de a  interveni, ei „îºi dau doar cu
pãrerea” pe probleme exclusiv tehnice; în concluzie, Legea
Spinetta nu constituie o susþinere a Legii nr.10/1995.

În discuþiile ºi intervenþiile urmãtoare, s-au mai luat în
considerare probleme evidenþiate de „Analizã”, precum:
necesitatea prevederii de garanþii în cazul constatãrii unor
dezordini bine definite prin reglementare ºi pe perioade
diferite, în funcþie de importanþa lor; prevederea de platã a
unor ddespãgubiri în caz de daune imputabile cuiva; „asigu-
rarea responsabilitãþii” ºi „asigurarea pagubelor” obligatorii
în Legea Spinetta.

Principalii susþinãtori ai Legii nr.10/1995, domnii ing.
Marin Cristea ºi dr. arh. Gheorghe Polizu, au admis necesitatea
„îmbunãtãþirii” acesteia, dar cu condiþia ca aceasta sã se facã
treptat „cu paºi mãrunþi” pentru a pãstra stabilitatea situaþiei,
politicã ce se practicã, de fapt, de la începutul „tranziþiei”.

În ceea ce priveºte problema asigurãrilor în construcþii,
reprezentantul Bureau Veritas România, dl Mihai Pantelimon,
a repetat opinia din „Analizã”, ºi anume cã obligativitatea
asigurãrii „poate sã fie la originea unor derive importante

ce conduc la o „deresponsabilizare” a constructorilor ºi, în
consecinþã, la o degradare a calitãþii construcþiilor”.

De data aceasta nu pot fi de acord cu aceastã opinie;
dupã pãrerea mea, asigurãrile în construcþii ar putea juca un
rol deosebit de important în promovvarea calitãþii, dacã
primele de asigurare ar fi dimensionate în funcþie de ati-
tudinea solicitantullui în raport cu respectarea tuturor
mãsurilor ce duc la realizarea calitãþii în fazele de proiectaree,
de execuþie ºi de exploatare a construcþiilor vizate.

Existenþa unui proiectant recunoscut ºi capabil, a unui
executant calificat ºi tehnic bine dotat, a unui personal de
exploatare/administrare competent ºi conºtiincios, a unor
persoane responsabile cu monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor, care sã urmãreascã evoluþia stãrii tehnice ºi sã
intervinã pentru menþinerea sau refacerea aptitudinii lor pen-
tru exploatare, ºi prezenþa unor materiale de construcþie
înglobate rezistente ºi durabile,  sunt tot atâtea motive de
creºtere a încrederii în buna comportare pe perioade
îndelungate de timp. În felul acesta, scade riscul apariþiei
unor deteriorãri în perioada de asigurare, iar asiguratorul îºi
poate permite sã fixeze prime de asigurare mai mici decât în
absenþa condiþiilor menþionate.

Dupã cum se vede, existã o strânsã relaþie de tip liberal-
eeconomic între calitate ºi asigurãri în construcþii. Folosind
pragmatic aceastã relaþie, se poate stãpâni o metodã de
stimulare a ambilor termeni, ceea ce ar constitui o pârghie
eficientã în promovarea calitãþii în construcþii.

Ideea a fost susþinutã ºi de dl ing. Ioan Burtea, preºedin-
tele Quality Cert, dar a fost amendatã de reprezentantul
Bureau Veritas, care a susþinut lipsa de capacitate a soci-
etãþilor de asigurare româneºti ºi lipsa „spatelui” inter-
naþional pentru acestea.

Îmi amintesc cã în proiectul de lege propus de mine în
1992, principalii „actori” erau 4: organele de stat (cadrul
legislativ ºi reglementar), agenþii economici (managementul
calitãþii), asociaþiile profesionale (orientare, educaþie) ºi
asigurãrile (susþinere, protecþie, promovare).

Din pãcate, legiuitorul nu a înþeles cã legea nu numai
consfinþeºte situaþii datte, dar ºi creeazã cadrul propice
dezvoltãrii într-o direcþie favorabilã societãþii.

De aceea continui sã susþin necesitatea unei legi a activi-
tãþilor din construcþii, astfel  formulatã, încât prin aplicarea
prevederilor sale sã se realizeze implicit calitatea produselor,
preecum ºi a unei legi a asigurãrilor, care sã prevadã obligati-
vitatea asigurãrii în construcþii, cu lluarea în considerare în
stabilirea cuantumului primelor de asigurare a existenþei
mãsurilor de asiguurare a calitãþii.

Am aflat, de asemenea, cu aceastã ocazie cã Direcþia
tehnicã a MTCT se preocupã de „îmbunãtãþirea” Legii nr.10/1995
ºi sper sã se þinã seama ºi de propunerile mele anterioare,
exprimate în „Tribuna Construcþiilor” (1, 2).
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