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Capitalism vrem, capitalism
vom avea!

O datã pe an "floarea" celor
ocupaþi cu treburi în domeniul con-
strucþiilor îºi dã întâlnire în mai nu
la o lunã de "miere", ci la o con-
fruntare acerbã pentru o poziþie
superioarã în ierarhia performerilor.
Este momentul când fiecare arhi-
tect, proiectant, constructor, pro-
ducãtor sau comerciant de utilaje ºi
materiale de construcþii se uitã în
"curtea" vecinului sã vadã încotro
bate vântul concurenþei.

Prilejul este oferit, din plin, de
generosul eveniment reprezentat
de Construct Expo. Aceastã mani-
festare expoziþionalã de excepþie a
surclasat în ultimii ani TIB-ul, TIBCO,
BIFE etc., devenind de departe târ-
gul care dominã ca dimensiune tot
ceea ce organizeazã pe plan intern
Romexpo.

S-a ajuns, astfel, ca suprafeþele
situate în pavilioane sau în spaþiile
exterioare lor sã fie "ticsite" cu cele
mai noi ºi îndrãzneþe oferte pentru
piaþa investiþionalã din România.

Participanþii, fie ei de-ai "noºtri"
sau din strãinãtate, îºi îmbracã
haine de sãrbãtoare ºi-ºi pun la
vedere tot ceea ce cred cã intere-
seazã, pentru a reuºi în lucrãrile de
construcþii angajate cu beneficiarii.

Confruntarea nu este nici pe
departe una de "salon", ci, din con-
trã, o disputã fãrã menajamente din
care ies învingãtori cei mai buni ºi
mai convingãtori.

Ce denotã asemenea duel?

În primul rând, se recunoaºte
faptul cã motorul oricãrei economii
este sectorul construcþiilor, domeniu
menit sã impulsioneze dezvoltarea
unei societãþi moderne. Construct
Expo este un exemplu edificator
din acest punct de vedere.

De remarcat însã cã, deºi este
vorba de construcþii ºi termenul ar
sugera cu precãdere o dezvoltare
extensivã, se poate constata cã o
asemenea dezvoltare nu poate
sã se mai desfãºoare decât în
condiþii ridicate de productivitate
ºi tehnicitate.

Orice investitor vrea sã benefi-
cieze, în timp scurt, de valorificarea
banilor destinaþi construirii obiec-
tivelor industriale, civile, culturale,
sportive etc., iar constructorul nu
poate sã-i satisfacã o asemenea
îndreptãþitã cerinþã decât cu
tehnologii, utilaje ºi materiale
performante.

Toate aceste atribute, împreunã
cu logistica de care trebuie sã dis-
punã societãþile de construcþii atunci
când se întâlnesc pe terenul licita-
þiilor, trebuie sã fie la cel mai ridicat
nivel.

Pornind ºi de la faptul cã suntem
"invadaþi" de strãini, rivalitãþile se
soluþioneazã în favoarea unora sau
altora numai ºi numai pe baza unor
argumente solide ºi convingãtoare.
Lucru, în sfârºit, înþeles de tot mai
mulþi dintre participanþii români la
procesul investiþional pentru cã,
iatã, la recenta Conferinþã Naþio-
nalã ARACO, cea mai largã ºi
reprezentativã grupare de breaslã,

competitivitatea ºi alinierea la
cerinþele europene au fost temele
aflate în prim-planul dezbaterilor
care au avut loc cu acest prilej.
Or, în sectorul de construcþii sunt
enorm de multe de fãcut pe linia
încadrãrii în exigenþele cerute de
UE pentru acest domeniu.

S-a înþeles cã,  de acum înainte,
nu mai merge cum mergea, pentru
cã finalul constatã doar  învingãtori
ºi... faliþi. Oricum, numãrul actual al
celor cu treburi în domeniul con-
strucþiilor se va micºora simþitor,
rãmânând cei performanþi.

Deci, cine are urechi de auzit sã
audã, pentru cã societatea capita-
listã în care vrem sã ne integrãm
tocmai asta face, îi selecteazã
numai pe cei mai buni ºi benefi-
ciazã  de pe urma lor.

Cu alte cuvine, "capitalism
vrem, capitalism vom avea".

Ciprian ENACHE

P.S. Uf! Pe ultima sutã de
metri, Europa îºi dã avizul pentru
aderarea noastrã la marea familie
comunitarã. Sã fie într-un "ceas
bun", pentru cã de "ceasul rãu"
trebuie sã ne ferim noi în primul
rând prin voinþã, coerenþã, serio-
zitate ºi consecvenþã în tot ceea
ce ni se pretinde, dacã vrem ca în
2007 visul nostru sã devinã o
realitate indubitabilã.
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Cons t ruc t  EExpo
EDIÞIA aa XXII-aa

Ciprian Enache: Cu toatã con-
curenþa apãrutã ºi în acest
domeniu, Romexpo este cea
mai importantã societate orga-
nizatoare de manifestãri expozi-
þionale din România. Cum a
reuºit Romexpo aceastã per-
formanþã în cei 15 ani dupã 1990?
George Cojocaru: Când vorbeºti

despre performanþa obþinutã de
Romexpo SA, trebuie sã ai în vedere
mai multe aspecte. În primul rând,
este vorba despre motto-ul nostru:
împreunã pentru afacerea dvs. Cu alte
cuvinte, succesul nostru este strâns
legat de cel al firmelor care, an de
an, vin la manifestãrile organizate
aici, la Complexul Expoziþional
Târgul Internaþional Bucureºti-
Romexpo. 

În al doilea rând, trebuie menþio-
natã capacitatea specialiºtilor de la
Romexpo SA de a identifica noi sec-
toare ale industriei care au potenþial
de dezvoltare. Romexpo SA este,
aºa cum aþi afirmat ºi dvs., cea mai
importantã societate organizatoare
de manifestãri expoziþionale din
România. Dar, pentru a organiza un
târg, trebuie sã ai sprijinul specia-
liºtilor din respectivele domenii. Or,
Romexpo se poate mândri cu
parteneriate de succes atât cu
autoritãþile guvernamentale, cât ºi
cu asociaþiile ºi organizaþiile de profil.

Nu în ultimul rând, succesul
înregistrat de Romexpo SA se
datoreazã ºi muncii de echipã pe
care o presupune activitatea expo-
ziþionalã, a profesioniºtilor de la
Romexpo care, an de an, vin în
întâmpinarea cerinþelor expozanþilor.

Într-un cuvânt, succesul înregis-
trat de Romexpo SA se datoreazã
unei activitãþi ale cãrei coordonate
au fost: seriozitatea, profesiona-
lismul, dorinþa de a construi o marcã
de rezonanþã la nivel internaþional.

C.E: De la 1-2 târguri anual,
astãzi Romexpo SA organi-
zeazã peste 40 asemenea
“confruntãri” cu participare
internã sau internaþionalã.
În ce au constat mãsurile luate
pentru a satisface amploarea
desfãºurãrii acestor manifes-
tãri expoziþionale?
G.C: Într-adevãr, în prezent orga-

nizãm anual peste 40 de manifestãri
expoziþionale cu o tematicã foarte
variatã, de la medicinã, turism ºi
pânã la industria militarã. La nivel
global, se constatã o tendinþã de
abordare a domeniilor care cunosc
un ritm mai înalt de dezvoltare în
economia þãrii.

Revenind la întrebarea dvs., este
neîndoielnicã dezvoltarea economiei
româneºti în ultimii 15 ani. Foarte
multe sectoare ale economiei au
cunoscut ritmuri de dezvoltare mai

mult sau mai puþin dinamice. În acest
context, Romexpo SA s-a concentrat
asupra sectoarelor cu potenþial ridi-
cat de dezvoltare. Ca urmare a
acestei politici de marketing am
ajuns, aºa cum bine aþi remarcat, de
la câteva târguri organizate la nivelul
anului 1990, la 40 de manifestãri
expoziþionale specializate a cãror
menire este aceea de a sprijini
domeniile respective.

C.E: Diversificarea ºi individu-
alizarea târgurilor organizate
de Romexpo indicã o mãsurã
pentru o activitate mai bogatã
sau sunt ºi alte motive?
G.C: Diversitatea ºi individu-

alizarea târgurilor organizate de noi
indicã strategia Romexpo de a se
alinia la standardele ºi cerinþele la
nivel internaþional. Tendinþele inter-
naþionale ºi cele ale UFI subliniazã
necesitatea organizãrii de mani-
festãri expoziþionale superspecia-
lizate. Este adevãrat cã unele
domenii, precum cel al construcþiilor,
au ºi sectoare complementare.
Dar nu trebuie trecut cu vederea
scopul organizãrii acestor târguri. ªi
anume, acela de a reuni specialiºtii
unui domeniu ºi de a le facilita
accesul la informaþie!

C.E: Care au fost argumentele
care au fãcut din Construct
Expo principalul târg organizat
de Romexpo?

Aºa cum ne-am obiºnuit de 12 ani încoace, în fiecare
primãvarã cele mai importante firme din domeniul con-
strucþiilor îºi etaleazã la Romexpo oferta de produse,
tehnologii ºi servicii.

La 12 ani de la debut, Construct Expo a devenit cea mai
importantã manifestare expoziþionalã specializatã din România.
ªi nu întâmplãtor!

Construct Expo este o reflectare a faptului cã sectorul con-
strucþiilor pe care aceastã expoziþie îl "ilustreazã" este la rândul
lui cel mai dinamic sector al economiei naþionale româneºti.

An de an, constructorii ºi furnizorii lor de materiale, sub-
ansambluri ºi instalaþii îºi mãsoarã forþele între ei, dar ºi cu
firmele strãine de profil prezente la aceastã manifestare.

Ce aduce nou Construct Expo 2005?
Încercãm sã aflãm în interviul cu dl George Cojocaru –

director general al Romexpo – gazda acestei expoziþii.

continuare în pagina 6
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G.C: Ceea ce am spus întot-
deauna despre noi înºine este vala-
bil, inclusiv, pentru manifestãrile pe
care le organizãm. Adicã, sperãm ca
prezenta ediþie sã fie mai bunã ca
precedenta ºi mai puþin bunã ca
viitoarea. În ceea ce priveºte meni-
rea Construct Expo, ea se înscrie în
coordonatele pe care le-am avut în
vedere în urmã cu 12 ani, atunci
când am inclus aceastã tematicã în
peisajul expoziþional românesc.
Pentru o corectã evaluare a impor-
tanþei Construct Expo, pentru piaþa
construcþiilor din România, trebuie
înþeles contextul în care organizarea
acestei manifestãri a devenit o nece-
sitate. De aceea, înainte de a vã
rãspunde, concret, la întrebare, am
sã-mi permit o scurtã trecere în
revistã a problematicii în sine. 

Construcþiile reprezintã un dome-
niu deosebit de important în econo-
mia unei þãri. Oamenii au ºi vor avea
în permanenþã nevoie de locuinþe
noi ºi confortabile, de clãdiri adminis-
trative în care sã-ºi desfãºoare acti-
vitatea, de ºcoli în care sã înveþe, de
spitale în care sã-ºi îngrijeascã
sãnãtatea. ªi enumerarea poate
continua, mergând pânã la micile
îmbunãtãþiri pe care fiecare dintre
noi le aduce propriei locuinþe pentru
sporirea confortului. 

Iatã de ce, pot spune cã mani-
festarea expoziþionalã Construct Expo
reprezintã punctul de întâlnire al
cererii ºi ofertei dintr-un domeniu în
continuã dezvoltare. Sã nu uitãm cã
majoritatea antreprenorilor din con-
strucþii sau a producãtorilor de mate-
riale de construcþii, ca sã nu mai
vorbim de importatori sau comer-
cianþi, aparþin sectorului privat, ceea
ce demonstreazã deschiderea cãtre
nou ºi performanþã a acestui dome-
niu de activitate. Tot de nou ºi de
performanþã þine ºi tendinþa de
integrare în parametrii occidentali ºi
de aliniere la standardele cele mai
moderne.

Construct Expo ocupã, cu sigu-
ranþã, un loc pe podiumul învingãto-
rilor, fiind cel mai dinamic eveniment
expoziþional organizat de Romexpo SA.

Este o manifestare care nu înce-
teazã sã surprindã în fiecare an, prin
evoluþia sa constant ascendentã
care reflectã dezvoltarea con-
strucþiilor în þara noastrã ºi care,
prin numãrul impresionant de partici-
panþi, face ca spaþiile de expunere
sã devinã neîncãpãtoare. Aflat la
cea de-a XII-a ediþie, Construct Expo
va reuni la startul sãu 1.024 de
firme, dintre care 790 româneºti ºi
234 strãine. Suprafaþa ocupatã este
de circa 60.700 mp., din care spaþiul
interior este de aproximativ 43.200 mp,
iar spaþiul exterior 17.400 mp.

Este impresionantã participarea
internaþionalã. La aceastã mani-
festare, în standuri sunt reprezen-
tate 23 de  þãri, respectiv: Austria,
Belgia, Bulgaria,  Cehia, Danemarca,
Elveþia, Franþa, Germania, Grecia,
Hong-Kong, Italia, Macedonia,
Marea Britanie, R. Moldova, Olanda,
Polonia, România, Serbia ºi
Muntenegru, Slovacia, Slovenia,
Spania, Turcia ºi Ungaria.

Ca de obicei, ºi în acest an,
Romexpo SA oferã participanþilor o
serie de noutãþi ºi puncte de atracþie.
La ediþia 2005 a Construct Expo,
data de 12 mai va fi dedicatã specia-
liºtilor, sub genericul “Ziua Arhitectului”.
Accesul pentru arhitecþi ºi studenþii
de la Universitatea de Arhitecturã se
va face gratuit, pe baza legitimaþiei
de arhitect sau a legitimaþiei de stu-
dent valabilã pentru anul 2005.

O premierã a Construct Expo
este organizarea Salonului Expo
Invest Imobiliar, salon de finanþãri ºi
investiþii imobiliare. Organizarea
Salonului Expo Invest Imobiliar este
rezultatul efortului depus în comun
de Romexpo SA ºi firma No-Cash.

De asemenea, Romexpo SA va
organiza, în colaborare cu Universi-
tatea de Arhitecturã ºi Urbanism
„Ion Mincu”, precum ºi cu sprijinul
Bicau,  un simpozion pe teme de
urbanism, precum ºi un program de
zile tematice pentru specialiºtii din
domeniul construcþiilor. În respec-
tivele zile, firmele expozante la
Construct Expo vor avea posibili-
tatea de a-ºi prezenta cele mai noi
produse ºi sisteme.

În ultima zi a expoziþiei, 15 mai,
prin tragerea la sorþi a biletelor de
intrare va fi acordat „Premiul vizita-
torului”, constând în produse speci-
fice oferite de expozanþi.

C.E: Ce facilitãþi acordaþi pentru
ca tot mai multe societãþi comer-
ciale din sfera largã a con-
strucþiilor sã participe pe plan
concurenþial la Construct Expo?
G.C: Sprijinirea ºi stimularea

societãþilor comerciale constituie
preocuparea principalã a Camerei
Naþionale ºi a celei a Municipiului
Bucureºti. În ceea ce priveºte activi-
tatea de organizare de târguri ºi
expoziþii, aceasta îi revine societãþii
Romexpo SA, CCIRB organizând
doar unele manifestãri comerciale,
cu caracter intern.  

Cât despre pârghiile de stimulare
a agenþilor economici, în vederea
participãrii  lor la manifestãrile expo-
ziþionale, cele douã instituþii aplicã
un program comun de acordare a
unor bonificaþii substanþiale, care pot
merge pânã la 40% din tarif. De ele
beneficiazã  membrii Camerei, fiind
suportate de cãtre aceasta, dat fiind
faptul cã Romexpo SA este o
societate comercialã care nu
poate funcþiona decât pe criterii
de eficienþã. 

C.E: Dacã în acest moment
Construct Expo ocupã aproape
toate spaþiile Romexpo, pentru
viitor aveþi intenþii de sporire a
suprafeþelor destinate târgului
sau vã gândiþi la fragmentarea
lui pe domenii specializate?
G.C: Strategia Romexpo SA este

de a rãspunde cât mai eficient cerin-
þelor pieþei. Practic, dacã firmele par-
ticipante la Construct Expo vor
considera cã este oportunã frag-
mentarea acestui târg în saloane
super specializate, vom analiza
aceastã posibilitate.

În ceea ce priveºte sporirea
suprafeþelor de expunere, nu fac un
secret din faptul cã politica de
investiþii a Romexpo SA vizeazã
extinderea spaþiului expoziþional, prin
construirea unor noi pavilioane. 

urmare din pagina 4 
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Majoritatea cimenturilor autohtone
se produc în baza standardului SR EN
197-1:2002 care reprezintã versiunea
româneascã obþinutã prin traducerea
standardului european EN 197-1:2000.
Aceste cimenturi au primit denumirea
de “cimenturi uzuale”, fiind destinate
realizãrii de betoane simple, armate ºi
armate dispers, cu o gamã extinsã de
utilizare în domeniul construcþiilor civile,
drumurilor, prefabricatelor etc. 

SR EN 197-1:2002 este armonizat
cu Directiva Europeanã 89/106 - Pro-
duse pentru construcþii ºi înlocuieºte
urmãtoarele standarde naþionale:

SR 388:1995 – Ciment Portland;
SR 1500:1996 – Cimenturi com-

pozite uzuale de tip II, III, IV ºi V;
SR 6232:1996 – Cimenturi, adaosuri

minerale ºi aditivi;
Standardul SR EN 197-1:2002

(Ciment. Partea 1: Compoziþie, specifi-
caþii ºi criterii de conformitate ale cimen-
turilor uzuale) prezintã condiþiile fizice,
chimice ºi mecanice necesar a fi îndepli-
nite de 27 de tipuri uzuale de ciment
considerate tradiþionale ºi bine verificate
de cãtre organismele naþionale de
standardizare din Comitetul European de
Standardizare. Din aceste 27 de tipuri
uzuale de ciment, 26 de tipuri sunt cimenturi în care pro-
porþia de clincher variazã între 5% ºi 94%, restul fiind
reprezentat de adaosuri de fabricaþie (incluzând aici ºi
componentele auxiliare minore).

Cele 27 de produse din familia cimenturilor uzuale
sunt grupate în cinci tipuri principale de ciment (CEM I,
CEM II, CEM III, CEM IV ºi CEM V) ; prezenþa tipurilor
de adaosuri de fabricaþie în acestea este indicatã în
tabelul 1.

Conform standardului de produs, cele 27 de tipuri de
cimenturi se pot gãsi în 6 clase de rezistenþã conform
tabelului 2.

Plecând de la statistici oficiale ale CEMBUREAU (la
nivelul anului 2002), în continuare sunt trecute în revistã
câteva aspecte referitoare la tipurile de adaosuri folosite,
pe clase de rezistenþã (32,5, 42,5 ºi 52,5).

Tipul aadaosurilor ffolosite ppe cclase dde rrezisten]\
(32,5, 442,5, 552,5) aa ccimenturilor

Pentru clasa de rezistenþã 32,5, (fig. 1) se constatã cã:
ponderea cimenturilor fãrã adaos (CEM I) de clasã

de rezistenþã 32,5 este în scãdere;
ponderea cimenturilor cu adaos de zgurã (CEM II ºi

CEM III) este în creºtere uºoarã;
se manifestã o evoluþie spectaculoasã a cimenturilor

cu calcar (CEM II/L) ºi a celor puzzolanice (CEM IV) în
dauna celor compozite (CEM II/M).

Din stat ist ici le analizate nu se poate deter-
mina compoziþ ia cimenturilor Portland Compozite
(CEM II/M) ºi de tip principal CEM IV ºi CEM V.

Pentru clasa de rezistenþã 42,5, (fig. 2) se constatã cã:
ponderea cimenturilor fãrã adaosuri (CEM I) scade

în avantajul cimenturilor cu calcar CEM II/L 42,5;
ponderea cimenturilor cu adaos de cenuºã este în creºtere.

CCiimmeennttuurrii ccuu aaddaaoossuurrii
EVOLUÞII PPE PPLAN EEUROPEAN 

În baza standardului SR EN 197-1:2002, la fabricarea cimenturilor se poate folosi o mare varietate de
adaosuri. Din cele 27 de tipuri de cimenturi uzuale, posibil a fi fabricate în baza standardului menþionat, 26 sunt
cimenturi cu adaosuri de fabricaþie. Prezenþa acestor adaosuri (singure sau în combinaþii) în ciment influ-
enþeazã comportarea betonului proaspãt ºi întãrit.

Rezultatele cercetãrilor experimentale desfãºurate pe plan naþional, experienþa internaþionalã, apariþia a
numeroase documente naþionale fac posibilã elaborarea documentului naþional aplicativ al Normei EN 206-1.
Apariþia pe piaþa româneascã a noi tipuri de cimenturi impune o perioadã de adaptare ºi informare, de
înþelegere a rolului ºi importanþei prezenþei adaosurilor în ciment.  

Prezentul articol aratã ponderea diferitelor tipuri de cimenturi în þãrile membre ºi asociate CEMBUREAU,
precum ºi alte aspecte privitoare la tipurile de adaosuri de fabricaþie folosite.

Tabelul 1

Tabelul 2

Notã:    x - adaos prezent
o - nu e prezent
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Ponderea cimenturilor fãrã adaosuri în clasa de
rezistenþã 52,5 este covârºitoare (fig. 3).

Conform statisticii CEMBUREAU, pe ansamblul pro-
ducþiei la nivel european:

 ponderea cimenturilor fãrã adaosuri este de 28,7%
din totalul producþiei;

 ponderea cimenturilor fãrã adaosuri (CEM I) din
totalul producþiei este cea mai redusã în Italia (9%),
Austria (12,1%), România (12,2%) ºi Luxemburg (13,9%);

 cimenturile în care se utilizeazã zgura de furnal pe
post de adaos în proporþie de pânã la 35% reprezintã
doar 5,8% din total la nivel european. 

Cea mai ridicatã pondere a cimenturilor Portland cu
zgurã (CEM II/A,B-S) este în România cu 56,2% (37,5%
din producþie este reprezentatã de CEM II/A-S 32.5R -
cimentul uzual întâlnit, în proporþie de 90%, în staþiile de
betoane). În ordine descrescãtoare urmeazã Cehia cu
48,4% ºi Ungaria cu 32,9% din volumul producþiei.

Ponderea cimenturilor cu adaos de calcar (majoritare
sunt CEM II/A-L, LL) din totalul producþiei la nivel euro-
pean este surprinzãtoare. Lideri în acest domeniu sunt:
Portugalia (77,4%), Suedia (73%), Italia (62,4%), Fin-
landa (43%) ºi Danemarca (12,6% din producþie repre-
zentatã de CEM II/B-LL 52,5) (fig. 4). 

Cimenturile de furnal (CEM III), deºi reprezintã doar
5% din totalul producþiei în Europa, au extindere
excepþionalã în:

 Belgia: 50,8% (din care 35,8% de clasa de rezis-
tenþã 42,5);

 Luxemburg: 57,5% (din care 40% de clasa de
rezistenþã 42,5);

 Olanda: 65,4% (din care 62,6% sunt cimenturi
CEM III/B 42,5 cu pânã la 80% zgurã).

Cimenturile puzzolanice (CEM IV), reprezentând
9,9% din totalul producþiei în Europa, au extindere mare
într-o arie tradiþionalã pentru calitatea tufurilor vulcanice,
exploatate încã din antichitate: Turcia (51%), Grecia
(29,2%) ºi Italia (10,4%) (fig. 5, 6).

Concluzii
România era în 2002 lider european la producþia de

cimenturi Portland cu zgurã (CEM II/A,B – S 32,5), având
o pondere de 56,2% din producþie. Privitã strict prin
prisma cifrelor, aceasta pare a reprezenta o performanþã
în ceea ce priveºte utilizarea sub-produselor industriale
(în cazul de faþã, zgura de furnal) la fabricarea majoritãþii
cimentului comercializat, în conformitate cu evoluþiile pe
plan european.

De fapt, reflecta (în 2002) expresia dependenþei pentru
cimentul comercializat vrac, cel puþin, de: 

un singur tip de adaos (zgura de furnal);
normative care interziceau utilizarea cimenturilor cu

un conþinut ridicat de adaosuri în beton armat (implicit
accesul acestor cimenturi în staþiile de betoane).

Extinderea posibilitãþii de utilizare ºi a altor adaosuri în
ciment (singure sau în combinaþii) reprezintã una dintre
direcþiile de dezvoltare a gamei de produse Carpatcement®.
Suntem preocupaþi de dezvoltarea ºi introducerea pe
piaþã a noi tipuri de cimenturi eficiente, în deplinã concor-
danþã cu exigenþele standardului european de produs.

Utilizarea cimenturilor cu un
conþinut ridicat de adaosuri (CEM
II/B, CEM III) în betoane armate, în
conformitate cu experienþa inter-
naþionalã ºi documentele naþionale
aplicative ale EN 206-1 din diferite
þãri, constituie o perspectivã ºi în
România. Modificarea NE 012-1999
(apariþia pe baza experienþei
naþionale a documentului aplicativ
al SR EN 206-1) va fi pasul decisiv,
din acest punct de vedere. 

Fig. 1: Cimenturi de clasã de rezistenþã 32,5
dupã tipul adaosurilor de fabricaþie

[% se referã la volum producþie]

Fig. 2: Cimenturi de clasã de rezistenþã 42,5
dupã tipul adaosurilor de fabricaþie

[% se referã la volum producþie]

Fig. 3: Cimenturi de clasã de rezistenþã 52,5
dupã tipul adaosurilor de fabricaþie

[% se referã la volum producþie]

Fig. 4: Ponderea cimenturilor CEM II produse în Europa
dupã tipul adaosurilor. Analiza CEMBUREAU 2002

Fig. 5: Clasa de rezistenþã a cimenturilor.
Analiza CEMBUREAU 2002

Fig. 6: Cimenturi fabricate în Europa, pe
tipuri principale. Analiza CEMBUREAU 2002
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CCuu nnooii ssuucccceessuull eessttee ggaarraannttaatt!!

O asemenea societate este ºi

General Construct din Piatra

Neamþ. În ultimii ani, managerii de

aici au reinvestit, cu abilitate, profi-

tul rezultat în noi capacitãþi de pro-

ducþie menite sã eficientizeze

activitatea principalã a holdingului,

cea de construcþii.

Aºa se face cã dupã punerea în

funcþiune a staþiilor de betoane, a

fabricii de fasonat oþel-beton ºi a

staþiei de sortare a agregatelor

minerale, în 2004 s-a finalizat fabrica

de mixturi asfaltice. Este o capaci-

tate de producþie gânditã sã asigure

materialele necesare pentru lucrãrile

din domeniul infrastructurii rutiere,

prezente ºi viitoare, din judeþul

Neamþ ºi din zonele limitrofe, pe o

razã de circa 200 km.

Fabrica produce mixturi asfaltice

pentru: îmbrãcãminþi bituminoase

cilindrate la cald (SR 174/1:02),

straturi de bazã cilindrate la cald

(SR 79/70:01), îmbrãcãminþi bitumi-

noase uºoare (CD. 16:02).

Noua capacitate are urmãtoarele

caracteristici:

productivitate: 80 tone/h;

introduce în operã materiale

certificate;

beneficiazã de personal calificat

ºi instruit;

are mentenanþã planificatã

pentru echipamente;

efectueazã încercãri de laborator;

livreazã  mix tu r i  as fa l t i ce

certificate;

fabrica este atestatã de ISC.

De menþionat, de asemenea, cã

monitorizarea ºi controlul procesului

de producþie sunt automatizate.

În funcþie de solicitãri, se poate

asigura transportul mixturii asfaltice

pânã la distanþa de 200 km, cu

mijloace echipate adecvat asigu-

rãrii temperaturii minime de punere

în operã.

Riscul privind calitatea, protecþia

mediului, sãnãtatea ºi securitatea în

muncã este limitat prin Sistemul de

Management Integrat, adoptat

conform standardelor SR EN ISO 9001;

SR EN ISO 14001.

Laboratorul societãþii autorizat

de ISC, gr. II, dotat cu aparaturã tip

ELLE din Anglia, poate asigura

clienþilor încercãri pentru infrastruc-

tura ºi structura drumurilor ca:

încercãri de materiale, determinãri

Proctor, grad de compactare,

prelevãri ºi încercãri carote, defecto-

metrie, încercãri beton pentru dru-

muri.

Cu noi mergeþi la sigur!!!

Pe mãsurã ce ne apropiem de momentul intrãrii în Uniunea
Europeanã, concurenþa ºi pe piaþa construcþiilor din România se
“înãspreºte”. Iar dupã 2007 pe aceastã piaþã vor rezista, probabil,
numai societãþile care ºi-au gândit o strategie pe termen lung ºi o
dezvoltare integratã menitã sã le asigure potenþialul tehnic, tehnologic
ºi logistic necesar pentru a-ºi desfãºura activitatea în condiþii de
eficienþã similare cu ale celor mai bune firme europene în domeniu.
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Lucrãrile Conferinþei au fost conduse de dl Marcel
Florescu – preºedintele ARACO, care a prezentat
Raportul de activitate al asociaþiei pe perioada noiem-
brie 2002 – martie 2005.

Intervenþiile membrilor ARACO în cadrul dezbaterilor
pe marginea raportului prezentat au reliefat disfuncþiona-
litãþile din procesul investiþional ºi de construcþii, între
care lipsa transparenþei ºi aplicarea deficitarã a legis-
laþiei privind achiziþiile publice, care conduc la o folosire
ineficientã a fondurilor publice ºi la apariþia pe plan local
a clientelismului ºi corupþiei.

Totodatã, constructorii ºi-au exprimat nemulþumirea
pentru faptul cã accesul la licitaþii pentru lucrãri mari de
invesþii este posibil numai pentru firme strãine, din
cauza discriminãrilor legiferate pentru calificare: capaci-
tatea financiarã, valorile mari pentru lucrãri similare exe-
cutate ºi pentru garanþii de participare.

Propunerile, sugestiile ºi acþiunile desprinse din dis-
cuþii au fost reþinute de conducerea ARACO, urmând sã
se caute soluþii pentru rezolvarea lor.

În cuvântul sãu, dl ministru Laszlo Borbely a confirmat
faptul cã problemele semnalate de constructori sunt în
atenþia MTCT, precizând între altele:

ARACO este considerat un partener real al MTCT;
Legislaþia achiziþiilor publice va fi modificatã ºi

completatã cu consultarea ARACO pentru a fi armo-
nizatã cu legislaþia Uniunii Europene ºi va fi promovatã
legea contractului de execuþie tip FIDIC în urmãtoarele
2-3 luni;

MTCT va sprijini direct ARACO în legiferarea prin-
cipalelor activitãþi pentru creºterea autoritãþii profe-
sionale (acordarea statutului de utilitate publicã,
certificarea calificãrii societãþilor ºi chiar preluarea unor
atribuþii de la autoritãþi, prin descentralizare).

De asemenea, dl ministru a solicitat sã-i fie aduse
dovezi clare de corupþie a instituþiilor publice care

organizeazã licitaþii, manifestând deschidere pentru
eradicarea acestui fenomen.

Doamna inspector general de stat Dorina Isopescu
ºi-a manifestat disponibilitatea de colaborare cu ARACO
pentru încurajarea acþiunilor care conduc la creºterea
calitãþii lucrãrilor de construcþii; de asemenea, ºi-a oferit
sprijinul în procesul de pregãtire a integrãrii ºi al circu-
laþiei produselor pentru construcþii atestate calitativ.

Dupã încheierea dezbaterilor, Conferinþa Naþionalã a
aprobat documentele prezentate:

Raportul ARACO pentru perioada noiembrie 2002 –
martie 2005;

Raportul Cenzorilor;
Strategia ARACO – program de obiective ºi acþiuni

pe perioada 2005 – 2006;
Principalele probleme ale sectorului de investiþii ºi

construcþii-montaj;
Modificarea ºi completarea Statutului ARACO;
Proiectul de buget pe anul 2005.

A fost adoptatã Hotãrârea Conferinþei, care stabileºte
obiectivele în vederea pregãtirii societãþilor de con-
strucþii pentru integrarea în Uniunea Europeanã.

Conferinþa Naþionalã ARACO a ales Consiliul Central
ºi Comitetul Director.

Consiliul CCentral AARACO
aprobat lla CConferin]a NNa]ional\

din 331 mmartie 22005
1. Preºedinte – ing. Marcel Florescu, director general

ARCOM INTERNATIONAL SA Bucureºti
2. Prim-vicepreºedinte – ing. Adrian Florescu,

director general TIAB SA Bucureºti
3. Vicepreºedinte – ing. Mihaela Zanfir, director general

TMUCB SA Bucureºti
4. Vicepreºedinte – ing. Victor Dumitrache, consilier

BADUC SA Bucureºti

Conferinþa NNaþionalã AARACO
PPRROOBBLLEEMMEELLEE CCOONNSSTTRRUUCCTTOORRIILLOORR ÎÎNN CCEENNTTRRUULL DDEEZZBBAATTEERRIILLOORR

Dupã cum deja cunoaºteþi, la sfârºitul lunii martie a.c., la Hotelul Orizont din Predeal  s-a desfãºurat cea de-a VIII-a
Conferinþã Naþionalã ARACO, ocazie cu care s-au dezbãtut principalele probleme ale sectorului de investiþii-
construcþii în etapa actualã.

Peste 150 de conducãtori ai firmelor de construcþii-montaj, consultanþã, proiectare, producþie ºi comer-
cializare de utilaje ºi materiale de construcþii au participat la evenimentul onorat de prezenþa ºi intervenþiile
câtorva personalitãþi din domeniul construcþiilor, dintre care menþionãm: Laszlo Borbely – ministru delegat
pentru lucrãri publice ºi amenajarea teritoriului, prof. dr. ing. Dorina Isopescu, inspector general de stat în
construcþii, prof. dr. ing. Mihai Voiculescu, decanul Facultãþii de Construcþii Civile din cadrul UTCB, prof. dr.
ing. Mihai Manoliu, secretar general ACPR, Paul Cristian Stamatiade, director la MTCT, Mihai Vestea, primarul
oraºului Predeal, ºi Mircea Petcu, director la ASRO.

Reuºita uunui eeveniment
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5. Vicepreºedinte – ing. Valentin Feodorov, director
general IRIDEX GROUP CONSTRUCÞII SA Bucureºti

6. Vicepreºedinte – ing. Laurenþiu Plosceanu, director
general ABC Asigurãri-Reasigurãri SA Bucureºti

7. Vicepreºedinte – ing. George Rozorea, director
general METROUL SA Bucureºti

Membri:
8. ing. Ioan Aºchilean, preºedinte ACI CLUJ SA

Cluj-Napoca
9. ing. Petre Badea, director general AEDIFICIA

CARPAÞI SA Bucureºti
10. ing. Ion Bunghez, director general LUCS SA Braºov
11. ing. Paul Costel Butnariu, director general

SCCF MOLDOVA SA Iaºi
12. ing. Constantin Caºcaval, director general CARTEL

BAU SA Cluj-Napoca
13. ing. Miron Cheregi, director general AMARAD SAArad
14. ing Cristian Cincã, director general ENERGO-

CONSTRUCÞIA SA Bucureºti
15. ing. Victor Ciobanu, director general ACI A.G. SRL

Suceava
16. ing. George Ciobotã, director general CONCID

SA Bistriþa
17. ing. Tudorel Cioarãmândrã, director general

CISTUD TRADING SRL Brãila
18. ing. Dumitru Ciubotariu, director general

EXPRES CONSTRUCT ANK SRL Bolintin
19. ing. Petru Clain, director general CONSTRUCÞII

HIDROTEHNICE SA Iaºi
20. ing. Nicolae Constantinescu, director general

CCCF SA Bucureºti
21. ing. Marius Cornea, director general ICSIM SA

Bucureºti
22. ing. Alexandru Dimitriu, director ELECTRIC

GRUP – Filiala Bucureºti
23. ing. Alexandru Dobre, director general

INFRAMOD SRL Bucureºti
24. ing. Raul Doicescu, preºedinte BOG'ART SRL

Bucureºti
25. ing. Liviu Eugen Dracinschi, director general

CONSTRUCÞII ROMLOTUS SA Galaþi
26. ing. Dan Dragomir, director general IMSAT SA

Râmnicu-Vâlcea
27. ec. Adrian Dumitrescu Elian, director general

SAIFTIM SA Timiºoara
28. ing. Mircea Dumitrescu, director general ORION

SA Ploieºti
29. ing. Dan Nicolae Ene, director general STIZO SA

Bucureºti
30. ing. Nicolae Gãbreanu, director general ARCOM SA

Bucureºti
31. ing. Cornel Georgescu, director general CORALSRL

Tulcea

32. ing. Mircea Georgescu, director general NORD-CO SA
Piteºti

33. ing. Gheorghe Gemãnar, director general
COMINCO SA Bucureºti

34. ec. Alexandru Handolescu, director IMSAT SA
Motru

35. ing. Iosif Icobescu, director tehnic SOCOT SA
Târgu Mureº

36. ing. Gheorghe Idoraº, director general TUNGAL
METROU SA Bucureºti

37. ing. Ion Lãþcan, director general ELTA SRL
Focºani

38. ing. Nicolae Lãzãrescu, director general CROSI SA
Reºiþa

39. prof. dr. ing. Dan Lungu, director general
INCERC SA Bucureºti

40. ing. Ioan Mancea, director general GENERAL
CONSTRUCT SA Piatra-Neamþ

41. ing. ªtefan Manea, director general TUNELE SA
Braºov

42. ing. Lucian Mocanu, director general ICSIM SA
Bucureºti

43. ing. Ioan Moga, director general ANTREPRIZA
DE CONSTRUCÞII BARBU SA Satu-Mare

44. ing. Vasile Moldovan, director general MOVA SRL
Alba Iulia

45. ing. Ioan Mintaº, director general CIAC SA
Oradea

46. ing. Dorin ªtefan Oltean, director general TCI
CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca

47. ing. Alexandru Onac, consilier CONSTRUCÞII
MONTAJ SA Zalãu

48. ing. Doru Panã, director general MIDOCAR
CONSTRUCT SRL Bucureºti

49. ing. Marin Pantelimon, director general BUILDING'S
STAR SRL Constanþa

50. prof. dr. ing. Petre Pãtruþ, preºedinte CA la
Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

51. ing. Rãducu Gabriel Pop, director general AMI SA
Baia Mare

52. ing. Eugen Popa, director tehnic HIDRO-
CONSTRUCÞIA SA Bucureºti

53. ing. Criºan Victor Popescu, director general
ROSTRADA SA Bucureºti

54. ing. Sergiu Popovici, director general ASCON SA
Botoºani

55. ing. Ioan Prip, director general Direcþia Jude-
þeanã a Drumurilor RA Deva

56. ing. Petru Rãpiºcã
57. ing. Dumitru Râbei, director general GRUP

CONSTRUCT SA Iaºi
58. ing. Mircea Neculai Rusu, director general

HIDROCONSTRUCÞIA SIRET SA Bacãu

continuare în pagina 18
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59. ing. Octavian Rusu, director general QUALITAS
SA Bucureºti

60. ing. Doru Seceleanu, director general ISAF SA
Bucureºti

61. ing. Marian Sterian, director general APASCO SA
Mãneciu

62. ing. Ion Tudose, director general SOPREX-IMI SA
Bucureºti

63. ing. Cristian Turturescu, director general
INDEPENDENÞA SA Craiova

64. ing. Emil Þugui, director general COREMI SA
Craiova

65. ing. Ghiorghe Zaharia, director general UTIL-
TRANS SA Constanþa

Comitetul DDirector AARACO
Preºedinte – ing. Marcel Florescu
Prim-vicepreºedinte – ing. Adrian Florescu
Vicepreºedinte – ing. Mihaela Zanfir
Vicepreºedinte – ing. Victor Dumitrache
Vicepreºedinte – ing. Valentin Feodorov
Vicepreºedinte – ing. Laurenþiu Plosceanu
Vicepreºedinte – ing. George Rozorea
Membri:
ing. Ioan Aºchilean, ing. Cristian Cincã, ing. Nicolae

Constantinescu, ing. Alexandru Dimitriu, ing. Alexandru
Dobre, prof. dr. ing. Dan Lungu, ing. Doru Panã ,
ing. Eugen Popa, ing. Criºan Victor Popescu,
ing. Dumitru Râbei

Hot\rârea
Conferin]ei NNa]ionale AARACO

Reprezentanþii societãþilor din domeniul construcþiilor
din România – membri ai Asociaþiei Române a Antre-
prenorilor de Construcþii – ARACO – cu reprezentativi-
tate la nivel naþional, întruniþi la 31 martie 2005 în
Conferinþa Naþionalã, hotãrãsc ca acþiune prioritarã
pentru perioada 2005-2006 pregãtirea societãþilor
pentru integrarea în Uniunea Europeanã în plan
instituþional, tehnic, economic ºi financiar, având
urmãtoarele obiective constituite în

"Foaia de parcurs pentru integrarea în Uniunea
Europeanã":

A. Susþinerea ºi implicarea ARACO în
cunoaºterea ºi aplicarea legislaþiei armonizate cu
cea a Uniunii Europene ºi cu impact direct asupra
domeniului construcþiilor

1. Organizarea unor seminarii zonale cu societãþile
din domeniul construcþiilor, în vederea prezentãrii
condiþiilor impuse în contextul aderãrii la Uniunea Euro-
peanã, cu participarea autoritãþilor guvernamentale în
domeniu;

2. Elaborarea unei foi de parcurs pentru societãþile
de construcþii, pe baza unor studii de caz privind etapele

care trebuie parcurse în vederea integrãrii în Uniunea
Europeanã, finanþate total sau parþial din fonduri de inte-
grare acordate României;

3. Modificarea ºi completarea legislaþiei achiziþiilor
publice, dupã modelul Uniunii Europene, adoptarea
modelului de contract FIDIC ºi instituirea unei autoritãþi
guvernamentale unice în domeniul achiziþiilor publice;

4. Consolidarea mediului de afaceri concurenþial,
transparent ºi nediscriminatoriu în domeniul construcþiilor,
inclusiv prin cointeresarea unui grup de bãnci; facilitarea
accesului societãþilor de construcþii la credite ºi garanþii
bancare directe, pentru lucrãri în þarã ºi strãinãtate.

5. Solidaritatea societãþilor din domeniul construcþiilor
prin parteneriat, participare ºi colaborare pentru
soluþionarea problemelor ºi atingerea obiectivelor strate-
gice ºi pentru pregãtirea integrãrii în Uniunea Europeanã.

B. Implicarea ºi susþinerea de cãtre ARACO a
consolidãrii parteneriatului cu puterea executivã ºi
patronatele din România

1. Atribuirea pentru ARACO, prin hotãrâre guverna-
mentalã, a competenþei certificãrii calificãrii profesionale
a societãþilor de profil din România ºi instituirea certi-
ficãrii ca o condiþie obligatorie pentru participarea la lici-
taþii publice de execuþie;

2. Preluarea de cãtre ARACO, prin externalizarea
unor atribuþii aparþinând Inspectoratului de Stat în
Construcþii, a activitãþilor privind atestarea tehnico-pro-
fesionalã a specialiºtilor cu activitate în construcþii:
diriginþi de ºantier ºi responsabili tehnici cu execuþia;

3. Implicarea ARACO în finalizarea acþiunii de coagu-
lare a patronatului român, pentru crearea unui parteneriat
real ºi oportun cu Guvernul.

4. Susþinerea cu fermitate a intereselor legitime ale
ARACO, utilizând toate cãile legale.

C. Consolidarea parteneriatului dintre ARACO ºi
sindicatele de ramurã din România

1. Finalizarea negocierii primului acord sectorial între
partenerii sociali din construcþii din România – ARACO ºi
sindicatele de ramurã;

2. Consolidarea ºi dezvoltarea Casei Sociale a
Constructorilor cu noi proiecte:

Casa de Sãnãtate ºi Securitate în Muncã a
Constructorilor;

Casa de Meserii a Constructorilor;
Casa de Concedii a Constructorilor.

3. Implicarea activã a ARACO în negocierea
modificãrilor Codului Muncii, armonizate ca spirit,
l i terã ºi echil ibru social cu legislaþia muncii din
Uniunea Europeanã. 

urmare din pagina 17  
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Casa SSocialã aa CConstructorilor -
la oora bbilanþului

Ionel Cristea: Pentru început,

v-aº propune o rememorare a

desfãºurãrii evenimentului la

care ne referim.

Mihai Damian: În 20 aprilie 2005

a avut loc Adunarea Generalã a

Reprezentanþilor celor peste 560 de

societãþi de construcþii, totalizând

circa 45% din totalul salariaþilor din

ramurile de construcþii ºi materiale

de construcþii, membre ale Casei

Sociale a Constructorilor, unicul

operator privat de protecþie socialã

din România.

În prim-plan s-au aflat ºi de

aceastã datã membrii privilegiaþi ai

Casei, care au depus fonduri în con-

formitate cu prevederile legale ºi

statutare pânã la 31.12.2004. Procen-

tul de participare al membrilor cu drept

de vot a fost de aproximativ 60%.

În cadrul Adunãrii s-au discutat:

1. Raportul Consiliului de Adminis-

traþie privind activitatea sa ºi exe-

cuþia bugetarã în anul 2004;

2. Raportul Comisiei de Cenzori;

3. Aprobarea bilanþului contabil

aferent exerciþiului financiar 2004;

4. Programul de Protecþie Socialã

ºi Bugetul de Venituri ºi Cheltuieli

pentru administrarea CSC aferent

anului 2005;

5. Programul de investiþii pentru

anul 2005.

Cu aceastã ocazie, preºedintele

Casei, dl ing. Laurenþiu Plosceanu a

prezentat Raportul Consiliului de

Administraþie, care reprezintã o

radiografie a întregii activitãþi a CSC

pentru anul 2004, punctând ele-

mentele de noutate faþã de anul

precedent: modul de realizare a Pro-

gramului de Protecþie Socialã ºi a

Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli

pentru administrarea CSC, dinamica

numãrului de membri, dinamica

activelor financiare, fondul consumat

pentru finanþarea protecþiei sociale

în anul 2004.

Ionel Cristea: Care au fost proble-

mele de interes deosebit reieºite

din documentele prezentate în

cadrul adunãrii generale?

Ovidiu Iliescu: În primul rând,

este de semnalat faptul cã dinamica

activelor Casei ºi-a menþinut trendul

crescãtor înregistrat din 1998 ºi

pânã în prezent, valoarea acestora

la finalul anului 2004 fiind de 405 mili-

arde de lei, faþã de 305 miliarde de lei

la finalul anului 2003. 

Într-o asemenea situaþie s-a aflat, spre
sfârºitul lunii aprilie, o instituþie cu largi
atribuþii pe linia asigurãrii desfãºurãrii coerente
ºi stabile pe o perioadã cât mai îndelungatã
dintr-un an a activitãþii din sectorul construcþiilor.
Este vorba despre Casa Socialã a Construc-
torilor care oferã celor interesaþi o gamã variatã
de servicii, tentantã ºi avantajoasã oricãrui
participant la actul investiþional.

Existã de acum multe firme care, înþelegând
rostul Casei în ansamblul desfãºurãrii procesului
de construcþii, ºi-au stabilit pe bazã de con-
tracte relaþii de pe urma cãrora sã beneficieze

atunci când situaþiile ivite pe ºantiere se pot rezolva ºi cu ajutor din afara firmei în cauzã.
Despre atribuþiile ºi oferta Casei Sociale a Constructorilor aþi mai luat cunoºtinþã ºi din revista noastrã care a

apãrut în luna februarie.
De aceastã datã, pe fondul comunicãrilor fãcute recent la Adunarea Generalã a Reprezentanþilor acestei

instituþii, împreunã cu dl ing. Mihai Damian – director general ºi dl Ovidiu Iliescu - director economic,
vã aducem în prim-plan câteva elemente ºi date din care veþi putea înþelege mai bine rostul conlucrãrii cu
Casa Socialã a Constructorilor.

ing. Mihai Damian - director general ing. Ovidiu Iliescu - director economic
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Apoi, totalul intrãrilor de fonduri
din sursele definite legal ºi statutar
în 2004 a fost de 238,9 miliarde de lei,
faþã de 162,4 miliarde de lei în 2003.
De remarcat totodatã cã finanþarea
protecþiei sociale a personalului din
construcþii în 2004 a atins valoarea
de 119,5 miliarde de lei, faþã de
98,1 miliarde de lei în anul precedent.

Nu lipsit de interes este cã unul
dintre indicatorii definitorii ai activitãþii
unei asemenea instituþii îl reprezintã
cel care asigurã o carte de vizitã
convingãtoare. În acest sens, veni-
turile financiare obþinute de Casã
prin multiplicarea activelor sale au
fost de 46,3 miliarde de lei în 2004,
faþã de un program de 40 miliarde de lei
stabilit pentru anul 2004. Pe fondul
diminuãrii inflaþiei ºi a dobânzilor
medii bancare, multiplicãrile reali-
zate în 2004 au fost de 17,5%, la o
inflaþie de 9,3%, CSC îndeplinind
angajamentul luat în AGR de a
obþine randamente la multiplicãri cu
minim 4% peste inflaþie.

Ponderea plasamentelor CSC la
finalul anului 2004 era de 41,4% în
titluri de stat, certificate de depozit ºi
obligaþiuni, iar restul de 58,6% în
depozite bancare.

Ionel Cristea: Ce ne-aþi relatat
pânã acum se referã la trecut.
Dar viitorul, anul 2005 de
exemplu, cum îl prefiguraþi?
Ovidiu Iliescu: Pentru anul

2005, programul prevãzut este
destul de ambiþios. Intrãrile de fon-
duri au fost previzionate la valoarea
de 662 miliarde de lei, plãþile de pro-
tecþie socialã la 240 miliarde de lei,
iar multiplicãrile vor încerca sã
atingã pragul de 51 miliarde de lei.

Ionel Cristea: Mai departe de
2005 ce va fi în ansamblul
activitãþii Casei Sociale a Con-
structorilor?
Mihai Damian: În scopul diversi-

ficãrii serviciilor oferite de Casa
Socialã a Constructorilor au fost
prezentate planurile ºi perspectivele
Casei pentru anii viitori ºi care, în
principiu, conþin urmãtoarele proiecte:

Casa de Meserii a Constructo-

rilor (CMC), fundaþie înfiinþatã în

august 2004, având ca unic fondator

CSC ºi-a stabilit ca obiective principale

derularea unor programe flexibile de

formare profesionalã continuã a

adulþilor, care sã ridice nivelul de

pregãtire al lucrãtorilor din con-

strucþii ºi materiale de construcþii,

acest lucru constituind garanþia exe-

cutãrii unor lucrãri de calitate ºi cu

productivitate crescândã.

Pe un plan mai larg în vederea

alinierii la exigenþele europene apare

Casa de Sãnãtate ºi Securitate în

Muncã, a cãrei înfiinþare nu e doar o

dorinþã a noastrã, ci ºi o obligaþie

impusã de douã directive comunitare.

În acelaºi sens, apariþia Casei de

Concedii are la bazã ideea plãþii

concediilor salariaþilor din construcþii

printr-un fond care gestioneazã ºi

multiplicã banii viraþi de angajatori cu

aceastã destinaþie.

Toate aceste proiecte au pornit de

la faptul cã autoreglementarea sec-

torialã este de bazã în þãrile UE.

De asemenea, s-a avut în vedere

impactul aderãrii asupra firmelor de

construcþii din þãrile valului 2. În acest

sens, se încearcã accesarea unor

fonduri europene pentru finanþarea

unui studiu de impact, pentru a

vedea la ce sã ne aºteptãm în 2007.

Toate materialele supuse votului

Adunãrii Generale a Reprezentanþilor

au fost aprobate în unanimitate,

aceasta demonstrând încã o datã cã

platforma CSC reprezintã spaþiul

unde interesele organizaþiei se

împletesc armonios ºi constructiv cu

cele ale partenerilor sãi sociali.

Ionel Cristea: Pânã acum ne-aþi

furnizat date generale despre

CSC. Totuºi, ce-i frãmântã pe

partenerii dvs. de activitate, la

ce acþiuni deosebite s-au mai referit

ei în cadrul adunãrii generale?

Mihai Damian: În urma prezen-
tãrii datelor aferente anului 2004,
participanþii la discuþii ºi-au exprimat
opiniile, toþi pornind de la ideea ca
organizaþia Casa Socialã a Con-
structorilor sã coaguleze interesele
firmelor care doresc sã fie pregãtite
pentru integrarea în Uniunea Euro-
peanã. Astfel : 

s-a solicitat organizarea de
cursuri având ca tematicã standar-
dele europene de calitate/protecþia
mediului/sãnãtate ºi securitate în
mediul de muncã/proceduri contrac-
tuale pentru domeniul construcþiilor;

s-a propus crearea la nivelul
CSC a unei o micro-burse de mãrfuri;

s-a solicitat sprijinul Casei în
vederea obþinerii în condiþii mai
avantajoase a unor credite bancare
necesare retehnologizãrii, precum ºi

s-a emis ipoteza posibilitãþilor
de parteneriat cu centrele de
pregãtire ºi reconversie profesio-
nalã, autorizate pentru activitãþi
specifice învãþãmântului postliceal ºi
în curs de autorizare pentru a
pregãti muncitori în meserii ca:
asfaltatori, mecanici etc., existente
în cadrul societãþilor membre CSC.

Casa Socialã a Constructorilor ºi-a
însuºit punctele de vedere expri-
mate, astfel încât toate acþiunile
prezente ºi viitoare ale Casei, în
colaborare cu partenerii sociali, vor
avea ca unic scop:

sporirea competitivitãþii firmelor
printr-un management performant;

ridicarea calitãþii muncii prin
profesionalism;

creºterea productivitãþii ºi a
calitãþii execuþiei în ramurile de con-
strucþii ºi materiale de construcþii la
nivelul standardelor europene. 



În cei peste 44 de ani în care a proiectat ºi executat
85 de coºuri industriale din beton armat, având la bazã
soluþii tehnice proprii, brevetate, GIP GRUP SA a
dobândit o vastã experienþã ºi ºi-a creat un nume în
acest domeniu. De la coºuri cu structura de rezistenþã
nevizitabilã pânã la coºuri duble cu structura vizitabilã,
GIP GRUP a reuºit sã proiecteze ºi sã execute
asemenea obiective în termene ºi cu costuri  reduse,
menþinând gradul de siguranþã ºi calitate impus.
Cel mai reprezentativ dintre obiectivele realizate în
aceastã perioadã de GIP GRUP este coºul de disper-
sie de la PHOENIX Baia Mare  cu o înãlþime de 352 m.

Având în vedere importanþa unor asemenea struc-
turi pentru economia naþionalã, s-ar impune ca
starea lor de sãnãtate ºi siguranþã în exploatare sã
fie menþinutã de cãtre beneficiari în parametrii
impuºi de noile reglementãri în vigoare. Realitatea
demonstreazã, însã, nu numai cã aceºtia nu au iniþiat
lucrãri de reparaþii ºi consolidare, dar nu au între-
prins nici mãcar lucrãri de întreþinere curentã sau
inspectãri periodice în interiorul coºurilor pentru a
depista problemele apãrute ºi a putea interveni din
timp ca acestea sã nu se amplifice.

În general, reparaþiile fãcute la asemenea structuri
cum sunt coºurile industriale se rezumã la zugrãvirea
lor, fãrã a trata viciile de fond. În unele situaþii s-a putut
constata chiar amplificarea condiþiilor de deteriorare
prin obturarea voitã a golurilor de ventilare prevãzute,
din motive ºtiute numai de proprietarii lor, fãrã a
conºtientiza paguba adusã structurii prin împiedi-
carea ventilãrii ºi eliminãrii acumulãrilor de gaze agre-
sive, extrem de dãunãtoare betonului ºi armãturilor.

Aºa s-a ajuns în prezent ca unele coºuri de fum sã
reprezinte în exploatare adevãrate pericole publice,
gradul lor de avariere ºi degradare fiind foarte avansat.

Nici într-o asemenea situaþie gravã nu se iau,
încã, mãsuri concrete pentru restabilirea siguranþei
în exploatare a acestor giganþi din beton armat.

O întrebare simplã s-ar putea formula cam aºa:
“Ce anume ar trebui sã se întâmple pentru a deter-
mina factorii de decizie sã ia, în sfârºit, mãsuri concrete?” 

Lanþul problemelor pe care le-ar putea genera
scoaterea din funcþiune a câtorva coºuri de fum în
timpul unui seism major este destul de lung,
incluzând domenii cheie ale economiei naþionale. 

GIP GRUP SA
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Coºurile iindustriale ddin bbeton aarmat,
un ssubiect ttratat ccu iindiferenþã!

ing. Cristian GRIGORE



În general, ar apãrea probleme în toate
domeniile în care se utilizeazã energie
electricã. De aceea, asemenea con-
strucþii, cum sunt coºurile industriale de
fum, trebuie considerate esenþiale ºi tratate
cu atenþia cuvenitã.

Specialiºtii GIP GRUP au informat în
repetate rânduri ministerele, centralele
termice, directorii uzinelor, Inspectoratul de
Stat în Construcþii, în legãturã cu aceste
aspecte, însã fãrã efecte semnificative.

Deocamdatã, din fericire nu s-a întâm-
plat nimic grav. Însã, vrem sau nu vrem,
mai devreme sau mai târziu, în þara noastrã
aflatã într-o zonã seismicã se poate pro-
duce un cutremur sau mai multe, de mare
intensitate. Important este ca factorii de
decizie sã înþeleagã cã se impun stringent
începerea procesului de inventariere a
problemelor existente ºi reabilitarea aces-
tor construcþii deosebite.

În ultimul an, în România a apãrut ºi
fenomenul de uragan (în zonele Fãcãieni,
Deva, Târgu Jiu) care poate produce, de
asemenea, avarierea gravã a structurilor de
rezistenþã industriale.

La Conferinþa ARACO din 31.03.2005
de la Predeal, GIP GRUP S.A. a propus sã
se aplice „bulina roºie” ºi pe construcþiile
industriale speciale care pot genera acci-
dente grave (coºuri de fum, bataluri de
ºlam, baraje, rezervoare etc).

Rugãm pe aceastã cale Inspectoratul
de Stat în Construcþii sã promoveze
aceastã propunere la nivel naþional.

Mai mult, în ultima perioadã, în þara
noastrã se vehiculeazã o altã idee, ºi
anume, sã nu se mai repare coºurile
existente, ci sã se importe ºi sã se mon-
teze coºuri noi din oþel, împreunã cu
instalaþiile de desulfurare aferente.

Pentru cã pãrerea noastrã ar putea fi
consideratã subiectivã, vã prezentãm în
continuare, recomandãrile CICIND (Comitetul
Internaþional al Coºurilor Industriale) în
domeniul coºurilor industriale. Studiile reali-
zate de acest organism internaþional, care
au luat în calcul toate aspectele, atât cele
tehnice, cât ºi cele economice ºi de efi-
cienþã, au ajuns la concluzii care permit
CICIND sã facã urmãtoarele recomandãri:

structurile de rezistenþã pentru
coºurile industriale se realizeazã din
beton armat cu secþiuni care sã permitã
2-3 tuburi de evacuare a gazelor provenite
de la cazanele pe care le deservesc;

structurile din beton au avantaje certe:
- duratã de viaþã de 50-60 de ani;
- suprafaþã micã ocupatã pentru funcþio-

narea a 2-3 tuburi de evacuare;
- costuri minime pentru întreþinere;
- comportare foarte bunã la sarcini

severe din cutremure ºi furtuni de vânt;
- costuri reduse cu 20%-30 % faþã de alte

tipuri de structuri;
- coºurile sunt vizitabile ºi pot fi întreþinute

uºor, conform programului de întreþinere ºi
reparaþii, fãrã oprirea cazanelor.

Tuburile de evacuare a gazelor se reali-
zeazã în interiorul structurii din beton cu
materiale rezistente la agresivitatea gazelor
de evacuare:

- cãrãmizi antiacide cu profil nut ºi feder;
- poliesteri armaþi cu fibre de sticlã;
- "Plasticon" - GRP rezistent la acizi;
- metal protejat cu sticlã borosilicat;
- oþeluri speciale rezistente la acizi.
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Toate coºurile trebuie sã aibã o structurã
vizitabilã care sã permitã întreþinerea ºi
repararea tubului de evacuare a gazelor o
datã cu repararea cazanelor.

Structura de rezistenþã a coºului poate fi
independentã sau poate servi ca nucleu de
rezistenþã a halei în care sunt amplasate
instalaþiile tehnologice.

În toate þãrile unde existã structuri de
coºuri se schimbã sau se cãptuºesc
tuburile de evacuare a gazelor în urma
introducerii instalaþiilor de desulfurare.

Un exemplu îl reprezintã reabilitarea
tuburilor de evacuare de la Coleson Cove –
Canada sau Eggborough – Anglia.

La Coleson Cove – Canada au fost cãptuºite
tuburile cu plãci de borosilicat rezistent la acizi,
iar la Eggborough – Anglia au fost introduse
tuburi GRP produse de firma Plasticon.

ªi la noi în þarã se pot folosi aceste soluþii la
coºurile existente, dacã se doreºte o redu-
cere a costurilor de modernizare.

De peste 150 de ani, tuburile de evacuare
a gazelor se cupleazã într-un nucleu de
rezistenþã pentru a economisi fonduri

ºi a reduce spaþiul ocupat. Astfel a fost evacuat
fumul din case, fabrici ºi centrale termice.

La noile noastre instalaþii ecologice, se
doreºte sã se facã pentru fiecare agent
poluant în parte câte un coº. Este evident
cã pe ansamblul unei centrale termoelec-
trice vor rezulta costuri mai mari. Suntem
oare atât de bogaþi încât sã ne permitem sã
renunþãm la construcþiile existente care se
pot repara ºi reabilita cu costuri relativ
reduse ºi sã importãm altele noi, mult mai
costisitoare?

Este o întrebare pe care o adresãm, de
asemenea, specialiºtilor ºi factorilor de
decizie din economia româneascã.

Mai ales cã în ultima perioadã ºi alte þãri
au aplicat metodele pe care le propunem
noi. Aºa s-a procedat la Complexul ener-
getic “Curtis H. Stanton” - Orlando, USA, ºi
la Hadong - Coreea de Sud, unde la struc-
turile de coºuri au fost cãptuºite tuburile de
evacuare în vederea introducerii unei staþii
de desulfurare în ansamblul funcþional. Iar
modernizarea s-a fãcut cu costuri minime
prin pãstrarea coºurilor de fum existente. 
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Elemente "Plasticon GRP"

Complexul energetic "Curtis H. Stanton" –
Orlando – USA
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Centrul RRegional dde AAfaceri
pentru PPromovarea AActivitãþilor EEconomice - TTimiºoara

ARCOM SA a finalizat, în cali-
tate de antreprenor general,
Centrul Regional de Afaceri
pentru Promovarea Activitãþilor
Economice – Timiºoara. Recepþia
la terminarea lucrãrilor a avut loc în
prima decadã a lunii aprilie 2005.

Proiectant general este "ABP
Alina Club" SRL Timiºoara, iar
beneficiarul investiþiei este Camera
de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã
Timiºoara.

Centrul Regional de Afaceri
este o clãdire multifuncþionalã
situatã în zona intersecþiei bule-
vardelor 1 Decembrie ºi Eroilor de
la Tisa cu Aleea Sportivilor, în ime-
diata apropiere a campusului
universitar, stadionului Dan Pãlti-
niºan, sãlii Olimpia, hotelului
Boavista ºi a Casei Tineretului.
Clãdirea are un regim de înãlþime
P+1 (volum construit: 27.380 mc),
dispunând de o suprafaþã construitã
de 3.525 mp, o suprafaþã construitã
desfãºuratã de 5.486 mp ºi o
suprafaþã utilã totalã de 5.126 mp
(POT=27%; CUT=0,42), ºi a fost
edificatã pe un teren de 20.480 mp,
concesionat de cãtre Consiliul
Local.

Centrul cuprinde douã sãli poliva-
lente totalizând 1.965 mp: una la
parter, cu suprafaþa de 1.637 mp
ºi o capacitate de 1500 de per-
soane ºi una la etaj, cu suprafaþa
de 328 mp ºi o capacitate de 230 de
persoane. Pe lângã acestea, mai
sunt prevãzute: o salã de consiliu
(86 mp), o salã de protocol (35 mp),
spaþii pentru birouri la parter (265 mp)

ºi la etaj (520 mp). Spaþiile benefi-
ciazã de instalaþii de traducere
simultanã ºi aparaturã de prezen-
tare multi-media, fiind destinate
urmãtoarelor funcþiuni majore:
expoziþii cu caracter permanent,
conform standardelor Uniunii
Târgurilor Internaþionale, organi-
zarea conferinþelor, seminariilor,
activitãþilor de instruire, parteneri-
atelor în afaceri, promovarea
exportului. În plus, centrul dispune
ºi de birouri pentru activitãþi
administrative, un fast-food, spaþii
de depozitare ºi spaþii tehnice.

Amenajãrile exterioare, totali-
zând 9.500 mp, cuprind: spaþii
verzi (2.850 mp), parcaje pentru
82  de autovehicule (1.025 mp),
alei carosabile (2.752 mp), alei
pentru bicicliºti (250 mp) ºi alei
pietonale (2.452 mp).

Faþadele au închideri mixte
(zidãrie BCA, placatã cu panouri
compozite din aluminiu ºi pereþi
cortinã). Faþada cortinã este reali-
zatã din profile de aluminiu cu
barierã termicã ºi panouri ter-
mopan. Acoperiºul este format din
panouri uºoare tip sandwich, de 10 cm
grosime, fixate pe grinzi ºi pane de
structura metalicã a clãdirii.

Compartimentarea interioarã
ºi tavanele suspendate sunt reali-
zate cu panouri din gips-carton,
inclusiv izolaþie fonicã. Finisajele
interioare includ vopsitorii lavabile
pentru pereþi ºi tavane (pereþii din
grupurile sanitare sunt placaþi cu
faianþã), pardoseli din gresie la
circulaþia orizontalã ºi verticalã. 
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Firma Baumit introduce constant noutãþi pe piaþa
materialelor de construcþie din România. Încã de la înfiin-
þarea sa (anul acesta Baumit împlineºte 10 ani de exis-
tenþã în România), firma are ca prioritate dezvoltarea
gamei de produse ºi servicii puse la dispoziþia clienþilor.

În acest sens, Baumit a reuºit ca, prin producþia de
mortare, ºape ºi tencuieli predozate, sã se situeze în
fiecare an, pe primele locuri între producãtorii cu acelaºi
profil din România, iar în curând va inaugura la Teiuº, o
nouã capacitate de producþie, cu o gamã ºi mai largã de
asemenea produse.

Primul pas în dezvoltarea noilor tehnologii de exe-
cuþie în sistem mecanizat a fost fãcut o datã cu intro-
ducerea producþiei ºi livrãrii la sac, precum ºi a
maºinilor de tencuit, creându-se astfel premisele
trecerii la etapa urmãtoare “Sistemul SILO”.

Acest sistem este prezentat de cãtre Baumit, în premierã
româneascã, la Construct EXPO 2005.

Componen]a ssistemului SSILO
SILO reprezintã un sistem integrat prin care se pun

în operã materiale uscate produse într-o unitate
centralizatã. 

Elementul de bazã este, cum era ºi normal, silozul.
Acesta este transportat la ºantier cu silotransportorul ºi,
dupã golire, este reîncãrcat cu siloîncãrcãtorul.

Practic, pe un ºantier pot fi unul sau mai multe
silozuri, în funcþie de tipurile de materiale pe care le
foloseºte constructorul. Silozul poate fi încãrcat numai
cu materiale produse într-o unitate centralizatã - o
fabricã de mortare uscate - de aici rezultând ºi eficienþa
lui din punctul de vedere al costurilor, pe o razã de
aproximativ 100 de kilometri în jurul unitãþii de producþie. 

Silozurile pot avea diferite capacitãþi, începând cu 
1 m3 ºi terminând cu 22 m3. În acestea se pot pune
materiale ca: mortare pentru zidãrii, amorsã pentru ten-
cuieli (ºpriþul), mortare pentru tencuieli mecanizate 
interioare sau exterioare, ºape, tencuieli decorative,
adezivi pentru gresie ºi faianþã ºi, câteodatã, beton.

La siloz se pot lega o serie întreagã de maºini ºi
utilaje ºi se pot crea o diversitate de combinaþii în funcþie
de necesitãþile constructorului.

Iatã, mai jos, o parte din variantele posibile, prezen-
tate ºi în desen:

Legarea la siloz a unui malaxor cu amestecare
continuã. Materialul astfel preparat poate ajunge la
frontul de lucru fie cu ajutorul unei bene sau tãrgi ridicate
de o macara, fie cu o pompã pentru mortar sau ºapã, în
funcþie de tipul de material.

La siloz se poate lega direct o instalaþie de
transport pneumatic. Aceasta poate transporta materi-
alul uscat din siloz pânã la o maºinã de tencuit sau pânã
la un malaxor cu amestecare continuã sau chiar la o
maºinã de amestecat ºi pompat.

Silozul poate fi direct conectat la o maºinã de
amestecat ºi pompat.

Dupã cum se poate vedea în variantele prezentate
mai sus, materialul din siloz poate fi transportat fie
uscat, fie gata amestecat cu apã, în funcþie de situaþia ºi
necesitãþile din ºantier. 

Existã o multitudine de tipuri de malaxoare cu
amestecare continuã, maºini de amestecat ºi pompat,
pompe pentru mortar, pentru ºapã sau instalaþii de
transport pneumatic; acestea vor fi prezentate detaliat
într-un articol ulterior. 

Avantajele ssilozului
Creºte productivitatea muncii, scad costurile

aferente manoperei
Pentru a exemplifica acest lucru vom alege activi-

tatea de tencuire a pereþilor.
VARIANTA A - prepararea mortarului pe ºantier din

ciment, nisip, var ºi apã; transportul mortarului la frontul
de lucru cu roaba sau gãleata; pregãtirea finalã a
mortarului pentru tencuialã - trei oameni;

- tencuirea efectivã manualã - un om.

În actualitate

SSiilloozzuurriillee ppeennttrruu mmoorrttaarree,, 
ººaappee uussccaattee ººii tteennccuuiieellii
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TOTAL VARIANTA A - PATRU OAMENI
PRODUCTIVITATE DE REFERINÞÃ 100%
VARIANTA B - mortar la sac, manipularea sacilor,

prepararea mortarului cu ajutorul unei bormaºini - 
doi oameni;

- tencuirea efectivã executatã manual - un om.
TOTAL VARIANTA B - TREI OAMENI
PRODUCTIVITATE 200% (faþã de varianta A)
VARIANTA C - mortar la sac, manipulare saci, încãr-

care maºinã de tencuit - un om;
- tencuirea efectivã fãcutã cu maºina de tencuit -

un om.
TOTAL VARIANTA C - DOI OAMENI
PRODUCTIVITATE 400% (faþã de varianta A)
VARIANTA D - siloz, transport material sub presiune

pânã la maºina de tencuit, tencuire efectivã mecanizatã
- un om.

TOTAL VARIANTA D - UN OM
PRODUCTIVITATE 600% (faþã de varianta A) 
Aceste variante sunt prezentate ºi în schemele alãturate.

Prin folosirea materialelor produse în fabricã,
nu mai sunt probleme cu calitatea

Pentru prepararea mortarelor, ºapelor ºi tencuielilor
pe ºantier se adaugã doar apã, ceea ce asigurã con-
stant o calitate deosebitã a produselor.

Uºurarea transportului materialului în cadrul
ºantierului

Datoritã existenþei silozului, transportul materialului
atât pe verticalã, cât ºi pe orizontalã cãtre maºinile de
tencuit, de preparat mortar sau de preparat ºapã se
poate face foarte uºor cu ajutorul unui compresor spe-
cializat ºi a unor furtunuri.

Se reduce la maximum suprafaþa de depozitare
a materialelor

Un siloz ocupã o suprafaþã foarte micã în plan - ma-
ximum 6,25 m2. Sunt din ce în ce mai multe ºantiere în
cadrul urban pentru care spaþiul de depozitare reprezintã
o problemã.

Depozitarea materialelor uscate se face în
condiþii optime

Silozul asigurã o protecþie foarte bunã împotriva
umiditãþii, principalul “inamic” al produselor uscate, fie
ele ºape, mortare sau tencuieli.

Se împiedicã furtul materialelor 
O datã materialul introdus în siloz, acesta se poate

scoate foarte greu în alt mod decât prin presiune

cu ajutorul unui compresor. Chiar dacã se reuºeºte
scoaterea materialului din siloz, acesta este în vrac ºi se
va transporta dificil.

Se eliminã complet pierderile de material 
Dacã materialul uscat ajunge direct în maºina care-l

preparã sau îl aplicã pe perete, evident, pierderile sunt
reduse la minimum.

Materialele uscate livrate la siloz se aprovizio-
neazã foarte uºor

Silozul poate fi livrat la ºantier gata încãrcat sau,
dupã golire, poate fi reumplut. Pentru ambele operaþiuni
existã câte un autovehicul specializat: silotransportorul
pentru transportul silozului gol sau plin ºi siloîncãrcãtorul
pentru încãrcarea silozului.

Concluzii
Folosind sistemul SILO, se pot atinge productivitãþi

foarte mari. De exemplu, în loc de 15 m2 de tencuialã pe
zi, în sistemul tradiþional - preparare ºi aplicare manualã
- folosind sistemul SILO cu maºinã de tencuit, un om
poate tencui 50 m2 pe zi. Aceste productivitãþi cresc
peste tot unde sunt folosite silozurile în combinaþie cu
maºinile ºi utilajele prezentate mai sus. În þãrile unde
silozurile sunt utilizate frecvent se spune cã acela care
le-a folosit o datã nu mai poate renunþa la avantajele ºi
la tot ceea ce înseamnã ele pentru un constructor.

Firma Baumit este singurul producãtor de materiale
uscate din România care vã poate pune la dispoziþie sistemul
SILO cu maºinile ºi utilajele sale componente. Premiera
semnatã Baumit România Com vã stã la dispoziþie. 

siloîncãrcãtor

compresor 

compresor 
maºinã de 

tencuit

siloz

siloz

maºinã de amestecat ºi
pompat

malaxor cu amestecare
continuã

fabrica

silotransportor

A B

C D
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LLooccuuiinnþþeellee AAnnddaammii ddiinn CCoorrbbeeaannccaa
vvoorr ffii ccoonnssttrruuiittee aavvâânndd llaa bbaazzãã ssiisstteemmuull ""CCoonnccrreewwaallll””

Printre numeroase investiþii importante, Andami asigurã
proiectarea, construcþia ºi finanþarea unui cartier cu 44 de
vile la Corbeanca, propunându-ºi sã caute ºi alte locaþii
pentru construcþia de blocuri sau locuinþe unifamiliale în
Bucureºti.

Vilele sunt construite pe un teren, proprietate a firmei
ANDAMI, cu o suprafaþã de 30.000 metri pãtraþi.

Valoarea totalã a investiþiei (teren, utilitãþi ºi construcþiile
propriu-zise) se ridicã la circa trei milioane de euro.
Preþul unui metru pãtrat construit este de 480 de euro ºi
include dotãrile ºi finisajele.

Execuþia primelor locuinþe a demarat la finele anului trecut,
urmând construirea întregului ansamblu pânã cel târziu
în luna decembrie a anului 2005.

Locuinþele Andami din Corbeanca vor fi construite având la
bazã o tehnologie italianã pentru fabricarea de cofraje
incluzând armãturã ºi izolaþie termicã, cofraje ce pot fi
folosite pentru turnarea diafragmelor din beton armat care
formeazã structura de rezistenþã a caselor. Elementul de
bazã al sistemului este panoul obþinut prin asamblarea
unei plãci de polistiren dur între douã plase metalice. Prin
asamblarea a douã panouri simple, se realizeazã un
panou dublu, în interiorul cãruia se toarnã beton,
formându-se, astfel, miezul de beton armat monolit.
Rezultatul este un imobil pe structura din beton armat,
bine izolat termic, fonic ºi cu o rezistenþã ridicatã la seism.

Termenul de execuþie al unei case de circa 200-250 mp
este de douã luni ºi jumãtate.

Principalele avantaje sunt costurile scãzute cu materi-
alele de construcþii datorate proiectãrii asistate de calcu-
lator, utilizarea optimã a manoperei, care se rezumã la
operaþiuni de montaj, viteza mare de execuþie a lucrãrii
ºi obþinerea, încã din faza de construcþie, a parametrilor
de rezistenþã la seism ºi a coeficienþilor maximi de
izolare termicã ºi fonicã.

Interiorul caselor se va finisa cu glet ºi vopsea lavabilã
de tip "Optima". Tencuielile la interior ºi exterior vor fi
armate cu profile metalice speciale pentru protecþia
colþurilor. Pentru pardoselile din zonele umede (bãi ºi
bucãtãrii), constructorul foloseºte gresie ºi faianþã din
import. Pentru zonele uscate, este utilizat parchet lami-
nat, inclusiv plinte ºi praguri. La etaj, va fi montat plafon
fals, din sistem de ghips-carton cu placã antifoc.
Scara interioarã va avea trepte din beton placate cu
lemn ºi balustradã din lemn.

Învelitoarea va fi din þiglã de beton "Elpreco", cu toate
accesoriile necesare (folie, coame, parazãpadã, aerisire etc).
Jgheaburile ºi burlanele sunt de tip "Valrom".

Tâmplãria exterioarã va fi din PVC cu geam termoizolator,
iar cea interioarã este "Pinum" (inclusiv feronerie). Uºile exte-
rioare sunt metalice, cu sistem antiefracþie. Glafurile exterioare
sunt din tablã vopsitã, iar cele interioare, din marmurã com-
pozitã tip. Tencuiala exterioarã decorativa este "Ceresit".

Fiecare locuinþã va fi dotatã cu centralã termicã muralã cu
tiraj forþat ºi boiler încorporat, de calitate superioarã.

Radiatoarele sunt din oþel, iar conductele de încãlzire din
cupru.

Garajul va fi acoperit tot cu þiglã de beton tip "Elpreco", iar
închiderile exterioare vor fi din tâmplãrie PVC cu geam
termoizolator. Uºa de acces în garaj va fi izolatã termic
ºi acþionatã electric cu telecomandã.

Toate casele vor beneficia de reþea de electricitate, gaze
ºi fosã septicã. Gardul care împrejmuieºte proprietatea
va fi din panouri metalice, iar iluminatul curþii va fi asigurat
prin lãmpi poziþionate pe casã.

Casele vor putea fi cumpãrate la preþuri începând de la
125.000 de euro, în funcþie de finisajelealese, sumã care include
utilitãþile ºi preþul terenului cu o suprafaþã de 600 mp. 

Fondatã în 1992, ANDAMI este o societate cu capital integral românesc fiind unul dintre liderii în domeniul depozitãrii, al
distribuþiei ºi comercializãrii materialelor de construcþii ºi a produselor metalurgice. Seriozitatea cu care este abordat
orice proiect, disponibilitatea ºi flexibilitatea manifestate pentru partenerii sãi ºi dorinþele acestora, calitatea
produselor comercializate ºi profesionalismul angajaþilor sunt garanþia unor colaborãri eficiente pe termen lung.

Unul dintre atuurile cu care ANDAMI s-a impus pe piaþã este parteneriatul cu mari firme de profil din þarã ºi din
strãinãtate, precum: LAFARGE ROMCIM, LAFARGE ARCOM GIPS, ISPAT SIDEX, HENKEL BAUTECHNIK,
SIDERURGICA Hunedoara, LAMINATE Focºani, ELPRECO, AUSTROTHERM, WIENERBERGER.
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Pregãtirea uunitãþilor dde cconstrucþii-mmontaj
pentru iintegrarea îîn UUniunea EEuropeanã

dr. ing. Mihai LESNIC, dr. ing. Alexei ATUDOREI

În prezent, România a adoptat
aproape în întregime actele norma-
tive ale Uniunii Europene, trans-
punând în legi, hotãrâri de guvern ºi
ordine ministeriale – directivele,
regulamentele etc. De asemenea,
convenþiile internaþionale referitoare
la mediu au fost în întregime sem-
nate ºi ratificate, având, în conformi-
tate cu Art. 10 din Constituþia
României, prioritate în aplicare.

Noile prevederi ale actelor nor-
mative intrate în vigoare vor avea
anumite efecte asupra societãþii
noastre. De aceea, este imperios
necesar sã se investigheze con-
secinþele implementãrii acestora.

Societãþile comerciale de con-
strucþii-montaj trebuie sã reali-
zeze, din vreme, obligaþiile care le
revin pentru respectarea condiþi-
ilor cerute de legislaþia în vigoare,
referitoare la impactul activitãþilor
de construcþii asupra mediului
înconjurãtor.

Dacã mãsurile de respectare a
condiþiilor impuse pentru protecþia
mediului sunt luate din vreme, se pot
evita costurile suplimentare provo-
cate de întârzieri.

Într-o primã etapã este necesarã
investigarea instrumentelor legisla-
tive ºi a efectelor implementãrii lor
asupra activitãþilor din sectorul con-
strucþiilor. Concluziile rezultatelor
acestor investigaþii vor prezenta
interes pentru urmãtoarele categorii
de persoane:

producãtori ai materialelor de
construcþii;

clienþi (publici ºi particulari);
executanþi ºi proiectanþi;
proprietari/ocupanþi ai clãdirilor.

Dacã din cele 1.221 de standarde
din domeniul construcþiilor aflate în
vigoare în UE, în România (2) s-au
adoptat 1.056 în anul 2003, nu se
poate spune acelaºi lucru despre
transpunerea tuturor directivelor
din UE în legislaþia româneascã.
De fapt, transpunerea în practicã
pune probleme deoarece incumbã
costuri mari sau tehnologii care nu
sunt întotdeauna disponibile.

Deocamdatã, s-au identificat opt
directive care au o semnificaþie impor-
tantã în relaþia cu mediul ºi care tre-
buie avute în vedere pentru a acþiona
în procesul de integrare în UE.

Dintre acestea, ºase directive
sunt mai puþin aplicate ºi necesitã o
atenþie mãritã din partea factorilor
interesaþi:

"Documentul verde" ("Green
paper") al politicii integrate de mediu
asupra produselor;

Directiva Parlamentului Euro-
pean 226/2001 asupra perfor-
manþelor energetice ale clãdirilor.
Substanþele care deterioreazã
stratul de ozon (EC REGULATION
2037/2000);

Directiva Uniunii Europene
1999/31/EC asupra depozitelor de
deºeuri;

Directiva Parlamentului Euro-
pean care modificã Directiva
94/62/EC asupra ambalãrii ºi amba-
lajelor din deºeuri;

Directiva 2000/60/EC – direc-
tiva cadru a apei;

Directiva 98/8/EC – biocidele.
Implicaþiile acestor directive pen-

tru dezvoltarea durabilã în domeniul

construcþiilor vor trebui scoase în
evidenþã în baza unui studiu detaliat
ºi trebuie evaluate în continuare de
cãtre decidenþii guvernamentali.

"Documentul verde" ("Green
paper") cuprinde o strategie ºi o
reorientare a politicilor de dezvoltare
a fabricaþiei de produse "curate", în
scopul promovãrii unei pieþe de astfel
de produse. Aceastã strategie se
bazeazã pe abordarea unei politici
integrate, prin care se urmãreºte
dezvoltarea unei game largi de pro-
duse ºi servicii care sã conducã la
reducerea impactului asupra mediului
al activitãþilor care se desfãºoarã pe
tot ciclul, de la extracþia materiilor
prime la producþia, distribuþia,
folosirea produselor ºi, în final, la
gospodãrirea deºeurilor provenite
din folosinþã.

Dezavantajele potenþiale care
apar din punerea în aplicare a
prevederilor acestui act sunt:

produsele pot avea preþuri mai
mari;

lipsa informaþiilor asupra
impactului acestor produse asupra
mediului.

Acþiunile principale care ar trebui
luate se referã la:

conºtientizarea producãtorilor;
sporirea atenþiei consuma-

torilor (ARACO, Oficiul pentru
Protecþia Consumatorilor);

iniþierea ºi extinderea acþiunilor
de etichetare a produselor de con-
strucþii în legãturã cu impactul pe
care îl exercitã asupra mediului ºi cu
perioada de garanþie.

Din punct de vedere strategic, sectorul construcþii-montaj este important pentru Europa, deoarece asigurã
infrastructura tuturor sectoarelor economice. În þãrile Uniunii Europene aproximativ 26 de milioane de lucrã-
tori depind într-un fel sau altul de sectorul construcþiilor (11,8 milioane lucrãtori sunt angajaþi direct, ceea ce
reprezintã 28% din personalul ramurii industriale). În anul 2003, în þãrile UE s-au investit în construcþii în jur
de 910 miliarde EURO, adicã 10% din produsul intern brut (1).

În þãrile candidate la integrare în Uniunea Europeanã existã o nevoie presantã de regenerare a aºezãrilor
umane ºi de realizare a principalelor lucrãri de infrastructurã transeuropene.

Relaþia dintre construcþii (mediul construit) ºi dezvoltarea durabilã este complexã ºi, de aceea, implicã o
atenþie deosebitã.
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Energia
Directiva 2001/77/EC – promo-

varea surselor regenerabile de
energie

Se preconizeazã ca în þãrile UE
energia electricã produsã din surse
regenerabile sã constituie, pânã în
anul 2010, 12% din consumul intern.
În România s-au introdus în legis-
laþie obligaþii privitoare la producþia
de energie din surse regenerabile.
În consecinþã, industria construcþiilor
va trebui sã devinã competentã pentru
instalarea infrastructurilor pentru energii
recuperabile în clãdiri.

Directiva 226/2001 a Parlamen-
tului European asupra perfor-
manþelor energetice ale clãdirilor

Se propune un cadru general
având urmãtoarele cinci aspecte:

metodologia comunã pentru
calculul performanþei energetice
integrate;

standarde minime de perfor-
manþe energetice pentru construcþii
noi sau în renovare;

sisteme de certificare energe-
ticã a construcþiilor (maximum 5 ani
vechime);

inspecþia periodicã a cazanelor
ºi sistemelor de aer condiþionat,
evaluarea instalaþiilor de încãlzire
(> 15 ani vechime);

Directiva 91/565/EEC – etiche-
tarea energeticã este o directivã-
cadru prin aceea cã nu se specificã
nici o limitã sau niveluri de perfor-
manþã. Directiva prevede aplicarea
etichetãrii pe produse-etichete, astfel
încât produsele sã poatã fi com-
parate între ele.

Potenþialul dezavantaj al aplicãrii
acestei directive constã în discri-
minarea unor bunuri în comparaþie cu
altele care sunt mai energo-intensive.

Se preconizeazã urmãtoarele
mãsuri:

etichetarea ecologicã: Directiva
91/565/EEC;

cerinþe de eficienþã energeticã:
92/42/EEC – cazane, 95/12 EEC etc.;

constructorii ºi autoritãþile locale
vor trebui sã prevadã produse cores-
punzãtoare directivelor UE.

Convenþia de la Viena pentru pro-
tecþia stratului de ozon (1985), Proto-
colul de la Montreal (1987) asupra
substanþelor care deterioreazã stratul
de ozon ºi Regulamentul EC 2037/2000
introduc interdicþii în aprovizionarea sau
folosirea substanþelor care deterioreazã
stratul de ozon.

Societãþile de construcþii trebuie
sã acorde atenþie prevederilor Direc-
tivei 1037/2000, care are implicaþii

asupra agenþilor de rãcire sau de
expandare, asupra stingãtoarelor de
incendii ºi a sistemelor de rãcire din
clãdirile noi sau renovate.

Gospod\rirea dde[eurilor
Directiva 94/62 EC asupra

ambalãrii ºi deºeurilor stipuleazã
introducerea de mãsuri pentru pre-
venirea formãrii deºeurilor din
ambalaje ºi încurajarea dezvoltãrii
unor sisteme de recuperare,
colectare ºi reciclare a deºeurilor din
ambalaje, care sã atingã urmã-
toarele procente:

recuperarea: între 50% ºi 65%;
reciclarea: între 25% ºi 45%,

cu minimum 15% pentru fiecare
material de ambalare.

Dificultãþile principale care apar
în aplicarea acestei directive sunt:

ambalajele materialelor de
construcþii sunt variate ºi dificil de
procesat;

definiþia "ambalare" este dificil
de interpretat.

Principalele acþiuni ce trebuie
avute în vedere în sectorul con-
strucþiilor pentru implementarea
acestei directive sunt:

introducerea în Programul
Naþional de Gospodãrire a Deºeurilor
a mãsurilor de prevenire ºi reducere
a ambalajelor din construcþii;

refolosirea ºi recuperarea
ambalajelor din construcþii.

Directiva Parlamentului Euro-
pean 94/62/EC asupra ambalãrii ºi
deºeurilor provenite din ambalaje
revizuieºte ºi stabileºte noi cerinþe
de recuperare ºi reciclare a ambala-
jelor pânã la 30 iunie 2006.

Principalele mãsuri care trebuie
luate în sectorul de construcþii pentru
implementarea acestei directive
sunt:

identificarea ºi clasificarea
deºeurilor rezultate din activitatea
de construcþii;

ghiduri pentru sectorul de con-
strucþii referitoare la obligaþii în acest
domeniu;

dezvoltarea de sisteme de
colectare ºi depozitare a ambalajelor
din construcþii.

Principalele dificultãþi în aplicarea
acestei directive sunt:

variabilitatea ambalajelor rezul-
tate din ºantierele de construcþii;

interpretarea ambiguã a obliga-
þiilor întreprinderilor de construcþii, în
ceea ce priveºte gospodãrirea
ambalajelor, cu referire în special la
import;

faptul cã ºantierele nu au un
amplasament stabil determinã difi-
cultãþi în prevederea serviciilor de
colectare a deºeurilor;

deteriorarea produselor din
cauza minimizãrii ambalajelor.

Directiva 1999/31/EC asupra
depozitelor de deºeuri defineºte
diverse categorii de deºeuri.

Se disting 3 clase de depozite:
pentru deºeuri periculoase, deºeuri
nepericuloase ºi deºeuri inerte.

Principalele dificultãþi ºi dezavan-
taje în aplicarea acestei directive de
cãtre sectorul construcþiilor sunt:

selectarea deºeurilor de dragul
selectãrii, acolo unde nu se poate
practica refolosirea sau reciclarea,
poate descuraja întreprinderile de con-
strucþii sã participe la acest proces;

lipsa unor sisteme mecanice
de selecþie la faþa locului, unde se
produc deºeurile din construcþii;

interzicerea depozitãrii unor
deºeuri în gropile de gunoi, fãrã o
alternativã viabilã;

în eventualitatea existenþei mai
multor depozite de deºeuri inerte,
este posibilã reducerea reciclãrii
deºeurilor inerte.

Acþiunile necesare pentru imple-
mentarea acestei directive în cadrul
sectorului construcþiilor sunt urmã-
toarele:

dezvoltarea sistemelor de
selectare în amplasamentul ºantie-
relor sau în afara acestora;

pretratarea deºeurilor din
construcþii;

instruirea personalului în vederea
înþelegerii clasificãrii dupã catalogul
european în deºeuri periculoase ºi
nepericuloase.

Directivele COM (2000) 347 ºi
COM (2001) 316 se referã la redu-
cerea cantitãþilor de deºeuri prove-
nite de la echipamentele electrice ºi
electronice care se depoziteazã în
gropile de gunoi. Acestea trebuie
colectate separat faþã de deºeurile
orãºeneºti.

Principalele dificultãþi ºi dezavan-
taje în legãturã cu aplicarea acestor
directive sunt:

costurile suplimentare pentru
renovare ºi demolare;

lipsa pieþei, în special pentru
comercializarea materialelor vechi
provenite din echipamentele elec-
trice ºi electronice.

Acþiunile necesare pentru imple-
mentarea acestor directive sunt
urmãtoarele:

clarificarea responsabilitãþilor
pentru reciclarea deºeurilor prove-
nite din demolãri;

evitarea includerii în deºeuri
municipale.

continuare în pagina 34
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Rela]ia
mediu - [[antier dde cconstruc]ii

Directiva 96/62/EC – directiva-
cadru a calitãþii aerului

Aceastã directivã a fost transpusã
în þara noastrã prin Legea protecþiei
atmosferei, prin diverse hotãrâri de
Guvern ºi ordine ministeriale.

Principalii poluanþi emiºi din
activitãþile de construcþii sunt pulbe-
rile, oxizii de azot, oxidul de carbon
ºi compuºii organici volatili ºi provin
din faza de execuþie a construcþiilor
(de la vehicule cu motoare Diesel,
operaþii de vopsitorie, excavaþii etc.).

Directiva 2000/60/EC –  direc-
tiva-cadru a apei, care stabileºte
obiective de mediu pentru diferite
situaþii ale apei, în vederea
gospodãririi integrate a bazinelor
hidrografice.

Aceste obiective se bazeazã pe:
parametrii ecologici ºi chimici;
strategiile de monitorizare ºi

evaluare;
amenajãrile bazinelor hidro-

grafice;
programele de mãsuri pentru

atingerea obiectivelor.
Prevederile directivei se referã la

toate sectoarele economice care
afecteazã resursele naturale de apã,
inclusiv la sectorul construcþiilor.
Directiva se aplicã în combinaþie cu
alte directive:

Directiva 98/15/EC privind epu-
rarea apelor uzate orãºeneºti;

Directiva 98/83/EC privind cali-
tatea apei, care urmeazã sã fie
folositã pentru consumul uman ºi
altele. Directiva-cadru a apei este
transpusã în Legea 310/2004, care
modificã ºi completeazã Legea apei
– 107/1996.

Este necesar sã se considere
impactul construcþiilor pe o zonã mai
extinsã locului în care acest impact
se produce, ºi anume la întregul
bazin hidrografic de care aparþine
resursa naturalã de apã respectivã.

Directiva 98/8/EC referitoare la
biocide cuprinde prevederi de
folosire a pesticidelor neagricole
care vor necesita aprobãri pentru
folosire.

În cazul sectorului construcþiilor,
implementarea directivei se referã la
tratamentele care se aplicã materi-
alelor lemnoase (cherestelei).

Acþiunile necesare pentru apli-
carea acestei directive sunt urmã-
toarele:

monitorizarea substanþelor din
lista substanþelor active din aceastã
categorie, folosite în construcþii;

trecerea în revistã a efectelor
directivei asupra gospodãririi pro-
duselor lemnoase tratate, utilizate în
construcþii;

creºterea ponderii folosirii lem-
nului de esenþã tare ºi înlocuirea
produselor din lemn de esenþã
moale tratate.

Impactul activitãþilor de con-
strucþii asupra mediului se referã, în
principal, la perioada execuþiei
lucrãrilor. Principalul scop al studiilor
de impact este identificarea mãsu-
rilor ce trebuie luate pentru protecþia
mediului. Aceste mãsuri vizeazã toþi
factorii de mediu, dupã cum
urmeazã:

Sursele de poluare ºi protecþia
factorilor de mediu:

Protecþia calitãþii apelor:
- alimentarea cu apã ºi necesarul

de apã;
- categoriile de ape uzate, locul

de evacuare ºi emisarul;
- sursele de poluare pentru ape;
- instalaþiile de epurare a apelor

uzate, atunci când este cazul;
- respectarea indicatorilor de cali-

tate a apelor uzate, conform norma-
tivelor în vigoare (NTPA 001 ºi
002/2000).

Protecþia aerului:
- sursele de poluare a aerului;
- debitele, concentraþiile ºi debi-

tele masice de poluanþi rezultaþi ºi
caracteristicile acestora pe faze
tehnologice sau de activitate;

- instalaþiile pentru epurarea
gazelor reziduale ºi reþinerea pulbe-
rilor etc.;

- optimizarea exploatãrii parcului
de autovehicule în vederea reducerii
emisiilor poluante ale atmosferei.

Protecþia împotriva zgomotului ºi
a vibraþiilor:

- sursele de zgomot ºi vibraþii;
- amenajãrile ºi dotãrile pentru

protecþia împotriva zgomotelor ºi a
vibraþiilor;

- nivelul de zgomot ºi de vibraþii la
limita incintei ºantierului ºi la cel mai
apropiat receptor protejat.

Protecþia solului ºi a subsolului:
- sursele de poluare a solului ºi

subsolului;
- mãsuri de protecþie a solului ºi

subsolului.
Impactul vizual al activitãþilor

desfãºurate pe ºantier, protecþia
trecãtorilor, a aºezãrilor umane ºi a
altor obiective de interes public:

- mãsuri de diminuare a impac-
tului vizual asupra populaþiei;

- mãsuri de protecþie a trecãto-
rilor prin vecinãtatea ºantierului;

- mãsuri pentru protecþia aºe-
zãrilor umane ºi a obiectivelor de
interes public.

Protecþia ecosistemelor terestre
ºi acvatice:

- impactul activitãþii ºantierului
asupra populaþiei, a faunei, florei,

solului, apei, aerului, factorilor clima-
tici, peisajului;

- lucrãri ºi mãsuri pentru protecþia
faunei ºi florei terestre ºi acvatice, a
biodiversitãþii, monumentelor naturii
ºi ariilor protejate.

Gospodãrirea deºeurilor gene-
rate de activitãþile societãþii pe
ºantier:

- tipurile de deºeuri, de orice
naturã, rezultate;

- modul de gospodãrire a deºe-
urilor, inclusiv a deºeurilor pericu-
loase ºi asigurarea condiþiilor de
protecþie a mediului.

Alte aspecte vizate de studiile de
impact sunt:

- Riscurile de accidente ºi pericole;
- Despre materialele de construcþii

extrase din balastiere, cariere:
deschiderea carierelor, exploa-

tarea ºi transportul materialelor;
închiderea carierei ºi lucrãri de

refacere a amplasamentului.
- Monitorizarea factorilor de mediu

pe perioada de activitate a ºantierului;
- Participarea publicului:

numirea a douã persoane pen-
tru relaþiile cu publicul;

informarea periodicã sau când
este necesar a populaþiei din vecinã-
tatea ºantierului despre lucrãrile
care se vor desfãºura în perioada
imediat urmãtoare.

Studiul relaþiei construcþii-mediu
implicã o definire atentã a contextului
în care se desfãºoarã activitãþile de
execuþie – o clasificare a ºantierelor
de construcþii-montaj ºi instalaþii, în
funcþie de:

amplasament (intravilan, extra-
vilan, zone protejate etc.);

dupã mãrime;
natura lucrãrilor de ºantier care

se executã (execuþie, renovãri, con-
solidãri etc.);

activitãþile care se desfãºoarã
(sãpãturi, realizarea armãturilor,
turnarea betoanelor, zidãrie, insta-
laþii, balastiere ºi cariere de extracþie
a materialelor etc.);

natura materialelor utilizate
pentru execuþia proiectelor.
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VERBLOK dde lla PPREFABRICATE VVEST
Cel mmai bbun iizolator ttermic

PREFABRICATE VEST este primul producãtor român de materiale de construcþii care a reuºit sã creeze o marcã
localã de prestigiu pentru betonul celular autoclavizat (BCA).
Marca VERBLOK – beton celular autoclavizat aduce beneficii sigure ºi solide celor care doresc sã ia decizia corectã
ºi eficientã pentru a oferi un viitor sigur construcþiilor pe care le realizeazã.
VERBLOK este cubul verde de BCA care oferã calitãþi ºi atuuri de necontestat, rezultate în urma investiþiilor solide
în procesul de fabricaþie ºi controlul eficient al calitãþii.

Pornind de la succesul tehnologiei originale, brevetatã în 1929 de cãtre Karl August Carlen în Suedia, PREFABRICATE
VEST – ROMÂNIA a dezvoltat un sistem integrat de producþie a betonului celular autoclavizat (BCA). Dimensiunile
controlate riguros (±1 mm), proprietãþile fizice ºi tehnice fãrã compromisuri ºi stabilitatea ciclului de producþie fac din
VERBLOK un material de construcþie cel puþin la fel de bun ca originalul suedez.

De ce VERBLOK – BCA de la PREFABRICATE VEST?

Ca sã construieºti ca la carte, cu efort minim ºi rezultate sigure.
VERBLOK oferã avantaje tehnico-economice atât pentru constructori (specialiºti), cât ºi pentru beneficiarii finali:

Greutate volumetricã micã;
Izolare termicã ºi fonicã de excepþie;
Rezistenþã mecanicã foarte bunã la compresiune ºi la întindere prin încovoiere;
Rezistenþã crescutã la apã, foc, îngheþ;
Eficienþã ºi economie: consum redus de manoperã ºi mortar;
Libertate de concepþie ºi proiectare, uºurinþã în manevrare ºi flexibilitate în utilizare;
Este 100% ecologic, iar construcþiile realizate cu acest BCA de calitate superioarã ocrotesc sãnãtatea familiei;
Utilizare pe scarã largã în construcþii civile ºi industriale, în orice zonã geograficã – VERBLOK poate fi utilizat

ca material independent sau în combinaþie cu alte materiale pentru construcþii de locuinþe sau spaþii industriale, dar
ºi pentru extinderi, supraetajãri sau alte amenajãri ale clãdirilor existente;

Garanþia calitãþii întãritã ºi de fabricarea sa în sistem de management al calitãþii certificat Moody + Renar.

EFICIENÞA VERBLOK

Cu Verblok se poate evalua necesarul corect de materiale,
fãrã abateri importante care sã afecteze costul final al
zidãriei.
Fiind precis dimensionat ºi uºor de manipulat, VERBLOK
este utilizat cu spor ºi asigurã timpi reduºi de execuþie a
lucrãrilor de zidãrie exactã.
Þinuta impecabilã, cu abateri minime ºi procesul avansat
de producþie, bazat pe tehnologii de ultimã generaþie, fac
din VERBLOK un material de construcþie ideal pentru cei
care construiesc pentru viitor.

PREFABRICATE VEST: B-dul Preciziei nr. 24, Sector 6, Bucureºti, Tel.: 021-434.03.88, 434.03.89, 434.03.90; Fax: 021-434.32.08
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GHID PPENTRU AACORDAREA
CONTRACTELOR DDE LLUCRÃRI PPUBLICE

I. Prevederile conþinute în directivele privind
contractele publice

Articolul intitulat "Criteriile de acordare a contractelor"
este formulat astfel:

1. Fãrã a aduce atingere legislaþiei naþionale, regula-
mentelor sau dispoziþiilor de drept administrativ privind
remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza cãrora
autoritãþile contractante acordã contractele publice sunt fie:

a) atunci când acordarea se face pentru oferta
cea mai avantajoasã economic din punctul de vedere
al autoritãþii contractante, diferitele criterii legate de
subiectul contractului public în chestiune: spre exem-
plu, calitatea, preþul, meritul tehnic, caracteristicile este-
tice ºi funcþionale, caracteristicile de mediu, costurile de
funcþionare, eficacitatea costurilor, service-ul ºi asistenþa
tehnicã dupã vânzare, data livrãrii ºi perioada livrãrii sau
perioada de terminare, fie

b) preþul cel mai scãzut.
2. Fãrã a aduce atingere dispoziþiilor aliniatului al

treilea, în care se face referire la aliniatul 1(a), autori-
tatea contractantã va specifica, în nota la contract sau în
documentele contractului sau, în cazul unui dialog com-
petitiv, în documentele de descriere, ponderea relativã
pe care o atribuie fiecãrui criteriu ales pentru a deter-
mina oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Ponderarea respectivã poate fi exprimatã prin precizarea
unui interval cu o diferenþã maximã corespunzãtoare.

În cazul în care, în opinia autoritãþii contractante,
ponderarea nu este posibilã în scop demonstrativ,
aceasta va indica în nota la contract sau în documentele
contractului sau, în cazul unui dialog competitiv, în docu-
mentul de descriere, criteriile în ordinea descrescã-
toare a importanþei.

"Expunerea de motive" referitoare la aliniatul 1 (a)
este formulatã astfel:

"În cazul în care autoritãþile contractante aleg sã
acorde contractul pentru oferta cea mai avantajoasã din
punct de vedere economic, acestea vor evalua ofertele
pentru a determina care dintre ele oferã cea mai bunã
valoare în schimbul banilor. Pentru a face aceasta, ele
vor determina criteriile economice ºi de calitate care,
considerate per total, trebuie sã facã posibilã deter-
minarea ofertei celei mai avantajoase din punct de
vedere economic pentru autoritatea contractantã. Deter-
minarea acestor criterii depinde de obiectul contractului,
deoarece acestea trebuie sã permitã evaluarea nivelu-
lui de execuþie oferit de fiecare ofertã în lumina obiec-
tului contractului, aºa cum se defineºte în specificaþiile
tehnice, ºi sã permitã mãsurarea valorii în schimbul
banilor a fiecãrui contract. Pentru a garanta un trata-
ment egal, criteriile pentru acordarea contractului ar tre-
bui sã permitã compararea ºi evaluarea obiectivã a
ofertelor."

II. Implementarea dispoziþiilor directivelor
Paºii pe care trebuie sã-i urmeze autoritãþile contrac-

tante cuprind ºase etape:
1. alegerea criteriilor corespunzãtoare de acordare;
2. determinarea ponderii relative a fiecãrui criteriu

(sau, acolo unde acest lucru pare a fi imposibil, stabilirea
ordinii importanþei lor);

3. specificarea criteriilor de acordare ºi a ponderii rela-
tive în nota la contract sau în documentele contractului;

4. evaluarea ofertelor sub raportul fiecãrui criteriu de
acordare;

5. respingerea ofertelor cu un preþ anormal de mic
(dacã este cazul);

6. ierarhizarea finalã a ofertelor.
Primele trei etape se vor defãºura înainte de

prezentarea ofertelor, în timp ce etapele 4 ºi 6 (ºi, acolo
unde este cazul, etapa 5) se vor defãºura în intervalul în
care se examineazã ofertele.

1. Alegerea criteriilor corespunzãtoare de acordare
1-1 Criteriile trebuie sã fie "legate de subiectul con-

tractului public în chestiune" ºi sã implice "avantajele"
din punctul de vedere al autoritãþii contractante; ele nu
trebuie sã fie discriminatorii.

1-2 Criteriile trebuie sã caracterizeze oferta ºi nu
întreprinderea care a transmis-o; capacitatea (finan-
ciarã, economicã, tehnicã ºi profesionalã) întreprinde-
rilor este luatã în considerare în etapa de selectare a
acestora ºi nu în etapa de acordare a contractului.

1-3 Preþul reprezintã întotdeauna un criteriu.
1-4 Cu cât libertatea pe care o are ofertantul de a ela-

bora oferta este mai mare, cu atât este mai mare numãrul
criteriilor care pot fi aplicate la evaluarea acesteia.

1-4-1 «Construire (Proiect detaliat)» (fãrã variante)
Criteriile pot caracteriza numai procesul legat de exe-

cuþia lucrãrilor, spre exemplu:
- perioada de terminare;
- procesele de execuþie;
- asigurarea calitãþii;
- impactul asupra mediului;
- sãnãtatea ºi siguranþa.
1-4-2 «Construirea (Anteproiectul)» (fãrã variantã)
În cazul în care specificaþiile tehnice sunt formulate în

legãturã cu cerinþele de execuþie sau funcþionale, lucrãrile
începute în conformitate cu aceste specificaþii pot implica
diferite costuri de întreþinere sau de funcþionare; acestea
vor deveni apoi criterii de acordare în plus pe lângã criteri-
ile care caracterizeazã execuþia lucrãrilor.

În plus, unei execuþii mai bune decât nivelul cerut i se
pot acorda puncte suplimentare.

1-4-3 Invitaþiile la prezentarea de oferte cu variante
Conform Directivei, "autoritãþile contractante care

autorizeazã variantele vor specifica în documentele con-
tractului cerinþele minime ce trebuie sã fie respectate de
cãtre variante ºi orice cerinþe specifice pentru
prezentarea lor".

Pe lângã criteriile la care se referã aliniatele 1-4-1 ºi
1-4-2 de mai sus, pot fi luate în considerare ºi urmãtoarele
(în conformitate cu întinderea variantelor autorizate):

- siguranþa proceselor de execuþie;
- durata de viaþã a lucrãrii implicate;
- caracteristicile funcþionale ale acesteia (posibil

sociale sau de mediu);
- caracteristicile sale estetice.

ARACO a primit de la Federaþia Industriei Europene a Construcþiilor – FIEC – proiectul unui "Ghid privind
acordarea contractelor de lucrãri publice pentru oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic",
cuprinzând ultimele modificãri determinate de propunerile federaþiilor naþionale membre.

Sunt aspecte care intereseazã întreaga breaslã a constructorilor din þara noastrã, fapt pentru care le
publicãm în întregime în acest numãr al revistei.



Revista Construcþiilor mai 22005 41

În final, dacã autoritatea contractantã acordã o
valoare suplimentarã ofertelor cu niveluri ale caracteris-
ticilor de execuþie sau funcþionale ce depãºesc minimul
cerut, acestea vor deveni ele însele criterii de acordare.

1-4-4 Proiecte de «Proiectare ºi execuþie»
În cazul în care obiectul contractului îl constituie "atât

execuþia , cât ºi proiectarea" lucrãrilor sau a unei lucrãri, cri-
teriile care caracterizeazã calitatea proiectului vor fi adãu-
gate celor relevante ce caracterizeazã execuþia lucrãrii.

1-4-5 Procedura dialogului competitiv
Pe lângã criteriile relevante pentru proiectele de

"proiectare ºi execuþie", criteriile specifice trebuie sã
defineascã mãsura în care sunt îndeplinite sau
atinse nevoile ºi cerinþele indicate de cãtre autoritatea
contractantã.

1-4-6 Procedurile negociate
În  funcþie de marja de negociere acordatã de autori-

tatea contractantã, criteriile de acordare pot fi cele pre-
cizate la aliniatele 1-4-2, 1-4-3 ºi 1-4-4.

1-5 În general vorbind, criteriile selectate vor fi eva-
luate, în mod obiectiv, pe baza documentelor explicite;
numãrul lor nu trebuie sã fie excesiv, iar criteriile de
importanþã minorã pot fi omise (pentru proiectele
comune se recomandã sã fie alese nu mai mult de cinci
criterii, în afarã de preþ).

1-6 Conformitatea cu anumite criterii de acordare,
cum ar fi, spre exemplu, perioada de terminare sau exe-
cuþie a lucrãrilor, poate fi evaluatã în mod eficace a pos-
teriori, atunci când lucrãrile au fost terminate. Pentru a
putea cuantifica aceste criterii în cursul fazei de acor-
dare, autoritatea contractantã poate prevedea bonusuri
sau penalitãþi monetare, conform cerinþelor specifice
definite în documentele licitaþiei. Ofertantul poate apoi
adãuga sau scãdea aceste bonusuri/penalitãþi din preþul
propus în funcþie de capacitatea sa de a îndeplini mai
bine sau mai prost cerinþele predefinite.

2 Determinarea ponderii relative a fiecãrui criteriu
Criteriile de acordare pot fi incluse în una din cele

douã categorii:
- cele care contribuie la o evaluare a costului ofertei;
- cele care contribuie la o evaluare a calitãþii ofertei.
2-1 Prima categorie poate include:
- preþul ofertei;
- costul (beneficiul) unei mãriri (reduceri) a perioadei

de execuþie;
- costurile de întreþinere;
- costurile de funcþionare;
- costurile externe posibile (de exemplu, cele legate

de impactul asupra mediului).
Aceste costuri diferite ar trebui sã fie cuantificate ºi

reduse (dacã este cazul) în conformitate cu metodele
indicate în documentele contractului; suma totalã va fi
costul total al ofertei.

2-2 În ceea ce priveºte criteriile de calitate, fiecãreia
dintre ele ar trebui sã i se atribuie o pondere ca parte a
evaluãrii calitãþii globale a ofertei.

2-3 În final, rãmâne de stabilit ponderea relativã a
costului global ºi a calitãþii totale în scopul determinãrii
valorii finale a ofertelor (vezi paragraful 6 de mai jos).

3. Specificarea criteriilor de acordare ºi a pon-
derii relative în nota la ofertã sau în documentele
contractului

"Pentru a asigura conformitatea cu principiul trata-
mentului egal la acordarea contractelor, se recomandã
sã se instituie o obligaþie – stabilitã prin jurisprudenþã –
de a asigura transparenþa necesarã pentru a permite
tuturor ofertanþilor sã fie informaþi, în mod rezonabil,
despre criteriile ºi aranjamentele care se vor aplica pen-
tru a identifica oferta cea mai avantajoasã din punct de
vedere economic. De aceea, responsabilitatea autori-
tãþilor contractante este aceea sã indice criteriile

de acordare a contractului ºi ponderea relativã alocatã
fiecãruia dintre aceste criterii într-un interval de timp sufi-
cient pentru ca ofertanþii sã le cunoascã atunci când îºi
pregãtesc ofertele."

Articolele relevante sunt art. 53 din Directiva
18/CE/2004 ºi art. 55 din Directiva 17/CE/2004.

Specificarea ponderii relevante a fiecãrui criteriu va
include metoda de evaluare a acestuia, precum ºi metoda
utilizatã pentru a ierarhiza ofertele în final.

4. Evaluarea ofertelor sub raportul fiecãrui
criteriu de acordare

4-1 De criteriile de cost se va þine seama în termeni
pecuniari, conform metodelor indicate în documentele
contractuale (a se vedea aliniatul 2-1 de mai sus).

4-2-1 Evaluarea ofertelor sub raportul fiecãrui criteriu
calitativ se va baza pe documentele descriptive care
însoþesc oferta; pentru ca ofertele sã fie comparabile,
aceste documente se vor conforma modelelor specificate.

4-2-2 Rezultatul evaluãrii în funcþie de fiecare criteriu
trebuie sã fie un punctaj alocat ofertei pe o scarã valo-
ricã prestabilitã (de exemplu, cinci valori de la 0 la 4).

În cazul criteriilor obiective ºi cuantificabile se impune ca
aceste punctaje sã nu dea naºtere disputelor. În cazul celor-
lalte criterii, responsabilitatea evaluãrii va reveni unei comisii
de experþi de competenþã ºi independenþã recunoscute.

Se poate stipula ca documentele descriptive ataºate
ofertei sã fie anonime sau, dimpotrivã, ofertanþilor li se
va putea solicita sã furnizeze detalii pentru clarificare.

4-2-3 Cu scopul de a accentua caracterul obiectiv al
evaluãrii calitative, se recomandã ca aceasta sã fie efec-
tuatã mai înainte ca preþurile ofertei sã fie cunoscute; în
acest scop, oferta trebuie depusã sub forma a douã pli-
curi separate, iar plicul care conþine preþul va fi deschis
numai dupã finalizarea evaluãrii calitative.

4-2-4 Scorul calitativ general al ofertei se determinã
adunând scorurile alocate fiecãrui criteriu calitativ, pon-
derate corespunzãtor.

4-2-5 Documentele contractuale pot prevedea
respingerea ofertelor care primesc – sub raportul anumi-
tor criterii calitative – sau chiar al evaluãrii generale a
calitãþii, un punctaj mai mic decât o limitã prestabilitã.

5. Respingerea ofertelor cu preþ anormal de mic
(în eventualitatea cã existã)

În conformitate cu directivele, "În cazul în care, pen-
tru un anumit contract, ofertele par sã aibã un preþ anor-
mal de mic în raport cu... lucrãrile, mai înainte de a putea
respinge aceste oferte, autoritatea contractantã trebuie
sã solicite în scris detalii cu privire la acele elemente
componenete ale ofertei pe care le considerã relevante.”

În mod particular, acele detalii se pot referi la:
a) economia metodei de construcþie;
b) soluþiile tehnice alese ºi/sau condiþiile excepþional

de favorabile de care ofertantul dispune pentru execuþia
lucrãrii;

c) originalitatea lucrãrii propuse... de ofertant;
d) conformitatea cu prevederile referitoare la pro-

tecþia forþei de muncã ºi condiþiile de lucru în vigoare la
locul de execuþie a lucrãrii;

e) posibilitatea ofertantului de a obþine subvenþii de stat.
Autoritatea contractantã va verifica acele elemente

constituente prin consultarea ofertantului, þinând seama
de dovezile furnizate.

Curtea de Justiþie a Comunitãþii Europene a reafirmat
metoda admisã pentru respingerea unei oferte cu un
preþ anormal de mic, în conformitate cu Directiva 93/37
din 1 iunie 1993 (CJCE, 27 noiembrie 2001 din cazu-
istica C-285/99 ºi C-286/99):

- în primul rând: se identificã ofertele suspecte,
statele membre având permisiunea de a prevedea o
metodã de detectare bazatã pe media ofertelor primite;

- în al doilea rând: li se va permite companiilor sã
demonstreze cã ofertele lor sunt serioase, justificãrile

continuare în pagina 42
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fiind furnizate în contextul unei analize la care participã
cele douã pãrþi;

- în al treilea rând: se apreciazã relevanþa explicaþiilor
furnizate, cu precizarea cã justificãrile permise nu se
limiteazã la cele enumerate în directivã;

- în al patrulea rând: se ia o decizie de acceptare sau
respingere a ofertelor respective, respingerea fiind posibilã
numai atunci când au fost respectate etapele anterioare.

Autoritãþii contractante îi revine responsabilitatea de
a aprecia valoarea dovezilor furnizate ºi riscurile pe care
le implicã admiterea ofertelor respective (în principal,
calitate deficitarã, perioadã de finalizare mai lungã ºi
cost final mai mare decât preþul ofertei).

6. Ierarhizarea finalã a ofertelor
Se pot utiliza douã metode:
- reducerea preþului pe baza evaluãrii calitãþii (modelul

de reducere a preþului);
- ierarhizarea pe baza punctajelor de preþ ºi calitate

(modelul de ponderare globalã prealabilã) (a se vedea
exemplele din anexã).

6-1. Reducerea preþului pe baza evaluãrii calitãþii
La aceastã metodã, cu cât calitatea unei oferte este

mai mare, cu atât "discount"-ul aplicat preþului (costului)
va fi mai mare, procedura având scopul de a face ofer-
tele comparabile; va fi reþinutã oferta care, în urma
acestei reevaluãri,
va avea preþul (cos-
tul) mai mic.

Documentele
contractuale trebuie
sã indice "discount"-ul
maxim posibil (de
exemplu 20%), iar
"discount"-ul aferent
fiecãrei oferte va fi
un  procent  d in
aceastã valoare
maximã, în funcþie
de punctajul global
al calitãþii raportat la
punctajul  g lobal
maxim posibil al
calitãþii.

O variantã constã în stabilirea, pentru fiecare criteriu
de calitate, a unei reduceri speciale maxime, în timp ce
reducerea acordatã fiecãrei oferte va reprezenta un pro-
cent din aceastã valoare maximã, în funcþie de puncta-
jul de calitate corespunzãtor raportat la punctajul de
calitate maxim posibil pentru acest criteriu.

Ponderea alocatã fiecãrui criteriu din "discount"-ul
maxim posibil se va conforma opþiunii prevãzute în
directive ca ponderarea sã fie indicatã "prin precizarea
unui interval cu o diferenþã maximã corespunzãtoare".

6-2. Ierarhizarea bazatã pe punctajele de preþ ºi
calitate

Cu ajutorul acestei metode, fiecãrei oferte îi este alo-
cat mai întâi un punctaj pentru preþ ºi unul pentru calitate.

Punctajul pentru preþ (cost) va fi egal cu raportul dintre
preþul (costul) celei mai joase oferte (dupã ce ofertele
anormal de joase au fost eliminate, dupã cum se speci-
ficã la paragraful 5)
ºi preþul ofertei în
chestiune.

Punctajul pentru
calitate va fi egal cu
raportul dintre punc-
tajul pentru calitate
al ofertei în chestiune
ºi punctajul pentru
calitate al celei mai
bune oferte.

Punctajul final
pentru fiecare ofertã
va fi media ponde-
ratã a punctajului

pentru preþ ºi a punctajului pentru calitate, conform pro-
cedurii de ponderare indicate în documentele contractuale
(în funcþie de complexitatea proiectului ºi ponderea
pe care o reprezintã proiectarea în ofertã, se reco-
mandã o ponderare între 20% ºi 80%, respectiv între
80% ºi 20%).

Oferta care se va reþine este aceea cu punctajul final
cel mai înalt.

Anexã
A. Modelul de reducere a preþului
Pentru a reflecta cât de favorabil este punctajul acordat

antreprenorului pentru calitate, (numai pentru asigurarea
bazei de comparaþie), la preþul ofertei se aplicã un dis-
count dupã cum urmeazã:

• se fixeazã o limitã pânã la care preþurile pot fi
reduse pe motive de calitate;

• punctajul pentru calitate al fiecãrei oferte se
exprimã ca procent din punctajul total posibil;

• procentajul de discount se calculeazã înmulþind
procentajul aplicat punctajului pentru calitate cu limita
discount-ului;

• discount-urile se calculeazã în numerar ºi se scad
din preþurile ofertelor.

Un exemplu practic este reprezentat în tabelul A,
utilizând un punctaj maxim pentru calitate de 50 ºi o
limitã a discount-ului de 20%.

B. Modelul de ponderare globalã prealabilã
În acest model, ponderile relative se determinã în

prealabil, printr-o analizã profesionistã ce þine seama de
condiþiile proiectului. Existã apoi un numãr de procedee
pentru punctarea calitãþii ºi a preþului, ca de exemplu:

• punctajul cel mai înalt pentru calitate se exprimã ca
100%, iar celelalte punctaje de calitate se exprimã ca
procent din acest nivel;

• cel mai mic preþ de ofertã se evalueazã, de aseme-
nea, ca 100%, iar celelalte preþuri se exprimã ca procent
din acest nivel (adicã preþul cel mai mic/alt preþ x 100);

• punctajele de mai sus ajustate se "multiplicã" cu
ponderile respective ºi se adunã în aºa fel încât  sã dea
un punctaj total ponderat.

Un exemplu practic este reprezentat în tabelul B,
utilizând un punctaj maxim pentru calitate de 50 ºi o
limitã a discount-ului de 20%. 

Tabelul A Antreprenorul A Antreprenorul B Antreprenorul C

1 Punctajul pentru calitate 20 25 30

2 Procentul punctajului pentru calitate (rândul 1/50) 40% 50% 60%

3 Procent discount (rândul 2x20%) 8% 10% 12%

4 Preþul ofertei 100.000 108.000 104.000

5 Discount (Euro) 8.000 10.800 12.480

6 Preþ redus (rândul 4 – rândul 5) 92.000 97.200 91.520

7 Clasificare în funcþie de calitate (rândul 1) A 3-a A 2-a Prima

8 Clasificare în funcþie de preþ (rândul 4) Prima A 3-a A 2-a
9 Clasificare în funcþie de preþul redus (rândul 6) A 2-a A 3-a Prima

Tabelul B Antreprenorul A Antreprenorul B Antreprenorul C

1 Punctaj pentru calitate 20 25 30

2 Punctaj ajustat al calitãþii 67% 83% 100%

3 Punctaj ponderat pentru calitate (rândul 2x55%) 36,7% 45,8% 55%

4 Preþul ofertei 100.000 108.000 104.000

5 Preþ ajustat al ofertei 100% 93% 96%

6 Preþ ponderat al ofertei (rândul 5 x 45%) 45% 41,7% 43,3%

7 Punctaj total ponderat (rândul 3+rândul 6) 81,7% 87,5% 98,3%

8 Clasificare în funcþie de calitate (rândul 1) A 3-a A 2-a Prima

9 Clasificare în funcþie de preþ (rândul 4) Prima A 3-a A 2-a

10 Clasificare în funcþie de scor (rândul 6) A 3-a A2-a Prima

urmare din pagina 41
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ASIGURAREA LUCRÃRILOR DE CONSTRUCÞII-MONTAJ
ªI RÃSPUNDEREA CONSTRUCTORULUI

– produs oferit de BCR ASIGURÃRI –

Aceastã asigurare vine în întâmpinarea societãþilor de construcþii, fiind elaboratã în concordanþã
cu cele mai moderne forme de asigurare similare practicate pe plan internaþional.

Care sunt riscurile asigurate?
Asigurarea include douã secþiuni:

Secþiunea 1, de tip ”All Risks” (toate riscurile) - pagube materiale produse din orice alte
cauze decât cele excluse în mod explicit asupra:

• lucrãrilor de construcþii-montaj (clãdiri rezidenþiale sau birouri, clãdiri sau construcþii industriale); 
• utilajelor de ºantier; 
• altor echipamente, cum ar fi: dotãri speciale de ºantier, scule, dispozitive etc.

Riscuri asigurate (enumerarea nefiind limitativã):
- incendiu, trãsnet, explozie, furtunã, uragan, ploaie torenþialã, inundaþie, cutremur, prãbuºire sau
alunecare de teren, accidente ale mijloacelor de transport, precum ºi pentru pagube cauzate
instalaþiilor, utilajelor ºi maºinilor prin rupere, deformare, lovire sau izbire, efectul unor agenþi
chimici, acþiunea curentului electric etc.;

Secþiunea 2 - rãspunderea civilã a constructorului faþã de terþi, prin care se acoperã orice
pretenþie de despãgubire formulatã de o terþã persoanã împotriva constructorului, pentru
prejudicii ca:
• vãtãmare corporalã accidentalã sau îmbolnãvire (urmatã sau nu de deces);
• pierderea sau avarierea accidentalã a bunurilor aparþinând terþelor persoane, provocatã de con-

structorul asigurat în desfãºurarea activitãþii de ºantier.

Caracteristici:

• asigurarea acoperã atât perioada de execuþie, cât ºi perioada de probe/testãri ºi garanþie; 
• aceastã asigurare se poate constitui garanþie în cazul contractãrii unui credit bancar, beneficiarul

drepturilor din asigurare fiind instituþia financiarã creditoare.

SEDIUL CENTRAL

B-dul Libertãþii nr 22, bl. 102, Sector 5, Bucureºti - 050707 ROMÂNIA
tel. 021.335.19.50; 021.335.05.18; 021.335.12.14; 021.335.02.08

fax: 021.335.19.51; 021.335.07.50
e-mail: office@bcrasig.ro; web site: www.bcr.ro



Revista Construcþiilor mai 2200544

SIMPOZIONUL AANUAL  AAL IIASS - 22005
International Association for Shell and Spatial Structures

Bucureºti ºi Poiana Braºov, 6 - 10 septembrie 2005
Despre IASS

Asociaþia a fost înfiinþatã în
1950 de Eduardo Torroja, cu
sediul la Madrid, având drept
scop facilitarea schimburilor de
idei din domeniul structurilor
spaþiale, legate de proiectare
(concepere, teorie, calcul), con-
struire (tehnologii de punere în
operã, materiale noi) ºi definirea
formei opþionale (topologie ºi
esteticã structuralã) .

IASS este, astãzi, cea mai
importantã asociaþie internaþio-
nalã în domeniul structurilor pen-
tru construcþii.

Abordând temele într-o viziune
holistã, asociaþia se adreseazã,
în egalã mãsurã, arhitecþilor ºi
inginerilor constructori oferindu-le
o tribunã oportunã de dialog.

Simpozionul anual al IASS
2005

IASS organizeazã un singur
simpozion anual, în care, pe
lângã dezbaterile tematice, se
iau ºi decizii la nivelul organis-
melor de conducere. Organizarea
simpozionului a fost încredinþatã,
în ultimii 10 ani, grupurilor IASS
din Canada, Italia, Germania,
Singapore, Australia, Japonia,
Polonia, China (Taiwan), Franþa.

Profesorul Mircea Mihailescu,
fiind cooptat într-unul din organis-
mele de conducere ale IASS –
Advisory Board,  a reuºit cu acordul

MLPAT sã obþinã, la Simpozionul
de la Nagoya din 2000, planifi-
carea în România a Simpozionului
IASS anual - 2005.

Obiective

Acest simpozion constituie un

eveniment binevenit, în egalã

mãsurã, pentru inginerii con-

structori ºi arhitecþii din România

de a lua cunoºtinþã despre multi-

ple proiecte, realizãri, puncte de

vedere ,  prezenta te  la  z i  de

cãtre prestigioase personalitãþi

internaþionale: 

M Kawaguchi (colaborator al

lui Tsuboi la proiectarea clãdirilor

Olimpiadei de la Tokio), M. Sheu

– proiectantul celui mai înalt

zgârie-nori Taipei 101, J. Schlaich

– proiectantul pavilioanelor de la

Olimpiada de la München, T. Lan

–  proiectantul lucrãrilor Olimpi-

adei viitoare de la Beijing,

Richardson, Levi Libarsk, care

vor vorbi despre clãdirile Trade

Center de la New York. Se vor

pune în discuþie opiniile actuale

în  pro iectarea conceptualã –

A. Picon de la Universitatea Har-

ward, normele seismice japoneze

– M. Midorikawa, iar R.Motro va

prezenta structuri le tensegrity,

E. Siviero - Podul peste Messina.

Mai mult de 100 de referate de

specialitate au fost anunþate pentru

a fi prezentate.

În acelaºi timp se oferã arhi-
tecþilor ºi inginerilor constructori
din România ocazia de a se face
cunoscuþi, punându-ºi în evidenþã
specialitatea ºi competenþa prin
referate, postere, participãri la
discuþii.

Tematici
Simpozionul este consacrat

urmãtoarelor tematici în cadrul
structurilor spaþiale: 

- Theory (concepþie avansatã,
calcul ingineresc);

- Technique (prefabricare,
pretens ionare,  suspendare,
asamblare); 

- Valuation (consideraþii arhi-
tecturale asupra reprezentãrii
structurii în arhitecturã; Arta de a
construi); 

- Maintenance (rapeluri istorice
ºi reabilitãri de monumente).

Aceste tematici se referã la
realizarea urmãtoarelor tipuri de
construcþii: 

- acoperiºuri cu deschideri
mari pentru hale industriale, sãli
de întrunire, de sport ºi pentru
alte scopuri;

- clãdiri înalte pentru birouri,
parcaje, turnuri de rãcire ºi alte
scopuri, rezervoare pentru lichide,
castele de apã decantoare;

- ziduri de sprijin, baraje.
Prezentarea referatelor

Profesioniºtii (arhitecþi ºi
ingineri) sunt rugaþi sã trimitã
referate de maximum 8 pagini,

IIAASSSS 22000055
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redactate, conform instrucþiunilor
alãturate, pânã la data de 20 mai
2005, fãrã necesitatea prezen-
tãrii, în prealabil, de rezumate,
rãmânând ca aprobarea susþi-
nerii lor sã fie comunicatã dupã
aceastã datã.

Programul simpozionului 
Simpozionul se va desfãºura

dupã urmãtorul program:
Luni, 5 septembrie 2005
Orele 14,00–18,00 Recepþia ºi

înscrierea participanþilor la sim-
pozion la Hotelul Hilton

18,30 Vin românesc – degus-
tare la Hotelul Hilton

Marþi, 6 septembrie 2005
9,00–10,00 Deschiderea ofi-

cialã a simpozionului
10,00–13,30 Prezentãri de

comunicãr i  de s intezã (Key
lectures) 

13,30–15,00 Dejun la Hotelul
Hilton sau Restaurantul Cina 

15,15–18,30 Prezentãri de
comunicãri de sintezã (Key lec-
tures) 

19,00–21,00 Cocktail de
deschidere al simpozionului la
Snagov

Miercuri, 7 septembrie 2005
9,00–13,00 Prezentãr i  de

comunicãri tematice în cadrul
celor 4 secþii 

13,00–14,30 Dejun la Hotelul
Hilton sau Restaurantul Cina

14,45–18,15 Prezentãri de
comunicãri pe secþii tematice 

19,00 Searã liberã
Joi, 8 septembrie 2005

9,00–12,00 Plecare de la
Hotelul Hilton, vizitarea Bucureº-
t i u lu i ,  p leca re  sp re  Po iana
Braºov, pe Valea Prahovei, vizitã
la Castelul Peleº 

12,30–13,30 Dejun la Predeal
- Hotel Rozmarin 

14,00–17,00 Plecare din Pre-
deal, vizite la Braºov – Biserica
Neagrã ºi Sf. Nicolae din Scheiu,
cazare la hoteluri în Poiana
Braºov 

19,30 Cinã la ªura Dacilor

Vineri, 9 septembrie 2005
9,00–12,00 Mese rotunde pe

tematicile secþiilor de specialitate
la Hotelul Piatra Mare din Poiana
Braºov 

12,00–14,00 Dejun la Hotelul
Piatra Mare 

15,00–17,00 Închiderea simpo-
zionului

17,00–19,00 Timp liber
19,30 Banchet de închidere la

Hotelul Piatra Mare din Poiana
Braºov

Sâmbãtã, 10 septembrie 2005
9,00–16,00 În toarcere la

Bucureºti prin Bran, Rucãr, Târ-
goviºte, cu vizitã la Castelul Bran
ºi gustare frugalã la Târgoviºte
(Pucioasa).

Taxa de participare, redusã
pentru arhitecþii ºi inginerii români,
este de:

- 250 Euro, plãtibilã în lei (la
cursul BNR din 1 iunie 2005),
pânã la 10 iunie 2005;

- 300 Euro la acelaºi curs,
plãtibilã în intervalul 15 iunie -
15 august 2005

Aceastã taxã cuprinde toate

materialele ºi activitãþile simpo-

zionului

- Mapa cu lucrãrile ºi pro-

gramele simpozionului;

- Participarea la ºedinþele sim-

pozionului;

- 5 Dejunuri la Hilton, Cina,

Rozmarin, Piatra Mare ºi Pucioasa; 

- Seratã de vin la Hilton sau

Cina; un Cocktail de deschidere

la Snagov; 

- Cinã la ªura Dacilor în
Poiana Braºov

- Banchet de închidere la
Hotelul Piatra Mare – Braºov; 

- acces la 12 Coffe Breaks;
- transportul cu autocare de

4 stele pe ruta Bucureºti - Predeal
Poiana Braºov ºi retur Poiana
Braºov – Bran – Rucãr – Târ-
goviºte – Bucureºti.

- taxele de intrare la Muzeul
Satului, Castelul Peleº, Biserica
Neagrã, Biserica Sf. Nicolae,
Castelul Bran.

Plata echivalentului în lei a
taxei de participare de 250 Euro
(350 Euro) urmeazã sã fie achi-
tatã în contul - Raiffeisen Bank
fi l iala Cluj, S.C. UMROL CON-
STRUCT S.R.L., LASS 2005,
ROL IBAN RO 85 RZ BRO 00000
6000 572.86.53. Pentru ca
lucrãrile sã fie inserate în progra-
mul simpozionului, autorii de
referate sunt rugaþi sã achite în
acelaºi cont echivalentul a 150 Euro
pânã la data de 1 iunie 2005,
evi tând ast fe l  neprezentarea
autorilor la simpozion. Echivalentul
a 150 Euro, în lei, la cursul BNR
din 1 iunie, se va deduce din taxa
de participare totalã de 250 Euro
(350 Euro).

În legãturã cu prezentarea
lucrãrilor, se vor trimite instrucþiu-
nile de redactare prin website:
http://www.incerc-iasi.ro/iass2005

De asemeni, autorilor anunþaþi
li se vor trimite aceleaºi instrucþiuni
prin e-mail la numãrul trimis de
dumnealor. 

COMITETUL DE ONOARE AL SIMPOZIONULUI 2005 IASS
este format din:

M.KAWAGUCHI - Japonia - preºedintele IASS 
St. MEDWADOWSCHI - USA - fostul preºedinte al IASS 

P. MAZILU - preºedintele AICR România
S. STURZA - preºedinte al OAR

M. MIHAILESCU - România - ºeful grupului IASS
Din partea comitetului de organizare

Profesor inginer D.H.C. Mircea Mihailescu
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Principalele activitãþi prestate de
SC SCADT SA Slatina sunt :

execuþie lucrãri de construcþii-
montaj, obiective de investiþii industri-
ale, social-culturale, locuinþe colective ºi
unifamiliale, agrozootehnice etc., pre-
cum ºi reparaþii capitale ale acestora;

execuþie lucrãri tehnico-edilitare
ºi gospodãreºti, respectiv: alimentãri
cu apã, alimentãri cu gaze, canalizare,
drumuri, strãzi etc.;

extracþia, sortarea ºi transportul
agregatelor minerale, producerea de
mortare, betoane ºi prefabricate din
beton armat, atât pentru necesarul
propriu, cât ºi pentru terþi;

exploatãri forestiere, gaterarea
buºtenilor la sediul societãþii, exe-
cutarea de confecþii din lemn;

producere ºi montaj de confecþii
din aluminiu (uºi, ferestre, vitrine,
mobilier etc.), pereþi cortinã – cu pro-
file indigene sau din import;

producere de confecþii metalice
(uºi, ferestre, panouri, armãturi de oþel
beton);

prestãri servicii cu utilaje grele
de construcþii ºi diferite mijloace de
transport, atât pentru cerinþele soci-
etãþii, cât ºi pentru alþi solicitanþi;

alte activitãþi complementare,
care deservesc cele douã ramuri prin-
cipale (construcþii-montaj ºi producþie
industrialã): izolaþii, bobinaj, tapiserie,
sculãrie etc.

Fie lecturând ºi în grabã generoasa
ofertã olteanã, ºi tot putem înþelege de
ce un investitor bucureºtean a apelat la
serviciile sale pentru punerea în
operã a unei lucrãri reprezentative ºi
complexe.

Este vorba despre Becx Trading
Com SRL care îºi construieºte la
liziera Bucureºtiului un ansamblu con-
stând din depozite cu birouri încorpo-
rate, show-room-uri ºi restaurante.

Lucrarea la care s-a angajat
SC Scadt Slatina nu-i deloc simplã
dacã þinem cont de faptul cã ea trebuie
sã rivalizeze la o anumitã scarã de
comparaþie cu vestitele ansambluri
comerciale existente deja în zona de
amplasare.

ªi pentru a nu pluti în generalitãþi,
vã supunem atenþiei câteva date
tehnico-economice care vin sã con-
cretizeze exigenþele cãrora va trebui

sã rãspundã lucrarea la care s-a angajat
constructorul din Slatina.

Amplasamentul este, deci, în comuna
Chiajna, judeþul Ilfov, pe autostrada
Bucureºti – Piteºti, în zona cuprinsã
între breteaua pasajului A1 km 13 + 000
ºi A1.

Construcþia constã în trei hale
industriale cu birouri încorporate care
au o suprafaþã de 520 mp.

Halele industriale la care ne
referim vor fi, de fapt, depozite cu
birouri încorporate, show-room-uri,
restaurante.

Fiecare halã industrialã are o
suprafaþã de 740 mp ºi o înãlþime sub
ferma metalicã de 7,00 m, cu o deschi-
dere de 20 m.

Întreaga structurã a halelor este
metalicã.

Structura de rezistenþã a acestora
s-a realizat din elemente din beton
armat prefabricat: fundaþii, grinzi de
fundare, stâlpi, grinzi la partea supe-
rioarã ºi ferme metalice.

SC SCADT SA
CCuu oolltteenniiii nnuu-ii ddee gglluummiitt!!

Aºadar, trãirãm ºi-o vãzurãm ºi pe-asta.
Mai în glumã, mai în serios, mai tot românul ºtie cã, în perioada interbelicã, unealta de transport preferatã

de oltean în comerþul cu iaurt ºi zarzavaturi era cobiliþa, pe seama cãreia multe glume s-au spus de-a lungul
timpului.

Vremea a trecut, vremurile s-au schimbat ºi olteanul isteþ în comerþ ºi, în general, în ale matematicii ºi-a
gãsit vocaþii potrivite evoluþiei spre progres ºi modern, fenomene care au cuprins judeþele þãrii. ªi cum orice
dezvoltare presupune construcþii, o asemenea profesie ºi activitate au devenit, în special dupã 1990, obiec-
tivele de bazã ale unor societãþi specializate în acest domeniu.

Prin "excelenþã" (cã tot a fost distinsã cu o asemenea diplomã de cãtre ISC), SC Scadt Slatina este de
acum cunoscutã în multe locuri pentru investiþiile realizate la timp ºi de calitate.

Recent, pentru cei care strãbat autostrada Bucureºti-Piteºti, acest lucru este evident, fie ºi numai
reþinând din goana maºinii cã, la ieºirea din capitalã, pe un panou poate fi citit numele constructorului
SC Scadt Slatina, care realizeazã aici o importantã investiþie. Cum s-ar spune, Scadt a bãtut la porþile
Bucureºtiului ºi i s-a deschis, tocmai ca o recunoaºtere a potenþialului sãu.

Am putea spune, parafrazându-i pe bãnãþeni într-o expresie celebrã dupã 1989 - "azi în capitalã, mâine în toatã þara!".
Dar, pentru aceia dintre dvs. care nu ºtiþi prea multe despre acest constructor, iatã câteva date din cartea

sa de vizitã, oferite de dl ing. Tudor Popa, director general al firmei.
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De reþinut este faptul cã toate
aceste prefabricate au fost executate în
baza de producþie a SC Scadt Slatina.

Referitor la acoperiº, el are o struc-
turã realizatã din ferme metalice pe care
reazemã panele pentru prinderea pano-
urilor de închidere.

Plecând de la specificul acestei
investiþii, o atenþie aparte se va acorda
sistemului funcþional asigurat de utili-
tãþile care urmeazã a avea un rol
determinant în ansamblul lucrãrii.
Astfel, în incintã vor fi amplasate fose
septice ecologice pentru preluarea
apelor menajere, precum ºi un rezer-
vor de apã pentru hidranþii exteriori.

Alimentarea cu energie electricã se
va face dintr-un post de transformare
propriu, amplasat în incintã.

Alimentarea cu apã a clãdirilor se va
asigura din exterior, din surse proprii.

Existã trei puþuri forate, fiecare fiind
prevãzut cu câte o cabinã în care
existã un hidrofor ºi un bazin de
înmagazinare de 1.000 l. Se ºtie cã
una dintre condiþiile necesare pentru
buna ºi eficienta funcþionare a unui
asemenea complex comercial o repre-
zintã posibilitatea accesului uºor la
serviciile oferite de obiectivul la care
ne refeream.

În acest caz, accesul se realizeazã
direct din autostrada Bucureºti –
Piteºti, din breteaua pasajului de pe
A1, aflat la km 13 + 000, ce face legã-
tura cu DJ 667.

Traficul intern va fi asigurat pe plat-
forme betonate ce vor acoperi majori-
tatea suprafeþei terenului.

Circulaþia auto din incintã ºi acce-
sul principal din breteaua de circulaþie
vor fi marcate ºi semnalizate cores-
punzãtor.

Pe platforma betonatã vor fi pre-
vãzute parcãri pentru autoturisme ºi
autoutilitare.

Terenul va fi împrejmuit cu panouri
modulate, confecþionate din plasã gal-
vanizatã ºi stâlpi metalici, fixaþi pe bor-
dura rigolei care se va realiza în
perimetrul teritoriului.

Vorbind despre materiale ºi finisaje,
se poate spune cã, având în vedere
destinaþia acestui obiectiv (show-
room), se acordã o mare a ten þ i e

tuturor detali i lor ºi finisajelor atât
interioare, cât ºi exterioare.

În acest sens, finisajele exterioare
se executã cu:

pereþi din panouri termoizolante
tip Sandwich;

acoperiº tip ºarpantã din struc-
turã metalicã în douã ape din panouri
tip Sandwich;

tâmplãrie din aluminiu cu barierã
termicã ºi geam termopan.

În ceea ce priveºte finisajele inte-
rioare, acestea se executã prin:

vopsiri cu vopseluri pe bazã de
ulei la structura metalicã;

pardoseli din ciment sclivisit;
tâmplãrie din profile de aluminiu

fãrã barierã termicã ºi policarbonat;
vopsiri lavabile la pereþi ºi

tavane;
pardoseli din gresie pe holuri,

grupuri sanitare ºi restaurant. 
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Cimenturi ppe bbazã dde llave bbazaltice aalterate
ing. Olivia BRÃTÃNESCU, ing. geolog Cosmin DRÃGÃNOAIA – SC CEPROCIM SA

Lucr\ri dde eexperimentare
Diversitatea rocilor cu proprietãþi

puzzolanice este beneficã pentru
producãtorii de ciment, întrucât
utilizarea lor duce la economii ener-
getice prin scãderea proporþiei de
clincher din ciment ºi, totodatã, prin
lãrgirea gamei de sortimente de
cimenturi.

În categoria rocilor cu activitate
puzzolanicã se înscriu lavele bazal-
tice alterate, care, datoritã caracteris-
ticilor pe care le prezintã, oferã
posibilitatea utilizãrii lor ca adaos la
obþinerea cimenturilor compozite.

Urmãrirea calitãþii lavelor bazal-
tice alterate din punctul de vedere al
utilizãrii ca adaos puzzolanic la
realizarea cimenturilor compozite
s-a fãcut prin: 

 determinarea conþinutului în
SiO2 reactiv ºi al indicelui chimic de
activitate, atât pe probe colectate de
la suprafaþã, cât ºi pe probe prove-
nite din lucrãri de foraj; 

 determinarea caracteristicilor
cimenturilor cu adaos de lavã
bazalticã alteratã ºi lavã bazalticã –
zgurã, tipurile II/A,B – P ºi II/B-M.

În cadrul experimentãrilor de
laborator ºi industriale, materiile
prime utilizate au fost: 

 clincher; 
 lave bazaltice alterate(puzzolanã);
 zgurã;
 ghips.

Clincherul utilizat a fost obþinut
industrial ºi se caracterizeazã con-
form datelor incluse în tabelul 1.

Zgura granulatã de furnal, uti-
lizatã ca adaos se caracterizeazã, în
principal, prin valorile indicate în
tabelul 2.

Ghipsul utilizat la reglarea timpului
de prizã al cimentului este în clasa a
II-a, cg = 80-90%.

Puzzolana ((lave bbazaltice aalterate)
DESCRIERE: 
 sunt roci masive fisurate;
 prezintã spãrturã neregulat

aºchioasã;
 sunt alcãtuite dintr-o masã

cenuºie-verzuie sau maronie-
roºcatã în care sunt prisme mici,
baghete de culoare albã-ruginie

(feldspaþi alteraþi), cristale prismatice
de piroxeni ºi calcit alb;

 prezintã diaclaze cu calcit ºi
zeoliþi.

CARACTERISTICI FIZICE:
Lavele bazaltice alterate se

încadreazã la categoria rocilor foarte
absorbante ºi foarte poroase.

CARACTERISTICI MINERALOGICE:
 aceste lave au o texturã masivã;
 roca este transformatã, având

aspect de rocã alteratã; 
 compoziþia mineralogicã aratã cã

aceste lave conþin sticlã (masã
vitroasã) 45-75%, feldspaþi plagio-
clazi circa 20%, restul fiind constituit
din fenocristale de augit, olivinã
alteratã, calcit, zeoliþi, clorit. 

ACTIVITATE PUZZOLANICÃ:
 SiO2 reactiv = 33,7-35,8%
 Indice chimic de activitate

RI = 13,5 - 20% .
Caracteristicile prezentate aratã

cã toate materiile prime corespund
cerinþelor standardelor SR EN 197-
1/2002 privitor la componentele
cimenturilor.

Cu materiile prime menþionate s-au
realizat cimenturi compozite cu
adaos de puzzolanã ºi puzzolanã-
zgurã, cu proporþiile ºi la fineþea
prezentate în tabelul 3.

În categoria rocilor cu proprietãþi puzzolanice utilizate la obþinerea cimenturilor cu adaos, se pot înscrie
ºi lavele bazaltice alterate. Lavele bazaltice care au fost studiate au provenit din erupþiile ofiolitice mezo-
zoice, care sunt un ansamblu de roci bazice ºi ultrabazice, similare ca alcãtuire crustei oceanice. Vârsta
erupþiilor ofiolitice mezozoice rezultã din faptul cã ele suportã calcarele Jurasicului superior. Complexul
ofiolitic face parte din grupa rocilor magmatice ºi este reprezentat prin erupþii submarine de bazalte ºi
anamesite asociate uneori cu piroclastite (aglomerate vulcanice ºi tufuri). Lavele bazaltice, care predominã
în comparaþie cu cele ofiolite, au în general o structurã afaniticã, mai rar porfiricã ºi sunt formate din
plagioclaz bazic, augit titanifer, magnetit ºi sticlã interstiþialã. În unele zone, aceste roci pot suferi o alterare
chimicã ºi se transformã în lave bazaltice alterate.

Lavele bazaltice alterate prezintã activitate puzzolanicã, de aceea s-au utilizat la obþinerea cimenturilor
compozite conform SR EN 197-1/2002.

Rezistenþele mecanice ale cimenturilor cu adaos de lave bazaltice alterate (unitar sau mixt), realizate în
laborator ºi industrial, au confirmat buna activitate puzzolanicã a acestui material. 

Tabelul 1 

Tabelul 2

continuare în pagina 50
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Tehnologia de realizare a acestor
cimenturi a fost prin mãcinarea con-
comitentã a componenþilor.

Rezultate [[i ddiscu]ii 
Cimenturile s-au realizat conform

proporþiilor ºi la fineþea prezentate în
tabelul 3. 

Pe cimenturile astfel realizate s-au
determinat caracteristicile fizice ºi
mecanice conform SR EN 196 - 1,3,
acestea fiind prezentate în tabelul 4.

Caracteristici fizice: apa de
consistenþã standard, timpul iniþial
de prizã, stabilitatea sunt în limite
uzuale, înscriindu-se valorilor din SR
EN 197-1/2002.

Valorile rezistenþelor mecanice

au înscris cimenturile realizate cu

adaos unic de lave bazaltice alterate

(15-20 %) la clasa 32,5 R, la fineþea

de mãcinare R 009 = circa 2,5%, iar

pe cele cu adaos mixt (puzzolanã –

zgurã, tip II /B-M) la

clasele 32,5 R –

42,5 N, la fineþea de

R009 = circa 1%.

Concluzii
Analizele, tes-

tele ºi cercetãrile

tehnologice efec-

tuate în laborator

ºi în faza industrialã, indicã posibili-

tatea utilizãrii lavelor bazaltice alte-

ra te  ca  adaos  l a  f ab r i ca rea

cimenturilor compozite, datoritã

bunelor proprietãþi puzzolanice ce

caracterizeazã aceste materiale

(SiO2 reactiv = 33-36%), rãspun-

zând în acest fel condiþiilor impuse

de standardul SR EN 197-1/2002

privind adaosurile.

Bibliografie
1. Standard Român – SR EN

197-1/2002, Ciment Partea I:

Compoziþie, specificaþii ºi criterii de

conformitate ale cimenturilor uzuale 

Tabelul 3

Tabelul 4

Gala premiilor de excelenþã este
un eveniment anual, care se aflã la a
doua ediþie. Anul acesta au fost acor-
date premii pentru personalitãþi ºi
companii, ca recunoaºtere a meritelor
personale sau a valorii contribuþiei
aduse în domeniile în care activeazã.
Au fost acordate premii de excelenþã
la secþiunile Finanþe-Bãnci, IT&C,
Produse ºi Servicii Performante,
Manageri de Succes, Ecologie ºi Culturã.

"Protecþia mediului înconjurãtor
este una din prioritãþile României pentru
aderarea la Uniunea Europeanã în
2007. Pentru Holcim, îndeplinirea cerin-
þelor de protecþie a mediului reprezintã
un obiectiv prioritar ºi consistent. Credem
cu tãrie cã orice companie trebuie sã
aplice principiile dezvoltãrii durabile -
performanþa economicã, responsabili-
tatea socialã ºi protecþia mediului.

Premiul pe care l-am câºtigat este
foarte important pentru noi – el ne
aratã cã suntem pe drumul cel bun ºi,
în acelaºi timp, este o provocare de a
îmbunãtãþi ºi moderniza în permanenþã
tehnologiile pe care le folosim", declarã
Markus Wirth, Country Manager
Holcim (România).

În perioada 1998-2004, Holcim
(România) a investit peste 20 de mili-
oane euro în acþiuni de protecþie a
mediului înconjurãtor, inclusiv în
modernizarea liniilor de producþie a
cimentului de la fabricile sale din Câm-
pulung (judeþul Argeº) ºi Aleºd (judeþul
Bihor), pentru a face posibilã coproce-
sarea a peste 100 de tipuri de deºeuri. 

Pânã în 2006 compania va investi
alte 40 de milioane euro în proiecte
privind protecþia mediului (extinderea
posibilitãþilor de coprocesare a deºe-
urilor, proiecte de modernizare a liniilor

de producþie a cimentului ºi a staþiilor
de betoane, în vederea reducerii
impactului asupra mediului, reabilitare
de cariere etc.), în protecþia muncii ºi a
sãnãtãþii, în proiecte sociale ºi de dez-
voltare a resurselor umane.

Holcim (România) a dezvoltat ºi
implementat de-a lungul timpului
numeroase proiecte în vederea
îmbunãtãþirii protejãrii mediului, prin
reducerea emisiilor în fabricile de
ciment pe care le deþine ºi dotarea lor
cu echipamente de monitorizare con-
tinuã a emisii lor la coº, prin dez-
voltarea ºi implementarea conceptului
de staþie ecologicã de betoane, prin
oferirea serviciilor de mediu de
coprocesare a deºeurilor. Toate aces-
tea reflectã, cu fidelitate, grija faþã de
mediu a companiei ºi punerea în prac-
ticã a angajamentului de dezvoltare
durabilã asumat. 

În cadrul Galei Premiilor de Excelenþã organizate de revista InterCity, Holcim a fost desemnatã câºtigã-
toare la secþiunea Ecologie. Premiul a fost înmânat de cãtre Sulfina Barbu, ministrul Mediului ºi Gospodãririi
Apelor ºi reprezintã recunoaºterea implicãrii companiei în protecþia mediului înconjurãtor.

Premiul ppentru ""EEXXCCEELLEENNÞÞÃÃ ÎÎNN EECCOOLLOOGGIIEE""

urmare din pagina 48  



Mãrirea capacitãþii la încovoiere
Laminatele S&P CFK din fibrã de carbon sunt folosite pentru
mãrirea capacitãþii portante la încovoiere. Laminatele pot fi lipite
pe suprafaþã sau vertical în fante decupate în beton ºi pot fi pre-
tensionate sau netensionate. Rezistenþa la întindere a stratului ce
urmeazã a fi consolidat nu trebuie sã fie mai micã de 1,5 N/mm2 la
încercarea de smulgere.
Figura alãturatã reprezintã consolidarea, pentru prima datã în
România, a unei grinzi de 18 m lungime, cu laminate din fibre de
carbon. Calculul se face cu programul FRP Lamella.

Consolidarea stâlpilor 
În principiu, prin consolidarea stâlpilor comprimaþi axial folosind þesãtura din fibrã
de carbon FRP, se realizeazã o confinare a secþiunii de beton. Aceasta permite
încãrcãri axiale mai mari pe stâlpi cu pânã la 30%. Se îmbunãtãþeºte, de aseme-
nea, ductilitatea stâlpilor la încovoiere cu forþa axialã ºi rezistenþa la forþa tãietoare.

Consolidarea zidãriilor
S&P G-Sheet 50/ 50, þesã-
turã din fibrã de sticlã ce
încorporeazã sticla E sau AR,
este potrivit pentru îmbunã-
tãþirea ductilitãþii pereþilor

din zidãrie. FRP poate fi aplicat pe faþa interioarã ori
exterioarã a zidãriei. O aranjare diagonalã a lami-
natelor S&P CFK de-a lungul zidãriei, ancoratã în
beton (stâlpiºori, grinzi), poate mãri ductilitatea
întregii structuri. Departamentul de Inginerie al
firmei Profesional Construct va fi încântat sã
acorde asistenþã în problemele de proiectare.

Mãrirea capacitãþii portante la forþa tãietoare
Atunci când laminatele S&P CFK din fibrã de carbon sunt
folosite pentru mãrirea capacitãþii portante la încovoiere, dese-
ori este necesarã o mãrire a capacitãþii portante la forþa tãie-
toare. Aceasta se poate face folosind þesãtura din fibre de
carbon S&P C-Sheet 640. Acþiunea combinatã a etrierilor
interni ºi a elementelor S&P C-Sheet 640 lipite pe exteriorul
secþiunii preia forþa tãietoare de proiectare Vsdf, ce va acþiona
asupra elementului consolidat. Software-ul de proiectare - "FRP
Lamella" - se foloseºte ºi pentru dimensionarea elementelor
suplimentare exterioare pentru preluarea forþei tãietoare.

În calculul structural se va lua în considerare o valoare a deformaþiei specifice
limitã de 0,2 - 0,3% atunci când se folosesc sistemele de consolidare la forþa
tãietoare S&P C-Sheet 640. 

PROFESIONAL CONSTRUCT
Str. Orzari nr. 5, Bl. 46 bis, Et. 4, Ap. 10-12, Sector 2, Bucureºti, ROMANIA (RO)
Tel.: +40 21 320.03.38, +40 21 320.00.08; Fax: +40 21 320.00.82; E-mail: office@p-c.ro; http://www.p-c.ro
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O ggam\ complet\ de mma[ini
Cuvintele cheie: integrare ºi com-

plexitate. Integrarea maximã a
diverselor maºini într-o singurã linie
de producþie ºi un service complet
pentru clienþi au fost întotdeauna
scopurile companiei SCHNELL.

Utilizând investiþii masive ºi
resurse umane semnificative, au fost
realizate maºini pentru toate opera-
þiile de fasonare oþel beton.

Astãzi, gama de echipamente
este caracterizatã de 6 linii de
producþie: 

maºini de ºantier ºi maºini de
debitare-sortare;

maºini automate pentru faso-
narea barelor din oþel;

maºini automate pentru fasona-
rea oþelului tras în colaci;

maºini pentru asamblarea car-
caselor cilindrice ºi prismatice;

maºini pentru prelucrarea pla-
selor metalice;

transport ºi logisticã.
Câteva exemple ale perfor-

manþelor atinse de echipamentele
SCHNELL:

ROBOMASTER - robot automat
pentru fasonarea barelor din oþel
beton

ROBOMASTER este prima maºinã
capabilã sã realizeze  operaþiile

de îndoire în toate direcþiile (Brevet
de invenþie SCHNELL) ºi permite
obþinerea oricãrui profil dorit, într-o
manierã complet automatã.

ROBOMASTER 40 are facilitatea
unicã de a realiza operaþia de îndoire

în 4 direcþii posibile. Aceasta înseamnã
cã poate produce orice formã plus
prelucrarea barelor la ambele
capete - fãrã sã fie nevoie de inter-
venþia manualã, aºa cum este nece-
sar prin metodele tradiþionale.

PRIMA/ COIL18 - Maºini auto-

mate pentru fasonarea oþelului

beton din colaci 
Datoritã urmãtoarelor caracteris-

tici: fiabilitate, flexibilitate, productivi-
tate ºi preþ redus, PRIMA este una
dintre cele mai vândute maºini la
nivel mondial.

Deoarece  PRIMA a fost chiar
prima maºinã automatã realizatã de
SCHNELL, prin perfecþionarea ei
continuã a fost atins un nivel supe-
rior de fiabilitate. Cu PRIMA riscul
unei defecþiuni este practic nul,

SCHNELL 
iiddeeii ººii rreeaalliizzããrrii ppeerrffoorrmmaannttee

SCHNELL a apãrut în 1962, ca o companie de familie, orientatã cãtre ingineria maºinilor pentru fasonarea
oþelului beton. Pe parcursul timpului, SCHNELL a dezvoltat, în paralel cu maºinile tradiþionale, cele mai
inovative ºi revoluþionare fabrici de producþie pentru fiecare etapã de procesare a oþelului beton, devenind
un nume consacrat la nivel mondial în industria construcþiilor.

Intuiþie, perseverenþã, profesionalism  acestea sunt principiile care au consacrat succesul unei companii
remarcate printr-un excepþional nivel tehnologic. 

Mulþumitã curajului de a depãºi frontierele tradiþionale, SCHNELL a dezvoltat un nou concept pentru a
rãspunde nevoilor reale ale clienþilor. O numeroasã echipã, înalt specializatã, a dat o formã concretã acestor
cerinþe, fiecare membru al echipei având un rol specific cu competenþe bine determinate, creându-se astfel
suportul necesar pentru acordarea consultanþei ºi serviciilor de asistenþã pentru partenerii de afaceri. 
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necesitând doar o întreþinere scãzutã
a capetelor de tãiere.

Flexibilitatea maºinii PRIMA este
datã de faptul cã poate fi folositã la
producerea de etrieri sau la
îndreptarea ºi debitarea oþelului
beton din colaci.

Productivitatea este datã de
capacitatea standard de realizare a
unei forme cu 5 operaþii de îndoire în
numai 3 secunde, realizând într-o
orã între 900 ºi 1.800 de etrieri. 

Din cauza preþului scãzut, PRIMA
este una dintre cele mai ieftine
maºini de pe piaþã destinate reali-
zãrii etrierilor. Consumul redus în
exploatare de circa 3 KW/h ºi pro-
ductivitatea mare fac ca aceastã
maºinã sã fie o investiþie excelentã. 

Echipamente ppentru aasamblarea
carcaselor mmetalice

Începând cu 1990, compania
SCHNELL a mai fãcut un pas
înainte, abordând o problemã care a
fost neglijatã pânã atunci: asam-
blarea de carcase metalice.

În 1994 a fost creatã prima
maºinã pentru asamblarea car-
caselor din etrieri. Un alt tip de
maºinã pentru asamblarea prin
sudurã a carcaselor cilindrice ºi pris-
matice este GTM.

GTM este o maºinã de asam-
blare automatã, capabilã sã producã
carcase metalice cilindrice sau pris-
matice de orice lungime cu spirale
sudate. Pasul spiralei poate fi reglat
în raport de cerinþe.

Tehnologia SCHNELL permite
realizarea de carcase metalice cu
urmãtoarele avantaje certe:

GTM necesitã un singur operator;
calitatea înaltã obþinutã de sis-

temul electronic de control asigurã
paralelismul barelor longitudinale;

sistemele de antrenare controlate
de calculator permit schimbarea
vitezei de rotaþie în timpul asamblãrii
fãrã sã afecteze setãrile anterioare
ale pasului dintre spire.

Consultan]\ [i aasisten]\ tehnic\
SCHNELL este o companie

inovativã începând cu cercetarea
preliminarã, punerea în practicã a
soluþiilor obþinute ºi asistenþa tehnicã
în garanþie ºi postgaranþie. Compania
SCHNELL se distinge prin calitatea,
eficienþa ºi experienþa internaþionalã
cu care personalul sãu dezvoltã
relaþiile cu clienþii, relaþii bazate pe
sinceritate ºi loialitate. 

Vã invitãm sã ne vizitaþi la
CONSTRUCT EXPO 11-15 mai

Platforma exterioarã
Pavilionul 34

EXPUNEM ROBOTUL NEXTRA 16 

SCHNELLTECHNOLOGY
Cal. Victoriei 54, sect. 1,

Bucureºti
Tel.: 0723.311.158

mondial@pcnet.ro,
www.schnell.it
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BBrreevveettee SSCCHHNNEELLLL 
ººii ccoonnttrraaccttee iinntteerrnnaaþþiioonnaallee

Cercetarea SSCHNELL - EExperien]\ [[i ccuraj
Cercetarea, aceastã combinaþie de cãutare continuã,

îmbunãtãþire ºi autodepãºire a performanþelor realizate
printr-un control aproape obsesiv pe termen lung,
reprezintã una dintre cheile succesului, care a permis
revoluþionara introducere a tehnologiei servomotoarelor
electrice controlate de calculator ca o idee funda-
mentalã în filozofia SCHNELL.

Avantaje clare:
 economie maximã în exploatare, mulþumitã redu-

cerii semnificative a puterii consumate;
 design cu o rezistenþã sporitã a maºinilor, o datã

cu eliminarea timpilor morþi, ºi o întreþinere minimã;
 maximã acurateþe a prelucrãrii: (±1mm; ±10);
 înaltã productivitate;
 reducerea majorã a nivelului de zgomot;
 capete de îndoire cu dublã direcþie;
 capacitate de îndoire (±1800).

Toate acestea sunt rezultatele cercetãrii avansate ºi
ale multiplelor brevete de invenþie internaþionale
obþinute de SCHNELL.

Ca urmare, în anul 2002 SCHNELL a omologat alte
5 brevete internaþionale: 

GENIUS - încãrcãtor automat - ridicã, numãrã barele
ºi alimenteazã roboþii de fasonat; de asemenea furni-
zeazã datele necesare software-ului integrat pentru
monitorizarea producþiei.

Actualii roboþi pentru fasonarea oþelului beton
salveazã foarte mult timp prin productivitate, dar nimeni
pânã acum nu a cuantificat energia ºi timpul pierdut cu
încãrcarea barelor pentru fasonat de cãtre operatorul
uman. Astfel, pentru a alimenta un robot la un singur
ciclu de fasonare, operatorul trebuie sã ridice 8-10 Kg
de fiecare datã, într-o poziþie inconfortabilã, fãrã sã
pãstreze un ritm constant de încãrcare pe toatã durata
unei zile de lucru.

Ca sã elimine aceste inconveniente SCHNELL a
inventat GENIUS - încãrcãtorul automat care încarcã

ºi numãrã barele pe parcursul operaþiilor de mãsurare,
debitare, fasonare. GENIUS reduce sensibil costurile de
producþie prin micºorarea timpului de procesare ºi ali-
mentarea eficientã ºi constantã a roboþilor de fasonare.
Datoritã motivelor menþionate, investiþia fãcutã cu
GENIUS se amortizeazã în câteva luni.

SPEEDY BAT - linie automatã cu creºtere a produc-
tivitãþii de 30%.

Linie automatã pentru tragere, mãsurare, debitare,
sortare a barelor; sistemul asigurã o vitezã foarte mare
prin optimizarea ciclurilor de tãiere, având o productivi-
tate cu 30% mai mare decât a sistemelor anterioare.

BARWISER PLUS - centru multifuncþional capabil sã
lucreze cu oþel bare sau cu oþel în colaci.

BAR WISER PLUS - centru multifuncþional cu dublã
direcþie, capabil sã prelucreze o barã pânã la ø22 mm
sau douã bare simultan pânã la ø16 mm, lungi de pânã
la 12 m, la ambele capete. Prin intermediul software-ului
GRAFICO-OPTIMO, încãrcarea se face automat cu sis-
temul GENIUS, iar descãrcarea barelor fasonate 



Revista Construcþiilor mai 22005 55

printr-un sistem integrat, fãrã a se folosi podul rulant.
Acest centru multifuncþional are ºi un frate mai mare -
BAR WISER MULTIFEED - care poate prelucra oþel din
bare sau oþel din colaci. Aceastã facilitate unicã la nivel
mondial recomandã BAR WISER MULTIFEED pentru
noi tipuri de aplicaþii.

FORMULA este cel mai rapid robot la nivel mondial
pentru realizarea etrierilor. FORMULA este capabilã sã
realizeze un etrier în numai douã secunde, având posi-
bilitatea de a realiza 3.600 etrieri pe orã, procesând 
douã fire de oþel simultan.

IDEA 3000 - robot industrial pentru producerea car-
caselor metalice într-o manierã complet automatã. Etri-
erii produºi de un robot de fasonare sunt stocaþi 
într-o magazie proprie de unde IDEA 3000 prin sistemul
sãu exclusiv îi ridicã, transferã ºi sudeazã carcasa de
armãturã în raport cu dimensiunile cerute. Pentru acest
robot este necesar un singur operator.

Contracte iinterna]ionale
Intuiþie, perseverenþã, profesionalism sunt principiile

care au consacrat succesul unei companii remarcate
printr-un excepþional nivel tehnologic. Menþionãm cã
SCHNELL Group este prezent în peste 45 de þãri, iar în
anul 2002 s-a constituit la Dusseldorf, în Germania,
alianþa “SWS - Steel & Wire Alliance” - între grupurile:

Schlatter, Wafios ºi
Schnell, în scopul
implementãrii soluþiilor
tehnologice integrate
la nivel mondial.

Ca urmare a excepþio-
nalului nivel tehnologic
al roboþilor industriali
realizaþi de SCHNELL ºi
prin introducerea în
anul 2003 a “SAPIENS
TECHNOLOGY” pentru

obþinerea unei coplanaritãþi perfecte a etrierilor ºi a
barelor fasonate, echipamentele SCHNELL au câºtigat
licitaþii internaþionale pentru lucrãri precum:

DUBAI INTERNAÞIONAL AIRPORT - valoarea
proiectului: 1 miliard USD

T5 PROGRAMME LONDRA - valoarea proiectului:
cca 4 miliarde Euro 

SCHNELL TECHNOLOGY
Cal. Victoriei 54, sect. 1, Bucureºti

Tel.: 0723.311.158
mondial@pcnet.ro,  www.schnell.it

Vã invitãm sã ne vizitaþi la CONSTRUCT EXPO 11-15 mai
Platforma exterioarã - Pavilionul 34
EXPUNEM ROBOTUL NEXTRA 16
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Metoda rradiografic\
folosind rraze ggama –– ggamagrafiere

Controlul radiografic presupune
fotografierea cu ajutorul unor radiaþii
de tip special, precum:  Röntgen
(raze X cu energie a radiaþiei între
20 keV – 10 MeV, lungimi de undã
λ = 5 x 10-12 – 1 x 10-8 ºi frecvenþã
ν = 3 x 1016 – 6 x 1019 Hz), Gama
(izotopi radioactivi: Ir 192 ºi Co 60 cu
λ = 1 x 10-13 – 5 x 10-12 ºi ν = 6 x 1019

– 3 x 1021 Hz) sau reacþii nucleare
artificiale (neutroni), a imaginii struc-
turale a interiorului unui obiect opac
cu grosimi de pânã la 60 cm.

Controlul radiografic folosind
radiaþii electromagnetice (raze
gama) se bazeazã pe iradierea ele-
mentelor de beton cu izotopi
radioactivi, care furnizeazã, prin
înregistrarea variaþiei distribuþiei
intensitãþii rezultate (pe plãci sensi-
bile radiografic – filme Röntgen sau
pe ecrane fluorescente, a cãror sen-
sibilitate este corespunzãtoare radi-
aþiilor utilizate), imagini formate din
zone de umbrã ºi luminã. 

Principiul de funcþionare: sursa
radioactivã este poziþionatã de o
parte a elementului studiat, iar de
cealaltã parte se poziþioneazã filmul
(placa) fotografic(ã). Strãbãtând ele-
mentul, radiaþiile sunt atenuate ine-
gal în diferite puncte ale acestuia
(corespunzãtor distribuþiei de grosimi
ºi densitãþi), astfel încât valorile
intensitãþii transmise vor fi diferite în
funcþie de absorbþia diferenþiatã a
materialului studiat. 

Când pe suprafaþa elementului
studiat cade un fascicul paralel

de raze, de intensitate I0, experienþa
aratã cã intensitatea I a undei plane
suferã o micºorare dupã legea:

Pentru materiale compozite se
considerã urmãtoarea ecuaþie:

unde:
µ - coeficientul de absorbþie a mate-

rialului (cm-1), care depinde de
lungimea de undã (λ), densitatea mate-
rialului (C) ºi de numãrul atomic (Z);

x – grosimea elementului strãbã-
tut de radiaþie;
I0 – intensitatea sursei de radiaþie;
I – intensitatea înregistratã;
Ci – densitatea materialului.

Axa fasciculului de radiaþii trebuie
sã fie orientatã cãtre centrul zonei
elementului studiat, pe o direcþie
perpendicularã (fig. 2).

Se admite utilizarea unei direcþii
oblice în cazul iradierii panoramice
sau dacã evidenþierea unor anumite
defecte sau forme ºi dimensiuni ale
elementului necesitã o iradiere
oblicã.

Controlul ccalitãþii eelementelor dde cconstrucþii (II)
MMEETTOODDEE AATTOOMMIICCEE 

ºef lucrãri univ. dr. ing. Octavian George ILINOIU - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
Facultatea de Construcþii Civile, Industriale ºi Agricole

Metodele atomice se bazeazã pe evidenþierea ºi analiza densitãþii fluxului de energie a radiaþiei
dupã interacþiunea cu elementul studiat cu ajutorul radiaþiilor nucleare (X, β, γ sau fluxuri de neutroni)
(STAS 6652/1-82).

Se pot distinge urmãtoarele metode: radiograficã folosind radiaþii X sau gama, radiometricã cu radiaþii
gama sau beta, metoda cu neutroni rapizi ºi metoda de rezonanþã magneticã nuclearã.

Fig. 1: Spectrul radiaþiilor electromagnetice

sau [1]

[2]

continuare în pagina 58

(continuare din numãrul trecut)
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H.A. Schlatter AG este un grup multinaþional, lider în
domeniul sistemelor automate de sudurã pentru toate
tipurile de plase metalice. H.A. Schlatter AG a apãrut
în anul 1916, având pânã în prezent utilaje vândute pe
toate continentele. Sediul principal se aflã în Elveþia, iar
cele mai importante unitãþi de producþie ale Grupului
Schlatter se aflã în Germania. Orice tip de fire de oþel,
trase la cald, la rece, trefilate sau amprentate pot fi

procesate de sistemele automate
de sudurã realizate de Schlatter.
Datoritã participãrii Grupului
Schlatter ca acþionar în cadrul com-
paniei spaniole Teurema S.L., un
important producãtor de linii auto-
mate pentru trefilarea, ampren-
tarea ºi îndreptarea firelor de oþel,
inginerii de la Schlatter îºi folo-
sesc acum experienþa acumulatã
de aproape un secol, în toate
fazele tehnologice, pornind de la
procesarea oþelului în colaci,

sudurã ºi pânã la stocarea ºi îndoirea plaselor metalice
pentru armãturi sau pentru scopuri industriale. 

Sistemul Syrocut, patent original Schlatter pentru
sincronizarea îndreptãrii ºi tãierii la lungime prestabilitã
a firelor de oþel, pregãteºte firele de oþel longitudinale ºi
transversale ºi alimenteazã automat liniile de sudurã.
Datoritã preciziei, flexibilitãþii ºi fiabilitãþii deosebite, acesta
a fost sistemul anului 2003 în domeniul sistemelor de
sudurã a plaselor metalice.

O caracteristicã unicã la nivel mondial este con-
ceptul modular de realizare a sistemelor Schlatter.
Astfel, sistemele pot fi lansate în producþie cu un minim
de echipamente, urmând ca o datã cu dezvoltarea 
producþiei ºi creºterea cererii de piaþã, acestea sã fie
completate ºi up-gradate pânã la nivelul de automati-
zare completã.

Pachetul de service acordat clienþilor noºtri include
consultanþa necesarã producþiei, amplasarea, testarea
ºi instalarea sistemelor ºi, de asemenea, pregãtirea per-
sonalului aferent.

Managementul de proiect ºi analiza comenzilor
clienþilor noºtri - realizate de personalul specializat al
H.A. Schlatter AG - includ suportul tehnic, serviciile
oferite în garanþie ºi postgaranþie, iar furnizarea pieselor
de schimb este o prioritate pe toatã durata de viaþã a
maºinilor. Aceastã modalitate de lucru oferã, pe termen
lung, siguranþa necesarã pentru o astfel de investiþie.

O parte importantã a activitãþii este modernizarea ºi
extensia sistemelor existente, activitate care are un rol
crucial în utilizarea economicã a echipamentelor pe
termen lung.

În încheiere, trebuie sã menþionãm cã Grupul
Schlatter se distinge prin calitatea, eficienþa ºi
experienþa internaþionalã cu care personalul sãu
dezvoltã relaþiile cu clienþii, relaþii bazate pe sinceritate
ºi loialitate. 

Schlatter
SSiisstteemmee aauuttoommaattee ppeennttrruu ssuudduurraa 

ppllaasseelloorr mmeettaalliiccee

Reprezentant H.A. Schlatter AG în România:
Dipl. Ing.  Herbert  H.  Wenker

Mobil: 0049 171 514 67 18
Web: www.schlatter.ch

Asistent România:
Mobil: 0723.311.158

E-mail: mondial@pcnet.ro

Vã invitãm sã ne vizitaþi la CONSTRUCTEXPO
în perioada 11-15 mai

ROMEXPO - Platforma exterioarã, Pavilionul 34
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Pentru a realiza o
recunoaºtere optimã a
defectelor, intensitatea
radiaþiei trebuie corelatã
cu lungimea de undã, cu
grosimea elementului
studiat ºi cu timpul de
transmisie.

Caracteristica dis-
tinctivã a acestei metode
de control este faptul cã
oferã o precizie foto-
graficã a detaliilor interio-
rului, de obicei ascuns,
al elementelor de con-
strucþie (±1 mm pentru
diametrul barelor de
armãturã ºi ±1 cm
privind poziþia lor).

Cu ajutorul acestor
aparate, se pot identi-
fica: poziþia, diametrul
ºi nivelul de coroziune
al armãturilor, segre-
gãri ºi zone poroase

în beton, fisuri, rosturi de turnare,
straturi de beton degradat.

Dezavantajele acestei metode
sunt: necesitatea unei anumite
durate de timp pentru utilizare ºi
aplicarea numai pe o zonã restrânsã
de control, ceea ce în cazul unor
lucrãri de anvergurã necesitã
realizarea unui numãr mare de filme.

În fig. 3(a) se pot observa
efectele coroziunii armãturii prin faptul
cã oxizii rezultaþi au pãtruns în
beton, deoarece imaginea barei de
armãturã este difuzã. Pata neagrã
din zona dreaptã a imaginii repre-
zintã un tub electric (având densitate
redusã, o cantitate mai mare de raze
este absorbitã înnegrind filmul).

Punctele de culoare albã din fig. 3(b)
reprezintã plãcuþe de plumb, nume-
rotate cu vopsea, care au rolul de
identificare a zonei elementului radio-
grafiat, în vederea localizãrii cu
uºurinþã a defectelor.

În unele situaþii, precum verificarea
zonelor segregate de beton, imaginile
plane (fotografice) ale elementului
studiat sunt îndeajuns. Dar existã situ-
aþii când prelucrarea ulterioarã a
imaginii prin extrapolare, punct cu
punct, cu ajutorul calculatorului, este
strict necesarã pentru a se realiza
reprezentãri tridimensionale precise
ale elementului de beton armat
studiat (fig. 3). 

Fig. 3: Gamagrafia unui stâlp din beton armat ºi reconstituirea sa tridimensionalã:
a. Imagine generalã a zonei gamagrafiate; b. Detaliu mãrit.
Sursã: Tomografia de Hormigon Armado , 2002

Fig. 2: Schemã de funcþionare a aparaturii folosite la
gamagrafiere
Sursã: Ilinoiu G., 2003.

Fig. 4: Gamagrafia ciocurilor unor bare de
armãturã

Fig. 5: Gamagrafia unei grinzi din beton
armat, fisurate în dreptul reazemului
Sursã: Tomografia de Hormigon Armado , 2002
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Metoda rradiometric\
cu rradia]ii ggama ssau bbeta

Aceastã metodã se bazeazã pe
proprietatea aerului sau armãturilor
de a atenua radiaþiile gama sau
beta, în mod diferit, faþã de beton ºi
pe posibilitatea de a evidenþia
aceastã atenuare cu ajutorul detec-
torului de gaz sau al detectorului cu
scintilaþii, conectate la o instalaþie de
numãrare (fig. 7).

Metoda ccu nneutroni rrapizi
Metoda neutronilor rapizi se

bazeazã pe capacitatea atomilor de
hidrogen de a încetini, mult mai efi-
cace, neutronii rapizi cu care se cioc-
nesc, decât orice fel de atomi pe care

betonul îi conþine, ºi
pe existenþa unor
mijloace de detecþie
a neutronilor lenþi
rezultaþi în urma
ciocnirilor cu atomi
de hidrogen. Dato-
ritã acestui fapt,
metoda neutronilor
rapizi se foloseºte la
determinarea umidi-
tãþii betonului (STAS
6652/1-82).

Metoda
rezonan]ei mmagnetice

nucleare
Aceastã metodã

se bazeazã pe dife-
renþa dintre momen-
tele magnetice,
datorate miºcãrii de
precesie a diferitelor
nuclee, ºi pe posibi-
litatea identificãrii lor
cu ajutorul unui
fenomen de rezo-
nanþã dat de inter-
faþa dintre frecvenþa
miºcãrii de precesie

(deplasare lentã a axei de rotaþie a
unui corp care se roteºte rapid ºi are
doar un punct fix) ºi frecvenþa vari-
abilã a unui câmp electromagnetic
exterior. În acest fel, apare posibili-
tatea identificãrii atomilor de hidro-
gen existenþi în beton sub formã de
apã (STAS 6652/1-82).
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Test Methods for Evaluation of Con-
crete in Structures, American Concrete
Institute, Farmington Hills, MI, 1998.
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pentru folosirea radiografiei la deter-
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de beton armat.

15. STAS 6652/82. Încercãri nedis-
tructive ale betonului. 

Fig. 6:  Gamagrafia  unui stâlp din beton
armat care prezintã zone de segregare
Sursã: Tomografia de Hormigon Armado, 2002

Fig. 8: Încercarea radiometricã a betonului
1. Container cu izotopi; 2. Colimator;
3. Element de beton; 4. Contor de plumb;
5. Radiometru.
Sursã: Teodorescu M., 1996

Fig. 7:  Exemple de gamagrafii
Sursã: American Society for Nondestructive Testing
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CCeerriinnþþee ddee ccaalliittaattee
îînn pprroocceessaarreeaa aaggrreeggaatteelloorr mmiinneerraallee ddee bbaallaassttiieerrãã

Marian BADIU - ENERGOCONSTRUCÞIA , Mariana STANCU - ICECON SA Bucureºti

Cal i tatea agregatelor  cernute determinã
proprietãþile betonului sau ale mortarului ºi este influ-
enþatã de factori extrinseci – de exemplu, instalaþia de
cernere, transportul ºi depozitarea agregatelor cernute,
tehnologia de utilizare în procesul de preparare a
betonului sau mortarului – ºi de factori intrinseci –
de exemplu, conþinutul de impuritãþi, caracteristicile geo-
metrice ale granulelor, caracteristicile fizico-mecanice
ºi granulozitatea amestecului granular (figura 1).

Deoarece factorii intrinseci de calitate  ai agregatelor
influenþeazã calitatea amestecurilor de beton sau mortar,
o pondere mare a acestora este determinantã pentru
obþinerea calitãþii superioare a agregatelor naturale în
procesul de cernere. Caracteristicile geometrice ale

granulelor ºi granulozitatea amestecului granular
influenþeazã mult separarea granulelor dupã dimen-
siuni. De aceea, calitatea agregatelor din punctul de
vedere al separãrii dupã dimensiuni se apreciazã, în
principal, dupã doi factori (SR EN 12620:2003 – Agregate
pentru beton):

abaterile la sorturi, respectiv conþinutul de granule,
în greutate, care trec, respectiv rãmân, pe sitele ce
delimiteazã sortul ºi care nu trebuie sã depãºeascã 10%;

dimensiunea maximã a granulelor ce rãmân pe sita
superioarã trebuie sã nu depãºeascã 1,5 dmax (ds<1,5 dmax).

În multe cazuri intereseazã calitatea unei singure fracþiuni,
în mod deosebit finul. Agregatele lipsite de granule fine
conduc la betoane greu lucrabile, cu tendinþe pronunþate
de segregare ºi nepompabile.

Fig. 1: Structurarea factorilor de calitate intrinseci ai agregatelor naturale grele

Un echipament tehnologic, cu dest inaþ ie  pentru lucrãr i  de construcþii, trebuie sã asigure nivelul
de performanþã necesar procesãrii materialelor de construcþii, stipulat ºi în documentele normative, nivel ce
reglementeazã calitatea în construcþii.

Se impun: 
cerinþe de capabilitate a staþiilor de procesare a agregatelor minerale;
cerinþe privind calitatea tehnologicã a procesãrii agregatelor minerale.

Pentru staþiile de procesare a agregatelor minerale, cerinþele de capabilitate sunt determinate de douã
componente de bazã, respectiv construcþia ºi funcþionalitatea. 

Calitatea procesãrii materialelor granulare este condiþionatã de nivelul performanþei ºi capabilitãþii ciurului
vibrator ºi instalaþiei de spãlare.

continuare în pagina 64
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OO PPRREEZZEENNÞÞÃÃ PPUUTTEERRNNIICCÃÃ ÎÎNNTTRR-OO PPIIAAÞÞÃÃ DDIINNAAMMIICCÃÃ
BESTA GROUP, înfiinþatã în anul 1991 de inginerul Paul Tudor, a devenit de-a lungul

anilor o companie puternicã, un nume cunoscut ºi respectat în industria româneascã.
Dezvoltarea investiþiilor în România, în toate domeniile,

a condus la o creºtere semnificativã ºi la nivelul pieþei
produselor metalurgice ºi a materialelor de construcþii.

Menþinerea unei companii într-un astfel de context
economic impune o rigoare în tot ceea ce înseamnã
activitatea ºi relaþia cu partenerii.

Pentru a-ºi consolida poziþia pe piaþã, societatea
BESTA GROUP ºi-a construit strategia de marketing
fãrã a pierde din vedere nici o clipã clientul.

În acest sens, BESTA GROUP a iniþiat un proiect de
dezvoltare la nivel zonal, structurat în trei etape, proiect
care e menit sã vinã în  întâmpinarea partenerilor noºtri,
în ideea unei distribuþii operative de oþel în toatã þara. 

Proiectul urmãreºte înfiinþarea a trei divizii: Muntenia,
Moldova, Ardeal.

Primele douã  etape au fost finalizate; depozitele
noastre din Bucureºti ºi din Iaºi pun, deja, la dispoziþia
clienþilor o gamã largã de produse laminate pentru
construcþii civile ºi industriale. 

Ca rezultat al preocupãrii societãþii de a oferi servicii
de înaltã calitate, furnizate de un personal format din

specialiºti preocupaþi de performanþã, în anul 1999
BESTA GROUP a obþinut atestarea LRQA SR ISO
9001:2001.

Acordând mare atenþie calitãþii produselor comercia-
lizate ºi, implicit, respectului faþã de client, BESTA GROUP
a devenit partener de bazã  pentru marii producãtori de
oþel din România, dar ºi un furnizor de încredere pentru
constructorii de obiective civile ºi industriale.

Începând cu anul 2000, BESTA GROUP produce la
BESTA Ing. Iaºi corpuri de mãcinare ºi blindaje turnate
din fontã înalt aliatã ºi din oþeluri speciale pentru indus-
tria cimentului, precum ºi piese turnate ºi forjate pentru
industria cimentului, a mineritului, a construcþiilor de
maºini ºi în domeniul construcþiilor civile ºi industriale.

Flexibilitatea pe care compania o manifestã ne permite sã
gãsim soluþiile cele mai bune pentru solicitãrile clienþilor noºtri.

Fiþi partenerul unui grup puternic cu o echipã dinamicã
ºi în ascensiune, echipã care ºi-a creat propria tradiþie
bazatã pe: profesionalism, competenþã ºi calitate. 
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Procesul de cernere este determinat, în principal,
de douã grupe de factori:

1. caracteristicile geometrice ale granulelor –
de exemplu, forma ºi dimensiunile granulelor; 

2. caracteristicile de separare – de exemplu, proba-
bilitatea de trecere a granulei prin ochiul sitei, forma ºi
dimensiunile ochiului sitei. 

Calitatea agregatelor cernute este influenþatã de
prezenþa impuritãþilor în produsul final, comparativ cu
materialul alimentat provenit din zãcãmânt. Prin carac-
teristicile instalaþiei ºi ale procesului de spãlare, care
influenþeazã în bunã parte probabilitatea de trecere, se
determinã conþinutul de impuritãþi – corpuri strãine,
humus, argilã în bucãþi, cãrbune – în vederea reducerii
sau chiar a eliminãrii lor pentru înscrierea în condiþiile de
admisibilitate prevãzute prin standarde (de exemplu,
SR EN 12620:2003).

Toþi aceºti factori intervin în procesul de asigurare a
calitãþii agregatelor cernute în interacþiune cu productivi-
tatea utilajului de cernere.

Calitatea produselor obþinute este cuantificatã prin
eficienþa cernerii, care mãsoarã efectul pozitiv aºteptat
de regulã în procente. 

Calitatea procesului de cernere este determinatã de
o multitudine de factori care sunt structuraþi în trei grupe
principale. O primã grupã o constituie cea a mãrimilor
mecanice determinate de miºcarea vibratorie a sitei; o a
doua grupã o formeazã mãrimile determinate de geome-
tria sitei vibratoare; a treia grupã este determinatã de
influenþa materialului alimentat pe ciur.

Cerin]e [[i pparametri
tehnologici dde ccalitate

Cerinþele tehnologice de cal i tate impuse de
standarde ce trebuie cuantificate prin parametri specifici,
realizaþi de staþiile de procesare agregate minerale,
sunt:

calitatea clasãrii materialelor în procesul de
cernere;

abateri efective ale granulozitãþii agregatelor mine-
rale (tabelul 1).

Încadrarea staþiilor în abaterile maxim admise este
prezentatã în figurile 2, 3 ºi 4.

La instalaþiile de spãlare a agregatelor minerale,
calitatea tehnologicã este determinatã de capacitatea
instalaþiei de a spãla agregatele în procesul cernerii.

Factorii determinanþi care stabilesc capabilitatea
instalaþiei sunt:

presiunea ºi debitul apei în conducta de alimentare
a sistemului de spãlare;

numãrul de conducte distribuitoare;
numãrul de duze ºi amplasarea lor pe conductele

distribuitoare;
diametrul, orientarea ºi poziþionarea duzei în raport cu

suprafaþa sitei;
gradul de acoperire a suprafeþei sitei cu apã sub

presiune.

Cerin]e pprivind ccon]inutul
de iimpurit\]i [[i pparte llevigabil\

În figurile 5 ºi 6 se prezintã atât cerinþele necesare
exprimate prin valori admisibile normate (figura 5), cât
ºi modul de încadrare a staþiilor în valorile admisibile
(figura 6).

Echipamentele de extragere a sortului fin, exis-
tente în cadrul instalaþiilor de procesare a agregatelor
minerale, sunt, în general, de trei tipuri:

clasoare cu snec;
roþi desecatoare;
benzi transportoare desecatoare.

Cerin]e dde ccalitate aale eechipamentelor
de eextragere aa ssortului ffin 

Cerinþa de bazã în cazul acestor echipamente este
stabilirea vitezei de rotaþie a snecului, a roþii desecatoare
sau a vitezei de înaintare a benzii desecatoare, astfel
încât cantitatea de material extras sã fie maximã, în
condiþii optime de extragere a apei din masã. 

Tabelul 1: Puritatea clasei granulometrice

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

urmare din pagina 62 
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De asemenea, aceastã cerinþã trebuie corelatã cu
stabilirea ºi respectarea parametrilor proiectaþi: respec-
tarea înclinaþiei snecului, a benzii desecatoare etc.

Cealaltã cerinþã de bazã pentru obþinerea unui sort fin,
corespunzãtor, este pãstrarea calitãþilor constructive ale
echipamentelor:

integritatea snecului;
integritatea cupelor ºi a sitelor cupelor la roþile

desecatoare;
integritatea benzilor desecatoare;

În cazul concasoarelor sau a granulatoarelor,
indiferent de tipul lor constructiv, calitatea agregatelor
prelucrate poate fi influenþatã în douã situaþii:

sistemul de reglare al fantei concasorului este
deficitar;

blindajele ºi organele de sfãrâmare sunt deterio-
rate ºi nu sunt schimbate la timp.

Cerin]e dde ccalitate
la cconcasoare [[i ggranulatoare

Cerinþa principalã de calitate în cazul concasoarelor,
pentru obþinerea unor agregate de calitate, este cea a
respectãrii parametrilor constructivi: respectarea
dimensiunii fantei de evacuare, a parametrilor blinda-
jelor concasorului, a parametrilor organelor mobile de
sfãrâmare a rocii.

Bibliografie
1. Bratu, P., Tehnologii ºi echipamente pentru agre-

gate minerale. Note de curs. Universitatea "Dunãrea de
Jos" Galaþi

2. Iordache, Gh., Ene, Gh., Rasidescu, I., Utilaje ºi
echipamente  pent ru  indus t r ia  mater ia le lor  de
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3. Mihãilescu, St., Bratu, P., Goran V., Vlãdeanu,
Al., Maºini de construcþii, vol I, Ed. Tehnicã, 1984 
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Ingineria sseismicã ººi pplatformele sseismice rromâneºti
SSCCUURRTT IISSTTOORRIICC

dr. ing Tudorel POPA – director INCERC, filiala Iaºi
ing. Daniel DIACONU – preºedinte ARIS

Promotorii acestei noi discipline

de studiu au fost acad. Aurel Beles ºi

acad. prof. dr. ing. Panaite Mazilu.

Articolele, studiile ºi publicaþiile de

început, referitoare la acest subiect

de maximã importanþã, au fost urmã-

toarele:
1941– "Cutremurul ºi con-

strucþiile" – acad. Aurel Beles.
dec. 1941 – "Instrucþiuni provi-

zorii pentru prevenirea efectelor
cutremurelor" (editat de Ministerul
Lucrãrilor Publice);

1943 – "Normativ provizoriu de
proiectare a construcþiilor" (editat de
Ministerul Lucrãrilor Publice);

Proiectul Casei Presei Libere –
Bucureºti ("Casa Scânteii") – colectiv
condus de prof. Panaite Mazilu –
introduce conceptul modern de
clãdire rezistentã la acþiunea
seismicã;

1954 – proiect standard –
"Sarcini seismice" (Titaru E.,
Ciºmigiu A);

1962 – "Elemente de seismolo-
gie inginereascã" – A. Beles, M. Ifrim
– o carte esenþialã pentru conti-
nuarea ºi dezvoltarea acestei
discipline;

1969 – "Conceptul energetic de
calcul al construcþiilor" – Conferinþa
mondialã de inginerie seismicã
(Chile) – A. Ciºmigiu, E. Tãtaru,
M. Velcov.

Acestor nume prestigioase li s-au
alãturat, în decursul anilor, persona-
litãþi ale vieþii ºtiinþifice de renume
naþional ºi mondial: H. Sandi, D. Badea,
T. Popp – ca sã-i amintim doar pe
câþiva dintre "fondatori", dar ºi câþiva
oameni de ºtiinþã ieºeni: G. D'Albon,
A. Sesan, I. Ciongradi, D. Diaconu.

Aflatã la începuturi, aceastã nouã
ramurã a ºtiinþei construcþiilor a fost
riguros fundamentatã teoretic ºi prin
testele de laborator efectuate pe
materialele utilizate curent în con-
strucþii. S-a observat însã curând cã
studiul elementelor unei structuri sau
al materialelor componente nu
poate evidenþia comportarea de
ansamblu a unei clãdiri. Din aceastã
necesitate a decurs ideea realizãrii
unui dispozitiv sau echipament –
platforma seismicã ("masa vibrantã"
– shaking table), pe care sã se poatã
construi un model la scarã redusã ºi
care sã fie capabilã sã simuleze
acþiunea seismicã.

Prin efortul unui colectiv de spe-
cialiºti ai Politehnicii din Iaºi ºi ai
INCERC, filiala Iaºi (prof. A. Sesan,
prof. I. Ciongradi – titularii brevetului
de invenþie privind sistemul de sus-
tentaþie hidraulicã al platformelor
seismice – ºi ing. D. Diaconu, ing. Iti-
covici M., ing. Lupaºcu C. – titularii
brevetului de invenþie privind sistemul
de acþionare electrohidraulic cu auto-
corecþie al platformelor seismice),

precum ºi prin efortul financiar al
INCERC, filiala Iasi, acest proiect a
fost finalizat în perioada 1965-1967.

Beneficiind de aprecierea ºi
colaborarea unor instituþii presti-
gioase de proiectare (IPCT, "Proiect"
– Bucureºti, IPCMC – Bucureºti),
dar ºi de execuþie (Electroputere
Craiova, Automatica Bucureºti, IPA –
Bucureºti etc.), INCERC filiala Iaºi a
derulat peste 400 de programe de
încercãri seismice pe toate tipurile
de structuri de construcþii executate
în þarã ºi a contribuit la omologarea
CANDU-CNCAN a unui numãr mare
de echipamente ºi instalaþii energe-
tice destinate CNE – Cernavodã,
Uzinei de Apã Grea – Turnu Mãgurele
ºi unor firme din strãinãtate.

În paralel cu încercãrile derulate
pe platformele seismice ale
INCERC-Iaºi, a fost iniþiatã ºi disci-
plina ingineriei seismice pentru studenþii
anului V ai Facultãþii de Construcþii
Iaºi. Primele cursuri au fost þinute de
prof. Anton Sesan, ºeful catedrei de
Mecanica Construcþiilor ºi primul
director al INCERC – Iaºi. Dupã
1986, cei care au continuat predarea
acestei discipline au fost dl ing.
Daniel Diaconu – cel care a condus
filiala timp de 34 de ani – ºi dl prof.
dr. ing. Ioan Ciongradi. Începând din
1972, cursul a fost susþinut de prof.
dr. ing. Alexandru Negoiþã.

Preocupãrile cercetãtorilor ºi inginerilor structuriºti din România, privind comportarea la acþiuni seismice
ºi vibraþii a structurilor de construcþii, au debutat dupã marele cutremur din 1940 ºi s-au concretizat în
primul normativ de proiectare antiseismicã P13-1963, completat ºi actualizat ulterior în variantele din 1970,
1981, 1990 ºi 1992 sub codul P100.
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Colaborarea dintre INCERC – filiala
Iaºi, dotatã prin efort propriu cu sin-
gurele platforme seismice din
Europa ºi printre cele mai mari din
lume (la acea datã), ºi Facultatea de
Construcþii Iaºi – prin profesorii de
înalt prestigiu ºtiinþific A. Negoiþã,
I. Ciongradi, M. Budescu, M. Dia-
conu, D. Precupan ºi alþii – a fost
constantã ºi deosebit de fructuoasã.
Beneficiarii acestor studii au fost atât
proiectanþii ºi constructorii români,
cât ºi firme din strãinãtate (de exem-
plu, „Programul de locuinþe sociale”
– Venezuela, firma "Pruffeld" – Ger-
mania, Jacobson&Widmark – Suedia,
programele internaþionale de cerce-
tare ºtiinþificã PNUD, UNESCO,
COPERNICUS º.a).

Datoritã afluxului mereu în
creºtere al contractelor de cercetare
în domeniul ingineriei seismice, pre-
cum ºi din cauza uzurii morale ºi fizice
a platformelor, în perioada 1981–1983,
acestea au suportat o serie de modi-
ficãri ºi modernizãri, având ca scop
îmbunãtãþirea performanþelor aces-
tor echipamente, în special ale sis-
temului de acþionare. Toate aceste
operaþiuni s-au efectuat cu fondurile
ºi specialiºtii INCERC- filiala Iaºi.

În prezent, filiala Iaºi a INCERC
dispune de douã platforme seismice
funcþionale, de 140 tf ºi 15 tf, cu sus-
tentaþie hidraulicã ºi acþionare cu
program impus (oscilaþii armonice,
cutremure reale ºi artificiale) pe
1 GLD. Înregistrarea datelor experi-
mentale se efectueazã în timp real,
pe un sistem digital cu prelucrare
automatã.

Programele de cercetare sunt
completate cu încercãri la scarã
naturalã, efectuate cu acþionãri statice
ºi dinamice în standurile pentru
pereþi, planºee ºi subansambluri
grindã-stâlp, precum ºi în laboratorul
de materiale pentru construcþii.

Începând cu 1983, a fost demarat
un program de investiþii care
prevedea, printre alte obiective,

execuþia a 4 platforme seismice
(1000 tf, 200 tf, 30 tf ºi 5 tf) pe 2 ºi 3
GLD ºi a unei centrifuge pentru încer-
cãri în câmp gravitaþional artificial.
Deoarece pânã în 1989 nu au fost
alocate fondurile valutare necesare
achiziþionãrii servovalvelor ºi sis-
temului computerizat de comandã ºi
control al miºcãrii platformelor, iar
dupã 1990 activitatea experimentalã
a intrat într-un regres continuu,
aceste echipamente de mare perfor-
manþã sunt astãzi în conservare.

Investiþia a însemnat un efort finan-
ciar de 126.000.000 de lei (1985),
alocat ca împrumut de fosta Bancã
de Investiþii ºi Dezvoltare ºi suportat
din veniturile de cercetare ale filialei
Iaºi a INCERC.

Am consemnat aceste precizãri
pentru corecta informare a cititorilor
revistei dvs. asupra "istoriei" locale a
acestei ramuri importante a ºtiinþei
construcþiilor ºi asupra situaþiei reale
a capacitãþii de experimentare a
INCERC – filiala Iaºi. 



În oferta societãþii Blue ContaineR sunt prezentate spre vânzare sau închiriere
containere de dimensiuni 10', 20' ºi 40' standard ISO, destinate amenajãrii de
birouri, spaþii de locuit ºi depozitare, corespunzând standardelor ISO, având foarte
multe avantaje.

Din baza de containere puteþi alege soluþia optimã de grupuri de containere
(poate fi un singur container de depozitare sau poate fi un complex de birouri
modulare, supraetajate, cu aer condiþionat ºi grupuri sanitare). O structurã meta-
licã foarte solidã, modulele de birouri, precum ºi cele sanitare au elemente de
pereþi modulare. Structura de rezistenþã: profil de oþel sudat, laminat la rece,

grosime 3 mm, 4 colþuri sudate, dimensiuni conform
normelor ISO.

Izolaþie: vatã mineralã de 60 mm (densitate:
16-24 kg/m3; grad de inflamabilitate A, nu arde, grad
de formare de fum Q1– nu fumegã uºor, ambele con-
form ONORM B 3800).

Structura podelei: plãci de tablã cutatã de grosime
0,6 mm, placã lemnoasã laminatã de grosime 22 mm,
rezistenþa la apã (V100), nu conþine formaldehidã (E1),
acoperire de podea cu PVC de 1,5 mm, (grad de
inflamabilitate B1 - arde greu, grad de formare de Q1),
colþuri sudate, adeziv ecologic.

Rezistenþa la greutate: 2,5 kN/m2, autoportant.
Rezistenþa la cãldurã: 0,45 W/m2K
Acoperiºul are o structurã de rezistenþã formatã din: profile de oþel de grosime

3 mm, laminate la rece, 4 colþuri de containere, sudate, dimensiuni conform stan-
dardelor ISO. Panou de acoperiº: tablã de oþel laminat de 0,6 mm, dublu profil pe
toatã lungimea containerului.

Izolaþie: vatã mineralã cu o grosime de 100 mm (densitate de 16-24 kg/m3).
Învelire acoperiº: placã lemnoasã laminatã, tratatã pe ambele suprafeþe,

de 10 mm grosime, alb V 20,nu conþine formaldehidã (E1).
Priza CEE: îngropat în partea de structurã superioarã a peretelui frontal.
Rezistenþa la greutate: 1,00 kN/m2

Rezistenþa la cãldurã: 0,3 W/m2K
Pereþii modulari au un înveliº exterior din tablã

cutatã ondulatã de 0,6 mm grosime; înveliº interior din
PAL melaminat imitaþie de stejar, grosime de 8 mm, V 20,
nu conþine formaldehidã (E1); izolaþie din vatã mine-
ralã de 60 mm (densitate: 16-24 kg/m3); rezistenþã la
cãldurã: 0,45 W/m2K.

Sunt executate: modul întreg, modul de uºã,
modul de geam, modul de geam sanitar.

Geamuri: cele standard; geamuri termopane, profile
PVC, 1370 x 885 mm, albe, deschidere oscilobatantã,
prevãzute cu rulouri PVC ºi cele sanitare; profil identic
cu geam standard, dimensiuni de 600 x 600 mm.

Uºile exterioare sunt din profile de aluminiu, termoizolante, vopsite în câmp
electrostatic conform normelor ISO.

Instalaþia electricã de 220 V/50 Hz include: 1 întrerupãtor, 2 prize standard,
1 conector pentru încãlzire electricã (supraasigurat), 2 corpuri de iluminat fluores-
cente, 1 conector exterior DAF.

Instalaþia de apã ºi canalizare, dupã caz, conþine: 1 lavoar cu robinet de apã
rece/caldã, 1 oglindã, 1 raft din PVC, savonierã, suport prosop, vas WC, 1 cabinã
de duº completã, un boiler electric de 80 de litri, racordare uºoarã la apã rece ºi
canalizare.

Preþurile de vânzare pentru containerele modulare sunt urmãtoarele:
container birou/locuit TIP A 4.400 Euro
container sanitar WC femei/bãrbaþi Tip F 8.600 Euro
container dublu birou/locuit Tip M 8.400 Euro
container birou/locuit Tip I 3.100 Euro
container sanitar WC cu douã compartimente Tip K 5.600 Euro

În cazul închirierii tarifele sunt urmãtoarele:
Tipuri de bazã: Tarife:
20' container depozitare Euro 3,2 - /buc./zi
20' container de birou tip A Euro 8,0 - /buc./zi
10' container sanitar (WC) Euro 9,6 - /buc./zi
20' container sanitar (WC/duºuri + WC) Euro 12,1 - /buc./zi

Containerele diferite de cele de bazã, însemnând containere de birou duble
sau cu amenajãri speciale, pereþi despãrþitori, diferite opþiuni de configuraþie sau
echipare, vor avea preþuri speciale, negociate între pãrþi, în funcþie de necesitãþile
clientului ºi de posibilitãþile de realizare a acestora.

CONTAINERE MODULARE DE BIROURI/LOCUIT/SANITARE
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Pentru cei care nu ºtiu, aici, la
Repsteel s-a fãcut structura meta-
licã pentru Combinatul Siderurgic
de la Cãlãraºi ºi pentru toate cele
care au urmat.

Astãzi însã, Repsteel nu
reprezintã numai un producãtor
de structuri metalice cu tradiþie,
Repsteel reprezintã un partener
de încredere, o firmã solidã, cu
perspective europene, o com-
panie ce îºi asumã trecutul,
prezentul ºi, mai ales, viitorul!

O companie ce îºi doreºte
promovarea valorilor pe piaþa
româneascã ºi crearea unui
sistem de calitate ºi profesio-
nalism care sã ne garanteze
recunoaºterea, atât pe plan
naþional, cât ºi internaþional.

O companie puternic implicatã
în viaþa socialã a judeþului,
acordând întotdeauna o ºansã
tinerilor; o companie implicatã în
acþiuni caritabile ºi cu scop edu-
caþional, sponsor al principalelor
evenimente din judeþ, promotor
al potenþialului judeþului Cãlãraºi,
la a cãrui dezvoltare contribuie în
permanenþã.

O companie implicatã în
proiecte de anvergurã, revolu-
þionare, care poate oferi soluþii

Aºa ar putea începe orice prezentare Repsteel.
• Cel mai mare producãtor de structuri
metalice din þarã. 
• Primul furnizor de servicii complete în
domeniul construcþiilor metalice.
• Oameni formaþi ºi educaþi în acelaºi mediu.

• Oameni tineri care recunosc valorile ºi-ºi
doresc însuºirea lor.
• Tradiþie, experienþã, stabilitate, conti-
nuitate!
Iatã coordonatele pe care se bazeazã,
astãzi, activitatea Repsteel.

25 dde aani dde eexperienþã!
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moderne ºi la timp; o companie
care oferã o gamã completã de
servicii începând cu proiectarea,
execuþia conform ultimelor stan-
darde internaþionale, transportul
ºi montajul structurii metalice pe
care o produce.

Ne asumãm, practic, responsa-
bil i tatea totalã în ceea ce
priveºte structura metalicã, încã
din faza de idee, pânã la faza de
montaj (structuri montate pe
ºantier). Prin partenerii noºtri
putem oferi proiecte la cheie,
însemnând sisteme de închi-
dere, celelalte instalaþii ºi infra-
structura.

1.300 tone/lunã – Aºa ar
putea începe orice discuþie

despre 2004 – Repsteel cea
mai mare producþie din þarã.
O provocare ºi o promisiune de
respectat. 

Cele mai mari facilitãþi de pro-
ducþie din þarã alocate producþiei
de structuri metalice, utilaje
moderne, o echipã de profe-
sioniºti, management ºi deter-
minare, iatã câteva condiþii care
ne-au permis obþinerea celei
mai mari producþii din þarã pe
parcursul unei singure luni.

2.000 tone/lunã – Aºa va
începe orice discuþie despre 2005
la Repsteel.

Ne-am luat un angajament,
ne-am fixat un obiectiv. Investiþiile
pe care le vom face în acest an,
prin achiziþia unor noi utilaje,

reorganizarea fluxului tehnologic
ºi modernizarea halelor ne vor
permite, cu siguranþã, atingerea
acestei producþii în mod constant.
Vom avea astfel confirmarea
poziþiei pe piaþa româneascã, iar
în perspectiva aderãrii României
la Uniunea Europeanã vom avea
un capital de încredere care ne
va permite tratarea de la egal la
egal a relaþiilor cu marile firme
europene concurente.

Un sistem de management
unitar ºi complet, o echipã de
profesioniºti, logisticã deosebitã,
servicii complete (proiectare,
execuþie, transport ºi montaj),
deschidere europeanã ºi profe-
sionalism, iatã cum va fi întâm-
pinat fiecare client Repsteel. 

• Localizare: Cãlãraºi, 110 km distanþã de Bucureºti;
• Proiecte derulate pânã în prezent:

peste 300, atât pe plan naþional, cât ºi internaþional;
• Numãr angajaþi: 160, 130 gulere albastre,

30 gulere  albe;
• Capacitate producþie: 1.300 tone/lunã;
• Producþie 2004/medie: 900 tone/lunã;
• Producþie 2004/maxim: 1.300 tone/lunã;
• Producþie 2005 estimatã pentru 30.11.2005:

2.000 tone/lunã;

• Facilitãþi: Hale 35.000 mp;
Teren 40.000 mp;
TOTAL 75.000 mp.

• Investiþii pânã în 2004: 5 milioane euro;
• Investiþii în 2005: 1,5 milioane euro;
• Poduri mobile: pentru sarcini de pânã la 35 tone;
• Sudori autorizaþi: 38;
• Stoc curent materie primã: 2.000 tone.

Headoffice: ISO Certificated Society          Commercial Office:

Calarasi, Prelungirea Bucuresti Street, no. 166 Bucharest, Gheorghe Moceanu Street, no 2-4

Phone : 004(0242)- 314.021/ 314.025  Fax:  331.973   Tel/ fax: 004(021)-230.18.11

office@repsteel.ro; www.repsteel.ro      secretariat@repsteel.ro

Cont: RO48ABNA4100264100217154 deschis la ABN AMRO Bank Bucuresti

REPSTEEL ÎN CIFRE:
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Lindab RRomânia
SSOOLLUUÞÞIIII DDEE PPLLAACCÃÃRRII CCUU TTAABBLLÃÃ CCUUTTAATTÃÃ 

Tabla cutatã trapezoidalã Lindab
CoverlineTM, ca de altfel toate sis-
temele Lindab, este obþinutã din oþel
special protejat în sistem multistrat
contra coroziunii, a razelor UV ºi
intemperiilor.

Astfel protejatã, durata de viaþã a
tablei cutate Lindab se ridicã la peste
50 de ani, timp în care calitãþile
iniþiale ale produsului se pãstreazã.  

Tabla cutatã Lindab corespunde
cerinþelor internaþionale de mediu,
fiind 100 % reciclabilã.

Oþelul folosit asigurã o greutate
proprie a structurii, redusã (6 kg/mp),
precum ºi o rezistenþã ºi o rigiditate
mari, fãcând-o pretabilã placãrilor. 

Lindab poate livra panourile din
tablã cutatã la orice lungime de pânã
la 13 m, eliminându-se astfel pierderile
de material din ºantier ºi facilitându-se
realizarea unor deschideri mari, precum
ºi acurateþea sporitã la montaj.

Deºi este privitã ca un material
preponderent industrial, fãrã potenþial
arhitectonic ºi estetic deosebit, tabla
cutatã se dovedeºte a fi un produs cu
rezultate spectaculoase atât ca
element structural, cât ºi pe rol de
finisaj.

Paleta largã de culori ºi profile, cu
facilitãþi decorative multiple, reco-
mandã tabla cutatã Lindab atât pentru
construirea, cât ºi pentru reabilitarea
spaþiilor cu urmãtoarele destinaþii:

saloane auto;
centre comerciale;

clãdiri pentru birouri;
depozite pentru diferite bunuri;
clãdiri industriale (spaþii de

producþie);
clãdiri în domeniul agrozootehnic;
sãli de sport; 
locuinþe private.

Stratul de protecþie exterior al
tablei cutate este realizat din poli-
ester (PE) de 25 µm sau High Build
Polyester (HBPE) de 50 µm, într-o
paletã de 15 culori în varianta de
acoperire PE, respectiv 17 culori în
varianta de acoperire HBPE. Tabla
cutatã Lindab este comercializatã ºi
în variantã zincatã ( Z 275 g/mp).

PLACAREA CU TABLÃ CUTATÃ 
Domeniu primar de utilizare a

tablei cutate, placãrile
sun t  o  so lu þ i e
deopotrivã de
eficientã din
mai multe
puncte de
vedere:

constructiv –
greutatea micã, efi-
cienþa soluþiei, cheltuielile reduse cu
montajul ºi rapiditatea punerii în
operã recomanda tabla cutatã ca
material atât pentru renovãri, cât ºi
pentru construcþii noi;

funcþional – ca urmare a posibi-
litãþilor de izolare a panourilor
obþinute, costurile de întreþinere a
clãdirii sunt reduse; în plus, mate-
rialul în sine nu necesitã întreþinere,
pãstrându-ºi foarte bine calitãþile în
timp;

estetic – diversitatea de profi-
luri ºi culori disponibile asigurã
valenþe estetice nelimitate oricãrei
construcþii placate cu acest tip de
material. 

Contactaþi specialiºtii Lindab
pentru a afla mai multe despre
placãrile cu tablã cutatã ºi
despre gama completã a solu-
þiilor oferite de Lindab România.

ªoseaua de Centurã nr. 8, 
ªtefãneºtii de Jos - Ilfov, 077175
Tel.: 021 2094.100
Fax: 021 2094.124
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Acoperiºuri ffãlþuite
Printre diversele tehnologii ºi

materiale utilizate la acoperirea con-
strucþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.

Tehnica fãlþuirii este cunoscutã în
Europa încã din timpul construcþiei
primelor catedrale, iar avantajele
dovedite au dus la aplicarea acestei
tehnici pe o scarã din ce în ce mai
largã. Aceste avantaje constau în:

versatilitate – materialele fãlþuite
pot îmbrãca cele mai diverse forme
ale unui acoperiº; se pot desena
cele mai variate modele pe acoperiº;
permit soluþii ingenioase de condu-
cere a apelor;

se pot realiza acoperiºuri cu
panta foarte micã ,  pânã la 3°
înclinaþie;

greutate redusã – acoperiºurile
realizate, de exemplu, din aliaj de
aluminiu, cântãresc 1,9 kg/m2;

rezistenþã la agenþii atmos-
ferici, nu puþine fiind acoperiºurile
fãlþuite care au traversat secolele.

Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite
sunt cuprul, zincul (a nu se con-
funda cu tabla zincatã) ºi aliajele din
aluminiu, materiale nobile care
ºi-au dovedit calitãþile în timp.

Iatã o scurtã prezentare a lor:
Cuprul este, prin excelenþã,

primul material capabil sã înfrunte
secolele. Culoarea strãlucitoare
naturalã a cuprului se modificã în
timp, trecând prin diferite nuanþe de
maro-închis. Pe suprafeþele încli-
nate, stratul protector de oxid con-
tinuã sã se dezvolte de-a lungul
timpului ºi, în cele din urmã, va
apãrea acea patinã verzuie caracte-
risticã produselor din cupru.

Firma KME din Germania oferã
din fabricã materialul în trei forme:

TECU CLASSIC;
TECU OXID – preoxidat, cu

aspect brunat;
TECU PATINA – pretratat pentru

aspect patinat.
Zincul este un material care s-a

consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de
acest material, multe din clãdirile de
prestigiu construite în perioada
interbelicã fiind acoperite cu zinc.
Un aliaj de tipul Rheinzink® se
obþine din zinc electrolitic cu grad de
puritate ridicat, prin adãugarea unei
cantitãþi bine determinate de cupru ºi
titan.

Tabla din zinc este rezistentã la
diferenþele de temperaturã, este
ignifugã ºi anticorosivã. Durata de
viaþã a învelitorilor din tablã de zinc –
chiar ºi în condiþii de mediu nefavora-
bile – este de cel puþin 80-100 de ani.

Un exemplu de aliaj de aluminiu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este
Falzonal de la firma NOVELIS
(Germania). Falzonalul este un
amestec de aluminiu, mangan ºi
magneziu care asigurã materialului
maleabilitate. Falzonal este vopsit
PvdF în culori variate (garanþie de
minimum 10 ani a strãlucirii vopselei)
ºi lãcuit cu lac poliester pe interior.

Proiectele de construcþii la care
poate fi utilizatã tehnica fãlþuirii sunt
foarte diverse ºi includ:

locuinþe private: case, vile,
blocuri mansardate etc.;

show-room-uri, magazine;
spaþii expoziþionale;
sãli de sport, bazine de înot;
clãdiri cu destinaþie turisticã:

hoteluri, cabane, pensiuni;
biserici.
obiective publice de prestigiu:

palate, muzee, imobile oficiale etc. 

Materialele prezentate, precum ºi
utilajele ºi sculele necesare pre-

lucrãrii lor sunt oferite de cãtre firma

MONSENA SRL

Str. Siriului 60A,
Sector 1, Bucureºti.

Tel.: 021-232.24.81, Fax: 021-232.06.29.
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Consolidarea cclãdirilor ccu ssisteme sspeciale
de pprotecþie aantiseismicã

prof. univ. dr. ing. Ioan POP - Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca

Cauze
Cauze datorate proiectãrii
O serie dintre aceste cauze sunt

obiective ºi provin din lipsa datelor
ºtiinþifice existente în momentul
proiectãrii (norme mai puþin avan-
sate, insuficienta cunoaºtere a
normelor de proiectare antiseismicã,
a interacþiunii structurã-teren de fun-
dare etc.). Existã, în multe situaþii, ºi
unele erori de proiectare.

Ambele vizeazã:
conformarea antiseismicã de

ansamblu greºitã (în special la
clãdirile vechi);

elemente structurale verticale
subdimensionate sau neconformate
corespunzãtor, cu ductilitate redusã;

transformãri în construcþii,
având la bazã o concepþie struc-
turalã greºitã;

schimbarea hãrþii de zonare
seismicã;

modificarea spectrelor de
proiectare etc.

Cauze datorate execuþiei:
utilizarea unor materiale de

construcþii necorespunzãtoare;
execuþie neadecvatã (segregãri

de betoane, straturi de acoperire ale
armãturilor insuficiente etc.)

Cauze provenite din exploatare:
neefectuarea la timp a repara-

þiilor curente;
schimbãri de destinaþii;
întreþinere curentã neglijentã;
fenomenul de îmbãtrânire

(obosealã).
Metode dde cconsolidare

Metodele de consolidare urmãresc
pãstrarea sau sporirea capacitãþii por-
tante ºi a ductilitãþii iniþiale.

Acestea se pot realiza:
Prin pãstrarea concepþiei

structurale iniþiale
Reabilitarea construcþiilor cu pãs-

trarea concepþiei structurale iniþiale
poate fi admisã atunci când gradul
de avarie este redus sau când avariile
sunt mai importante, dar locale, nea-
fectând structura în ansamblul ei.

Prin modificarea concepþiei
structurale iniþiale

Reabilitarea construcþiilor cu
modificarea concepþiei structurale
iniþiale se face atunci când prima
soluþie nu dã rezultate. Aceste
metode de consolidare, mai com-
plexe, pot conduce la modificarea
stãrii de eforturi a structurii, fie prin
introducerea unor elemente struc-
turale noi, fie prin formarea unor
subansambluri.

Prin înlãturarea suprasolici-
tãrilor

Reabilitarea construcþiilor prin
înlãturarea suprasolicitãrilor se face

în mai multe moduri, ca de exemplu:
schimbarea destinaþiei clãdirii, trans-
ferul încãrcãrilor spre baza con-
strucþiei ºi, în mod special, prin
introducerea unor sisteme de izolare
seismicã ºi/sau a unor disipatori
speciali de energie.

CONSOLIDAREA CLÃDIRILOR
PRIN UTILIZAREA SISTEMELOR
SPECIALE DE PROTECÞIE ANTI-
SEISMICÃ

Clãdiri ce nu pot rezista la
acþiunile seismice prognozate în
amplasament

În aceastã categorie intrã un
numãr însemnat de clãdiri supuse
unor cauze obiective datorate proiec-
tãrii pe baza unor spectre de
proiectare modificate în timp, schim-
bãrii hãrþilor de zonare seismicã sau
chiar unei proiectãri fãrã a lua în cal-
cule acþiunea excepþionalã din seism.

Fig. 1: Variaþia coeficientului de amplificare dinamicã β

Degradãrile structurale ale multor clãdiri din fondul construit existent, precum ºi insuficienta rezistenþã a
acestora la acþiunile seismice prognozate în amplasament, care le pun în pericol siguranþa ºi stabilitatea, pre-
ocupã în mod intens atât cercurile inginereºti de specialitate, cât ºi pe beneficiarii clãdirilor din România.

O enumerare sinteticã a cauzelor care pot conduce la degradarea sistemelor structurale este deosebit de
importantã pentru a lua decizia  de reabilitare a unor clãdiri. 

continuare în pagina 82
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ASIGURAREA BUNURILOR PENTRU RISCUL DE INCENDIU,
ALTE CALAMITÃÞI ªI RISCURI SPECIALE

– produs oferit de BCR ASIGURÃRI –

Aceastã asigurare se adreseazã atât persoanelor fizice, cât ºi persoanelor juridice care doresc
protecþie prin asigurare ºi care au un interes asupra bunului asigurat.

Ce se poate asigura?

Se pot asigura:
• clãdiri le cu destinaþia de locuinþe sau folosite pentru desfãºurarea unor activitãþi

economice/sociale;
• conþinutul acestora (mijloace fixe, mijloace circulante, mobilier, biroticã, bunuri casnice).

Care sunt riscurile asigurate?

Asigurarea se poate încheia, în funcþie de opþiunea asiguratului, pentru urmãtoarele riscuri:
• riscuri standard (incendiu, trãsnet, explozie, cãderea aparatelor de zbor);
• riscuri extinse (riscurile standard la care se adaugã calamitãþile naturale - cutremur, inundaþie,

furtunã, grindinã, ploaie torenþialã, prãbuºiri sau alunecãri de teren, greutatea stratului de
zãpadã - cãderea pe clãdiri a unor corpuri);

• toate riscurile (riscurile de mai sus plus unele riscuri speciale, cum ar fi: inundare ca urmare a
avariilor accidentale ale instalaþiilor de apã, canal sau încãlzire, riscuri politice, vandalism, furt
produs prin efracþie sau acte de tâlhãrie).

Caracteristici:

• are un preþ redus; 
• se încheie pe o perioadã determinatã de timp (de regulã, 1 an);   
• este flexibilã, adaptându-se nevoii de protecþie a asiguratului;
• se poate extinde acoperirea, incluzând în asigurare ºi pierderile financiare cauzate de întreruperea

activitãþii (profit brut, cheltuieli suplimentare).

SEDIUL CENTRAL

B-dul Libertãþii nr 22, bl. 102, Sector 5, Bucureºti - 050707 ROMÂNIA
tel. 021.335.19.50; 021.335.05.18; 021.335.12.14; 021.335.02.08

fax: 021.335.19.51; 021.335.07.50
e-mail: office@bcrasig.ro; web site: www.bcr.ro
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O evoluþie a spectrelor seismice
de proiectare este prezentatã în
figura 1, unde poate fi observatã o
modificare substanþialã a acestora.   

Prin schimbarea zonãrii seismice
ºi prin modificarea coeficientului de
amplificare dinamicã β, coeficientul
seismic "c", calculat ca produs:

variazã în timp cu valori semni-
ficative de la un normativ la altul  ºi,
prin urmare, variazã ºi încãrcarea
seismicã Si,

Se exemplificã acest lucru pentru
clãdirile situate în Bucureºti, având
structurã în cadre din beton armat ºi
structurã în diafragme din beton
armat. Pentru structurile în cadre din
beton armat, rezultatele sunt

prezentate în figura 2, iar pentru
structurile în diafragme din beton
armat, în figura 3, în cazul unor con-
strucþii de importanþã normalã.

Valoric, raportul dintre coeficien-
tul seismic ci corespunzãtor Norma-
tivului P100-92 ºi normativelor
P13-63; P13-70 ºi P100-78(81) este
prezentat în tabelele 1 ºi 2, pentru
municipiul Bucureºti.

Analizând tabelul 1, care cuprinde
valorile acestui raport pentru structuri
în cadre din beton armat, se constatã
cã, la perioade de vibraþie de 0,8–1,2
sec., perioade întâlnite curent, rapor-
tul este de 4,33–6,50 faþã de struc-
turile proiectate în baza normativelor
P13-63 ºi P13-70.

Aceeaºi analizã efectuatã pentru
structuri în diafragme din beton
armat, vezi tabelul 2, aratã cã la
perioade întâlnite curent de 0,6–1 sec.,
raportul dintre forþa seismicã evaluatã
în baza Normativului  P100-92 ºi
forþa seismicã evaluatã în baza
normativelor P13-63 ºi P13-70 este
de 4,920–8,125.

Dacã la aceste rezultate valorice
adaugãm ºi faptul cã majoritatea
structurilor proiectate conform nor-
mativelor P13-63 ºi P13-70 nu au
beneficiat de o conformare antiseis-
micã corespunzãtoare, din lipsa
unor cunoºtinþe adecvate, este sim-
plu de concluzionat cã multe dintre
aceste clãdiri nu vor rezista la acþiu-
nile seismice prognozate a se pro-
duce în amplasament ºi, drept
urmare, vor exista avarii importante
în sistemele structurale.

Consolidarea clãdirilor prin
utilizarea sistemelor speciale de
protecþie antiseismicã

Fãrã a diminua importanþa sis-
temelor clasice de consolidare a
clãdirilor, credem cã este momentul
ca ºi în România sã se punã un
accent mai mare pe sistemele mo-
derne de consolidare a clãdirilor exis-
tente. Toate þãrile expuse cutremurelor
au introdus, în practica curentã de
consolidare a unor clãdiri, asemenea
sisteme; ceea ce impune ca ºi în
România, cel puþin experimental, sã
se studieze oportunitatea realizãrii
unor asemenea consolidãri.

Tabelul 1: Raportul dintre coeficientul global CP100-92 ºi CP13-63; CP13-70;CP100-81 pentru
structuri în cadre din beton armat, situate în Bucureºti

Fig. 2:  Structuri în cadre din beton armat, situate în Bucureºti

Fig. 3:  Structuri în diafragme din beton armat, situate în Bucureºti

Tabelul 2: Raportul dintre coeficientul global CP100-92 ºi CP13-63; CP13-70;CP100-81 pentru
structuri în diafragme din beton armat, situate în Bucureºti

- Construcþii de importanþã
normalã

- Construcþii de importanþã
normalã
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Metoda de consolidare preconizatã
presupune o diminuare a energiei
induse ºi/sau o majorare a capacitãþii
construcþiei de a disipa energia
indusã de cutremur în clãdire.

Prima cale se realizeazã prin
introducerea unor sisteme de izolare
seismicã în bazã, iar a doua cale
presupune introducerea unor
disipatori speciali de energie în
construcþie.

Oportunitatea introducerii sis-
temului de consolidare prin izolare
seismicã la baza clãdirilor este justi-
ficatã ºi de faptul cã în România
existã o anumitã experienþã în acest
sens, ºi anume: realizarea la Iaºi a
unei clãdiri pe reazeme de izolare
seismicã (elipsoizi amplasaþi la
nivelul subsolului) ºi peste 25 de
lucrãri de translaþie, realizate între
anii 1982 ºi 1989.

Experienþa dobânditã pe plan
mondial în domeniul consolidãrii
clãdirilor, în special a obiectivelor
care reprezintã valori importante ale
patrimoniului cultural ºi istoric, justi-
ficã utilizarea unui asemenea sistem
de consolidare (reabilitare) a clãdirilor.
Avantajul folosirii sistemului de izo-
lare în bazã este cã acesta conservã
integral construcþia, nu necesitã
evacuarea persoanelor sau întreru-
perea activitãþilor ºi, nu în ultimul
rând, comportã o duratã de execuþie
redusã. Costul unei asemenea con-
solidãri este cuprins între  25% ºi 50%
din valoarea construcþiei.

Aºa cum s-a arãtat anterior, a
doua cale de consolidare a clãdirilor
este de a introduce în clãdiri disipa-
tori (consumatori) de energie cu rolul
de a consuma o parte din energia
indusã în cadrul unui sistem structu-
ral de acþiuni excepþionale (seism,
vânt, explozii); ºi în aceastã situaþie,
sistemele pe care le recomandãm
sunt sistemele pasive, mai bine
cunoscute ºi cu posibilitãþi de apli-
care fãrã o pregãtire specialã.

Disipatorii utilizaþi pot fi clasificaþi
astfel:

a) Disipatori de energie bazaþi pe
deformarea plasticã a metalului.

Disipatorii de energie bazaþi pe
deformarea plasticã a metalului ºi-au
gãsit aplicabilitatea în reabilitarea
unor structuri existente în Noua
Zeelandã, Italia, SUA, Mexic etc.
Se remarcã în acest sens reabili-
tarea  unei clãdiri cu 40 de niveluri în
Mexic, avariatã de seismul din 1985,
cu avarii moderate.

b) Disipatori de energie bazaþi pe
extrudare.

Dispozitivele în care sunt extru-
date materiale solide absorb energia
prin deformare în interiorul cristalelor
prin alunecare ºi maclare. În con-
strucþii dispozitivele se bazeazã, în
general, pe extrudarea plumbului.

c) Disipatori de energie bazaþi pe
alunecare cu frecare.

Obiectivul acestor dispozitive
este acela de a încetini miºcarea
clãdirii mai mult prin “frânare” decât
prin “rupere”. (Pall, A.S., Marsh, C).
Dispozitivele cu fricþiune PALL au
fost utilizate la consolidarea a ºase
clãdiri în Canada. Pentru reabilitarea
clãdirilor unei ºcoli s-au luat în con-
siderare douã scheme diferite de
consolidare: o metodã clasicã
folosind pereþi structurali ºi metoda
creºterii capacitãþii de disipare
folosind dispozitivele de disipare
energeticã prin fricþiune. S-a ales a
doua variantã pentru cã a costat cu
40% mai puþin decât prima, iar timpul
de execuþie a fost cu 60% mai mic.

d) Disipatori de energie bazaþi pe
deformarea materialelor vâsco-elastice.

Disipatorii vâsco-elastici utilizaþi în
construcþii de aproximativ 35 de ani,
la început la clãdiri supuse acþiunii
vânturilor, sunt azi folosiþi ºi la acþiuni
seismice. Prima consolidare cu aceºti
disipatori s-a realizat în SUA, în anul
1993, la o clãdire cu 13 etaje, constru-
itã în 1976 în San Jose, California,
la care rezultatele evaluãrii seismice
au arãtat cã structura nu putea
rezista la acþiunile seismice prog-
nozate în amplasament.

e) Disipatori de energie cu fluid
vâscos.

Disipatorul cu fluid pentru atenu-
area ºocurilor ºi vibraþiilor este bine

cunoscut ca aplicaþie la amorti-
zoarele automobilelor. În domeniul
ingineriei seismice, aceste disipa-
toare au aplicaþii practice de aproxi-
mativ 30 de ani. Ele au fost folosite
(este vorba de dispozitivul Taylor) la
consolidarea unei clãdiri istorice cu
4 niveluri (Woodland Hotel). Struc-
tura în cadre din beton armat
(1927), foarte zveltã pe o direcþie,
necesita consolidãri. Proprietarul
dorea pãstrarea arhitecturii, efec-
tuarea lucrãrilor fãrã a dezafecta
clãdirea ºi costuri minime. S-au uti-
lizat disipatori cu fluid vâscos, cos-
turile de reabilitare fi ind de
aproximativ 10$/mp.

Concluzii
Reabilitarea unei clãdiri având la

bazã analiza prin prisma bilanþului
energetic (creºterea capacitãþii
structurale de disipare a energiei cu
ajutorul unor dispozitive speciale ºi
diminuarea energiei induse de seism
în structurã prin izolarea în bazã)
este aplicatã pe plan mondial ºi
necesitã eforturi pentru a fi aplicate
ºi în România. Acest mod de consoli-
dare (reabilitare) a clãdirilor se poate
aplica, în primã etapã, cu rezultate
foarte bune la clãdiri declarate monu-
mente istorice ºi, nu în ultimul rând,
la clãdiri a cãror sistem structural nu
poate rezista la acþiunile seismice
viitoare, prognozate în amplasament
(vezi diferenþele extrem de mari între
forþele seismice rezultate în baza
Normativului P100-92 ºi P13-63, P13-70).
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PANOURI DIN TABLÃ CUTATÃ,
TRAPEZOIDALÃ 

Caracteristici: înãlþimea cutei:
6-200 mm, în varianta de panouri
plane sau curbate, autoportante.
Opþional se pot realiza în varianta per-
foratã pentru protecþie acusticã sau
protejatã împotriva condensului.

Domenii de utilizare: închidere
pentru pereþi sau acoperiºuri de con-
strucþii, cu sau fãrã izolaþie termicã,
cofraj pierdut, elemente cu o cutã
înaltã, autoportante, cu deschideri
pânã la 9,00 m. 

Material: zincat ºi vopsit RAL (poli-
ester, PVDF, plastisol, HP-200) în mai
mult de 70 de culori standard, pentru
exterior sau interior, aluminiu natur
sau vopsit pentru faþade, inox lustruit,
folosit în cazuri speciale. 

PANOURI DIN TABLÃ ONDULATÃ 
Caracteristici: înãlþimea cutei:

18-55 mm, în varianta de panouri
plane sau curbate.

Domenii de utilizare: în principal
pentru faþade, folosite în aºezare
orizontalã.

Material: acelaºi ca la panourile de
tablã cutatã, utilizate mai des din
aluminiu.

PANOURI  TIP SANDWICH 
Caracteristici: panouri sandwich

alcãtuite din douã foi de tablã, cu un
strat intermediar izolator. Opþional se
pot compune dintr-o faþã din tablã ºi a
doua din folie de aluminiu sau folie
bitumatã.

Suprafaþa  exterioarã poate fi
tratatã în diverse variante în funcþie de

producãtori, cutatã, ondulatã, planã
sau nuturi. 

Pereþii pot fi realizaþi în varianta
cu prinderi vizibile sau mascate, cu o
faþã perforatã pentru protecþie fonicã.

Domenii de utilizare: în general,
pentru pereþi ºi acoperiºuri de con-
strucþii izolate termic (peste 100 mm
grosime se folosesc pentru exe-
cutarea incintelor frigorifice).

Material: izolaþie din spumã poli-
uretanicã, vatã mineralã sau polistiren.
Vata mineralã se utilizeazã atunci
când este cerutã o protecþie ridicatã
antifoc. Polistirenul care nu are rezis-
tenþã la foc se foloseºte pentru con-
strucþii cu duratã de existenþã redusã.
Cele mai uzitate sunt panourile cu
spumã poliuretanicã deoarece oferã
cel mai bun raport calitate/preþ. Tablele
exterioare pot fi din aluminiu sau oþel
zincat ºi vopsit în culori standard.

CASETE (TIP C) 
Caracteristici: casete de interior,

modul cu lãþime de 333 mm, 400 mm,
500 mm ºi cel mai des 600 mm,
adâncime de la 90 la 160 mm, auto-
portante fãrã stâlpi intermediari, pânã
la 8.500 mm, în general vopsite, opþional
ºi cu perforaþii pentru izolaþie fonicã.
Casetele (tip C) reprezintã un sistem
variabil deoarece, fiind montate la
interiorul pereþilor, cu izolaþie termicã
plasatã în grosimea casetei, exteriorul
peretelui se poate realiza atât cu
panouri de tablã cutatã sau ondulatã,
cât ºi cu lamele de faþadã, casete
metalice de mari dimensiuni sau chiar
casete din alucobond.

Domenii de utilizare: pereþi izolaþi,
autoportanþi , cu cerinþe ridicate de
izolare acusticã ºi antifoc.

Material: oþel zincat sau vopsit cu
poliester.

LAMELE PENTRU FAÞADE 
Caracteristici: module de 200- 400 mm,

formate pe valþuri, cu 2-4 canturi,
suprafaþã planã sau riflatã, fixarea cu
ºuruburi pe structurã sau mai bine clip-
sate pe ºinele de montaj. Oferã un
design foarte bun al faþadei.

Domenii de utilizare: faþade
neportante, unde sunt cerute calitãþi
arhitecturale sporite, dar la preþuri
accesibile.

Material: oþel zincat ºi vopsit, alu-
miniu vopsit sau titanzinc.

CASETE DE FAÞADÃ KP-FORM 
Caracteristici: faþade „preþioase”

ca imagine, dar mai scumpe, care
oferã posibilitatea realizãrii de forme
chiar pãtrate cu dimensiuni de peste
400 mm pânã la 900 mm lãþ ime
maximã.

Domenii de utilizare: faþade
neportante, cu cerinþe arhitectonice
superioare, casete cu dimensiuni de
peste 400 mm lãþime.

Material: 
tablã de oþel zincatã ºi vopsitã

sau aluminiu vopsit; în aceste variante
grosimea tablei este legatã de dimen-
siunea casetei;

panouri compozite din aluminiu,
cum ar fi Alucobond, Reynobond, Alpolic –
o  variantã superioarã din punct de
vedere calitativ, dar ºi mai scumpã. 

Sisteme mmoderne dde îînchidere
pentru ppereþi ººi aacoperiºuri

METAL PROFILE ROMÂNIA
Piaþa Alba Iulia nr. 2,

Bl. I-1, sc. C, etaj 6, apt. 69,
Sector 3 - BUCUREªTI.
Tel.: +40-21-320.41.40,
Fax: +40-21-320.33.60.
Mobil: 0788-576.941,

0788-576.942, 0788-576.943.
E-mail: office@metalprofile.ro

www.metalprofile.ro

Principalele avantaje ale sistemelor  de închidere pe bazã de panouri cu pereþi
subþiri din metal – panouri sandwich, lamele ºi casete – sunt: preþul scãzut în
comparaþie cu caracteristicile tehnice oferite, timpul de execuþie redus, precum ºi
durata de viaþã de decenii.

Societatea METAL PROFILE România oferã pe piaþa româneascã produse ale
renumitelor firme de profil din Europa, printre care SALZGITTER - Germania,
FISCHER - Germania, HOESH - Austria, PFLAUM - Austria, SAB - Olanda,
MONTANA - Elveþia, METECNO - Italia, FLORPROFILE - Polonia, KINGSPAN -
Cehia, TRIMO - Slovenia. Sortimentul este diversificat în continuare, astfel încât
sã poatã fi oferitã o gamã completã ºi sã se scurteze timpul de livrare.
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CCuunnooaaººtteerreeaa ccoommppoorrttããrriiii iinn ssiittuu aa ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr
- cchheeiiaa pprrooggrreessuulluuii îînn aacceesstt ddoommeenniiuu

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

Înseamnã, de asemenea:
Siguranþã pentru viaþã, integritate

corporalã ºi sãnãtate ca ºi pentru
proprietatea asupra mijloacelor asigu-
ratorii ale acestor condiþii;

Confort pentru desfãºurarea
multiplelor ºi diverselor activitãþi umane;

Economie de mijloace materiale
ºi financiare în realizarea cerinþelor
de siguranþã ºi confort.

Dacã cerinþa de siguranþã este o
exigenþã, primordialã ºi obligatorie,
cea de confort este o cerinþã opþio-
nalã ºi secundarã, iar cea de
economie, una conjuncturalã.

Cum respectã o construcþie
aceste cerinþe? Prin încadrarea
performanþelor sale – respectiv a
proprietãþilor de comportament
manifestate in situ în procesul de
interacþiune cu mediul ambiant,
natural ºi tehnologic – în limite
prestabilite, prin condiþiile de utilitate
derivate din destinaþia ei funcþionalã.

Care sunt aceste performanþe
condiþionate utilitar pentru cele trei
cerinþe fundamentale?

Pentru cerinþa de siguranþã pot fi
condiþionate performanþe ca: rezis-
tenþa fizicã ºi chimicã, stabilitatea de
formã ºi poziþie, elasticitatea, rigidi-
tatea, deformabilitatea, etanºeitatea,
puritatea aerului ºi a apei etc. Pentru
cerinþa de confort pot fi condiþionate
performanþe ca: vizibilitatea, audibili-
tatea, higrotermia, nivelul vibraþiilor,
mirosuri le,  accesibi l i tatea etc.
În sfârºit, pentru cerinþa de econo-
mie pot fi condiþionate performanþe
precum: durabilitatea, mentenabili-
tatea, flexibilitatea, fiabilitatea º.a.

Prin posibilitatea condiþionãrii
utilitare a performanþelor de compor-
tament ale construcþiilor, acestea
devin, practic, criterii de apreciere/eva-
luare a aptitudinii pentru exploatare a
acestora.

În mãsura în care o performanþã
satisface condiþiile de utilitate
impuse de destinaþia funcþionalã a
unei construcþii, ea devine, pentru
acea construcþie, o calitate.

În felul acesta, ansamblul perfor-
manþelor unei construcþii îi caracteri-
zeazã ºi îi definesc comportarea in
situ, în timp ce ansamblul calitãþilor
acesteia îi definesc aptitudinea pen-
tru exploatare, calitatea ei globalã.

Ca atare, o construcþie aptã pen-
tru exploatare are atâtea calitãþi,
câte performanþe de comportament
corespund condiþiilor de utilitate
derivate din destinaþia ei funcþionalã.

Schema acestui concept este
prezentatã în figura 1.

Prin concepþie, proiectare ºi exe-
cuþie, se imprimã unei construcþii
calitãþile care sã o facã aptã pentru
exploatare pe o duratã de timp
prestabilitã, care reprezintã durata ei
de serviciu ºi a cãrei realizare este
condiþionatã de corecta exploatare,
ca ºi de intervenþiile de mentenanþã,
adicã de întreþinere ºi reparaþii.
Degradarea construcþiilor în urma
transformãrilor fizico-chimice din
procesul de interacþiune cu mediul
ambiant ºi cu sine însãºi, cunoscutã
ca uzurã fizicã, este un proces
inexorabil care ar duce la dispariþia
lor, dacã nu ar exista intervenþiile de
mentenanþã. În plus, pot interveni
accidente de construcþii sau aºa-
numita uzurã moralã, cu schimbarea
condiþiilor de utilitate determinate de
procesul tehnologic, care sã nece-
site intervenþii de reabilitare, respectiv

Fig. 1: Schema conceptului de aptitudine pentru exploatare a construcþiilor

Cred cã lumea este de acord cã toate activitãþile din domeniul
construcþiilor au un singur scop final, acela  de a realiza construcþii
"apte pentru exploatare".

Ce înseamnã aceasta?
Înseamnã cã o construcþie din orice categorie – civilã, industrialã,

agrozootehnicã, hidrotehnicã, edilitarã, cale de comunicaþie ºi trans-
port, specialã – trebuie sã-ºi îndeplineascã, în cursul existenþei ei în
fazã de serviciu, funcþia pentru care a fost creatã prin destinaþie,
respectând cele trei cerinþe fundamentale ale beneficiarilor ei: sigu-
ranþã, confort ºi economie. 

Motto:
"Qui habet aures

audiendi, audiat"
(Cine are urechi de

auzit aude).



de renovare a aspectului, sau de
restructurare constructivã; reabili-
tarea mai poate surveni ºi ca urmare
a schimbãrii destinaþiei funcþionale a
construcþiei la dorinþa proprietarului.

În toate aceste cazuri, interven-
þiile de mentenanþã sau de reabili-
tare urmãresc fie menþinerea, fie
refacerea calitãþilor pierdute ale con-
strucþiei, respectiv a aptitudinii ei
pentru exploatare.

Schema acestui concept este
prezentatã în figura 2.

Cu alte cuvinte, aptitudinea pen-
tru exploatare a unei construcþii
depinde, pe de-o parte, de calitãþile
care i-au fost imprimate prin con-
cepþie, proiectare ºi execuþie, iar pe
de altã parte, de menþinerea ºi
refacerea acestor calitãþi prin inter-
venþiile din cursul existenþei sale, ca
ºi prin exploatarea ei corectã, în
acord cu previziunile avute în vedere
iniþial.

Realizarea acestei situaþii se
bazeazã pe cunoaºterea aprofun-
datã a tuturor factorilor ce intervin în
cursul execuþiei construcþiilor, ca ºi a

celor ce acþioneazã pe parcursul
existenþei lor. Cercetarea caracteris-
ticilor/proprietãþilor intrinseci ºi de
interacþiune/comportament ale materi-
alelor de construcþie, ale elementelor,
subansamblurilor ºi ansamblurilor
structurale cu toate legãturile lor,
proiectarea unor construcþii dupã
regulile consfinþite de experienþa
colectivã profesionalã, execuþia con-
strucþiilor conform cu proiectele ºi cu
folosirea celor mai adecvate
tehnologii converg la realizarea de
construcþii apte pentru exploatare,
utile beneficiarilor dupã destinaþia lor
funcþionalã. În continuare, dupã
realizarea fapticã ºi darea în
exploatare, menþinerea ºi refacerea
calitãþilor construcþiilor se bazeazã
pe monitorizarea comportãrii lor in
situ, ºi anume pe urmãrirea evoluþiei
performanþelor lor ºi pe intervenþiile
efectuate asupra lor.

Urmãrirea comportãrii in situ a
construcþiilor este importantã sub
aspectul dublei valorificãri a rezul-
tatelor obþinute din observare ºi
mãsurãri, respectiv o valorificare

imediatã, constând din stabilirea
nevoilor de intervenþie pentru
menþinerea sau refacerea aptitudinii
pentru exploatare a construcþiei
investigate ºi, mai important, o
valorificare de perspectivã generali-
zatã prin interpretarea statisticã a
rezultatelor, în vederea perfecþionãrii
cunoºtinþelor noastre.

În felul acesta, urmãrirea com-
portãrii in situ a construcþiilor devine,
pe de o parte, o sursã inestimabilã ºi
inepuizabilã de inspiraþie pentru
descoperirea problemelor ce diri-
jeazã/influenþeazã dezvoltarea în
domeniul construcþiilor, iar pe de altã
parte constituie un mijloc de verificare
ultimã ºi autenticã a viabilitãþii oricãrei
inovaþii în domeniu. ªi toate acestea
pornind de la premisa cã obiectivul
tuturor participanþilor la realizarea
unor construcþii este ca acestea sã fie
apte pentru exploatare.

Cu alte cuvinte, comportarea in situ
a construcþiilor ºi aptitudinea lor pentru
exploatare reprezintã cheia dezvoltãrii
ºi a progresului în construcþii.

Aceastã concluzie, cunoscutã ºi
evidentã de altfel, nu îºi gãseºte
însã o consecinþã logicã în practicã.
Monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor nu constituie încã disci-
plinã de studiu în învãþãmântul de
specialitate, mediu ºi superior;
activitatea, deºi legiferatã ºi regle-
mentatã, încã nu este suficient de
extinsã la toate categoriile de con-
strucþii; reglementãrile în domeniu
sunt insuficient fundamentate teoretic
ºi slab coroborate ca aplicaþie; valo-
rificarea superioarã a rezultatelor
activitãþii este neglijatã; autoritatea
publicã nu se implicã suficient pentru
a-i exploata rolul pozitiv, folosind
rezultatele monitorizãrii comportãrii
in situ a construcþiilor la orientarea
politicilor statului, la îmbunãtãþirea
legilor ºi a reglementãrilor în con-
strucþii, la susþinerea cercetãrii ºi
introducerea progresului în acest
domeniu.

Câteva mãsuri ale autoritãþii de
stat ar putea transforma activitatea
de monitorizare a comportãrii in situ
a construcþiilor în ceea ce ar merita
sã fie, ºi anume cheia progresului în
acest sector de activitate.

Fig. 2.: Schema intervenþiilor pe construcþii

Fig. 3. Schema monitorizãrii comportãrii in situ a construcþiilor
continuare în pagina 92
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Care sunt aceste mãsuri?
1. – Transformarea Inspectoratului

de Stat în Construcþii dintr-o organi-
zaþie centralã, controlor fãrã rãspun-
dere al întregii activitãþi profesionale,
exponent al autoritãþii de stat cu puteri
discreþionare în alegerea obiec-
tivelor de control ºi a aplicãrii
amenzilor, într-o organizaþie din
subordinea administraþiei publice
locale, la dispoziþia cetãþenilor
cãrora trebuie sã le asigure condiþii
de siguranþã din partea construcþi-
ilor, prin controale preventive asupra
comportãrii acestora în teritorii aflate
în responsabilitatea inspectorilor
locali.

2. – Înfiinþarea în cadrul autoritãþii
de stat centrale a unei unitãþi de cen-
tralizare, prelucrare ºi interpretare
statisticã a datelor rezultate din
monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor, în vederea definirii
politicilor statului în domeniul con-
strucþiilor privind legislaþia, regle-
mentãrile, cercetarea subvenþionalã
de stat etc.

3. – Abrogarea Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcþii, o lege

caducã ºi neadaptatã spiritului euro-
pean, prin menþinerea paternalismului
statal preluat din fostul sistem comunist,
ºi promulgarea unei alte legi, Legea
privind activitatea în construcþii, o
lege prin care sã se stabileascã lini-
ile directoare pentru activitãþile de
execuþie, proiectare, asistenþã, con-
sultanþã, cercetare, formarea cadrelor,
reglementare, agrementare, certifi-
carea calitãþii, atestarea compe-
tenþei profesionale ºi ocupaþionale,
acreditarea persoanelor fizice ºi
juridice, autorizarea, licitarea, con-
tractarea, garantarea, precum ºi
monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor ºi care sã defineascã ºi
locul, rolul, responsabilitãþile ºi drep-
turile profesioniºtilor din construcþii.

4. – Legalizarea ocupaþiei "Moni-
torizarea comportãrii in situ a con-
strucþiilor" în care sã activeze
persoane calificate profesional ºi
atestate (de exemplu, ca respon-
sabil cu urmãrirea curentã, specialist
în urmãrirea specialã ºi expert în
monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor, precum ºi firme private
acreditate pentru executarea lucrãrilor

de monitorizare – urmãrire ºi
intervenþii – a comportãrii in situ
a construcþiilor.

5. – Consultarea asociaþiilor pro-
fesionale ºi patronale la luarea unor
decizii privind politicile statului,
reglementarea, atestarea, acre-
ditarea etc., ºi chiar cedarea unor
prerogative, actualmente monopo-
lizate de autoritatea de stat, asocia-
þiilor din societatea civilã; pentru
comportarea in situ a construcþiilor,
reprezentativã este Comisia Naþio-
nalã Comportarea in situ a Con-
strucþiilor, înfiinþatã în 1994 din fosta
comisie tehnicã cu aceeaºi denu-
mire ce a existat ca atare din 1984.

Dacã noile forþe politice, ajunse
la guvernare în decembrie 2004, vor
înþelege ce orizonturi se deschid prin
folosirea avantajelor oferite de
cunoaºterea comportãrii in situ a
construcþiilor ºi vor promova o
politicã adecvatã, este sigur cã vor
reuºi sã impulsioneze progresul în
domeniul construcþiilor.

Cine are urechi de auzit aude,
atenþioneazã un vechi dicton. 
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în 2005 vor fi solicitate

echipamentele mult mai

complexe, pentru trans-

portul ºpanului, al deºe-

uri lor de materiale

lemnoase, celulozei ºi al

gunoiului menajer sortat.

EuroBody, divizia de

carosare a firmei Cefin,

a fãcut un pas înainte,

construind ºi lansând pe piaþã o

nouã gamã de produse:

transportoare containerizate,

echipate cu cârlig de ridicare a con-

tainerului ºi cu macara hidraulicã;

transportor pentru gunoi mena-

jer sortat;

transportor pentru materiale de

construcþii.

Aceste echipamente deosebit de

complexe sunt executate graþie

colaborãrii cu firme reputate din

domeniu: producãtorul de echipa-

mente hidraulice de talie mondialã

OMFB, care a livrat circuitele ºi

acþionãrile hidraulice, producãtorul

de macarale Loglift, perla echipa-

mentelor de încãrcat ºpan etc., pre-

cum ºi producãtorul italian de cârlige

hidraulice DIMA.

Echipamentul a solicitat un grad

înalt de proiectare, necesitând cal-

cule de stabilitate atât în faza de

încãrcare-descãrcare, cât ºi în faza

de transport.

Construcþia ºi omologarea lui au

fost urmate de autorizarea ISCIR,

necesarã  a tâ t  pen t ru  câr l igu l

Piaþa româneascã de transport

pentru vehicule industriale începe sã

se orienteze, din ce în ce mai mult,

spre echipamentele specializate.

În acest domeniu, care ºi-a arãtat

tendinþele începând de anul trecut

p r i n  so l i c i t ã r i  t o t  ma i  se r i -

oase  pen t r u  ech i pamen te  de

încãrcare º i  t ransport  buºteni ,



de ridicare, cât ºi pentru macaraua

hidraulicã.

Hook-lift-ul de încãrcare a con-

tainerelor este prevãzut cu stabilizator

hidraulic, iar comenzile sunt execu-

tate prin comandã radio.

Miºcãrile echipamentului sunt

limitate de senzori optici, asigurând

o stabilitate deosebitã vehiculului

purtãtor.

La partea din spate este prevãzut

cu role de ghidare pentru container,

iar în timpul transportului containerul

este asigurat printr-un sistem

hidraulic de blocare. 

Echipamentul este destinat trans-

portului de containere cu lungimea

de 7 m ºi este capabil sã transporte

o sarcinã de 24 t.

Macaraua este echipatã cu

graifer specializat pentru încãrcarea

ºpanului, iar braþele de încãrcare,

pentru a preveni uzura prematurã,

sunt dublate cu HARDOX.

Cefin, prin divizia EuroBody,

livreazã echipamente similare,

începând de la sarcina de transport

de 3,5 t pânã la gama de 30 t,

pregãtind varianta de instalare

pe camion, remorcã, dar ºi varianta

de echipare pe semiremorcã.

În acelaºi timp, se pune la dispo-

ziþia clientului echipamentul specia-

lizat pentru încãrcarea containerelor

pentru deºeuri menajere.

EuroBody vã stã la dispoziþie

pentru construcþia ºi livrarea întregii

game de echipamente hidraulice pe

care le construieºte în acest

moment, atât în sediul din Bucureºti,

cât ºi în locaþiile din Timiºoara, Cluj,

Piteºti, Ploieºti ºi Galaþi. 
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Sistemul modular MXR

reprezintã o aplicare

la programul de

braþe staþionare

Putzmeister. Braþul

pliat al pompei de

beton, de pe camion,

este ridicat cu o

macara ºi fixat la

vârful coloanei

tubulare,

montate

pe construcþie.

Ridicarea braþelor

cu coloane tubulare

standard PM se face

hidraulic ºi cu comandã de la distanþã.

Coloanele care susþin braþele traverseazã

deschiderile mici din planºee sau sunt

montate în golurile construcþiilor folosind trei

pasarele. Urcarea lor

se face prin cãþãrare

cu cilindri hidraulici ºi

sisteme de zãvorâre.  

Operaþii de urcare:

În timpul lucrului,

braþul poate fi mutat

prin miºcarea rapidã

vã oferã...
Tehnologia dde tturnare aa bbetonului
cu bbraþe sstaþionare lla cclãdiri îînalte

Putzmeister oferã o gamã largã de produse speci-
fice pieþei de investiþii, în care pompele de beton ºi uti-
lajele care livreazã betonul la locul solicitat de client
ocupã un loc principal.

Pentru un numãr mare de secþiuni ale clãdirilor
înalte, betonul trebuie turnat rapid ºi economic.

În combinaþie cu un trailer, pompele de beton urcã
betonul pe clãdire la braþele staþionare.

Sistemul este ideal pentru betonarea pe fiecare nivel
la clãdirile înalte.
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a sistemului de desfãºurare. Baza acestor

realizãri tehnice Putzmeister o reprezintã

sistemul electronic de control al miºcãrii

braþului de turnare EBC.

Pentru deschideri mari, braþul staþionar

se poate cupla la una sau mai multe

conducte de transport al betonului pentru

asigurarea unui sistem rapid de lucru.

Executarea unei betonãri economice se

face cu ajutorul unui distribuitor mecanic al

braþului, ideal pentru acoperirea unor

suprafeþe mari.

Numeroasele recorduri mondiale în

pomparea pe distanþe lungi a betonului

demonstreazã performanþele pro-

duselor Putzmeister, realizate sub

motto-ul "Valori pentru viitor".
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BULDOEXCAVATORUL KKOMATSU
- cel mmai vvândut ppe ppiaþa rromâneascã îîn 22004

Utilizarea buldoexcavatoa-
relor în industria construcþiilor a
luat o amploare deosebitã dato-
ritã multiplelor aplicaþii ce pot fi
realizate cu ajutorul lor. Cel mai
bine vândut buldoexcavator din
România, KOMATSU WB93R-2
va fi prezent ºi la ediþia de anul
acesta a Târgului Internaþional
Tehnic de la Bucureºti.

Produs al concernului multi-
naþional KOMATSU, al doilea
producãtor de echipamente pen-
tru construcþii din lume, în fabrica
KOMATSU UTILITY EUROPE, bul-
doexcavatorul KOMATSU WB93R-2
a rãspuns întotdeauna excelent
în condiþii de lucru dintre cele mai
grele.

Acest tip de utilaj este destinat
aplicaþiilor generale în construcþii,

având o mobilitate ºi o manevra-
bilitate deosebite.

Buldoexcavatorul KOMATSU
WB93R-2 se remarcã prin confort
ºi uºurinþã în operare; manevrarea
lui este simplã ºi plãcutã pentru cel
care îl utilizeazã. 

Faþã de
m o d e l e l e
d e  u t i l a j e
din aceeaºi
c l asã a l e
a l t o r  p r o -
d u c ã t o r i ,
KOMATSU
WB93R-2
se distinge
printr-o serie
de avantaje
inc luse  în
v a r i a n t a
s t a n d a r d .

Principalele avantaje sunt:
Motorul turboalimentat cu

capacitate mare, de 4,4 l, dezvoltã
o putere de 97,8 CP ºi garan-
teazã o rezervã de cuplu ºi putere.
Fiabilitatea este, de asemenea,
deosebitã.

Transmisia hidromecanicã de
tip POWER SHUTTLE, dotatã cu
inversor de sens, permite atin-
gerea cu uºurinþã a vitezei de
40 km/h. Utilajul are patru viteze
de mers înainte ºi patru de mers
înapoi.

Pompa hidraulicã cu debit
variabil alimenteazã sistemul
închis de detectare a sarcinii cu
comutator lucru/putere. Sistemul
asigurã numai puterea strict
necesarã, prezentând eficienþã
ridicatã în orice condiþii de lucru.
În plus, prezenþa divizorului de
debit LIFD (divizor de debit pentru
încãrcare independentã de tip
modular) permite ca viteza fiecãrei
miºcãri sã se realizeze complet
independent de celelalte miºcãri,
proporþionalitatea rãmânând
nemodificatã chiar ºi în situaþia în
care se lucreazã cu încãrcãri
diferite. Pot fi efectuate trei miºcãri
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independente simultan, cu efi-
cienþã maximã. Sistemul hidraulic
asigurã atât o performanþã exce-
lentã, cât ºi cicluri mai reduse,
completate de o productivitate ridi-
catã. Cele douã moduri de lucru,
"putere" ºi "economie", asigurã
putere maximã atunci când este
nevoie sau putere mai redusã
pentru a economisi combustibil,
când se efectueazã operaþiuni
generale. 

Cabina are o excelentã vizi-
bilitate, având o suprafaþã a
geamurilor mãritã. Aºezarea ergo-
nomicã a comenzilor în cabinã
permite operatorului sã aibã acces,
cu uºurinþã, la toate comenzile
utilajului.

Braþul excavator are o struc-
turã deosebit de rezistentã ºi un
sistem hidraulic eficient. Geo-
metria funcþionalã asigurã o idealã
înãlþime de descãrcare ºi adân-
cime de sãpare ºi rupere.

Încãrcãtorul are o g e o m e -
trie divergentã care asigurã

î n ã l þ i m e a
o p t i m ã  d e
descãrca re
º i ,  c e l  m a i
i m p o r t a n t ,
vizibi l i tatea
perfectã. 

De altfel,
m i º c a r e a
c inemat i cã
s p e c i f i c ã
garanteazã
un paralelism
excelent.

Întreþine-
rea este facilã,
verificãrile ºi
operaþiile de
î n t r e þ i n e r e
preventivã ale buldoexcavatoa-
relor KOMATSU durând numai
câteva minute ºi efectuându-se
extrem de simplu, fãrã a solicita
echipamente speciale. 

La fel ca majoritatea echipamen-
telor KOMATSU, buldoexcavatorul

este supus intervenþiei periodice
la 500 h, spre deosebire de
multe echipamente produse
de concurenþã.

Intervalele mari de gresare
reduc costurile de funcþionare,
intervalele de service ºi perioada
de amortizare. 

Vã aºteptãm la Construct Expo la standul nostru amplasat pe platforma 1, în faþa intrãrii principale!
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BAUER MMASCHINEN GGROUP
TEHNOLOGII ªªI EECHIPAMENTE PPENTRU FFUNDAÞII SSPECIALE ÎÎN CCONSTRUCÞII

ing. Cornel UDRESCU – director general TRACTOR PROIECT COMERÞ

BAUER MASCHINEN GMBH
Sisteme ºi echipamente de foraj pentru

piloþi ºi pereþi diafragmã

SISTEME DE FORAJ ROTATIV
1. Foraje cu bare tip Kelly
Sistem clasic de "forat piloþi", prin

transmiterea momentului de torsiune
ºi a forþei verticale asupra sculelor
de sãpare prin intermediul unei bare
tip Kelly, telescopice.

Pereþii gãurii forate sunt susþinuþi
fie datoritã presiunii lor hidrostatice
crescute, fie de carcase tubulare
speciale, prin care se executã
forarea.

2. Foraj cu melc continuu (CFA)
Sistem de foraj dintr-o singurã

trecere, realizat cu o forezã cu melc
continuu (Continous Flight Auger).

Solul dislocat de vârful forezei
este scos la suprafaþã de cãtre elicea
continuã. Pereþii gãurii sunt susþinuþi
de cãtre foreza plinã cu materialul
forat. Prin adãugarea unei bare tip
Kelly, adâncimea de forare creºte cu
6-8 m. Betonul este introdus cu o
pompã de beton prin canalul tubular
din interiorul forezei, o datã cu extra-
gerea acesteia.

3. Foraj cu mecanism rotitor
dublu

O carcasã tubularã exterioarã
lungã ºi o forezã interioarã cu melc
continuu sunt introduse simultan în
sol de cãtre douã mecanisme de
antrenare, având sensuri opuse de
rotire, fiind asistate ºi de un sistem
de trolii.

Betonul este pompat prin canalul
tubular existent în interiorul forezei,
pe mãsurã ce carcasele tubulare ºi
foreza sunt retrase simultan din sol.

4. Foraj prin comprimarea solului
Scula de comprimare care este

montatã la baza echipamentului de
foraj este introdusã în sol cu un
moment de torsiune ºi cu o forþã de
apãsare distribuitã, foarte mari.

Betonul este introdus cu o pompã
de beton prin canalul tubular din interi-
orul sculei de comprimare, pe mãsurã
ce aceasta este retrasã din sol.

5. Realizarea pereþilor de susþinere
cu piloþi secanþi (SMW)

Procedeul SMW (Soil Mixing Wall)
constã în realizarea pereþilor de sus-
þinere prin amestecarea materialului
dislocat de echipamentul de foraj cu o
suspensie de apã-ciment care este
pompatã continuu pe parcursul forãrii.

Echipamentul de foraj este com-
pus din mecanismul de antrenare,
prevãzut cu o cutie de distribuþie cu
trei ieºiri pentru prãjini ºi trei foreze
secante, cu duze pentru pomparea
suspensiei.

SISTEME DE FORAJ CU UNITÃÞI DE FREZARE
1. Montate pe macarale cu ºenile

2. Unitãþi compacte

Cu sistem de întindere
a furtunurilor (HTS)

Cu sistem de înfãºurare
a furtunurilor (HDS)

Grupul Bauer din Germania înglobeazã în structura sa firme de prestigiu, furnizoare de tehnologii ºi
echipamente destinate realizãrii de fundaþii speciale în construcþii, acoperind, prin specificul lor, întregul
spectru de lucrãri caracteristice acestui domeniu.

CBC MBC
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SISTEME DE FORAJ CU GRAIFERE
Se folosesc pentru realizarea de

gãuri cu secþiune dreptunghiularã,
pentru execuþia fundaþiilor speciale
cu pereþi tip diafragmã.

Graiferul poate fi montat ºi împreunã
cu o unitate de rotire, pentru a fi mai uºor
utilizat la colþuri sau în spaþii limitate.

Sistemul de înfãºurare a fur-
tunurilor pe tambur poate fi mecanic
(MDSG) sau hidraulic (HDSG).

Utilaje ºi echipamente pentru
foraje de ancorare ºi injectãri
1. Instalaþii de foraj

RAMMTECHNIK GMBH
Utilaje ºi echipamente

pentru bãtut piloþi

Capete vibratoare

MISCHANLAGEN GMBH
Instalaþii de denisipare

Staþionare                                  Mobile
Instalaþii de preparare ºi injectare

a fluidelor de foraj. Pompe cu furtun

Universale  

Pentru
spaþii

limitate

2. Mecanisme
hidraulice de rotire

3. Perforatoare
hidraulice
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(continuare din numãrul trecut)
CERINÞE DE PROIECTARE SPECIFICE SISTEMELOR

DE PEREÞI CORTINÃ, CONFORM PREVEDERILOR
LEGII NR. 10/1995

Elemente generale
Pentru obþinerea unor sisteme de pereþi cortinã de

calitate sunt obligatorii realizarea ºi menþinerea, pe
întreaga duratã de existenþã a acestora, a urmãtoarelor
cerinþe, prevãzute în documentul oficial "Lege privind
calitatea în construcþii":

(A) rezistenþã ºi stabilitate;
(B) siguranþã în exploatare;
(C) siguranþã la foc;
(D) igienã, sãnãtatea oamenilor, refacerea ºi pro-

tecþia mediului;
(E) izolaþie termicã, hidrofugã ºi economie de

energie;
(F) protecþie împotriva zgomotului.
La conceperea ºi elaborarea proiectelor pentru sis-

temele de pereþi cortinã se va þine seama de:
documentaþia tehnicã a firmelor furnizoare ale

sistemului de perete cortinã; 
adaptarea, pentru fiecare clãdire în parte, a

acestei documentaþii, în ceea ce priveºte:
(a) înãlþimea maximã a montanþilor între douã

puncte de legare/fixare de clãdire;
(b) dimensiunile maxime ale ochiurilor sistemului

structural;
(c) dimensiunile maxime ºi modalitatea de deschi-

dere a elementelor mobile;
(d) detaliile de închidere perimetrale ºi între niveluri

ale sistemului de perete cortinã, raportate la sistemul
structural al clãdirii;

(e) cerinþele de protecþie la foc.
Proiectarea tramei sistemului structural va þine

seama de caracteristicile geometrice ale profilelor din
gama de tipodimensiuni, de încãrcãrile aferente ºi de
standardele româneºti în vigoare.

Dimensionarea sistemului structural de susþinere se
va face astfel încât sãgeata normalã maximã pe faþadã,
corespunzãtoare oricãreia dintre grupãrile de încãrcãri
precizate în acest normativ, sã nu fie mai mare decât
H/300, dar nu mai mult de 8 mm (H este distanþa dintre
douã prinderi succesive ale montanþilor).

Cerinþa de rezistenþã ºi stabilitate (A)
Condiþii tehnice corespunzãtoare cerinþei de

"rezistenþã ºi stabilitate". Pentru satisfacerea cerinþei
de „rezistenþã ºi stabilitate”, elementele componente ale
unui sistem de perete cortinã trebuie sã îndeplineascã
condiþiile tehnice care se prezintã în cele ce urmeazã.

a. Condiþia de rezistenþã:
evitarea depãºirii stãrilor limitã ultime de rezistenþã,

în condiþiile unor intensitãþi de vârf ale acþiunilor, cores-
punzãtoare unui cutremur de pãmânt „de calcul”;

asigurarea capacitãþii de rezistenþã pentru a fi evi-
tatã extinderea cedãrii sau prãbuºirii, în situaþia în care
se produc cedãri locale provenite din cauze accidentale.

b. Condiþia de stabilitate:
evitarea flambajului la nivel de ansamblu sau a

voalãrii locale a unor elemente individuale ale sistemului
structural propriu al sistemului de perete cortinã, în
condiþiile unor intensitãþi ale acþiunilor corespunzând
cutremurului de pãmânt „de calcul”.

c. Condiþia de rigiditate:
limitarea deplasãrilor ºi deformaþiilor verticale ºi ori-

zontale ale elementelor sistemului structural al peretelui
cortinã în cazul acþiunilor seismice, al acþiunii vântului,
variaþiilor de temperaturã, precum ºi în cazul deforma-
þiilor impuse de sistemul structural al construcþiei.

d. Condiþia de ductilitate:
asigurarea aptitudinii de deformare postelasticã a

structurii proprii a peretelui cortinã (montanþi, rigle-dis-
tanþieri) ºi a prinderilor acestuia de sistemul structural al
construcþiei.

Solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la încãr-
cãri permanente ºi de exploatare

a) Evaluarea încãrcãrilor permanente pentru sis-
temele de pereþi cortinã se va face þinând seama de
prevederile STAS 10101/1-78. Încãrcãrile permanente
vor cuprinde: greutatea proprie a elementelor compo-
nente ale peretelui cortinã, greutatea pãrþilor fixe ale uti-
lajului pentru întreþinerea/spãlarea faþadei; greutãþile
aparatelor de climatizare, care sunt suportate direct de
structura proprie a peretelui cortinã, pot fi considerate
încãrcãri variabile cvasi-permanente.

b) Evaluarea încãrcãrilor datorate procesului de
exploatare se va face þinând seama de prevederile
STAS 10101/2-75 ºi STAS 10101/2A1-87. Încãrcãrile de
exploatare vor include greutatea utilajului pentru
întreþinerea/ spãlarea faþadelor ºi greutatea persoanelor
care deservesc utilajul. Pentru calculul sistemului struc-
tural al peretelui cortinã, încãrcãrile de exploatare vor fi
considerate încãrcãri variabile.

Solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la încãr-
carea provenitã din acþiunea vântului

Pentru stabilirea încãrcãrilor provenite din acþiunea
vântului, se vor avea în vedere prevederile STAS
10101/20-90 ºi elementele cuprinse în cadrul acestui
paragraf, cu urmãtoarele precizãri:

pentru fiecare panou de perete cortinã se va deter-
mina presiunea dinamicã de bazã corespunzãtoare
cotei acestuia deasupra terenului;

Proiectarea ººi mmontajul ppereþilor ccortinã (II)
Ion VLAD – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti - Centrul Naþional de Inginerie Seismicã ºi Vibraþii
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la nivelul fiecãrui panou se va considera coeficientul
de rafalã determinat pentru oscilaþiile ansamblului
structural sub acþiunea rafalelor de vânt;

pentru panourile individuale se vor aplica, supli-
mentar,  coeficienþi de rafalã specifici caracteristicilor
dinamice proprii ale acestora, considerate ca sisteme
dinamice rezemate pe sistemul structural al construcþiei,
conform prevederilor din acest paragraf;

se va avea în vedere faptul cã încãrcãrile provenite
din acþiunea vântului, determinate conform STAS
10101/20 – 90, corespund unui nivel de asigurare limitat
ºi cã, în anumite cazuri, vor trebui aduse amendamente
acestor valori.

În situaþiile în care apare necesitatea modificãrii
nivelului de asigurare faþã de prevederile STAS
10101/20-90 (care corespunde unei perioade de
revenire foarte reduse, de circa10 ani), presiunea
dinamicã de bazã doritã, „gv,Trev”, corespunzând unei
perioade de revenire "Trev", se va putea obþine, în lipsa
unor studii speciale asupra condiþiilor de amplasament,
cu ajutorul relaþiei [1]:

(care corespunde unei distribuþii de valori extreme de
tip I, Gumbel, mai puþin acoperitoare) sau cu ajutorul
relaþiei [2]:

(care corespunde unei distribuþii de valori extreme de
tip II, Fréchet, mai acoperitoare). Se precizeazã cã
relaþiile empirice [1] ºi [2] au la bazã analizele statistice
asupra recurenþei cazurilor de vânt, efectuate pentru
datele furnizate de I.N.M.H. pentru Bucureºti; pentru alte
amplasamente, nivelul de asigurare va fi propus pentru
verificare de cãtre proiectant, pe baza unor analize
inginereºti specifice.   

Indiferent de tipul sistemului de perete cortinã ºi de
alcãtuirea sa, acesta trebuie sã reziste încãrcãrilor
provenite din presiunea sau sucþiunea vântului; în acest
sens, peretele cortinã nu trebuie sã se deterioreze, sã
aibã deformaþii inacceptabile, sã se spargã geamurile,
sã prezinte riscul de deschidere sau rupere, ca urmare a
efectului unei presiuni bruºte (în cazul existenþei unor
ochiuri mobile), iar rosturile de etanºare trebuie sã-ºi
pãstreze o deplinã eficacitate.

Solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la încãr-
carea provenitã din acþiunea seismicã

a) Verificarea comportãrii la acþiuni seismice (prin calcul
ºi pe cale experimentalã) a sistemelor de pereþi cortinã
vitraþi va conduce la stabilirea condiþiilor de utilizare a
acestora, în funcþie de caracteristicile dinamice proprii
ale clãdirilor, a condiþiilor de amplasament, astfel încât
sã previnã:

degradãrile ºi/sau avarierile panourilor ºi a dispo-
zi t ivelor de f ixare,  constând în f ragmentarea
panourilor, desprinderea ºi expulzarea fragmentelor sau

[1]

[2]

continuare în pagina 108
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a panourilor întregi, care prin cãdere ar putea provoca
accidente;

degradarea rosturilor, care poate afecta etanºeitatea
la pãtrunderea apei ºi aerului, izolarea fonicã ºi izolarea
termicã.

b) Existã douã categorii de efecte pe care un
cutremur de pãmânt le poate genera simultan asupra
unui sistem de pereþi cortinã:

efectul acþiunii seismice, ca rezultat al forþelor de
inerþie care acþioneazã normal pe planul sistemelor de
pereþi cortinã;

efectul acþiunii seismice, ca rezultat al deformaþiilor
impuse peretelui cortinã prin deplasãrile laterale relative
ale punctelor de prindere de sistemul structural al
clãdirii.

c) Efectul forþelor de inerþie care acþioneazã în
planul sistemului de perete cortinã se evalueazã
þinând seama de urmãtoarele aspecte:

pentru proiectare/verificare se va considera valoa-
rea de vârf a acceleraþiei – acceleraþia seismicã de calcul
corespunzãtoare amplasamentului construcþiei;

se vor determina acceleraþiile de etaj, la nivelul
fiecãrui panou/ subansamblu al peretelui cortinã, cu
observaþia cã se vor aduce modificãri coeficientului "Ψ",
corespunzãtor rezervelor de suprarezistenþã ale sis-
temului structural al construcþiei (de exemplu: în România,
în timpul cutremurelor de pãmânt din anii 1977, 1986 ºi
1990, s-au înregistrat la etajele superioare ale unor con-
strucþii acceleraþii de vârf de ordinul 0,4–0,6 g; aceste
construcþii nu au fost puternic avariate, deºi au fost
proiectate în conformitate cu baza normativã în vigoare
în diferite etape, fapt care a evidenþiat existenþa unor
considerabile rezerve de suprarezistenþã, faþã de încãr-
cãrile convenþionale de calcul);

se vor determina deplasãrile relative de etaj, care
ar impune deformãri ale panourilor pereþilor cortinã în
planul lor, având în vedere deplasãrile relative de nivel
care pot sã aparã în stadiul post-elastic de comportare.   

d) Efectul acþiunii seismice ca rezultat al defor-
maþiilor impuse peretelui cortinã (deplasãri relative
care acþioneazã în planul panourilor unui perete cortinã)
se estimeazã astfel:

se vor determina deplasãrile relative de etaj, la
nivelul fiecãrui panou al peretelui cortinã, cu observaþia
cã se vor aduce modificãri coeficientului "Ψ", corespun-
zãtor rezervelor de suprarezistenþã ale sistemului struc-
tural al construcþiei.

e) Pentru construcþiile care fac obiectul acestui nor-
mativ, documentul CEN/TC 250/SC 8/N335, intitulat
"Eurocode 8" (versiunea ianuarie 2003), precizeazã cã
efectele unei acþiuni seismice asupra unui panou de

perete cortinã pot fi cuantificate prin aplicarea asupra
acestuia a unei forþe orizontale "Fa" datã de formula [3]:

în care:
Fa = forþa seismicã orizontalã, corespunzãtoare

direcþiei celei mai defavorabile, aplicatã în centrul de
masã al panoului de perete cortinã;

Wa = greutatea panoului de perete cortinã;
γa = factor de importanþã (în general, γa=1);
qa = factor de comportare a panoului de perete cortinã

(întotdeauna qa=2);
Sa = coeficient seismic care se referã la panoul de

faþadã cortinã ºi care este dat de relaþia [4]:

în care:
α = raportul dintre acceleraþia seismicã de calcul ºi

acceleraþia gravitaþionalã ("α" din EUROCODE core-
spunde lui "ks" din P100-92)

S = factor asociat mediului de fundare (în general S = 1,2);
Ta = perioada proprie fundamentalã de vibraþie a

panoului de perete cortinã;
T1 = perioada proprie fundamentalã de vibraþie a

clãdirii, calculatã pe direcþia cea mai flexibilã a acesteia;
z = înãlþimea panoului de faþadã cortinã situatã

deasupra nivelului de aplicare a acþiunii seismice;
H = înãlþimea clãdirii calculatã de la nivelul fundaþiei

sau de la partea superioarã a "cutiei rigide" a subsolului. 
f) Dimensionarea pieselor de prindere a sistemului

structural al peretelui cortinã de sistemul structural al
construcþiei se va realiza considerând eforturile rezultate
ca urmare a aplicãrii în centrul de greutate al panoului
de perete cortinã a unei forþe seismice convenþionale
"Fprindere = 3Fa".

g) Este necesar ca toate componentele sistemelor de
pereþi cortinã (montanþi, rigle-distanþier, dispozitive de
fixare, subsistem geamuri)  sã reziste la forþe seismice
orizontale, dupã orice direcþie în plan orizontal, conside-
rând o amplificare dinamicã ºi geometricã echivalentã
cu "3ks" ºi un spor de asigurare egale cu 33%, cores-
punzãtor unei modificãri a perioadei de revenire.

h) În planul faþadei, sistemul de perete cortinã trebuie
sã suporte, fãrã afectarea integritãþii constructive ºi
structurale, valori ale deplasãrilor orizontale relative de
nivel (drift-uri), ce vor fi stabilite pentru fiecare con-
strucþie în parte. Valorile obþinute vor fi amplificate cu un
factor egal cu 1,5, pentru sisteme structurale din beton
armat ºi egal cu 1,25, pentru sisteme structurale din oþel. 

i) Pereþii cortinã vor fi proiectaþi pentru a putea prelua
toate deformaþiile laterale ale structurii principale, pro-
duse de acþiunea seismicã (deplasãrile relative de nivel,
inclusiv efectul torsiunii generale a clãdirii), ºi anume
deformaþii determinate de:

deplasãrile structurii principale pe direcþie paralelã
cu planul peretelui;

[3]

[4]

urmare din pagina 107  
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deplasãrile structurii principale pe direcþie perpen-
dicularã pe planul peretelui, în cazul montanþilor care
sunt fixaþi pe mai mult de douã planºee (montanþi con-
tinui pe douã etaje);

deplasãrile structurii principale pe ambele direcþii
pentru montanþii de colþ. 

j) În baza normativã din þãrile avansate se specificã,
adeseori, cã valorile stabilite pentru parametrii de calcul
corespund unui nivel minim de asigurare admis. Bene-
ficiarii lucrãrilor de diferite categorii au libertatea de a
alege un nivel de asigurare mai ridicat, dacã apreciazã
cã acesta este necesar. În situaþiile în care apare cerinþa
modificãrii nivelului de asigurare faþã de prevederile Nor-
mativului P100-92 (care corespunde, în zonele afectate
prioritar de cutremurele vrâncene, unei perioade de
revenire foarte reduse, de circa 50 ani), acceleraþiile de
calcul corespunzând unei perioade de revenire "Trev", se
vor putea obþine, în lipsa unor studii speciale asupra
condiþiilor de amplasament, prin intermediul aplicãrii
unui coeficient de corecþie pentru modificarea nivelului
de asigurare "αTrev", determinat cu ajutorul relaþiei [5]:

Relaþia empiricã [5] are la bazã analizele probabilis-
tice de hazard seismic, efectuate pe baza datelor privind
recurenþa magnitudinilor cutremurelor vrâncene ºi a
datelor privind fenomenul de atenuare, „arev” corespun-
zând notaþiei din P100-92.

k) Probabilitatea nedepãºirii într-un interval de timp de
expunere "Texp" a unei valori "qTrev", corespunzând unei
perioade de revenire "Trev", P(+)(Ttev, Texp), este datã de
relaþia [6]:

iar probabilitatea depãºirii, cel puþin o datã, P(-) (Ttev,
Texp), este datã de relaþia [7]:

Relaþiile [6] ºi [7] corespund modelului matematic de
proces stochastic poissonian ºi sunt valabile atât în
cazul acþiunii seismice, cât ºi în cazul acþiunii vântului. 

Solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la încãrcarea
datoratã zãpezii

Valorile normate ale încãrcãrilor date de zãpadã ºi
coeficienþii parþiali de siguranþã, care multiplicã valorile
încãrcãrilor normate pentru obþinerea încãrcãrilor de calcul,
se vor stabili în conformitate cu STAS 10101/21-86.

Solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la încãr-
carea datoratã temperaturii

Variaþiile de temperaturã, precum ºi fenomenele de
însoleiere – umbrire nu trebuie sã influenþeze stabilitatea
sistemului de pereþi cortinã ºi prinderile sale de sis-
temul structural al construcþiei, iar eforturile provenite
din dilatare sau contracþie sã poatã fi preluate prin ele-
mente de prindere sau de fixare, dimensionate în acord

[5]

[6]

[7]
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cu STAS 10101/23-75, respectiv STAS 10101/23A-78,
care se referã la temperaturile climatice. 

Comportarea sistemelor de pereþi cortinã la acþiunea
vibraþiilor induse de surse exterioare de perturbaþie

Vibraþiile sistemelor de pereþi cortinã, generate de
acþiuni exterioare construcþiei, cum ar fi rafalele de vânt,
acþiunea ploii sau a grindinei, diversele zgomote aeriene,
nu trebuie sã producã nici un efect de spargere, rupere sau
deteriorare a elementelor componente ale acestora.

Cerinþa de siguranþã în exploatare (B)
În cadrul acestui paragraf au fost dezvoltate

aspectele care se menþioneazã în continuare:
solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la ºocuri

provenite din interiorul construcþiilor; 
solicitarea sistemelor de pereþi cortinã la ºocuri

provenite din exteriorul construcþiilor;
amplasarea sistemelor de pereþi cortinã la parter

ºi/sau la primul etaj;
cerinþe referitoare la protecþia împotriva trãsnetelor;
cerinþa referitoare la ºocul unei explozii în cazul

atentatelor teroriste;
sensibilitatea la "obosealã";
posibilitatea de reparare localã (elemente "uºor de

înlocuit" sau "uºor reparabile");
întreþinerea exterioarã ºi interioarã.

Cerinþa de siguranþã la foc (C)
Mãsurile de siguranþã la foc privind sistemele de

pereþi cortinã trebuie sã îndeplineascã criteriile ºi
nivelurile de performanþã prevãzute de Normativul de
siguranþã la foc a construcþiilor ºi reglementãrile tehnice
specifice.  

Cerinþa privind igiena, sãnãtatea oamenilor, reface-
rea ºi protecþia mediului (D)

Cerinþa referitoare la igiena unui sistem de perete
cortinã vizeazã întreþinerea exterioarã ºi interioarã a
acestuia, în vederea menþinerii integrale a aptitudinilor
conferite la proiectare pe o duratã de timp stabilitã de
investitor (evitarea apariþiei zonelor cu ciuperci/mucegai).

Cerinþa privind izolarea termicã, hidrofugã ºi economia
de energie (E)

Aceastã cerinþã se poate asigura cu o probabilitate
acceptabilã pentru o duratã de serviciu rezonabilã din
punct de vedere economic, prin:

a) stabilirea consumului anual de energie necesarã
pentru încãlzirea clãdirii;

b) asigurarea prin proiectare a unei concepþii gene-
rale ºi a unor detalii optime de montaj ale sistemului de
perete cortinã;

c) asigurarea unei protecþii termice ºi hidrofuge, cât
mai uniforme ºi performante, astfel încât sã poatã fi posi-
bilã economia de energie, în sensul limitãrii consumului
anual de energie termicã.

Cerinþa privind protecþia împotriva zgomotului (F)
Cerinþe privind izolarea acusticã. Sistemele de

pereþi cortinã trebuie astfel realizate încât:
sã conducã la limitarea transferului zgomotului de

la exteriorul la interiorul clãdirii;

recepþia zgomotelor provenite din impactul ploii sau

al grindinei sã fie suficient de redusã (sã nu fie supãrã-

toare), în acord cu prevederile din SR EN ISO 717-

1:2000 „Acusticã. Evaluarea izolãrii acustice a clãdirilor

ºi a elementelor de construcþii. Partea 1: Izolarea la zgo-

mot aerian”, SR EN ISO 717-2:2000 „Acusticã. Evalua-

rea izolãrii acustice a clãdirilor ºi a elementelor de

construcþii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact” ºi

STAS 6156-86 „Acustica în construcþii. Protecþia împo-

triva zgomotului în construcþii civile ºi social-culturale.

Limite admisibile ºi parametri de izolare acusticã.
ÎNCÃRCÃRI. GRUPÃRI DE ÎNCÃRCÃRI

A. Încãrcãri 
La proiectarea unui sistem de perete cortinã se vor

avea în vedere urmãtoarele categorii de încãrcãri: 
încãrcarea gravitaþionalã în conformitate cu

prevederile STAS 10101/1-78 ºi STAS 10101/2A1-87;
încãrcarea seismicã în conformitate cu Normativul

P100-92, cu precizãrile din cadrul acestui normativ;
încãrcarea datoratã acþiunii vântului, în conformi-

tate cu prevederile STAS 10101/20-90, cu precizãrile din
cadrul acestui normativ;

încãrcarea datoratã acþiunii temperaturii climatice,
în conformitate cu prevederile STAS 10101/23-75 ºi STAS
10101/23A-78;

încãrcarea datoratã temperaturilor tehnologice, în
conformitate cu prevederile STAS 10101/2-75.

B. Grupãri de încãrcãri 
Grupãrile de încãrcãri utilizate pentru verificarea sis-

temelor de pereþi cortinã vor fi:
(a) Grupãri "Gf" care cuprind:

încãrcãri gravitaþionale normate;
încãrcãri din temperatura tehnologicã, normate

(în situaþia cea mai defavorabilã);
încãrcãri din temperatura climaticã, normate

(în situaþia cea mai defavorabilã);
încãrcãri din vânt (orientate normal pe planul

peretelui), corespunzând nivelului de asigurare cerut.
(b) Grupãri Gs, care cuprind:

încãrcãri gravitaþionale normate;
încãrcãri din temperatura tehnologicã, normate

(în situaþia cea mai defavorabilã);
încãrcãri din temperatura climaticã, normate

(în situaþia cea mai defavorabilã);
încãrcãri seismice (orientate alternativ):

- în planul peretelui;
- normal pe planul peretelui;
- atât în planul peretelui, cât ºi normal pe planul

peretelui, dar afectate de  coeficientul de simultaneitate 0,7,
corespunzând nivelului de asigurare cerut.

(continuare în numãrul viitor)
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Descriere: grund incolor pentru exterior.

Conþine diluanþi pe bazã de rãºini alchidice,

oxizi ºi alte substanþe de umpluturã mineralã.

Domeniul de utilizare: în spaþii exterioare.

Se utilizeazã atât pentru grunduirea esenþelor

tari, cât ºi pentru brad. Suprafeþele de lemn

expuse radiaþiilor solare ºi ploii trebuie

acoperite, dupã grunduire, cu lazur.

Sadolin Base este indicat atât pentru ele-

mente de construcþii din lemn, cât ºi pentru

pregãtirea înaintea aplicãrii lazururilor ca

Sadolin Classic, Extra sau Solid, întrucât

asigurã o aderenþã mai bunã straturilor de

acoperire.

Nu se aplicã pe straturi nedeteriorate

existente!

Nu poate fi folosit pentru tratarea jucãri-

ilor, a stupilor, construcþiilor din lemn,

pentru sere ºi nici pentru lemnele care vin în

contact direct cu alimente sau furaje.

Avantaje: protejeazã durabil lemnul faþã de

intemperii, contra mucegaiului ºi înalbãstririi.

Folosit ca grund, înainte de Sadolin Classic,

Extra sau Solid, creºte aderenþa acestora,

intrând adânc în lemn.

Pregãtirea suprafeþei: suprafaþa care se

trateazã trebuie sã fie curatã, uscatã, degre-

satã, iar lemnul trebuie sã fie nealterat. Ieºirile

de rãºinã se îndepãrteazã cu o cârpã îmbibatã

cu diluant Supralux H - 400. Stratul vechi de pe

suprafeþele grav deteriorate se îndepãrteazã cu

o perie tare, apoi se grunduieºte cu Sadolin

Base ºi se aplicã lazurul.

Indicaþii de utilizare
Sisteme de acoperire indicate:
1. Pe suprafeþe noi: Sadolin Base pânã la

saturaþie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic
sau Extra.

2. Vopsirea de reînnoire a suprafeþelor
vechi: nu se utilizeazã pe straturi acoperitoare
nedeteriorate existente!

Informaþii practice:
Ambalaj: 0,75 l; 5 l;
Termen de valabilitate: 60 de luni; 
Culoare: incolor;
Mod de aplicare: cu pensula.
Interzisã aplicarea prin pulverizare!
Diluare: nu este necesarã;
Curãþirea ustensilelor: cu diluant sintetic

Supralux H -100;
Condiþ i i  de ut i l izare :  temperatura

suprafeþei, a vopselei ºi a aerului trebuie sã fie
peste +5°C. Nu se aplicã în mediu umed (inclu-
siv umiditatea aerului)!

Consum spec i f i c :
• lemn finisat 8-10 mp/l/strat;
• lemn neprelucrat la suprafaþã 4-6 mp/l/strat.
Timp de uscare: la 20°C, max. 2-4 ore;
Timp de reaplicare: la 20°C dupã 24 ore.

Descriere: lazur subþire cu diluant pe bazã
de rãºini alchidice cu pigmenþi, rezistente la
raze UV.

Domeniul de utilizare: în spaþii exterioare.
Se utilizeazã mai ales pentru brad, dar ºi pen-
tru lemn masiv (cherestea, case din lemn, gar-
duri, mobilã etc.).

Nu poate fi folosit pentru tratarea jucãri-
ilor, a stupilor, construcþiilor din lemn pentru
sere ºi nici pentru lemnele care vin în
contact direct cu alimente sau furaje.

Nu se utilizeazã Sadolin Classic incolor
ca ultim strat!

Nu se aplicã Sadolin Classic pe vreme
umedã, pe lemne neuscate (cu conþinut de
umiditate peste 18%), pe podea, parchet
vopsit sau lãcuit.

Avantaje: protejeazã cu efect mãrit
suprafeþele expuse intemperiilor, radiaþiilor UV,
mucegaiului ºi ciupercilor albastre. Este
hidrofug ºi formeazã un strat permeabil faþã de
aer, strat prin care umiditatea lemnului ºi a
mediului vor fi în echilibru ºi lemnul nu se
deformeazã, Sadolin Classic impregneazã
adânc materialul lemnos, formând o peliculã
superficialã care sporeºte rezistenþa mecanicã
a construcþiei, evidenþiind frumuseþea naturalã
a lemnului. Formeazã o suprafaþã decorativã
cu luciu satinat spre mat.

Pregãtirea suprafeþei: suprafaþa de tratat
trebuie sã fie uscatã, curatã, degresatã, lemnul
trebuie sã fie sãnãtos, iar umiditatea acestuia
sã nu depãºeascã 18%. Ieºirile de rãºinã se
îndepãrteazã cu o cârpã îmbibatã cu diluant
Supralux H - 400.

Înaintea ºi în timpul utilizãrii, din când în
când, trebuie bine omogenizat pentru un efect
protector mai bun. Stratul al doilea se aplicã
imediat dupã uscarea primului. 

Grund incolor pentru lemn (în spaþii exterioare)

• Asigurã o protecþie durabilã împotriva insectelor 
dãunãtoare

• Protejeazã contra ciupercilor ºi a mucegaiului

Lazur subþire pentru lemn (în spaþii exterioare)

• Rezistã radiaþiilor UV
• Aspect satinat-mat 
• Evidenþiazã frumuseþea naturalã a lemnului



Indicaþii de utilizare
Sisteme de acoperire indicate:
1. Pe suprafeþe noi: Sadolin Base pânã la

saturaþie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Classic.
2. Vopsirea de reînnoire a suprafeþelor

vechi: stratul nefisurat, aderent, poate fi reîn-
noit cu 1 strat de Sadolin Classic. Stratul slãbit
s e  î n d e p ã r t e a z ã  c u  o  p e r i e  t a r e ,  s e
grunduieºte cu Sadolin Base ºi apoi se aplicã
1-2 straturi de Sadolin Classic. Dacã, din
cauza intemperiilor, suprafaþa a cãpãtat o
culoare gri, acest strat se înlãturã prin ºlefuire.
Culorile mai închise au rezistenþã mãritã la UV
datoritã conþinutului mai ridicat de pigmenþi.
În cazul culorilor mai deschise, recomandãm
aplicarea a 3 straturi.

Informaþii practice:
Ambalaj: 0,75 l, 5 l;
Termen de valabilitate: 60 de luni; 
Aparenþã: satinat-mat;
Sortiment de culori: nuc alb, brad,

mahon, palisandru, stejar rustic incolor, teck.
Colorare: culorile sunt combinabile între

ele. Amestecul nu poate conþine mai mult de
30% Saolin Classic incolor.

Mod de aplicare: cu pensula.
Interzisã aplicarea prin pulverizare!
Diluare: admisibilã cu diluant sintetic

Supralux H - 100. În general, nu este necesarã
diluarea.

Curãþirea ustensilelor: cu diluant sintetic
Supralux H -100;

Condiþ i i  de ut i l izare :  temperatura
suprafeþei, a vopselei ºi a aerului trebuie sã fie
peste +5°C.

C o n s u m  s p e c i f i c :
• lemn finisat 15-18 mp/l/strat,
• lemn neprelucrat la suprafaþã 7-10 mp/l/strat.
Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore

în funcþie de porozitatea lemnului, temperaturã
ºi umidiate.

Timp de reaplicare: la 20°C dupã 24 ore.

Descriere: lazur gros cu diluant pe bazã de
rãºini alchidice cu pigmenþi, rezistente la raze UV.

Domeniul de utilizare: în spaþii exterioare.
Se utilizeazã pentru acoperirea protectoare a
materialelor lemnoase (case din lemn, garduri etc.).

Nu poate fi folosit pentru tratarea jucã-
riilor, a stupilor, construcþiilor din lemn
pentru sere ºi nici pentru lemnele care vin în
contact direct cu alimente sau furaje. 

Nu se utilizeazã Sadolin Extra incolor ca
ultim strat!

Avantaje: protejeazã contra intemperiilor, a
radiaþiilor UV, mucegaiului ºi ciupercilor. Este
hidrofug ºi formeazã un strat permeabil faþã de
aer, strat prin care umiditatea lemnului ºi a
mediului vor fi în echilibru ºi lemnul nu se
deformeazã. Formeazã o peliculã superficialã
care sporeºte rezistenþa mecanicã a con-
strucþiei. Este uºor aplicabil, nu picurã, nu curge.
Evidenþiazã frumuseþea naturalã a lemnului.

Pregãtirea suprafeþei: suprafaþa de tratat
trebuie sã fie uscatã, curatã, degresatã, lemnul
trebuie sã fie sãnãtos, iar umiditatea acestuia sã
nu depãºeascã 18%. Ieºirile de rãºinã se înde-
pãrteazã cu o cârpã îmbibatã cu diluant
Supralux H-400. Înaintea ºi în timpul utilizãrii, din
când în când, trebuie bine omogenizat. Pentru
un efect protector mai bun, stratul al doilea se
aplicã imediat dupã uscarea primului.

Indicaþii de utilizare
Sisteme de acoperire indicate:
1. Pe suprafeþe noi: Sadolin Base pânã la

saturaþie, apoi 2-3 straturi de Sadolin Extra.
2. Vopsirea de reînnoire a suprafeþelor

vechi: stratul întreg, nefisurat, aderent poate fi
reînnoit cu 1 strat de Sadolin Extra. Stratul
slãbit se îndepãrteazã cu o perie tare, se grun-
duieºte cu Sadolin Base ºi se aplicã, apoi, 1-2
straturi de Sadolin Extra. Dacã, din cauza
intemperiilor, suprafaþa a cãpãtat o culoare gri,
aceast strat se îndepãrteazã prin ºlefuire. Culorile
mai închise au rezistenþã mãritã la UV datoritã
conþinutului mai ridicat de pigmenþi. În cazul
culorilor mai deschise, recomandãm aplicarea
a 3 straturi.

Informaþii practice:
Ambalaj: 0,75 l, 2,5 l sau 5 l;
Termen de valabilitate: 60 de luni; 
Aparenþã: satinat;
Sortiment de culori: verde salcâm, nuc

alb, brad, mahon, palisandru, stejar rustic, roºu
suedez, brad borovi, cireº incolor (în sine, nu
rezistã la radiaþii UV).

Colorare: culorile sunt combinabile între
ele. Amestecul nu poate conþine mai mult de
30% Sadolin Extra incolor, pentru cã îºi pierde
rezistenþa la radiaþiile UV.

Mod de aplicare: cu pensula.
Interzisã aplicarea prin pulverizare!
Diluare:  nu este necesarã. Se poate dilua,

totuºi, cu diluant sintetic Supralux H - 100.
Curãþirea ustensilelor: cu diluant sintetic

Supralux H -100;
Condiþi i  de uti l izare :  temperatura

suprafeþei, a vopselei ºi a aerului trebuie sã fie
peste +5°C. Nu se aplicã Sadolin Extra pe
vreme umedã, pe lemne neuscate (cu un
conþinut de umiditate peste 18%), pe podea,
parchet vopsit sau lãcuit.

Consum specific:
• lemn finisat 12-15 mp/l/strat:
• lemn de cherestea 6-8 mp/l/strat.
Timp de uscare: la 20°C, max. 12-14 ore în funcþie

de porozitatea lemnului, temperaturã ºi umidiate.
Timp de reaplicare: la 20°C dupã 24 ore.

Lazur gros pentru lemn (în spaþii exterioare)

• Rezistent la radiaþii UV
• Protejeazã durabil
• Aspect satinat
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Estimarea pperformanþelor eenergetice aale cclãdirilor
METODE AALTERNATIVE

conf. univ. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN -  Universitatea Politehnicã Bucureºti
lector univ. ing. Mihaela GEORGESCU - Institutul de Arhitecturã ºi Urbanism “Ion Mincu”

Prezentãm, pe scurt, unele tehnici de estimare a
consumului de energie al clãdirilor, folosite în mod obiºnuit
în lume de cãtre experþi pentru a determina starea iniþialã ºi
a estima potenþialul de economii ce pot rezulta prin apli-
carea unor mãsuri de reabilitare ºi modernizare termicã ºi
energeticã. Metodele de analizare a consumurilor de
energie existente (aplicate în cadrul auditurilor sau
analizelor energetice) variazã mult în complexitate ºi exac-
titate. Pentru a selecta metoda potrivitã de auditare ener-
geticã, expertul/auditorul trebuie sã ia în considerare mai
mulþi factori, care includ: rapiditatea, costul, versatilitatea,
posibilitatea de reproducere, sensibilitatea, precizia ºi
uºurinþa în utilizare. Existã sute de modalitãþi ºi metode
pentru analizarea consumului energetic al unei clãdiri,
strategii care sunt utilizate în întreaga lume pentru a se
prevedea posibilele economisiri în cadrul mãsurilor de
conservare a energiei.

În general, abordãrile existente de analizare a con-
sumurilor energetice ale clãdirilor pot fi clasificate fie în
metode directe (înainte), fie în metode inverse (înapoi). 

În abordarea directã, prezentatã în fig. 1, estimãrile
consumurilor energetice se bazeazã pe descrierea fizicã a
construcþiei (geometria, amplasarea, detaliile de con-
strucþie), a tipului de sistem ºi operare IVAC (încãlzire, ven-
tilare ºi aer condiþionat). Majoritatea modalitãþilor detaliate
existente de simulare a consumurilor de energie urmeazã
metoda de simulare a abordãrii directe. 

În abordarea indirectã, aºa cum se vede în fig. 2, modelul
de analizã a consumurilor de energie încearcã sã deducã
parametrii reprezentativi ai clãdirii: coeficientul G

(reprezentând totalul de pierderi volumice ale întregii
clãdiri), sarcina de bazã a clãdirii sau constanta de timp a
construcþiei, folosindu-se utilizarea existentã a energiei,
clima ºi orice alte date relevante ale performanþei. În gene-
ral, ca formulare, modelele inverse sunt mai puþin complexe
decât modelele directe. Flexibilitatea modelelor inverse
este limitatã de formularea parametrilor reprezentativi de
construcþie ºi de exactitatea datelor de performanþã a con-
strucþiei. Majoritatea modelelor inverse existente se
bazeazã pe modalitãþi de analizã de regresie (precum
modelele grade-zile cu referinþã variabilã) sau pe abor-
darea integratã, în identificarea parametrilor construcþiei.

Printre aplicaþiile frecvente ale abordãrilor directe sau
inverse sunt: verificarea economiilor de energie care apar
propriu-zis prin mãsurile de economisire a energiei, diag-
nosticarea defecþiunilor la echipamente ºi testarea efi-
cienþei sistemelor energetice din clãdire.

Tehnicile de auditare energeticã pot folosi fie abordãrile
cu simulare staþionarã, fie cele cu simulare dinamicã.
În general, modelele staþionare sunt suficiente pentru
analizarea performanþei clãdirii pentru un anotimp sau un
an. Totuºi, modelele dinamice pot fi necesare pentru a
evalua efectele tranzitorii ale sistemelor energetice din con-
strucþii, precum sunt cele întâlnite la sistemele de stocare a
energiei sau la elementele de control pentru optimizarea
pornirilor. 

Tehnicile de analizã a energiei sunt, în mod obiºnuit,
grupate în trei categorii: 

(i) metodele bazate pe rapoarte, care sunt abordãri
de tip preauditare, bazate pe densitãþile de energie/costuri
care sã permitã o evaluare rapidã a performanþei
construcþiei; 

(ii) metodele inverse, bazate fie pe simularea
staþionarã, fie pe cea dinamicã; 

(iii) metodele directe, care constituie cel mai adesea
baza programelor pe computere pentru simularea con-
sumurilor de energie. 

Metode bbazate ppe rrapoarte
Metodele bazate pe rapoarte sunt folosite la deter-

minarea unor indicatori specifici de energie sau cost pentru
clãdire. Aceºti indicatori energie/cost pentru clãdire sunt
apoi comparaþi cu indicii de performanþã de referinþã, obþi-
nuþi de la un numãr mare de construcþii ce au aceleaºi
caracteristici termotehnice ºi de funcþionare. Utilizarea
finalã a energiei sau cotele de consum ajutã la deter-
minarea consumului de energie al clãdirii ºi la evaluarea
eficienþei auditului energetic. Ele pot, de asemenea, sã fie
folosite pentru a se verifica dacã o performanþã-þintã
(target) prestabilitã a fost realizatã pentru clãdirea respec-
tivã sau pentru a monitoriza evoluþia consumului de
energie al clãdirilor ºi pentru a estima eficienþa ºi profi-
tabilitatea unui program care a fost desfãºurat ca urmare
a unui audit energetic. 

Fig. 1: Abordarea directã a unui audit energetic

Fig. 2: Abordarea inversã a unui audit energetic
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Pentru a se estima rapoartele de referinþã (jaloanele),
trebuie realizate baze foarte mari de date, care sã cuprindã
informaþii referitoare la mii de clãdiri similare. Exemplele de
indicatori energetici includ consumul total de energie al
clãdirii - exprimat în kWh (Gcal)/an, Gcal/m3/an sau
kWh/m2/an -, consumul de energie al clãdirii pentru fiecare
tip de consumator final (de exemplu: pentru încãlzire,
rãcire, iluminat) - exprimat în kWh/lunã sau kWh/persoanã -,
cererea de energie (în kW) etc. Pentru  indicatorii de cost,
se foloseºte o valoare monetarã la numãrãtor, în timp ce
numitorul se referã la suprafaþa zonei sau la volumul spaþiului
(suprafaþa de încãlzire sau volumul de aer condiþionat la
birouri), la utilizatorii clãdirii (în clãdirile colective, precum
hoteluri, ºcoli), la unitãþile de producþie (în special la cen-
trele de producþie, restaurante). 

În general, pentru a se obþine indicatorii energetici, se
folosesc valori anuale sau sezoniere. Pentru ca valorile
obþinute sã fie semnificative, sunt necesare o analizã ºi o
sortare riguroase a datelor. Este important, de exemplu, sã
se ia în considerare efectele climei ºi ale funcþionãrii
clãdirii, atunci când se estimeazã indicatorii energetici.
Tabelul 1 ilustreazã câteva jaloane de indicatori energetici,
considerate medii din punctul de vedere al statisticii fãcute
pe un numãr mare de ºcoli din Regatul Unit al Marii Britanii.
Ar trebui subliniat faptul cã valorile specificate trebuie uti-
lizate numai ca indicatori orientativi de consum energetic
tipic pentru astfel de clãdiri. Jaloane mai precise, în funcþie
de clima din zonã, de tipul de sistem IVAC ºi/sau de
mãrimea clãdirilor, pot fi obþinute printr-o sortare mai deta-
liatã a informaþiilor din baza de date.  

Este de remarcat faptul cã, dacã tipul de ºcoalã nu
este specificat, simpla considerare a unui indicator de
375 kWh/m2/an poate conduce la trei concluzii diferite. 

Prezentãm în continuare un exemplu pentru o clãdire de
locuinþe: bloc de apartamente cu 9 etaje, realizat din
panouri mari prefabricate din beton armat

Consumurile contorizate de energie electricã, gaze
naturale ºi energie termicã, prin termoficare, au indicat un
consum anual de energie pentru întreaga clãdire (cu 120
de locatari) de aproximativ 523.015 kWh, pentru anul 2000
ºi de 513.173 kWh pentru anul 2001. Dacã se ia în conside-
rare suprafaþa utilã totalã a apartamentelor din bloc (3.770 m2),
atunci indicatorul global specific pentru energie este egal,
în medie, cu 136 kWh/(m2/an).

Mai exact:
13 kWh/(m2/an) energie electricã;
31 kWh/(m2/an) gaze naturale;
92 kWh/(m2/an) cãldurã de termoficare.

Comentarii: Aceste valori ar indica o situaþie foarte opti-
mistã, ceea ce este însã departe de realitate. Standardul de
viaþã modest (fãrã apã caldã permanentã, cu foarte puþine
aparate electrocasnice, începerea sezonului de încãlzire la
temperaturi exterioare de sub 8°C, cu un numãr insuficient
de lãmpi de iluminat în camere), asociat cu venituri relativ
mici, faþã de valoarea facturilor pentru energie, nu încu-
rajeazã consumul de energie, ci doar o economisire artifi-
cialã, atâta timp cât nivelul general de confort este scãzut.
Pentru comparaþie, în þãrile Comunitãþii Europene, acelaºi
indicator are o valoare medie de 220 kWh (m2/an).

Abordarea directã ce va fi tratatã mai tîrziu în acest arti-
col, bazatã pe proprietãþile termo-fizice ale clãdirilor, indicã
de exemplu cã un bun confort termic ar necesita un consum
total de 145 kWh/(m2/an) numai pentru încãlzire.

continuare în pagina 116
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În concluzie, nivelul scãzut de consum se datoreazã nu
utilizãrii eficiente a energiei, ci nivelului scãzut de confort
consimþit de cãtre locatarii clãdirii, în scopul de a-ºi putea
plãti facturile la energie.

Metode dde ssimulare iinvers\
Astfel de metode se bazeazã pe datele existente

referitoare la performanþa clãdirilor pentru a identifica un
set de parametri caracteristici acesteia. Parametrii pot fi
apoi utilizaþi pentru a detecta defecþiuni prin identificarea
perioadelor sau a unor anumite sisteme cu un consum de
energie neobiºnuit de mare, pentru a permite estimarea
economiilor de energie proiectate prin aplicarea unui set
anume de mãsuri specifice sau pentru a verifica economia
de energie obþinutã prin reabilitãri energetice deja realizate.
Pe baza unor mãsurãtori suficient de precise ºi de nume-
roase, parametrii reprezentativi pentru clãdire ºi/sau pentru
sistemele ei sunt estimaþi de obicei cu ajutorul analizelor de
regresie. 

Modelele inverse de tip staþionar utilizeazã de obicei
date lunare ºi/sau zilnice ºi includ una sau mai multe vari-
abile independente. 

Simulãrile inverse dinamice sunt cel mai des realizate
folosind informaþii culese la intervale de o orã sau chiar mai
puþin, urmãrind captarea oricãrui efect pasager semnificativ,
aºa cum se întâmplã atunci când clãdirile cu inerþie termicã
mare necesitã sarcini de rãcire sau încãlzire defazate în timp.

Modelele inverse staþionare încearcã sã identifice
relaþia dintre consumul de energie al clãdirii ºi anumiþi para-
metri climatici, precum temperaturile exterioare medii,
lunare sau zilnice, gradele-ore sau gradele-zile. Întrucât
aceastã relaþie este identificatã pe baza unei analize de
regresie liniarã (o metodã statisticã), modelele inverse
staþionare sunt recomandate doar pentru prevederea con-
sumului energetic al clãdirii pe termen lung. Din acest
motiv, informaþiile privind consumurile de energie sunt
colectate pe o perioadã de timp relativ lungã (unul sau mai
mulþi ani), astfel încât sã permitã o abordare statisticã.
Principalele avantaje ale simulãrilor inverse staþionare sunt: 

simplitatea, întrucât ele se pot baza pe un set mic de
date, precum consumurile de energie rezultate din facturile
plãtite furnizorilor; 

flexibilitatea, deoarece au o arie largã de aplicaþii. 
Aceste simulãri sunt în mod special valoroase în prog-

nozarea consumurilor finale de energie pentru încãlzire ºi
rãcire, atât pentru clãdirile de locuinþe, cât ºi pentru micile
clãdiri comerciale. 

În scop ilustrativ, metoda de abordare inversã este apli-
catã acum cazului considerat anterior în legãturã cu
metoda bazatã pe indicatori. 

Consumul de energie electricã 
Datele disponibile din facturile de electricitate ºi datele

climatice strânse în trei ani sunt folosite pentru a reprezenta
în sarcina electricã relativã la temperatura exterioarã medie
lunara (fig. A). 

Aceastã tehnicã permite sã se facã distincþia între
sarcina de bazã, sarcina de încãlzire ºi sarcina de rãcire. 

Prin analiza de regresie a datelor, suprafeþele geome-
trice corespunzãtoare determinã procentajul fiecãrei com-
ponente rezultate din consumul anual de energie electricã:

87,8% - sarcina de bazã  (iluminat, lifturi, apã mena-
jerã, aparaturã electrocasnicã);

11% - sarcina de încãlzire (prin radiatoare electrice
pentru încãlzire suplimentarã);

1,2% - sarcina de rãcire (echipamente de aer
condiþionat utilizate doar câteva zile de varã pe an). 

La clãdirea investigatã, facturile indicã un consum
mediu anual de electricitate de 45.708 kwh/an.

Consumul de  gaze naturale 
Consumul lunar de gaze naturale rezultat din facturile

pe trei ani este reprezentat în fig. B în funcþie de tempera-
tura exterioarã lunarã medie. Aceastã tehnicã este folositã
din nou pentru separarea sarcinii de bazã de consumul de
gaze pentru încãlzirea pe timpul rece.

Trebuie precizat cã, cel mai probabil, gazele naturale
sunt folosite pentru încãlzirea spaþiilor în perioada anotim-
purilor intermediare (tampon), când termoficarea nu
furnizeazã cãldurã, iar temperaturile exterioare sunt
cuprinse între 8°C ºi 15°C. Se remarcã în plus folosirea
gazelor naturale pentru încãlzire mai mult primãvara decât
toamna, atunci când temperatura solului este mai micã ºi
determinã pierderi termice mai mari pentru clãdire. 

Gazele naturale se folosesc, de asemenea, ca o sursã
suplimentarã de încãlzire chiar ºi atunci când centrala
termicã localã furnizeazã agent termic. Acest lucru este
determinat de faptul cã, în þara în care se aflã clãdirea în
discuþie, gazele naturale au cel mai scãzut preþ dintre
sursele de energie.

Analiza de regresie reprezentatã în fig. B permite esti-
marea componentelor consumului de gaze naturale:

65% - sarcina de bazã (gãtit ºi apã caldã menajerã); 
35% - sarcina de încãlzire (sursa suplimentarã de

încãlzire a spaþiilor, prin utilizarea aragazurilor). 
Facturile pe trei ani la gazele naturale indicã un consum

anual mediu de 11.891 m3 (117.485 kWh).

Fig. A:  Consumul anual de electricitate pentru trei blocuri similare

Tipul de ºcoalã Ratingul de eficienþã a energiei

Bunã Suficientã Slabã

Creºã < 370 370-430 > 430

Primarã, fãrã piscinã la interior < 180 180-240 > 240 

Primarã, cu piscinã la interior < 230 230-310 > 310

Colegiu, fãrã piscinã la interior < 190 190-240 > 240 

Colegiu, cu piscinã la interior < 250 250-310 > 310

Colegiu, cu dotãri sportive < 250 250-280 > 280 

Specialã, fãrã cãmin < 250 250-340 > 340

Specialã, cu cãmin < 380 380-500 > 500

Sursa: Biroul pentru Eficienþã Energeticã - Broºuri asupra eficienþei energetice în
clãdiri - Regatul Unit al Marii Britanii

Tabelul 1:  Indicatori  (jaloane) de performanþã pentru ºcoli (kWh/m2an)
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Consumul dde cc\ldur\ prin ttermoficare 
Pentru a putea face o comparaþie cu celelalte surse de

energie (electricitate, gaze naturale, fig. A ºi B), consumul
de cãldurã prin termoficare, corespunzãtor ultimilor trei ani,
este reprezentat în fig. C în funcþie de temperatura exte-
rioarã medie lunarã. Aºa cum s-a menþionat anterior, agentul
de termoficare este utilizat numai pentru încãlzirea spaþiilor.
Apa caldã menajerã este preparatã electric ºi/sau cu gaze
naturale ºi face parte din sarcinile de bazã în fig. A ºi B. 

Metoda inversã cumulativã (sau agregatã) grade-zile
constã în corelarea, utilizând o analizã de regresie liniarã, a
consumului cumulativ de energie al clãdirii cu gradele-zile
cumulative (folosindu-se o temperaturã de referinþã de
18°C). Aceastã metodã este folositã în unele þãri europene
pentru a se monitoriza variaþia energiei utilizate de clãdire
de-a lungul sezonului de încãlzire. 

În mod special, abordarea cumulativã grade-zile ajutã
la o vizualizare rapidã prin panta dreptei de regresie a
oricãror schimbãri care apar în consumurile de energie ca
urmare a implementãrii unor mãsuri de modernizare
energeticã. Orice îmbunãtãþire a performanþei termice a
clãdirii (precum adãugarea de izolaþie termicã sau
creºterea randamentului sistemelor de încãlzire) va
reduce panta dreptei de regresie.    

Fig. B: Consumul anual de gaze naturale pentru blocul investigat 

Tabelul 2: Energia anualã de încãlzire pe surse

Luna Ian. Feb. Martie Aprilie Oct. Nov. Dec.

Text [°C] -2 -1,5 5,3 11,3 10,5 5,4 -2,4

GZ [zileK] 620 546 394 201 233 378 629

Electricitate

[kWh]
750 700 400 150 200 400 850

3450

(1%)

Gaze nat.

[kWh]
5.038 4.940 7.509 9.090 1.186 2.174 4.050

3.3987

(9%)

Termoficare

[kWh]
93.000 90.837 39.887 0 0 38.420 9.4612

356.756

(90%)

Total energie

încãlzire  [kWh]
98788 96477 47796 9240 1386 40994 99512

394193

(100%)

continuare în pagina 118



Revista Construcþiilor mai 22005118

Necesarul lunar de energie pentru încãlzire poate fi
calculat folosind expresia urmãtoare: 

unde:
Einc,lun - consumul de energie al clãdirii pentru încãlzirea pe o lunã [kWh];
GZinc,lun - gradele-zile lunare (cu baza la 18°C);
Tech - temperatura de echilibru a clãdirii (temperatura exterioarã peste care

clãdirea nu mai are nevoie de încãlzire, adicã aporturile incidentale sunt egale cu
pierderile de energie);

G - coeficientul de pierderi de cãldurã al clãdirii, raportat la volumul acesteia [W/m3·K];
ηηinc - randamentul mediu sezonier al sistemului de încãlzire;
Vclad - volumul încãlzit al clãdirii [m3];
30 - numãrul de zile dintr-o lunã (aºa cum sunt considerate în facturile de la furnizori).

Se considerã în continuare un exemplu pentru aceeaºi
clãdire analizatã anterior. 

Încãlzirea spaþiilor 
De vreme ce încãlzirea spaþiilor este asiguratã în mod

evident nu numai de cãtre agentul de termoficare, ci ºi de
energia electricã ºi gazele naturale, însumarea tuturor
surselor de încãlzire este fireascã, aºa cum este prezentat
în tabelul de mai jos. În acest scop, sunt folosite datele
analizelor de regresie (dreptele de regresie din fig. A - C)
împreunã cu datele climatice pentru anii 2000 ºi 2001.

Se efectueazã o regresie liniarã pentru a corela con-
sumul lunar de energie al clãdirii cu gradele-zile lunare,
folosindu-se numai datele referitoare la încãlzire pentru
fiecare iarnã. Linia continuã asociatã este reprezentatã în
fig. D, alãturi de datele distincte mãsurate. Rãdãcina
dreptei de regresie poate fi interpretatã, conform cu ecuaþia
de mai sus, ca indicând condiþia pentru care

Temperatura de echilibru rezultã din intersecþia dreptei
cu axa absciselor, unde GZinc,lun la un consum 0 este
egal cu 192,6 grade-zile. Se deduce astfel Tech =12°C.
Aceastã valoare, corelatã cu temperatura de 8°C, sub care
se porneºte furnizarea de cãldurã prin termoficare, explicã
foarte bine de ce populaþia utilizeazã alte surse de încãlzire
în timpul anotimpurilor intermediare. O abordare corectã
din partea furnizorului ar însemna ca agentul termic sã fie
furnizat la temperaturi inferioare temperaturii de echilibru
(adicã sub 12°C). 

Panta dreptei de regresie rezultã a fi de 239 kWh/(K x zile);
potrivit ecuaþiei de mai sus, ea reprezintã expresia
0,024 x G x Vclad /ηinc. Volumul total încãlzit al clãdirii
este de  10 058 m3. Rezultã cã raportul Gv/ηinc = 0,99.
În cazul termoficãrii, randamentul sistemului de încãlzire
în interiorul clãdirii este în general apropiat de valoarea 1,
deoarece orice pierdere de cãldurã reprezintã tot o cãl-
durã rãmasã în clãdire. Totuºi, datoritã faptului cã
podurile ºi subsolurile nu fac parte din anvelopa încãlzitã,
iar pierderile de cãldurã de la þevile de termoficare care
le traverseazã nu sunt utilizabile, eficienþa totalã a sis-
temului de încãlzire poate fi aproximatã ca fiind ηinc = 0,90.
În acest fel, rezultã un coeficient total de pierderi de cãldurã
G = 0,89 W/m3K.

Metode dde ssimulare ddirect\
Astfel de metode se bazeazã, în general, pe o descriere

fizicã a sistemelor energetice ale clãdirii ºi pot fi folosite în
determinarea consumurilor finale, dar ºi la estimarea
economiilor de energie rezultate din anumite mãsuri de
eficientizare energeticã.  

Abordãrile staþionare care folosesc simularea directã
sunt în general uºor de folosit, întrucât majoritatea cal-
culelor se pot face manual sau folosind programe pe bazã
de tabele (spreadsheets). Metodele grade-zile utilizeazã
gradele-zile sezoniere, calculate pe baza unei anumite tem-
peraturi de referinþã (sau chiar a temperaturii de echilibru),
pentru a se determina consumul de energie pentru
încãlzire. De cele mai multe ori, aceste metode grade-zile
nu sunt potrivite ºi pentru anticiparea necesarului de
energie pentru rãcirea clãdirii. Deºi metoda grade-zile
având temperatura de referinþã (bazã) variabilã este mai
precisã, în Europa încã se mai folosesc gradele-zile pentru
încãlzire bazate pe o temperaturã constantã de 18°C, atât
pentru clãdirile de locuit, cât ºi pentru cele comerciale.  

Metoda grade-zile calculeazã consumul de energie pentru
încãlzirea spaþiilor clãdirii cu expresia: 

unde:
F - consumul de combustibil (gaze, petrol sau electricitate, în funcþie de

sistemul de încãlzire);

Fig. C: Consumul de cãldurã prin termoficare de-a lungul sezonului de
încãlzire

Fig. D: Consumul total de energie pentru încãlzirea spaþiilor în funcþie de
gradele-zile lunare
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G - coeficientul total de pierderi al clãdirii, care include ºi pierderile prin infil-
traþiile de aer prin anvelopa clãdirii;
f - factor de corecþie pentru diferitele efecte legate de funcþionarea la

sarcina parþialã a instalaþiei de încãlzire, de setarea unei temperaturi mai joase pe timpul
nopþii sau de aporturile incidentale de cãldurã;

Tech - temperatura de echilibru a clãdirii;
GZinc (Tech)   - gradele-zile anuale calculate la temperatura de echilibru Tech .

În cazul clãdirilor dominate de pierderile prin transfer
termic (precum cele puþin înalte), metodele grade-zile
cu bazã variabilã asigurã, în general, prognoze bune
pentru consumul de combustibil. În orice caz, ele nu
sunt recomandate pentru clãdirile cu aporturi termice
interne importante sau dotate cu instalaþ i i  IVAC
complexe. 

Pentru clãdirile dominate de aporturi de cãldurã
sensibilã ºi fãrã efecte de inerþie termicã semnifica-
tive, cele mai potrivite metode sunt metodele de interval.
Acestea sunt asemãnãtoare cu metoda grade-zile cu
bazã variabilã, dar folosesc date climatice sortate pe
intervale de valori (adesea, temperaturile exterioare
sunt grupate pe intervale de valori de lungime egalã,
de obicei de 3°C) pentru a estima consumul total de
energie pentru încãlzirea ºi/sau rãcirea clãdirii.

Programele computerizate detaliate necesitã un
nivel înalt de specializare ºi sunt în general recoman-
date pentru a simula comportamentul clãdirilor mari,
cu sisteme IVAC complexe ºi strategii de control
sofisticate, care sunt greu de  mode l a t  cu  t ehn i c i
s imple  de ana l izã  energet icã .  În general, un pro-
gram de simulare energeticã necesitã o descriere fizicã
detaliatã a clãdirii (incluzând geometria clãdirii, detaliile
constructive ale anvelopei, tipul ºi modul de operare a
echipamentelor IVAC, precum ºi orarul de funcþio-
nare). Calculul sarcinii termice se poate realiza printr-o
multitudine de algoritmi în funcþie de complexitatea ºi
flexibilitatea programului de simulare. Dar pentru a
estima cu suficientã precizie economiile de energie ce
ar putea rezulta din implementarea unor mãsuri de
eficientizare energeticã, algoritmii de simulare trebuie
calibraþi folosind date existente deduse din mãsurãtori
(facturi de la furnizori, de exemplu). Deoarece pro-
gramele de simulare energeticã au în mod inerent
niºte limite, este important ca utilizatorul sã fie
conºtient de capacitãþile acestora ºi sã facã alegerea
corectã. 

Acelaºi bloc analizat anterior este folosit acum pentru a
ilustra abordarea analizei energetice directe.

Rezistenþa termicã medie a clãdirii
Pentru rezistenþa termicã medie a clãdirii, se foloseºte

urmãtoarea formulã de mediere:

unde:
ΣA - aria anvelopei;
τ - factorul de corecþie pentru temperatura exterioarã = (Ti - Tu) / (Ti - Te)
Ti - temperatura aerului interior, consideratã a fi de +18°C;
Te - temperatura aerului exterior, consideratã a fi de -16°C;
Tu - temperatura spaþiilor neîncãlzite, adiacente volumului încãlzit.

Calculele detaliate sunt însumate în tabelul 3.
continuare în pagina 120
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Coeficientul global de pierderi de cãldurã al clãdirii 
Coeficientul global termic al clãdirii (definit ca pierderi

de cãldurã raportate la volumul încãlzit ºi la diferenþa de
temperaturã interior-exterior) este calculat prin adãu-
garea la pierderea prin pereþi a pierderii prin schimbul
de aer realizat de clãdire cu exteriorul.

unde:
A - aria totalã a anvelopei, = 3 673 m2;
V  - volumul spaþiului încãlzit, calculat pe baza dimensiunilor globale interioare

= 10.058 m3;
R’m - rezistenþa termicã medie a anvelopei clãdirii, corectatã cu influenþa punþilor

termice, = 0.62 m2K/W;
n - schimbului de aer, h-1.
Schimbul de aer este stabilit pe baza valorilor furnizate

de normative pentru diferite tipuri de clãdiri. Astfel, pentru:
clãdiri multifamiliale tip bloc de apartamente; dublã
expunere a faþadei; protecþie moderatã împotriva vântului
de la copacii sau clãdirile înconjurãtoare; nivel scãzut de
etanºeitate (ferestre exterioare ºi uºi cu tâmplãrie care nu
se închide etanº); un raport de volumetrie A/V = 0,365 m-1,
se indicã n = 0,9 h-1.

Înlocuind în formula de mai sus, rezultã un coeficient
global al pierderilor de cãldurã pentru clãdire egal cu

G = 0,90 W/(m3K).

De notat diferenþa de numai 1%, relativ la abordarea
indirectã, tratatã anterior (unde G = 0.89 W/m3K).

Poten]ialul dde eeconomisire aa eenergiei.
Analiza eeconomic\ preliminar\

Analiza energeticã a oricãrei clãdiri investigate ar trebui
sã fie urmatã de niºte mãsuri recomandate, având drept
scop economisirea de energie concomitent cu asigurarea
unui nivel de confort corespunzãtor. Economia de energie
asociatã cu un proiect de reabilitare-modernizare este esti-
matã cu o expresie de forma: 

De exemplu, atunci când mãsura de conservare a
energiei se implementeazã pentru a îmbunãtãþi eficienþa
anvelopei unei clãdiri (de exemplu, prin adãugarea unei
izolaþii termice la acoperiº sau prin reducerea pierderilor de
aer prin anvelopa clãdirii), coeficientul total de transfer ter-
mic [U] este redus. Dacã sistemul de încãlzire nu se modi-
ficã, se considerã cã randamentul sãu rãmâne acelaºi ºi
dupã intervenþiile efectuate asupra anvelopei. 

În multe aplicaþii, efectele reabilitãrii asupra temperaturii
de echilibru a clãdirii sunt destul de mici. În astfel de cazuri,
gradele-zile (GZinc) pot fi considerate neschimbate dupã
reabilitare. Prin adãugarea semnului "prim" la valorile post-
proiect, economiile anuale de energie termicã datorate
activitãþilor de reabilitare pot fi calculate dupã cum
urmeazã:

De subliniat cã, atunci când numai un element al
anvelopei clãdirii este reabilitat (de exemplu ferestrele),
diferenþa (G - G’ ) este echivalentã cu diferenþa dintre valo-
rile ΣAU ale ferestrei, înainte ºi dupã reabilitare. 

Analiza economicã preliminarã a investiþiilor necesare
pentru implementarea oricãrui proiect de economisire a
energiei include perioada de recuperare simplã a
investiþiei (PRS) ºi rata anualã de rentabilitate a capitalului
investit (RAR). PRS reprezintã timpul necesar pentru ram-
bursarea sumelor investite, din profitul rezultat prin
realizarea lucrãrilor, ºi este exprimatã ca raportul dintre
investiþia de capital (Ic) ºi costul economiilor medii anuale
de energie (EMA). Proiectul devine cu atât mai atractiv
pentru investitori cu cât perioada de recuperare a
investiþiei este mai scurtã. 

Economiile medii anuale rezultã din economiile de
energie înmulþite cu tarifele corespunzãtoare.  

Perioada de recuperare simplã a investiþiei

Componentele clãdirii
A R’ t

A • τ
R

m2 m2K/W - W/K

Ziduri
exterioare

curent, de 35 cm grosime 757.86 0.77 1.0 984.23

În  logie
închisã

paralel cu faþada,
20 cm grosime

543.95 0.58 0.8 750.28

lateral, 14 + 18 cm
grosime

347.04 0.59 0.8 470.56

La casa scãrii, etaj curent
(punþi termice)

26.92 0.22 1.0 122.36

La logia spre ghena de gunoi,
etaj curent, 5 cm grosime

127.64 0.22 1.0 580.18

La casa scãrii + ghenã, la parter 37.28 0.40 0.5 46.60

La holul de la intrare, adiacent
subsolului 

21.28 0.29 0.5 36.69

Pereþi adiacenþi îmbinãrilor închise 297.15 0.28 0.5 530.63

Planºeurile 
de etaj

Deasupra ultimului etaj,
dedesubtul podului 

416.39 0.66 0.9 567.81

Deasupra subsolului neîncãlzit 416.39 0.80 0.5 260.25

Tâmplãrie
exterioarã 

Lemn
îmbinat

Curent 283.50 0.39 1.0 726.92

Logia închisã a
apartamentelor 

247.50 0.43 0.8 460.47

La casa scãrii 112.61 0.39 1.0 288.75

Uºi la loggie spre
ghena de gunoi

30.72 0.39 1.0 78.77

Simple, de metal, la intrãri 6,.0 0.21 0.5 15.00

TOTAL 3672.53 0.620 - 5919.50

Conform tabelului, rezultã o rezistenþã termicã medie a clãdirii de
R’m = 0.62 m2K/W

Tabelul 3
urmare din pagina 119
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Rata anualã de rentabilitate reprezintã rata de recuperare
anualã a capitalului propriu investit ºi se estimeazã astfel:

De notat cã RAR este un indicator economic relevant
numai pentru proiectele finanþate chiar de cãtre beneficiari,
nu ºi pentru cele bazate pe împrumuturi bancare. 

Urmeazã un exemplu în acest sens pentru clãdirea
investigatã anterior. 

Mãsuri de renovare recomandate: 
izolaþie termicã suplimentarã aplicatã la exteriorul

pereþilor exteriori, inclusiv la pereþii exteriori ai logiilor
apartamentelor: un strat gros de 10 cm din polistiren
expandat, protejat cu un strat subþire (1 cm) de tencuialã
acrilicã ramforsat cu þesãturã din fibrã de sticlã (o creºtere
a rezistenþei termice cu                             m2K/W).

Coeficientul de transfer de cãldurã se schimbã din
U’=1,34 W/(m2K) în U’= 0,39 W/(m2K) pentru o suprafaþã
totalã de 1649 m2. Costul total este estimat la 67500 USD.
Sistemul de termoficare are la interiorul clãdirii un randa-
ment estimat la ηH = 0,9.

Cu formula de mai sus, economia de energie estimatã
este              = 127914 kWh/an (110 Gcal/an).

Atunci, PRS = 110 Gcal/an x 21,18 USD/Gcal =
2 330 USD/an.

Ic = 67 500 USD
Perioada simplã de recuperare a investiþiei ºi rata anu-

alã de rentabilitate devin: 
PRS = 29.0 ani
RAR = 3,4 %/an
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Modernul lla eel aacasã!
GGIIRROOMM IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALL

"În primul rând, ne-am propus de la bun început ºi am

reuºit cu succes de-a lungul acestor 10 ani sã aducem pe

piaþa româneascã produse de la cele mai renumite firme pro-

ducãtoare de gresie ºi faianþã din Europa ºi chiar din lume:

Marazzi, Graniti Fiandre, Bisazza, Fap Ceramiche, Tagina,

Edilgres Sirio, Ströher, Cotto Tuscania º.a. Toate sunt

nume cu deosebitã rezonanþã pe plan internaþional. 

Am sã vã dau un singur exemplu: Grupul Marazzi, de

pildã, este unul dintre principalii producãtori de gresie din

lume. Cu fabrici în Italia, Spania ºi Franþa, dominã piaþa euro-

peanã în acest domeniu. În acelaºi timp, are o prezenþã sem-

nificativã ºi pe piaþa americanã prin Monarch ºi American

Marazzi Tile.

Vã întrebaþi poate de ce am adus pe piaþa româneascã,

una consideratã "în formare", cele mai bune produse din

lume, când era poate mai comod sã importãm produse mai

ieftine, dar inferioare calitativ.

Am considerat cã ºi românul are dreptul la produse

moderne ºi de cea mai bunã calitate.

ªi nu ne-am înºelat! Am constatat în aceastã perioadã, cu

plãcere, cã ºi compatrioþii noºtri apreciazã produsele de cali-

tate; am constatat cã ºi românii pot fi pretenþioºi cu materi-

alele ceramice pe care le achiziþioneazã ºi, mai ales, cã

iubesc "frumosul" ºi în acest domeniu.

Renumite firme de construcþii au devenit clienþii noºtri în

aceastã perioadã ºi au "pus în operã" produsele noastre:

În cei peste 15 ani de economie de piaþã pe care i-am parcurs din 1990 pânã în prezent, am avut ocazia sã
asistãm la evoluþia multor societãþi comerciale.

Unele dintre ele au dispãrut aºa cum au apãrut, destul de repede, înainte de a apuca sã însemne ceva
pentru economia româneascã. Altele au avut o "creºtere" anormal de spectaculoasã pentru o perioadã atât
de scurtã ºi, nu de puþine ori, s-a dovedit cã au reuºit acest lucru prin mijloace la limita legalitãþii sau chiar
ilegale. 

În sfârºit, au fost ºi sunt societãþi comerciale care au evoluat normal, "sãnãtos", crescând de la an la an
atât cât le-a permis economia noastrã în perioada de tranziþie pe care o parcurgem. Printre acestea din urmã,
se numãrã ºi GIROM INTERNAÞIONAL care, în numai 10 ani, a reuºit sã se plaseze între liderii furnizorilor de
plãci ceramice pe piaþa româneascã.

Care sunt secretele acestei evoluþii? Ni le prezintã succint dl Gheorghe Oprican – directorul general ºi
acþionarul principal al societãþii.
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Dorin Construct, Aedificia Carpaþi, Comnord, Arcom,

Rotary Construcþii, Tungal Metrou, Romconstruct,

Conimpex Company, Sacin, ICH Construcþii, Pro

Construct, ICAI, Euro Construct, Sopmet, General

Construct º.a.

Un alt element cu care am venit în întâmpinarea clienþilor

ºi care a contribuit substanþial la creºterea vânzãrilor l-a

reprezentat darea în folosinþã în octombrie 2002 a

show-room-ului nostru din bulevardul Iuliu Maniu 407–411,

amplasat chiar la începutul autostrãzii Bucureºti–Piteºti.

În show-room, clienþii pot admira "pe viu" întreaga

gamã de produse pe care o oferim ºi pot fi consiliaþi de

specialiºtii noºtri. Dar, mai ales, se pot convinge singuri

cum vor arãta produsele atunci când vor fi montate în

obiectivele pe care doresc sã le construiascã.

ªi asta pentru cã show-room-ul, care are o suprafaþã

de aproape 1000 m2, pe cinci niveluri, cuprinde mostre de

bãi, bucãtãrii, camere de zi, baruri, discoteci, sãli de

sport, terase º.a., gata amenajate.

Printre produsele deosebite pe care le oferim în

aceastã perioadã voi cita numai câteva:

faianþã ºi decoruri pentru bucãtãrii ºi bãi: anticã,

mozaic, imitaþie marmurã etc., totul în seturi complete;

gresie glazuratã (interior) pentru spaþii cu trafic

mediu;

gresie porþelanatã (de la 10 cm x 10 cm pânã la 60 cm

x 120 cm), destinatã spaþiilor largi (birouri, hoteluri, faþade)

sau pentru trafic industrial, antiderapantã etc.

gresie porþelanatã cu inserþii metalice ºi sticlã;

trepte, plinte, covoare ceramice;

faþade de ventilaþie;

pardoseli supraînãlþate.

Toate produsele noastre au certificate de garanþie

ºi sunt agrementate de Laboratorul CCCF Bucureºti.

Ele corespund standardelor internaþionale în ceea ce

priveºte caracteristicile tehnice, calibrarea ºi tonalitatea.

Aº vrea sã amintesc doar o parte dintre obiectivele

importante din Bucureºti ºi din þarã, amenajate în aceºti ani

cu materiale ceramice de la GIROM INTERNAÞIONAL:

show-room-ul Peugeot, magazinele Carrefour, McDonald's,

Opel, Steilmann, Banca Agricolã, hotelul Crown Plaza,

sediul Pro Rapid, Universitatea din Piteºti, sediul Coca

Cola, discoteca Vox Univers etc.
continuare în pagina 124 
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În sfârºit, la evoluþia pozitivã a societãþii noastre a

contribuit de-a lungul anilor ºi producþia proprie.

GIROM INTERNAÞIONAL fabricã de câþiva ani ºi

livreazã în þarã ºi la export paleþi ºi europaleþi.

În ultima perioadã, printr-o investiþie realizatã cu spri-

jinul firmei Gima Mozaic, GIROM INTERNAÞIONAL a

devenit ºi producãtor de mozaic tãiat din gresie porþe-

lanatã, produse realizate cu utilaje italiene de ultimã

generaþie.

Sigur, nici cuvintele, nici imaginile, destul de sugestive,

pe care le prezentãm în aceste pagini nu pot contura

o viziune completã a gamei bogate ºi variate de produse

ceramice cu care GIROM INTERNAÞIONAL vine în

întâmpinarea solicitãrilor dumneavoastrã. Doar o vizitã la

show-room-ul firmei vã poate edifica în totalitate.

O parte dintre produsele noastre le puteþi admira ºi la

Construct Expo, în perioada 11–15 mai la Romexpo,

pavilionul 14, standuri 08 ºi 32-33.

GIROM INTERNATIONAL

Bd. Iuliu Maniu 409-411, Sector 6, Bucureºti.
Tel.: 021-316.20.65/66; Fax: 021-316.20.67

E-mail: office@girom.ro
www.girom.ro

urmare din pagina 123 
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GGGGLL IINNTTEEGGRRAA -
oo ggaarraannþþiiee ppeennttrruu ccoonnffoorrttuull dduummnneeaavvooaassttrrãã

Varianta electricã a ferestrei GGL,
GGL INTEGRA® este alegerea idealã
pentru ferestrele plasate la înãlþime
sau pentru a vã asigura un nivel ridicat
de confort în funcþionare. Centrate pe
satisfacerea nevoii de confort ºi
funcþionalitate, INTEGRA oferã o ilu-
minare optimã a încãperii, în conformi-
tate cu standardele moderne de
locuire, o ventilare eficientã a spaþiului
locuibil amenajat sub acoperiºurile în
pantã ºi o izolare termicã de calitate,
care asigurã etanºeitatea ºi siguranþa. 

Complet echipatã electric, INTEGRA
nu necesitã decât conectarea la o
sursã de energie. Întrerupãtorul ºi tele-
comanda cu infraroºu sunt incluse,
acþionând pânã la trei ferestre sau
o combinaþie de ferestre ºi rulouri.
Cu ajutorul telecomenzii se acþioneazã
atât clapeta de ventilaþie, cât ºi fereastra.
GGL INTEGRA este prevãzutã cu un
senzor de ploaie care se activeazã
automat, închizând fereastra când
începe sã plouã.

Create din lemn de pin nordic atent
selecþionat, ferestrele de mansardã de
tip GGL INTEGRA sunt tratate cu douã
straturi de lac protector (TOPfinishTM).

De asemenea, fereastra este prevã-
zutã cu geam dublu din sticlã flotatã
întãritã, izolator de energie, cu gaz
inert. 4-16-4. Coeficient: Ugeam =
1,2 W/m2K (Ufereastrã = 1,5). Clapeta de
ventilaþie a ferestrei faciliteazã
aerisirea încãperii chiar ºi cu geamul
închis, permiþând circulaþia a 14 – 28 m3

aer pe orã, în funcþie de dimensiunea
ferestrei. Ferestrele de mansardã de
tip GGL INTEGRA pot fi instalate
uºor, fiind potrivite pentru orice tip de
învelitoare – ondulatã sau platã –
unghiurile de instalare fiind cuprinse
între 15° ºi 90°.

Este important de luat în conside-
rare posibilitatea de a instala un numãr
mai mare de ferestre de mansardã dis-
puse în diferite combinaþii, precum ºi
mãrimea acestora. Aceste detalii sunt
esenþiale pentru a aduce în încãpere
cantitatea optimã de luminã naturalã,
pentru a asigura difuzia idealã în
întreg spaþiul ºi pentru a obþine prive-
liºtea pe care o doriþi. VELUX reco-
mandã ca suprafaþa vitratã sã
reprezinte cel puþin 10% din suprafaþa
podelei. 

Pentru o priveliºte cât mai amplã,
fereastra aleasã trebuie sã aibã
înãlþimea potrivitã. Alegerea se face în
concordanþã cu panta acoperiºului,
astfel: cu cât panta este mai micã, cu
atât lungimea ferestrei trebuie sã fie
mai mare, pentru a beneficia de maxi-
mum de confort. Alegerea tipului
potrivit de fereastrã se face în conso-
nanþã cu destinaþia proiectatã a
încãperii, cu mobilierul, astfel încât sã
asigure accesul la priveliºtea doritã. 

Dupã ce în numãrul trecut v-am vorbit despre GGL, cea mai popularã dintre ferestrele de mansardã ºi singura
care a pãstrat sistemul de ventilare a prototipului, vã prezentãm de aceastã datã primul model de fereastrã
din lume echipat electric. 
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VELUX RROMÂNIA llanseazã cconcursul
Manssarda AAnului 2200005

Proprietarii de mansarde deja
finalizate sau cei care se gândesc
sã-ºi construiascã una sau sã ame-
najeze podul nefolosit în spaþiu de
locuit au acum prilejul sã participe la
concurs. O simplã prezentare a
proiectului ºi câteva fotografii trimise
la sediul VELUX sunt suficiente pentru
înscrierea în competiþie. 

Termenul limitã pentru depunerea
aplicaþiilor este 30 noiembrie 2005.
În perioada 1 – 31 decembrie 2005,
juriul format din reprezentanþi ai
VELUX  România ºi VELUX Dane-
marca va analiza toate proiectele
înscrise ºi le va selecta pe cele mai
bune dintre ele. Câºtigãtorii vor fi
anunþaþi în luna ianuarie 2006, premiile
constând în sume de bani:

premiul I:   3.000 Euro

premiul II:  1.500 Euro

premiul III: 1.000 Euro

Concursul organizat de VELUX

este prima acþiune de acest fel din

România care îi încurajeazã ºi îi pre-

miazã pe cei ce vãd mansarda ca pe

un spaþiu confortabil ºi plãcut de

locuit.

Aceastã acþiune a companiei

VELUX face parte din campania

de promovare a mansardei

ca spaþiu de locuit ºi ca

soluþie pentru criza de

locuinþe din România.

Ea se alãturã unui

alt proiect în derulare,

ºi anume “mansar-

darea blocurilor ca

rãspuns la nevoia

de spaþii locative ºi ca

soluþie la problema

hidroizolãrii blocurilor ºi a îmbunã-

tãþirii aspectului arhitectonic al

oraºelor”.

La 1 aprilie 2005 s-a dat startul concursului VELUX Mansarda Anului, sub sloganul “Mansarda se premiazã”.
Concursul se adreseazã proprietarilor de mansarde amenajate sau în curs de amenajare, renovate sau nou
construite, de pe tot teritoriul României.
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Valenþele îînnoirilor ttehnologice

Manifestarea, intratã deja în tradiþia pieþei de geam
izolator din România, a reunit în acest an peste 160 de
producãtori români. Bucurându-se ºi de participare
internaþionalã, întâlnirea a fost onoratã de prezentãrile
susþinute de cãtre Hubert Storck - Kömmerling, Laszlo
Komlós – Grace Davison, Bernhard Scheidl – Peter
Lisec GmbH ºi Andreas Christian – Lisec Software,
Dave Robson – Cooltemper ºi de cãtre Norbert
Roschenkemper – Euroglas Trösch. 

Evenimentul care face obiectul acestui articol a avut
ca organizator firma Abitare CG SRL din Braºov care,
de peste 10 ani, este o prezenþã activã pe piaþa
româneascã. Actualmente, ea furnizeazã întreaga
gamã de materiale necesare producþiei de geam izolator –
tiocol (polisulfid), poliuretan, hot-melt, baghete-dis-
tanþier, site moleculare, rãºini sintetice -, accesorii pentru
montajul ferestrelor – spume poliuretanice ºi chituri
elastice pentru închiderea rosturilor la toate tipurile de
suprafeþe -, precum ºi adezivi industriali. În acelaºi
timp, Abitare Braºov pune în completare la dispoziþia
clienþilor sculele ºi accesoriile necesare în industria sticlei
ºi linii de fabricaþie pentru geam izolator ºi tâmplãrie
din PVC, aluminiu ºi lemn. De asemenea, asigurã
training pentru asamblarea ºi instalarea utilajelor,
documentaþ i i  tehnice complete º i  consul tanþã
permanentã.

Fidelã liniei propuse, echipa de la Abitare CG a
prilejuit producãtorilor români contactul cu ultimele
noutãþi în domeniu.

Iatã, de altfel, ºi câteva dintre acestea:

Rãºini de turnare de la Kömmerling Chemische
Fabrik GmbH

Firma germanã Kömmerling face faþã competiþiei
acerbe din industria geamului izolator oferind, în
prezent, cea mai largã gamã de materiale de etanºare,
adezivi, rãºini, tehnologii de fabricare ºi accesorii.
În deschiderea simpozionului, Hubert Storck, reprezen-
tantul Kömmerling, a prezentat rãºinile speciale de turnare
din gama Ködilan (mono- ºi tricomponente). Utilizarea
acestor rãºini reprezintã una dintre cele mai avansate
metode din domeniul fabricãrii geamului stratificat.
Produsul final: un geam termo-fonoizolant care oferã în
acelaºi timp ºi siguranþã. Avantajele acestei metode sunt
costurile scãzute ale materialelor ºi o mare flexibilitate
în aplicare. De asemenea, se asigurã izolarea fonicã
combinatã cu proprietãþi de siguranþã optime.

Grace Davison – Asistenþã oferitã clienþilor

Sitele moleculare oferite de Grace Davison (gama
Phonosorb®) au câºtigat un segment important din piaþã
datoritã calitãþii deosebite. În urma testelor efectuate în
laboratoarele Grace Davison, a fost elaborat un ghid de
utilizare, cu accent pe factorii care influenþeazã folosirea
sitei moleculare la geamurile izolatoare. Capacitatea de
absorbþie, de exemplu, este relevantã doar dacã este
definitã în raport cu temperatura ºi umiditatea relative.
Elementele care semnaleazã slaba calitate a sitei sunt:
prezenþa prafului, punctele albe de pe suprafaþa granu-
lelor, încãrcarea electrostaticã etc. O calitate scãzutã a
sitei determinã oprirea maºinilor, funcþionarea defectu-
oasã a senzorilor din liniile de umplere automatã ºi o calitate
scãzutã a produsului finit. Orice produs trebuie însoþit de
fiºe tehnice de siguranþã a materialului, în conformitate
cu legislaþia în vigoare (pentru Europa – Directiva Consi-
liului Europei 91/155/CEE ºi ultimul amendament
2001/58/CE). Ghidul rãspunde ºi la întrebãri privind
numãrul de profile umplute necesar, conservarea sitelor
moleculare între folosiri etc. 

Firma Grace a dezvoltat un program de service
computerizat pentru a permite o analizã rapidã ºi profundã
a problemelor care pot sã aparã (praf, valori scãzute ale
testului Delta -T, temperatura ridicatã a punctului de rouã
iniþial ºi deformarea sticlei).

Preocuparea pentru performanþã, mobilitatea, inovaþia sunt dimensiuni esenþiale ale succesului în afaceri,
în general, dar mai ales în cele din domeniul construcþiilor, care, conform statisticilor, deþine, în ultimii ani,
cel mai mare numãr de companii profitabile. În spiritul acestor principii, s-au desfãºurat la Poiana Braºov, în
aprilie a.c., lucrãrile simpozionului tehnic “Competenþa în fabricarea geamului izolator”. Evenimentul
devenit tradiþional pentru sectorul materialelor de construcþie – subdiviziune de bazã a industriei construcþiilor –
s-a bucurat de interes, meritul revenind organizatorului, societatea Abitare CG SRL.
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Cuptoare de securizare prin convecþie

Oferta firmei Abitare s-a îmbogãþit de curând cu echipa-
mentele de securizare a sticlei furnizate de Unilam
International - Marea Britanie. La nivel mondial funcþioneazã
în prezent 200 de astfel de sisteme; Dave Robson, reprezen-
tantul Cooltemper, a fãcut cunoscute ºi producãtorilor români
funcþionarea ºi avantajele acestei tehnologii. Cuptoarele
Cooltemper pot avea configuraþii simple, duble sau continue,
cu/fãrã sistem de convecþie. Lãþimea variazã între 600 ºi
3.300 mm, iar în lungime pot atinge 7.800 mm. Securizarea se
produce prin expunerea foilor de sticlã la temperaturi între
630 ºi 650°C ºi, concomitent, la o convecþie forþatã cu aer.
Rezultatul, conform reglementãrilor europene, este un geam
care poate face faþã unui ºoc termic de 200°C ºi are o rezis-
tenþã mecanicã de 120 N/mm. Sistemul este astfel conceput
încât sã se reducã la maximum consumul de energie.
Un avantaj suplimentar al investiþiei este ºi posibilitatea de
control riguros al calitãþii produsului.

Euroglas - sticlã cu acoperiri speciale

Pornind de la sticla float – produs de bazã – firma
Euroglas, parte a concernului elveþian Glas Trösch,
furnizeazã sticlã prelucratã cu izolare termicã ºi control
solar. Mai mult, vine în întâmpinarea nevoilor clienþilor,
oferind sticlã antireflexie ºi oglinzi false pentru utilizãri
speciale, produse cu tehnologii de ultimã generaþie. Linia
proprie de acoperire magnetronicã permite aplicarea de
straturi fine (inclusiv de metale nobile) pe suprafaþa sticlei.

Rezultatul este o sticlã înalt selectivã, cu o culoare
reprodusã constant ºi uniform. Dintre produsele
prezentate în cadrul simpozionului ºi disponibile prin inter-
mediul reprezentantului în România, Abitare CG, meritã
menþionate: Silverstar Selekt® – cu straturi de metal nobil
– idealã pentru clãdiri cu suprafeþe vitrate mari ºi care
poate fi combinatã cu funcþii de siguranþã ºi izolare fonicã;
Eurolamex – sticlã float laminatã – rezistenþa excepþionalã
o recomandã pentru structuri de acoperiº, pardosealã,
trepte. O variantã mai complexã este Eurolamex Phon,
care are integratã ºi funcþia de protecþie fonicã; Luxar –
sticlã antireflexie, idealã pentru vitrine, compartimentãri,
ecrane video etc. 

ABITARE CG vã aºteaptã la Construct Expo, platforma pavilionului 30,
pentru a vizita caravana Euroglas – Trösch ºi standul Bohle.

Informaþii suplimentare, la www.abitare.ro.
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Reabilitarea ttermicã aa cclãdirilor
cu ddestinaþia llocuinþe ssociale

ing. Horea MANIU,  ing. Horea NICOARÃ - experþi tehnici INCERC
dr.ing. Cãlin MIRCEA - conf. univ. Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

În cadrul programului pilot privind
„Reabilitarea termicã a unor
clãdiri de locuit multietajate, cu
destinaþia de locuinþe sociale,
aflate în proprietatea unitãþilor
administrativ-teritoriale”, socie-
tatea comercialã Compania Naþio-
nalã de Investiþii SA (aflatã în
subordinea M.T.C.T.) a iniþiat, la
sfârºitul anului 2003, ca o fazã pre-
mergãtoare reabilitãrii termice,
expertizarea tehnicã a construcþiilor
respective pentru cerinþa A - rezis-
tenþã ºi stabilitate.

Lista obiectivelor care urmau a fi
reabilitate cuprinde câteva zeci de
clãdiri. Din aceastã listã, filialei Cluj-
Napoca a INCERC i-a revenit
sarcina de a expertiza 5 clãdiri din
localitãþile: Baia Mare, Târgu Mureº,
Târgu Jiu, Slatina (foto 1-4) ºi
Zimnicea.

În conformitate cu prevederile
art. 10 din Legea nr. 10/1995, se
impunea efectuarea unor expertize
tehnice în cadrul cãrora sã se

efectueze investigaþii privind starea
tehnicã a clãdirilor, diagnosticarea
unor eventuale degradãri, precum ºi
stabilirea soluþiilor de principiu de
care este necesar sã se þinã cont în
realizarea lucrãrilor de reabilitare
termicã, pentru exploatarea viitoare
a clãdirilor în condiþii de siguranþã
din punctul de vedere al rezistenþei
ºi stabilitãþii.

Date rreferitoare lla oobiectele
de cconstruc]ii eexpertizate

Potrivit STAS 10100/0-75, toate
clãdirile de mai sus se încadreazã în
clasa de importanþã III - construcþii
de importanþã medie, iar în baza cri-
teriilor prevãzute de Normativul
P-100/92, în clasa III - construcþii de
importanþã normalã.

Din punct de vedere seismic,
existã 2 zone de amplasament: zona D
pentru clãdirile din localitãþile Slatina
ºi Zimnicea, cu o valoare a coefi-
cientului Ks=0,16 ºi o perioadã de
colþ a terenului Tc=1,5 s, ºi zona E
pentru clãdirile din localitãþile Baia
Mare, Tg. Jiu ºi Tg. Mureº, cu o va-
loare a coeficientului Ks=0,12 ºi o
perioadã de colþ a terenului Tc=0,7 s.

Din punctul de vedere al acþiunilor
climatice, amplasamentele clãdirilor
diferã. Astfel, pentru acþiunea zãpezii,
amplasamentele sunt astfel: zona A
(gz=0,9 kN/m2) pentru Tg. Mureº,
zona B (gz=1,2 kN/m2) pentru Baia
Mare ºi Tg. Jiu, zona C (gz=1,5 kN/m2)
pentru Slatina ºi zona D (gz=1,8 kN/m2)
pentru Zimnicea. Pentru acþiunea
vântului existã 2 tipuri de amplasa-
mente: zona A (presiunea dinamicã
de bazã pv=0,3 kN/m2) pentru Baia
Mare, Tg. Jiu ºi Tg. Mureº ºi zona B

pentru Slatina ºi Zimnicea (presiunea
dinamicã de bazã pv=0,42 kN/m2).
În ceea ce priveºte siguranþa la foc a
construcþiilor, conform P 118-99, clãdirile
se încadreazã în gradul II de rezis-
tenþã la foc.

Datele referitoare la tipurile struc-
turale ale clãdirilor sunt sintetizate în
tabelul 1. În figurile 1-5 sunt pre-
zentate planurile clãdirilor.

Constat\ri [[i oobserva]ii
În conformitate cu prevederile

Normativului P 100-92 [1] ºi ale
modificãrilor ºi completãrilor capi-
tolelor 11 ºi 12 aduse prin ordinul
MLPAT nr. 71/N din 1996, pentru
evaluarea ºi analiza nivelului de pro-
tecþie a clãdirilor la încãrcãri gravi-
taþionale ºi acþiuni seismice, s-au
avut în vedere urmãtoarele criterii:

I. perioada în care au fost proiec-
tate clãdirile (sfârºitul anilor '60 - '70);

II. numãrul de niveluri (P+4E);
III. sistemul structural (tabelul 1);
IV.  c lasa  de  impor tan þã  a

construcþiei (III);
V. zona seismicã de calcul (cap. 2).
În baza criteriilor I ºi II, toate

clãdirile se încadreazã în grupa A3,
iar, considerând sistemul structural
(criteriul III), categoria construcþiilor
este d, cu excepþia celei din Slatina
care se încadreazã în categoria a.
Este de observat cã, deºi în modi-
f icãri le din 1996 la Normativul
P-100-92 nu mai figureazã tabelul
cu metodele de investigare (obliga-
torii sau recomandate) pentru evalu-
area nivelului de protecþie seismicã,
s-a þinut cont, orientativ, de grupa ºi
categoria construcþiilor în decizia de

În aceastã lucrare se prezintã investigaþiile efectuate asupra unor clãdiri de locuit cu destinaþia de
locuinþe sociale, amplasate în diferite localitãþi din þarã, pentru expertizarea acestora din punctul de vedere
al cerinþei A - rezistenþã ºi stabilitate. Acþiunea este o fazã premergãtoare în cadrul unui program pe plan
naþional, în scopul reabilitãrii termice a clãdirilor în cauzã.

Se prezintã verificãrile structurilor de rezistenþã la acþiunea încãrcãrilor gravitaþionale ºi seismice,
dându-se, acolo unde era cazul, recomandãri ºi soluþii de principiu privind intervenþiile ce se impun atât
asupra elementelor structurale, cât ºi asupra celor nestructurale.

Foto 1: Faþada principalã -
clãdire Baia Mare

Foto 2: Faþada poste-
rioarã - clãdire Slatina

Foto 3: Faþada principalã -
clãdire Tg. Jiu

Foto 2: Faþada posteri-
oarã - clãdire Tg. Mureº

continuare în pagina 136
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alegere a acestor metode. Astfel, la
toate clãdirile în cauzã, s-au utilizat
metodele E1 (evaluare calitativã) ºi
E2a (metode de calcul curente pentru
evaluarea capacitãþii de rezistenþã).
Având în vedere lipsa documentaþiei
tehnice a clãdirilor, aceste metode
de investigare au fost suplimentate
(cu excepþia clãdirii din Slatina, cu
structura din zidãrie de cãrãmidã) cu
investigarea, prin metode nedistruc-
tive (metoda combinatã), a calitãþii
betonului pus în operã.

Evaluarea clãdirii prin metoda E1
(evaluarea calitativã) a pus în evi-
denþã urmãtoarele aspecte:

Soluþiile structurale cu diafragme
din beton armat, dispuse în sistem
fagure (Tg. Jiu, Tg. Mureº ºi
Zimnicea) ºi celular (Baia Mare), cât
ºi cea cu pereþi structurali transver-
sali ºi longitudinali din zidãrie de
cãrãmidã, dispuºi în sistem celular,
sunt soluþii stabile, cu o conformare
corectã la acþiuni orizontale (struc-
turile sunt practic simetrice), care
beneficiazã de importante rezerve
de rezistenþã ºi stabilitate pentru un
regim de înãlþime de S+P+4E în
condiþiile de proiectare specifice
Stãrii Limitã Ultime de Rezistenþã ºi
Stabilitate atât în gruparea funda-
mentalã, cât ºi în gruparea specialã
de încãrcãri.

Starea tehnicã de ansamblu a
structurilor clãdirilor este bunã, aces-
tea trecând cu bine peste cutremurele
din anii 1977, 1986 ºi 1990, cu referire
specialã la cele din Slatina ºi Zim-
nicea (zonã seismicã D).

Nu existã indicii vizibile privind
degradãri de naturã structuralã
datorate unor cauze mecanice sau
tasãri inegale.

La clãdirile din Slatina ºi Tg. Jiu
au fost efectuate, în timp, unele
modificãri faþã de structura iniþalã a
acestora. Astfel la Slatina, s-au
eliminat la parter pereþii structurali
din axele 6, 8 ºi 16, în zone închiri-
ate diferitelor firme ºi organizaþii,
precum ºi unii pereþi nestructurali cu
grosimea de 12,5 cm; trebuie
menþionat cã pentru aceste lucrãri
nu a fost elaboratã documentaþia
tehnicã. La Tg. Jiu, în axul 2 pe
direcþia transversalã, diafragma între
axele A-B a fost înlãturatã ºi
înlocuitã cu o grindã de beton armat
cu dimensiunile secþiunii transver-
sale 25×60 cm.

Testele nedistructive efectuate
prin metoda combinatã pun în
evidenþã, în pereþii structurali de
beton armat ai clãdirilor din Baia
Mare ºi Tg. Jiu, existenþa unui beton
de clasã Bc 15 (C 12/15) respec-
tându-se astfel clasa minimã de
beton prevãzutã pentru structuri.
În schimb, în cazul clãdiri lor din

Tg. Mureº ºi Zimnicea, clasa betonului
este sub cea prevãzutã în norme,
având valoarea de Bc 10 (C 8/10).

Subsolurile tehnice ale clã-
dirilor sunt inundate din cauza scurge-
rilor din instalaþiile de apã ºi
canalizare defecte. În cazul clãdirii
din Tg. Mureº apa provine, în
perioadele cu precipitaþii abundente,
ºi din apa freaticã, al cãrei nivel este
superior cotei pardoselii, subsolul
nefiind prevãzut cu o cuvã hidro-
izolantã. 

Fig. 1:  Plan parter Baia Mare

Fig. 2:  Plan parter Slatina

Fig. 3:  Plan parter Tg. Jiu

Fig. 4:  Plan parter Tg. Mureº

Fig. 5:  Plan parter ZimniceaTabel 1: Date privind structura clãdirilor
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LAZARIDIS MMARMURÃ ªªI GGRANIT
Timpul ttrece... ppiatra rrãmâne!

Pentru materialele oferite
spre vânzare, facem import
direct de marmurã, granit,
travertin ºi alte pietre naturale
din India, China, Brazilia,
Turcia, Spania, Italia, Grecia,
Egipt etc. Aceasta ne ajutã
sã furnizãm produse la
preþuri competitive. Politica
firmei se bazeazã pe rulaj
mare de marfã la preþuri
mici. Este ºi motivul pentru
care, de la începutul anului
ºi pânã în prezent, ne-am
realizat întocmai planul la
vânzãri ºi chiar l-am depãºit.

O scurtã descriere a pro-
duselor noastre începe cu
lastrele.  Acestea sunt
bucãþile mari de piatrã tãiate
la grosime de 2 sau 3 cm,
cel mai uzual, din care se
“croiesc” forme ºi dimensiuni
conform dorinþei clientului.
Din ele se pot tãia placaje de
diferite dimensiuni, trepte,
contratrepte, plintã ºi în pro-
pria fabricã facem prelu-
crãrile necesare pentru a da
muchiilor un aspect plãcut.
Continuãm cu placajul de
marmurã, granit, travertin ºi
alte pietre cu dimensiuni fixe
30,5 cm x 30,5 cm x 1 cm
sau 40 cm x  40 cm x 1 cm
(sau 2 cm) etc., ce au o
bogatã paletã coloristicã.

Urmeazã o altã categorie
de materiale prezentate în
placaje la dimensiunea de
30,5 cm x 30,5 cm, adicã moza-
icul, compus din pietricele
mici, de dimensiunea 1,46 cm
x 1,46 cm sau 3,6 cm x 3,6 cm.

Mozaicul, prin forma ºi
culorile sale, prin modul de
prelucrare a pieselor mici
care pot fi lustruite ºi anti-
chizate sau prin forme nere-
gulate de dimensiuni mai mari,
îmbogãþeºte oferta actualã de
piatrã naturalã ºi dã un
farmec aparte locului pe care
îl dorim cât mai frumos.

La mozaic putem oferi la
solicitarea dumneavoastrã
borduri artistice care dau un
plus de frumuseþe materi-
alelor aplicate pe suprafeþe
verticale.

Putem oferi, de aseme-
nea, piatrã pentru alei ºi
grãdini, ºeminee, monu-
mente funerare ºi, mai nou,
o foarte bogatã gamã de
dale din beton pentru par-
doseli de exterior în culori
diferite ºi modele, fãrã con-
curenþã sub raportul preþ/
calitate.

Livrãm orice cantitate din
stoc sau la comandã.

Ne gãsiþi oricând la
telefoanele 0722-35.35.23/
0740-144.551, la show-
room-ul din Otopeni, Calea
Bucureºti nr.79 A,  precum
ºi la sediul central din Bãicoi
– Prahova, cartier Lilieºti,
str. Înfrãþirii nr.111.

Dacã timpul vã permite,
vã aºteptãm la expoziþia
CONSTRUCT EXPO, în peri-
oada 11-15 mai 2005, la
ROMEXPO - pavilionul 13,
standul 32.

Invitaþie

Alexandrina LECA – director general SC LAZARIDIS MARMURÃ ªI GRANIT SA

Sedii:

Bucureºti – Otopeni            Prahova – Bãicoi
Calea Bucureºtilor 79 A Înfrãþirii nr. 111 Lilieºti 
Fax: +4021/2664659           Fax: + 40244/268711 
E-mail: office@lazaridis.ro     E-mail: info@lazaridis.ro
www. lazaridis.ro www. lazaridis.ro

SC LAZARIDIS MARMURÃ ªI GRANIT SA este fosta SC PASCALIS SA înfiinþatã în anul 1992. În prezent,
societatea numãrã 50 de angajaþi ºi are douã secþii de producþie. Una asigurã operaþiunile de tãiat la dimensiune
ºi prelucrãrile aferente, iar cealaltã aduce un element de noutate pe piaþa româneascã prin producerea de
plãci din mozaic de marmurã. 
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Starea tehnicã a subansamblului
termo-hidroizolant de acoperiº este
nesatisfãcãtoare în cazul clãdirilor
din Baia Mare, Tg. Jiu ºi Zimnicea,
existând din abundenþã indicii
privind infiltraþii de apã. În cazul
celorlalte douã clãdiri, hidroizolaþia
s-a refãcut acum circa 2-3 ani,
existând însã urme locale de infil-
traþii mai vechi la atic ºi la tavanele
unor camere de la etajul 4.

La clãdirile din Baia Mare,
Tg. Mureº ºi Zimnicea elementele
de tâmplãrie sunt într-o stare
avansatã de degradare, în multe
situaþii lipsind geamurile.

Din cauza unor defecþiuni la
instalaþiile grupurilor sanitare comune
pe niveluri, pereþii limitrofi acestora
prezintã infiltraþii de apã.

Instalaþiile electrice iniþiale sunt
defecte, efectuându-se între timp
numeroase improvizaþii.

În foto 5-14 se prezintã aspecte
priv ind degradãri  ale clãdir i lor
expertizate.

Având în vedere lipsa documen-
taþiei tehnice pentru clãdirile experti-
zate, investigaþia realizatã prin
metoda E2a s-a efectuat în baza
urmãtoarelor ipoteze de calcul:

Estimând efectul global de con-
solã scurtã al clãdirilor, s-a consi-
derat drept criteriu de cedare în
condiþiile Stãrii Limitã Ultime de
Rezistenþã ºi Stabilitate colapsul la
forþã tãietoare sub acþiunea sarcinii
seismice de calcul ºi a sarcinilor
gravitaþionale de lungã duratã.

Cedarea se localizeazã în zona
plastic potenþialã de la parter [2].

În cazul clãdirii din Baia Mare,
nu s-a luat în considerare eventuala
interacþiune în timpul seismului a
celor douã tronsoane (acestea fiind
practic identice, modurile de vibraþie
sunt aceleaºi).

Caracteristicile de calcul ale
rezistenþelor betonului se considerã
rezistenþele de calcul de bazã cores-
punzãtoare clasei efective de beton
Bc 15, echivalentã cu C 12/15
(Rc=Rc*=9,50 N/mm2 pentru efor-
turi le unitare de compresiune,
respectiv Rt=Rt*=0,90 N/mm2 pentru
eforturile unitare de întindere), pen-
tru clãdirile din Baia Mare ºi Tg. Jiu
ºi cele corespunzãtoare clasei Bc 10,
echivalentã cu C 8/10 (Rc=Rc*=
6,50 N/mm2 respectiv Rt=Rt*=
0,60 N/mm2) pentru clãdirile din
Tg. Mureº ºi Zimnicea.

Forþele tãietoare capabile ale
montanþilor diafragmelor de beton
armat sunt egale cu forþele tãietoare

Foto 5 ºi 6: Infiltraþii ºi coroziune la planºeul de acoperiº - Baia Mare

Foto 7: Infiltraþii de apã la pereþii de la grupurile
sociale - clãdire Slatina

Foto 8: Tencuialã cãzutã de pe pereþi exteriori -
clãdire Slatina

Foto 9: Apã freaticã în subsolul tehnic - clãdire Tg. Jiu Foto 10: Infiltraþii de apã de pe planºeul acoperiº -
clãdire Tg. Jiu

Foto 11: Apã freaticã în subsolul tehnic - clãdire Tg. Mureº Foto 12: Infiltraþii de apã de pe planºeul acoperiº -
clãdire Tg. Mureº

Foto 13: Infiltraþii de apã în camerele de la etajul 4 - clãdire
Zimnicea

Foto 14: Perete degradat datoritã scurgerilor de apã
din instalaþiile defecte - clãdire Zimnicea
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preluate de secþiunea de beton
(conform STAS 10107/0-90 [3]
Qcap=Qb=0,5 b h Rt).

Îmbinãrile de lunecare în ros-
turile orizontale ºi verticale asigurã
transmiterea integralã a eforturilor
tangenþiale în timpul seismului.

Gradul nominal de asigurare
seismicã se raporteazã modului fun-
damental de vibraþie, influenþa
modurilor superioare de vibraþie fiind
neglijabilã.

Caracteristicile de calcul ale
rezistenþelor zidãriei clãdirii din
Slatina sunt Rc=1,25 N/mm2 (rezis-
tenþa la compresiune), Rf=0,11 N/mm2

(rezistenþa la forfecare în rosturi ori-
zontale) ºi Rp=0,08 N/mm2 (rezis-
tenþa la eforturi principale de
întindere). Contribuþia pereþilor
transversali cu grosimea de 125 cm
la preluarea sarcinilor orizontale
este neglijabilã, existând pericolul de
voalare înainte de formarea meca-
nismului de cedare a structurii [4].

Acceptând ipotezele de calcul
foarte acoperitoare de mai sus,
rezultã un grad nominal de asigurare
la acþiuni seismice R, mult mai mare
decât gradul de asigurare minim pre-
vãzut de P 100-92 pentru clãdirile
din clasa a III-a (Rmin=0,50), în va-
loare de 1,10, 1,57, 1,44 ºi 0,97, pen-
tru clãdirile din, respectiv, Baia Mare,
Tg. Jiu, Tg. Mureº ºi Zimnicea.

În cazul clãdirii din zidãrie de
cãrãmidã din Slatina, deasupra
parterului (la etajul I), gradul nominal
de asigurare la acþiuni seismice este
minim pe direcþia transversalã ºi
are valoarea R=0,51 > Rmin=0,5.
La nivelul parterului, gradul nominal
de asigurare la acþiuni seismice pe
direcþia transversalã are valoarea
R=0,36 < Rmin=0,5. În consecinþã,
clãdirea se încadreazã în clasa de
risc seismic RsI - risc ridicat de
prãbuºire la cutremure, având inten-
sitatea normatã corespunzãtoare
zonei D.

În figurile 6-11, se prezintã
schemele montanþilor luaþi în conside-
rare în verificãrile la solicitãri seismice.

Concluzii
Prin efectuarea lucrãrilor de

reabilitare termicã, proprietãþile de
vibraþie ale clãdirilor rãmân practic
neschimbate (masa suplimentarã
rezultatã este sub 1% din masa
clãdirii existente). În lipsa unor vicii
ascunse, clãdirile dispun de un grad
suficient de siguranþã în condiþiile
Stãrii Limitã Ultime de Rezistenþã ºi
Stabilitate sub acþiunea fundamen-
talã de încãrcãri.

Clãdirile din localitãþile Baia
Mare, Tg. Jiu, Tg. Mureº ºi Zimnicea
dispun de rezerve de rezistenþã
foarte mari în raport cu exigenþele
prevãzute de P 100-92 cu privire la
acþiunea seismicã.

Refacerea finisajelor ºi a altor
subansambluri nestructurale (elemente
de tâmplãrie) se poate executa în
cadrul lucrãrilor de întreþinere curentã.

În cazul clãdirii din Tg. Mureº,
având în vedere nivelul ridicat al
pânzei freatice, sunt necesare
mãsuri de drenare ºi evacuare a
apei de la subsol.

Reabilitarea subansamblului
termo-hidroizolant al acoperiºului,
precum ºi a instalaþiilor electrice,
apã-canal ºi de încãlzire sunt obliga-
torii pentru exploatarea în continuare
în condiþii de siguranþã a clãdirilor.

În cazul clãdirii din Tg. Mureº,
lucrãrile de reamenajare, prin care s-a
înlocuit peretele structural transver-
sal din axul 2 între axele longi-
tudina le  A ºi  B cu o gr indã de
beton armat, au impact structural.
La inspecþia vizualã nu s-au con-
statat sãgeþi sau fisuri vizibile în
acest element. Cu toate acestea,
grinda rãmâne o zonã de risc
deoarece lucrarea nu s-a efectuat în
condiþii legale ºi existã posibilitatea
unor erori ascunse în concepþie ºi
execuþie.

Înainte de a demara lucrãrile
de reparaþii la elementele structurale
ºi nestructurale, se impune repa-
rarea instalaþiilor de apã ºi cana-
lizare. Soluþia recomandatã este
înlocuirea lor totalã.

În cazul clãdirii din Slatina,
având în vedere cã potrivit P 100-92
clãdirea se încadreazã în clasa de
risc seismic RsI, este necesarã con-
solidarea structurii de rigidizare a
parterului prin refacerea pereþilor
îndepãrtaþi ºi prevederea prin
proiectare, dacã este cazul, cu ele-
mente suplimentare de rigidizare.

Referin]e
[1] xxx - P-100-92 "Normativ pentru

proiectarea antiseismicã a construc-
þiilor de locuinþe, social-culturale,
agrozootehnice ºi industriale."

[2] xxx - P85-96 "Cod pentru
proiectarea construcþiilor cu pereþi
structurali de beton armat."

[3] xxx - STAS 10107/0-90 "Cal-
culul ºi alcãtuirea elementelor struc-
turale din beton, beton armat ºi
beton precomprimat."

[4] xxx - P2-85 "Normativ privind
alcãtuirea, calculul ºi executarea
structurilor din zidãrie. 

Revista Construcþiilor mai 22005140

Fig. 6: Plan montanþi parter - clãdire  Baia Mare

Fig. 7: Plan montanþi etaj - clãdire Slatina

Fig. 8: Plan montanþi parter - clãdire  Baia Mare

Fig. 9: Plan montanþi parter - clãdire Tg. Jiu

Fig. 10: Plan montanþi parter - clãdire Tg. Mureº

Fig. 11: Plan montanþi parter - clãdire Zimnicea

urmare din pagina 138  
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URSA GLASSWOOL
URSA GLASSWOOL creeazã condiþiile optime pentru

un climat plãcut de interior. Excelentele proprietãþi de
izolare ale fibrelor minerale stocheazã cãldura acolo unde
este nevoie. Mai mult, URSA protejeazã împotriva zgo-
motului ºi, ca material de izolare incombustibil de clasa
C0, reduce considerabil riscul incendiilor. Fie acoperiºuri
în pantã, pereþi interiori sau exteriori, podele sau tavane,
clãdiri noi sau refãcute –  pentru fiecare dintre ele existã
produse performante, cu viaþã lungã ºi uºor de utilizat.  

Comportamentul la difuzie ºi etanºare al fiecãrui strat
este ideal ales pentru fiecare cerinþã în parte. Aceasta con-
duce la componente optime de construcþie – din punctul
de vedere al fizicii construcþiilor – pentru o termoizolare
durabilã. Datoritã flexibilitãþii lor, saltelele ºi plãcile URSA
GLASSWOOL pot fi deosebit de uºor de manevrat fãrã
aproape nici un fel de deformare. Proprietãþile lor de izolare
remarcabile permit un consum de energie mult mai mic
pentru asigurarea cãldurii în clãdiri ºi ajutã la micºorarea
stresului energetic asupra mediului înconjurãtor.
Nedoritele punþi termice sunt prevenite eficient. Nu mai
este nevoie de precizat cã materialele de izolaþie URSA
sunt sigure ºi pot fi manevrate fãrã mãsuri adiþionale de
siguranþã a sãnãtãþii oamenilor sau a mediului.

URSA XPS
Un material izolator trebuie sã ofere frecvent o exce-

lentã rezistenþã la compresiune în afarã de capacitatea
de termoizolare. De exemplu, izolaþia perimetralã din
pivniþe trebuie sã poatã sã facã faþã unei presiuni
considerabile, în mod deosebit din cauza vecinãtãþii
strãzilor aglomerate sau când fundaþiile sunt pe radier
general. Pe lângã aceasta, materialul trebuie sã ofere
protecþie îndelungatã împotriva umiditãþii din sol, a
creºterii nivelului apei, sãrurilor din sol sau condiþiilor de
aciditate. Rezistenþa la compresiune este unul dintre cri-
teriile decisive de selecþie când se pune problema con-
strucþiei acoperiºurilor inversate sau tradiþionale. URSA
XPS este prima alegere pentru toate acestea. Plãcile
rigide din polistiren extrudat oferã proprietãþi optime – din
punctul de vedere al fizicii construcþiilor, soluþii eficiente
de cost ºi sunt uºor de manevrat. Datoritã structurii cu
pori închiºi, URSA XPS permite un nivel înalt de izolaþie
termicã, slaba permeabilitate a apei ºi o excelentã rezis-
tenþã la compresiune. Produsele URSA XPS sunt opti-
mizate din punctul de vedere al fizicii construcþiilor,
economice ºi uºor de utilizat, indiferent de condiþiile
meteorologice.

URSA SECO
Tehnologiile moderne de construcþie ºi noile preve-

deri sunt dependente de o optimã combinaþie a materi-
alelor de construcþie utilizate. Componentele URSA
SECO se alãturã materialelor izolatoare din gamele
URSA GLASSWOOL ºi URSA XPS, pentru a crea un
sistem ideal, combinat, pentru izolaþia acoperiºurilor cu
pantã sau plate, a faþadelor ºi a altor componente de
construcþie.  Membranele de difuzie URSA SECO de
sub învelitoare ºi  barierele contra vaporilor URSA SECO
constituie o soluþie inteligentã de izolare totalã a grinzilor
împotriva umiditãþii, fãrã posibilitatea de reþinere a vapo-
rilor. Mai mult, oferã protecþie în timpul diverselor etape
de execuþie a construcþiei, împotriva ploii, chiar sub
formã de averse. Datoritã structurii lor elastice rezis-
tente, adezivii URSA SECO asigurã o lipire etanºã a
suprafeþelor de sub învelitoare împotriva vântului ºi a
apei. Întârzietorii de difuzie ºi barierele contra vaporilor
URSA SECO ajutã la completarea sistemelor dinspre
interior ºi reprezintã o garanþie pentru o etanºare de
duratã, combinatã cu o difuzie optim ajustatã a vaporilor.

URSA TECH
Aria largã de produse URSA TECH izoleazã, prote-

jeazã ºi economisesc energie, începând de la fonoizo-
lare pânã la protecþia împotriva suprafeþelor fierbinþi sau
formarea de condens. Cochiliile speciale de vatã de sti-
clã, saltelele lamell, saltelele ºi plãcile cu utilizãri tehnice
sunt disponibile pentru izolarea conductelor, a canalelor
de evacuare ºi a containerelor. Pe lângã materialele de
izolare necaºerate, se fabricã ºi produse caºerate, precum
folia de aluminiu armatã cu fibrã de sticlã, ca barierã
contra vaporilor sau caºerarea cu împâsliturã din fibrã
de sticlã ca protecþie împotriva reflexiei sunetului în
cadrul structurilor de fonoizolare. Mai mult, gama de pro-
duse URSA TECH oferã soluþii la comandã care sã se
potriveascã cerinþelor individuale, precum materiale
izolatoare fãrã conþinut de silicon sau o maximã concen-
trare a anumitor constituenþi specifici. 

Anume pentru domeniul construcþiilor navale, URSA
TECH are o serie de materiale de izolare certificate,
neinflamabile, precum materialele de izolare din vatã de
sticlã cu caºeraje pe bazã de fibrã de sticlã. Caºerajul
acþioneazã ca suprafaþã de protecþie ºi se poate potrivi
cu alte structuri aplicate pe loc, precum bariera de vapori
pe bazã de mastic lichid. 

Materiale iizolante ººi ssisteme dde lla oo ssingurã ssursã

URSA este furnizorul tuturor produselor de calitate, pentru toate segmentele de aplicaþie din domeniul de
izolare termicã ºi acusticã. Chiar dacã este vorba de construcþii civile, construcþii industriale sau izolare
tehnicã, tavane, pereþi sau podele – având ca produse principale vata de sticlã, polistirenul extrudat ºi
membranele de difuzie, URSA oferã soluþii complete pentru aproape fiecare dintre ele.
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Bd.  UUn i r i i  nnr .  227 ,
bl. 115, ssc. 22, aap. 442,
Sector 44, BBucureºti
Tel.: 0021-3335.72.42,
Fax: 0021-3336.65.67

MEDIA CITY HP reprezintã în România câteva branduri
importante din Europa ºi din lume:

 ITALIANA MEMBRANE – al treilea producãtor
italian de materiale hidro ºi termoizolante;

 IKO INTERNATIONAL (Belgia) – liderul european
în producþia de materiale bituminoase pentru terase ºi
acoperiºuri;

 POLISYSTEM - deþinãtorul unui patent pentru pro-
ducþia polipropilenei termoplastice utilizate în hidroizo-
laþii diverse ºi, nu în ultimul rând,

 POLYFELT – lider european în geotextile, geogrile
ºi geocompozite. 

Pe lângã o gamã extrem de largã, fiecare producãtor
se individualizeazã prin câteva produse ce reprezintã
vârfuri de lance aflate la baza tehnologiilor specifice,
printre care dorim sã enumerãm urmãtoarele:

 SCUDOTHERM – termoizolaþie caºeratã cu
straturi de membranã hidroizolatoare pe suport din
polistiren, poliuretan sau vatã mineralã – produs al
ITALIANA MEMBRANE;

 ARMOURPLAST – membranã hidroizolatoare de
4 mm ºi 5 mm cu un conþinut ridicat de poliester (mini-
mum 180 gr/mp) – produs al IKO INTERNATIONAL;

 FORTUNE GS TNT – polipropilenã termoplas-
ticã cu durata de viaþã de o sutã de ani ºi stabilitate
între - 60°C ºi + 100°C – produs al POLISYSTEM.

Toate produsele promovate de MEDIA CITY HP sunt
certificate pe piaþa româneascã prin agrement eliberat
de INCERC Bucureºti, INCERTRANS Bucureºti, sunt
aprobate de MLPTL ºi AND corespunzând normelor de
calitate ISO 9000. Garanþia tuturor produselor
vândute de MEDIA CITY HP este de 10 ani.

MEDIA CITY HP a livrat produsele sale pentru
lucrãrile unui numãr de peste 100 de clienþi din întreaga
þarã, în vederea realizãrii unor obiective incluzând hidro
ºi termoizolaþii, drumuri ºi poduri, precum sunt: Policolor
Bucureºti, Inox Bucureºti, MAT Craiova, Casa Presei
Libere, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Vincon Focºani,
Metroul SA, CCCF, ITALSTRADE, Hidroconstrucþia,
Severconf Drobeta-Turnu Severin, Spitalul Elias,
Azomureº Târgu Mureº etc., totalizând mai mult de
un milion de metri pãtraþi. 

MEDIA CITY HP a pus în operã, în cursul anului tre-
cut, aceste materiale pentru un numãr depãºind 40 de
clienþi ºi peste 50.000 mp, lucrãrile desfãºurându-se
în sistem de calitate corespunzãtor ISO 9000, ca
urmare a intrãrii în aceastã procedurã de control a
calitãþii în cursul anului 2004. 
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Dorim sã semnalãm cã, prin natura sa de element
compus, hidro-termoizolaþia necesitã o atenþie
deosebitã la montaj, deoarece un singur amãnunt,
nesemnificativ la prima vedere, poate compromite
lucrarea cu consecinþe negative neplãcute atât pentru
utilizator, cât ºi pentru executant.

De asemenea, prin poziþia sa în clãdire, hidro-
termoizolaþia este un element de interfaþã în com-
plexul termic fluido-dinamic reprezentat de atmosferã –
clãdire – sol.

Este nevoie sã mai adãugãm ºi factorii de naturã
seismicã? Sau diversele niveluri de utilizare ºi soli-
citare ale clãdirii mergând pânã la starea vibratorie
generatã de traficul stradal?

Toate aceste elemente trebuie luate în conside-
rare în definirea soluþiei pentru fiecare clãdire în
parte, astfel încât lucrarea efectuatã sã prezinte
garanþia cã nu va apãrea nici un fel de infiltraþie
timp de cel puþin 20 de ani.

Definirea soluþiei înseamnã o anumitã compoziþie
de materiale realizate într-un anumit design ºi mon-
tate conform unei tehnologii specifice.

Ne propunem în cele ce urmeazã sã enumerãm
doar, fãrã pretenþia de a fi exhaustivi sau de a epuiza
mãcar problematica esenþialã, câteva dintre ele-
mentele de care trebuie sã se þinã cont în
proiectarea, executarea ºi exploatarea hidroizolaþiilor
la clãdiri.

Primul element cãruia trebuie sã i se acorde o
importanþã deosebitã este tipul suportului pentru
hidroizolaþie, care include termoizolaþia. 

Pot exista urmãtoarele tipuri: 

a) suport rigid - beton monolit sau prefabricat,

ºapã (slab armatã, din mortar de ciment) – constituie

un suport care are deformaþii neglijabile ºi de aceea

comportã orice tip de materiale hidroizolante; 

b) suport elastic - panouri profilate mecanice, aste-

realã din lemn sau din plãci celulozice aglomerate –

este un suport deformabil cu sãgeata maximã

admisibilã de 0,67% ºi este ideal pentru hidroizolaþii

cu membrane; 

c) suport semirigid – plãci termoizolante,

semirigide simplu pozate, lipite în puncte, continuu

sau fixate mecanic pe suport rigid, care pot fi

supuse unui efort de compresiune maxim de 8 N/cm2

la o deformaþie maximã de 10%, cum ar fi plãcile

din polistiren expandat sau extrudat, plãcile din

poliuretan etc. – este ideal pentru hidroizolaþii reali-

zate cu membrane;

d) suport semielastic – plãci termoizolante fixate

mecanic, lipite continuu sau în puncte pe suport

rigid, elastic sau semirigid, care pot fi supuse unui

efort de compresiune maxim, de 2 N/cm2, la o defor-

maþie maximã de 5% la un coeficient de revenire de

minimum 0,90, cum ar fi plãcile de vatã mineralã de

minimum 140 kg/mc – este ideal pentru hidroizolaþiile

cu membrane. 

(continuare în numãrul viiitor)

CUM SSÃ NNE FFERIM DDE SSURPRIZELE
UNEI HHIDRO-TTERMOIZOLAÞII
EXECUTATE DDEFECTUOS ((II))

MEDIA CITY HP este o societate specializatã în domeniul lucrãrilor de hidro-termoizolaþii care

desfãºoarã aceste activitãþi specifice sub incidenþa normelor ºi normativelor în vigoare. Acest enunþ

pare a ilustra un fapt de normalitate.

Realitatea însã ne permite sã constatãm cã în piaþa lucrãrilor de hidro-termoizolaþii existã o

exuberanþã care deseori depãºeºte ºi cele mai elementare reguli cu privire la materialele ºi/sau

tehnologiile utilizate. Multe firme mari ºi mici considerã cã a executa o hidro-termoizolaþie este o

activitate în care ai nevoie de cel mult ceva meºteºug ºi lucrarea este gata.
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MMaassttiiccuurrii ddee eettaannººaarree aa rroossttuurriilloorr

Alegerea corectã a produsului

de etanºare trebuie sã rãspundã,

mai întâi, la întrebãri privind desti-

naþia rostului, rezistenþa cerutã la

factori fizici ºi chimici, elasticitatea

ºi aderenþa la substrat.

O altã serie de probleme impor-

tante pentru alegerea corectã este

reprezentatã de modalitatea de

aplicare, durata de viaþã ºi accesi-

bilitatea întreþinerii produsului.

Etanºarea unui rost necesitã,

pe lângã masticul de etanºare,

aplicarea unei amorse, folosirea

unui material de umpluturã

(fi ler) ºi executarea fundului

de rost, operaþ i i  care impl icã

atât  fo los i rea de  mater ia le

suplimentare, cât ºi o creºtere a

volumului de manoperã.

În ceea ce priveºte tipul masti-

cului, tendinþa actualã a pieþei

es te  aceea de  în locu i re  a

masticurilor de etanºare montate

la cald, învechite tehnologic, cu

cele aplicate la rece. Masticurile

de etanºare aplicate la rece sunt

de douã tipuri: bicomponente ºi

monocomponente.

Realizarea corectã a rosturilor,

precum ºi a etanºãrii, poate duce

la o prelungire semnificativã a

duratei de viaþã a lucrãrii.

Principala caracteristicã a mas-

ticurilor de etanºare o reprezintã

factorul de preluare a miºcãrii sau

MAF, care se exprimã procentual.

Iridex Group Plastic, prin

Departamentul Fosroc, furni-

zeazã o gamã largã de masticuri

ºi  alte produse de etanºare,

oferind consultanþã ºi, la cerere,

punerea în operã.

Un exemplu de produs FOSROC

es te  COLPOR 200PF,  l i de r

mondial pe piaþa materialelor

de etanºare a rosturilor din

pardosel i  sau îmbrãcãminþ i

rutiere. COLPOR 200PF este un

material de înaltã performanþã pe

bazã de poliuretani, bicompo-

nent, nebituminos, aplicabil la

rece, rezistent la combustibili ºi

uleiuri, pretabil a fi aplicat în

zonele de alimentare a apara-

telor de zbor, terminalelor de

petrol, garajelor, parcãrilor sau

zonelor de cargo.

O caracteristicã importantã o

reprezintã faptul cã rosturile

etanºate cu COLPOR 200PF pot fi

traficate dupã 16 ore de la

punerea în operã.

De ce este necesarã executarea rosturilor?
Un rãspuns ar putea fi: pentru a evita apariþia fisurilor ºi a crãpãturilor cauzate de variaþiile de tem-

peraturã ºi umiditate, din necesitãþi de construcþie sau tasãri inegale.
Pentru a umple rosturile, unind elementele structurale ºi formând, totodatã, o barierã împotriva apei

sau a altor ameninþãri de naturã fizicã sau chimicã, se folosesc produsele de etanºare.

ing. Bogdan STÃNESCU
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Dispon ib i l  î n  douã  so r t i -

mente (aplicabil cu pistolul ºi prin

turnare), THIOFLEX 600 este liderul

mondial în domeniul materialelor

de etanºare a rosturilor din

lucrãrile edilitare, cu o existenþã pe

piaþã de peste 40 de ani. Se uti-

lizeazã în suprastructuri, rezer-

voare, pardoseli, subsoluri ºi

tuneluri.

Produs bicomponent pe bazã

de polisulfide, THIOFLEX 600 se

întãreºte formând o etanºare cu

aspect de garniturã de cauciuc,

fiind disponibil într-o gamã largã de

culori: gri, alb, negru, mahon, roºu-

cãrãmiziu etc. 

Sortimentul de culoare gri,

aplicabil cu pistolul, este avizat

sanitar pentru aplicaþii în domeniul

apei potabile.

În cazul în care se doreºte

etanºarea rosturilor faþadelor,

Departamentul FOSROC oferã

produse speciale, cum ar fi

NITOSEAL MS100, material de

etanºare de înaltã cal i tate.

NITOSEAL MS100 este un pro-

dus monocomponent pe bazã de

polimeri, compatibil cu siliconi,

poliuretani ºi polisulfide ºi care

poate fi utilizat pentru lucrãri de

reparaþii. Având un sistem de

aplicare fãrã amorsã, prezintã o

excelentã toleranþã la umezealã

ºi rezistenþã la UV (creºte

durata de viaþã a produsului

pânã la 20 de ani). NITOSEAL

MS100 este ecologic ,  netox ic

ºi  nu prezintã probleme privind

neutralizarea deºeurilor, fiind

disponibil într-o gamã variatã de

culori (negru, gri deschis, alb, roºu

rustic etc.).

Secretul obþinerii durabilitãþii ºi

al eficienþei etanºãrilor constã în

alegerea ºi aplicarea corectã a

materialelor. Din acest motiv, Iridex

Group Plastic, prin intermediul

Departamentului Fosroc, vã stã la

dispoziþie. 
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Amenajãri aacustice sspeciale
Pentru a concepe un mediu acustic bun, sunt necesare

cunoºtinþe temeinice privind proprietãþile acustice ale
materialelor ºi sistemelor de construcþie. 

În cazul configurãrii ºi amenajãrii sãlilor de conferinþe
sau a spaþiilor de ºcolarizare, trebuie respectate mai
multe criterii. Pe lângã luminozitate ºi confort, un rol
însemnat îl joacã acustica încãperii.  Claritatea cu care
se transmite vocea umanã, respectiv cea a conversaþi-
ilor, este esenþialã în acest caz, deoarece condiþiile
acustice precare influenþeazã în mod negativ concen-
trarea auditoriului. 

Rãspunzãtoare pentru percepþia clarã a sunetului, în
asemenea sãli de ºedinþe sau întruniri, este absorbþia
acusticã.  Cum se defineºte „absorbþia acusticã“?

Prin aceasta se înþelege diminuarea energiei de
propagare a sunetului într-o încãpere. Undele sonore
sunt absorbite atât de cãtre diverse suprafeþe de delimi-
tare, cât ºi de cãtre obiectele ºi persoanele dintr-o
încãpere. Mai simplu spus: absorbþia acusticã determinã
modul în care este perceput mai încet sunetul din
încãpere (acustica din încãpere).

Capacitatea unui material de a „înghiþi“ undele
sonore depinde de alcãtuirea acestuia. Materialele
poroase cu celule deschise sau perforate sunt, în mod
special, indicate pentru o absorbþie acusticã.

Aceastã capacitate se mãsoarã prin gradul de
absorbþie acusticã αw (αs). 

Absorbþia acusticã dintr-o încãpere este definitã ºi
prin timpul de reverberaþie. Acesta indicã perioada în
care un nivel de zgomot, dupã încheierea transmiterii
sunetului, scade cu 60 dB. De aceea, este foarte impor-
tant ca în cazul proiectãrii/amenajãrii unei încãperi, sãli
de conferinþe sau pentru seminarii, ºcolarizãri etc., sã se
þinã cont de timpul de reverberaþie. Cu cât timpul de
reverberaþie este mai mare, cu atât claritatea sau per-
cepþia sunetului este mai slabã.  Acesta reprezintã însã
doar un aspect al problematicii, deoarece, în cazul unor
timpi de reverberaþie nefavorabili, adicã mari, vorbitorul
este obligat sã mãreascã sonoritatea, ceea ce conduce
în mod inevitabil la creºterea zgomotului de fond, situ-
aþie în care capacitatea de concentrare a auditorului
este influenþatã în mod negativ.  

Dacã zgomotul nedorit, transmis, de exemplu, dintr-o
încãpere învecinatã, trebuie eliminat sau atenuat, atunci
vorbim de amortizarea zgomotului sau de fonoizolaþie.
ªi aceasta este foarte importantã  pentru orice spaþiu
deoarece, altfel, zgomotul transmis din exterior, respectiv
dinspre încãperile învecinate, ar deranja în timpul unei
prelegeri. Dacã transmiterea zgomotului dintr-o încãpere
cãtre alta trebuie împiedicatã, ne referim la atenuarea
sau izolaþia fonicã a undelor propagate.

Atenuarea acusticã se mãsoarã prin indicele de
evaluare a diferenþei de nivel normalizat - Dn,c,w (dB).   

Prin montarea unor plafoane suspendate, acustica
spaþiului poate fi influenþatã în mod pozitiv. Datoritã
fixãrii punctiforme a plafoanelor suspendate de planºeu,
apar foarte puþine punþi acustice, iar prin legãturile moi
ale acestora, plafoanele casetate suspendate oferã o
fonoizolaþie ridicatã.

Astfel, se poate obþine o reflectare mai redusã a
zgomotului printr-un corp. Desigur cã fonoizolaþia aerului,
prin intermediul pereþilor de compartimentare ºi al
plafoanelor suspendate, nu depinde numai de configu-
raþia acestora, ci ºi de execuþia elementelor de con-
strucþie, aºezate de o parte ºi de cealaltã a lor. De aceea,
este importantã o concepþie corectã a spaþiului, în
funcþie de sursa de zgomot, ºi a poziþionãrii acestuia.

AMF-Mineralplatten GmbH oferã soluþii pentru diferite
cerinþe date de amenajarea sãlilor de conferinþe ºi pentru
ºcolarizãri. Plãcile din fibrã mineralã – AMF prezintã
valori de protecþie acusticã deosebite, atât pentru
absorbþia acusticã, cât ºi în cazul fonoizolãrii. Plãcile
pentru plafon sunt verificate în mod regulat, conform
cerinþelor severe ale normelor europene (DIN EN 20354/
EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 ºi EN 20140-9/ISO 140-9).

Plafonul suspendat influenþeazã în mod esenþial
acustica unei încãperi. Pânã acum, arhitectul sau
proiectantul a avut posibilitatea de a alege între mate-
riale cu suprafeþe netede, care oferã o absorbþie acusticã
redusã, sau materiale cu suprafeþe perforate, pentru
absorbþie acusticã ridicatã. Vremurile acelea au trecut.
Plafoanele – AMF cu confort acustic combinã o izolare
acusticã, deosebitã, cu valorile ridicate ale absorbþiei
acustice ºi aceasta în condiþiile în care arhitecþii îºi
doresc materiale cu suprafeþe netede. Dar aceasta încã
nu reprezintã totul: datoritã proprietãþilor acustice de
diferenþiere ale produselor AMF cu confort acustic
(SILENCE alpha, SILENCE dB, THERMACOUSTIC,
THERMACOUSTIC dB, THERMOFON, KOMBIMET-
ALL) se pot îndeplini optim cerinþele acustice impuse de
cele mai variate încãperi (de exemplu, aulã universitarã
sau amfiteatru pânã la sãli de operã). Acest lucru era
posibil, pânã acum, doar cu cheltuieli ridicate ºi de
aceea rezervate, în cele mai multe cazuri, doar sãlilor
pentru congrese sau celor multifuncþionale. Cu ajutorul
plafoanelor – AMF cu confort acustic, diferite încãperi,
cum ar fi: birouri, spaþii de discuþii ºi comerciale, foaiere,
coridoare, holuri, sãli de clasã, sãli de audiþie ºi cine-
matografe, devin zone optimizate din punct de vedere
acustic. Astfel, se mãreºte capacitatea de concentrare ºi
de asimilare ºi se favorizeazã eficienþa ºi sãnãtatea.
Acestea pot  fi înlesnite datoritã unei tehnici noi, ce se
bazeazã pe combinarea diferitelor materiale, dupã un
mod de construire a plãcilor tip „sandwich”. Protecþia
optimã la foc, eficienþa economicã ºi o întreþinere uºoarã
reprezintã alte avantaje.

Fiecare încãpere pentru conferinþe sau ºedinþe tre-
buie conceputã în mod individual, luând în considerare
suma cerinþelor, precum ºi a particularitãþilor de la faþa
locului. 

Legat de problematica plafoanelor suspendate, AMF
oferã ºi sisteme ce pot contribui la soluþionarea optimã
a climei ºi a confortului termic din încãperile respective. 

În cazul abordãrii unor cerinþe fizico-constructive
complexe, colaboratorii firmei AMF vã stau cu plãcere la
dispoziþie. 
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Mãsuri dde iintervenþie lla cconstrucþii
amplasate ppe tterenuri ssensibile lla uumezealã

STUDIU DDE CCAZ

conf. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA – Universitatea Tehnicã Iaºi

Descrierea cconstruc]iei
Clãdirea analizatã face parte

dintr-un ansamblu de locuinþe cu
regim S+P+10 E cu structura din
cadre lamelare, construit în anul
1979. La parter, la toate cele 7 scãri,
sunt amplasate spaþii comerciale,
etajele având destinaþia de locuinþe.

Structura a fost realizatã dupã
cum urmeazã:

fundaþii cu radier general ºi
reþea ortogonalã de grinzi pe care
reazemã stâlpii monoliþi ai cadrului;

grinzi prefabricate din beton
armat;

planºee prefabricate din beton
armat, suprabetonate;

elemente de compartimentare
interioarã ºi parþial exterioarã, la
traveele marginale, din zidãrie de
beton uºor;

panouri prefabricate tristrat
autoportante ca elemente de
închidere la traveele curente;

pereþi de fronton  ºi de compar-
timentare din zidãrie de blocuri din
beton uºor;

casa liftului este realizatã din
elemente spaþiale din beton armat.

Descrierea aamplasamentului
Întreaga construcþie este amplasatã

în ºesul râului Bahlui, între albia veche
ºi cea regularizatã a acestuia.

ªesul Bahluiului  este format din
aluviuni dispuse pe douã orizonturi,
dupã cum urmeazã:

a. orizontul inferior, alcãtuit din
nisipuri cu pietriºuri;

b. orizontul superior, alcãtuit
dintr-un complex argilos de argilã
grasã cu caracter contractil, precum
ºi ape subterane agresiv sulfatice
asupra cimenturilor obiºnuite. 

Pentru argi lã sunt stabi l i te
caracteristicile: 

compoziþia granulometricã:
f racþ iune preponderentã praf
43-47%, fracþiunea argiloasã 25-29%;

indice de activitate 1,32;
indice de plasticitate 53%;
 fracþiune finã sub 0,002 mm de

40%;
criteriul de plasticitate, indicele

de contracþie umflare de 0,67;
compoziþia chimicã: SiO2

52,36-60,74%, procent ridicat de Ca,
Al, Fe, metale alcaline.

Prezenþa montmorillonitului, mine-
ral argilos cu reþea extensibilã alãturi
de illit, specific loess-urilor din
România,  expl icã umf larea la
umezire sub greutate proprie.

Cimentarea particulelor granu-
lare se face prin intermediul cimen-
tului argilos, a gelului silicic de la
suprafaþa particulelor nisipoase ºi a
cimentului curat cristalin, sub formã
de sãruri precipitat din soluþie de sol.

Cercetãrile de laborator asupra
comportãrii reale a acestor terenuri,
în vederea definitivãrii unor soluþii
concrete de fundare, pentru evitarea
oricãrui factor de risc, aratã cã:

terenul inundat nu se taseazã
sub greutatea proprie;

la umiditatea naturalã, tasãrile
au valori reduse ce nu afecteazã
stabilitatea construcþiilor;

în stare inundatã, tasãrile au
valori de 8-15 cm la o presiune
de 1,5-2 daN/cm2 ajungând pânã la
40  cm  pen t ru  o  p res i une  de
3,5 daN/cm2;

zona activã pentru construcþiile
fundate pe radier general este de
0,6b;

în cazul consolidãrii terenului
prin compactarea zonei active,
tasãrile sunt de 1-3 cm pentru o pre-
siune de  2 daN/cm2.

se recomandã ca lucrãrile de
construcþii înalte, fundate pe radier
general, sã fie realizate pe teren
consolidat pe întreaga grosime sen-
sibilã la umezire.

Pentru evitarea degradãrilor fun-
daþiilor, dupã 1977, a fost necesarã
coborârea planului de fundare la
minimum 2 m de la cota terenului
amenajat, unde variaþiile sezoniere
ale umiditãþii nu mai sunt resimþite.

Deoarece apa subteranã  pre-
zintã agresivitate sulfaticã, betoa-
nele de fundaþie au fost executate cu
cimenturi speciale, în dozaje sporite,
ºi cu agregate minerale sortate.

Radierul general a fost amplasat
pe o pernã compactã din balast.

Rela]ia ccu mmediul cconstruit
Construcþia analizatã în prezentul

articol este notatã cu 1 ºi face parte
dintr-un ansamblu. Figura 1 ilus-
treazã poziþia reciprocã dintre tron-
soanele  marginale ºi asimetria
structurilor 1, 2. A fost analizat tron-
sonul 1, întrucât prezintã degradãrile
cele mai importante.

Ridicarea nivelului pânzei freatice genereazã probleme la exploatarea în condiþii de siguranþã a con-
strucþiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaºi, în imediata apropiere a Bahluiului.  

La clãdirile înalte P+10E, construite relativ recent, se constatã tasãri inegale care pot afecta, în lipsa unor
intervenþii rapide, stabilitatea generalã a acestora.  

Articolul de faþã prezintã un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare ºi mãsurile de intervenþie
ce se impun pentru exploatarea în condiþii de siguranþã. 

Figura 1
continuare în pagina 152



TERMOSERV CONSTANÞA SA
Constanþa

LASSELSBERGER SA
Bucureºti

ACMS SA
Bucureºti

AFRISO-EURO-INDEX SRL
Bucureºti

INTERCIP SRL
Piatra-Neamþ

DATCOMP SRL
Timiºoara

INSTALATORUL COMPLEX SRL
Fãrãu

LINDAB SRL
Bucureºti

SANEX SA
Cluj-Napoca

BEGA MINERALE
INDUSTRIALE SA - Aghireº

UNICAPITAL SA
Bucureºti

CARPATCEMENT HOLDING SA
Bucureºti - Sucursala Bicaz

KOLOS GROUP SRL
Iaºi

ANGLO-ROM SRL
Piteºti

CONSGRAND SRL
Cluj-Napoca

PANERGO CONSTRUCTIONS SRL
Bucureºti

A-Z-COM SRL
Baia Mare

MIRA TELECOM SRL
Bucureºti

EXPRES CONSTRUCT SRL
Iaºi

MOVIPLAST SRL
Craiova

COREMI SA
Bradu

CARMEUSE HOLDING SRL
Braºov

MAJUTEX SRL
Bârnova



Revista Construcþiilor mai 22005152

Descrierea ddegrad\rilor cconstruc]iei
Dupã cutremurele succesive mai

importante din 1986 ºi 1990, se sem-
naleazã degradãri de tipul fisurilor în
planºeele curente, în zona stâlpului
central de pe axul median longitudi-
nal al cadrului. Fisurile, prezente la
fiecare nivel, sunt vizibile pe grinzi ºi
la partea superioarã a planºeelor ce
reazemã pe acestea, având deschi-
derea de 2-4 mm (foto 1, 2).

Similar, podestul casei scãrii
prezintã fisuri în zonele de monoliti-
zare (foto 3).

Concomitent cu fisurile cauzate
de  rãspunsu l  cons t ruc þ ie i  la
miºcãrile seismice, sunt semnalate
ºi fisuri înclinate noi, vizibile la
nivelurile superioare ale clãdirii, în
elementele de compartimentare,
respectiv pereþii din zidãrie. 

Începând cu toamna anului 2003,
la nivelurile superioare (VII-X) s-au
conturat unele fisuri atipice la ele-
mentele structurale, însã specifice
unei tasãri suplimentare, inegale.

Astfel, în traveea marginalã, spre
bulevard, se remarcã fisuri verticale
de circa 1 mm deschidere în zonele
de rezemare grindã – stâlp cadru
lamelar; fãrã ca destinaþia spaþiilor
sã fie schimbatã, se observã fisuri
verticale pe grinzi, la mijlocul deschi-
derilor acestora.

Începând cu primãvara anului
2004, s-a accentuat starea de
fisurare la nivelurile superioare,
constatându-se fisuri înclinate pe
grinzile traveelor marginale la nive-
lurile superioare (începând cu nivelul
VI) ºi deschideri ale rosturilor de
monolitizare la planºeele tip semi-
panou (nivelul IX). Pereþii de com-
partimentare din traveele marginale
prezintã fisuri înclinate noi.

Tasarea suplimentarã a determi-
nat amplificarea deplasãrii ele-
mentelor de tâmplãrie înglobate în
zidãrie, din pereþii despãrþitori de la
casa scãrii; la nivelurile superioare se
constatã chiar dislocarea blocurilor
de zidãrie de deasupra uºilor (foto 4).

De menþionat cã variaþiile de
umiditate ale terenului, respectiv
micromiºcãri le construcþiei, se
resimt cu precãdere la nivelurile
superioare (de exemplu: închidere –
deschidere dificilã a uºilor de acces
în apartamente, deplasãri sesizabile
ale mobi l ierului  º i  lunecãri  ale
pereþilor despãrþitori pe înãlþimea
etajului).

In faþada de fronton, paralelã cu
strada, se pot remarca fisuri încli-
nate pe grinzi, în zona de rezemare
pe stâlpi, la mijlocul deschiderii, ºi în
zona golurilor de ferestre (soluþia
constructivã nu a prevãzut buian-
drugi deasupra golurilor, acestea
fiind mãrginite la partea superioarã
de grinzi.

In faþadã, se constatã consu-
marea rostului dintre tronsoanele 1
ºi 2. Tasarea în zona paralelã cu
strada este cu circa 30 cm mai mare
decât în partea opusã tronsonului
analizat (foto 5).

Cauze [[i mm\suri dde rremediere
Enumerãm, în continuare, cau-

zele care, în mod cumulativ, produc
tasãri suplimentare, sezoniere:

a.  Funcþionarea defectuoasã  a
instalaþiilor din subsolul blocului, din
cauza îmbãtrânirii acestora, deter-
minã inundarea subsolului o mare
parte din an, pe o adâncime de
circa 30 cm. Vaporii de apã din subsol
au degradat ºi pereþii adiacenþi
subsolului (foto 6).

b. Racordul conductei de cana-
lizare din bloc este dispus la aceeaºi
cotã cu râul Bahlui, aflat la o distanþã
de circa 30 m, iar la fiecare creºtere
a debitului acestuia, subsolul se
inundã.

c. O altã cauzã a tasãrilor este ºi
schimbarea compoziþiei traficului pe
bulevardul Dacia; de asemenea,
amânarea lucrãrilor de reabilitare a
liniilor de tramvai face ca terenul din
vecinãtatea bulevardului sã fie soli-
citat la acþiuni dinamice neconside-
rate la proiectarea construcþiilor din
zonã. De menþionat cã extinderea
liniilor de tramvai s-a fãcut ulterior ºi
abia în prezent, dupã 21 de ani de
funcþionare, este reabilitatã.

Foto 1: Fisuri înclinate ºi fisuri verticale pe
grinzi ºi stâlpi în zona casei scãrii la etajul II

Foto 3: Deschiderea rostului podest –
rampã la parter

Foto 4: Fisurarea zidãriei la pereþii
despãrþitori de la casa scãrii, etajul X

Foto 5: Degradarea rostului între tronsoane

Foto 2: Idem la etajul X

Foto 5: Degradarea peretelui de la parter,
în zona de acces în subsol

urmare din pagina 150 

continuare în pagina 154



LISTA DISTRIBUITORILOR AUTORIZAÞI SCHIEDEL

Bucureºti Fedo SRL 021-314.80.22
Alba-Iulia Vimed SRL 0258-817.988
Arad Bodimar SRL 0257-270.078
Bacãu Gen. termic SRL 0234-516.273

Estbau SRL 0744-155.029
Bistriþa Stilex Prima SRL 0263-212.199
Botoºani Sael Com SRL 0231-513.491
Caransebeº Dualco SRL 0744-566.482
Cluj Credo Group SRL 0264-598.963

Drãgan West SRL 0723-612.087
Constanþa Narcom SRL 0241-691.092

Ofedo SRL 0241-512.176
Craiova Dumitru LP SRL 0251-152.415
Focºani Hard Industries SRL 0237-230.440
Iaºi Sael Com SRL 0232-214.649
Miercurea-Ciuc Shazy SRL 0266-111.057
Oradea Fildana Trade SRL 0259-410.672
Piteºti Direct Auto Rom SRL 0248-265.557
Ploieºti Concret C-þii SRL 0244-515.867
Rm.Vâlcea Erhan SRL 0250-731.725
Satu Mare Armand SRL 0261-758.211
Sibiu Unimat SRL 0269-560.423
Sinaia Intermont SRL 0244-313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249-438.957
Suceava Lider SRL 0230-526.534
Târgoviºte Falcor SRL 0245-211.013
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265-161.941
Timiºoara Egeria Sistem SRL 0256-286.004
Tulcea Total Ambient SRL 0240-534.754
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Anul 2003 a marcat însã, dupã
cum am precizat anterior, o amplifi-
care a stãrii de fisurare la nivelurile
superioare, generatã de posibile
tasãri inegale ale terenului de
fundare.

d. Studiile efectuate de specia-
liºtii în geotehnicã din Facultatea de
Construcþii indicã ridicarea nivelului
pânzei freatice pe tot teritoriul
Iaºului. Astfel,  pentru zona analizei
de faþã, se precizeazã cã nivelul
pânzei de apã freaticã se aflã la
50 cm sub cota de fundare.

Ridicarea nivelului pânzei de apã
freaticã, pierderile de apã din
reþeaua de distribuþie a apei pota-
bile, modificarea structurii traficului
din imediata apropiere a construcþiei
ºi,  nu în ult imul rând, doar
întreþinerea sporadicã a instalaþiilor
din subsolul construcþiei sunt
cauzele principale ale tasãrilor supli-
mentare, inegale ale construcþiei.

Aportul suplimentar de apã în
terenul de fundare conduce la
fenomenul de "tasare prin umezire",
fenomen caracterizat de un proces
fizico-chimic complex.

Principalul indiciu al acestui
fenomen este comprimarea pãmân-
tului loessoid prin umezire în urma

micºorãrii rezistenþei sale din cauza
pãtrunderii apei ºi a distrugerii
cimentãrii particulelor granulare. 

O datã cu infiltrarea apei în
pãmânt  are loc dezagregarea cimen-
tului natural dintre particulele granu-
lare. Este de remarcat ºi efectul de
panã exercitat de pelicula de apã
adsorbitã în tendinþa de a realiza
grosime maximã. Din cauza acestui
efect, apa acþioneazã asupra particu-
lelor, cãutând sã le îndepãrteze una
faþã de alta, ceea ce imprimã uneori
fazei iniþiale a tasãrii suplimentare la
umezire un caracter de prãbuºire.
La acest proces de tasare contribuie
ºi aerul expulzat, cu violenþã, din porii
pãmântului loessoid, ca urmare  a
pãtrunderii apei.

Mãsurile ce se impun pentru
remedierea cazului prezentat sunt:

efectuarea reparaþiilor capitale
în subsolul blocului;

forþarea evacuãrii apei din
subsol prin montarea unei pompe
speciale;

reabilitarea infrastructurii bulevar-
dului (realizatã în perioada mai-iulie
2004) ºi impunerea unor restricþii de
vitezã pentru trafic;

repararea reþelei de distribuþie
a apei potabile în zonã;

luarea de mãsuri zonale pentru
coborârea nivelului pânzei de apã
freaticã.

În lipsa unor mãsuri corespunzã-
toare, în timp util, siguranþa ºi stabili-
tatea generalã pot fi afectate serios.
Pericolul este cu atât mai mare cu
cât ne gândim la faptul cã Iaºul are o
seismicitate importantã.

Mãsurile prezentate mai sus sunt
dificil de pus în practicã, având în
vedere cã lucrãrile au costuri ridi-
cate, necesitã implicarea mai multor
factori de rãspundere simultan ºi cã
situaþia nu este singularã în Iaºi.

Exemple de pierdere a stabilitãþii
pentru structuri ºi cauze asemãnã-
toare sunt menþionate în literatura de
specialitate.

Bibliografie
[1] Pãunescu M., ºa. Geotehnicã

ºi fundaþii, EDP, Bucureºti, 1982
[2] Tologea S.,  Accidente ºi

avarii în construcþii, vol. II, Ed.
Tehnicã, Bucureºti, 1981

[3] * * * - Studii geotehnice privind
ridicarea nivelului apelor subterane
în Iaºi, UTI, 2003

[4] * * * - DDE, Bloc SC4, cadre
lamelare, ICPROM Iaºi, 1978 
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TTeehhnnoollooggiiee nnoouuãã ppeennttrruu eelliimmiinnaarreeaa ssiimmuullttaannãã
aa ffiieerruulluuii,, mmaannggaannuulluuii,, aammoonniiaaccuulluuii

ººii dduurriittããþþiiii aappeeii

În prezent, eliminarea acestor poluanþi, frecvent

întâlniþi în apa utilizatã în România, implicã echipa-

mente complexe de mari dimensiuni, chiar pentru

debite mici. Astfel, spaþiile ocupate cu instalarea ºi

funcþionarea acestor instalaþii sunt mari ºi, desigur,

preþul total de achiziþie ºi montaj este pe mãsurã.

CRYSTAL RIGHT (USA) a realizat un material

granular cu acþiune cataliticã, având capacitate foarte

mare în procesele de purificare a apei, de naturã fizicã

(filtrare), chimicã (schimb ionic) ºi fizico-chimicã

(absorbþie). De asemenea, forma specificã a particu-

lelor ce formeazã patul granular permite o curgere

uºoarã a apei ºi o filtrare bunã chiar ºi la un debit

mare de apã.

GRUP ROMET SA Buzãu, bazându-se pe o expe-

rienþã îndelungatã în domeniul filtrãrii speciale a apei

(este unicul furnizor al armatei de sisteme de potabi-

lizare a apei din orice sursã, sisteme conforme stan-

dardelor NATO), a reuºit sã punã la punct un

echipament automat de tratare a apei utilizând

tehnologia CRYSTAL RIGHT.

Construcþia acestor echipamente este robustã,
corpul lor fiind realizat dintr-un material compozit
(polietilenã armatã cu fibrã de sticlã). Sunt prevãzute
la partea superioarã cu un sistem vanã-programator
electronic digital care permite controlul direct ºi per-
manent al funcþionãrii. Vana este compactã, fabricatã
din material ABS netoxic, realizând cicluri complete
de lucru în cinci faze: filtrare, spãlare inversã,
absorbþia soluþiei de regenerare, clãtire, reumplerea
vasului cu  soluþie de regenerare.

Programatorul electronic digital permite setarea
orei la care sã se declanºeze regenerarea, precum ºi
a frecvenþei acesteia. De asemenea, permite setarea
duratei tuturor fazelor regenerãrii, în funcþie de
specificul aplicaþiei.

Principalele caracteristici tehnice ºi limitele de uti-
lizare sunt prezentate în tabelul 1.

LIMITE DE UTILIZARE:
Concentraþie maximã de fier bivalent ºi mangan:

15 mg/l
Valoare minimã a duritãþii: 2,9 dH
Valoare minimã a TDS: 80 mg/l
Valoare minimã a pH: 5,7

• GRUP ROMET Buzãu a lansat recent în fabricaþie echipamentul
complex de tratare a apei                        – Crystal Right               

• Aplicaþiile sunt numeroase atât în domeniul industriilor:
alimentare, textile, turistice, cât ºi în domeniul casnic

GRUP ROMET SA Buzãu – unul dintre liderii de piaþã în domeniul purificãrii ºi tratãrii apei, a lansat în
România, în parteneriat cu CRYSTAL RIGHT (USA), o tehnologie revoluþionarã care realizeazã simultan
eliminarea fierului bivalent, a manganului, amoniacului ºi duritãþii apei, reglând ºi pH-ul într-o singurã
trecere a apei printr-un singur strat granular de filtrare.

www.grup.romet.ro
ªos. Brãilei nr. 15, cod 120118, Buzãu, România; Tel.: +40-238-710301, Fax: +40-238-710300; E-mail: romet@romet.ro

SC GRUPROMET SABuzãu este la dispoziþia dumneavoastrã pentru consiliere, montaj ºi service.
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www.grup.romet.ro
ªos. Brãilei nr. 15, cod 120118, Buzãu, România; Tel.: +40-238-710301, Fax: +40-238-710300; E-mail: romet@romet.ro

SC GRUPROMET SABuzãu este la dispoziþia dumneavoastrã pentru consiliere, montaj ºi service.

Principalele avantaje ale echipamentelor -

CRYSTAL RIGHT faþã de sistemele utilizate în

prezent sunt:

• permit eliminarea fierului, a manganului, amoni-

acului ºi a duritãþii apei într-un singur proces de filtrare;

• dimensiunile constructive mult mai mici decât la

actualele sisteme permit montajul în spaþii înguste;

• permit atingerea unor debite mari cu mici cãderi

de presiune (racorduri IN/OUT cu dimensiunea 1”);

• spãlarea ºi regenerarea stratului filtrant se face

automat, substanþa necesarã pentru regenerare fiind

clorura de sodiu (substanþa comunã);

• permit eliminarea mirosurilor ºi problemelor

cauzate de dezvoltarea unor colonii de ferobacterii ºi

sulfobacterii;  

• funcþioneazã la tensiuni mici, cu consumuri ener-

getice reduse;

• realizate din materiale necorosive cu rezistenþã

mecanicã foarte mare (PE, Noryl, PVC);

• necesitã spaþii mici de montaj;

• mentenanþã ºi service uºor de realizat.

Aplicaþiile cele mai frecvente ale echipamentelor

- CRYSTAL RIGHT sunt:

• industria alimentarã: fabrici de conserve, fabrici

de industrializare a laptelui, fabrici de industrializare a

cãrnii etc.;

• industria apei minerale ºi a apei îmbuteliate;

• industria textilã ºi pielãrie etc.;

• industria vopselurilor ºi a coloranþilor etc.;

• alimentarea cu apã a punctelor termice;

• aplicaþii casnice (alimentãri cu apã pentru case,

vile, case de vacanþã etc.). 

Tabelul 1: Caracteristici tehnice

Model
Debit [m3/h] Racorduri

Nominal Maxim
Spãlare
inversã

IN/OUT Spãlare

ADF 1340/V-C100 1,5 2,5 1,0 1" ¾”
ADF 2180/V-C100 2,0 4 1,7 1" ¾”
ADF 2970/V-C100 2,5 5 2,0 1" ¾”
ADF 3810/V-C100 3,0 5,5 2,5 1” ¾”

Echipamentele sunt disponibile în douã variante con-
structive (regenerare în funcþie de timp, regenerare în
funcþie de volum), cu posibilitatea de setare a para-
metrilor de funcþionare în funcþie de specificul aplicaþiei.
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TIAB S.A.
Descrierea activitãþii: TIAB SA este o societate înfiinþatã în

anul 1949, care îºi desfãºoarã activitatea în construcþii, în sectorul
de instalaþii-montaj, fiind o companie reprezentativã în domeniul sãu
de activitate. Societatea are capital integral privat, iar de-a lungul
existenþei sale a dobândit o bogatã experienþã prin execuþia unor
proiecte complexe, atât pe teritoriul României, cât ºi în strãinãtate.

TIAB SA a colaborat, pentru realizarea unor investiþii importante
pentru economia þãrii, în industria chimicã, rafinãrii ºi petrochimie, în
industria metalurgicã, siderurgie, construcþii de maºini ºi în alte
domenii, cu mari firme strãine din Franþa, Germania, Italia, Marea
Britanie, Olanda, SUA, Coreea de Sud, China, Japonia.

Produse ºi servicii principale: TIAB SA oferã clienþilor sãi o
gamã largã de produse ºi servicii: 

a)  Montaj de instalaþii în construcþii: instalaþii electrice, instalaþii
de automatizare, instalaþii de încãlzire, instalaþii de ventilare
ºi condiþionare a aerului, instalaþii sanitare, instalaþii speciale;

b)  Proiectare tehnicã ºi tehnologicã;
c)  Fabricare de produse industriale necesare montajului de 

instalaþii:
sisteme de susþinere a fluxurilor de cabluri;
profile perforate ºi accesorii de montaj;
sisteme de susþinere a corpurilor de iluminat;
echipãri de tablouri electrice;
instalaþii de automatizãri industriale-racorduri la proces;
sisteme de legare la pãmânt ºi de protecþie împotriva descãrcãrilor;
atmosferice;
sisteme de îmbinãri pentru cabluri electrice;
tubulaturã ºi accesorii pentru instalaþii de ventilaþie ºi climatizare;
elemente pentru instalaþii de încãlzire ºi coºuri de fum.

d) Protecþie anticorosivã prin zincare termicã ºi electrochimicã.
Sistemul de management al calitãþii proiectat ºi implementat

în TIAB SA este conceput în conformitate cu cerinþele standardului
ISO 9001:2000 (SR EN ISO 9001:2001), cele mai importante certi-
ficãri fiind acordate de SRAC ºi IQNet.

Structura organizaþionalã: 
Sediul societãþii: Bucureºti, România, str. Pictor

Verona nr. 17, sector 1, 010312; telefon: (+4021) 210.22.52;
fax: (+4021) 210.22.54; e-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro

14 sucursale teritoriale în România
Exemple de lucrãri recente executate de TIAB SA:

Rafinarea petrolului: Petrotel Lukoil Teleajen, Brazi, Piteºti;
Modernizarea Aeroportului Internaþional Henri Coandã –

Otopeni;
Metroul Bucureºti: “Magistrala 4 - Racord 1”; “Magistrala 4 –

Racord 2”;
Port Constanþa Sud – Terminal Containere Mol II S;
Modernizarea halei de caroserii pentru "Dacia-Renault" Piteºti

– Colibaºi;
Fabrici de anvelope: Michelin – Silvania Zalãu ºi Michelin –

Victoria Floreºti;
Combinatul Siderurgic "Sidex Galaþi" – modernizare ºi

retehnologizare;
Fabrica de bere Drãgãneºti – jud. Bihor, pentru SC European

Food Drãgãneºti; 
Fabrica de tricotaje Italian Knitwear – Motru ºi altele. 

CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE
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CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

SUBUNITÃÞI TERITORIALE
Piatra-Neamþ • Oneºti • Brãila • Constanþa • Bucureºti • Ploieºti • Piteºti • Craiova • Slatina • Arad • Târgu Mureº • Tulcea • Timiºoara • Prefin

Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1
010312 - Bucureºti, ROMÂNIA

Telefon (Phone): (+40) 210.22.52,
211.20.21, 211.76.58;
Fax: (+40) 210.22.54

E-mail: tiabsa@pcnet.ro;
http://www.tiab.ro

SOCIETATE PE ACÞIUNI CU CAPITAL
PRIVAT, OFERÃ CLIENÞILOR
ÎN CONDIÞII AVANTAJOASE:
•     montaj
•     punere în funcþiune
•     service în perioada de 

garanþie ºi post garanþie
•     proiectare
•     pregãtire tehnologicã
•     software

PENTRU INSTALAÞII:
•     electrice
•     automatizare
•     termice
•     ventilaþie, condiþionare aer
•     antiefracþie, antiincendiu, 

semaforizare
- mediu normal 
- mediu cu pericol de explozie

PRODUSE INDUSTRIALE:
•    confecþii metalice
•    tablouri electrice
•    joncþiuni ºi terminale pentru

cabluri de joasã ºi medie tensiune
•    accesorii de montaj
•    tubulaturã metalicã, PVC, ALP,

pentru ventilaþii, condiþionare aer

SERVICII DE ZINCARE TERMICÃ ÎN
PROCES DISCONTINUU, pentru
protecþia anticorosivã a produselor

TIAB S.A.
Sucursala PIATRA-NEAMÞ

Str. Privighetorii nr. 27, Bl. B16, Sc. A,
Piatra-Neamþ, Jud. Neamþ

Tel.: 0233-234214
Fax: 0233-226751

Sucursala PLOIEªTI
Str. ªtefan cel Mare nr. 27

Ploieºti, Jud. Prahova
Tel.: 0244-595442
Fax: 0244-526454

Sucursala TÂRGU-MUREª
Str. Depozitelor nr. 4

Târgu-Mureº, Jud. Mureº
Tel.: 0265-260206
Fax: 0265-265051

Sucursala ONEªTI
Str. Anghel Saligny nr. 4

Oneºti, Jud. Bacãu
Tel.: 0234-314081
Fax: 0234-319474

Sucursala PITEªTI
B-dul Petrochimiºtilor Km. 5

Piteºti, Jud. Argeº
Tel.: 0248-630489
Fax:0248-233717

Sucursala TULCEA
Str. Pãcii nr. 117

Tulcea, Jud. Tulcea
Tel.: 0240-510352
Fax: 0240-510244

Sucursala BRÃILA
B-dul Al. I. Cuza nr. 275

Brãila, Jud. Brãila
Tel.: 0239-615414
Fax: 0239-615347

Sucursala SLATINA
Str. Constructorului nr. 5

Slatina, Jud. Olt
Tel.: 0249-422405
Fax: 0249-413032

Sucursala TIMIªOARA
Str. Iorgovici nr. 6, Bl. U8

Timiºoara, Jud. Timiº
Tel.: 0256-283578
Fax: 0256-283579

Sucursala CONSTANÞA
ªos. Mangaliei nr. 135

Constanþa, Jud. Constanþa
Tel.: 0241-589891
Fax: 0241-589695

Sucursala CRAIOVA
Str. Aristiþa Romanescu nr. 3

Craiova, Jud. Dolj
Tel.: 0251-487076
Fax: 0251-483525

Sucursala PREFIN
Popeºti-Leordeni

Str. Taberei nr. 5, Jud. Ilfov
Tel.: 021-4920228
Fax: 021-4920230

Sucursala BUCUREªTI
Str. Verziºori nr. 74, Bl. 3A

Sector 4, Bucureºti
Tel.: 021-3304110
Fax: 021-3304468

Sucursala ARAD
Str. Meºterul Manole nr. 2

Arad, Jud. Arad
Tel.: 0257-289468
Fax: 0257-289628
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AMBIENT INSTAL 2005 Expo
Transilvania Cluj-Napoca a deschis
sezonul manifestãrilor expoziþionale,
reunind toate marile nume ale pro-
ducãtorilor ºi distribuitorilor de
echipamente, materiale ºi ustensile
pentru instalaþii. Desfãºuratã într-o
zonã cu o impetuoasã dezvoltare
edilitarã, manifestarea a prilejuit vizi-
tatorilor posibilitatea comparãrii
bogatei oferte de echipamente.
Am constatat cu aceastã ocazie cã
atât specialiºtii, cât ºi beneficiarii
sunt tot mai interesaþi de încadrarea
echipamentelor în benzile de efi-
cienþã energeticã, apreciindu-le în
mod deosebit pe cele cu încadrarea
în banda A, cu eficienþa cea mai ridi-
catã. Prezentarea în aceastã expo-
zi þ ie a centralelor KESTON a
constituit un bun prilej de etalare a
parametrilor ºi performanþelor aces-
tor echipamente de ultimã generaþie,
fabricate ºi disponibile pentru piaþa
româneascã.

HEATING & VENTILATION 05
SHOW - Birmingham UK a permis
prezentarea centralelor KESTON
alãturi de cele mai renumite mãrci
existente pe exigenta piaþã britanicã.
Aceste centrale, cãrora li s-a acordat
trofeul de Produs al Anului în 2002 ºi
în 2003 ºi care au fost nominalizate
în 2004 pentru acelaºi trofeu, au
polarizat din nou atenþia vizitatorilor,

cu atât mai mult cu cât, începând cu
2005, în Marea Britanie, înlocuirea
centralelor existente, precum ºi
realizarea de noi instalaþii trebuie
fãcute numai cu centrale termice cu
condensare.

ROMTHERM 2005 organizatã pentru
a unsprezecea oarã de ROMEXPO a
oferit un nou prilej de prezentare în
faþa publicului a întregii game de
centrale produse de Celsius 2000.

Astfel, au fost expuse zece tipuri de
centrale termice, toate cu condensare,
cu puteri cuprinse între 25 kW ºi 220 kW,
precum ºi trei tipuri de ansamblu
Duet, cu boilere pentru apã caldã de
consum de 125 l, 150 l ºi 200 l. Foarte
apreciatã a fost ºi centrala KESTON
C36 Combi, capabilã sã livreze
instantaneu un debit important de apã
caldã pentru o gospodãrie tipicã
în condiþiile climatice din România.

ing. I. ANDRONACHE, ing. A. COSTA

SC Celsius 2000 SRL ºi-a propus, încã de la înfiinþarea sa, realizarea unor echipamente de înaltã
performanþã pentru dotarea locuinþelor. Astfel, chiar din anul 1994, a început fabricaþia centralelor termice
cu condensare, caracterizate prin eficienþã energeticã superioarã, cu emisii poluante minime, foarte apre-
ciate datoritã lipsei impactului asupra mediului înconjurãtor.

Cunoscutã fiind reducerea continuã a resurselor energetice, atât în þara noastrã, cât ºi pe plan mondial,
precum ºi agresivitatea mereu crescândã a proceselor de ardere a combustibililor fosili, care amplificã
efectul de serã ºi genereazã ploi acide, Celsius 2000 ºi-a propus extinderea ºi, ulterior, generalizarea utilizãrii
în þara noastrã a centralelor termice cu condensare. ªi aceasta nu ca o dorinþã utopicã, ci ca un obiectiv
realist de dezvoltare durabilã a României în noul mileniu.

Este îmbucurãtor sã constatãm astãzi, dupã mai bine de un deceniu, cã preocupãrile ºi strãdaniile
specialiºtilor societãþii Celsius 2000 au fost confirmate de penetrarea tot mai susþinutã a centralelor termice
cu condensare pe acele pieþe, în care reducerea consumului de energie ºi a agresivitãþii asupra mediului
sunt foarte bine apreciate. De asemenea, au fost confirmate de abordarea acestei tehnologii de cãtre toþi
marii producãtori de centrale termice tradiþionale.

În primul trimestru al acestui an, centralele KESTON au fost prezentate atât specialiºtilor, cât ºi publicului
interesat, în mai multe ocazii, în þarã, precum ºi în strãinãtate, suscitând un interes tot mai larg.

Centralele KKESTON
la îîntâlnirea ccu sspecialiºtii ººi uutilizatorii

Heating & Ventilation 05 Show
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Dacã cei mai mulþi specialiºti au apre-
ciat particularitãþile constructive ºi per-
formanþele centralelor KESTON,
publicul larg a fost plãcut surprins sã
constate cã toate centralele KESTON
se încadreazã în Banda A de eficienþã
energeticã ºi cã preþul de achiziþie
este interesant, sub preþul unor cen-
trale similare, ale marilor producãtori,
provenite din import.

TÂRGUL DE VILE 2005, desfã-
ºurat la World Trade Center Bucureºti,
a ilustrat dinamica sectorului de con-
strucþii de locuinþe, ansamblurile
prezentate de investitori ºi constructori
încadrându-se mult mai bine în cate-
goriile de dezvoltare urbanã, în general.
Soluþiile propuse de proiectanþi ºi
investitori sunt de naturã a genera o
nouã dinamicã a unor asemenea con-
strucþii, sugestiile ºi preferinþele viito-
rilor locatari fiind de data aceasta
hotãrâtoare. Aceºtia s-au arãtat foarte
interesaþi de dotarea noilor locuinþe cu
echipamente de încãlzire de cea mai
nouã generaþie, cu cele mai bune per-
formanþe. Centralele KESTON C36
Combi au fost atent studiate de cei
interesaþi de locuinþe de pânã la 150 mp.
Pentru locuinþe cu suprafeþe mai mari
sau dotate cu mai multe bãi sau duºuri,
a prezentat interes ansamblul Duet, cu
boiler cu acumulare de 125 l sau 150 l.
Fabricarea acestor echipamente de
cãtre o societate româneascã a
reprezentat o garanþie pentru utilizatori
cã ºi locuinþele construite în þara noas-
trã pot fi dotate corespunzãtor celor
mai noi realizãri în domeniu, deter-
minând în acelaºi timp ºi costuri de
exploatare mult diminuate.

ISH FRANKFURT 2005, practic
cel mai important eveniment expo-
ziþional în domeniu, organizat o datã
la doi ani, a permis constatarea cã toþi

marii producãtori de echipamente de
încãlzire au adoptat tehnologia con-
densaþiei, aceasta fiind singura în
mãsurã sã permitã o utilizare raþio-
nalã a resurselor energetice ºi cu
impact minim asupra mediului încon-
jurãtor. Mai departe, asocierea pro-
ducer i i  cãldur i i  cu producerea
concomitentã a curentului electric
sau utilizarea tot mai largã a energiilor
neconvenþionale (solarã, eolianã etc.)
sunt direcþii ale dezvoltãrii viitoare,
societatea Celsius 2000 fiind impli-
catã cu toate forþele sale.

Se poate observa d in  ce le
prezentate mai sus cã fabricarea ºi
generalizarea utilizãrii în þara noastrã
a centralelor termice cu condensare
au certe premise de materializare. Romtherm 2005
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Garanþia ccalitãþii

Grupurile electrogene cu puteri

cuprinse între 9 KVA-1800 KVA rãcire

cu apã/aer, varianta constructivã: fixe

sau mobile, pornire manualã sau

automatã (AMF), de interior ºi exterior,

regulator mecanic sau electronic cu

tablou automat de anclasare la reþea –

ATS sunt grupate astfel:

Gama SUNLIGHT SIS 20 –

450KVA (Motor Iveco)

Gama SUNLIGHT SJL 60 –

400KVA (Motor John Deere)

Gama SUNLIGHT SML 650 – 1800KVA

(Motor MTU/Mitsubishi)

Gama SUNLIGHT SPS  9 –510KVA (Motor

Perkins)

Gama SUNLIGHT SSS  200 – 500KVA

(Motor Scania)

Gama SUNLIGHT SVL 200 – 500KVA

(Motor Volvo)

Dupã 12 ani de activitate pe piaþa româneascã a Diviziei Sunlight – Departamentul Industrial ºi
Aplicaþii Militare al firmei Germanos Telecom România S.A., se poate spune cã experienþa acumulatã
în diverse domenii reprezintã unul dintre atuurile principale ale succesului din toþi aceºti ani.
Investiþiile de ordin tehnologic fãcute de reprezentantul grupului de companii Germanos în România,
în scopul obþinerii de produse calitativ superioare competitorilor, au avut de-a lungul timpului
drept rezultat atragerea de clienþi noi ºi, mai ales, câºtigarea încrederii acestora, element primor-
dial în derularea activitãþii oricãrei companii. 

În prezent, se produc peste 1.500 de produse standard sau specializate, certificate ISO 9001 ºi
ISO 14001, AQAP 110 – Standard NATO ºi promovate printr-o reþea eficientã ºi flexibilã.

Necesitãþile energetice ale companiilor ºi organizaþiilor ce activeazã în sectorul telecomunica-
þiilor, sectorul energetic, transporturi, industrie, construcþii ºi, nu în ultimul rând, în aplicaþii
militare ºi de apãrare, sunt în totalitate acoperite de gama largã de produse ºi servicii pe care
Divizia Sunlight o pune la dispoziþia clienþilor sãi.

Vom încerca o prezentare succintã a gamelor de produse Sunlight, structuratã pe categorii,
fiecare dintre ele înglobând diverse tipuri de surse de energie autonomã.
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Surse de putere neîntrerup-
tibilã (UPS) cu puteri cuprinse
între 400VA ºi 800KVA

Redresoare monofazate ºi
trifazate:
24Vcc./48Vcc./110Vcc./220Vcc.

Baterii:

Baterii staþionare Pb-acid

fãrã întreþinere tehnologicã,

etanºe, capsulate, tehnologie

AGM-VRLA ºi GEL-VRLA, cu

electrolitul fixat în separatori

microporoºi din fibrã de sticlã în

construcþie monobloc cu tensiune

de 2V/6V/12V ºi capacitãþi între

1,3 Ah ºi 3000 Ah, cu aplicaþii în

urmãtoarele domenii: echipa-

mente electronice; echipamente

de comunicaþii; sisteme pentru

iluminat de siguranþã; sisteme de

producere ºi distribuþie a energiei

electrice; sisteme fotovoltaice;

sisteme de alarmã; echipament

medical; echipament de control;

UPS – uri.

Baterii staþionare Pb-acid,

tip OPzS, cu întreþinere redusã,

cu plãci tubulare pozitive, cu o

duratã de viaþã de 18 ani;

monoblocuri cu tensiune de

2V/6V ºi capacitãþi între 100 Ah ºi

3000 Ah, cu aplicaþii în aceleaºi

domenii ca ale bateriilor fãrã

întreþinere, descrise mai sus.

Baterii de tracþiune Pb-acid,

tip PzS, cu întreþinere redusã, cu

plãci tubulare cu duratã de viaþã

de peste 1500 cicluri (6 ani); ele-

menþi de 2V ºi capacitãþi cuprinse

între 110 Ah ºi 1500 Ah cu apli-

caþii la: stivuitoare, electrocare,

maºini electrice etc. 

DIVIZIA SUNLIGHT
S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.
Departamentul Industrial ºi de Aplicaþii Militare
Bd. Preciziei Nr. 11, Etaj. 3, Sector 6 - Bucureºti
Tel.: 021-407.73.30/1/2 - int. 220; Fax: 021-407.73.33;
Mobil: 0722.658.926;
www.sunlight.gr; e-mail: mihaelamt@germanos.ro

Headquarters: GERMANOS SA
23rd klm. National Road
Athens - Lamia
Agios - Stefanos – GREECE

Factory: Neo Olvio
Xanthi
GREECE
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CE SUNT LIANÞII HIDRAULICI RUTIERI?
Lianþii hidraulici rutieri sunt lianþi hidraulici produºi în

fabricã, livraþi gata de utilizare, cu proprietãþi specifice
adaptate straturilor de bazã ºi de fundaþie pentru dru-
muri ºi cãi ferate, straturilor de formã, stabilizãrii ºi
tratãrii solului(SR ENV 13282/2002).

În compoziþia lor se utilizeazã: clincher de ciment
Portland, zgurã granulatã de furnal, ºisturi calcinate,
varuri, puzzolane naturale ºi artificiale, cenuºã zburã-
toare, calcar, componente auxiliare minore, maximum
5% din masa liantului, aditivi, maximum 1% din masa
liantului etc.

Începând cu anul 2004, Holcim (România) SA a
lansat pe piaþa româneascã douã game de lianþi hidraulici
rutieri, produse sub licenþã - companie a
grupului Holcim.

Aceºti lianþi hidraulici speciali au fost testaþi de-a lun-
gul anilor în þãri din vestul Europei, precum Elveþia,
Franþa, Germania ºi Benelux, ajungând astãzi sã fie
parte din gama de produse a unei reþele puternic dez-
voltate în întreaga Europã.

Linia de produse DORO® – lianþi hidraulici rutieri
produºi de Holcim – este recunoscutã pretutindeni pen-
tru calitãþile demonstrate în lucrãrile de construcþii, fiind
utilizatã pe scarã larga ºi cu un real succes.

Dorosol® este o gamã de lianþi hidraulici fabricaþi
dintr-un amestec de compuºi hidraulici, clincher de
ciment Portland ºi var calcic, în conformitate cu
standardele în vigoare (SR EN 197-1/2002, SR ENV
459-1/1997).

Gama de lianþi hidraulici Dorosol® cuprinde mai multe
produse, în funcþie de conþinutul de CaO, dupã cum
urmeazã:

- Dorosol® C30
- Dorosol® C50
- Dorosol® C70
- Dorosol® F

Dorosol® se utilizeazã în lucrãrile geotehnice spe-
ciale, în construcþii civile ºi cãi de comunicaþii pentru:

îmbunãtãþirea terenurilor cu rezistenþe mecanice
reduse (pãmânturi sensibile la umezire, compresibile,
mlãºtinoase etc.);

lucrãri de consolidare a terenului de fundare în
cazul construcþiilor civile;

creºterea capacitãþii portante a straturilor de formã
pentru sistemele rutiere;

stabilizarea taluzurilor ºi a versanþilor.
Dorosol®, atunci când este folosit la îmbunã-

tãþirea terenurilor de fundare, creeazã un amestec
uºor de profilat ºi compactat, respectând urmã-
toarele etape:

1. Împrãºtierea directã peste materialul cu care se
realizeazã amestecul

Soluþii îîn cconstrucþia dde ddrumuri –– llianþi rrutieri HHolcim
Gabriel RISTOIU - Holcim (România) SA

În lucrãrile de construcþii, lianþii hidraulici convenþionali au limitãri în ceea ce priveºte producerea
ºi utilizarea lor atunci când este necesarã folosirea de noi tehnologii sau metode de construcþie. 

Noile tehnologii trebuie sã ia în considerare specificaþiile tehnice care se impun a fi îndeplinite de cãtre
liantul hidraulic, privind comportarea în amestec, pompabilitatea, lucrabilitatea, penetrarea, stabilitatea
volumicã, precum ºi rezistenþa la coroziune ºi agresivitate sulfaticã.

La execuþia lucrãrilor de construcþii, apar adeseori situaþii inedite, greu de rezolvat, iar folosirea soluþiilor
clasice mãreºte durata de execuþie, în timp ce costurile depãºesc bugetul alocat.

O alternativã în rezolvarea acestor probleme tipice o reprezintã folosirea lianþilor hidraulici rutieri Holcim.
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2. Omogenizarea amestecului cu echipamente
specializate (reciclatoare, freze de amestec etc.)

3. Profilare cu echipamente specializate (autogreder,
buldozer etc.)

4. Compactarea amestecului profilat

5. Protejarea stratului de pãmânt stabilizat cu
emulsie cationicã sau cu alt material care poate împie-
dica evaporarea apei necesare hidratãrii liantului.

În funcþie de natura ºi umiditatea pãmântului ce tre-
buie îmbunãtãþit, se alege tipul de liant Dorosol® care
va fi folosit dupã efectuarea testelor preliminare de
laborator.

Avantajele aplicãrii soluþiei de îmbunãtãþire a pãmân-
turilor coezive cu Dorosol®:

punerea în operã se realizeazã relativ uºor;
se poate utiliza în amestec cu majoritatea pãmân-

turilor coezive;
se eliminã consumul de agregate naturale (metodã

atractivã în zonele unde agregatele naturale sunt
deficitare);

au o comportare foarte bunã în medii cu agresivi-
tate sulfaticã;

se eliminã costurile legate de transport ºi depozi-
tare a pãmânturilor;

per ioada de execuþ ie a lucrãr i i  se reduce
substanþial;

costuri scãzute ale tehnologiei.
Aceste avantaje au fost recunoscute de cãtre mulþi uti-

lizatori, printre care se numãrã ºi dl Viorel Luca – General
Manager al Antreprizei Luca Timiºoara, societate de con-
strucþii care a utilizat Dorosol® C30 pentru stabilizarea
pãmântului la platformele executate la Centrul Global
Invest – Pipera, în suprafaþã totalã de 40 000m2.

Dl Viorel Luca remarca: “ Am apelat la aceastã alter-
nativã despre a cãrei existenþã nu ºtiam, pe fondul unei
crize majore de var pe piaþã ºi pentru faptul cã rezul-
tatele obþinute cu var nu erau satisfãcãtoare. Am execu-
tat un sector experimental ºi, în urma rezultatelor
obþinute, proiectantul ne-a permis utilizarea Dorosol®

C30. Rezultatele au fost peste aºteptãri, ceea ce ne-a
fãcut sã fim foarte mulþumiþi”.

Afirmaþiile dlui Viorel Luca sunt susþinute ºi de rezul-
tatele de laborator obþinute (tabelul 1):

pãmânt natural: nisip argilos nisipos;
indice de plasticitate Ip = 12,6;
indice de consistenþã Ic = 0,83. 

În concluzie, se poate spune cã folosirea la stabi-
lizarea pãmânturilor a lianþilor hidraulici rutieri de tip
Dorosol®, fabricaþi de Holcim (România) SA, pe lângã
avantajele tehnice evidente, constituie ºi un avantaj eco-
nomic substanþial dacã la dimensionarea sistemului rutier
se va lua în considerare capacitatea portantã a stratului
de pãmânt stabilizat, ceea ce poate conduce la scãderea
grosimii straturilor superioare proiectate.

Denumirea
probei

Rc(N/mm2) 

7
zile

14
zile

28
zile

Nisip argilos
neîmbunãtãþit

0,28 - - -

Nisip argilos
+ 4% Dorosol
C30

- 1,02 1,28 1,58

Tabelul 1: Determinãri mecanice – Rezistenþã la compresiune

Pentru mai multe informaþii contactaþi
Holcim (România) SA
B-dul Primãverii nr.57

sector 1 Bucureºti
Tel: 021/231.77.08
Fax: 021/203.91.10

E-mail: gabriel.ristoiu@holcim.com
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Podurile
ºi mmediul îînconjurãtor (I)

dr. ing. Victor POPA - director al Departamentului Poduri, SEARCH CORPORATION

Motto:

Din toate câte le înalþã ºi le zideºte omul în pornirea-i
vitalã, nimic un este mai bun ºi mai vrednic de ochii mei
decât podurile.

Ele sunt mai importante decât casele, mai sfinte, fiind
mai obºteºti decât templele. 

Folositoare tuturor deopotrivã, sunt durate întot-
deauna cu chibzuinþã, în locul unde se întretaie cele mai
multe trebuinþe ale oamenilor, mai trainice decât alte con-
strucþii ºi fãrã sã slujeascã unor scopuri rele sau ascunse.

Ivo Andrici, scriitor sârb,
laureat al Premiului Nobel

În accepþiune unanimã, podurile au fost conside-
rate din cele mai vechi timpuri ºi pânã astãzi ade-
vãrate opere de artã, care au stârnit admiraþia
oamenilor pentru tenacitatea cu care rezistã
sarcinilor la care sunt supuse, pentru semeþia cu
care traverseazã cele mai neobiºnuite obstacole
aºezate în cale (ºuvoaie de apã vijelioase, vãi adânci
ºi prãpãstioase, alte cãi de comunicaþie etc), pentru
mãreþia ºi impozanþa lor ºi, nu mai puþin, pentru
utilitatea lor în stabilirea ºi dezvoltarea relaþiilor
economico-sociale ºi culturale dintre oameni.

Podurile au apãrut ºi s-au dezvoltat o datã cu
omenirea ºi cu progresele înregistrate de oameni în cursul
existenþei lor. Exemple de poduri apãrute din cele mai
vechi timpuri pot fi urmãrite în fig. 1 – Pod preistoric din
Marea Britanie sau fig. 2 – Pod suspendat primitiv din
liane în Nepal.

Podurile au reprezentat dintotdeauna ºi o adaptare a
mediului înconjurãtor la nevoile de miºcare ºi transport
ale oamenilor. 

Pentru a fi durabile, podurile trebuie realizate dupã
reguli precise, care sã respecte legile ºi echilibrul mediului
înconjurãtor în care se încadreazã ºi pe care trebuie sã-l
îmbogãþeascã dându-i noi valori. Astfel, un pod care tra-
verseazã un curs de apã trebuie sã asigure mai întâi
debuºeul apei sub pod, fãrã a strica echilibrul scurgerii
apei, care ar putea produce eroziuni ale malurilor, afuiri
ale infrastructurii sau chiar inundaþii ale zonei unde este
amplasat. Execuþia unui viaduct peste o vale adâncã tre-
buie sã respecte echilibrul solului în care se fundeazã,

în caz contrar producându-se alunecãri de teren sau
scurgeri de versanþi, cãderi de pietre etc. Realizarea
unui pasaj peste o altã cale de comunicaþie trebuie sã
respecte gabaritele de trecere ale vehiculelor care cir-
culã pe calea traversatã, pentru a evita coliziunile cu
structura construcþiei ºi necazurile care decurg din acestea.

Totodatã podurile, viaductele, pasajele trebuie sã
respecte ºi alte condiþii: de rezistenþã, stabilitate, utilitate,
durabilitate în timp, fiabilitate ºi economicitate. De aseme-
nea, podurile, în general fiind unanim considerate lucrãri
de artã, trebuie sã respecte condiþii estetice de aspect ºi
încadrare armonioasã în mediu.

Legea pod – mediu este simplã ºi onestã: respectã-mã
sã te respect! Construcþia podului trebuie sã respecte
legile mediului, pentru ca la rândul lui mediul sã respecte
construcþia ºi sã nu-i producã daune; între cele douã ele-
mente se impune un echilibru armonios din toate
punctele de vedere.

Figura 1:
Pod preistoric

din Marea Britanie 

Figura 2:
Pod suspendat 

primitiv din liane
în Nepal

continuare în pagina 168



Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucureºti
Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro

SC METROUL S.A. este certificat de cãtre AFER pentru toate domeniile
de activitate ale societãþii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001

Departamentul PROIECTARE

Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri
de urbanism pentru reþele de transport urban,
subterane ºi de suprafaþã.

Proiectant general ºi de specialitate pentru urmãtoarele
categorii de lucrãri:

construcþii civile, industriale ºi social-administrative, supra ºi
subterane;
topometrie ºi plan general;
reþele, drumuri ºi cãi de rulare;
studii ºi proiecte geotehnice, hidrogeologice ºi de mediu;
epuismente prin foraje ºi drenaje;
investigaþii penetrometrice ºi presiometrice, teste de laborator
ºi expertize;
etanºãri subsoluri ºi hidroizolaþii;
subtraversãri speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje
pietonale;
sprijinire incinte pentru subsoluri etanºe adânci;
documentaþii pentru obþinerea certificatului de urbanism ºi a
autorizaþiei de construire;
documentaþii pentru obþinerea atestãrilor de proprietate ºi
de cadastru;
arhitecturã pentru orice fel de construcþii civile ºi industriale
supra ºi subterane;
structuri de rezistenþã pentru orice fel de construcþii (staþii,
depouri, tunele, parcãri, pasaje pietonale º.a);
studii de prefezabilitate ºi fezabilitate, teme de proiectare
pentru lucrãri de construcþii;
instalaþii (electrice, sanitare, de ventilaþii ºi climatizãri,
termo, tehnologice, alimentãri cu apã ºi canalizare);
instalaþii complexe ºi automatizãri (soft conducere procese
energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban,
dispecerizare trafic, informare dinamicã a cãlãtorilor º.a);
telecomunicaþii (telefonie, radiocomunicaþii, ceasoficare,
sonorizare, TV cu circuit închis);
detecþia incendiului, a efracþiei;
taxarea, supravegherea ºi gestiunea locurilor în parcajele
subterane;
proiecte la cheie pentru reþele informatice (LAN, WAN º.a)
pe suport de cupru sau fibre optice.

Consultanþã de specialitate acordatã beneficiarilor
pentru:

implementarea de proiecte majore pentru investiþii cu
finanþare externã ºi internã, cu respectarea normelor FIDIC;
organizarea de licitaþii interne ºi internaþionale;
îndrumare ºi/sau asistenþã operaþionalã pentru afaceri
(activitãþi referitoare la planificarea, organizarea, eficienþa ºi
controlul informaþiei de conducere, consultaþii de conducere
sau conducere operativã etc.);
analize de cost;
programarea ºi urmãrirea investiþi i lor, util izând soft
specializat;
supravegherea ºi controlul de calitate al lucrãrilor de
construcþii prin experþi autorizaþi;
asistenþã tehnicã pe parcursul lucrãrilor de investiþii pânã la
punerea în funcþiune;
asistenþã tehnicã de punere în funcþiune a capacitãþilor de
producþie;
verificarea ºi negocierea contractelor de execuþie ºi de
furnizare a echipamentelor ºi utilajelor funcþionale;
managementul proiectelor pentru lucrãri de construcþii ºi
construcþii-montaj;
verificãri ºi expertize tehnice de proiecte, construcþii ºi
lucrãri de investiþii prin verificatori ºi experþi atestaþi;
servicii ºtiinþifice ºi tehnice de consultanþã în inginerie;
întocmirea cãrþii tehnice;

Experienþã în conducerea proiectelor de investiþii majore,
finanþate de BEI sau de alte organisme finanþatoare interne
sau internaþionale.

Echipa noastrã multidisciplinarã este compusã din
specialiºti experimentaþi cu atestãri profesionale pe plan
naþional ºi internaþional.

Departamentul CONSULTANÞÃ

MALL
BUCUREªTI

Beneficiar:
BAYINDIR
FIBA S.A.

REÞEAUA
DE METROU
BUCUREªTI

Beneficiar:
METROREX S.A.
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Prin încadrarea armonioasã a unei construcþii în

mediul înconjurãtor, se înþelege, în general, respectarea

urmãtoarelor criterii:

menþinerea echilibrului mediului atât din punct de

vedere geologic, cât ºi hidrologic;

neafectarea mediului înconjurãtor din punct de

vedere termic, chimic, bacteriologic, radioactiv sau chiar

atmosferic (prin impurificarea apei, a solului sau aerului

atmosferic);

încadrarea esteticã în zonã în scopul creºterii valorii

optice a mediului înconjurãtor.

Diversitatea imensã de realizare a construcþiilor de

poduri oferã creatorilor acestora posibilitãþi facile de

încadrare armonioasã în mediul înconjurãtor.

Astfel, menþinerea echilibrului geologic ºi hidrologic

al zonei de amplasare a podului se realizeazã printr-un

studiu geotehnic ºi hidrogeotehnic amãnunþit al terenului

de fundare, cât ºi printr-un studiu hidrologic de scurgere

a apei sub pod.

Un punct mai sensibil pentru construcþia de poduri

din þara noastrã îl constituie afectarea mediului din punct

de vedere atmosferic, din cauza lucrãrilor de organizare

precare ce se manifestã pe ºantierele noastre. Astfel,

drumurile provizorii de acces sunt cel mai adesea dru-

muri din pãmânt sau drumuri uºor balastate, fiind impro-

prii unei circulaþii grele de ºantier. În acest caz, se

produce mult praf sau noroi (în caz de ploaie) uºor trans-

portat dintr-un loc în altul ºi care, dupã uscare, devine

din nou praf în cantitate mare. Aceastã stare de fapt

afecteazã nu numai mediul înconjurãtor, dar ºi activi-

tatea normalã a constructorului ºi cu aceasta, calitatea

lucrãrii. În tendinþa de a face economii prin reducerea

cheltuielilor de organizare, constructorii pierd mai mult,

prin scãderea ritmului de lucru, prin degradarea pre-

maturã a utilajelor ºi maºinilor, prin diminuarea calitãþii

construcþiei.

Asigurarea condiþiilor optime de funcþionalitate, rezis-

tenþã ºi stabilitate ale construcþiei presupune atât o

proiectare corectã a lucrãrii, cât ºi o execuþie

ireproºabilã a acesteia.

În acest fel construcþia nu va suferi degradãri prema-

ture care ar putea afecta mediul înconjurãtor ºi evident

construcþia însãºi.

Încadrarea esteticã în zonã este un criteriu cãruia, în

þara noastrã, încã nu i se acordã importanþa cuvenitã.

În general, lucrãrile de poduri sunt estetice prin forma
lor zveltã, prin curajul cu care sfideazã legile de încãr-
care staticã ºi dinamicã. Totuºi, nu totdeauna creatorii
podurilor sunt preocupaþi de încadrarea construcþiei în
mediu, de armonizarea cu formele de relief, cu even-
tualele construcþii înconjurãtoare, cu natura ºi locul
amplasamentului. Motivele acestui neajuns le constituie
atât lipsa de profesionalism, cât ºi închistarea în anumite
legi birocratice, care promoveazã standardizarea
tradiþionalistã insuficient studiatã sau menþinerea în anu-
mite canoane de concepþie ºi execuþie.

Marile lucrãri de artã s-au realizat prin studierea
amãnunþitã atât a soluþiilor celor mai potrivite locului ºi
mediului înconjurãtor, cât ºi a detaliilor de alcãtuire a
fiecãrui element component în parte. Adesea, pentru
lucrãri mari, aceste studii se efectueazã pe fotografii sau
chiar pe machete ce reproduc întocmai configuraþia
zonei.

Se cunosc lucrãri de poduri pentru care s-au studiat
peste 20 de soluþii pe fotografii realizate în zona de
amplasament.

Elementele care definesc aspectul estetic al podului
ºi încadrarea în zonã sunt: forma structurii, dimensiunile
ºi culoarea diferitelor componente.

Acestea trebuie sã fie într-o deplinã armonie atât cu
ansamblul lucrãrii, cât ºi cu mediul înconjurãtor.

Este îndeobºte cunoscut cã supleþea structurii are un
efect optic deosebit de reuºit. Aceastã supleþe are însã
anumite limite determinate de asigurarea rezistenþei ºi a
stabilitãþii structurii, în concordanþã cu materialele din
care se compune structura. 

Structurile curbe sub formã de arce clasice de cerc, de
parabolã sau ogivale produc efecte optice deosebite, mai
ales la podurile din oraºe, care sunt, în general, poduri
monumentale, sau peste vãi adânci. Exemple: podul
San't Angelo peste Tibru (~150 e.n) din Italia – fig. 3;
podul Victorian peste Tweed la Berwick (1830) din Marea
Britanie, cu 28 arce semicirculare – fig.  4; viaductul Glen-
finnan (1900) din Scoþia – fig. 5; podul Rialto (1592) din
Veneþia, Italia – fig. 6; podul Prolozac lângã Mostar (sec.
XVI), Croaþia – fig. 7; podul "Alexandru al III-lea" (1899)
din Paris, Franþa – fig. 8; podul Waterloo, Londra, Marea
Britanie – fig. 9; podul Vaux Hall din Londra, Marea Bri-
tanie – fig. 10; podul South Wark din Londra, Marea Brita-
nie – fig. 11; podul Lamberth, Londra, Marea Britanie –
fig. 12; viaductul C.F. Caracau, România – fig. 13; podul
Rinbow din Folsom, California – fig. 14.

Criterii dde aarmonizare aa cconstruc]iilor dde ppoduri ccu mmediul îînconjur\tor
urmare din pagina 166 
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Figura 3:
Podul San't Angelo peste Tibru (~150 e.n) din Italia

Figura 4:    Podul Victorian peste Tweed la Berwick
(1830) din Marea Britanie

Figura 5:
Viaductul Glenfinnan (1900) din Scoþia 

Figura 6:
Podul Rialto (1592) din Veneþia, Italia

Figura 7:
Podul Prolozac lângã Moºtar

(sec. XVI), Croaþia

Figura 8:
Podul "Alexandru al III-lea"

(1899) din Paris, Franþa

Figura 9:

Podul Waterloo, Londra, Marea Britanie

Figura 10:    Podul Vaux Hall,

Londra, Marea Britanie

urmare din pagina 168
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Figura 13:

Viaductul C.F. Caracau, România

Figura 11:  Podul South Wark, Londra, Marea Britanie Figura 12:  Podul Lamberth din Londra, Marea Britanie

Figura 14:

Podul Rinbow din Folsom, California
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Lumea sse… ggrãbeºte!
IINNTTEERRNNEETTUULL ÎÎNN CCOONNSSTTRRUUCCÞÞIIII

S\ punct.com ssau ss\ nu ppunct.com,
aceasta eeste îîntrebarea

De la o zi la alta, Internetul
ameninþã sã cucereascã pânã ºi
cele mai conservatoare afaceri,
inclusiv pe cea a construcþiilor civile.
Cunoscut pentru aversiunea faþã de
schimbare, domeniul construcþiilor
civile este prins în ultima perioadã în
mania www care ia cu asalt America,
transformându-i în milionari pe
pasionaþii de calculatoare care, lan-
sând în pierdere afaceri pe Internet,
gãsesc totuºi investitori. Cei intere-
saþi în domeniu aºteaptã sã vadã
dacã ºi cât de bine se vor adapta
constructorii provocãrii noii lumi.

Atracþia inevitabilã a Internetului
o constituie reducerea costurilor.
Constructorii de locuinþe ar putea
economisi bani ºi timp dacã s-ar
aproviziona prin intermediul Interne-
tului în loc sã dea telefoane pentru a
afla preþuri ºi oferte. Cei care se
bazeazã pe Internet pot reduce între
15% ºi  25% din preþu l  f ina l  a l
produsului.

La dispoziþia industriei construcþi-
ilor civile din SUA se aflã deja peste
o sutã de furnizori de servicii de
intermediere a tranzacþiilor prin
Internet. Multe sunt nou-apãrute ºi
multe vor eºua.

De pildã, Homebuilders x-change.com
oferã servicii business-to-business
(B2B) ºi de aprovizionare. Site-ul a
fost lansat la puþin timp dupã ce marile
firme de construcþii au anunþat for-
marea Homesite.com, un site care
pune la dispoziþie cel mai accesibil
catalog al noilor locuinþe disponibile în
þarã. 

Scopul BuildNet este de a deveni
comunitatea electronicã reprezenta-
tivã pentru  sectorul construcþiilor.
Acesta existã pentru a le permite
constructorilor sã cumpere, sã vândã
ºi sã schimbe produse, servicii ºi
informaþii online.

Utilizatorii vor putea sã orga-
nizeze, sã programeze ºi sã dirijeze
majoritatea operaþiilor din con-
strucþii, cum sunt: gestiunea proce-

selor, schimbul de informaþii, verifi-
carea inventarului ºi a comenzilor,
asigurarea livrãrii ºi facturãrii – toate
prin intermediul reþelei.

Alte douã servicii, BuildScape ºi
USBuild, oferã facilitãþi de manage-
ment al proiectelor, centrate în jurul
sistemelor de aprovizionare. 
BuildScape urmãreºte sã permitã

constructorilor sã realizeze progra-
marea proiectelor online prin site-ul
sãu, BuildScapePRO. Prin automati-
zarea operaþiilor, sistemul va centra-
liza achiziþiile ºi va þine evidenþa lor,
constituind o platformã unde con-
structorii îºi pot gestiona toate
operaþiile de aprovizionare ºi mana-
gement al proiectelor. Urmãrind sã
centralizeze piaþa serviciilor, compania
oferã, de asemenea, un proces
interactiv de programare ºi apro-
vizionare între constructori ºi furni-
zorii intermediari.
USBuild dezvoltã, de asemenea,

un lanþ de servicii integrate de
aprovizionare prin intermediul cãruia

Lumea “se miºcã” din ce în ce mai repede ºi mai eficient, diversificându-ºi tot mai evident mijloacele ºi
sistemele pentru a reuºi în orice domeniu de activitate. Ne-am convins de acest lucru ºi din discuþiile cu specialiºtii
din afara graniþelor þãrii. De remarcat cã tema se referea, cu deosebire, la viitorul construcþiilor, unele puncte de
vedere putând sã le aflaþi ºi dumneavoastrã.

Potrivit statisticilor din ultimii ani, fãrã nici o îndoialã, piaþa imobiliarã
americanã este cea mai mare din lume.

În Statele Unite, construcþia de locuinþe reprezintã unul dintre cele
mai dezvoltate sectoare ale economiei, însemnând circa 15% din Produsul
Intern Brut ºi oferind locuri de muncã pentru fiecare al ºaselea locuitor al sãu.

În industria construcþiilor de locuinþe din Statele Unite sunt angrenaþi
peste 140.000 de constructori, circa 4.000 de firme producãtoare de
materiale ºi instalaþii, 400.000 de furnizori intermediari
ºi peste un milion de agenþi imobiliari.

Profitul total pe care îl oferã construcþiile civile celor implicaþi în
aceastã activitate se ridicã anual la aproape 300 de miliarde de
dolari. ªi asta în condiþiile în care venitul net, în aceastã
ramurã, în Statele Unite variazã doar între douã ºi patru
procente din cifra de afaceri.

Este de înþeles cã o reducere oricât de micã a costurilor
poate conduce la creºteri importante ale profiturilor societãþilor.

În aceste condiþii, nu pot fi neglijate nici un mijloc, nici o soluþie care ar determina,
în final, reducerea costurilor.

continuare în pagina 174
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Incinte ssprijinite ccu mminipiloþi
ing. T. BURILESCU, ing. Alex. HOFFMAN

Pentru construcþiile cu unul sau
mai multe niveluri subterane, exe-
cuþia prealabilã a unor lucrãri de
sprijinire a viitoarelor incinte a con-
dus la o dezvoltare a sistemelor de
sprijinire din care, în ultima perioadã,
s-au evidenþiat pereþii mulaþi execu-
taþi din coloane secante, coloane
adiacente sau barete (Kelly, Else).

De obicei, asemenea structuri au
numai un rol tehnologic, fãrã a
fi înglobate în viitoarea structurã.
De altfel, acest lucru nu ar fi posibil
în condiþiile studiilor geotehnice
efectuate pentru construcþie, a
cãror densitate ºi adâncime nu per-
mit o cunoaºtere amãnunþitã a
terenului, conform prevederilor nor-
mativelor ºi standardelor care
guverneazã întocmirea acestor studii.

De aceea, este de aºteptat o
supradimensionare a lucrãrilor

de sprijinire, ceea ce conduce la
cheltuieli suplimentare mari, echiva-
lente cu 1/4 din valoarea obiectivului.

În acest sens, o cheltuialã minorã
cu efectuarea unor studii geotehnice
adecvate poate conduce la reduceri
substanþiale ale cheltuielilor cu exe-
cuþia, prin abordarea altor metode
de sprijinire.

Un sistem constructiv pentru spri-
jinirea incintelor în condiþiile mai sus
menþionate îl reprezintã pereþii reali-
zaþi din minipiloþi foraþi.

Minipilotul forat este un element
structural vertical sau înclinat, reali-
zat prin forare, în care se introduc
beton, mortar sau piatrã de ciment,
de regulã armat, pentru a putea pre-
lua ºi transmite solicitãrile la care
este supus.

În categoria minipiloþilor sunt
cuprinºi piloþii cu diametre între 100 mm
ºi 300 mm.

Minipiloþii pot fi realizaþi în funcþie
de diametru: joantivi, secanþi sau cu
interspaþii.

Avantajele utilizãrii minipiloþilor
sunt urmãtoarele:

duratã de execuþie redusã;
nivel de zgomot ºi vibraþii

diminuat;
nu deranjeazã terenul din zona

de influenþã cu construcþiile vecine;
la utilizarea pastelor de ciment,

se obþine o îmbunãtãþire a capacitãþii
portante a terenului adiacent minipilo-
tului cu efecte pozitive atât asupra
construcþiilor vecine, cât ºi asupra
dimensiunilor sprijinirii.

În figurile 1 ºi 2 sunt exemplifi-
cate douã posibilitãþi de realizare a
unei sprijiniri din minipiloþi, în condiþii
de teren întâlnite în Bucureºti. 

Dezvoltarea fondului imobiliar în localitãþile cu mare densitate de construcþii a impus necesitatea abor-
dãrii unor sisteme constructive, care sã permitã execuþia rapidã a obiectivelor în condiþii de siguranþã
sporitã pentru construcþiile învecinate.

Fig. 1 Fig. 2
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compania strânge ºi livreazã materiale
de construcþii, respectând cu exacti-
tate specificaþiile proiectului respectiv.
Constructorii vor putea sã super-
vizeze, sã ordoneze, sã urmãreascã
desfãºurarea ºi sã revizuiascã toate
procesele ºi operaþiile implicate.

Dar unii specialiºti sunt circum-
specþi faþã de asemenea servicii.
Chiar dacã aceste grupuri au succes
la început, acesta ar putea fi de
scurtã duratã. Ca intermediari, ele
reprezintã un cost suplimentar.
Furnizorii ºi clienþii vor începe sã
trateze într-o manierã mai directã,
aºa cum fac în alte domenii. Facili-
tarea tranzacþiilor nu va fi un plan
viabil pe termen lung.

Micii cconstructori
l\sa]i ppe ddinafar\?

În timp ce firmele mari de con-
strucþii civile s-au alãturat repede
uneia sau mai multora dintre aceste
iniþiative pe Internet, cele mici ºi
mijlocii se întreabã care va fi locul lor
pe aceastã nouã piaþã. Îngrijorarea
micilor antreprenori care construiesc
pânã la 500 de locuinþe pe an este
cã marile firme s-ar putea uni ºi ar
putea elabora un procedeu pe care
nu ar vrea sã-l împãrtãºeascã ºi
altora.

În loc de a profita de tehnologie
pentru a deveni mai buni construc-
tori, antreprenorii de construcþii civile
sunt preocupaþi de a face bani din
speculaþii prin intermediul Internetului.
Constructorii acþioneazã ca toþi
ceilalþi. Cele mai mari cinci sau ºase
firme de construcþii pun în prezent
bazele propriilor servicii business-to-
business pe Internet, dându-i la o
parte pe ceilalþi. Toþi sunt interesaþi
sã scoatã mai mult profit decât sã
devinã mai eficienþi.

ªi totuºi, specialiºtii considerã cã
ºansele celor capabili sã ofere ser-
vicii de e-business, e-commerce ºi
automat izare a procesului  de
aprovizionare sunt enorme, cu atât
mai mult cu cât, în prezent, majoritatea
tranzacþiilor business-to-business nu
sunt efectuate prin intermediul
Internetului.

Se apreciazã cã, între trei ºi cinci
ani, Internetul va trata aproape orice
aspect al procesului de construire a
locuinþelor, inclusiv achiziþiile de
materiale, programul de lucru, piaþa
locuinþelor, alegerea opþiunilor ºi
iniþierea ipotecilor. În urmãtorii ani,
Internetul va face agentul imobiliar
inutil pentru marii antreprenori de
construcþii ºi ar putea duce la o
scãdere corespunzãtoare a costului
final al locuinþelor. Alte studii au con-
siderat, totuºi, cã agentul imobiliar
va fi, în continuare, necesar pentru a
"umaniza" achiziþia de locuinþe.

Sunt ºi specialiºti care privesc cu
scepticism ideea cã Internetul ar
avea un impact real asupra dome-
niului construcþiilor, deoarece indus-
tria este neuniformã. Din cauzã cã
industria este atât de fragmentatã,
este greu ca cineva sã poatã dezvolta
un sistem care sã asigure aceste
economisiri în scurt timp.

Nu este clar deocamdatã dacã
Internetul poate ajuta acest domeniu
sã se dezvolte. Este destul de scãzut
interesul pentru consolidarea unei
industrii în care este o cerere atât de
mare pentru personalizare. Fragmen-
tarea industriei apare tocmai pentru a
face faþã nevoii de personalizare.
Decât sã fie consolidatã, industria va
fi mai degrabã polarizatã între con-
structorii de clãdiri de mare capacitate
ºi principalele firme constructoare de
locuinþe personalizate, rãmânând la
mijloc unele firme mai mici.

ªi totuºi, cei mai mulþi sunt de
pãrere cã marile companii naþionale
de construcþii civile vor fi primele
care vor obþine profituri. În urmãtorii
5-10 ani, cele mai mari 20 de firme
constructoare îºi vor efectua toate
achiziþiile online. Reducerile de cos-
turi sunt prea mari pentru a fi igno-
rate. Gândiþi-vã numai cã acum
15 ani nimeni din domeniu nu
folosea faxuri. Acum toatã lumea le
foloseºte. La fel se va întâmpla ºi cu
Internetul, care permite constructo-
rilor sã cumpere direct de la pro-
ducãtori ºi de la principalii furnizori
regionali.

Secretul eeste ccomunica]ia
Experþii considerã cã schimbãrile

pot apãrea prin simpla îmbunãtãþire
a comunicaþiilor. Prin Internet poþi
transmite mesaje, eventual automat,
pentru a anunþa firmelor subcontrac-
tante abaterile de la program sau
schimbarea planului de amplasare.
Nu va mai funcþiona totul pe baza
ordinelor transmise telefonic. Simpla
deþinere a unei înregistrãri scrise a
tranzacþiilor va ajuta la reducerea
problemelor comunicaþionale. 

Obiectivul este de a reduce tim-
pul mediu de construire de la 90 de
zile pe locuinþã la cel mult 60. Asta
va reduce costur i le necesare
demarãrii lucrãrilor ºi va permite
firmelor sã realizeze mai multe con-
strucþii pe an. Din ce în ce mai mult,
vom vedea constructorii plimbându-se
cu Palm Pilot-uri în mânã pe ºantier.
Comparaþi- i cu constructori i de
astãzi, care se plimbã luând notiþe
pe agende. De cele mai multe ori uitã
sã facã ceea ce au notat. Dar dacã
au un Palm Pilot, pentru fiecare
observaþie vor trimite imediat un
e-mail ºi s-a rezolvat.

Atrac]ia aachizi]iilor pprin iinternet
Internetul îºi va atrage tot mai

mulþi adepþi din rândul constructo-
rilor o datã ce va fi folosit de majori-
tatea furnizorilor ºi producãtorilor.
Catalogarea produselor online, de
exemplu, va permite producãtorilor
ºi furnizorilor sã îºi actualizeze ofer-
tele de produse, inventarul ºi listele
de preþuri în timp real. În loc de a
rãsfoi cataloage depãºite, cumpãrã-
torii vor putea sã caute produsele
electronic.

Pasul urmãtor este, în mod firesc,
efectuarea achiziþiilor online. Cumpã-
rãtorul va solicita preþurile prin inter-
mediul Internetului, iar furnizorii vor
trimite ofertele ca rãspuns. Atunci
cumpãrãtorul va trimite nota de
comandã online ºi va primi o facturã
virtualã. Vor rezulta reducerea erorilor
umane, a consumului de hârtie ºi
îmbunãtãþirea planificãrii timpului.

urmare din pagina 172  
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QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

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

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

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

e-mail: qualitycert@zappmobile.com

OORRGGAANNIISSMM AACCRREEDDIITTAATT RREENNAARR

OORRGGAANNIISSMM
ÎÎNN CCUURRSS DDEE AACCRREEDDIITTAARREE RREENNAARR

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

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

Organism dde ccertificare
produse rrecunoscut dde MMTCT

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

• Auditori formaþi la nivel:
- Naþional - CNFCMAC
- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT

(Franþa), AJA-EQS (Anglia);
• Profesori universitari;
• Doctori în ºtiinþe;
• Experþi în domeniile de certificare.

Organism aagreat MMTCTPROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE: 

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

OORRGGAANNIISSMM DDEE CCEERRTTIIFFIICCAARREE
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Împreunã cu gestionarea elec-
tronicã a tuturor datelor implicate în
industria construcþiilor civile, aceasta
va realiza o economie considerabilã
de timp ºi bani. De exemplu, dacã
un inginer modificã un plan de
amplasare, sistemul va adapta toate
comenzile de achiziþii ºi de execuþie,
va actualiza costul total ºi va trimite
comenzile furnizorilor care le vor
transmite producãtorilor împreunã
cu noul program de construcþii, iar
sistemul va accepta ºi va plãti noua
facturã. Toate acestea fãrã impli-
carea umanã.

Automatizarea va elimina ºi o
mare parte din activitatea întâmplã-
toare din cadrul procesului de con-
struire. Dacã ar apãrea o problemã
neprevãzutã la producãtor, deter-
minând întârzierea livrãrii unui produs,
sistemul va reprograma automat
toate activitãþile afectate pentru a
recupera timpul pierdut.

Ca sã nu mai spunem cã efectu-
area acestor operaþii prin Internet va
permite producãtorilor sã stabi-
leascã, online, profilul fiecãrei firme
de construcþii. Þinerea evidenþei
dimensiunii achiziþiilor ºi a efectuãrii
plãþilor îi va ajuta pe producãtori ºi
furnizori sã stabileascã preþurile la
cumpãrãtor în timp real. Pãstrând
evidenþa evoluþiei proiectelor ante-
rioare, furnizorii vor putea sã
anticipeze exact necesitãþile urmã-
torului proiect. Bãncile ar putea
folosi, de asemenea, aceastã facili-
tate pentru a lua rapid deciziile de
acordare a creditelor.

Eficientizarea
managementului pproiectelor

Un alt domeniu care permite
îmbunãtãþiri este cel al managemen-
tului proiectelor. În prezent, între
75% ºi 100% din construirea pro-
priu-zisã a unei locuinþe revine
firmelor subcontractante. Adesea,
firma constructoare coordoneazã

mai multe proiecte în acelaºi timp.
De aceea, un sistem eficient care sã
automatizeze ºi sã ordonanþeze pro-
cese de genul întocmirii rapoartelor
ºi urmãrirea stadiilor de desfãºurare
a proiectelor va reduce costurile.

În prezent, cea mai mare parte a
operaþiilor de management al proiec-
telor în domeniul construcþiilor civile,
respectiv programarea, coordonarea
ºi actualizarea înregistrãrilor referi-
toare la activitate, se fac de cãtre un
administrator care nu are nimic de a
face cu procesul propriu-zis de con-
struire. Procesul administraþional
este de aceea laborios ºi predispus
la erori. Trebuie prelucrate o mulþime
de memorandumuri, faxuri ºi formu-
lare. Documentele sunt trecute de la
un participant la proiect la altul ºi
uneori se pierd sau se uitã de exis-
tenþa lor.

Deoarece sistemele prezente de

management al proiectelor nu sunt

flexibile în timp real, efectele eveni-

mentelor neprevãzute nu pot fi

atenuate, iar costurile apãrute din

nerespectarea programului sunt

considerate inevitabile. Dezvoltarea

noilor sisteme web ar aduce o

îmbunãtãþire considerabilã adapta-

bilitãþii industriei.

Pe mãsurã ce creºte nivelul de

automatizare se vor obþine o mai

mare adaptabilitate, o reducere a

efortului depus ºi mai puþine erori

umane. Informaþiile vor fi disponibile

ºi actualizate în timp real pentru

fiecare proiect, permiþând construc-

torilor sã repartizeze ºi sã distribuie

materialele în funcþie de necesitãþi.

Utilizarea acestor sisteme web ar

putea reduce 15%-20% din costuri.

Sistemele de aprovizionare prin

Internet, ca cel oferit de Buildnet, ar

trebui sã ajute la orientarea procesului

vast al achiziþii lor. În loc de a

cumpãra produse de la furnizori

intermediari, plãtind preþurile mai

ridicate practicate de aceºtia, con-

structorii pot cumpãra de la furnizorii

direcþi sau de la producãtori, bene-

ficiind în unele cazuri ºi de reduceri.

Asta ar putea duce la o economie

suplimentarã de 5%-10% pe an. 

Firmele subcontractante vor fi ºi

ele nevoite sã-ºi modifice modul de

abordare a afacerii: sã renunþe la

profitul obþinut din materiale, elimi-

nând în schimb costurile administra-

tive ºi cele de transport asociate

aprovizionãrii, scãzând nivelul de

risc al afacerii ºi putând sã realizeze

mai multe construcþii. Totuºi, cea mai

mare  par te  a  mate r ia le lo r  de

construcþii sunt achiziþionate de

furnizorii intermediari. Asta este o

parte importantã a puzzle-ului.

Punerea în legãturã a celor mai mari

producãtori, distribuitori ºi construc-

tori ar fi o reuºitã extraordinarã, dar,

dupã pãrerea multor specialiºti,

încercarea de a conecta zecile de

mii de subcontractanþi înapoiaþi

tehnologic este o realã provocare.

Cump\r\tori, uuni]i-vv\!
În Statele Unite, peste 40 % din

cumpãrãtorii de case îºi încep astãzi
aceastã acþiune prin Internet. Un fapt
interesant, dar încã nedevenit reali-
tate, este cã aceºti consumatori ar
putea la rândul lor sã formeze mini-
carteluri ale cumpãrãtorilor. Cu aju-
torul unei tehnologii Internet, orice
consumator ar putea gãsi alþi
oameni interesaþi de cumpãrarea
unei case în aceeaºi zonã cu el.

Odatã ce se localizeazã unul pe
celãlalt, s-ar putea prezenta în faþa
antreprenorilor de construcþii ca un
grup de cumpãrãtori, forþându-i pe
aceºtia sã vinã cu o ofertã mai avan-
tajoasã pentru a-i avea drept clienþi.
Încã nu s-a întâmplat asta, dar posi-
bilitatea se întrevede. 
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SMART I.M.M. – PRODUS COMPLEX DE ASIGURARE
DESTINAT ÎNTREPRINDERILOR MICI ªI MIJLOCII

– produs oferit de BCR ASIGURÃRI –

Cui se adreseazã acest produs?
Întreprinderilor mici ºi mijlocii (I.M.M.) care îndeplinesc una dintre urmãtoarele condiþii:

au un numãr mediu anual de salariaþi mai mic de 250;
realizeazã o cifrã de afaceri anualã echivalentã cu pânã la 8 milioane de euro sau au un rezultat
anual al bilanþului contabil care nu depãºeºte echivalentul în lei a 5 milioane de euro.

Care sunt avantajele acestui produs complex de asigurare?
Poliþa are 7 secþiuni care acoperã:
• bunurile aparþinând asiguratului:

- clãdirile ºi conþinutul acestora – Secþiunea I;
- echipamentele electronice – Secþiunea II;
- maºinile, utilajele ºi instalaþiile pentru cazurile de avarii accidentale – Secþiunea III;

• pierderile financiare generate de întreruperea activitãþii – Secþiunea IV;
• banii în tranzit ºi la locaþia asiguratã – Secþiunea V;
• rãspunderea civilã a asiguratului – Secþiunea VI;
• integritatea corporalã a angajaþilor asiguratului – Secþiunea VII.
Structura produsului îmbinã în mod eficient riscurile acoperite în mod obiºnuit prin diverse
asigurãri clasice, produsul oferind ºi beneficii suplimentare:
acoperirea în totalitate a costurilor reparãrii sau înlocuirii bunurilor, determinate de producerea
evenimentelor asigurate, în limitele specifice fiecãrui plan de acoperire;
posibilitatea alegerii planului adecvat dintre cele 5 variante prestabilite, în funcþie de mãrimea
afacerii;
discount-uri importante pentru 7 categorii de riscuri;
facilitãþi la platã (semestrial, trimestrial, lunar) – evitându-se crearea unui "vârf" în obligaþiile de
platã ale întreprinderii;
costuri reduse – pornind de la 65 euro/lunã pentru asigurarea întregii activitãþi.

De ce ar trebui sã alegeþi produsul "SMART I.M.M."?
pentru cã este un produs complex care acoperã o gamã foarte largã de riscuri probabile
în activitatea operaþionalã a societãþii dv.;
pentru cã preþul este corelat cu nivelul acoperirii conferite de planul selectat de dv.;
pentru cã acoperirea conferitã de fiecare secþiune se extinde cu beneficii suplimentare;
pentru cã, în funcþie de frecvenþa de platã a primei de asigurare, beneficiaþi de o reducere;
pentru cã garantul protecþiei afacerii dv. este un nume de marcã – BCR ASIGURÃRI SA,
membrã a Grupului Banca Comercialã Românã.

SEDIUL CENTRAL

B-dul Libertãþii nr 22, bl. 102, Sector 5, Bucureºti - 050707 ROMÂNIA
tel. 021.335.19.50; 021.335.05.18; 021.335.12.14; 021.335.02.08

fax: 021.335.19.51; 021.335.07.50
e-mail: office@bcrasig.ro; web site: www.bcr.ro
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