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Cireaºa pe colivã!

Cã tot este luna lui cireºar, când
natura ne oferã generoasã primele
fructe ale noului an ca o încurajare pentru
viaþã ºi muncã, prefigurând nãzuinþe
spre mai bine. ªi nu sunt deloc puþine
acestea, dacã ne gândim la ce ne-am
angajat sã facem din primele luni ale
anului 2005, anul care vrea sã
marcheze un nou început. Un început
pe care l-am... început de prea multe
ori, fãrã a-i da cât de cât un contur care
sã ne facã sã depãºim mersul melcului.

Nu reuºim, pentru cã acest ciclu
electoral întins pe circa patru ani,
repetabil de altfel, nu ne ajunge sã ne
plaseze pe linia elaborãrii ºi, mai ales, a
realizãrii unor planuri ºi obiective concrete,
concomitent cu rãspunderea necesarã
din partea celor aleºi. Nu vom reuºi mare
lucru pentru cã, în lãuntrul acestor patru
ani, totul se rezumã la o continuã luptã
electoralã susþinutã, efectiv, prin vorbe
exprimate în incintele Legislativului,
Executivului sau ale partidelor.

O lunã ne mai desparte de scurgerea
timpului primei jumãtãþi a anului 2005 ºi
aº fi bucuros dacã cineva dintre dvs.
poate sã demonstreze cã ceva se
miºcã pentru relansarea economiei
româneºti pe o traiectorie care sã-i
asigure progres ºi eficienþã, elemente
definitorii societãþii capitaliste.

ªi totuºi, un prim exemplu, singular
aº zice, ar putea fi introducerea cotei
unice de impozitare de 16%, prin care
se sperã relansarea economicã mult
doritã de reprezentanþii lumii afacerilor.
Finanþiºtii noii puteri declarã cã roadele
au început sã aparã o datã cu creºterea
veniturilor bugetare.

Toate ar fi bune ºi la locul lor dacã
lucrurile ar sta aºa. S-ar da astfel
posibilitatea acoperirii unor cheltuieli

ce nu puteau fi pânã acum onorate din
cauza veniturilor mici la bugetul statului.
Toatã lumea a aºteptat, amânatã sine die,
aºa-zisa rectificare bugetarã prin care
unele sectoare vitale progresului economic
sã capete o gurã de oxigen necesarã
revigorãrii ºi, mai ales, continuitãþii.

Sigur, este greu sã-þi pui în aplicare
politicile economice, în condiþiile
elaborãrii ºi aprobãrii unui buget de
cãtre o altã administraþie, dar sumele
alocate anterior nu pot fi considerate
ireale, în cel mai rãu caz insuficiente
sau prost distribuite. Or, acum se face
operaþia "chirurgicalã" de amputare a
finanþãrii unor sectoare (unele dintre
ele cu planuri ºi activitãþi începute deja)
pentru a mai încropi ceva pentru altele.

ªi, cum din puþin oricât l-ai drãmui
nu poate rãmâne decât tot mai puþin,
lucrurile nu par deloc a fi roz. 

Toatã aceastã tevaturã influenþeazã
negativ fenomenul investiþional la care
statul, vrând-nevrând, trebuie sã con-
tribuie ºi el dacã se vrea sã se reali-
zeze ceva la scarã naþionalã.

Spunând acest lucru, vreau sã revin
asupra unui proiect atât de dorit nu
numai de noi, dar acum ºi de viitorii
"colegi" din UE.

Este vorba despre infrastructura
rutierã. Pe seama unor vicii contrac-
tuale sau a unor noi opþiuni privind
oportunitatea autostrãzilor din punctul
de vedere al traseelor ºi valorilor sta-
bilite între pãrþile interesate, o aseme-
nea investiþie de anvergurã este
stopatã, supusã unor discuþii inter-
minabile ºi, ca atare, condamnatã la
stagnare. Stagnare cu consecinþe dintre
cele mai nefaste pentru societãþile
româneºti de construcþii, cele furni-
zoare de materiale, instalaþii ºi utilaje
ºi, nu în ultimul rând, pentru cele de
proiectare. La coliva de pânã acum,

ceea ce mai lipsea era cireaºa, cea din
iunie de care vorbeam la început,
cireaºã care, în loc sã fie pârguitã, este
deja stafiditã.

Cum s-ar spune, tot pe loc, tot pe loc,
adicã fãrã autostrãzi, cã tot enerveazã
subiectul pe unii care nu le vãd rostul,
pentru cã n-ar fi suficient trafic rutier care
sã le justifice existenþa. În fond, ce, pânã
acum n-am trãit ºi fãrã ele?

Sigur cã se poate trãi ºi cu uliþe ºi
strãzi cu suport natural, adicã pãmânt,
numai cã aceastã raþiune ne plaseazã într-o
anumitã erã, oricum nu cea modernã.

Fiind vorba despre construcþii, de
aceastã datã despre cele cu destinaþia
de locuinþe, nu putem sã nu salutãm
decizia Guvernului de a aloca 20 de mili-
oane de euro pentru refacerea
locuinþelor din zonele calamitate de
inundaþii. Nu suntem cârcotaºi, dar
unele semne de întrebare au ºi apãrut
o datã cu anunþul cã aceste case se vor
realiza de ANL (criticat de acelaºi
administrativ ca fiind neperformant) ºi
nu oricum, ci pânã în toamnã. N-am
constatat pânã acum nici un caz în
care sã se consemneze o asemenea
performanþã – 5-6 luni – dãtãtoare de
speranþã ºi, mai ales, certitudine. Dar
vorbele sunt ºi rãmân "delicatesa"
indispensabi lã puter i lor  ce s-au
perindat timp de 15 ani la conducerea
treburilor statului.

ªi, dacã nu vor reuºi promisiunile
fãcute, nu înseamnã oare cã încã din
iunie s-a pus "cireaºa pe colivã" atât
pentru locuinþele promise, cât ºi pe atât
de controversatele autostrãzi?
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AARRAACCOO - Premii 22004 ((I)
ªi a fost… Construct Expo – ediþia XII…
Locul ºi momentul în care începe sã se „ctitoreascã” o frumoasã tradiþie în lumea constructorilor –

recunoaºterea meritelor celor ce prin  lucrãrile executate se detaºeazã de „pluton”.
Ca în fiecare an, ºi de aceastã datã, „departajarea concurenþilor” a avut drept criterii originalitatea, soluþi-

ile tehnice ºi tehnologice folosite, precum ºi calitatea ºi fiabilitatea lucrãrilor executate.
Cei mai performanþi dintre cei care s-au încumetat sã participe la o asemenea întrecere profesionalã ºi-au

vãzut încununate eforturile depuse în acerba competiþie.
ªi pentru a nu pluti în generalitãþi, începând cu acest numãr al „Revistei Construcþiilor”, vã prezentãm

sistematic lucrãrile ºi autorii lor, pentru a afla ºi dvs. în ce au constat argumentele pe baza cãrora comisia de
specialiºti, instituitã în acest scop, a triat proiectele care au ajuns pe podiumul premianþilor. Aºadar…

Caracteristici tehnice ºi funcþionale
Terminalul de containere din Portul Constanþa Sud

este destinat dezvoltãrii traficului de transport con-
tainere, ca legãturã între Europa ºi celelalte continente.
Amplasarea sa deosebitã a permis realizarea unui trafic
complet, utilizând transportul pe apã - Marea Neagrã ºi
Canalul Dunãre-Marea Neagrã, transportul pe calea
feratã ºi transportul auto rutier.

Având o capacitate de trafic de 324.000 unitãþi/an, acesta
este cel mai mare terminal de containere din Europa de Sud-Est.

Alegerea zonei, soluþia de proiectare ºi dotarea ter-
micã fac posibilã utilizarea navelor de tip PANAMAX,

pur tã toare de
circa 3.000 de
uni tã þ i  conta i -
nere.

TIAB a exe-
cutat instalaþiile
electrice (de forþã
ºi de iluminat) ºi
mecanice (sani-
tare, de încãlzire,
de aer condiþionat,
de ventilare inte-
rioarã ºi de ali-
mentare cu combustibil GPL sau motorinã) aferente
obiectivelor care alcãtuiesc terminalul:

- clãdire administrativã;
- clãdire terminal CF;
- turn de control;
- atelier de întreþinere ºi reparaþii;
- depozit de containere;
- staþie de pompare apã ºi ape uzate;
- reþele exterioare de apã ºi canalizare.

Încãperile de protocol sau alte destinaþii speciale
au fost prevãzute cu corpuri de iluminat ornamentale, iar
pentru iluminatul exterior al clãdirii ºi al teraselor s-au
montat lãmpi cu vapori de sodiu de 70W, 250W ºi 400W.

Instalaþiile de încãlzire au fost realizate cu radia-
toare din aluminiu de tip CLAN, cu cazane de tip FEROLI
ºi DeDIETRICH, cu pompe de circulaþie DAB ºi WILO.

Materialele utilizate ºi profesionalismul execuþiei au
determinat realizarea unor lucrãri de bunã calitate, ce au
întrunit aprecierea antreprenorului general. 

Terminal dde ccontainere MMol III SS PPort CConstanþa SSud
INSTALAÞII EELECTRICE ªªI MMECANICE

Subantreprenor de specialitate: TIAB S.A. Bucureºti
Antreprenor general:PENTAOCEAN CONSTRUCTION LTD Tokio, Sucursala Agigea

Beneficiar: COMPANIANAÞIONALÃ ADMINISTRAÞIA PORTURILOR MARITIME Constanþa
Proiectanþi: PACIFIC CONSULTANT INTERNATIONAL Japonia, IPTANA S.A. Bucureºti

Trofeul calitãþii ARACO - 2004
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Caracteristici tehnice ºi funcþionale
Muzeul Naþional de Artã Contemporanã al României,

amplasat în corpul E4 al Palatului Parlamentului, are
suprafaþa totalã desfãºuratã de aproape 15.000 mp ºi
suprafaþa destinatã expunerii de 8.747 mp.

Prin intervenþiile propuse de proiectant ºi realizate
de AEDIFICIA CARPAÞI, au fost preluate parþial ele-
mentele existente prin schimbarea funcþiunilor. Trebuie
menþionat cã structura de rezistenþã a corpului E4 nu
a fost afectatã prin amenajarea Muzeului de Artã
Contemporanã.

Pentru a se crea spaþii suplimentare de expunere,
s-au conceput subpante metalice la cotele +4,50 ºi
+14,15, realizate din cadre ºi nervuri metalice pe douã
direcþii, din profile laminate la cald ºi tole sudate, cu
planºeu din beton armat, turnat pe cofraj pierdut din
tablã cutatã.

Supraetajarea cu douã niveluri a terasei de la cotele
+25,50 ºi +29,50, între axele A-C, a transformat terasele
existente în spaþii pentru funcþiuni anexe.

Plafoanele din sãlile de
expoziþii ºi pereþii interiori au
fost realizaþi din plãci de gips-
carton, finisate cu o vopsea
specialã antimucegai în zona
de depozitare a lucrãrilor de
artã.

Pereþii din holul de acces
windfang, de la parter,  sunt
realizaþi dintr-o sticlã securizatã
specialã.

Tâmplãria exterioarã este

realizatã din aluminiu cu profile

Reynaers ºi geam termopan.
Între axele 23-24 ºi 27-28

sunt montate douã lifturi pano-
ramice. Structura de rezistenþã a
acestor l i f turi  este formatã

Muzeul NNaþional dde AArtã CContemporanã

Antreprenor: AEDIFICIA CARPAÞI S.A. Bucureºti
Beneficiar: R.A. APPS - SAIFI

Proiectant general: CARPAÞI PROIECT S.R.L.
ªef proiect complex: dr. arh. Adrian Spirescu

Subantreprenori: TEHNIC GLASS, LINCON S.R.L.,
SOCIETATEA ROMÂNÃ DE ASCENSOARE – IFMA,

ROMTEST ELECTRONICY

Trofeul calitãþii ARACO - 2004

continuare în pagina 6



dintr-o construcþie metalicã, care reazemã pe radierul
general la cota -15,00. Pe înãlþime, aceastã structurã meta-
licã este legatã de clãdirea existentã prin intermediul unor
platforme rigide, care constituie rampe de acces în clãdire.

Pentru întreþinerea constantã a temperaturii ºi
umiditãþii aerului în limitele impuse de muzeu, s-au
montat sisteme de ventilaþie ºi condiþionare a aerului
la standarde occidentale, racordate la cele douã
chillere de 700 kw fiecare. 
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Caracteristici tehnice ºi funcþionale
Piaþa Petrodava din Piatra-Neamþ, cu Hotelul Central,

Magazinul Petrodava, Casa de Culturã, Biblioteca
Judeþeanã, librãria Mioriþa ºi Banca Transilvania consti-
tuie centrul civic al municipiului.

Lucrãrile executate de S.C. General Construct S.A.
Piatra-Neamþ au vizat extinderea ºi modernizarea
magazinului PETRODAVA, precum ºi extinderea ºi
modernizarea restaurantului ºi a cofetãriei de la Hotelul
Central. Construcþiile reabilitate au schimbat peisajul
tradiþional: sticlã ºi inox, jocuri de culori ºi linii.

Lucrarea de extindere a magazinului PETRODAVA
a constat în extinderea parterului pe faþadele N ºi E cu
4,2 m pe lãþime ºi cu 6 m pe înãlþime. Pe durata celor
douã luni în care a fost realizatã lucrarea nu a fost între-
ruptã activitatea magazinului.

- Structura a fost realizatã pe fundaþii izolate cu stâlpi
ºi grinzi metalice, iar închiderea în suprafaþã de 380 mp
s-a fãcut cu pereþi cortinã sistem METRA. Acoperiºul
a fost realizat din panouri termoizolante.
- Placarea faþadei s-a fãcut cu sisteme casetate tip
LUXALON în culorile galben, albastru ºi gri, prinse de
structura de rezistenþã prin intermediul confecþiilor
metalice ºi dispozitivelor de prindere.

Extinderea Hotelului Central a constat în lucrãri de
modernizare a cofetãriei, extinderea patiseriei - clãdire
nouã ºi a restaurantului.

Restaurantul, situat pe latura de N a hotelului, are
regim de înãlþime P+E ºi funcþional cuprinde, pe lângã
restaurantul propriu-zis, salon de mic dejun, bucãtãrie ºi
grupuri sanitare. 

Structura de rezistenþã este formatã din fundaþii
izolate, stâlpi ºi planºee din beton armat monolit, zidãrii
de cãrãmidã.

- Au fost realizate: pardoseli de gresie; placãri cu
faianþã la grupuri sanitare; laboratoare, camere frigo-
rifice ºi bucãtãrii; tavane false.

Lucrãrile de modernizare, realizate cu profesio-
nalism de cãtre S.C. GENERALCONSTRUCT, au adus con-
strucþiile din Piaþa Petrodava la nivelul mileniului trei. 

Modernizarea uunor cconstrucþii îîn ppiaþa PPetrodava
din mmunicipiul PPiatra-NNeamþ

Trofeul calitãþii ARACO - 2004

Antreprenor: GENERAL CONSTRUCT S.A. Piatra-Neamþ
Beneficiari: ROCOM-CENTRAL S.A. Piatra-Neamþ, WINMARKT S.A. Piatra-Neamþ

Proiectanþi: TRIDENT S.R.L. Piatra-Neamþ, AND PRODUCTION S.R.L. Bucureºti, ALU DESIGN S.R.L. Bucureºti

urmare din pagina 5  
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MMooddeerrnniizzaarreeaa ººii eexxttiinnddeerreeaa
cceennttrruulluuii ccoommeerrcciiaall ""TToommiiss"" - CCoonnssttaannþþaa

Trofeul calitãþii ARACO - 2004

Caracteristici tehnice ºi funcþionale
Centrul Comercial "Tomis" se aflã în centrul munici-

piului Constanþa, ocupând o suprafaþã de teren de 5.668,6 mp.
Lucrãrile au vizat modernizarea clãdirii existente ºi extin-
derea acesteia cu douã corpuri de clãdire.

La clãdirea existentã, cu Sd = 12.473 mp, dispusã
pe un regim de înãlþime de S+P+3E, s-au realizat lucrãri
de consolidare a structurii (executate din cadre de beton
armat ºi planºee din elemente prefabricate tip T) cu
panouri de rigidizare metalice, precum ºi cãmãºuirea
zidãriei cu plasã legatã ºi mortar. 

La exterior a fost montatã tâmplãria din aluminiu cu
geam termopan ºi placaj cu tablã de aluminiu de tip
LUXALON. 

Au fost înlocuite instalaþiile sanitare, de încãlzire,
ventilaþie ºi electrice.

S-a realizat extinderea clãdirii cu douã corpuri, ºi
anume:

- corp lateral S+P+3E;
- corp principal 3S+P+6E.

Fundaþiile sunt de tip radier general, iar structura de
rezistenþã este din cadre de beton armat ºi planºee tip
dalã groasã din beton armat.

Lucrãrile de finisaje: pardoseli din gresie
porþelanatã, tavane false din gips tip
DECOGIPS, compartimentãri din gips-carton.

Tâmplãria exterioarã este din aluminiu cu
barierã termicã ºi geam termopan.

- Corpul principal are parcaje auto în trei
subsoluri, cu 140 locuri de parcare, spaþii comer-
ciale la parter ºi etajele 1-2 ºi fast-food la etajul 3.
La etajele 4 ºi 5 sunt sãli de cinematograf, iar la
etajul 6 sunt terase tip bar restaurant.

- Corpul lateral adãposteºte spaþii comer-
ciale atât la parter, cât ºi la cele 3 etaje.

Ansamblul de clãdiri a fost dotat cu
instalaþii performante de încãlzire, climatizare,
instalaþii contra incendiului, sonorizare. 

(continuare în numãrul urmãtor)

Antreprenor: CORAL S.R.L. Tulcea
Beneficiar: TOMIS S.A. Constanþa

Proiectant: WESTFOURTH ARCHITECTURE S.A. Bucureºti
Subantreprenor: TIAB S.A. Bucureºti
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Þigla ddin bbeton EElpreco,

premiatã lla TTârgul IInternaþional CConstruct EExpo 22005

Sala Eminescu din cadrul Complexului Expoziþional
Romexpo Bucureºti  a gãzduit, cu ocazia evenimentului
din mai, Gala laureaþilor Construct Expo 2005, unde au
fost distinse cele mai noi ºi performante tehnologii ºi
produse oferite pieþei româneºti de cãtre expozanþii la
aceastã ediþie. 

Premiile au fost înmânate de cãtre dl George Cojocaru,
preºedinte - director general al Romexpo SA. Criteriile avute
în vedere au þinut cont de calitatea prezentãrii ºi design-ul
standului, de fidelitatea participãrii la Construct Expo ºi de
calitatea produselor expuse. Jurizarea produselor a fost
realizatã de specialiºtii Institutului de Cercetãri pentru
Echipamente ºi Tehnologii în Construcþii (ICECON), în baza
fiºelor transmise de la firmele expozante. 

Societatea comercialã Elpreco a fost premiatã pentru

produsul “Þigle din beton tip ELPRECO” ºi pentru con-

secvenþa participãrii la Construct Expo. 

”Premiul obþinut în cadrul evenimentului Construct

Expo 2005 reprezintã o dovadã cã preocupãrile noastre

de îmbunãtãþire a calitãþii produselor se bucurã de

aprecierea specialiºtilor în domeniul construcþiilor”,

a declarat dl Adrian Barbu, director comercial al societãþii

Elpreco SA. 

La început de sezon în construcþii, Elpreco oferã în

cadrul sistemului acoperiº o þiglã din beton de calitate

superioarã, realizatã cu tehnologie performantã, într-o

gamã variatã de culori. 

Construct Expo 2005, expoziþie internaþionalã de arhitecturã, tehnologii, echipamente, instalaþii, utilaje ºi
materiale pentru construcþii – ediþia a XII-a, a reunit aproximativ 1.200 de participanþi din care circa 300 strãini.
Pe o suprafaþã de peste 60.000 mp, alãturi de firme româneºti au expus firme din 21 de þãri: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cehia, Danemarca, Elveþia, Franþa, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Republica
Moldova, Olanda, Polonia, Serbia-Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia ºi Ungaria.
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România ººi eexigenþele ccomunitãþii eeuropene 
PPRREEFFAABBRRIICCAARREEAA ªªII IINNDDUUSSTTRRIIAALLIIZZAARREEAA PPRROODDUUCCÞÞIIEEII PPEENNTTRRUU CCOONNSSTTRRUUCCÞÞIIII

dr. arh. Gheorghe POLIZU

Majoritatea conferenþiarilor au
subliniat bogatele ºi valoroasele
tradiþii ale prefabricãrii betonului în
þara noastrã ºi, foarte interesant ºi
important, au lansat promisiunile
unei cereri de prefabricate, de ele-
mente în general care intrã în alcã-
tuirea structurilor clãdirilor, produse
în afara ºantierului, alcãtuite din
beton armat sau precomprimat,
având caracteristici ºi performanþe
deosebite.

Principalele domenii care au
stimulat cererea au fost structurile
marilor supermarketuri realizate în
aceastã perioadã ºi programul de
modernizare a drumurilor ºi auto-
strãzilor. Pentru aceste domenii,
cererea s-a îndreptat spre stâlpi din
beton armat ºi grinzi din beton armat
sau precomprimat. Mai puþin spre
elemente prefabricate de suprafaþã
din beton armat sau precomprimat
ori cuzineþi pentru fundaþii.

În afara cererii de elemente pre-
fabricate necesare alcãtuirii structurii
clãdirilor, s-au înregistrat solicitãri
pentru elementele ce intrã în alcã-
tuirea podurilor, mai ales rutiere,
realizate din beton, beton armat
ºi/sau precomprimat, ca ºi pentru
traversele de cale feratã din beton
precomprimat. Pe lângã elementele
cu forme ºi alcãtuiri "tradiþionale" au
apãrut pe piaþa româneascã ºi fâºii
cu goluri din beton precomprimat,
realizate prin extrudare.

Revirimentul marcat prin produ-
cerea tuturor acestor elemente, în
majoritatea lor cu performanþe ºi
calitãþi deosebite, a fost posibil ca
urmare a alinierii furnizorilor de
ciment, oþel, aditivi, var etc. ºi a pro-
ducãtorilor, la cerinþele impuse

de sistemele de management al
calitãþii ºi de certificare a calitãþii pro-
duselor oferite sau prin agremen-
tarea tehnicã în condiþiile cerute de
Legea 10/1995 a calitãþii în con-
strucþii, pentru produsele ce constituie
noutãþi ºi se abat de la standardele
naþionale.

În þara noastrã, impunerea
exageratã a prefabricãrii ºi a tipizãrii,
mai ales în domeniul locuinþelor, a
determinat, dupã 1990, o aversiune
generalizatã ºi nediferenþiatã faþã de
prefabricare. Mai exact, faþã de pre-
fabricarea betonului, consideratã
principala vinovatã pentru dimen-
siunile mici ale apartamentelor ºi
încãperilor locuinþelor, pentru calita-
tea redusã a lucrãrilor, în primul rând
a finisajelor, pentru condens, frigul
din locuinþe pe timpul iernii, pentru
aspectul mohorât ºi tern al blocurilor
înghesuite pe teren, pentru faptul cã
modificãrile interioare erau excluse
sau pentru dificultatea, chiar imposi-
bilitatea de a bate un cui în perete
pentru fixarea unui tablou etc.

Consecinþa reticenþei faþã de pre-
fabricate a constituit-o falimentarea
multor producãtori de prefabricate
incapabili sau neinteresaþi sã se
adapteze ºi sã se reprofileze. ªi puþinele
reprofilãri au fost fãcute cu impor-
tante pierderi de capacitate. Un exem-
plu poate fi fabrica de prefabricate
Progresul Bucureºti.

Dacã analizãm aceastã reticenþã
putem constata cã, de fapt, nu pre-
fabricarea, adicã realizarea în afara
ºantierului – de cele mai multe ori –
a subansamblurilor care se monteazã
pe ºantier deranjeazã. De exemplu,
nu ne supãrã faptul cã tâmplãria,
ferestrele sau confecþiile metalice

sunt fabricate în afara ºantierului.
Cã acestea, ca ºi prefabricatele din
beton armat sau precomprimat sunt
transportate pe ºantier ºi montate în
locul prevãzut în proiect.

Dupã pãrerea mea, supãrarea
este cauzatã nu de realizarea ele-
mentelor ºi a subansamblurilor în
afara ºantierelor, ci de material, de
beton. Poate, mai exact de ele-
mentele de construcþii din beton care
compartimenteazã pe verticalã spaþiul
construit, recte pereþii din beton.
Personal, nu am auzit pe nimeni sã
fie supãrat pe planºeele sau scãrile
fãcute din beton armat. Explicaþia
este greu de dat. Poate ne ajutã
sociologii. Am impresia cã supãrarea
ar putea fi determinatã de caracterul
definitiv al betonului, de faptul cã
pare ceva ce nu se mai poate
schimba. 

Un alt aspect pe care vreau sã-l
remarc îl constituie, în general, igno-
rarea legãturii între prefabricare ºi
industrializare. Se omite faptul cã,
de pildã, prefabricarea înseamnã
producþia industrialã a betonului.

Dar, dacã prefabricarea betonului
reprezintã o metodã de industri-
alizare, dezvoltarea metodei repre-
zintã un element de progres care
conduce la creºterea vitezei de exe-
cuþie a clãdirilor ºi la sporirea calitãþii
construcþiilor alcãtuite din elemente
ºi subansambluri produse în unitãþi
specializate în regim industrial,
având calitatea certificatã. Problema
în acest caz se rezumã la modul în
care elementele produse industrial,
cu certificat de calitate, sunt trans-
portate de la producãtor la ºantier,
manipulate ºi montate.

Am participat în urmã cu ceva timp la o reuniune foarte interesantã pentru breasla constructorilor.
Este vorba de o sesiune organizatã de Comitetul Român pentru Istoria ºi Filozofia ªtiinþei ºi Tehnicii al
Academiei Române ºi grupul de firme PREFAB, cu tema "Evoluþia prefabricãrii betonului armat în România –
trecut ºi viitor".

Sesiunea s-a bucurat de o participare largã a specialiºtilor, care au ascultat douãsprezece prelegeri
deosebite, prezentate de conferenþiari competenþi profesional.
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Prin prefabricare – ca metodã de
industrializare, de producere în indus-
trie a componentelor unei construcþii,
de scoatere din activitatea de ºantier,
supusã vicisitudinilor ºi capriciilor
vremii (ploaie, vânt, ger, ceaþã) a unor
lucrãri – se realizeazã un lucru bun.
Deci, putem vorbi de o primã con-
cluzie: prefabricarea betonului
reprezintã o metodã de industri-
alizare a acestui material, adicã
producerea în unitãþi specializate,
în condiþii climatice optime ºi con-
stante a elementelor de construcþii
urmând rigorile producþiei industri-
ale ºi sistemele de management al
calitãþii ºi certificãrii acesteia,
specifice producþiei industriale în
general.

Realizarea elementelor ºi a sub-
ansamblurilor ce compun – de exemplu –
structura de rezistenþã a viitoarei con-
strucþii, în unitãþi sau ateliere specia-
lizate, care produc în serie sau, în
orice caz, în multe exemplare identice
aceleaºi elemente, permite specia-
lizãri ºi folosirea unor maºini ºi utilaje
specifice.

Astfel, betonul este produs mereu
din aceleaºi componente – agregate,
ciment, aditivi, apã – procurate de la
aceiaºi furnizori care livreazã aceste
materii prime având calitatea constantã,
însoþite de certificate ce atestã acel
fapt. Betonul este fabricat în instalaþii
centrale informatizate care cântãresc
componentele realizând produse cu
calitãþi controlate. Armãturile sunt
obþinute de la aceiaºi furnizori, iar
procesarea ºi montarea lor se face cu
maºini specializate conduse de per-
sonal instruit. Întãrirea betonului,
compactarea lui sunt procese contro-
late industrial. Întãrirea poate fi acce-
leratã prin tratament termic, iar
compactarea facilitatã prin diverse
sisteme de vibrare ºi/sau vacuumare.

Pentru a obþine elemente cu
suprafeþe având calitãþi deosebite,
se folosesc cofraje din materiale
speciale, tratate înainte de turnare
cu substanþe care sã împiedice for-
marea de bule de aer la suprafaþa
elementului. În plus, se pot utiliza
agregate speciale, iar procesul de
întãrire poate fi tratat special pentru
a obþine o calitate deosebitã a supra-
feþei – de exemplu, prin ocratare cu
tetrafluorurã de siliciu sau cu fluate.

În ultimii ani – de fapt, în
ultimele decenii – au fost fãcute
progrese în creºterea preciziei

dimensionale a elementelor ºi sub-
ansamblurilor de mari dimensiuni din
beton armat ºi precomprimat, multe
din aceste progrese fiind, din pãcate,
ignorate de producãtori. Astfel,
ajustarea dimensionalã se poate
face prin strunjirea elementelor în
zona de îmbinare ºi lipirea unor gar-
nituri – ca în cazul tuburilor din beton
precomprimat (Premo, Sentab etc).
Sau prin echiparea elementelor în
zona de îmbinare cu saboþi fixaþi în
poziþii atent controlate care sã per-
mitã îmbinarea uscatã, cu buloane,
asemãnãtor elementelor din metal,
ori realizarea unor elemente prefa-
bricate din beton cu armãturã rigidã
(cunoscutul BAR) în alcãtuiri statice
"simplu rezemat" sau cu continuitate
pe reazeme. Nu mai vorbesc de ele-
mente ºi subansambluri în care se
asociazã în fabricã în acelaºi
prefabricat din beton mai multe
funcþiuni, cum este aceea de rezis-
tenþã ºi aceea de izolare termicã –
mai ales în cazul elementelor de
suprafaþã – producþia fiind executatã
"pe bandã", metodã preluatã ºi adap-
tatã de la industria automobilelor.

În afara faptului cã, prin folosirea
acestor elemente asociate în fabricã,
se reduc activitãþile desfãºurate pe
ºantier, sub cerul liber, sub ploaie,
vânt ºi ger, prin activitãþi riguros con-
trolate în atelierele de producþie se
mai obþin ºi alte avantaje. Unul
foarte important este acela cã se
reduce greutatea materialelor care
se pun în operã pentru realizarea
unei clãdiri.

La reducerea greutãþii au con-
tribuit urmãtorii "paºi" tactici, mai
ales în ceea ce priveºte halele:

sporirea caracteristicilor beto-
nului, introducerea betoanelor de
înaltã rezistenþã, clasa C50/60 cel
puþin, utilizând cimenturi speciale,
adaosuri, aditivi ºi tehnologii perfor-
mante, asistate informatic la prepa-
rarea betonului;

utilizarea armãturilor ampren-
tate, cu ductilitate controlatã, chiar la
diametre mici;

generalizarea, mai ales pentru
elementele structurale încovoiate, a
precomprimãrii;

transpunerea în practicã a unor
alcãtuiri statice care sã asigure con-
tinuitatea pe reazeme, inclusiv a
grinzilor cu console, care permit o
distribuþie avantajoasã a solicitãrilor;

dezvoltarea sistemelor mixte
beton-oþel, a elementelor din beton
precomprimat (grinzi ºi stâlpi) cu
saboþi metalici ce se asambleazã cu
buloane ºi asigurã continuitate pe
reazeme;

generalizarea structurilor cu
alcãtuire mixtã - grinzi din beton pre-
comprimat cu învelitoare din tablã
cutatã autoportante sau a ele-
mentelor sandwich cu o foaie din
tablã cutatã protejatã anticorosiv,
termoizolaþie (în general din PVC
sau vatã mineralã) ºi o membranã
care asigurã ºi primul strat (poate fi
singurul) al hidroizolaþiei;

folosirea pentru iluminarea
naturalã a interiorului a cupole-
telor uºoare sau a luminatoarelor
continue etc.

Privind structurile supermarke-
turilor realizate în ultimii 10 ani,
constatãm cã pentru învelitori, sis-
temele uºoare cu tablã cutatã pe
grinzi din beton precomprimat sau
metal sunt practic generalizate.
Referitor la performanþele acestor
structuri, în interviul cu ing. Victor
Olaru, publicat în nr.5/2004 al revistei
„Lumea Construcþiilor”, se prezintã
indicii de consum pentru beton ºi
oþel în suprastructura magazinului
Praktiker Ploieºti, cu trama 19/21 m,
la care panele ºi grinzile sunt din
beton precomprimat, exclusiv
tabla cutatã sau sandwich-ul
tablã – POR – membranã pentru
învelitoare.

În tabelul 1 prezint indicii de
consum – completaþi pentru hala
Praktiker cu presupusa învelitoare ºi
alte douã alcãtuiri tot cu grinzi din
beton precomprimat.

Desigur cã pentru acest tip de
structuri, folosirea metalului con-
duce la greutãþi mai mici, care pot
ajunge la 50-60 kg/m2. Sunt mai
uºoare, dar de cele mai multe ori ºi
mai scumpe, trebuie protejate anti-
corosiv ºi contra incendiilor, iar
întreþinerea lor este mai scumpã. În
privinþa vitezei de montaj, aceasta
este neîndoios sporitã la structurile
metalice faþã de cele din beton cu
îmbinãri umede. Noile tipuri de
îmbinãri cu buloane pentru struc-
turile din beton precomprimat se
apropie însã de vitezele de montaj
ale structurilor integral metalice.

Despre structurile din metal –
utile ºi recomandabile în multe
cazuri, – se subliniazã, aºa cum am
vãzut, sensibilitatea lor la incendiu. 

continuare în pagina 14



Revista Construcþiilor iunie 2200514

Situaþia este agravatã de preve-
derile normativului P118-99, care la
art.4.2.43 precizeazã cã spaþiile
comerciale sunt considerate cu risc
mare de incendiu, iar în cazul când
sunt prevãzute cu instalaþii automate
de stingere cu apã sunt considerate
cu risc mediu de incendiu.

Din pãcate, de multe ori sunt
ignorate alte prevederi ale aceluiaºi
normativ care, judicios înþelese ºi
interpretate de cãtre proiectanþii de
structuri, arhitecþii ºi tehnologii
magazinelor, pot fi favorabile struc-
turilor metalice.

Aceste prevederi sunt cuprinse în
articolele 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 ºi
nota la tabelul 2.1.9., pe care le citez
în continuare:

Nota la tabelul 2.1.9, referindu-se
la rezistenþa la foc pentru grinzi,
planºee, nervuri, acoperiºuri terasã
pentru gradul II ºi III rezistenþã la foc,
la care se adaugã ºi acoperiºuri
autoportante fãrã pod (inclusiv con-
travântuiri), ºarpanta acoperiºurilor
fãrã pod, acceptã rezistenþe la foc
pentru materiale C0 respectiv C1
reduse de la 45 la 30 de minute sau
la acoperiºuri de la 45 la 30 de
minute,  respect iv  de la  30 la
15 minute în clãdiri ºi compartimente
de incendiu, la care densitatea
sarcinii termice nu depãºeºte
840 MJ/m2, cu excepþia clãdirilor
înalte, foarte înalte, a celor care adã-
postesc persoane ce nu se pot
evacua singure sau echipament de
importanþã deosebitã.

Articolul 2.1.12 prevede: „În con-
strucþiile în care densitatea sarcinii
termice nu depãºeºte 420 MJ/m2 ºi
materialele combustibile sunt astfel
distribuite încât sã nu pericliteze sta-
bilitatea construcþiei prin încãlzirea
localã a unor elemente de con-
strucþie în timpul incendiului, se
admite utilizarea structurilor metalice
neprotejate sau parþial protejate ºi
reducerea corespunzãtoare a rezis-
tenþei la foc a stâlpilor, pereþilor ºi
planºeelor pânã la 15 minute, con-
siderându-se cã structura îndepli-
neºte condiþiile pentru gradul II
rezistenþã la foc.

În aceleaºi condiþii se pot reduce
ºi rezistenþele la foc ale stâlpilor,
pereþilor ºi planºeelor realizate din
alte materiale. La clãdirile înalte,
foarte înalte, la sãli aglomerate, pre-
cum ºi la cele de producþie ºi/sau
depozitare vor fi respectate preve-
deri specifice.”

Articolul 2.1.13 prevede: „Struc-
turile metalice neprotejate sau parþial
protejate pot fi utilizate în condiþiile
normativului, în general la:

- compartimente ºi spaþii echi-
pate cu instalaþii automate de stin-
gere cu apã care asigurã rãcirea
elementelor pe timpul normat;

- construcþii supraterane cu maxi-
mum 15 m înãlþime.”

Articolul 2.1.14 prevede: „La uti-
lizarea structurilor metalice neprote-
jate sau protejate parþial se vor avea în
vedere: rolul elementului în asigurarea

stabilitãþii construcþiei, categoria de
importanþã a construcþiei, numãrul
persoanelor ºi valoarea bunurilor
adãpostite, precum ºi urmãrile posi-
bile ale prãbuºirii construcþiei din
cauza acþiunii focului.”

Cu alte cuvinte, structurile metalice
sunt admise în domenii destul de largi,
luându-se mãsuri de protecþie. Proble-
mele sunt de naturã economicã:

costul transportului de la pro-
ducãtor la ºantier (am în vedere cã,
în multe cazuri, transportul se face
pe sute de kilometri, uneori din alte
þãri, atât pentru elementele din
beton, cât ºi pentru cele din metal);

ce este mai ieftin? (cheltuialã
iniþialã ºi cheltuieli în timp): o pro-
tecþie cu vopsea intumescentã,
scumpã, care trebuie refãcutã la
anumite intervale sau prevederea
unei instalaþii automate de stingere
cu apã;

eventualele constrângeri legate
de termenele de punere în funcþiune
a clãdirii, competenþa executantului
care-l recomandã pentru un anumit
tip de structurã etc.

Vorbind despre dezvoltarea pro-
ducþiei industriale de elemente ºi
subansambluri pentru construcþii,
este important sã subliniez cã
apropierea þãrii noastre de Uniunea
Europeanã – în afara avantajelor –
impune o serie de noi reguli cuprinse
în legi ºi hotãrâri de Guvern.

Sistemul structural

Structura
propriu-zisã Învelitoare Total Materiale

puse în
operã
kg/m2*

Beton
m3/m2

Oþel
kg/m2

Beton
m3/m2

Oþel
kg/m2

Beton
m3/m2

Oþel
kg/m2

Structuri tipizate din beton
precomprimat B400-B500 cu
trama 12m x 18m ºi chesoane
6m x 1,5m din beton armat

0,110 ~22,0 0,06 ~4,5 0,17 ~26,5 415-420

Structurã din beton precom-
primat cu trama de 19m x 21m
la magazinul Praktiker Ploieºti
ºi învelitoare din tablã cutatã

0,072 14,0 – ~18,0 0,072 ~32,0 180-190

Structuri din beton precom-
primat B500-B600 cu trama
12m x 18m cu îmbinãri metalice
(studiu ICPMC) cu învelitoare
din tablã cutatã sandwich cu
poliuretan

0,050 ~9,0 – ~14,0 0,050 23,0 125-130

Tabelul 1: Indici de consum pentru unele structuri prefabricate cu elementele principale din beton precomprimat având deschideri ºi trame mari

* În stabilirea greutãþii materialelor puse în operã, densitatea betonului (inclusiv armãtura) a fost consideratã 2.400 kg/m3, iar termohidroizolaþia din spumã de poliuretan
placatã cu o membranã bituminoasã 8 kg/m2 la toate cele trei sisteme structurale prezentate (pentru comparaþie). Pentru magazinul Praktiker Ploieºti au fost preluate ºi
adaptate informaþiile privind consumurile de beton ºi oþel din revista „Lumea Construcþiilor” nr.5/2004, p.17-18 (articolul ing. Victor Olaru – Atelier 3 SRL Bucureºti)

urmare din pagina 13  
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Prima regulã, foarte importantã,
care trebuie bine cunoscutã este
Legea 608/2001 privind evaluarea
conformitãþii produselor, ce pre-
cizeazã în anexa 1 existenþa a 27 de
domenii reglementate, între care, la
locul 4 sunt produsele pentru con-
strucþii. Pentru fiecare domeniu
reglementat, legea desemneazã o
autoritate competentã. În cazul pro-
duselor pentru construcþii, autori-
tatea competentã este Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, cu menþiunea cã pentru
produsele destinate construcþiilor cu
rol în securitatea la incendiu, autori-
tatea competentã este Ministerul
Administraþiei ºi Internelor prin
Inspectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã.

Autoritatea care coordoneazã
întregul domeniu al infrastructurii
calitãþii ºi evaluãrii conformitãþii este
Ministerul Economiei ºi Comerþului.

Legea 608/2001, care se aplicã
pentru toate produsele din domeniile
reglementate prin Directive ale Consi-
liului Europei, precizeazã cã aceste
produse se introduc pe piaþã ºi se pun
în funcþiune – dupã caz – numai dacã
satisfac cerinþele esenþiale, conformi-
tatea lor a fost evaluatã ºi poartã mar-
cajul de conformitate CE (european)
sau marcajul naþional CS (valabil
numai pânã la intrarea în vigoare în
România a Protocolului la Acordul
European pentru Evaluarea Confor-
mitãþii ºi Acceptarea Produselor
Industriale (PECA).

Referitor la produsele pentru
construcþii, în acquis-ul comunitar
este cuprinsã Directiva 89/106/CEE
modificatã prin Directiva 93/68
privind produsele pentru construcþii,
care are de acum o vechime de 15 ani,
ºi mai multe decizii ale CE. Directiva
89/106 se referã la cele ºase cerinþe
sau exigenþe esenþiale, preluate în
þara noastrã, din pãcate cu unele
modificãri în Legea 10/1995 privind
calitatea în construcþii. ªi aceastã
lege are de acum 10 ani.

Transpunerea Directivei 89/106/CEE
în þara noastrã s-a fãcut prin
adoptarea prevederilor sale în
HG 622/2004, hotãrâre care aprobã
procedurile privind introducerea pe piaþa

româneascã a produselor pentru
construcþii ºi constituirea Consiliului
Tehnic Permanent pentru Construcþii,
instituþie asemãnãtoare Comitetului
Tehnic Permanent pentru Construcþii
care funcþioneazã la Bruxelles pe
lângã Comisia UE.

AG 622/2004 admite introducerea
pe piaþã a produselor destinate uti-
lizãrii în construcþii, dacã ele sunt
adecvate pentru utilizãrile preconizate
– în sensul cã au proprietãþi ºi carac-
teristici capabile sã confere construc-
þiilor în care urmeazã a fi înglobate
capacitatea de a satisface cerinþele
esenþiale, sub rezerva unei proiectãri
ºi execuþii (pe ºantier) concrete.

Conform hotãrârii, pot fi lansate
pe piaþã fãrã restricþii numai pro-
dusele care poartã marcajul CE, marcaj
care atestã conformitatea produsului
sau produselor cu specificaþiile tehnice
relevante, recunoscute pe plan comu-
nitar ca referinþe.

Aceste specificaþii pot fi:
standarde naþionale care

transpun s tandarde europene
armonizate;

agremente tehnice europene;
alte specificaþii tehnice naþionale

recunoscute ºi ale cãror indicative au
fost publicate în Jurnalul Oficial al
Comunitãþilor Europene. (JOCE).

Hotãrârea permite ºi introducerea
pe piaþa româneascã a produselor
pentru care nu existã specificaþii
tehnice de natura celor de mai sus
(publicate în JOCE), pe baza Agre-
mentului Tehnic în Construcþii elibe-
rat de organisme abilitate de a
acorda agremente tehnice în confor-
mitate cu prevederile Legii 10/1995
privind calitatea în construcþii.

Pânã în prezent au fost eliberate
mai multe mii de agremente tehnice
de cãtre aceste organisme, care au
organizat grupe specializate pentru
diferite categorii de produse.

Consiliul Tehnic Permanent pen-
tru Construcþii (CTPC) constituit prin
HGG 22/2004 are douã atribuþii
principale:

conduce ºi supravegheazã
activitatea de atestare a conformitãþii
produselor la noi în þarã, procedurile
de atestare a conformitãþii devenind
obligatorii de la 27 februarie 2005.

conduce ºi supravegheazã acti-
vitatea de agrement tehnic în con-
strucþii, conform prevederilor Legii 10/1995
privind calitatea în construcþii.

În conformitate cu strategia CTPC,
þinând seama ºi de termenul fixat la
27 februarie, în a doua parte a anului 2004
au fost organizate reuniuni de lucru în
Bucureºti, Iaºi, Cluj ºi Timiºoara în
care au fost dezbãtute pe larg
problematica privind atestarea confor-
mitãþii produselor ºi desemnarea
organismelor de atestare a confor-
mitãþii produselor.

În domeniul agrementelor teh-
nice, eliberate în conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind
calitatea produselor, au fost actua-
lizate procedurile de acordare a
agrementelor, de abilitare a organis-
melor elaboratoare de agremente ºi
metodologia de avizare ºi aprobare
a agrementelor.

Atât reglementãrile elaborate
pentru atestarea conformitãþii, cât ºi
cele legate de agrementul tehnic au
fost aprobate prin Ordinul minis-
trului transporturilor, construcþiilor ºi
turismului.

În concluzia demersului meu,
cred cã am convins cã prefabri-
carea, care înseamnã de fapt pro-
ducerea industrialã a elementelor
din beton armat ºi precomprimat,
trebuie sã se supunã reglementãrilor
relevante ce decurg din HG 622/2004;

cã reprezintã o tehnologie pentru
executarea construcþiilor de actuali-
tate, cu perspective ºi promisiuni de
dezvoltare;

cã are arii de acoperire ºi
domenii de aplicare largi ºi nu trebuie
consideratã antagonicã sau con-
curentã pentru structurile metalice;

cã se pot imagina structuri
reuºite folosind înþelept avantajele
ce însoþesc ambele tipuri structurale
– de exemplu, stâlpi din beton armat
ºi grinzi, pane ºi elemente de
închidere din metal sau stâlpi ºi
grinzi din beton armat sau precom-
primat ºi pane, inclusiv elementele
de învelitoare din metal;

cã trebuie sprijinite ºi promo-
vate iniþiativele ºi cercetãrile privind
realizarea unor elemente compozite,
uºoare, care rezolvã atât funcþiunile
legate de portanþã ºi stabilitate, cât
ºi cele de hidrotermoizolaþie, cu o
bunã comportare la foc ºi care se
asambleazã ºi îmbinã uscat, folo-
sind sisteme mecanice. 
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În România, când zici „Baumit”
automat zici ºi „Murexin”, pentru cã
produsele Murexin sunt importate ºi
distribuite, pe piaþã, numai de cãtre
Baumit România.

Baumit ºi Murexin sunt, de fapt,
firme-surori, ambele fãcând parte
din grupul SIH-Schmid Industrie
Holding, din Austria.

Deºi marca MUREXIN este
cunoscutã pe piaþa materialelor de
construcþii din România, puþinã lume
ºtie, de fapt, ce se ascunde în
spatele acestei denumiri.

Murexin AG este o firmã austri-
acã fondatã în anul 1935; ºi-a fãcut
intrarea pe piaþã, mai întâi, cu pro-
duse pentru protecþia construcþiilor,
specializându-se apoi în fabricarea
ºi comercializarea de produse
aparþinând domeniului cunoscut ca
Bauchemie –  Chimia construcþiilor.

Din anul 1987, Murexin AG face
parte din grupul SIH. Parcurge o
perioadã de transformãri, diversi-
ficându-ºi gama de produse proprii
ºi completând-o prin fuziuni cu alte
firme de profil.

Fuzioneazã, mai întâi, cu firma
Furtenbach în 1995, astfel încât în
perioada 1995-1997 vorbim despre
Murexin-Furtenbach. În anul 1997,
Furtenbach devine societate inde-
pendentã în cadrul grupului, iar doi
ani mai târziu, Murexin AG cumpãrã
firma Durlin, specializatã în lacuri ºi
vopsele.

Sediul actual al societãþii este
în oraºul Wiener Neustadt, la circa
60 km sud de Viena. Aici a fost
datã în folosinþã în anul 2003 una
dintre cele mai mari ºi moderne

fabrici din Europa
pentru produse pulve-
rulente, concentratã
pe fabricarea de
mortare uscate spe-
ciale: adezivi profe-
sionali pentru placaje
speciale, chituri, ºape
autonivelante, mor-
tare de nivelare,
mortare speciale –
de reparaþii, torcret,
subturnãri etc.

Filozofia firmei
Murexin se bazeazã
pe Calitate ºi Servicii
orientate spre Client.
Grija ºi respectul
faþã de sãnãtatea
oamenilor ºi pro-
tecþia mediului
ocupã, de asemenea, un loc important
în activitatea societãþii, punându-se
accentul pe programele cu produse
ecologice.

Acestea au fãcut ca, încã din
anul 1996, Murexin AG sã aibã
implementate sistemele de manage-
ment al calitãþii – conform ISO 9001
ºi de management de mediu – con-
form ISO 14 000, sisteme certificate
de OQS Viena.

Cu gândul la viitor, Murexin AG
investeºte mult în activitatea de
cercetare-dezvoltare ºi în calitate.
În perioada imediat urmãtoare, circa
douã milioane de euro sunt alocate
pentru extinderea ºi dotarea labora-
toarelor cu aparaturã ultramodernã
pentru efectuarea de încercãri
rapide ºi complete, atât pentru con-
ceperea de produse noi perfor-
mante, cât ºi pentru þinerea sub
control a calitãþii produselor fabricate.

Astãzi, sub sloganul „Tari în
construcþii”, Murexin AG oferã o
gamã largã de soluþii ºi produse în
sistem, pentru o rezolvare completã
ºi profesionalã a problemelor
curente, dar mai ales a celor spe-
ciale din construcþii, în peste 20 de
þãri din Europa de Vest, Centralã ºi
de Est. Sistemele sunt grupate pe
urmãtoarele domenii:

Tehnica/Tehnologia construc-
þiilor – Bautechnik;

Tehnica montãrii placajelor
ceramice din piatrã naturalã ºi artifi-
cialã – Fliesenverlegetechnik;

Tehnica lipirii pardoselilor calde
– Parkett und Klebetechnik;

Durlin lacuri ºi vopsele –
Durlin Farbe und Lacke.

Încã din 1995, când ºi-a început
activitatea în România, Baumit a lansat
pe piaþã ºi primele produse Murexin.

BAUMIT- MMurexin
RREESSPPEECCTT FFAAÞÞÃÃ DDEE CCLLIIEENNTT,, MMEESSEERRIIAAªª ªªII MMEEDDIIUU

ing. Mihalache PÃUN– Baumit România, Product Manager Murexin
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Astãzi, Baumit oferã în sistem,
peste 100 de produse Murexin,
din toate cele patru domenii
menþionate.

Sunt cunoscute pe piaþã,
îndeosebi, mortarele-adeziv, chitu-
rile, hidroizolaþiile acrilice sub pla-
caje, hidroizolaþiile pe bazã de
bitum aplicate la rece, aditivii pen-
tru betoane ºi mortare, fibrele de
armare ºi produsele pentru stratul
de uzurã la pardoseli industriale,
gama de produse epoxidice,
ºapele autonivelante, adezivii pentru
parchet, mocheta, PVC, linoleum,
tapet etc.

Din acest an, au fost introduse
multe produse noi, care com-
pleteazã gama Murexin: adezivii ºi
chiturile pentru placaje speciale,
pardoselile decorative Cemcolor,
ºapã autonivelantã Cemtop, mor-
tarele de reparaþii, adezivul de par-
chet PU elastic, mortarul epoxidic
Universal - adeziv ºi chit, grundurile
ºi lacurile de parchet, produsele de
curãþare ºi întreþinere placaje cera-
mice, parchet ºi altele.

Din anul 2001, Baumit produce în
fabrica de la Bucureºti mortarele adeziv
Murexin - Bau und Fliesenkleber,
Standard ºi Flex, fiind unul dintre
principalii producãtori de adezivi pentru
placaje ceramice din România.

Aceºti adezivi, precum ºi alte
mortare uscate speciale Murexin vor
fi produse ºi la noua fabricã din Teiuº,
care va fi inauguratã în luna iunie.

Când zici „Baumit”, zici:
Calitate, Experienþã, Prestigiu,
Profesionalism, Respect,
Garanþie.

Când zici „Murexin”, zici,
de fapt, aceleaºi lucruri, nu
numai fiindcã Baumit este pro-
ducãtor/ importator al pro-
duselor Murexin, dar ºi pentru
cã Murexin AG este, la rândul
ei, o firmã cu tradiþie, cu o
fi lozof ie  bazatã pe cultul
calitãþii ºi al respectului faþã
de Client, Meseriaº ºi Mediu.

ªi... nu trebuie uitat –
ambele firme sunt... Schmid
I n d u s t r i e  H o l d i n g  d i n
Austria!
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Produse pprofesionale CCAPAROL:
110 aani dde TTradiþie ººi IInovaþie

Reporter: Ce va însemna pentru domeniul fini-
sajelor introducerea reglementãrilor ºi standardelor
europene în domeniul calitãþii?
Remus Benþa jr.: Noi considerãm cã, o datã cu

reglementãrile ºi standardele europene în privinþa cali-
tãþii, ºi cumpãrãtorul din România va fi dispus sã
plãteascã mai mult pentru un produs de calitate în vede-
rea amenajãrii locuinþei. Este foarte important în acest
sector sã nu faci improvizaþii ºi sã utilizezi materiale ief-
tine, care pot avea efecte neplãcute pe termen lung.

Rep: Printre produsele pe care Daw Benþa le
oferã sectorului construcþiilor se numãrã vopse-
lele profesionale germane de interior ºi exterior
Caparol. Ce sã înþelegem prin „vopsele profe-
sionale”? Prin ce se deosebesc de vopselele
obiºnuite?
R.B.: Vopselele din gama CAPAROL sunt materiale

speciale de finisaj, de o calitate ridicatã, care se aplicã
cu tehnici ºi instrumente specifice. De asemenea, “profe-
sional” înseamnã suport tehnic, seminarii de pregãtire,
modalitatea de prezentare.

Rep: Pe piaþa româneascã se comercializeazã, în
prezent, câteva zeci, dacã nu chiar sute de mãrci
de vopsele. Cum poate distinge clientul final,
dintr-o asemenea ofertã bogatã, produsele cu
adevãrat superioare calitativ?
R.B.: Diferenþa, din pãcate, se face în timp, în urma

utilizãrii mai multor produse. Cumpãrãtorul român este
obiºnuit sã “aleagã preþul”, dar criteriul calitate ar trebui
sã fie mult mai important, pentru realizarea de lucrãri
reuºite atât calitativ, cât ºi din punctul de vedere al rezis-
tenþei în timp.

Rep: Deºi par produse tradiþionale, la prima
vedere neschimbate de decenii, materialele pentru
finisaj cunosc în ultima perioadã transformãri
spectaculoase atât calitativ, cât ºi în ceea ce
priveºte aspectul suprafeþelor tratate cu ele.
Printre produsele noi pe care le oferã Daw Benþa
beneficiarilor se numãrã ºi vopselele decorative
pentru interior Arte Twin. Vã rugãm sã oferiþi, pentru
cititorii revistei noastre, câteva amãnunte despre
aceste produse.

Compania DAW BENÞA reprezintã în România mãrcile: CAPAROL
(vopsele profesionale germane de interior ºi exterior), ALPINA
(vopsele destinate segmentului do-it-yourself), CAPATECT (sistem
termo complet), DISBON (vopsele epoxidice pentru protecþia par-
doselilor) ºi NERCHAU (vopsele de picturã ºi vopsele hobby pentru
copii).

Toate produsele comercializate de DAW BENÞA în România fac
parte din segmentul profesional, încercând sã promoveze calitatea ºi
garanþia unor finisaje deosebite în case, birouri, spaþii comerciale,
unitãþi de producþie etc.

Alte informaþii privind strategia în domeniul fabricaþiei ºi al comer-
cializãrii produselor pentru finisaj pe piaþa din România încercãm sã vã
oferim în interviul cu dl Remus Benþa jr. – director general al firmei DAW
BENÞA România.
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R.B.: Arte Twin este un produs spectaculos, o
vopsea decorativã de interior, un produs multicolor cu
particule albe, a cãrui caracteristicã principalã este apli-
carea simultanã a douã sau mai multor componente
printr-o tehnicã de ºpãcluire.

Dupã aplicarea straturilor de vopsea, se poate finisa
cu un produs special de finisaj care conþine praf de aur
sau argint ºi conferã încãperii o eleganþã aparte.

Se obþine astfel un efect unic, de spaþialitate tridi-
mensionalã ºi o opticã modernã ºi rafinatã. Arte Twin
poate fi nuanþat în 120 de tonuri.

Este cea mai nouã tendinþã în decorarea interi-
oarelor, o tehnicã foarte apreciatã ºi datoritã faptului cã
implicã lucrul manual; zugravul trebuie sã aplice materi-
alele cu ºpaclul pe perete ºi sã le finiseze imperfect,
lãsând impresia de patinã anticã.

Rep.: Ce rol au în strategia S.C. Daw Benþa
demonstraþiile ºi cursurile de instruire pe care le
susþin tehnicienii d-voastrã pentru specialiºtii din
domeniul construcþiilor?
R.B.: Datoritã calitãþilor speciale ale materialelor de

finisaj de la CAPAROL, acestea trebuie prezentate în
mod profesional utilizatorilor ºi beneficiarilor de cãtre
specialiºti. De aceea, CAPAROL organizeazã cursuri ºi
seminarii de instruire pentru toate categoriile de pro-
duse, în cadrul cãrora se prezintã atât aspectele teore-
tice ºi caracteristicile materialelor respective, cât ºi
informaþii tehnice ºi instruiri practice pentru aplicarea
corectã a acestora.

Aceste seminarii sunt un bun prilej pentru specialiºti
sã se familiarizeze cu produsele CAPAROL, dar ºi sã le
testeze calitãþile.

Rep.: Daw Benþa a schimbat în ultima perioadã
substanþial conceptul de magazin pentru
comercializarea produselor pentru finisaj,
transformând aceste unitãþi în spaþii de informare
ºi educare a specialiºtilor ºi clienþilor finali.

continuare în pagina 20
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Ce a impus necesitatea unei asemenea schim-
bãri de concepþie? Ce îºi propune în viitor Daw
Benþa în ceea ce priveºte show-room-urile pentru
comercializarea produselor sale?
R.B.: Am deschis primul show-room în anul 2001, la

Târgu Mureº, ca un Centru de Instruire ºi Vânzare, unde
se desfãºoarã atât traininguri ºi demonstraþii practice,
cât ºi expunerea propriu-zisã a mostrelor de material.
Urmãtoarele show-room-uri au fost deschise împreunã
cu partenerii din reþeaua CAPAROL, cãrora le-a plãcut
conceptul ºi au dorit sã-l implementeze ºi ei. La ora
actualã existã 19 show-room-uri CAPAROL în þarã.

Este adevãrat cã încercãm sã eliminãm tot ce nu are
legãturã directã cu rezultatul final – culoarea sau textura pro-
dusului, direct pe perete. De asemenea, încercãm sã
„arãtãm” cât mai mult într-un spaþiu limitat. De multe ori

cumpãrãtorii nu au timpul necesar pentru a rãsfoi cataloagele
sau pentru a descoperi ce se aflã în gãleþile expuse. Ei preferã
sã vadã ºi sã atingã produsul direct pe perete ºi, de multe ori,
decizia se ia mult mai rapid. Este mult mai simplu sã-þi ima-
ginezi produsul în casa ta, dupã ce l-ai vãzut aplicat pe
perete, i-ai testat rezistenþa ºi alte caracteristici tehnice.

Rep.: Recent, la Târgul Farbe de la Köln, s-au
prezentat vopsele CAPAROL care au calitatea de
a îmbunãtãþi microclimatul din locuinþe. Vã rugãm
sã vã referiþi, în continuare, la câteva dintre aceste
produse pe care sperãm sã le putem gãsi în
curând ºi pe piaþa româneascã.
R.B.: Rezultat al activitãþilor de cercetare efectuate în

laboratoarele CAPAROL din Ober Ramstadt, tehnologi-
ile utilizate în premierã la vopselele Wellness recreeazã
un climat sãnãtos în locuinþe. Institute de cercetare inde-
pendente din Germania, în urma efectuãrii de testãri
complexe, certificã acþiunea vopselelor Wellness
împotriva factorilor poluanþi enunþaþi mai sus.

Toþi suntem conºtienþi de aerul poluat din exterior.
Mai puþin cunoscut este însã faptul cã aerul din încãperi
poate fi chiar mai impur, mai nociv decât cel din exterior.
Fumul de þigarã (nicotina), sporii de mucegai, bacteriile,
dar ºi gazele industriale ºi de eºapament, care pãtrund
în încãperi când aerisim, influenþeazã negativ calitatea
aerului respirat.

Noutate pe plan mondial, CapaSan este prima vopsea
care curãþã aerul de substanþele poluante ºi împiedicã
dezvoltarea bacteriilor pe pereþi.

Progresul tehnologic este însoþit ºi de efecte neplã-
cute: tot mai mulþi oameni sunt sensibili la electrosmog –
adicã supraîncãrcarea mediului cu unde electromagne-
tice. De multe ori, afecþiunile de care suferim sunt deter-
minate de radiaþiile emise de telefoanele mobile, aparate TV,
calculatoare, telefoane fãrã fir, instalaþii de înaltã ten-
siune sau chiar cablurile de electricitate din pereþi.
CAPAROL a dezvoltat primul produs de pe piaþã care
ecraneazã radiaþiile electromagnetice: vopseaua
ElectroSchield reduce cu peste 99,5% cantitatea de
radiaþii electromagnetice din încãperi.

CAPAROL Sensitiv este o vopsea special creatã
pentru persoanele care suferã de alergii; este o vopsea
fãrã conservanþi, creatã din materii prime de o puritate
deosebitã, controlate din punctul de vedere al conþinutu-
lui de alergeni sau de alte substanþe nocive, creatã în
condiþii deosebite de igienã. Este recomandatã în medii
sensibile, cum ar fi: dormitoare, camera copiilor, spitale,
grãdiniþe sau oriunde altundeva este nevoie de protecþie
împotriva alergenilor.

Rep.: Vizitatorii standului d-voastrã au mai avut
o surprizã plãcutã anul acesta: posibilitatea de a
face cunoºtinþã cu prima ediþie a ziarului

urmare din pagina 19  
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„Caparol Color”, o publicaþie în care au putut gãsi
informaþii foarte interesante despre produsele ºi
despre strategia firmei Daw Benþa. Care au fost
considerentele care v-au determinat sã editaþi o
asemenea publicaþie?
R.B.: Este un proiect mai vechi al echipei noastre,

care vine în primul rând din necesitatea unei prezentãri
corecte ºi complete a companiei DAW BENÞA ºi a pro-
duselor CAPAROL. Este o publicaþie tehnicã de
prezentare ºi informare, editatã trimestrial ºi distribuitã
în reþeaua partenerilor CAPAROL din þarã. Primul numãr
al ziarului nostru prezintã conceptul de show-room,
reþeaua de parteneri CAPAROL ºi locaþiile acestora din
þarã, informaþii despre noile produse, date tehnice ºi sfaturi
deco. Sperãm sã fie un material de lucru pentru clienþii ºi
partenerii noºtri ºi sã vã ofere ºi pe viitor cât mai multe
informaþii utile. 
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Compania DAW BENÞA România a participat, în
perioada 11-15 mai, la cel mai important eveniment
expoziþional din domeniul construcþiilor ºi al materialelor
de construcþi i  din România, Târgul Internaþional
Construct Expo 2005. Participarea din acest an a companiei a
fost marcatã de aniversarea a 110 ani de Tradiþie ºi
Inovaþie CAPAROL, 110 ani de la înfiinþarea concernului
german DAW, de când vopselele profesionale
CAPAROL sunt disponibile pe piaþa europeanã.

Design-ul avangardist al standului CAPAROL a fost
completat de lansãrile noilor produse din gama
Wellness: CapaSan, Caparol Sensitiv ºi ElectroSchield.
Rezultat al activitãþilor de cercetare efectuate în labora-
toarele CAPAROL din Ober Ramstadt, tehnologiile
utilizate în premierã la vopselele Wellness recreeazã
un climat sãnãtos în locuinþe.

CAPAROL Sensitiv este o vopsea special creatã
pentru persoanele care suferã de alergii; este o vopsea
fãrã conservanþi, creatã din materii prime de o puritate
deosebitã, controlate din punctul de vedere al conþinutului
de alergeni sau de alte substanþe nocive, creatã în
condiþii deosebite de igienã.

Este recomandatã în medii sensibile, cum ar fi: dormi-
toare, camera copiilor, spitale, grãdiniþe sau oriunde
altundeva este nevoie de protecþie împotriva alergenilor.

De multe ori afecþiunile de care suferim sunt determi-
nate de radiaþiile emise de telefoanele mobile,
aparate TV, calculatoare, telefoane fãrã fir, instalaþii de
înaltã tensiune sau chiar de cablurile de electricitate din
pereþi. 

CAPAROL a dezvoltat primul produs de pe piaþã care
ecraneazã radiaþiile electromagnetice: vopseaua
ElectroSchield reduce cu peste 99,5% cantitatea de
radiaþii electromagnetice din încãperi.

Fumul de þigarã (nicotina), sporii de mucegai, bacteriile,
dar ºi gazele industriale ºi de eºapament, care pãtrund
în încãperi când aerisim, influenþeazã negativ calitatea
aerului respirat. Vopseaua ecologicã CapaSan de
la CAPAROL purificã aerul din încãperi de substanþele
poluante ºi împiedicã dezvoltarea bacteriilor pe pereþi.

Pentru mai multe informaþii despre utilitatea
vopselelor din gama Wellness, dar ºi pentru informaþii
despre vopselele speciale de la CAPAROL, vã rugãm sã
vizitaþi show-room-urile CAPAROL din Bucureºti ºi din
þarã ºi site-ul www.caparol.ro. 
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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;
Condiþii de utilizare: 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
se îndepãrteazã cu o perie tare, se
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;

Condiþii de utilizare: 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. Culo-
rile 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;
Condiþii de utilizare: 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







Revista Construcþiilor iunie 2200528

Pe baza normativelor higrotermice în vigoare, s-au
calculat, pentru patru tipuri de locuinþe, principalele
mãrimi caracteristice comportãrii higrotermice,
ºi anume:

elementele constructive: suprafeþele de transfer
higrotermic, ponderea pereþilor exteriori, a pardoselilor
ºi planºeelor, suprafeþele ºi ponderea elementelor
vitrate;

elementele principale ale caracterizãrii ter-
motehnice: rezistenþele la transfer termic ale ele-
mentelor de închidere, calculul volumelor de încãlzit,
calculul coeficientului global de izolare termicã al
fiecãrui tip de construcþie;

elementele principale ale caracterizãrii construcþiei
privind pierderile globale de cãldurã, calculate conform
STAS 1907/97.

Cl\dirile aanalizate
a. Locuinþa M1 - Amplasare: Neagra ªarului, judeþul

Suceava. Altitudine: 920 m. Execuþie: anul 1978. Regim
de înãlþime: P+1E. Numãr de ocupanþi: 4. Suprafaþa
construitã: 9 x 9 m2.

Pereþii sunt alcãtuiþi din bârne cu secþiunea de 
15 x 15 cm, tencuiþi pe ambele feþe, cu mortar din argilã
ºi var - la interior ºi de var ºi ciment - la exterior;
grosimea totalã dM1= 27 cm. 

Planºeul de la parter este constituit dintr-o reþea de
grinzi de 10 x 10 cm, dispuse la intervale interax de 1 m
ºi umpluturã din zgurã, pe un strat de 10 cm. Pardoseala
finitã este alcãtuitã din duºumea de scânduri de
rãºinoase de 4 cm grosime, îmbinate în nut ºi feder.

Planºeul peste etaj este pe grinzi de 10 x 10 cm,
între care existã umpluturã de argilã cu paie având
grosimea egalã cu înãlþimea grinzilor, iar tavanul este
plan, fiind cãptuºit cu scânduri de 4 cm grosime ºi ten-
cuit cu mortar de var ºi nisip aplicat pe ºipci.

Fundaþia clãdirii are un soclu de cca 70 cm înãlþime
la faþada sud ºi de 20 cm la nord.

Acoperiºul este cu pantã mare, cu ºarpantã din lemn
ºi învelitoare de tablã. 

Tâmplãria este de tip obiºnuit, din lemn, respectiv
ferestre duble cu douã ºi trei canate. 

Locuinþa este dotatã cu: instalaþii electrice, instalaþii
de apã ºi canalizare, boiler pentru apã caldã (încãlzire
cu lemne), maºinã de gãtit (aragaz), sobe de încãlzire
cu lemne.

b. Locuinþa M2 - Aamplasare: Gãlãneºti, judeþul
Suceava. Altitudinea zonei: 400 m. Execuþie: anul 1985.
Regim de înãlþime: P+1E. Numãr de ocupanþi: 5. Con-
strucþia are dimensiunile în plan de 8,5 x 8,5 m, iar
parterul este extins pe o suprafaþã de 8,10 x 4,35 m.

Pereþii exteriori sunt din zidãrie de BCA cu grosimea
de 25 cm, tencuiþi pe ambele feþe, finisajul exterior fiind
cu praf de piatrã. Grosimea totalã a pereþilor exteriori
este de 28 cm.

Pereþii exteriori ai parterului extins diferã de cei ai
corpului principal: pereþii exteriori ai bãii, bucãtãriei,
cãmãrii ºi holurilor sunt din zidãrie de blocuri de BCA de
20 cm, tencuiþi pe ambele feþe, având o grosime totalã
de 25 cm; peretele bucãtãriei a fost îmbunãtãþit ulterior
din punct de vedere termic cu o izolaþie suplimentarã de
polistiren expandat de 2,4 cm ºi retencuit. 

Sub spaþiul holului este amenajat un subsol parþial,
având funcþiunea de pivniþã. Soclul clãdirii are înãlþimea
de 30 cm, pe fundaþie de beton.

Pardoselile sunt duºumele din scânduri de rãºinoase
nut-feder de 4 cm, dispuse pe reþea de rigle de lemn cu
secþiunea de 10 x 10 cm ºi umpluturã de pãmânt argilos uscat.

Planºeele peste etaj ºi peste parterul extins sunt pe
reþele de grinzi de 10 x 10 cm ºi umpluturã de argilã cu
paie; tavanul este plan, din scânduri de 3 cm, tencuit.       

Acoperiºul are ºarpantã de lemn ºi învelitoare de
tablã pe asterealã de scânduri. 

Tâmplãria este obiºnuitã, cu deschidere spre interior,
cu distanþa dintre geamuri de 20 cm.

Construcþia este dotatã cu instalaþii: electrice, de
apã, sanitare, de încãlzire a apei menajere, de
canalizare, de evacuare a aerului viciat la bucãtãrie
(hotã electricã) ºi sobe în fiecare camerã de la parter.
Combustibil utilizat pentru încãlzire: lemn, exclusiv de
esenþã tare (fag).

Evaluarea eenergeticã 
a uunor ttipuri dde llocuinþe

drd. inginer Livia MIRON, cercetãtor ºtiintific principal II - INCERC Filiala Iaºi, 
prof. dr. inginer Ioan GAVRILAª, Facultatea de Construcþii, Universitatea Tehnicã “Gh. Asachi” Iaºi

În cadrul programului naþional de cercetare AMTRANS, INCERC Iaºi a finalizat proiectul intitulat
„Studiu de evaluare a fondului construit în zona montanã ºi premontanã a Moldovei ºi Maramureºului
(zona climaticã IV), în vederea promovãrii strategiilor de reabilitare a spaþiului rural. Mãsurãtori in situ.
Bazã de date”. 

Obiectivul principal al proiectului a constat în analiza situaþiei reale privind construcþia de locuinþe din
zonele de munte, relativ la parametrii de izolare termicã a clãdirilor existente sau în curs de construire.
Pe lângã prelucrãrile statistice, s-a urmãrit evaluarea din punct de vedere energetic a principalelor tipuri de
locuinþe existente, actualmente, în zonele respective.
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Caracteristici Unitate de mãsurã Locuinþa M1 Locuinþa M2 Locuinþa M3 Locuinþa M4
Dimensiuni în plan M 9 x 9 8,5 x 8,5 (P+1) 12,5 x 11,5 9 x 6

8,1 x 4,0 (P)
Înãlþime parter/etaj M 2,2/2,2 2,3/2,2 2,3/2,2 2,4
Volum total (V) m3 348,43 354,68 523,88 81,06
Suprafaþa totalã a

m2 158,36 152,3 226,47 33,82pardoselii
Suprafaþã totalã tavane m2 154,45 146,52 215,90 33,82
Suprafaþa totalã ferestre m2 22,63 29,52 32,38 5,96
Suprafaþa opacã totalã a

m2 134,97 164,26 168,42 52,27pereþilor exteriori
Raport Sf / Volum 0,065 0,083 0,062 0,073
Raport arie

0,45 0,58 0,41 0,88anvelopã/volum
Rezistenþa la transfer                        

m2 K/W 1,631

Perete ext. 1,093 Perete exterior

1,309
termic a peretelui                           Perete extindere           parter - 0,689
exterior Ro 0,945 Perete exterior

Perete exterior etaj - 1,572
bucãtãrie 1,55

Rezistenþa la transfer
m2 K/W 0,973 0,702 0,702 0,702termic a pardoselii Rop

Rezistenþa la transfer
m2K/W 0,763 0,671 0,723 0,643termic a planºeului Rot

Rezistenþa la transfer termic
m2K/W 0,42 0,42 0,42 0,42a tâmplãriei Rof

mpi - masa specificã a
Kg/m2 118,27 196,43 386,42 73,523construcþiei

Coeficientul global G/ W/m3 K 1,178/0,57 1,411/0,7 1,284/0,57 1,986/0,85
G normat
Pierderile globale de

W 15.986 24.822 31.294 6.850cãldurã - Q
Pierderi totale globale de

W 4047,12 5243,06 7274,95 1822,10cãldurã prin planºee
Pierderi totale globale de

W 1727,20 3846,05 4506,60 1339,90cãldurã prin pardoseli
Pierderi totale globale W 2344,96 3195,85 4360,20 1183,20
de cãldurã prin ferestre
Pierderi totale globale de 

W 2814,46 5984,49 6946,70 1577,40cãldurã prin pereþii
exteriori - zona opacã
Pierderi globale de cãldurã

W/m3 45,88 69,98 59,73 84,51pe m3 construit
Pierderi globale de cãldurã 

W/m2 26,20 35,78 33,70 53,88
pe m2 de planºeu
Pierderi globale de

W/m2 10,91 25,25 19,90 39,62cãldurã pentru 1 m2 de
planºeu-parter
Pierderi globale de

W/m2 103,62 108,26 134,66 198,52cãldurã pe m2 fereastrã
Pierderi globale de

W/m2 20,85 36,43 41,25 30,18
cãldurã pentru 1 m2 de
perete exterior

Tabelul 1

continuare în pagina 30

m2  K/W
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c. Locuinþa M3 - Amplasare: Borºa, judeþul Mara-
mureº. Altitudine: 710 m. Execuþie: anul 1982. Regim de
înãlþime: P+1E. Numãr de ocupanþi: 4.

Construcþia este de tip P+E, monovolum, compact,
cu laturile de 12,5 x 11,5 m, îmbinând elementele
tradiþionale cu cele moderne. Este realizatã pe fundaþie
de beton, cu soclu de 80 cm. 

Pereþii exteriori la parter sunt din zidãrie de cãrãmidã
plinã cu grosimea de 37,5 cm, tencuiþi cu mortar de var-
ciment la interior ºi exterior, având grosimea totalã de
42,5 cm. 

Pereþii exteriori ai etajului sunt alcãtuiþi din bârne de
14 x 14 cm, tencuite pe ambele feþe pe o reþea de ºipci
încruciºate, cu tencuialã de var la interior ºi de var-
ciment la exterior, grosimea totalã fiind de dM3 = 26 cm.
Finisajul exterior este cu praf de piatrã.

Planºeul peste etaj - grinzi de 10 x 10 cm, cu umplu-
turã de argilã cu paie, cu intradosul din scânduri de 4 cm
grosime, tencuit cu mortar de var.

Planºeul de la parter - reþea de grinzi de 10 x 10 cm,
dispuse la intervale de 1 m ºi umpluturã de pãmânt
uscat. Pardoseala finitã - duºumea de rãºinoase nut-
feder cu grosimea 4 cm.

Acoperiºul este cu ºarpantã din lemn ºi învelitoare
din plãci de azbociment ondulat.

Tâmplãria este de tip obiºnuit, dublã, cu douã ºi trei
canate. Combustibilul utilizat pentru încãlzire este lem-
nul de esenþã moale ºi tare. 

d. Locuinþa M4 - Amplasare: Borºa, judeþul Mara-
mureº. Altitudinea zonei: 710 m. Execuþia: anul 1900.
Regim de înãlþime: parter. Numãr de ocupanþi: 1.

Construcþia este de tip parter, tradiþional autentic,
monovolum, cu laturile de 9 x 6 m, având pereþii exteriori
din bârne de 15 x 15 cm, cu îmbinãri nemetalice, tencuiþi
numai la interior cu mortar de var, pe reþea de ºipci
încruciºate. Îmbinãrile dintre bârne sunt etanºate la
exterior cu argilã ºi var; în jurul ferestrelor sunt pre-
vãzute ancadramente din tencuialã, de 30 cm lãþime.

Planºeele sunt din bârne de 10-12 cm (grosime
medie 10 cm), cu umpluturã de argilã cu paie;
duºumeaua este din scândurã de 4 cm, iar tavanul este
plan, cu scânduri de 3 cm. 

Acoperiºul este realizat în patru ape, cu învelitoarea
din ºindrilã.

Locuinþa este aºezatã pe tãlpi de lemn ºi pe fundaþie
de piatrã, clãditã cu soclul de cca 30 cm. 

Tâmplãria este de tip obiºnuit, dublã, cu douã
canate.

Construcþia a suferit douã reparaþii: în anul 1946 -
tavanul, pardoseala ºi învelitoarea, iar în 1982 - înveli-
toarea din ºindrilã, restul elementelor fiind originale,
vechi de peste 100 de ani.

Determin\ri eefectuate [[i rrezultate oob]inute
Corespunzãtor celor prezentate anterior, s-au efec-

tuat prelucrãri numerice pentru fiecare clãdire supusã
studiului ºi mãsurãtorilor, rezultatele fiind prezentate sin-
tetic în tabelul nr. 1.

Valorile pierderilor globale de cãldurã raportate la m3

construit confirmã comportarea mai bunã a locuinþei cu
parametri de izolare termicã superiori (locuinþa M1 - cu
pereþi exteriori din lemn), evidenþiindu-se, de asemenea,
ºi influenþa favorabilã a desfãºurãrii funcþionalului

pe douã niveluri: locuinþa M3, de tip P+1E, are pierderi
de cãldurã mai mici pe unitatea de volum construit faþã
de locuinþa M2, etajatã parþial, fiind net superioarã
locuinþei M4 de tip parter:

Pierderile globale de cãldurã raportate la m2 construit
de planºeu sunt mai mari la locuinþele de tip parter ºi
scad la cele cu parter ºi etaj, fiind influenþate evident ºi
de valoarea specificã a rezistenþei la transfer termic a
elementului respectiv:

Pierderile globale de cãldurã raportate la m2 construit
de planºeu-parter scad semnificativ la locuinþele de tip
P+1E faþã de locuinþele de tip parter, ºi anume:

Pierderile totale de cãldurã prin planºeele peste
parter ºi prin planºeele-parter, raportate la pierderile
totale ale locuinþei, se cifreazã de la cca 35% (locuinþa
M1), pânã la 46,2% (locuinþa M4), lucru care evidenþiazã
clar necesitatea creºterii parametrilor de izolare termicã
a acestora, ceea ce ar conduce la economii esenþiale de
energie în bilanþul termic global al clãdirii. 

Pierderile totale de cãldurã prin elementele vitrate
sunt foarte mari (cca 13-17,5% din pierderile totale pe
ansamblul clãdirii), fiind comparabile cu pierderile prin
pardoseli ºi planºee, ceea ce face evidentã necesitatea
creºterii performanþelor de izolare termicã a acestor ele-
mente. Soluþiile cu geam termopan ar reduce semnificativ
aceste pierderi, dar sunt încã foarte scumpe. 

Pierderile globale de cãldurã, raportate la metru
pãtrat de perete exterior, depind esenþial de valoarea
parametrilor de izolare termicã specificã, fiind în ordine:

În cadrul proiectului, programul de mãsurãtori in situ
a cuprins, pe lângã mãsurarea cantitativã a parametrilor,
ºi determinarea calitativã, în condiþii reale, a senzaþiei de
confort higrotermic ºi observarea activitãþilor specifice
fiecãrei locuinþe, precum ºi a efectului acestora asupra
caracteristicilor legate de rãspunsul higrotermic al
clãdirilor.

Principalele observaþii de ordin calitativ sunt urmã-
toarele:

Senzaþia de confort higrotermic este net resimþitã
în casele cu pereþi din lemn tencuit, chiar ºi atunci când
temperatura aerului interior scade pentru scurt timp sub
valorile normale;

La numai 4-5 ore de funcþionare a unei sobe, într-o
camerã neîncãlzitã anterior pe o duratã mare, în condiþiile
de temperaturã exterioarã de - 80C ºi umiditate de 75%,
senzaþia de confort era deplinã în unul din dormitoarele

M1 M3 M2 M4
45,88 W/m3 59,73W/m3 69,98 W/m3 84,51 W/m3

M4 M2 M3 M1

53,88 W/m2 35,78 W/m2 33,70W/m2 26,20 W/m2

M4 M2 M3 M1
39,62 W/m2 25,25W/m2 19,90W / m2 10,91 W/m2

M1 M4 M2 M3
20,85 W/m2 30,18 W/m2 36,43 W/m2 41,25 W/m2

urmare din pagina 29 
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locuinþei M1 (pereþi din lemn tencuit) situatã la etaj.
Senzaþia de confort a devenit sesizabilã începând de la
temperaturi interioare de 17-17,50C;

Acelaºi mod de evaluare calitativã realizat pe con-
strucþia M2 (cu pereþi din BCA) a condus la concluzia cã
senzaþia de confort nu a mai fost resimþitã nici la tempe-
raturi de peste 22°C, la durate de încãlzire mai mari de
12-15 ore, existând senzaþia permanentã de perete
rece, un gradient mare de temperaturã pe verticalã ºi pe
orizontalã (între centrul camerelor ºi pereþii exteriori) ºi
de umiditate ridicatã a aerului interior;

Cãderea de temperaturã ºi, implicit, creºterea
umiditãþii relative a aerului interior sunt deosebit de
accentuate în cazul construcþiei din BCA, dupã înce-
tarea încãlzirii spaþiului locuit;

Consumul de combustibil a fost mai mare cu cca
60% pentru încãlzirea unei camere de dormit în locuinþa
M2, în raport cu acelaºi tip de camerã (suprafaþã -
volum) din locuinþa M1;

Amplitudinea oscilaþiei de temperaturã interioarã,
de la momentul încetãrii încãlzirii pânã la momentul
reluãrii, peste noapte, este de cca 10-120C în cazul
locuinþei M2, în raport cu valoarea de 6-70C la locuinþa
M1 (cu suprafeþe ºi volume de încãlzit identice ca
mãrime).

Calitatea unei construcþii de locuit, analizând doar
aspectele prezentate anterior, rezultã aplicând soluþii ºi
materiale adaptate zonei respective, astfel încât, în
raport cu volumul, suprafaþa locuitã, numãrul de ocu-
panþi ºi conformarea funcþionalului la tipul ºi structura
convenabilã sã poatã fi satisfãcute cerinþele esenþiale de
izolare termicã ºi de comportare corespunzãtoare la
acþiunile climatice dinamice ale zonelor premontane ºi
montane.

Locuinþa de tipul M1 satisface cel mai bine cerinþele
enumerate, dovadã fiind:

volumetria de tip compact;
dispunerea pe douã niveluri a spaþiului construit ºi

locuit, astfel cã raportul arie de pierderi de cãldurã/
volum încãlzit devine optim;

pereþii exteriori sunt din lemn, tencuiþi sau finisaþi
cu materiale moderne, permeabile la vapori de apã, care
le conferã proprietãþi asemãnãtoare cu ale tencuielilor
tradiþionale, aspect foarte important deoarece lemnul,
spre deosebire de materialele ceramice ºi, în special,
faþã de BCA, se comportã deosebit de convenabil în
regim higrotermic variabil, ºi anume:

oscilaþiile termice se manifestã în stratul superficial
cu caracteristica termofizicã d0 (grosimea stratului
bruºtelor oscilaþii) cea mai bunã: d0 lemn = 0,04 m, faþã de
cãrãmidã (d0 = 0,082 m), BCA (d0 = 0,078 m) ºi faþã de
materialele termoizolatoare eficiente, ca vata mineralã
(d0 = 0,084 m) sau polistirenul expandat (d0 = 0,135 m);

amortizeazã cel mai accentuat oscilaþiile de tem-
peraturã, încât, la suprafaþa interioarã a peretelui din
lemn, variaþiile temperaturii exterioare sunt cel mai bine
atenuate, viteza de propagare a undei termice (v) având
valori favorabile, în comparaþie cu alte materiale: 

are capacitate mare de absorbþie ºi cedare a
vapor i l o r  d e  a p ã  d i n  a e r u l  i n t e r i o r ,  c o m -
portându-se ca un regulator de umiditate relativã
a aerului în domeniul valorilor curente din interiorul
locuinþelor (35-75%); 

în plus, lemnul beneficiazã ºi de caracteristicã con-
venabilã de conductivitate termicã ( = 0,17 W/mK) faþã
de cãrãmidã sau BCA ( = 0,23-0,65 W/mK).

În contrast cu locuinþa M1 se situeazã clãdirea de tip M2,
cu parter extins ºi realizatã cu pereþi exteriori din BCA
de 25 cm, care nu poate satisface condiþiile minime
prescrise.

Comparaþia între douã soluþii de alcãtuire a închide-
rilor, aplicate la locuinþa de tip M3, respectiv parterul din
zidãrie de cãrãmidã ºi etajul din lemn tencuit, reflectã
diferenþa netã dintre acestea, în favoarea soluþiei cu
pereþi din lemn.

Concluzii
Prelucrarea datelor experimentale efectuate ºi

analiza în detaliu, având în vedere criteriile de com-
paraþie în raport cu cerinþele de confort - izolare
higrotermicã - consum de energie, precum ºi
transpunerea parametrilor înregistraþi in situ în valori
direct comparabile, au condus la atingerea obiectivului
temei, acela de a constitui baza necesarã de date ºi
de evaluare în detaliu a spaþiului locuit în zonele pre-
montane ºi montane, în vederea reabilitãrii din punctul
de vedere al cerinþelor de confort ºi economie de
energie a locuinþelor existente ºi de realizare a cadrului
tehnic ºi ºtiinþific de promovare a strategiilor de reabi-
litare pe termen lung.

De asemenea, s-au detaºat o serie de constatãri ºi
concluzii în legãturã cu principiile corecte de realizare
din punct de vedere termofizic a clãdirilor de locuit din
zonele cu climat mai aspru, respectiv din zonele mon-
tane înalte, astfel încât proiectarea ºi execuþia clãdirilor
noi, precum ºi reabilitarea clãdirilor existente sã asigure
realizarea condiþiilor normale de microclimat interior, cu
un consum redus de energie ºi combustibil.
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Material                        Lemn    Cãrãmidã    BCA Polistiren  Vatã mineralã
Viteza de propagare   0,0152     0,0309     0,0293     0,0317        0,0508
a undei termice (m/h)
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CONFIGURAÞIA STRUCTURILOR TERMOIZOLANTE
a) Structurile termohidroizolante pot fi:

structuri clasice, în care structura termoizolantã
este cuprinsã între  structura hidroizolantã ºi elementul
structural suport (se menþioneazã cã stratul de difuzie
ºi bariera contra vaporilor fac parte din structura
termoizolantã);

structuri ranversate, în care termoizolaþia este aplicatã
peste structura hidroizolantã (spre exterior). Termoizo-
laþia ranversatã poate fi realizatã cu materiale aplicate
direct (poliuretan spumat) sau prin pozarea pe plãci (sticla
spongioasã sau polistiren extrudat) protejate;

structuri distincte (separate), hidroizolantã ºi
termoizolantã (în care termoizolaþia este prevãzutã în
interiorul construcþiei, sub elementul suport al hidroizolaþiei).

b) Structurile termohidroizolante clasice au urmã-
toarea configuraþie (de la exterior spre interior):

structura hidroizolantã autoprotejatã sau protejatã
suplimentar aplicatã în aderenþã totalã, semiflotant sau
flotant pe structura termoizolantã; (se va prevedea un
strat difuzant sub hidroizolaþia aplicatã pe termoizolaþia
ce implicã procedee umede sau pe un suport cu umiditate
proprie peste nivelul admisibil);

structura termoizolantã (monostrat bistrat sau
mixtã);

protecþia termoizolaþiei (faþã de vaporii de apã aflaþi
la interiorul construcþiei) este alcãtuitã din bariera contra
vaporilor, cu sau fãrã strat de difuzie.

c) Structurile hidroizolante cu membrane bitumi-
noase se pot aplica pe toate tipurile de suport, conform
tabelului de mai jos.

TIPUL SUPORTULUI 
TIPUL TERASELOR / MOD DE APLICARE

T.N.G. T.N.A. T.P.
f. s. t. s. t. f. s. t.

SUPORT RIGID 
• beton, ºapã X X X X X X X X
• beton uºor turnat sau spumat x X X X X X X X
SUPORT ELASTIC
•lemn sau plãci fibrolemnoase* X X X X X
SUPORT SEMIRIGID
• plãci din poliuretan sau polistiren (cu sau fãrã caºerare)** X X X X X X X X
• plãci din plutã (cu sau fãrã strat de caºerare) X X X X X X X X
• plãci perlit (cu sau fãrã strat de caºerare) x X X X X X X X
• plãci din sticlã spongioasã x X X X X X X X
SUPORT SEMIELASTIC
• plãci rigide din vatã mineralã (cu sau fãrã strat de

caºerare) ***
X X X X X

CUM SSÃ NNE FFERIM DDE SSURPRIZELE
UNEI HHIDRO-TTERMOIZOLAÞII
EXECUTATE DDEFECTUOS ((IIII))

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. Continuãm prin prezentul material
sã semnalãm elementele fundamentale în alegerea materialelor ºi tehnologiilor, utilizate în hidro-termoizo-
larea teraselor, precum ºi a altor suprafeþe care necesitã astfel de lucrãri.

T.N.G.= terase necirculabile cu protecþie suplimentarã, grea;
T.N.A.= terase necirculabile cu structura hidroizolantã autoprotejatã;
T.P.    = terase circulabile pietonal.
f.        = flotant
s.       = semiaderenþã
t.        = aderenþã totalã

NOTE: *    pe suport din lemn sau plãci fibrolemnoase, primul strat hidroizolant se va fixa mecanic.
** pe suport din poliuretan sau polistiren, se poate aplica în semiaderenþã sau aderenþã totalã în cazul membranelor

autoadezive, special concepute; se poate aplica la TP cu circulaþie redusã.
*** pe suport din vatã mineralã, primul strat hidroizolant se va fixa mecanic;

pe suport din vatã mineralã caºeratã din fabricaþie cu membrana hidroizolantã, se aplicã în totalã aderenþã; se poate 
aplica la T.P. cu circulaþie foarte redusã.

(continuare în numãrul urmãtor)

(continuare din numãrul trecut)
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Bd. UUnir 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 stra-
turi de membranã hidroizolatoare pe suport din poli-
stiren, 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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ARACO – cunoscutã pentru seriozitatea, tenacitatea
ºi experienþa sa îndelungatã în activitatea de construcþii
– este prima care întreprinde ceva din acest punct de
vedere. Un prim pas îl reprezintã iniþiativa de a se con-
sulta cu specialiºtii din þãrile admise în ultimul val în UE.

Astfel, potrivit Conferinþei Naþionale a ARACO, din
martie a.c., s-a stabilit pentru executivul ARACO sarcina
de a contacta asociaþiile omoloage din Ungaria, Cehia ºi
Polonia cu întrebarea „Ce trebuie sã ºtie ºi sã facã o
întreprindere de construcþii pentru a se pregãti
în perspectiva intrãrii în UE?”

Un prim rãspuns s-a primit din Cehia:
„Prin e-mailul dv. din 22 martie aþi întrebat Asociaþia

Cehã a Antreprenorilor de Construcþii despre opinia noas-
trã cu privire la ceea ce gãsim noi mai important ca acþiune
de pregãtire înainte de intrarea în UE.

În fapt, pe de o parte, noi credem cã pot exista unele
probleme de specific naþional, iar, pe de altã parte,
existã posibilitãþile de a discuta aceastã temã în cadrul
FIEC (în special în grupul lor de lucru ad-hoc CEEC).

Pe scurt ,  noi  am constatat  cã t re i  chest iuni
fundamentale sunt decisive:

1) Privatizarea industriei construcþiilor. Practic, toate
companiile de construcþii europene au filialele lor în þara
noastrã (au cumpãrat direct cele mai mari companii) sau
sunt prezente sub forma unor mici firme SRL (dar cu “un
nume renumit” ca Bouygues, de exemplu). Datoritã
conexiunilor acestora cu sursele de capital ºi legãturilor
din þara mamã, ele sunt capabile sã contribuie semni-
ficativ la intrarea în investiþiile strãine;

2) Transformarea rapidã a standardelor locale ºi
normelor conform UE. Aceasta permite realizarea de
lucrãri pentru investitorii strãini (interesaþi sã obþinã
întregul obiect la aceleaºi standarde ca acasã) ºi armo-
nizarea tuturor importurilor;

3) Armonizarea sistemului de certificare a materi-
alelor ºi produselor ºi documentele emise de autoritãþile
dv. dupã regulile UE ºi marcajul CE;

4) Calificarea contractorilor dv. (în special pentru
realizarea lucrãrilor publice) pentru construcþii ºi spe-
cializarea lor în diferite segmente. Chiar dacã aici UE nu
a reuºit încã un sistem comun, sistemul de “verificare” =
calificare sau precalificare a contractorilor acceptaþi la
nivel naþional este unicul mod de a aduce o dovadã a
garanþiei ºi sã protejeze propria piaþã împotriva unor
ofertanþi mai ieftini din strãinãtate (în cazul dv. poate din
Turcia, Moldova etc.)."

Un al doilea rãspuns la obiect ºi bine sistematizat
a fost primit de la EVOSZ, omoloaga ARACO din
Ungaria ºi se referã la industria maghiarã a construcþiilor
dupã accederea în UE.

"Referitor la scrisoarea dv. din 8 aprilie, vã rugãm sã
primiþi mulþumirile noastre ºi felicitãri pentru investigaþiile
dv. ºi interesul pentru industria maghiarã a construcþiilor
dupã accederea în UE.

Iatã, mai jos, rãspunsul nostru:
Înainte de a ajunge la subiectul propriu-zis, am dori

sã facem câteva remarce privind accederea în UE.
Procesul de accedere în UE a Ungariei nu a început

cu data intrãrii, 1 mai 2004. De fapt, procedura de inte-
grare ºi accedere a început, mai mult sau mai puþin, cu
schimbãrile politice din 1989. Pentru Ungaria, ca ºi pentru
alte þãri din regiunea noastrã (Polonia, Cehia, Slovacia etc.)
a fost clarã direcþia de integrare.

Unele fenomene au fost tipice în industria maghiarã a
construcþiilor ºi în producþia, importul ºi exportul materi-
alelor de construcþii.

Armonizarea legalã a început la jumãtatea anilor ’90,
incluzând Legea Achiziþiilor ºi Legea Construcþiilor,
reglementãrile de calitate etc. Pe lângã acestea,
deschiderea de dupã 1989 a pieþei noastre a fost foarte
atractivã pentru firmele vest-europene de construcþii ºi
materiale de construcþii, astfel încât “globalizarea” pieþei
construcþiilor s-a fãcut în Ungaria cu mult înainte de data
accederii propriu-zise.

Iatã, de altfel, câteva precizãri în legãturã cu 7 dintre
cele mai importante subiecte privind mãsurile pe care le-am
întreprins pentru alinierea la exigenþele impuse de UE.

PROBLEMA STANDARDELOR
Cele trei probleme majore:

numai unele dintre standardele UE sunt traduse în
limba maghiarã;

utilizarea standardelor UE nu este obligatorie, astfel
încât înlocuirea vechilor standarde maghiare obligatorii
este o mare problemã;

înþelegerea clarã a noilor standarde UE nu este
uºoarã, chiar dacã sunt traduse.

SCHIMBÃRI ÎN INDUSTRIA CONSTRUCÞIILOR
ÎNAINTE ªI DUPÃ INTEGRARE

Creºterea producþiei construcþiilor în 2003 a fost de 1,1%;
Creºterea producþiei construcþiilor în 2004 a fost

de 6,8%;
Contribuþia construcþiilor la formarea PIB este de

circa 9%, iar angajarea în construcþii faþã de angajarea
totalã este de 8% (afarã de economia neagrã).

CREªTEREA INVESTIÞIILOR,
REGENERAREA CONSTRUCÞIEI DE LOCUINÞE

Anul 2004 a fost un an mai bun pentru investiþiile
strãine decât cel de dinainte, în timp ce investiþiile
interne s-au miºcat încet (din cauza restricþiilor mari, atât
în bugetul de stat, cât ºi în bugetele locale).

ARACO
PREGÃTIRI PPENTRU IINTEGRAREA ÎÎN UUE

De abia am scãpat cu „succes” de marile griji ºi emoþii prilejuite de acceptul UE privind integrarea noastrã
în marea familie comunitarã, ºi iatã cã profesioniºtii români în domeniul construcþiilor ºi-au luat rolul în
serios ºi dau din „coate” în dreapta ºi-n stânga sã capete cât mai multe informaþii, pentru a gãsi cele mai
eficiente soluþii de încadrare în exigenþele cerute pentru a fi membru „valid” al acestei comunitãþi. Lucrurile
nu sunt deloc simple pentru cã, pe lângã identificarea mãsurilor celor mai eficiente, ei se aflã ºi într-o cursã
contra-cronometru pentru îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate pânã la data de 1 ianuarie 2007.

continuare în pagina 38
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Sectorul de locuinþe este de competenþã internã ºi
el depinde de subsidiile pentru locuinþe ºi de politica
locuinþelor. În 2004, toate creºterile au fost mai mici
decât aºteptãrile, în special în domeniul locuinþelor ºi
ceva mai mult în celelalte domenii.

SCHIMBÃRI ÎN COMPETIÞIE
Aºa cum precizam mai înainte, pentru noi, competiþia

a început mult mai devreme decât data accederii. Cea
mai mare problemã în competiþie a fost lipsa de capital a
firmelor maghiare (primite sã participe la achiziþii inter-
naþionale cu mulþi ani înainte). De la 1 ianuarie 2004,
contractorii strãini au avut dreptul sã ia parte la proce-
durile de achiziþii ungureºti.

EXPORT-IMPORT
Nu existã observaþii speciale în creºterea sau

descreºterea export-importului, iar, în plus, schimbãrile
în sistemul statistic ºi eliminarea statisticilor vamale
produc probleme tranziþionale în informarea statisticã
din acest an.

CAPABILITATEA ANTREPRENORILOR
ÎN CONTACT CU ÞÃRILE UE

Contractorii maghiari au posibilitatea de lucru
complet liber în unele þãri UE (Regatul Unit, Suedia,
Irlanda). Toate celelalte þãri utilizeazã sistemul pro-
priu de licenþiere ca ºi înainte de intrarea în UE,

cu excepþia Maltei, Ciprului ºi a altor 7 noi membri, unde
piaþa muncii este total deschisã, la fel ca ºi în Ungaria.

CONCLUZII
Ca un sfat pentru dvs., vã sugerãm sã faceþi în aºa fel

încât sã construiþi canalul dvs. de informare ºi
reprezentare la UE (Bruxelles) ºi sã urmaþi noul plan pe 7 ani
al UE (2007-2013), în special temele legate de con-
strucþii, muncã, energie, locuinþe, clãdiri industriale etc.

Fiþi atenþi în mod continuu la noii membri UE ºi la
experienþa lor.

Datoritã faptului cã 70%-80% din fondurile UE vor fi
cheltuite în construcþii, este necesar sã aveþi proiecte
foarte bine structurate ºi de mare importanþã (infra-
structurã, educaþie, sãnãtate, interregionale etc.) ºi în
termen util.

Salvaþi toate pieþele dvs. tradiþionale de construcþii
ºi construiþi sau întãriþi piaþa dvs. de construcþii în þãrile
vecine. Pãstraþi bune relaþii cu þãrile vecine.

Sperãm cã rãspunsurile noastre la întrebarea dvs. sã
fie folositoare ºi clare.”

Uniunea Industriei Germane a Construcþiilor
Kurfürstenstrasse 129
10785 Berlin
ºi 
Asociaþia Românã a Antreprenorilor de Construcþii
Splaiul Independenþei 202A
060022 Bucureºti
au convenit

în scopul dezvoltãrii în continuare ºi al intensificãrii
legãturilor economice între industria construcþiilor din
Republica Federalã Germania ºi România,

cu speranþa realizãrii unei contribuþii la dezvoltarea
puternicã ºi adâncirea legãturilor între þãrile lor,

cu privire la întâmpinarea de cãtre ambele pãrþi a
integrãrii României în Uniunea Europeanã ºi pentru
realizarea condiþiilor cerute,

cu dorinþa rãspândirii cunoºtinþelor asupra normelor
ºi reglementãrilor europene,

I
Ambele uniuni considerã ca sarcinã principalã dez-

voltarea ºi intensificarea legãturilor între industria con-
strucþiilor din Germania ºi România. Pentru aceasta,
trebuie construit ºi îmbunãtãþit un cadru pentru colabo-
rarea directã la nivelul întreprinderilor.

II
1. Pentru realizarea acestui scop, ambele pãrþi se vor

îngriji pentru un schimb regulat de experienþã ºi infor-
maþii asupra condiþiilor-cadru generale economice,
social-politice ºi juridice ºi asupra bazelor acþiunilor
antreprenoriale în construcþii în ambele þãri.

2. HDB ºi ARACO vor insista ca schimbul de pãreri
între întreprinderile de construcþii din ambele þãri sã dez-
volte ºi sã clarifice condiþia lor,

prin realizarea de contacte care sã ajute posibilii
parteneri de cooperare;

uniunile contractante la care sunt membre între-
prinderile de construcþii sã sprijine iniþierea ºi dezvoltarea

legãturilor economice între cele douã þãri în limita posibi-
litãþilor acestora.

3. ARACO promite HDB sã sprijine întreprinderile de
construcþii membre ale HDB în efortul de a investi în
România.

4. HDB promite ARACO sã asiste întreprinderile de
construcþii româneºti în legãturã cu depãºirea greutãþilor
în activitatea din Germania.

5. HDB va sprijini ARACO în efortul sãu pentru
pregãtirea industriei româneºti a construcþiilor pentru
condiþiile pieþei europene (de exemplu, în domeniul
normelor ºi al prescripþiilor tehnice în construcþii).

6. HDB va sprijini transferul de know-how pentru
întreprinderile româneºti de construcþii (seminarii, ºcola-
rizãri de lucrãtori, locuri de practicã etc.).

7. Ambii parteneri vor face eforturi de a facilita pãtrun-
derea partenerului în presa de construcþii a þãrii sale.

8. Ambii parteneri se vor îngriji de schimbul de expe-
rienþã regulat asupra tuturor problemelor care þin de
structura ºi organizarea uniunii.

9. Pãrþile convin sã se întâlneascã la intervale nere-
gulate, pentru a analiza dezvoltarea colaborãrii ºi coor-
donarea acþiunilor comune.

10. Alþi parteneri (uniuni sau alte instituþii) pot, la
nevoie ºi cu acordul ambelor pãrþi, sã fie incluºi în acest
acord.

Acest acord intrã în vigoare în ziua semnãrii lui.
Semnat la Berlin, la 11 aprilie 2005

Uniunea Industriei Germane a Construcþiilor (HDB)
RA Michael Knipper

Director General

Asociaþia Românã a Antreprenorilor de Construcþii
(ARACO)

Laurenþiu Plosceanu
Vicepreºedinte

ACORD DE COOPERARE

urmare din pagina 36  
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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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(continuare din numãrul trecut)

ÎNCERCÃRI ALE SISTEMELOR
DE PEREÞI CORTINÃ

Elemente generale
Încercãrile la care se referã prezentul normativ sunt

în legãturã cu solicitãrile care se pot exercita asupra
unui perete cortinã pe durata de existenþã a acestuia.

Încercãrile care se efectueazã pentru obþinerea agre-
mentului tehnic pentru un anumit sistem de perete cor-
tinã nu fac obiectul acestui normativ.

Comportarea unui sistem de perete cortinã la acþiunea
seismicã

La precizarea caracteristicilor tehnice ale unui sistem
de perete cortinã se vor face referiri speciale privind
modul de comportare a acestuia la acþiuni seismice:

în cazul în care pentru sistemul de perete cortinã
selectat existã efectuate încercãri la acþiuni seismice în
laboratoare autorizate, se vor prezenta rapoartele aces-
tor încercãri;

în cazul în care aceste încercãri nu existã,
condiþia obligatorie a atribuirii lucrãrilor va fi
realizarea acestor încercãri la scarã naturalã, într-un
laborator autorizat, în timp util, cu scopul probãrii
menþinerii capacitãþii de deformaþie, în timpul miºcãrilor
seismice intensive.

Comportarea unui sistem de perete cortinã la acþiunea
vântului

Cerinþele de performanþã ale unui sistem de perete
cortinã la acþiunea vântului sunt prevãzute în standardul
SR EN 13116: 2002, identic cu standardul european
EN 13116: 2001.

Metoda de testare a unui sistem de perete cortinã
la acþiunea vântului este prevãzutã în standardul
SR EN 12179: 2002, identic cu standardul european
EN 12179: 2000.

Oferta va prezenta date concludente referitoare la
încercarea sistemului de pereþi cortinã la acþiunea vântului,
agremente sau atestãri obþinute în cadrul unor labora-
toare acreditate în alte þãri. Proiectantul general ºi
proiectantul de specialitate vor decide dacã datele
prezentate pot fi utilizate; dacã datele experimentale nu
sunt concludente, executantul va avea obligaþia de a
realiza determinarea experimentalã a distribuþiei presiu-
nilor ºi a sucþiunilor.

Etanºeitatea la apã
Cerinþele de performanþã ale unui sistem de perete

cortinã la acþiunea apei sunt prevãzute în standardul
SR EN 12154: 2000, identic cu standardul european
EN 12154: 1999.

Determinarea etanºeitãþii la apã prin încercarea de
laborator la presiunea staticã a apei este descrisã în
standardul SR EN 1255: 2002, identic cu standardul
european EN 12155/2000.

Determinarea etanºeitãþii la apã prin încercarea de
laborator a sistemului de perete cortinã, în condiþiile de
aplicare dinamicã a aerului ºi de pulverizare a apei
(simularea ploii în condiþii de vânt puternic), este
descrisã în standardul SR EN 13050: 2002, identic cu
standardul european EN 13050: 2000.

Determinarea etanºeitãþii la apã prin încercãri in situ
este descrisã de standardul SR EN 13051: 2002, identic
cu EN 13051: 2001.

Etanºeitatea la aer
Cerinþele de performanþã ale unui sistem de perete

cortinã referitor la etanºeitatea la aer sunt prezentate în
standardul european EN 12152/2002, identic cu stan-
dardul DIN EN 12152.

Metoda de încercare referitoare la etanºeitatea la aer
este prezentatã în standardul SR EN 12153: 2002, identic
cu standardul european EN 12153: 2000.

Alte tipuri de încercãri cerute de proiectant
Proiectantul sistemului de perete cortinã poate

solicita efectuarea ºi a altor încercãri privind rezistenþa la
ºocuri exterioare, rezistenþa la ºocuri interioare, ºoc ter-
mic exterior, cãldurã interioarã, însoleiere etc. Toate
încercãrile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie
efectuate în condiþiile impuse de normele europene, în
laboratoare acreditate.

Montajul sistemelor de pereþi cortinã
Firma care a câºtigat licitaþia pentru a efectua monta-

jul unui sistem de perete cortinã va realiza, în regie pro-
prie sau printr-un proiectant de specialitate, un proiect
detaliat, privind rezolvarea tuturor tipurilor de lucrãri ºi
care va trata elementele de ansamblu, precum ºi detali-
ile specifice clãdirii ºi fiecãrei zone în parte, care diferã
prin sistemul ºi/sau natura materialelor (zona vitratã,
placarea cu panouri din aluminiu a unor zone ale faþadei,
tâmplãria de aluminiu exterioarã). 

Documentaþia tehnicã, elaboratã de firma care va
monta sistemul de perete cortinã (proiectul sistemului de
perete cortinã), trebuie sã respecte normele tehnice ºi
juridice în vigoare în România, precum ºi prevederile
cuprinse în documentul "Caiet de sarcini".

Proiectul sistemului de perete cortinã va fi prezentat
proiectantului general, elaborator al proiectelor de arhi-
tecturã ºi rezistenþã ale construcþiei, în vederea avizãrii
acestuia (validarea ºi armonizarea soluþiilor "de firmã"
adoptate, cu proiectul de arhitecturã al construcþiei ºi cu
prevederile documentului "Caiet de sarcini").

Dacã proiectul sistemului de perete cortinã primeºte
aviz favorabil, acesta va fi înaintat pentru verificare unor
specialiºti cu experienþã în aceastã specialitate, atestaþi
M.T.C.T., în conformitate cu Legea nr.10/1995.

Firma care va efectua montajul unui sistem de perete
cortinã va prezenta eºantioane caracteristice pentru fiecare

Proiectarea ººi mmontajul ppereþilor ccortinã (III)
Ion VLAD – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti - Centrul Naþional de Inginerie Seismicã ºi Vibraþii
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tip de elemente de faþadã, la dimensiunile prevãzute în
proiect (montanþi, rigle-distanþier, aparate de reazem,
elemente de conectare, tipuri de geamuri, panouri de
aluminiu, tipuri de elemente de tâmplãrie), care vor
constitui elemente de referinþã ºi comparaþie pe timpul
desfãºurãrii lucrãrilor de execuþie.

O datã cu livrarea elementelor componente ale unui
sistem de perete cortinã, agrementat în România, se va
asigura un montaj calificat, care va fi realizat cu echipe
specializate (montajul sistemelor de pereþi se
efectueazã, conform prescripþiilor tehnice ale producã-
torului de sistem, de cãtre echipe specializate de pro-
ducãtorii de sisteme de faþadã cortinã).

Obligaþii ºi rãspunderi specifice, în conformitate
cu Legea 10/1995 

Proiectarea ºi montajul unui sistem de perete cortinã
reprezintã un act de responsabilitate juridicã, iar rãspun-
derea pentru realizarea ºi menþinerea, pe o duratã de
timp precizatã, a unor sisteme de perete cortinã de cali-
tate corespunzãtoare revine în întregime factorilor care
participã la conceperea, realizarea ºi exploatarea
acestora.

Factorii implicaþi în conceperea, realizarea ºi
exploatarea sistemelor de pereþi cortinã, potrivit respon-
sabilitãþilor prevãzute de Legea 10/1995, sunt:

investitori;
proiectantul general;
proiectantul de specialitate;
verificatori de proiecte;
fabricanþi ºi furnizori de componente ale sistemelor

de pereþi cortinã;
executanþi (antreprenor general, firmã de montaj);
responsabili tehnici cu execuþia;
proprietarii clãdirilor la care se executã sistemul de

pereþi cortinã;
Comisia de Agrement Tehnic în Construcþii.

Obligaþiile ºi rãspunderile specifice ale factorilor
precizaþi la punctul anterior, prezentate în detaliu în
acest normativ, sunt în concordanþã cu Legea
10/1995, care trebuie respectatã în totalitate.

Obligaþii ºi rãspunderi ale investitorilor:
participarea la elaborarea temei pentru proiectarea

ºi montajul sistemului de perete cortinã; tema de
proiectare trebuie semnatã de cãtre proiectantul general
ºi de cãtre investitor;

stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin
proiectare ºi montaj, pe baza reglementãrilor tehnice,
precum ºi a studiilor ºi cercetãrilor efectuate, în confor-
mitate cu prevederile acestui normativ;

excluderea posibilitãþii începerii execuþiei unui sis-
tem de perete cortinã fãrã proiect realizat de cãtre
ingineri constructori proiectanþi de structuri ºi verificat de
cãtre persoane competente ºi atent selectate din rândul
verificatorilor de proiecte;

obþinerea acordurilor ºi avizelor prevãzute de lege;
asigurarea verificãrii proiectelor, prin specialiºti,

verificatori de proiecte cu experienþã în domeniu ºi ates-
taþi de MCTC;

asigurarea verificãrii execuþiei corecte a lucrãrilor
aferente sistemelor de pereþi cortinã, prin responsabili
cu execuþia sau prin agenþi economici de consultanþã
specializaþi;

asigurarea recepþiei lucrãrilor, la terminarea monta-
jului sistemului de perete cortinã;

asigurarea întreþinerii corecte ºi permanente a sis-
temului de perete cortinã pe întreaga duratã de existenþã
a acestuia. 

Obligaþii ºi rãspunderi ale proiectantului general:
elaborarea, împreunã cu investitorul, a temei pen-

tru proiectarea ºi montajul sistemului de perete cortinã;
elaborarea proiectului de arhitecturã, care este, de

fapt, o propunere de geometrie a sistemului de perete
cortinã (planºe de prezentare a zonelor vitrate, planºe
de prezentare a zonelor opace, perspective, secþiuni,
tablou tâmplãrie);

elaborarea documentului intitulat "Caiet de sarcini",
care sã conþinã cerinþele tehnice minime obligatorii,
în vederea elaborãrii ofertelor de licitaþie, pentru adjude-
carea realizãrii unui sistem de perete cortinã;

completarea documentului "Caiet de sarcini" cu
elemente specifice (de detaliu) ale firmei care va exe-
cuta lucrarea (detalii de racordare cu sistemul structural
al construcþiei etc.); proiectantul general va avea grijã ca
acest caiet de sarcini, completat cu elementele speci-
fice sistemului de perete cortinã ce urmeazã a fi realizat
ºi confirmat de executant, sã aibã caracter de anexã la
contractul de realizare a sistemului de perete cortinã;

avizarea proiectului sistemului de perete cortinã,
întocmit de proiectantul de specialitate.

Obligaþii ºi rãspunderi ale proiectantului de
specialitate:

La proiectarea unui sistem de perete cortinã se vor
avea în vedere urmãtoarele aspecte:

prescripþiile de bazã pentru proiectarea structurilor
din beton armat, beton precomprimat, oþel, zidãrie de
cãrãmidã, lemn, în România, se bazeazã pe metoda de
calcul la stãri ultime, care, pentru calculul eforturilor,
foloseºte coeficienþii parþiali de siguranþã aplicaþi încãr-
cãrilor ºi coeficienþii parþiali de siguranþã aplicaþi carac-
teristicilor de rezistenþã ºi deformaþii ale materialelor
structurale;

deoarece la ora actualã nu existã alte reglemen-
tãri tehnice pentru proiectarea ºi montajul sistemelor de
pereþi cortinã, vor fi respectate prevederile acestui normativ;

se apreciazã cã, eventual, cu justificãri speciale, se
poate folosi pentru proiectarea de rezistenþã ºi
proiectarea pentru deformaþii metoda rezistenþelor
admisibile;

se pot accepta (cu justificãrile speciale necesare)
prescripþii din alte þãri, precum ºi date din instrucþiunile
firmelor care fabricã componentele sistemului de perete
cortinã (aluminiu, oþel, geamuri).

Proiectantul de specialitate este, de regulã, o firmã
agreatã de furnizorul sistemului de perete cortinã,
câºtigãtor al licitaþiei. Proiectantul de specialitate
întocmeºte proiectul sistemului de perete cortinã, care
presupune: proiectul de arhitecturã, proiectul de
rezistenþã ºi proiectul de montaj/tehnologic;

(a) proiectul de arhitecturã va respecta, pe cât posi-
bil, configuraþia propusã de proiectantul general, þinând
seama de calculul sistemului de perete cortinã la acþi-
unea vântului, la acþiunea seismicã ºi de rezultatele
investigaþiilor experimentale pentru determinarea
capacitãþii de deformare a sistemului de perete cortinã
selectat;

continuare în pagina 42
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(b) proiectul de rezistenþã se referã la calculul ele-
mentelor componente ale unui sistem de perete cortinã:
montanþi, rigle–distanþier, geamuri, aparate de reazem
ale montanþilor; pentru fiecare dintre elementele struc-
turale enumerate, se vor prezenta, în mod detaliat,
urmãtoarele piese desenate ºi piese scrise de calcul:

modelele (schemele) de calcul structural, care
vor cuprinde toate caracteristicile structurale, încãrcãrile
considerate pentru fiecare element în parte; pentru
fiecare barã sau piesã structuralã, se vor arãta, prin
desene cotate, caracteristicile geometrice secþionale,
precum ºi valorile caracteristicilor secþionale (arii,
momente de inerþie la încovoiere, momente de inerþie la
torsiune);

metodele pentru calculul eforturilor secþionale ºi al
deformaþiilor, precum ºi rezultatele obþinute;

se va preciza metoda de calcul pentru proiectarea
de rezistenþã ºi de deformaþii, împreunã cu toate valorile
referitoare la siguranþã;

pentru fiecare tip de material (aliajul de aluminiu al
profilelor de aluminiu, oþelul, geamurile) se vor arãta
toate caracteristicile de compoziþie ºi toate caracteristi-
cile de rezistenþã ºi de deformaþie, bazate pe standarde
româneºti, standarde strãine sau, eventual, cu
garanþiile ºi justificãrile necesare, bazate pe datele
firmelor care livreazã elementele respective (profilele
de aluminiu ºi geamurile); caracteristicile se vor referi la
valorile medii, minime, maxime, valorile caracteristice,
coeficienþii de omogenitate, rezistenþele de calcul, rezis-
tenþele admisibile, caracteristici de elasticitate etc.

(c) proiectul de montaj conþine toate instrucþiunile
de montaj ale firmelor furnizoare ale componentelor
sistemului de faþadã cortinã, cu toate detaliile de execuþie
necesare; proiectul de montaj trebuie sã conþinã ºi
fazele determinante asociate montajului sistemului de
perete cortinã. 

Proiectantul de specialitate are, în plus, urmãtoarele
obligaþii:

sã prezinte proiectul elaborat proiectantului gene-
ral, în vederea avizãrii, ºi sã efectueze, dacã este cazul,
modificãrile cerute de cãtre acesta;

sã prezinte proiectul elaborat, cu viza proiectantului
general, a specialiºtilor verificatori de proiecte atestaþi,
stabiliþi de cãtre investitor;

sã urmãreascã permanent montajul sistemului de
perete cortinã, sã fie prezent la fazele determinante ºi sã
elaboreze soluþii pentru eventualele defecþiuni apãrute
în ºantier (fie din vina proiectantului de specialitate, fie
din vina firmei care efectueazã montajul).

Obligaþii ºi rãspunderi ale verificatorilor de proiecte:
Specialiºtii verificatori de proiecte, atestaþi de

M.T.C.T., rãspund,  în mod solidar cu proiectantul de
specialitate, de asigurarea nivelului de calitate corespun-
zãtor cerinþelor proiectului.

Obligaþii ºi rãspunderi ale fabricanþilor ºi furnizo-
rilor sistemelor de pereþi cortinã:

sã furnizeze datele necesare pentru identificarea
fiecãrui reper ce intrã în componenþa sistemului de
perete cortinã adoptat, astfel încât sã existe o evidenþã
clarã a componentelor pe durata fabricaþiei, depozitãrii,
livrãrii (transportului) ºi montãrii acestora (produsele
livrate trebuie sã fie marcate prin sigla firmei, codul repe-
rului ºi numãrul comenzii);

sã furnizeze informaþii despre aptitudinea de
exploatare, durabilitatea ºi întreþinerea sistemului, fabri-
caþia ºi controlul calitãþii componentelor, punerea în
operã, pãstrarea constantã a calitãþii etc.;

sã se oblige prin contract sã furnizeze pentru
întregul sistem de perete cortinã componente de
aceeaºi calitate cu cea prezentatã la câºtigarea licitaþiei;

sã punã la dispoziþie toate normele tehnice care au
stat la baza realizãrii sistemului de perete cortinã;

sã punã la dispoziþie documente care sã ateste
încercãri efectuate în laboratoare de specialitate.

Obligaþii ºi rãspunderi ale executantului:
sã efectueze toate încercãrile stabilite prin "Caietul

de sarcini" ºi la care s-a obligat la semnarea contractului;
executantul sistemului de faþadã cortinã, câºtigãtor

al licitaþiei, va efectua, în mod obligatoriu, relevee ºi
mãsurãtori ale construcþiei existente, înainte de
semnarea contractului, pentru corelarea dimensiunilor
de pe teren cu dimensiunile date în "Caietul de sarcini",
care sunt dimensiuni luate din proiectul de arhitecturã
elaborat de proiectantul general;

sã nu înceapã execuþia unui sistem de perete cortinã
fãrã proiecte de arhitecturã, de rezistenþã ºi de montaj,
semnate ºi ºtampilate de cãtre proiectantul de specialitate
ºi de cãtre specialiºtii verificatori de proiecte, atestaþi de
MLPTL;

sã-ºi însuºeascã proiectul sistemului de perete
cortinã ºi sã sesizeze investitorul, proiectantul general ºi
proiectantul de specialitate despre neconcordanþele ºi
lipsurile de planºe ºi detalii, înainte de începerea exe-
cuþiei, în vederea soluþionãrii acestora;

sã asigure execuþia lucrãrilor la un nivel de calitate
corespunzãtor cerinþelor, concepând ºi realizând un sis-
tem propriu de calitate;

• sã convoace factorii stabiliþi de proiectantul de spe-
cialitate pentru verificarea lucrãrilor ajunse la faze deter-
minante ale montajului, în scopul obþinerii acordului de
continuare a lucrãrilor;

sã soluþioneze defectele ºi neconcordanþele
apãrute în execuþie, numai pe bazã de soluþii date de
proiectantul de specialitate ºi aprobate de verificatorii
proiectului ºi avizate de investitor;

sã utilizeze numai procedee ºi componente pre-
vãzute în proiect ºi care fac parte din sistemul de perete
cortinã pus în operã, certificate sau pentru care existã
agremente tehnice.

Obligaþii ºi rãspunderi ale responsabililor tehnici
cu execuþia:

rãspund pentru realizarea nivelului de calitate a
lucrãrilor aferente sistemului de pereþi cortinã pentru
care au fost angajaþi;

semnaleazã orice neconcordanþã între proiectul
sistemului de perete cortinã ºi lucrãrile din ºantier ºi
anunþã proiectantul de specialitate pentru remedierea
situaþiei. 

urmare din pagina 41 
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DDiissppoozziittiivvee ddee ccoommaannddãã ººii ooppeerraarree
ppeennttrruu ffeerreessttrreellee ddee mmaannssaarrddãã VVEELLUUXX

Pentru iluminarea în profunzime a
încãperilor de la mansardã, se reco-
mandã instalarea ferestrelor foarte
aproape de coama acoperiºului.
Aceste ferestre pot fi acþionate cu aju-
torul tijelor de operare care sunt fie
telescopice, putând fi reglate de la 100 la
183 cm, fie cu lungimea fixã de 80 cm.
De asemenea, pentru a opera bara
de comandã a ferestrelor de man-
sardã, se poate folosi ºnurul de
operare, special creat pentru feres-
trele situate foarte sus, ºi care are o
lungime de 5 m.

Pentru ca acþionarea ferestrelor sã
fie cât mai simplã ºi accesibilã pentru
toþi membrii familiei, VELUX a creat sis-
temul de operare electricã WUX 120,
care permite deschiderea ferestrei cu
ajutorul unui întrerupãtor. Cu acest tip
de dispozitiv poate fi acþionatã o singurã
fereastrã. Pentru a putea deschide
simultan pânã la 3 ferestre, se reco-
mandã utilizarea sistemului de operare
electricã cu întrerupãtor de tip WLX 131.
Sistemul electric poate fi instalat ºi la
ferestrele GGL ºi GGU deja montate.

Gama de rulouri ºi accesorii VELUX
aduce atractivitate ºi fluiditate încãperii,
sporind nivelul de confort ºi funcþionali-
tate la mansardã. Pentru alegerea
accesoriilor trebuie sã aveþi în vedere

atât destinaþia încãperii în care urmeazã
sã fie utilizate, cât ºi orientarea aces-
teia. Acolo unde este necesarã o atenu-
are a luminii, rulourile ºi jaluzelele
VELUX vã oferã posibilitatea de a regla
cantitatea de luminã, imprimând o notã
de eleganþã ºi confort ambientului.

Din categoria dispozitivelor de
comandã care sunt menite sã uºureze
acþionarea ferestrelor de mansardã ºi
a accesoriilor puse la dispoziþie de firma
VELUX, face parte ºi adaptorul pentru
operarea rulourilor interioare. Acesta,
cu ajutorul unei tije de comandã, se
foloseºte pentru acþionarea rulourilor
de tip perdea ºi a rulourilor Siesta, ide-
ale pentru dormitoare. Pentru rulourile
perdea montate la o înãlþime mai mare,
poate fi folosit ºnurul de tip ZAZ (040),
care are o lungime de 5 m.

Tot ce trebuie sã faceþi când coman-
daþi rulouri sau accesorii pentru fereas-
tra dumneavoastrã de mansardã este
sã indicaþi codul de pe plãcuþa de iden-
tificare pentru a fi siguri cã veþi primi
produsul potrivit.

Pentru un nivel sporit de confort,
fereastra de tip GGL INTEGRA este
idealã atunci când proiectul arhitectural
presupune plasarea la înãlþime a feres-
trelor de mansardã. Prevãzutã cu motor
electric care acþioneazã atât clapeta

de ventilaþie cât ºi fereastra, INTEGRATM

este complet echipatã ºi nu necesitã
decât conectarea la o sursã de energie.
Întrerupãtorul ºi telecomanda cu infra-
roºu sunt, de asemenea, incluse, acþio-
nând pânã la trei ferestre sau o
combinaþie de ferestre ºi rulouri. De remar-
cat faptul cã acest tip de fereastrã are ºi
un senzor de ploaie, care este activat
ºi închide automat fereastra în cazul
unei ploi neaºteptate.

În procesul de transformare a man-
sardei în spaþiu locuibil ºi cel de optimi-
zare a confortului, elementul primordial
îl reprezintã invitaþia pe care o facem
luminii naturale ºi aerului curat, spaþiul
astfel creat încântând prin vitalitate
ºi relaxare. 

Interioarele clasice sau nonconformiste de la mansardã pot deveni expresia unui echilibru armonios, rezonat
cu funcþionalitatea ºi confortul atât de necesare ºi apreciate. Vã prezentãm, în continuare, o serie de dispozitive
de comandã concepute sã faciliteze modul de utilizare a ferestrelor ºi a accesoriilor cu care aþi ales sã fie dispuse
ferestrele dumneavoastrã de mansardã. 
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A ttreia sstaþie eecologicã dde bbetoane ddin BBucureºti

Noua staþie de betoane se aflã pe
DN3, la 13 km de centrul Bucureºtiului
ºi la 4 km de Autostrada Soarelui,
având corespondenþã cu estul ºi
sudul capitalei. Aceastã amplasare
faciliteazã, în mod substanþial, activi-
tatea Carpat Beton, având în vedere
cã celelalte 2 staþii sunt situate în nordul
ºi, respectiv, vestul Bucureºtiului.

„Limitãrile, atât din punct de
vedere geografic, cât ºi al capacitãþii
de producþie, nu puteau fi surmon-
tate decât prin deschiderea unei noi
staþii de lucru în aceastã zonã”, a
declarat dl Mihnea Stoian, director
general al Carpat Beton.

Lucrãrile de construcþie la staþia
din Pantelimon au durat aproximativ
6 luni, primul metru cub de beton
fiind produs pe 15 octombrie 2004.
În primele trei luni de activitate, pro-
ducþia a depãºit estimãrile iniþiale.
În prezent, staþia din Pantelimon asi-
gurã cea mai mare parte din cererea
de betoane din zona lacurilor Pantelimon
ºi Cernica, dar nu numai.

Carpat Beton Bucharest –
Pantelimon este specializatã în pro-
ducerea de betoane aditivate, ºape ºi
mortare, fiind în mãsurã sã livreze
aceste produse în cantitãþi, tipuri ºi la
calitatea cerute de beneficiari. Noua
staþie dispune de un personal califi-
cat, activitatea desfãºurându-se în
conformitate cu normele europene

în vigoare. În acord cu strategia
grupului HeidelbergCement privind
protecþia mediului, staþia de betoane
din Pantelimon a fost dotatã cu un
sistem de reciclare a reziduurilor de
beton. Producþia poate continua
inclusiv în perioada de iarnã, staþia
dispunând de instalaþii de încãlzire
pentru apã ºi agregate.

Acest nou punct de lucru vine sã
consolideze poziþia Carpat Beton în
cadrul pieþei de construcþii din zona
capitalei ºi dã startul seriei de
investiþii prevãzute la nivel naþional
de grupul HeidelbergCement.

„Valoarea totalã a investiþiei reali-
zate la staþia din Pantelimon se ridicã
la aproximativ 1,5 milioane de euro”,
a declarat domnul Mihai Rohan,
director general al CarpatCement
Holding. „Pe viitor, preconizãm noi
investiþii ce se vor materializa prin
deschiderea, la jumãtatea anului, a
unei noi staþii de beton în Oradea”, a
mai adãugat domnul Rohan.

Grupul HeidelbergCement este
lider mondial în domeniul materi-
alelor de construcþie, fiind în acelaºi
timp unul dintre primii producãtori de
ciment din lume. La nivel inter-
naþional, grupul are 42.000 de anga-
jaþi în 50 de þãri. În 2004, cifra de
afaceri a grupului s-a ridicat la
6,9 miliarde de euro, iar vânzãrile de
ciment la 65 milioane de tone.

Cu un total al investiþiilor de peste
240 milioane de euro ºi un numãr de
2.300 de angajaþi, HeidelbergCement
este unul dintre cei mai importanþi
investitori germani din România.

În România, HeidelbergCement
este prezent din1998 în producþia de
ciment, betoane ºi agregate prin com-
paniile CarpatCement Holding,
Carpat Beton, respectiv Carpat Agregate.

Carpat Beton, divizia de betoane a
grupului HeidelbergCement în România,
deþine 9 staþii de betoane: trei în
Bucureºti ºi câte una în Timiºoara,
Ploieºti, Iaºi, Braºov, Piteºti ºi Bacãu. 

Carpat Beton, divizie aparþinând grupului Heidelberg Cement în
România, a inaugurat, în luna mai 2005, cel de-al nouãlea punct de
lucru din þarã: staþia de betoane din Pantelimon. Este a 3-a staþie eco-
logicã de betoane din Bucureºti dupã cele din Mogoºoaia ºi bulevardul
Timiºoara.



VVeelluuxx RRoommâânniiaa
llaannsseeaazzãã nnoouull ssiittee

www.velux.ro
Velux România a lansat în cadrul manifestãrii

Construct Expo 2005 noul site al firmei, care conþine

informaþiile complete, actualizate, legate de oferta de

produse, activitatea ºi istoricul firmei etc.

www.velux.ro este o sursã de inspiraþie pentru cei care

doresc sã-ºi transforme mansarda în spaþiu principal de

locuit. În acest scop, site-ul este bogat în aplicaþii multime-

dia, fotografii de proiecte ºi interioare la mansardã pentru

toate preferinþele. Se pune accent pe interactivitate ºi

dinamism, permiþând utilizatorilor sã realizeze combinaþii

fanteziste de ferestre, culori ºi accesorii pentru interioarele

pe care ºi le doresc.

Informaþiile variate se adreseazã unei game largi de

clienþi, de la cei dornici sã testeze piaþa pânã la cei care au

deja experienþa utilizãrii produselor Velux.

Toate materialele informative – broºuri, liste de preþuri,

materiale volante, articole, fotografii – sunt disponibile ºi

pot fi descãrcate direct de pe site.

O altã zonã de maximã utilitate a site-ului este secþiunea

de service, prin intermediul cãreia puteþi intra în legãturã

directã cu specialiºtii Velux prin simpla completare a unor

formulare on-line. 

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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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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Nou ssistem sstructural lla cclãdiri ddin llemn 
prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI, Facultatea de Construcþii Iaºi

Concep]ia ssistemului sstructural
Specific noii structuri este realizarea unui planºeu cu

rigiditate sporitã. Elementul orizontal din structura de
rezistenþã este alcãtuit dintr-o centurã perimetralã (din
dulapi) în formã de “C”, pe care reazemã grinzile
planºeului. Centura este executatã din dulapi acoperiþi
cu pardosealã din plãci de lemn aglomerat sau placaj
dur. Concepþia acestui planºeu permite mãrirea rigiditãþii
în planul lui ºi o participare substanþialã la rigidizarea
generalã a structurii în ansamblul ei. 

Clãdirile care utilizeazã noul sistem structural pot fi
realizate cu un regim de înãlþime de parter pânã la parter
cu unul sau douã niveluri. 

Pereþii portanþi ce se descarcã pe planºee (fig.1, 2, 3)
sunt alcãtuiþi din montanþi, solidarizaþi cu o talpã supe-
rioarã (din douã elemente) ºi una inferioarã (dintr-un ele-
ment). Interspaþiul între axele montanþilor este ales (40 cm
sau 60 cm) în funcþie de încãrcarea care se transmite
prin aceste elemente verticale de rezistenþã. 

Pãstrarea integritãþii structurale a casei din lemn, în
cazul acþiunilor orizontale ºi al tendinþei de deformare,
poate fi asiguratã prin contravântuirea pereþilor portanþi
exteriori (fig.1). Rigidizarea se realizeazã prin dispu-
nerea de bare înclinate la colþurile clãdirii din lemn (reali-
zând suprafeþe triunghiulare nedeformabile), bare din
metal în formã de “X”, plãci din placaj (pozate cu latura
lungã perpendicular pe montanþi), plãci din lemn aglo-
merat sau fibros între montanþi, plãci din ipsos-carton la
interior, plãci din material plastic la faþadã.

Placarea structuralã (exterioarã sau interioarã a
pereþilor) este un factor ce contribuie la rigidizarea
clãdirii, prin “legarea” montanþilor individuali într-o unitate
compozitã.

Amplasarea, tipul (bare sau placãri structurale) ºi
calitatea contravântuirii se realizeazã în funcþie de
mãrimea încãrcãrii din vânt sau a acþiunii seismice. 

În cazul discontinuitãþilor din structura scheletului
pereþilor portanþi din cauza golurilor de ferestre ºi uºi,
continuitatea e realizatã parþial prin introducerea buian-
drugilor (fig. 2). Buiandrugul este influenþat de: mãrimea
deschiderii, poziþia (parter sau etaj) golului, dimensiunile
peretelui casei pe orizontalã ºi verticalã, calitatea ºi specia
de lemn folosit.

Elementele de prindere a componentelor struc-
turale, mãrimea, tipul (cuie, ºuruburi) ºi interaxul diferã
în funcþie de tipul elementului de structurã care se
asambleazã. 

Noul sistem structural este prezentat în ansamblul
lui de la fundaþie la acoperiº, în fig. 4. 

Trebuie sã concepem clãdiri din lemn performante, cu economie de lemn,
de combustibil pentru încãlzire în exploatare, dar ºi executate în timp scurt.

Fig. 1: Rigidizarea colþului clãdirii prin contravântuire

Fig. 2: Concepþia scheletului peretelui exterior în zona golului de fereastrã

Fig. 3: Legãtura între scheletul pereþilor portanþi interiori ºi exteriori

continuare în pagina 54
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Îmbinare ce va
prelua compo-
nenta orizontalã
a încãrcãrii de la
acoperiº

Talpa superioarã
a pereþilor por-
tanþi, element de
descãrcare ºi
legãturã a struc-
turii acoperiºului

Centura de
rigidizare „C” pe
conturul
planºeului cu
dimensiunea pe
verticalã impusã
de înãlþimea
grinzii

Paramentul
pereþilor exteriori
cu rol ºi de
rigidizare

Contravântuire pentru
rigidizarea colþurilor clãdirii, la

sarcinile orizontale

Rigidizãrile grinzilor de planºeu,
pentru a evita deformarea pe

direcþie transversalã

Pardoseala din
plãci din placaj

dur sau lemn
aglomerat ce con-

tribuie la
rigidizarea

planºeului reali-
zând efectul de
„cutie întoarsã”

Grinzile planºeului
se înnãdesc pe

elementul orizon-
tal de la partea

superioarã a
pereþilor portanþi

Rigidizãrile ce
micºoreazã defor-
maþia prin flambaj

a montanþilor

Planºeu cu rigidi-
tate sporitã alcã-

tuit din grinzi,
pozate pe muchie,

ce reazemã pe
centura de contur

„C” ºi pe partea
superioarã a

pereþilor portanþi
(2 elemente)

Sistemul structural al acoperiºului este
alcãtuit din cãpriori, solidarizaþi prin panã
de coama ºi grinzile planºeului de la pod

Fundaþia din beton a
clãdirii din lemn

Fig. 4: Nou sistem structural la clãdiri din lemn

urmare din pagina 52  



Revista Construcþiilor iunie 22005 55



Revista Construcþiilor iunie 2200556

Educaþia ecologicã prin Internet reprezintã cea mai recentã
iniþiativã de responsabilitate socialã a Holcim (România).
În urma succesului cunoscut de proiectul educaþional
„Creeazã-þi mediul!”, Holcim (România) continuã formarea
unui comportament responsabil al elevilor faþã de mediu, abor-
dând, de aceastã datã, un nou canal de comunicare: Internetul.

www.ecoman.ro ºi jocul on-line „Ecoman” au fost concepute
pentru elevii din gimnaziu ºi urmãresc formarea – încã din
copilãrie – a conduitei de protecþie a mediului.

„Încã de la lansarea proiectului „Creeazã-þi mediul!”, ne-am
propus sã îi conºtientizãm pe copii de importanþa unui
mediu sãnãtos ºi a unei atitudini prietenoase faþã de acesta.
Componenta on-line este rãspunsul nostru la numeroasele
solicitãri privind materialele didactice lansate de Holcim în
cadrul acestui proiect. Dorim ca prin www.ecoman.ro ºi prin
jocul dedicat protecþiei mediului sã oferim un acces mai larg
la informaþii de acest tip ºi sã determinãm un grad ridicat de
responsabilizare faþã de aceastã problemã a zilelor noastre,
într-o manierã atractivã pentru copii,” declarã Markus Wirth,
director general al Holcim (România).

Realizat într-o graficã de excepþie, jocul prezintã atmosfera
unui oraº obiºnuit, ameninþat de elemente poluante care devin
personaje de poveste: Apolux, Gunox ºi Noxus sunt principalii
inamici ai mediului ce apar prin poluarea solului, a apei ºi
respectiv a aerului. Rolul lui Ecoman – ºi implicit al celor ce vor
practica acest joc – este acela de a-i învinge pe duºmanii

oraºului, protejând astfel ambientul. “Ecoman” se adreseazã
tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 9 ºi 12 ani (clasele II-V)
ºi este disponibil la adresa www.ecoman.ro.

„Sperãm ca elevii sã îl îndrãgeascã pe Ecoman ºi sã
acceseze cât mai des acest website, întrucât reprezintã o
sursã utilã de informaþii legate de mediu, de factorii ce conduc
la poluarea acestuia, dar se
pot informa ºi asupra moda-
litãþilor de protecþie ºi conser-
vare a sa,” a mai adãugat
Markus Wirth.

Proiectul face parte dintr-un pro-
gram amplu de responsabilitate
socialã desfãºurat de
Holcim în România ºi,
alãturi de investiþii
tehnologice de aproxi-
mativ 20 de milioane
euro, demonstreazã
atenþia pe care com-
pania o acordã pro-
tecþiei mediului.

Website-ul a fost
realizat în colabo-
rare cu agenþia de web-
design AvantajNet
(www.avantaje.ro). 

Holcim aa llansat wwebsite-uul wwww.ecoman.ro ººi uun jjoc oon-lline ppe ttema pprotecþiei mmediului

Educaþie eecologicã pprin IInternet

La ediþia din 2005 a Construct Expo, Holcim (România)
a primit, pentru a patra oarã consecutiv, Premiul de Exce-
lenþã din partea organizatorilor. Anul acesta, compania a
fost premiatã pentru design-ul de avangardã al standului ºi
pentru sistemul HolTrack de gestionare a flotei de transport
pentru ciment ºi beton.

Prin asocierea propriei imagini cu cea simbolicã a unei
sfere, Holcim a transpus în standul sãu de la acest târg
angajamentul companiei faþã de principiul Dezvoltãrii Dura-
bile ºi cei trei piloni ai acestuia: performanþa financiarã, pro-
tecþia mediului ºi responsabilitatea socialã.

“Am încercat ºi anul acesta sã ne prezentãm la Con-
struct Expo într-o manierã cât mai atractivã. Am pornit de la
conceptul «Inspiraþi din sfera vieþii» pentru a reprezenta
sfera activitãþilor Holcim (România) ºi toate elementele
care ne definesc prezenþa în industrie. Premiul pentru
design-ul de avangardã al standului, primit anul acesta, ne
va determina sã fim ºi mai exigenþi în ceea ce priveºte
apariþiile ulterioare la târguri de specialitate,” a declarat
Markus Wirth, director general al Holcim (România).

Standul Holcim
a inclus atât un
spaþiu de prezentare
a produselor ºi servi-
ciilor, cât ºi unul
special amenajat
pentru conferinþe de
presã, prezentãri de
specialitate ºi întâl-
niri. În stand a existat
ºi o zonã dedicatã
naturii ºi protecþiei
mediului, precum ºi un spaþiu de joacã pentru copii.

Standul a fost creat pentru a-i întâmpina pe toþi vizitatorii
care an de an se reîntâlnesc cu Holcim (România) la
Construct Expo: clienþi, specialiºti în domeniul construcþiilor,
jurnaliºti, posibili candidaþi pentru angajare în cadrul Holcim,
publicul larg. 

HHoollcciimm ((RRoommâânniiaa)),,
pprreemmiiaattãã llaa CCoonnssttrruucctt EExxppoo 22000055
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Holcim (România), o companie ce

activeazã dupã principiul dezvoltãrii

durabile, a luat iniþiativa de a publica

acest raport pentru a oferi tuturor

partenerilor sãi de interes – clienþi,

furnizori, autoritãþi, reprezentanþi mass

media ºi publicul larg - informaþii

complete ºi exacte cu privire la

principalele sale arii de activitate.

“Strategia noastrã de a acþiona

conform principiului dezvoltãrii

durabile vizeazã progresul ºi

evoluþia companiei pentru a satis-

face nevoile generaþiilor actuale

fãrã a compromite posibilitatea

viitoarelor generaþii de a-ºi satis-

face propriile nevoi. La nivel mon-

dial, Holcim este membru fondator

al Consiliului Mondial pentru Dez-

voltare Durabilã, compania noastrã

urmând cele trei linii directoare ale

acestui  pr incipiu: c reº terea

economicã, protecþia mediului ºi

responsabilitatea socialã.

La nivel local, raportul recent lansat

de Holcim (România) reprezintã o

dovadã a faptului cã acest principiu nu

se rezumã la a fi un simplu angajament

verbal, ci este susþinut de numeroase

acþiuni întreprinse în toate ariile noas-

tre de activitate,” a declarat Markus

Wirth, director general al Holcim

(România).  

Raportu l  Holcim (România)

include date legate de indicatorii de

performanþã economicã ai companiei,

sistemele de management, strategia ºi

obiectivele locale, dar ºi numeroasele

investiþii ºi acþiuni întreprinse pentru

protecþia mediului.

De asemenea, raportul furnizeazã

informaþii privind modul în care com-

pania îºi asumã angajamentul de

responsabilitate socialã, atât faþã de

parteneri, cât ºi faþã de angajaþii sãi. 

Angajamentul pentru dezvoltare

durabilã defineºte toate acþiunile Holcim –

fie ele strategice, investiþionale, comerciale

sau de imagine. Pe plan financiar, Holcim

(România) a cunoscut o ascensiune

permanentã, devenind unul dintre cei

mai puternici ºi importanþi jucãtori din

industria materialelor de construcþii, cu o

cifrã de afaceri de 130 milioane de euro

(2004) ºi investiþii de peste 300 milioane

de euro, din 1997 ºi pânã în prezent.

Dintre acestea, Holcim a investit aproxi-

mativ 20 de milioane de euro în

protecþia mediului, pentru menþinerea

unui cadru ecologic echilibrat

în zonele în care îºi desfãºoarã

activitatea.

Holcim sprijinã performanþa

prin educaþie, dezvoltând proiecte

de responsabilitate socialã dedi-

cate publicului larg ºi comunitãþilor

locale. Modernizarea grãdiniþei din

Aleºd, lansarea în premierã naþio-

nalã a ªcolii Postliceale de Tehni-

cieni în Industria Cimentului ºi

iniþierea proiectului educaþional ºi

didactic “Creeazã-þi mediul!” pentru

elevii de gimnaziu, urmat de lansa-

rea website-ului ºi a jocului on-line -

care abordeazã tematica protecþiei

mediului - sunt câteva exemple rele-

vante din sfera activitãþilor cu

impact educaþional ºi social, desfã-

ºurate de Holcim în România.  

Holcim (România) a lansat acest

raport în cadrul Construct Expo,

eveniment la care compania a parti-

cipat printr-un stand construit pe

acelaºi principiu al dezvoltãrii

durabile. 

În ccadrul CConstruct EExpo, HHolcim aa llansat
primul RRAPORT DDE DDEZVOLTARE DDURABILÃ din RRomânia

Holcim (România) a lansat, în cadrul manifestãrii Construct Expo, – ediþia 2005, primul Raport
de dezvoltare durabilã din România – o prezentare explicitã a manierei în care aceastã companie îºi
desfãºoarã activitatea în þara noastrã.  
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Influenþa aaditivilor ssuperplastifianþi
asupra pproprietãþilor mmortarelor dde cciment

Ionela CARAZEANU - Universitatea “Ovidius” Constanþa, Facultatea de Fizicã, Chimie ºi Tehnologia Petrolului

Motivul pentru care aditivii super-
plastifianþi sunt mult mai importanþi
decât ceilalþi aditivi chimici îl consti-
tuie tocmai avantajele tehnice ºi
economice pe care le determinã
prin utilizarea lor. În figura 1 este
prezentat schematic efectul aditivilor
superplastifianþi asupra betonului
proaspãt [1].

Aditivul superplastifiant consti-
tuie, astãzi, ingredientul esenþial din
compoziþia betonului, a cãrui prezenþã
are ca efect obþinerea unui beton

de înaltã performanþã, cu densitate
mare, rezistenþã mecanicã º i
durabilitate. 

Atunci când aditivul superplastifi-
ant este utilizat ca reducãtor de apã
în condiþiile aceleiaºi lucrabilitãþi (I în
fig. 1), ce îmbunãtãþeºte propri-
etãþile betonului întãrit ºi, în particular,
creºte rezistenþa ºi durabilitatea
acestuia datoritã reducerii porozitãþii
capilare ºi permeabilitãþii, ambele
efecte fiind determinate de un raport
apã/ciment redus.

Dacã aditivul superplastifiant
este introdus în compoziþia betonului
fãrã modificarea cantitãþii de ciment
sau de apã, lucrabilitatea betonului
proaspãt este mult îmbunãtãþitã
(II în fig. 1). Aceasta este, probabil,
cea mai importantã influenþã a
superplastifianþilor, mai ales dacã
betonul preparat este utilizat în con-
strucþia unor clãdiri care necesitã
multe armãturi metalice, ceea ce
impune utilizarea unui beton cu o
bunã lucrabilitate, care trebuie
menþinutã pe toatã durata punerii
sale în operã [2, 3].

În ultimele trei decade, principalii
aditivi superplastifianþi utilizaþi au fost
polimerii sintetici, solubili în apã, de
tipul condensatelor melaminform-
aldehidice sulfonate (MSF), al con-
densatelor naftalenformaldehidice
sulfonate (NSF), ºi lignosulfonaþii
modificaþi (LSM).

Atenþia cercetãtorilor s-a îndrep-
tat spre introducerea de noi aditivi
superplastifianþi, în scopul obþinerii
de progrese importante în menþi-
nerea lucrabilitãþii în condiþiile uti-
lizãrii unui raport apã/ciment redus,
dar ºi al obþinerii unor betoane cu
rezistenþe mecanice ºi o durabilitate
ridicatã.

Recent, o nouã categorie de aditivi
superplastifianþi – aceea a  polime-
rilor policarboxilici  (PC) – s-a impus
ºi a fost intens studiatã [4 - 13].
Pe lângã faptul cã aceºti compuºi
chimici asigurã o bunã lucrabilitate în
timp, determinã ºi obþinerea de
betoane cu performanþe superioare
celor obþinute cu aditivii din vechea
generaþie – MSF, NSF ºi LSM.

Realizarea unor betoane calitativ superioare, cu rezistenþe mecanice mari, sau a unor betoane cu durabilitate
ridicatã, în condiþiile expunerii la îngheþ-dezgheþ repetat sau la acþiunea unor medii agresive, este condiþionatã,
într-o mãsurã importantã, de folosirea celui de-al patrulea constituent considerat astãzi normal în compo-
ziþia betonului (pe lângã ciment, agregat ºi apã) – aditivul.

Folosirea aditivilor este unul dintre cele mai simple ºi eficiente procedee de modificare a structurii ºi pro-
prietãþilor betonului. Aditivii superplastifianþi, numiþi ºi reducãtori de apã, reprezintã ingredientele esenþiale
a cãror prezenþã în compoziþia betonului permite obþinerea unor mase cu lucrabilitate impusã în condiþiile
unui raport apã/ciment redus.

Fig. 1: Reprezentarea schematicã a efectului aditivilor superplastifianþi
asupra betonului proaspãt [1].
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În plus, aceºti aditivi – bazaþi pe
polimeri policarboxilici – constituie ºi
materiale cu grad redus de toxicitate,
neconþinând formaldehidã, ca cei din
vechea generaþie (tip MSF ºi NSF).

În articolul de faþã ne-am propus
sã prezentãm comparativ efectele
produse de aditivii superplastifianþi
asupra proprietãþilor mortarelor proas-
pete ºi întãrite de ciment, prin utili-
zarea celor trei generaþii de aditivi
plastifianþi: lignosulfonaþii modificaþi,
condensatele melamin (naftalen)
formaldehidice sulfonate ºi polimerii
policarboxilici (poliacrilici sau polivinilici).

Condi]ii [[i mmetode eexperimentale
MATERIALE

Ciment. Pentru investigaþii a fost
utilizat un ciment Portland cu adaos
de calcar ºi întãrire rapidã, de pro-
ducþie italianã, tip CEM II/A-LL 32,5 R.

Aditivi superplastifianþi. A fost
investigatã comparativ influenþa a patru
tipuri de aditivi superplastifianþi dozaþi în
proporþie de 0,20% faþã de ciment:

aditivi superplastifianþi pe bazã de
polimeri policarboxilici (PC1–polivinilici,
PC2–poliacrilici);

aditivi superplastifianþi pe bazã
de condensate sulfonate naftalen-
formaldehidice (NSF);

aditivi superplastifianþi pe bazã
de condensate sulfonate melamin-
formaldehidice (MSF);

aditivi superplastifianþi pe bazã
de lignosulfonat modificat (LSM).

Nisip. A fost utilizat nisip poligra-
nular standardizat (EN 196-1).

Înainte de utilizare, toate materi-
alele (inclusiv apa) au fost condiþio-
nate timp de 24 de ore în atmosfera
controlatã (la temperatura de 20°C).

METODE
Influenþa aditivilor superplastifianþi

asupra proprietãþilor pastelor ºi
mortarelor de ciment, cu raport
apã/ciment = 0,47 ºi ciment/nisip = 1/3,
a fost apreciatã prin determinãri de:

fluiditate, apreciatã prin
metoda rãspândirii mortarelor de
ciment („drop table test” – metoda
UNI 7044); determinãrile au fost
realizate din 30 în 30 minute, într-un
interval de 0 – 150 minute;

densitate aparentã;
aer inclus;
rezistenþã mecanicã la com-

presiune pe microprobe 40 mm x
40 mm x 160 mm realizate din mortar
plastic, compactate prin vibrare ºi pãs-
trate 1-28 zile la temperatura de 20°C,
în mediu saturat în umiditate (95%).

Rezultate [[i ddiscu]ii
Influenþa aditivilor plastifianþi

asupra proprietãþilor betoanelor
întãrite este discutatã în literatura de
specialitate, în principal, sub douã
aspecte: betoane cu dozaje con-
stante de ciment ºi apã  ºi lucrabili-
tate îmbunãtãþitã ºi betoane cu
lucrabilitate constantã, preparate cu
raporturile apã/ciment diminuate. 

Aditivii superplastifianþi introduºi
în cantitãþi mici la prepararea
betoanelor de ciment îmbunãtãþesc
proprietãþile betoanelor în stare
proaspãtã, prin efectul lor fluidifiant,
efect ce constã în creºterea fluiditãþii
pentru un raport apã/ciment dat.  

Pentru a aprecia lucrabilitatea
betoanelor cu conþinut de aditivi
superplastifianþi, au fost realizate
iniþial determinãri pe mortare aditivate.

În figura 2 este prezentatã
evoluþia în timp a fluiditãþii unor
mortare de ciment cu adaos de
0,20% aditiv superplastifiant. 

Evoluþia în timp a fluiditãþii
mortarelor investigate este diferitã, în
funcþie de tipul aditivului existent în
compoziþia acestora. În cazul în care
compoziþia etalon a avut o lucrabili-
tate mult redusã, compoziþiile aditivate
au fost mult mai fluide, menþinându-ºi
lucrabilitatea în timp. Din cele trei
generaþii de aditivi investigaþi se
remarcã aditivii superplastifianþi din
generaþia a III-a, cei pe bazã de acizi

policarboxilici, care au un efect fluidifiant
mult mai important decât aditivii pe
bazã de condensate melaminformalde-
hidice sulfonate sau de condensate
naftalenformaldehidice sulfonate. 

Prezenþa în compoziþia mortarelor
investigate a aditivilor superplastifi-
anþi pe bazã de copolimeri ai acidului
metacrilic (PC2), în proporþie redusã,
de numai 0,20%, determinã, pe
lângã o fluiditate iniþialã foarte mare,
ºi menþinerea acesteia în timp. O ase-
menea comportare este foarte impor-
tantã în cazul betoanelor de tip
„ready-mix” care, în timpul trans-
portului, nu trebuie sã-ºi modifice
substanþial lucrabilitatea pentru a fi
puse în operã în condiþii optime.  

Investigaþiile realizate la o lucrabili-
tate iniþialã constantã (rãspândire de
120 mm) au permis reducerea raportului
apã/ciment pânã la o valoare de 0,41
ºi, ca urmare, o reducere a cantitãþii de
apã necesarã, cu pânã la 35%, evi-
denþiindu-se astfel efectul reducãtor de
apã al acestor aditivi plastifianþi.

În paralel, pe aceleaºi compoziþii
au fost determinate cantitatea de aer
inclus în mortarele proaspete, pre-
cum ºi densitatea aparentã a aces-
tora, ca o mãsurã a cantitãþii de aer
antrenat.

În tabelul 1 sunt prezentate rezul-
tatele obþinute la determinarea can-
titãþii relative de aer inclus ºi a
densitãþii aparente în mortare de
ciment, cu aditivi superplastifianþi.

Fig. 2: Evoluþia în timp a fluiditãþii mortarelor de ciment
cu adaos  de 0,20% aditivi superplastifianþi

Tabelul 1: Evoluþia cantitãþii relative de aer inclus ºi a densitãþii aparente în mortare de ciment,
cu aditivi superplastifianþi

continuare în pagina 60
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Se poate observa cã dintre aditivii
superplastifianþi investigaþi se
remarcã cei din ultima generaþie –
pe bazã de acizi policarboxilici (PC),
compoziþiile realizate cu aceºtia
având cea mai micã cantitate rela-
tivã de aer inclus ºi, corespunzãtor,
cele mai bune rezultate pentru den-
sitatea aparentã. La polul celãlalt se
aflã aditivii pe bazã de lignosulfonaþi
modificaþi, care au un efect antrenor
de aer important.

În figura 3 este prezentatã
evoluþia rezistenþelor mecanice la 1, 7 ºi
28 zile ale unor mortare preparate
cu adaos de 0,20% aditiv superplas-
tifiant. 

Rezultatele obþinute pentru
mortarele întãrite la toate termenele
(1, 7 ºi 28 zile) sunt în bunã concor-
danþã cu cele obþinute la deter-
minãrile cantitãþii relative de aer
inclus ºi a densitãþii aparente.

Se remarcã, de asemenea, aditivii
superplastifianþi pe bazã de acizi poli-
carboxilici care determinã cele mai
mari creºteri ale rezistenþelor meca-
nice, atât dupã o zi (aproximativ de 70%),
cât ºi la celelalte termene de deter-
minare (7 zile – 52% ºi 28 zile – 45%).
Ceilalþi aditivi investigaþi determinã,
de asemenea, creºteri ale rezisten-
þelor mecanice, dar mult mai reduse
(3% LSM – 21% NSF).

Concluzii
Influenþa aditivilor superplastifianþi

asupra proprietãþilor mortarelor proas-
pete ºi întãrite este complexã. Pentru
un raport constant apã/ciment = 0,47,
acþiunea tuturor aditivilor investigaþi a
fost de a determina creºterea fluiditãþii
amestecurilor realizate, dar ºi de
menþinere a fluiditãþii acestora.

Analizând rezultatele obþinute, se
poate alcãtui o serie descrescãtoare a
aditivilor superfluidifianþi investigaþi în
funcþie de efectul lor fluidifiant:

PC2 < PC1 < NSF < MSF < LSM
Prin utilizarea acestor aditivi, se

poate realiza o reducere a cantitãþii de
apã necesarã cu pânã la 35 %, ceea
ce determinã obþinerea unor mase
compacte caracterizate prin valori ridi-
cate ale rezistenþelor mecanice.

Creºterile rezistenþei mecanice
cu pânã la 45% a mortarelor aditi-
vate întãrite la 28 de zile au evi-
denþiat o mai bunã densificare a
acestora; creºteri importante în plus
se pot obþine, prin utilizarea unui
raport apã/ciment redus.
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Fig. 3:  Evoluþia în timp a rezistenþei mecanice la compresiune a mortarelor de ciment
cu adaos de 0,20% aditivi superplastifianþi, întãrite la 1-28 zile.
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Sarabanda ppromisiunilor
A trebuit sã ne „batã” din nou Cel

de Sus cu inundaþiile din aceastã
primãvarã pentru a ne arãta (a câta
oarã?) cât de superficiali suntem ori
de câte ori lucrurile serioase sunt
tratate conjunctural. ªi n-am nici o
îndoialã cã ºi de aceastã datã totul
nu va fi decât ceva mai mult decât
tradiþionalul „hei-rup” românesc,
încastrat în mentalitãþile ºi acþiunile
ce-au pus stãpânire pe viaþa noastrã
în ultimii 50 de ani ai secolului trecut,
dar ºi dupã 1990 încoace.

Lucrul de mântuialã, din care unii
câºtigã sume fabuloase fãrã a da
garanþie ºi, mai ales, socotealã pen-
tru ceea ce au fãcut atunci când
opera lor s-a nãruit aidoma unui cas-
tel de nisip în bãtaia celor mai nevi-
novate valuri, ne-a adus ºi în 2005
într-o situaþie criticã ºi, pe bunã
dreptate, criticabilã. Exemplul întâm-
plãrilor din vestul þãrii (ºi nu numai)
ne-a arãtat cât de nepregãtiþi am fost
ºi suntem pentru a face, cât de cât,
faþã situaþiilor dificile, cu care ne
provoacã uneori natura dezlãnþuitã.

Una dintre acestea a dus la inun-
darea în 2-3 zile a unor suprafeþe
întinse, incluzând în ele mai multe
localitãþi. Aºa a apãrut ceea ce, pe
moment, mai toþi au numit un nou lac
bãnãþean, cã tot lipsea din peisaj.

„Invidioºi” pe Balatonul nostru,
ungurii de peste Tisa au fost primii
care ne-au sãrit în ajutor cu pompele
lor (ca ºi cum noi nu aveam aºa
ceva), pentru a scãpa de noua formã
lacustrã.

Nu de alta, dar nu puteau sta
liniºtiþi la gândul cã putem face con-
curenþã turisticã „mãrii” lor interioare,
care ºi-a cucerit admiraþia pe plan
local ºi internaþional.

Lor li s-au adãugat destul de
repede alþi buni samariteni: germanii
ºi austriecii care, voluntar, doreau sã
ne scape de apa bãltind în exces.

Ce-am fãcut noi în acest timp?
Nu vorbesc de localnici care - vai

de mama lor! - pe lângã „vizionarea”
pe viu a nãruirii agoniselilor de-o
viaþã, de-abia au reuºit sã se
salveze în condiþii dintre cele mai

dificile ºi precare. Bãtuþi de soarta
nemeritatã, ei au înfruntat intemperi-
ile ce ºi-au prelungit durata încã
multe zile. Abia dupã aceea au
început sã „defileze” pe acolo
autoritãþile locale ºi, mult mai târziu,
cele centrale, ambele cu obligaþii
bine stabilite pentru situaþiile de crizã
care apar, bineînþeles, neanunþate.
Maºinile de lux ale oficialilor, nefiind
amfibii, rãmâneau la limitele lacului
format, care acoperea suprafeþe cât
zarea pe orice mare.

Dupã ce-au fost „urecheaþi” de la
nivel prezidenþial, cei în cauzã, în
stilul cel mai cunoscut pe la noi, s-au
întrecut în vizite ºi analize, fãrã a fi
fãcut cunoscute planurile, mãsurile,
responsabilitãþile ºi termenele de
intrare cât de cât în normal.

ªi de aceastã datã n-a existat o
conducere unicã în stare sã aibã sub
control mersul evenimentelor ºi, mai
ales, al intervenþiilor clare ºi coerente
necesare lichidãrii într-un termen
scurt a efectelor inundaþiilor.

Singurele precizãri, discutabile
de altfel, sunt cele referitoare la con-
strucþia caselor pentru sinistraþi,
fãcute de ministrul de resort. Când
spunem discutabile, avem unele
repere care, probabil, au scãpat celor
în cauzã.

Primul ºi cel mai important este
cel legat de termenele de realizare
a noilor case, care s-ar situa între
5 ºi 6 luni.

Poate doar pe hârtie, pentru cã
orice constructor serios, cu toatã
bunãvoinþa sa, nu poate garanta
acest termen dacã vrea sã-ºi
respecte exigenþele profesionale.

Sigur cã, din dorinþa de a pune
mâna pe lucrãrile respective, unii vor
promite marea cu sarea pentru cã,
în caz de nereuºitã (fiind destule
precedente), nu-i va trage nimeni la
rãspundere.

Sã ne explicãm. ªi asta o
facem din considerente logice ºi
pentru a ne situa o datã pentru tot-
deauna în limitele realitãþilor peste
care nu putem trece cu uºurinþa
manifestatã de cãtre noi, din pãcate,

ori de câte ori vrem sã facem pe
eroii în faþa naþiunii.

Existã douã variante care apar în
cazul acestor construcþii, ambele
fiind direct legate de executarea
infrastructurii de utilitãþi.

Prima este cea în care WC-ul ºi
apa curentã vor fi în curte, soluþia cea
mai simplã, dar nu ºi confortabilã.
A doua, desigur, preferatã, cu aceste
utilitãþi incluse în construcþia de
bazã ºi racordate la canalizare.

În ambele situaþii, termenele de
5-6 luni sunt date pripit ºi hazardant
pentru cã, ºi dupã retragerea apelor,
solul încã nu poate suporta lucrãrile
de construcþii înainte de a se usca
pânã la o anumitã adâncime. Dacã se
invocã faptul cã unele utilitãþi existã,
acestea trebuie revizuite, decolmatate
ºi poate, cu unele intervenþii, repuse
în funcþiune. Nemaivorbind de exe-
cutarea drumurilor, a podeþelor etc.,
care necesitã ºi ele timp pentru
execuþie.

Încã o datã se vede cã pentru
toate trebuie timp. Constructorii de
case pot intra în acþiune, având de
învins obstacole, începând chiar cu
fundaþiile noii clãdiri.

Pentru operativitate este bine cã
s-au abandonat licitaþiile, profe-
sioniºtii au ales, zice-se, proiectele
cele mai bune pentru cã numai
„carnetul de partid” purtat de noii
reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi
centrale nu este suficient în luarea
deciziilor optime.

A sosit, aºadar, timpul sã punem
bazã pe reconsiderarea profesiei ºi
a profesionalismului ºi nu pe „entuzi-
asmul” electoral.

Problema construcþiilor din zonele
calamitate, prin natura ei, este ceva
foarte serios ºi trebuie tratatã ca
atare, pentru cã iarna nu-i departe
,chiar dacã-i varã acum, iar oamenii
nu sunt dispuºi sã se îmbete cu apã
chioarã, cã de apã sunt sãtui pentru
mai multe generaþii.

Ciprian ENACHE

Vorbe în vânt?
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CCs-urile de capacitate micã –
uºoare, puternice, robuste

Design-ul simplu, solid al modelelor CC250 ºi CC550
le face nu doar foarte uºoare, ci ºi extrem de robuste ºi
de încredere.

Aceste modele sunt
ideale pentru ataºarea
pe miniexcavatoare ºi sunt
uºor de folosit.

Caracteristici:
un bun raport perfor-

manþã-greutate;
poziþionare rapidã

datoritã capacitãþii de
rotaþie mecanicã la 360°;

posibilitatea înlocuirii
lamelor;

plãci de pulverizare (mãrunþire)
opþionale, disponibile pentru
modelul CC 550. 

Utilizãri:
pentru demolãri uºoare, ca de

exemplu: elemente mici de beton
uºor armat, zidãrie;

eficiente, în mod special,
pentru degajarea ºi reconstrucþia
interioarelor.

CCs-urile de capacitate mare –
puternice, rapide, modulare

Toate modelele de la CC 1501 în sus sunt optimizate
FEM, pentru a face faþã celor mai grele solicitãri. Corpul
în care este montat cutterul (cuþitul) este prevãzut cu doi
cilindri hidraulici puternici, cu valve de vitezã, care sã
asigure timpi minimi per ciclu. Design-ul modular permite
ca fiecare unitate sã fie echipatã cu cleºti diferiþi, în
funcþie de necesitãþi.

Caracteristici:
douã variante de cleºti (U= universal, pentru beton ºi

armãturi; S = Steel,
pentru grinzile de
oþel);

proiectat cu
un cleºte simplu ºi
unul dublu, ceea ce
previne distrugerile
rezultate din tensiu-
nile de curbare care
apar în timpul tãie-
turii ºi simplificã
manipularea;

Dezvoltarea, în ultimii ani, a maºinilor ºi echipamentelor specializate a
transformat demolarea mecanizatã într-un proces precis, rentabil ºi rapid.

Acolo unde antreprenorii au nevoie sã reducã zgomotul ºi vibraþiile
în timpul demolãrii, sã asigure o mare precizie în demolarea selectivã ºi
evacuarea materialelor rezultate sau au de-a face cu beton, armãturi ºi
chiar grinzi de oþel în cadrul aceluiaºi proces, foarfecele hidraulice,
pulverizatoarele, multi-grapplerele ºi tãietoarele de deºeuri – echipa-
mente pentru demolare silenþioasã – oferã soluþia.

Din cauza creºterii costurilor pentru terenurile ocupate, reciclarea
materialelor de construcþii a devenit o afacere profitabilã. Utilajele pen-
tru demolare silenþioasã pot fi folosite, de asemenea, pentru a mãrunþi ºi
separa betonul, armãturile ºi pentru a tãia oþelul în bucãþi de dimensiuni
potrivite pentru încãrcarea cuptoarelor.

În plus, acþionarea cu vibraþii reduse a acestor utilaje micºoreazã ten-
siunea nu doar la braþe ºi platforme, dar ºi la nivelul manipulanþilor
(operatorilor), îmbunãtãþind semnificativ productivitatea lor ºi capaci-
tatea de concentrare pe durate mai lungi.

ATLAS COPCO ºi-a extins sistematic gama de produse, pentru a
furniza foarfece hidraulice, pulverizatoare, multi-grapplere ºi tãietoare de
deºeuri din toate clasele de mãrime ºi performanþã.

...vã oferã
Echipamentele ppentru ddemolare ssilenþioasã

de lla AATLAS CCOPCO

CC – FOARFECE HIDRAULICE
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doi cilindri hidraulici care asigurã un flux optim de
putere în timpul zdrobirii (mãrunþirii);

rotire hidraulicã la 360°,  cu protecþie de supra-
încãrcare;

valve de vitezã care asigurã timpi scurþi/ciclu;
înlocuire rapidã a pãrþilor supuse uzurii (dinþi ºi

lame), cu ajutorul dotãrilor on-board;
corp al cutterului extrem de robust.

Utilizãri pentru varianta U:
demolãri de clãdiri cu grad uºor pânã la mediu,

beton armat, de la uºor la mediu, zidãrie densã;
demolãri industriale grele, elemente de beton

puternic armate;
tãierea grinzilor de oþel;
secþionarea secundarã;
separarea materialelor.

Utilizãri pentru versiunea S:
tãierea structurilor metalice (secþiuni în structuri din

oþel standard).

SC – TÃIETOARE DE DEªEURI (scrap cutters) –
mici, dar puternice

Cu design-ul compact al lamei ºi un cleºte mobil,
tãietoarele de deºeuri SC pot dezvolta forþe tãietoare
semnificativ superioare, în comparaþie cu tãietoarele cu
doi cleºti mobili ºi lame lungi. Forþe mai mari de tãiere
înseamnã rate de tãiere mai mari, ceea ce, în cele din
urmã, deschide perspective pentru o gamã largã de
aplicaþii. Tãietoarele SC nu sunt doar puternice ºi versatile;
ele asigurã o productivitate ºi o fidelitate deosebite.

Caracteristici:
o foarte bunã forþã de tãiere pe toatã lungimea

lamei;
cilindru puternic;
rotire hidraulicã la 360°, care asigurã o poziþionare

rapidã ºi precisã;

timpi scurþi/ciclu;

componente solide, extrem de rezistente;

lame înlocuibile.

Utilizãri:

tãierea structurilor din metal (grinzi,

secþiuni, cabluri, tije);

demolãri cu miniexcavatoare

ori roboþi pentru demolare, în

interiorul clãdirilor º i  î n

perimetre contaminate

(uzine chimice, centrale

atomoelectrice). 
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MARCOM la CConstruct EExpo 22005

KOMATSU, a doua putere mondialã în
domeniul utilajelor de construcþii, a fost
prezent la Construct Expo 2005 prin inter-
mediul Marcom, unicul sãu partener autorizat
în România.

Ce echipamente Komatsu au fost expuse la
standul Marcom?

buldoexcavator KOMATSU WB93R-2
(cel mai vândut buldoexcavator din România);

buldoexcavator KOMATSU WB97S-2
(4 roþi motoare ºi egale ca mãrime);

mini excavator KOMATSU PC20 (ideal
pentru lucrul în oraº);

mini încãrcãtor multifuncþional KOMATSU
SK714-5 (cu ataºamente de lucru: perie, cupã
multifuncþionalã, picon pe placã);

mini încãrcãtor multifuncþional KOMATSU
SK815-5 (cu ataºamente de lucru: sãpãtor de
ºanþuri, forezã, braþ de excavator);

manipulator telescopic KOMATSU WH714H
(ideal pentru construcþia de blocuri ºi vile –
capacitate de ridicare: 4.500 kg la 14 m înãlþime);

încãrcãtor frontal KOMATSU WA65 (în premierã
prezentat la un târg în România dupã lansarea oficialã);

încãrcãtor frontal KOMATSU WA95 (ideal pentru
lucrul în ºantier);

încãrcãtor frontal KOMATSU WA250-5 (productivi-
tate excelentã în balastiere de nivel mic ºi mediu);

excavator pe ºenile KOMATSU PC210-7 (excava-
toarele KOMATSU sunt considerate de specialiºti a fi
cele mai performante, productive ºi fiabile excavatoare
din lume);

excavator pe pneuri KOMATSU PW130-6 (second
hand);

stivuitoare KOMATSU (diesel si gpl).

Cu ocazia manifestãrii Construct Expo 2005, MARCOM a prezentat o gamã foarte bogatã de echipamente,
de la utilaje de micã mecanizare pânã la echipamente de medie ºi mare mecanizare. Aceastã gamã nu a fost
aleasã întâmplãtor, ci în funcþie de nevoile ºi cererile de pe piaþã.
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Ce alte echipamente au fost prezentate?
macara autoridicãtoare POTAIN (idealã pentru construcþia

de vile, blocuri P+5, extrem de mobilã, montaj într-o orã);
automacara de intervenþie SENNEBOGEN (pe ºasiu

VOLVO, a fost prezentã la standul Marcom prin
amabilitatea conducerii ROMGAZ);

ataºamente pentru demolãri MANTOVANIBENNE
(pulverizator, fãlci demolatoare ºi cupã greifer, toate
putând fi montate pe excavatorul KOMATSU PC 210-7);

ciocane hidraulice INDECO (pentru buldoexca-
vator ºi mini încãrcãtor multifuncþional);

motocompresor elicoidal ATLAS COPCO.
Standul nostru a fost vizitat de peste 1.000 de firme,

o parte dintre ele contractând aproape toate echipa-
mentele din standul MARCOM.

Mulþumim tuturor vizitatorilor care ne-au trecut
pragul pe durata Construct Expo 2005!
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rreepprreezzeennttaatt îînn RRoommâânniiaa ddee RROOMMNNEEDD
ECHIPAMENTE HIDRAULICE DE ÎNCÃRCARE, DESCÃRCARE, BASCULARE, CONTAINERE

Grupul VDL Olanda, format din 60 de firme cu un
numãr de 4.700 de angajaþi ºi cu o prezenþã în 14 þãri,
este o marcã binecunoscutã pe piaþa europeanã pentru
calitatea deosebitã a produselor sale. Produsele firmei
VDL Containersystems, pe care o reprezentãm, vin sã
completeze oferta de pe piaþa româneascã de echipa-
mente pentru transportul, încãrcarea, descãrcarea ºi
bascularea containerelor pentru ºpan, gunoi, materiale
de construcþie, deºeuri etc. 

Principalul avantaj îl reprezintã eficientizarea trans-
porturilor prin eliberarea capului tractor în timpul în care
se face încãrcarea sau descãrcarea, metodã larg
utilizatã pe plan internaþional datoritã mãririi timpului de
utilizare pentru mijloacele de transport. 

Produsele lansate deja pe piaþa româneascã sunt
urmãtoarele:

Sisteme cu cârlig pentru încãrcare, basculare ºi
descãrcare.

Gama de dimensiuni este foarte mare de la sisteme
de 8 tone, cu lungimi de la 4 metri, pânã la 25 de tone cu
lungimi de 6,6 metri. Cârligele pot fi cu extensie coman-
datã hidraulic pentru diferite modele de containere,
opþiunile fiind numeroase în funcþie de necesitãþile clientului.

Sisteme prin sãltare cu douã braþe, folosite în spe-
cial pentru transportul ºi colectarea gunoiului menajer. 

Produsele sunt de douã dimensiuni de 13 ºi 18 tone,
valori care acoperã toatã gama de camioane.  Braþele sunt
hexagonale asigurând, de asemenea, poziþionarea con-
tainerelor în momentul descãrcãrii sau încãrcãrii pe poziþia
necesarã, locul de manevrã fiind redus astfel la maximum.

Sistemele se livreazã cu instalare pe camionul bene-
ficiarului, ele fiind proiectate în Olanda special pentru
tipul de ºasiu al utilizatorului, ceea ce reduce substanþial
timpul de livrare a produsului ºi de blocare a maºinii.
Produsele corespund normelor europene în vigoare,
fiind marcate CE. Existã, de asemenea, posibilitatea

RomNed este o firmã româno-olandezã specializatã în echipamente hidraulice pentru construcþii ºi trans-
porturi. Din gama de produse, enumerãm: ataºamente pentru macarale ºi excavatoare, mãrcile Kinshofer
(Germania) ºi Conwad (Olanda), ciocane hidraulice, foarfece de demolare marca Soosan (Coreea de Sud),
ciocane hidraulice pentru parplanºe, piloni, þevi marca ICE (Olanda), sisteme complete de basculare pentru
bene marca Hyva etc. 
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instalãrii unei macarale în funcþie de necesitãþile benefi-
ciarului. Pentru acestea o f e r i m  o  s e r i e  d e
ataºamente speciale, fabricate în Germania de cãtre
firma Kinshofer. 

Sistemele VDL fiind fabricate din oþel special aliat, cu o
greutate proprie redusã, dau posibilitatea utilizatorului sã
încarce greutãþi mari ºi sã utilizeze containere solide
pentru materialele ce trebuie transportate. Investiþia se
recupereazã rapid prin reducerea timpului de lucru,
manevrele executându-se în câteva minute, iar comenzile
sunt amplasate în cabinã.

Containerele sunt stabilizate pe ºasiu hidraulic, un
sistem de siguranþã nepermiþând plecarea camionului

cu containerul nefixat, existând, de asemenea, ºi un sis-
tem de senzori pentru poziþionare. În partea din spate
existã un sistem de ghidare cu role pentru poziþionarea
exactã a containerului pe ºasiu. Se pot ataºa cârlige de
remorcare, marca Ringfeder, pentru remorci de diferite feluri.

Firma RomNed practicã preþuri convenabile pentru
instalare, vopsire în culoarea ºasiului, oferind ºi alte
opþiuni pentru carosare, cum ar fi: apãrãtori de
noroi, barã de protecþie spate, corp de lumini etc.,
rãspunzând necesitãþilor diferite ale clienþilor.

Vã aºteptãm pentru a rãspunde solicitãri lor
dumneavoastrã asigurându-vã de profesionalismul
echipei noastre. 
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SC LLUXFAN SSRL - oo oofertã ccu pputere
Mini îîncãrcãtoare LLOCUST 

Politica sa comercialã este
susþinutã de calitatea superioarã
a service-ului, prin producþia ºi
livrarea pieselor de schimb.
Partea integrantã a producþiei
este asiguratã de cooperarea cu
firmele partenere, cum este
ORESTEIN & KOPPEL A.G. ,
specializatã în producþia utila-
jelor de construcþii.

Datoritã calitãþii ºi flexibilitãþii,
societatea a dobândit o poziþie
de succes atât în þarã, cât ºi
peste hotare. Aceastã calitate a
fost rãsplãtitã cu numeroase
medalii ºi diplome:

Medalia PTC AWARDS 2000
COMPETITION (USA, pentru
încã rcã to ru l  Locus t  -  L752
(anul 2000);

Medal ia Târgului  inter-
naþional pentru construcþii de
maºini  de la NITRA, pentru
LOCUST- L1203 (anul 2001);

C e r t i f i c a t e  d e  c a l i t a t e
ISO 9001 (LRQA);

Medalia de aur pentru para-
metrii tehnici pentru încãrcãtoare
LOCUST (anul 2003);

Medalia Expoziþiei ZEME
ZIVITELKA din Cehia pentru
LOCUST L853 (anul 2004);

Certificat de calitate AQAP
2110 (anul 2004);

P lacheta de aur  pent ru
LOCUST - L903 de la CONECO 2005.

D e  a s e m e n e a ,  M i n i s t e r u l
Economiei al Republicii Slovacia
a  î n m â n a t  s o c i e t ã þ i i  Wa y
Industry A.S. diploma de „Cel
mai bun exportator al anului 2004”
(anul 2005).

Parametrii tehnici ai gamei
LOCUST sunt:

motoare YANMAR;
acþionare - hidrostatica este

asiguratã de hidrogeneratoare
BOSCH-REXROTH;

sistem hidraulic al insta-
laþiei de lucru:

-  h id rogenera tor  BOSCH-
REXROTH;

- distribuitor cu sistem LUDV
BOSCH-REXROTH.

Încãrcãtoarele LOCUST pot fi
utilizate cu sortimentul larg de
accesorii pentru lucrãri de con-
strucþii, cele terasiere ºi pentru
alte ramuri ale economiei.

Societatea LUXFAN SRL Oradea, reprezentantul autorizat al firmei WAY INDUSTRY AS din
Republica Slovacia, producãtoare de încãrcãtoare frontale, oferã pe piaþa româneascã toatã
gama de încãrcãtoare LOCUST – L-752, L-853, L-903, L-1203 ºi TALET 30 (utilaj de tractat tehnicã
aeroportuarã).
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Societatea LUXFAN S.R.L. Oradea
este, de asemenea, importatoare de
ciocane hidraulice ARROWHEAD
ROCKDRILL din Anglia.

Dacã vrei sã ºtii de ce ciocanele
Arrowhead Rockdrill reprezintã
prima opþiune a unui numãr din ce în
ce mai mare de clienþi din toatã
lumea, nu cãuta mai departe!
Design-ul ergonomic folosit de
Arrowhead asigurã echipamentului
fiabilitate ºi o duratã minimã de
amortizare.

De peste 20 de ani, compania
Arrowhead Rockdrill este un pro-
ducãtor de prim rang al uneltelor ºi
componentelor de schimb pentru
ciocane hidraulice.

Având în prezent vânzãri la scarã
mondialã ºi o reþea de distribuþie
puternicã, Arrowhead Rockdrill nu
este numai singurul producãtor

britanic de ciocane hidraulice, ci a
devenit una dintre companiile cu o
gamã completã de ciocane hidraulice,
unelte ºi piese de schimb, deservind
industria construcþiilor.

O datã cu noua serie de ciocane,
Arrowhead a recunoscut cã cererea
în industrie diferã de la un sector la
altul. În consecinþã, compania a
creat o serie de pickhammere
hidraulice care satisfac toate nece-
sitãþile specialistului din construcþii
de azi.

Seria „S” de la Arrowhead
oferã: o gamã completã de
ciocane care se adapteazã
oricãrui tip de excavator sau
de sanie portcuþit, sisteme de
reducere a presiunii asupra
transportoarelor, tehnologie
„plug and play” care simplificã

operaþiile - testate în funcþiune în
diverse condiþii, testate ºi aprobate de
O.E.M., proiectate pentru compatibi-
litate cu toate tipurile de excavatoare.

Seria „Urban” de la Arrowhead
îmbinã avantajele design-ului simplu,
fiabil ºi solid cu unele caracteristici
tehnice, precum funcþionarea silen-
þ i oasã ,  amor t i -
zarea reculului ºi
lubrifierea centralã.

CCIIOOCCAANNEE HHIIDDRRAAUULLIICCEE AARRRROOWWHHEEAADD RROOCCKKDDRRIILLLL - AANNGGLLIIAA
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În conformitate cu prevederile
ultimelor reglementãri tehnice, având
ca obiectiv infrastructurile rutiere ºi
aeroportuare în vigoare, respectiv
normativul NE 014 – 2002 privind
execuþia îmbrãcãminþilor rutiere din
beton de ciment în sistemele cofraje
fixe ºi glisante, cimenturile Portland
EN 197-1 – CEM I 42,5 R ºi CD 40
STAS 10092 – 78, cimenturi spe-
ciale pentru drumuri ºi piste de aero-
porturi, sunt cele mai indicate pentru
asigurarea calitãþii ºi durabilitãþii
lucrãrilor în exploatare.

Fisuri [[i ccr\p\turi aap\rute
la bbetoanele pproasp\t tturnate

din ccauza ttemperaturii aambiante
Dacã rosturile transversale ale

îmbrãcãminþilor din beton nu sunt
tãiate în timp util sau dacã, imediat
dupã turnarea betonului, apar unele
variaþii de temperaturã, fisurile sau,
ulterior, crãpãturile nu ezitã sã aparã
la suprafaþa dalelor sau chiar în pro-
funzimea acestora.

În condiþiile climatice specifice
României, aceste tipuri de defecte
apar în perioada mai-august ºi, în
special, acolo unde betonul a fost
turnat dimineaþa ºi este afectat atât
de cãldura sa de hidratare, cât ºi de
cãldura razelor solare. Din aceastã
cauzã, betoanele turnate spre searã
au o comportare mult mai bunã din
punctul de vedere al riscului fisurãrii.
Temperatura la care betonul se
întãreºte (momentul când betonul
este lipsit de tensiuni longitudinale)
poate fi numitã ºi temperatura
la care eforturile sunt nule .

Dacã sunt create condiþii ca tem-
peratura betonului sã fie apropiatã
de "temperatura de efort nul" ºi
dacã nici rosturile nu au fost tãiate la
timp, rezultã o serie de eforturi longi-
tudinale din cauza inhibãrii contracþiilor
termice ale îmbrãcãmintei respec-
tive care, în final, conduc la apariþia
crãpãturilor transversale. 

Crãpãturile longitudinale pot
apãrea, de asemenea, mai ales
când îmbrãcãmintea ce se con-
struieºte are o lãþime mare, iar ros-
turile longitudinale tãiate în betonul
întãrit încã nu au fisurat.

Acesta este ºi motivul pentru care
rosturile longitudinale trebuie tãiate
mai adânc cu 40-45% din grosimea
dalei, în comparaþie cu rosturile
transversale ce se executã la 25-30%
din grosimea dalei. În mod curent,
deschiderea acestor fisuri longi-
tudinale scade pe adâncimea
îmbrãcãmintei (ca o panã).

Tensiunile de încovoiere sunt
principala cauzã care genereazã
acest tip de fisuri, deoarece spre
deosebire de rosturile transversale,
la rosturile longitudinale eforturile
longitudinale sunt foarte mici. Dacã
suprafaþa îmbrãcãmintei este rãcitã
brusc, apar la fel de bine ca ºi efor-
turile de încovoiere tensiuni intrinseci
în zona superioarã a îmbrãcãmintei,
care pot cauza crãpãturi ale
suprafeþei dalelor.

Încercãrile efectuate pe ameste-
curi standard de beton ºi diferite
tipuri de ciment au arãtat cã cimentul
poate fisura/crãpa înainte de a
fi complet disipatã cãldura lui

de hidratare (la temperaturi de 20-25°C)
sau crapã numai dupã rãcirea
dalelor deci, dupã 3 – 4 zile.

Eforturile dde îîncovoiere
[i ccompresiune

În România, ca ºi în multe alte
þãri europene, îmbrãcãminþile din
beton rutier ºi aeroportuare sunt
construite fãrã armare, astfel cã
eforturilor de încovoiere li se dã o
importanþã deosebitã, iar cele de
compresiune sunt minimalizate.

Un efort de încovoiere mai ridi-
cat, specific unui ciment, nu duce
neapãrat la un efort de încovoiere
ridicat în beton. De aceea, mai nou,
standardele europene privind cimen-
turile nu cuprind ºi cerinþele pentru
aceastã caracteristicã.

Spre deosebire de cazul efor-
turilor de încovoiere, existã o bunã
corelaþie între eforturile de compre-
siune ale cimentului ºi cele ale
betonului.

Rezisten]a lla îînghe]-ddezghe]
[i lla ss\ruri aacide

Alãturi de un raport A/C cât mai
scãzut, un conþinut ridicat de aer
oclus în beton (bule cu diametrul de
circa 0,2 mm) este hotãrâtor pentru
asigurarea unei rezistenþe bune atât
la acþiunea fenomenului de îngheþ-
dezgheþ, cât ºi a sãrurilor acide.
O bunã rezistenþã la îngheþ-dezgheþ
ºi la sãruri acide, a betonului
preparat cu adaosuri de cenuºã,
poate fi asiguratã numai în condiþiile -
destul de greu de realizat pe ºantier
– de menþinere în stare umedã timp
de câteva sãptãmâni a suprafeþelor
de betoane proaspãt turnate.

Influenþa ccimentului
asupra ccalitãþii ººi ddurabilitãþii

betoanelor rrutiere ººi aaeroportuare
Viorel PÂRVU, Maria PÂRVU - SEARCH CORPORATION, Bucureºti

Cimentul destinat realizãrii betoanelor rutiere ºi aeroportuare prezintã unele particularitãþi care influenþeazã
atât proprietãþile betonului în stare proaspãtã, cât ºi durabilitatea acestuia în perioada exploatãrii.

Cimenturile cu întãrire rapidã trebuie folosite numai pe timp rece sau pentru lucrãri de reparaþii ale
betoanelor rutiere ºi aeroportuare, asigurând, totodatã, o bunã comportare a acestora la fenomenul de
îngheþ-dezgheþ repetat ºi la acþiunea sãrurilor folosite pentru dezgheþ.

Cercetãrile efectuate atât în laborator pe epruvete, cât ºi în exploatare pe îmbrãcãminþile din beton ale
pistelor aeroportuare, au arãtat cã tensiunile interne apãrute în structura acestora s-au datorat unui gradient
de umiditate care nu a fost constant pe toatã grosimea dalei.

Riscul de apariþie a fisurilor la suprafaþa dalelor de beton poate fi eliminat cu cheltuieli reduse dacã la
execuþia acestora se folosesc cimenturi al cãror conþinut de sodiu echivalent nu depãºeºte 1% din masã.
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Cr\p\turile ssuprafe]ei
Uneori, la suprafaþa îmbrãcãmintei

vechi din beton de ciment pentru dru-
muri ºi piste aeroportuare, au fost
observate o serie de crãpãturi longitu-
dinale, care aveau adâncimi variabile
de numai câþiva centimetri.

Cauzele care au condus la
apariþia acestor crãpãturi sunt
tensiunile intrinseci din masa
betonului, cauzate în mare mãsurã
ºi de excesul de umezealã de la
partea inferioarã a dalelor, concomi-
tent cu prezenþa unei zone uscate
la suprafaþa acestora.

În zonele unde expansiunea
(dilatarea) îmbrãcãminþilor din beton
a fost împiedicatã pe direcþie longitu-
dinalã, apar cu mare frecvenþã
crãpãturile longitudinale.

Toate îmbrãcãminþile aºezate pe
fundaþii stabilizate cu ciment ºi care
nu au un drenaj satisfãcãtor sunt
expuse riscului de apariþie a crãpã-
turilor (fisuri cu deschideri mai mari
de 3 mm) longitudinale.

Faþã de cele prezentate mai sus,
se poate concluziona cã apariþia
crãpãturilor longitudinale la suprafaþa
dalelor este în directã corelare, atât
cu prezenþa unui drenaj nesatisfãcã-
tor sub dalele din beton, cât ºi cu uti-
lizarea unui ciment cu echivalent de
sodiu peste 1%.

Concluzii ggenerale ffinale
Cimenturile ce urmeazã a fi uti-

lizate la realizarea îmbrãcãminþilor
din beton pentru drumuri, autostrãzi
ºi piste aeroportuare trebuie sã
îndeplineascã unele cerinþe specifice.

La fel cum proprietãþile betonului
rutier în stare proaspãtã sunt influenþate
de ciment (lucrabilitate, timp de prizã,
fineþe de mãcinare), cimentul este deci-
siv ºi pentru calitatea îmbrãcãminþilor
de beton în stare întãritã.

În scopul realizãrii unor îmbrã-
cãminþi din beton cu o bunã durabili-
tate în exploatare, este necesar ca
cimentul sã prezinte o serie de
caracteristici, cum ar fi:

a) tendinþa redusã de fisurare în
perioada de la turnare pânã la
tãierea betonului în stare întãritã;

b) rezistenþa la încovoiere a
cimentului sã fie cât mai mare în
scopul asigurãrii unor valori cât mai
mari pentru aceastã caracteristicã
importantã a betonului rutier ºi
aeroportuar;

c) este recomandabil sã fie
folosite cimenturile cu rezistenþe
iniþiale mari numai în sezonul rece
sau pentru îmbrãcãminþile din beton,

care necesitã a fi reparate în regim
de urgenþã;

d) pentru asigurarea unor bune
rezistenþe la îngheþ-dezgheþ ºi sãruri
acide, nu se vor folosi, la execuþia
îmbrãcãminþilor din beton pentru
drumuri, autostrãzi ºi piste aeropor-
tuare, cimenturi cu adaosuri ridicate
de cenuºã de termocentralã;

e) pentru a se evita riscul de
apariþie a fisurilor ºi crãpãturilor la
suprafaþa betoanelor rutiere ºi aero-
portuare din cauza diferenþelor mari
de umflare ºi contracþie, urmare a
variaþiilor de umiditate, nu trebuie
utilizate cimenturile cu un conþinut
ridicat de alcalii.
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O ssoluþie sstabilã
pentru oo llume iinstabilã
ing. Adriana ENE, Departament Geosintetice - S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCÞII S.R.L.

Soluþii pentru creºterea capacitãþii
portante

Problemele care apar la struc-
turile rutiere ºi la platforme, în
urma cedãrii materialului din fun-
daþie sau a instabilitãþii materia-
lului din patul drumului, pot fi
eliminate utilizând sistemul de
confinare geocelular GEOWEB®.
Acest sistem asigurã o bunã stabi-
l izare, diminuând f isuri le din
stratul de suprafaþã. 

Sistemul creeazã o structurã
semirigidã, conduce la reducerea
semnificativã a stratului de formã,
conferã timp de exploatare îndelungat

ºi reduce considerabil costurile de
reparaþie ºi întreþinere. 

GEOWEB® = Costuri scãzute în
prezent + costuri scãzute în viitor

Care este mecanismul? 
Sistemul de confinare celularã

GEOWEB® îmbunãtãþeºte caracte-
risticile materialului de umplere, adãu-
gând coeziunii acestuia o coeziune
aparentã. 

Sistemul controleazã eforturile
tangenþiale ºi deplasarea lateralã a
materialului de umplere. 

Rezistenþa perifericã circularã a
celulelor, rezistenþa pasivã a
celulelor adiacente ºi interacþiunea
dintre materialul de umplere ºi
pereþii texturaþi ai celulelor conduc la
obþinerea unor rezultate remarcabile
în comparaþie cu alte soluþii. 

Avantajele sunt demne de luat în
considerare, astfel:

se obþine o bazã solidã, cu
rezistenþe mari la încovoiere; 

sistemul acþioneazã ca o placã
semirigidã, prin distribuirea lateralã
a sarcinilor, reducând presiunea
asupra patului drumului; 

reduce amplitudinea deforma-
þiilor verticale;

controleazã tasãrile diferenþiate ºi
totale, chiar ºi în cazul terenurilor slabe; 

permite utilizarea materialelor
locale ca materiale de umplere.

Sistemul GEOWEB® este o
structurã celularã tip fagure,
care îmbunãtãþeºte considerabil
caracteristicile materialului de
umplere. Sistemul are multiple
utilizãri, printre care enumerãm:
creºterea capacitãþii portante a
terenurilor slabe, realizarea struc-
turilor de sprijin, protecþii de
taluzuri ºi control erozional, pro-
tecþii ºi apãrãri de maluri etc. 

Pentru a asigura o conlucrare
cât mai bunã cu materialul de
umplere, materialul este texturat,
iar golurile practicate în pereþi
asigurã un drenaj eficient, per-
miþând, dupã caz, ºi dezvoltarea
vegetaþiei. 
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Stabilizarea structurilor rutiere
Sistemul GEOWEB® este special

conceput pentru a crea o structurã
rutierã rezistentã la condiþii de trafic
greu. Selectarea materialului de
umpluturã pentru fundaþii ºi pentru
structurile rutiere este în funcþie de
încãrcãrile anticipate.

Soluþie inovatoare în execu-
tarea structurilor de sprijin

În ultimii ani, a apãrut o adevãratã
explozie în utilizarea sistemului
GEOWEB® în realizarea structurilor
de sprijin, deoarece de cele mai
multe ori reabilitãrile ºi lãrgirile de
drumuri ºi autostrãzi necesitã pante
abrupte ce trebuie sã se încadreze
în condiþii limitate de spaþiu. De ase-
menea, dezvoltarea proprietãþilor
industriale, rezidenþiale ºi comer-
ciale în imediata vecinãtate a dru-
murilor impune luarea unor mãsuri
speciale ce sunt costisitoare. În aceste
situaþii, sistemul GEOWEB® este
soluþia cea mai eficientã, putând
asigura:

lãrgirea drumului într-un spaþiu
delimitat;

adãugarea unei benzi de trafic
sau de parcare;

executarea spaþiilor de acces
de urgenþã;

stabilizarea canalelor ºi a cursu-
rilor de apã din vecinãtate;

executarea unor sisteme de
retenþie sau de liniºtire a apelor
pluviale;

repararea unor structuri deterio-
rate ºi reparaþii în cazul alunecãrilor
de teren;

executarea barierelor de sigu-
ranþã de-a lungul drumurilor;

utilizarea ca absorbante de
energie ºi bariere fonice.

Sistemul GEOWEB® permite
obþinerea unor pante foarte abrupte
sau chiar a unor suprafeþe aproape
verticale, stabile structural sub propria
greutate ºi faþã de factorii externi
impuºi ºi care minimizeazã fenomenul
de eroziune.

Eficienþa sistemului nu este
numai tehnicã, ci ºi economicã faþã
de soluþiile convenþionale. Costu-
rile pot fi mai mici cu 25% pânã la
30% faþã de vechile soluþii în care
se utiliza betonul. Bineînþeles,
acest procent diferã în funcþie de
situaþia localã specificã fiecãrei
lucrãri.

Sã nu uitãm daunele ºi pericolele
ce apar în cazurile de vandalism, sis-
temul GEOWEB® nefiind afectat în
aceste situaþii.

Flexibilitate în oferirea soluþiilor
de proiectare

Sistemul GEOWEB® este un instru-
ment deosebit de util proiectanþilor
care se confruntã cu o multitudine de
cerinþe ºi condiþii particulare fiecãrui
proiect. 

Sistemul este extrem de flexibil,
adaptabil celor mai diferite ºi com-
plexe condiþii din teren, are un com-
portament unic sub sarcinã, ceea ce
îl face propriu pentru utilizarea într-o
multitudine de aplicaþii. Sistemul
înlocuieºte cu succes soluþiile cla-
sice, având costuri mai mici. 

Durabilitate
Structurile realizate cu GEOWEB®

se remarcã prin durabilitate ºi rezis-
tenþã faþã de factorii fizici ºi chimici.

Acest sistem eliminã orice posibili-
tate de crãpare, exfoliere, fragmentare,
mãcinare care poate apãrea în cazul
structurilor realizate cu alte materiale.

Sistemul poate fi utilizat la struc-
turi expuse apei marine, solurilor cu
PH ridicat, sãrurilor utilizate pentru
dezgheþ sau produselor chimice.

Materialele de umplere pot fi
extrem de variate: nisip, pietriº,
balast, beton, sol vegetal.

Acest sistem inovator GEOWEB®

este acum la îndemâna specialiºtilor
români. 

Cercetãrile asupra comportãrii
agregatelor confinate cu acest sistem
faþã de cele neconfinate aratã o
scãdere a grosimii ºi a greutãþii ele-
mentelor structurale cu 50% sau chiar
mai mult, în cazul celor confinate.

De asemenea, rezultatele cerce-
tãrilor aratã o creºtere de peste 10 ori
a numãrului de încãrcãri ciclice, care
conduc la apariþia deformãrii perma-
nente în cazul materialelor confinate
faþã de cele neconfinate. 

Aplicaþiile sunt multiple: fundaþii ºi
structuri rutiere, drumuri de acces tem-
porare ºi permanente, platforme, par-
cãri ecologice, structuri de sprijin,
radiere, canale.
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(continuare din numãrul trecut)
Podurile clasice metalice, sub

formã de grinzi sau arce cu zãbrele,
impresioneazã prin dantelãria struc-
turalã, dar ºi prin mãreþia cu care tra-
verseazã obstacole uriaºe.

Exemple: podul Maria Pia în Porto,
Portugalia – fig. 15; podul de cale feratã
Forth, Marea Britanie – fig. 16; via-
ductul Garabit, Franþa – fig. 17; podul
Quebec, Canada – fig. 18; podul
"Carol I", România – fig. 19.

Podurile moderne, sub formã de
arce cu tiranþi verticali sau înclinaþi, se
remarcã prin supleþea lor ºi prin ele-
ganþa cu care traverseazã diferitele
obstacole.

Exemple: podul Bargeta din Sevilla,
Spania – fig. 20; podul peste canalul
Dunãre-Marea Neagrã la Medgidia,
România – fig. 21; podul "Lusitania", la
Merida, Spania – fig. 22; pasarelele
peste DN1 între Ploieºti ºi Predeal,
România – fig. 23, 24.

Alte poduri moderne sub formã de
arce metalice impresioneazã prin ele-
ganþã, supleþe ºi culoare: podul peste
râul Yarra la Melbourne, Australia – fig. 25;
pasarela peste autostrada E 25,
Luxemburg – fig. 26.

Podurile monumentale din renumite
capitale sau oraºe istorice se bucurã de
o adevãratã faimã, reprezentând obiec-
tive turistice de mare atractivitate.
Exemple:  podul  cu lanþur i  d in
Budapesta, Ungaria – fig. 27; Tower
Bridge din Londra, Marea Britanie – fig. 28;
podul turn din Sacramento, California –
fig. 29; podurile peste Vltava din Praga,
Cehia – fig. 30.

Podurile suspendate ºi podurile
hobanate se evidenþiazã prin mãrimea
obstacolelor pe care le traverseazã,
ajungându-se la dimensiuni incredibile ale
deschiderilor. Ele impresioneazã prin
supleþea suprastructurii ºi impozanþa
pilonilor, precum ºi prin fineþea cablurilor ºi a
tiranþilor de suspendare, respectiv a
hobanelor.

Exemple de poduri suspendate: podul
"George Washington" la New York, SUA –
fig. 31; podul "Golden Gate" din San Fran-
cisco, California – fig. 32 ºi 33; podul Severn,
Marea Britanie – fig. 34; podul suspendat
cu cea mai mare deschidere din lume, la
ora actualã, "Akashi Kaikyo", Japonia

Podurile
ºi mmediul îînconjurãtor (II)
dr. ing. Victor POPA- director al Departamentului Poduri, SEARCH CORPORATION

Fig. 15: Podul Maria Pia în Porto, Portugalia

Fig. 19: Podul "Carol I", România

Fig. 20: Podul Bargeta din Sevilla, Spania

Fig. 21: Podul peste canalul Dunãre-Marea Neagrã, Medgidia

Fig. 22: Podul "Lusitania", la Merida, Spania

Fig. 23: Pasarelã peste DN1 între Ploieºti ºi Predeal

Fig. 16: Podul de cale feratã Forth, Marea Britanie

Fig. 17: Viaductul Garabit, Franþa

Fig. 18: Podul Quebec, Canada
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(L=1991 m) – fig. 35; podul suspendat
peste braþul Dunãrea Micã (Gogoºu) la
Ostrovul Mare (Porþile de Fier II), România,
primul pod suspendat cu structurã hibridã
din lume – fig. 36.

Exemple de poduri hobanate: podul
peste râul Bidouze, Franþa – fig. 37;
podul Normandi, Franþa, primul pod
hobanat cu structurã hibridã din lume –
fig. 38; podul Tatara, Japonia, podul
hobanat cu cea mai mare deschidere
din lume la ora actualã, L=890 m – fig. 39;
viaductul Millau, Franþa, cu cele mai
înalte pile din lume (275 m) – fig. 40;
podul Alamillo din Sevilla, Spania – fig. 41;
podul "Erasmus" din Rotterdam,
Olanda – fig. 42; podul peste canalul
Dunãre-Marea Neagrã la Agigea,
România – fig. 43; podul hobanat cu
structurã hibridã peste Valea Rea la
Cornu, România – fig. 44.

Între podurile deosebit de inspirate
pentru încadrarea în mediul înconjurã-
tor pot fi enumerate: podul Royal
George, Colorado, construit peste o
prãpastie cu adâncimea de 316 m cu
scopul de a atrage turiºti – fig. 45; via-
ductul Bloukrans, Africa de Sud – fig. 46;
viaductul Ganter, Elveþia – fig. 47.

Dimensiunile elementelor trebuie
astfel alese încât sã ofere siguranþã ºi
funcþionalitate lucrãrii, dar sã producã
ºi armonizarea acesteia în ansamblu
ºi în relaþia mediu – lucrare.

Stabilirea culorii diverselor ele-
mente componente este poate cea mai
grea activitate, dar ºi cea mai impor-
tantã. Culoarea betonului este în gene-
ral unicã, existând deosebiri doar de
nuanþã (de la gri deschis la gri închis).

Prin aceastã culoare construcþiile
se armonizeazã reuºit cu mediul, cãci
griul este o culoare naturalã, aºa cum
natural este ºi mediul înconjurãtor. 

Problema se complicã atunci când
trebuie vopsite tablierele metalice sau
parapetele de poduri. În acest sens
existã douã curente:

curentul tradiþionalist, care con-
siderã cã structura metalicã trebuie sã
aibã culori cât mai apropiate de mediu
(gri, verde, bleu, maro);

curentul nonconformist, care
câºtigã tot mai mult teren, admiþând
culorile contrastante, vii, pastelate (roºu,
albastru, alb), care permit realizarea
unor lucrãri cu totul deosebite.

Elementele podurilor care joacã un
rol important asupra aspectului arhi-
tectonic al unui pod sunt pilele, lisele
de parapet ºi parapetele. Formele
diverse ale pilelor ºi repetabilitatea
formei lor la aceeaºi lucrare creeazã
efecte cu totul deosebite (vezi fig. 4).

Lisele de parapet ºi parapetele dau
un efect optic deosebit atât pentru vede-
rea lateralã a podului, cât ºi pentru
vederea de pe pod (vezi fig. 48).

Fig. 24: Pasarelã peste DN1 între Ploieºti ºi Predeal

Fig. 25: Pod peste râul Yarra la Melbourne, Australia

Fig. 26: Pasarela peste autostrada E 25, Luxemburg

Fig. 27: Podul cu lanþuri din Budapesta, Ungaria

Fig. 28: Tower Bridge din Londra, Marea Britanie

Fig. 29: Podul turn din Sacramento, California

Fig. 30: Podurile peste Vltava din Praga, Cehia

Fig. 31: Podul "George Washington" la New York, SUA

Fig. 32: Podul "Golden Gate" din San Francisco, California

Fig. 33: Podul "Golden Gate" din San Francisco, California
continuare în pagina 80
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Factorii iimplica]i îîn îîncadrarea
armonioas\ în mmediu

a llucr\rilor dde ppoduri
Se poate afirma fãrã nici o reþinere

cã factorii care contribuie la realizarea
unui pod (proiectant, executant ºi bene-
ficiar) sunt implicaþi în aceeaºi mãsurã
ºi în armonizarea mediu – lucrare.
Proiectantul este implicat în studi-

erea ºi alegerea celei mai potrivite
soluþii, care prin formã, dimensiuni ºi
culoare judicios alese va fi primul ce
trebuie sã respecte cr i ter i i le de
integrare în mediu enunþate anterior.
O soluþie neadecvatã, greºit dimen-
sionatã, poate duce atât la deranjarea
echilibrului mediului, cât ºi la degra-
darea structurii.
Proiectantul este obligat sã aleagã

cea mai bunã soluþie, care sã rãspundã
în ansamblu cerinþei de armonizare
mediu – construcþie, dar ºi în detaliu
pentru fiecare element component.

Pentru aceasta, proiectantul tre-
buie sã fie un bun cunoscãtor al legilor
care guverneazã proiectarea, respec-
tiv dimensionarea corectã a lucrãrii
(lungimea totalã a podului), alegerea
structurii adecvate, care prin formã ºi
dimensiuni sã se înscrie cel mai bine
în lungimea totalã necesarã, în configu-
raþia terenului ºi în mobilarea zonei
înconjurãtoare, alegerea materialelor
de construcþie corespunzãtoare ºi a
formei, dimensiunilor ºi culorii ele-
mentelor componente.
Executantul lucrãrii are poate rolul

cel mai greu în respectarea criteriilor
enumerate, cãci acesta este factorul
care trebuie sã punã în practicã ceea
ce a gândit proiectantul.

Execuþia trebuie sã fie de calitate,
atât în ansamblu, cât ºi în cele mai
mici detalii ale lucrãrii.

Execuþia fãrã profesionalism, impro-
vizatã, cu tehnologii ºi materiale învechite,
depãºite, nu poate conduce la calitatea
scontatã a lucrãrii, ceea ce face ca mediul
sã o respingã, sã existe o incompatibilitate
între mediu ºi lucrare. Mediul este natura,
iar natura este perfectã.

Între perfecþiune ºi noncalitate nu
existã compatibilitate. În aceste
condiþii vor avea de suferit atât mediul,
cât ºi lucrarea, care se vor influenþa
negativ reciproc. Acest lucru poate fi
ilustrat sugestiv printr-un exemplu
minor, ºi anume: podurile se terminã la
capete cu aºa-zisele zone de racor-
dare, care constau în sferturi de con

Fig. 34: Podul Severn, Marea Britanie

Fig. 35: Podul "Akashi Kaikyo", Japonia

Fig. 36: Pod peste braþul Dunãrea Micã (Gogoºu)

Fig. 37: Podul peste râul Bidouze, Franþa

Fig. 38: Podul Normandi, Franþa

Fig. 39: Podul Tatara, Japonia

Fig. 40: Viaductul Millau, Franþa

Fig. 41: Podul Alamillo din Sevilla, Spania

Fig. 42: Podul "Erasmus" din Rotterdam, Olanda

Fig. 43: Pod peste canalul Dunãre-Marea Neagrã la Agigea
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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
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documentaþii pentru obþinerea atestãrilor de proprietate ºi
de cadastru;
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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 investiþiilor, utilizând 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.
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pereate sau înierbate, casiuri de diri-
jare a apei în afara podului, scãri de
acces pe taluzuri, plãci de racordare etc.
Zonele de racordare fac trecerea ordo-
natã de la pod la rampe (la drum) ºi de
la drum la mediu. Acestea sunt ele-
mente care de regulã se fac la sfârºitul
execuþiei ºi pe care constructorul, din
exces de economie, omite sã le exe-
cute sau le executã în mare grabã,
fãrã a acorda atenþia necesarã (nu le
taluzeazã corect, nu se compacteazã
suficient, nu se fac corect protecþiile
necesare prin periere sau înierbare).
În aceste condiþii, sferturile de con se
degradeazã în timp scurt, taluzurile
sunt ravinate, zidurile întoarse sunt
dezgolite de umplutura de pãmânt,
apa pãtrunde la structura de rezis-
tenþã a culeei ºi în felul acesta contri-
buie la degradarea prematurã a lucrãrii.
Prin aspectul necorespunzãtor al lucrãrii
este afectat mediul înconjurãtor, iar
mediul se rãzbunã pe lucrare degradând-o
într-un timp nepermis de mic. Exemplele
de acest fel sunt nesfârºite ºi pot continua
cu fiecare element în parte.

Important este ca rolul executantului
sã fie înþeles la adevãrata lui valoare,
în sensul cã toate lucrãrile trebuie sã
fie de bunã calitate ºi executate definitiv,
nelãsând în urmã semne ale lipsei de
profesionalism sau ale unei neglijenþe
crase uneori (lucrãri neterminate,
lucrãri fãcute de mântuialã, materiale
împrãºtiate ºi uitate pe sub lucrare ºi
în jurul ei, care, în loc sã înfrumuse-
þeze mediul, îl fac neplãcut).

Cea mai mare hibã a execuþiei
noastre este faptul cã la finalul
lucrãrilor, constructorul pãrãseºte
ºantierul lãsând în urmã elemente
nefinisate sau neterminate ºi un noian
de dezordine constând în mormane de
moloz, de fiare vechi sau materiale
abandonate, barãci metalice ruginite,
conducte sau uneori chiar utilaje
scoase din uz.

O armonizare a construcþiei cu
mediul înseamnã o execuþie de cali-
tate ireproºabilã ºi profesionistã a
lucrãrii, pe baza unei organizãri
corecte, cu tehnologii ºi materiale
dintre cele mai avansate ºi moderne.
Înseamnã definitivarea ºi finisarea
tuturor lucrãrilor, dezafectarea con-
strucþiilor provizorii, precum ºi reame-
najarea amplasamentelor provizorii

folosite într-o deplinã armonie cu natura
înconjurãtoare.

Este adevãrat cã pentru asemenea
operaþiuni nu sunt prevãzuþi suficienþi
bani, nici pentru lucrãrile de organizare,
nici pentru lucrãrile de dezafectare ºi
refacere a mediului înconjurãtor.

Economiile în lucrãrile de organi-
zare ºi de refacere a mediului încon-
jurãtor nu duc însã decât la pagube prin
încetinirea ritmului de execuþie, prin
degradarea materialelor de construcþie
înainte de a fi puse în operã, prin lipsa
de calitate din cauza nefinisãrii ºi nede-
finitivãrii lucrãrilor, prin degradarea
mediului. În aceste condiþii se produce
ºi degradarea prematurã a lucrãrii.

S-ar pãrea cã rolul beneficiarului în
relaþia mediu – lucrare ar fi mai redus.
Totuºi conceptele strãine îl situeazã pe
beneficiar la acelaºi nivel de impor-
tanþã cu proiectantul ºi executantul în
stabilirea unei relaþii corecte mediu –
construcþie, întrucât beneficiarul este
factorul care trebuie sã ºtie sã pretindã
atât de la proiectant cât ºi de la execu-
tant cum trebuie tratate ºi rezolvate
problemele construcþie – mediu ºi care
este importanþa covârºitoare a respec-
tãrii acestui deziderat. Pentru aceasta,
beneficiarul trebuie sã cunoascã atât
posibilitãþile proiectantului, cât ºi ale
beneficiarului de a soluþiona corect
problemele. În plus, trebuie sã aibã în
vedere cã o lucrare executatã nu tre-
buie neglijatã, ci continuu urmãritã ºi
întreþinutã pentru menþinerea unei
relaþii corecte, permanente între mediu
ºi construcþie.

Concluzii
Este îmbucurãtor faptul cã din ce în

ce mai mult se vorbeºte ºi în þara noas-
trã despre relaþia mediu – construcþie,
despre integrarea construcþiei în
mediul înconjurãtor, despre impactul
construcþiei asupra mediului. Acest
lucru este un semnal cã se încearcã
demararea pe drumul cel bun al inte-
grãrii noastre spre normalitate, spre
civilizaþie. Este o plãcere sã vezi ºi sã
admiri o lucrare de pod într-o þarã civi-
lizatã. Acelaºi lucru trebuie sã se
întâmple ºi la noi ºi pentru asta nu este
decât de fãcut un pas: trecerea de la
vorbe la fapte. Prezenta expunere se
doreºte a fi doar un mic imbold pentru
realizarea acestui pas. 

Fig. 44: Pod peste Valea Rea la Cornu, România

Fig. 45: Podul Royal George, Colorado

Fig. 46: Viaductul Bloukrans, Africa de Sud

Fig. 48: Podul Blackfriars, Londra, Marea Britanie

Fig. 47: Viaductul Ganter, Elveþia
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Fondatã în anul 1991, societatea Rapid Complex are

ca obiect de activitate forãri orizontale pe sub drumuri, cãi

ferate, cursuri de apã etc.

Firma deþine ca logisticã utilaje de forat orizontal,

importate din Germania, dupã cum urmeazã:

utilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de

protecþie din PVC ºi metalic pânã la 114 mm, care se

folosesc pentru lucrãri de branºamente;

echipamente GRUNDORAM, care pot executa

foraje orizontale, cu þeavã din oþel cu diametre pânã la

2000 mm, utilizate pentru lucrãri de canalizãri, alimentãri

cu apã, gaze etc.; 

utilaj DRILL care se foloseºte pentru lucrãri speciale

(cursuri de apã, cãi ferate, drenaje etc.). 

Rapid Complex este autorizatã AFER ºi ISO9001. 

Firma este dotatã cu utilajele necesare pentru

începerea lucrãrii, în maximum 48 ore de la semnarea

contractului în orice zonã a þãrii. 

RAPID COMPLEX
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Construcþia din cadre de beton

armat este o barã P+2, cu etajul 2 parþial,

amplasatã în vecinãtatea pavilio-

nului administrativ existent, având

aria de 809 mp.

Edificiul în curs de realizare de

cãtre ARCOM SA, în calitate de

antreprenor general, este situat în

bd. Mãrãºeºti nr. 4-6 ºi va adãposti

birouri, laboratoare, spaþii de depo-

zitare, sãli de prezentare ºi o salã de

festivitãþi. Pentru fiecare dintre aceste

funcþiuni sunt prevãzute comparti-

mentãri, finisaje ºi dotãri specifice.

La nivelul parterului existã douã

pasaje auto pe axe perpendiculare,

astfel încât întregul parter are pereþi

exteriori.

Închiderile perimetrale sunt exe-

cutate din zidãrie de cãrãmidã GVP

ºi BCA, tencuitã la interior ºi exterior.

Finisajele exterioare sunt realizate

cu tencuialã stropitã în registrele

retrase ºi cu tencuialã driºcuitã fin în

registrele ieºite. Soclul este tencuit

cu similipiatrã buciardatã.

Compartimentãrile interioare sunt

executate din cãrãmidã GVP, în

cazul pereþilor portanþi, al spaþiilor

ce necesitã protecþie termicã sau

protecþie la foc, ºi din panouri de

gips-carton montate pe schelet metalic

cu circuitele electrice înglobate, în toate

celelalte cazuri (birouri, laboratoare).

Tâmplãria interioarã este execu-

tatã, în cea mai mare parte, atât din

structurã celularã placatã cu furnir

pe ambele feþe, montatã pe tocuri

metalice, cât ºi din profile PVC cu

geam armat (la uºile de la coridoare,

laboratoare, case de scãri) sau

geam termopan (la uºile exterioare

de acces). Tâmplãria exterioarã este

din panouri fixe ºi mobile din PVC cu

geam termoizolant.  

Pe faþadã existã douã elemente

de accent – primul este consola tri-

unghiularã, din zidãrie de BCA, fini-

satã identic cu restul registrelor

superioare, al doilea fiind volumul

supraînãlþat al sãlii de festivitãþi,

închis cu panouri metalice sistem

Eta lbond pe sche le t  meta l ic .

În zonele închise cu Etalbond, termo-

izolarea s-a fãcut cu panouri din vatã

mineralã, montate pe suport din

gips-carton fixat pe scheletul metalic.

Acoperiºul cupolã al sãlii de festi-

vitãþi este termohidroizolat cu

panouri sandwich din tablã cutatã ºi

vatã mineralã, montate pe rigle

metalice, având jgheab circular

termoizolat.

Pardoselile sunt realizate din

gresie ceramicã (monocromã ºi

lucioasã – în holuri de acces, scãri,

grupuri sanitare), din PVC, din

mochetã tratatã antistatic (în spa-

þiile destinate birourilor) sau din

rãºini acrilice aplicate pe ºape

autonivelante, în spaþiile cu funcþii

tehnologice. 

Birouri ººi llaboratoare
în ccadrul bbazei dde îîntreþinere ººi eexploatare

DDIISSTTRRIIGGAAZZ-SSUUDD BBUUCCUURREEªªTTII
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Beneficiar este Becx Trading Com SRL
care îº i  constru ieºte,  la  l iz iera
Bucureºtiului, un ansamblu constând
din depozite cu birouri încorporate,
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.

Vã supunem atenþiei, aºadar,
câteva date tehnico-economice care
vin sã concretizeze exigenþele cãrora
va trebui sã le rãspundã lucrarea ce
urmeazã a fi executatã de cãtre con-
structorul din Slatina.

Amplasamentul este în comuna
Chiajna, judeþul Ilfov, 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
deschidere 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.

De reþinut 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 o reazemã panele pentru
prinderea panourilor de închidere.

Plecând de la specificul acestei
investiþii, o atenþie aparte se acordã
sistemului funcþional asigu-
rat  de ut i l i tãþ i le 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 rezervor de apã pentru
hidranþii exteriori.

Alimentarea cu energie
electricã se va face dintr-un
post de transformare pro-
priu, 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
reprezintã 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 se va asigura pe plat-
forme betonate care vor acoperi majori-
tatea suprafeþei terenului.

Circulaþia auto din incintã ºi acce-
sul principal din breteaua de circu-
laþie vor fi marcate ºi semnalizate
corespunzãtor.

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

SC SCADT SA
ªªaannttiieerree rreepprreezzeennttaattiivvee

De câtva timp, intrãrile ºi ieºirile din Bucureºti gãzduiesc, în apropierea
arterelor moderne de circulaþie rutierã, clãdiri ºi spaþii dintre cele mai atractive.

Ele creeazã un nou peisaj tentant pentru cei interesaþi de parteneriate
serioase, durabile ºi eficiente într-o perioadã în care investiþiile tind sã atragã
tot mai mulþi reprezentanþi ai unor firme strãine, care doresc sã-ºi dezvolte
afaceri în România.

Este edificator sã constaþi acest lucru, fie ºi numai exemplificând cu zona ce
cuprinde ieºirea din Bucureºti, pe autostrada spre Piteºti. Aici au apãrut clãdiri
noi, expresive arhitectural ºi funcþional, aidoma din multe puncte de vedere
celor întâlnite în marile capitale ºi oraºe europene.

Cum s-ar spune, calitatea vinde… marfa. Acesta este sloganul care stã la
baza unei cãrþi de vizitã ademenitoare pentru oricine.

Aduse în stadiul final, clãdirile ºi ansamblurile respective „ascund” în
spatele lor strãdaniile constructorilor români de a demonstra, încã o datã,
capacitatea lor tehnicã, tehnologicã ºi logisticã de a ataca lucrãri de anvergurã
ºi complexitate, care sã le ateste competenþa.

O asemenea construcþie este în plinã desfãºurare, la realizarea ei
contribuind SC Scadt Slatina în cadrul unei colaborãri cu Honi Group Inc.,
Delaware, SUA - sucursala România, antreprenor general al cãrui director
general dl ing. Aurel Horneþ, ne face cunoscute câteva date privind investiþia
respectivã.
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Terenul se va împrejmui cu panouri
modulate, confecþionate din plasã gal-
vanizatã ºi stâlpi metalici, fixaþi pe bor-
dura rigolei care se va realiza pe
perimetrul teritoriului.

Vorbind despre materiale ºi fini-
saje, se poate spune cã, având în vedere
destinaþia acestui obiectiv (show-
room), i se acordã o mare atenþie pentru
toate detaliile ºi finisajele 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:

vopsitorii cu vopseluri
pe bazã de ulei la struc-
tura metalicã;

pardoseli din ciment
sclivisit;

tâmplãrie din profile
de aluminiu fãrã barierã
termicã ºi policarbonat;

vopsitorii lavabile la
pereþi ºi tavane;

pardoseli din gresie
pe holuri, grupuri sanitare
ºi restaurant.

Prezent pe ºantier, dl ing.
Tudor Popa, director general,
ne reaminteºte principalele activitãþi
prestate de SC SCADT Slatina:

execuþie lucrãri de construcþii-
montaj, obiective de investiþii industri-
ale, social-culturale, locuinþe colective
ºi unifamiliale, agrozootehnice etc.,

precum ºi reparaþii capitale
ale acestora;

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

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

exploatãri forestiere,
gaterarea buºtenilor la sediul

societãþii, executarea de confecþii din
lemn;

producere ºi montaj de confecþii
din aluminiu (uºi, ferestre, vitrine,
mobilier etc.), pereþi cortinã – cu profile
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.

Generoasa ofertã olteanã demonstreazã
de ce un investitor bucureºtean a apelat
la serviciile sale pentru punerea în
operã a unei lucrãri reprezentative ºi
complexe. 



Revista Construcþiilor iunie 2200590

Consolidarea sstructurilor ddin bbeton aarmat
cu ppolimeri aarmaþi ccu ffibre

Radu PASCU, Paul IOAN – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

Utilizarea FFRP ppe pplan mmondial
[i îîn RRomânia

Primele utilizãri ale FRP au fost,
pe la mijlocul anilor ’80, la consoli-
darea podurilor a cãror capacitate
portantã trebuia sporitã ca urmare a
creºterii traficului.

Spre sfârºitul anilor ’80, au
apãrut primele consolidãri de struc-
turi în zone seismice, în Japonia.

Atât cercetãrile, cât ºi aplicaþiile
FRP au luat o amploare deosebitã în
Japonia dupã cutremurul de la Kobe
ºi în Statele Unite dupã cutremurul
de la Northridge, când un numãr
mare de structuri au trebuit consoli-
date într-un timp scurt.

Succesul acestor procedee de
consolidare se datoreazã câtorva
avantaje, comparativ cu procedeele
clasice:

greutate adãugatã redusã;
perturbare minimã a funcþionali-

tãþii construcþiei pe durata lucrãrilor; 

intervenþii minime la fundaþii; 
cost (global) mai mic.

În România, au pãtruns la
sfârºitul anilor ’90, o datã cu agre-
mentarea unor produse ºi sisteme
FRP la INCERC Bucureºti.

În 2004 a fost elaborat un normativ
de proiectare pentru consolidarea cu
FRP a structurilor de beton, elaborat
de un colectiv de la Universitatea
Tehnicã de Construcþii ºi INCERC
Bucureºti.

Aplicaþiile sunt însã rare, în spe-
cial, din cauza reticenþei proiec-
tanþilor, generatã de noutatea
produsului.

În Bucureºti, de exemplu, autorii
au aplicat noile tehnologii la consoli-
darea unei grinzi de beton precom-
primat ºi a unor pereþi structurali de
beton armat.

În primul caz, a fost consolidatã
o grindã de beton precomprimat

de la acoperiºul unei hale industriale,
deterioratã în cursul lucrãrilor de
reamenajare a halei (fig.1).

Betonul deteriorat a fost îndepãrtat
ºi înlocuit cu un mortar special, iar
armãturile pretensionate rupte au
fost suplinite cu lamele din fibre de
carbon S&P CFK 150/2000 (fig. 2).
Pentru a realiza o bunã ancorare a
lamelor, în zona de capãt a acestora
s-au prevãzut „armãturi transver-
sale”, în formã de U, din þesãturã
unidirecþionalã cu fibre de carbon
S&P C-Sheet 240, orientatã perpen-
dicular pe axul grinzii.

Consolidarea s-a realizat „on-
line” în prezenþa unei numeroase
asistenþe ºi a durat 6 ore (4 ore în
prima zi ºi 2 ore în ziua a doua).

În cel de-al doilea caz, a fost
necesarã mãrirea capacitãþii la forþã
tãietoare a unor pereþi din beton
armat, din structura unui hotel

"Progresele fundamentale în ingineria structuralã din trecut au fost legate de aplicarea noilor materiale
de construcþie", afirma profesorul Thomas Keller în numãrul 2/2002 al revistei Structural Engineering
International, numãr dedicat în întregime aplicaþiilor structurale ale polimerilor armaþi cu fibre (FRP – Fiber
Reinforced Polymers).

FRP sunt materiale compozite alcãtuite din fibre cu rezistenþã ºi rigiditate ridicate (de carbon, aramidice,
de sticlã sau polietilenã de înaltã rezistenþã), înglobate într-o matrice de rãºinã epoxidicã. De la utilizarea
"tradiþionalã" în aeronauticã ºi industria materialelor sportive, ele au pãtruns în anii ‘80 ºi în construcþii,
unde sunt folosite la consolidarea structurilor existente, ca înlocuitori ai armãturilor clasice din oþel sau
chiar pentru realizarea de structuri integrale din FRP. În acest articol, va fi prezentatã numai una dintre
aplicaþiile FRP în construcþii, ºi anume consolidarea structurilor din beton.

Figura 1: Grinda de beton precomprimat
deterioratã

Figura 2: Grinda de beton precomprimat
consolidatã

Figura 3: Perete consolidat cu þesãturã
din fibre de sticlã
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aflat în construcþie. Aceasta s-a realizat
prin aplicarea pe întreaga suprafaþã
a peretelui, pe o singurã faþã, a unei
þesãturi din fibre de sticlã S&P
G-sheet AR 90/10 Type A cu fibrele
dispuse orizontal (fig. 3).

Consolidarea celor 2 pereþi, pe o
suprafaþã de 45,5 m2, cu acest sis-
tem a durat numai douã zile (câte 8 ore
pe zi), cu toate operaþiile, de la pregã-
tirea suprafeþei betonului la apli-
carea stratului final de nisip (amorsa
pentru aplicarea unui strat de finisaj
umed).

Propriet\]ile ppolimerilor
arma]i ccu ffibre

Fibrele folosite pentru armarea
polimerilor au rezistenþe mari la
întindere ºi un modul de elasticitate
relativ ridicat (tabelul 1 ºi figura 4).
Dacã se face însã comparaþia cu
materialele tradiþionale nu în valori
absolute, ci în valori specifice (rapor-
tate la greutatea specificã), fibrele
sunt net superioare.

Aceeaºi concluzie rezultã ºi la
compararea costurilor. De exemplu,
la repararea podului peste Ibach, în
loc de 175 kg de plãci de oþel, care
trebuiau aduse într-un loc greu acce-
sibil, au fost suficiente 6,2 kg de CFRP.
La aceasta trebuie adãugat cã mate-
rialele nu au reprezentat decât 20%
din costul total al lucrãrii.

Fibrele sunt livrate sub formã de
fire, împletituri, plase sau þesãturi.
Firele sau împletiturile impregnate cu
o rãºinã epoxidicã se livreazã sub
formã de plãci. Aceste produse au
proprietãþi mecanice (modul de elas-
ticitate ºi rezistenþã) inferioare celor
date în tabelul 1 pentru fibre, princi-
palul parametru care influenþeazã valo-
rile fiind procentul de armare cu fibre
pe direcþia de solicitare (tabelul 2).

Aºa cum se vede în figura 4,
fibrele au o comportare elasticã.
Acesta nu este însã un impediment
major, pentru cã, în cazul confinãrii
cu manºoane din FRP, comportarea
ductilã a materialului nu este un
parametru relevant, iar în cazul
placãrii cu FRP, comportarea structurii

este rezultatul efectului combinat al
betonului, armãturii de oþel ºi FRP,
putând rezulta o comportare sufi-
cient de ductilã.

În situaþia în care transmiterea
efor tur i lo r  se  face tangenþ ia l ,
o  importanþã deosebitã o capãtã
aderenþa compozitului cu FRP pe
suportul de beton. Cercetãrile [3] au
arãtat cã punctul slab îl constituie
rezistenþa betonului, ruperea pro-
ducându-se în betonul de acoperire.
În consecinþã, trebuie prevãzute
mãsuri speciale de ancorare a com-
pozitelor de elementul structural
consolidat.

Durabilitatea FRP este remarca-
bilã, iar unele sensibilitãþi (de exem-
plu, higroscopicitatea fibrelor de
sticlã) pot fi înlãturate prin aplicarea
unui film protector.

Comportarea reologicã (relaxare,
fluaj) este satisfãcãtoare ºi, de altfel,
nu constituie un parametru important
pentru aplicaþiile avute în vedere în
aceastã lucrare (spre deosebire de
cazul cablurilor de precomprimare
din FRP pentru care constituie o
caracteristicã esenþialã).

Considera]ii eeconomice
Þesãturile din FRP au fost

folosite la consolidarea unei con-
strucþii industriale cu pereþi din beton
armat, afectatã de cutremurul Northridge
1994 [4]. Au fost consolidaþi peste
2000 m2 de suprafaþã de perete.
Aceastã aplicaþie a scos în evidenþã
anumite avantaje economice ale
acestei metode, în comparaþie cu
procedeele tradiþionale:

timp de execuþie redus (toatã
lucrarea a durat numai 2 luni);

posibilitatea de a aplica conso-
lidarea fãrã a demonta instalaþiile
tehnologice (existã un numãr mare
de þevi situate foarte aproape de
pereþi);

funcþionarea uzinei nu a fost
întreruptã;

costul proiectului a fost de circa
70% din cea mai ieftinã variantã
tradiþionalã.

Tabelul 1: Proprietãþi tipice ale fibrelor comerciale [1]

Tabelul 2: Caracteristicile fâºiilor compozite CFRP utilizate de Saadatmanesh º.a. [2]

Figura 4: Curbe caracteristice tipice
ale fibrelor

continuare în pagina 92
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Consolidarea eelementelor îîncovoiate
În figura 5 sunt prezentate com-

parativ rezultatele încercãrilor [5]
efectuate pe o placã de beton
armat de referinþã, respectiv pe o
placã consolidatã cu lamele din
fibre de carbon (CFRP) introduse
în ºliþuri tãiate longitudinal în placã.
Se remarcã o creºtere de circa 5 ori
a capacitãþii ºi de 2,5 ori a defor-
maþiei ultime.

Consolidarea lla ffor]\ t\ietoare
La grinzi, un aspect principal

urmãrit este creºterea capacitãþii la
forþã tãietoare. Prezenþa plãcii la
partea superioarã a grinzii face difi-
cilã înfãºurarea completã a secþiunii
de beton armat cu FRP. În con-
secinþã, efectul de confinare se
pierde, iar conlucrarea între FRP ºi
betonul armat se bazeazã pe
aderenþa dintre cele douã materiale.

Studiile experimentale au fost
efectuate pe grinzi cu FRP lipit
numai pe feþele laterale ale grinzii
(fig. 6a), pe faþa inferioarã ºi pe cele
laterale (fig. 6b) sau pe cele trei
feþe, adãugând un sistem de
prindere mecanicã a FRP de grindã,
situat de obicei sub placã (fig. 6c).
Se poate înfãºura FRP în jurul
secþiunii de beton, traversând placa
(fig. 6d), dar aceastã variantã este
dificil de realizat practic.

Au fost folosite plãci sau plase,
cu fibrele dispuse pe o direcþie sau
douã, cel mai frecvent la 90° sau 45°
faþã de axa grinzii. Cel mai des au
fost folosite fibre de carbon, dar în
unele studii au fost utilizate ºi cele
de sticlã sau de aramidã.

Cedarea se produce fie prin
dezlipirea FRP, din cauza depãºirii
aderenþei, fie prin ruperea fibrelor, la
un efort mai mic decât rezistenþa lor
teoreticã, din cauza concentrãrilor
locale de eforturi [6].

Efectul folosirii FRP, constatat în
toate studiile, a fost o creºtere
importantã a rezistenþei la forþã tãie-
toare; în general, sunt consemnate
creºteri între 50% ºi 100% [6,7].

Aceastã creºtere este, pânã la o
limitã, proporþionalã cu produsul ρfrp
Efrp, unde ρfrp ºi Efrp sunt procentul
de armare cu fibre ºi modulul de
elasticitate al compozitului FRP. 

Consolidarea sstâlpilor
în zzone sseismice

Stâlpii construcþiilor existente,
realizate înainte de apariþia unor reguli
de proiectare antiseismicã sau dupã
norme mai vechi, au armãturã trans-
versalã insuficientã ºi/sau detalii de
armare care nu asigurã o com-
portare corespunzãtoare la solicitãri
seismice. În consecinþã, pot apãrea
urmãtoarele neajunsuri:

rezistenþã insuficientã la forþã
tãietoare;

ductilitate redusã a zonelor
potenþial plastice;

cedarea prematurã a aderenþei
armãturilor longitudinale în zona de
îmbinare prin suprapunere, care
este situatã de regulã la baza
stâlpului.

Înfãºurarea stâlpului cu FRP,
având fibrele dispuse orizontal (per-
pendicular pe axa stâlpului), poate
elimina cele trei probleme sus-
menþionate, dupã cum rezultã clar
din cercetãrile experimentale.

Spre exemplificare, prezentãm
succint rezultatele obþinute de
Saadatmanesh º.a. [2] pe stâlpi cu
secþiune rectangularã.

Se constatã, din compararea
curbelor histeretice forþã - deplasare
pentru stâlpul iniþial (fig. 7a) ºi,
respectiv, pentru acelaºi stâlp

reparat ºi consolidat (fig. 7b), ame-
liorarea substanþialã a ductilitãþii ºi
realizarea unui comportament his-
teretic stabil, cu disipare importantã
de energie.

Manºonarea stâlpilor este folositã
frecvent în ultimii ani pentru consoli-
darea pilelor de pod în Statele Unite
ºi Japonia, dar utilizarea ei ºi la
clãdiri cu structura în cadre este
posibilã ºi dã rezultate bune [8].

Consolidarea ppere]ilor
din bbeton aarmat

Sunt frecvente cazurile în care
armarea pereþilor structurali este
insuficientã, în special la forþã
tãietoare.

Lombard º.a. [10] au efectuat
încercãri pe pereþi din beton armat
de 2,00 m înãlþime, 1,50 m lãþime
ºi 10 cm grosime, armaþi vertical
cu 2 x φ10/280 mm (pv = 0,8 %) ºi
orizontal 2 x φ10/400 mm (ph = 0,5 %).

La peretele consolidat cu un strat
de fibre orizontale ºi douã straturi de
fibre verticale de carbon s-a con-
statat o creºtere cu 132% a forþei
maxime aplicate ºi o dublare a
deplasãrii orizontale corespunzã-
toare (fig. 8a, respectiv 8b).

Figura 6:  Moduri de aplicare a FRP pe grinda de beton armat:a) pe feþele laterale; b) pe 3 feþe;
c) pe 3 feþe cu fixarea marginii superioare cu dibluri;

d) înfãºurare completã cu traversarea plãcii.

Figura 5: Placã încovoiatã: a) element de referinþã; b) element consolidat
(a) (b)
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Cedarea s-a produs prin zdrobirea
betonului comprimat (menþionãm cã
secþiunea era lamelarã), dupã curge-
rea armãturii întinse ºi ruperea celor
mai întinse fibre de carbon.

Trebuie remarcat cã deplasarea
corespunzãtoare forþei maxime apli-
cate pe specimenul consolidat este
de circa 40 mm, la un perete de 2 m
înãlþime (2%).

Concluzii
FRP se dovedesc materiale efi-

ciente, atât din punct de vedere
tehnic, cât ºi economic, pentru con-
solidarea structurilor de beton armat.

Principalele avantaje privind
comportarea structurii la solicitãri
seismice sunt :

greutate redusã: nu se mãreºte
greutatea construcþiei, deci nici
forþele de inerþie din acþiunea
seismicã;

creºterea rezistenþei la forþã
tãietoare: permite astfel dirijarea
ruperii cãtre un mecanism de cedare
ductil;

creºterea deformaþiei ultime:
creºte energia d is ipatã pr in
histerezis.

Avantajele tehnice ºi economice
legate de execuþia lucrãrilor de  con-
solidare sunt :

duratã redusã de execuþie;
posibilitatea de a efectua lucrã-

rile de consolidare fãrã întreruperea
activitãþii;

cantitãþi mici de materiale de
manipulat;

noxe (zgomot, praf) reduse;
cost total inferior procedeelor

clasice.
Dupã cutremurele de la Northridge

(SUA, 1994) ºi Kobe (Japonia, 1995),
în aceste douã þãri utilizarea FRP a
început sã se dezvolte rapid, atât la
lucrãrile de artã (poduri), cât ºi la
clãdiri.

În România, preocupãrile pentru
utilizarea acestor materiale la con-
solidarea structurilor în zone seis-
mice au început sã aparã în ultimii
ani. Necesitatea de a consolida un
numãr mare de clãdiri cu nivel redus
de asigurare seismicã, în special în
Bucureºti, va duce cu siguranþã la
dezvoltarea aplicãrii FRP în urmã-
torii ani.
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Figura 7: Curbe histeretice forþã - deplasare pentru stâlpul R2 [2]
a) Stâlpul iniþial; b) Acelaºi stâlp dupã consolidare

Figura 8: Relaþii forþã – deplasare orizontalã pentru:
a) perete neconsolidat; b) perete consolidat (dupã [10])

(a) (b)
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RReemmeemmbbeerr MMiihhaaiill EErrbbaaººuu
CCLLEEPPSSIIDDRRAA AAMMIINNTTIIRRIILLOORR

De-a lungul timpului, din „plutonul”
celor care defileazã prin viaþã, au
þâºnit ºi s-au detaºat cei care n-au
dorit sã îngroaºe rândurile anonimilor.
Întotdeauna unii dintre noi au avut
ceva în plus, unele aptitudini alese
care, valorificate, au adus noul, conti-
nuitatea ºi progresul pentru semenii
lor ºi, evident, pentru societate în
general.

Este clar cã pentru aceºtia timpul
este scurt ºi cu atât mai mult când,
dintr-un motiv sau altul, în momentele
dificile renunþã la ceea ce este mai
valoros pe acest pãmânt, viaþa.

Nu sunt singurul care a cunoscut
un asemenea minunat om, pe numele
sãu Mihail Erbaºu. Prin calitãþile sale
profesionale ºi familiale, el a lãsat un
imens gol în inimile ºi în sufletele celor
care l-au înconjurat de-a lungul timpului;
a lãsat regrete pe care le încercãm
acum, la trecerea unui an de la dispariþia
sa, o dispariþie mult prea timpurie, în
raport cu ceea ce ar mai fi avut sã
exprime din ceea ce era capabil.

Menit unui destin aparte, hãrãzit de
Dumnezeu „ziditorilor”, Mihail Erbaºu
a trãit, a construit ºi a murit precum
meºterul din baladã.

63 de ani ar fi împlinit în 2005, la
întâi noiembrie, dacã soarta ce i-a fost
scrisã n-ar fi urmat cursul ei neiertãtor,
rãpindu-l prematur ºi nemeritat din
rândurile noastre.

Mihail Erbaºu a fost un om pentru
care viaþa a însemnat spaþiul ºi posibili-
tatea de a dovedi cã, singur sau împre-
unã cu alþi semeni, poþi face multe
lucruri utile colectivitãþii, lucruri care sã
uºureze viaþa ºi sã asigure un confort
decent tuturor. Un asemenea crez este
în strânsã legãturã cu vocaþia de con-
structor, profesie pe care Mihail Erbaºu
ºi-a ales-o ºi a practicat-o începând cu
1972, anul absolvirii Facultãþii Hidro-
tehnice din Bucureºti. Plecat din
comuna Launele de Sus – jud. Argeº –
o datã cu venirea la Bucureºti pentru
studii, ºi-a dat seama cã meseria de con-
structor i se potriveºte pentru planurile
sale, de a „dura” ceva pentru oameni.

Entuziasmul, dublat de bagajul de
cunoºtinþe dobândit pe bãncile
facultãþii absolvite, l-a „aruncat” direct
în vâltoarea muncii pe ºantiere.

Aºa se face cã în perioada 1972-1991,
el a fãcut parte din colectivul ICED Bucureºti,
societate de construcþii cu profil de
drumuri ºi lucrãri edilitare. Credincios
principiului cã orice lucru temeinic se
poate realiza pe mãsura cãpãtãrii
experienþei în profesie, el a avut rãb-
darea sã parcurgã scara ierarhicã pe
traseul: inginer, apoi inginer ºef de
ºantier, ºef de ºantier, director tehnic.

Cele mai multe dintre rezultatele
muncii sale pe ºantiere în aceastã
perioadã s-au concretizat în imensa
infrastructurã termoenergeticã ºi de
utilitãþi gospodãreºti, situatã în capi-
talã ºi realizatã înainte de 1989.

Dupã aceastã datã, intuind mersul
istoric pentru România, ºi-a luat, cum se
spune, soarta în propriile mâini ºi o datã
cu 1991 a devenit membru fondator al
SC de Construcþii Erbaºu S.A, firmã pri-
vatã cu capital integral românesc.

Cu ceea ce a realizat în 15 ani de
activitate, firma condusã pânã în urmã
cu un an de zile de Mihail Erbaºu poate
fi un exemplu ºi o dovadã realã cã
iniþiativa privatã, ancoratã în exigenþele
noii etape pe care o parcurge România,
poate oferi certitudinea lucrurilor bine
fãcute, trainice ºi eficiente.

Asemenea aprecieri nu sunt unele
de circumstanþã. Ele sunt la vedere,
întinzându-se pe o largã paletã de
construcþii, de la cele de infrastructurã
utilitarã, locuinþe, edificii administrative
ºi sedii de birouri, bãnci ºi hoteluri
pânã la construcþii industriale, de cult,
social-culturale, sportive etc., lucrãri
amplasate în Bucureºti, dar ºi în þarã.

O asemenea operã constructivã a
fost posibilã ºi pentru cã firma este, de
fapt, a unei familii de constructori: soþia,
Elena, este inginer constructor, Romeo
Cristian Erbaºu (unul dintre fii, actualul
preºedinte ºi director general) este, de
asemenea, inginer constructor, ca ºi
soþia sa, Ruxandra; singurul în afara
acestei profesii a rãmas Alexandru,

absolvent cu studii economice. De aici
ºi sublinierea cã Mihail Erbaºu a insu-
flat (prin ceea ce  a dorit sã facã ºi a
fãcut) un cult în familie pentru genero-
sul domeniu al construcþiilor.

Sigur, enumerând asemenea reuºite
nu înseamnã evocarea unor amintiri
despre o perioadã încheiatã. Nu, ºi
aceasta pentru simplul motiv cã SC Erbaºu
existã ºi va dãinui în peisajul con-
strucþiilor multã vreme ºi de aici
încolo. Trecând peste nefericitul
moment, „urmaºii” amintiþi mai înainte
continuã sã demonstreze cã firma
întemeiatã de „bãtrânul” Erbaºu îºi
urmeazã drumul sãu ascendent prin
amploarea construcþiilor la care s-a
angajat. Este o modalitate a tinerilor
din conducerea firmei de a omagia
opera începutã de predecesorul lor ºi
de a demonstra cã „aºchia n-a sãrit
departe de copac”, iar ei sunt aceiaºi
constructori convinºi cã pot face din ce
în ce mai mult ºi mai bine în acest
domeniu care asigurã progresul þãrii.

Despre Mihail Erbaºu se pot spune
ºi alte multe lucruri demne de apreciat.
Unul dintre ele este acela cã dupã
1991, prin firma sa, el a vrut ºi în parte
chiar a reuºit sã „inoculeze” în sistemul
construcþiilor schimbarea mentalitãþii
potrivit cãreia tradiþia ar fi suficientã
pentru activitatea de pe ºantiere.

El, ca ºi alþi constructori performanþi,
a pus în prim-plan folosirea potenþialului
tehnic, tehnologic ºi logistic pe baze
concurenþiale, unde „teatrul ostilitãþilor”
triazã participanþii. A fost intuiþia lui
Mihail Erbaºu pentru anii la care n-a
mai avut timp sã participe.

Este greu ca acum, dupã scurgerea
primului an fãrã Mihail Erbaºu, sã cre-
dem cã ar fi intrat în conul uitãrii, pen-
tru cã el a lãsat o amintire dintre cele
mai emoþionante multora dintre cei cu
care a lucrat sau a colaborat de-a lungul
timpului, dar, mai ales, pentru cã a
demonstrat valabilitatea zicalei „omul
sfinþeºte locul”.

Acolo unde eºti, fii sigur cã oamenii
adevãraþi care te-au iubit ºi apreciat
vor lãcrima ori de câte ori viaþa le va
aminti de tine! 

Ciprian ENACHE

Cât de greu ºi fãrã de folos trece timpul pentru unii nevinovaþi pasageri
prin viaþã ºi cât de repede se scurge pentru cei cãrora aceastã neiertãtoare
ºi ireversibilã unitate de mãsurã nu le este suficientã pentru a-ºi realiza
noianul de planuri menite sã arate cã omul se naºte, trãieºte ºi dispare în
neant lãsând uneori ºi semne ale trecerii sale prin lume, palpabile ºi
convingãtoare atât în plan material, cât ºi spiritual.
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CONTEL 2005

Recent, Sinaia a gãzduit lucrãrile Conferinþei
CONTEL 2005: “Laboratoare, tehnologii ºi echipa-
mente pentru construcþii”. Organizatori au fost:
AROTEM, ICECON SA ºi CITCON NOVA, cu spri-
jinul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi al
Inspectoratului de Stat în Construcþii. Manifestare
ºtiinþificã cu participare internaþionalã, Conferinþa
CONTEL 2005 a adus în prim-plan importanþa cali-
tãþii în construcþii, necesitatea alinierii firmelor
româneºti la standardele internaþionale ºi obþinerea
certificatelor de conformitate, în perspectiva integrãrii
europene. Lucrãrile au fost structurate pe 3 secþiuni:

• Laboratoare de încercãri în construcþi i .
Monitorizarea calitãþii materialelor, produselor ºi pro-
ceselor tehnologice prin mãsurãri ºi determinãri de
laborator;

•  Managementul calitãþii materialelor, tehnologiilor
ºi echipamentelor pentru construcþii;

•  Tehnologii ºi echipamente pentru lucrãri în con-
strucþii.

Manifestarea de la Sinaia a prilejuit lansarea
cãrþii „Tehnologii ºi utilaje pentru executarea,
întreþinerea ºi reabilitarea suprastructurilor de
drumuri”, vol. I ºi II.

Concluziile conferinþei, precum ºi o parte dintre
lucrãrile prezentate le veþi putea citi în numerele
viitoare ale Revistei Construcþiilor. 
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