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CCiiooccuu’’  mmiicc  ººii……  cciiooccuu’’  mmaarree!!

Cel mare, adicã ciocu’ opus sau
alternativã a celui mic, se pare a fi la
modã dupã alegerile din toamna trecutã
ºi pentru noii reprezentanþi ai puterii.
ªi asta pentru cã goarna electoralã (prin
ciocu’ mare) este cea mai simplã ºi,
deci facilã, la îndemâna multor neave-
niþi în ale gospodãririi þãrii care, o datã
ajunºi în fruntea bucatelor fãrã aco-
perire profesionalã, îºi camufleazã
neºtiinþa prin vorbe ºi iar vorbe. Altfel
nu se explicã faptul cã, pânã în prezent,
cu toate rapoartele pe la propriile par-
tide despre succesele în ramurã, „per-
sonalitãþile” în funcþie se laudã cu
acþiuni nepalpabile pe ansamblul
economiei, ca sã nu mai vorbim de cele
pentru omul de rând care de opt luni
aºteaptã un semn cã „veþi trãi mai
bine”, promis cu surle ºi trâmbiþe pe la
TV-uri sau diverse întâlniri cu votanþii.

Altfel spus, ciocu’ mic ºi ciocu’
mare nu fac altceva decât sã se
destrãbãleze mai departe, rãmânând
totul, cum se spune, ca… în tramvai,
pentru cã de 15 ani încoace cele douã
ciocuri convieþuiesc bine mersi pe
spinarea noastrã, fãrã a-ºi scoate ochii
unul altuia pânã acum, exceptând
campaniile electorale, acolo unde se
împart din belºug „amabilitãþi” de
faþadã, în speranþa pãcãlirii în continuare
a celor chemaþi sã-i aleagã.

Nu sunt cârcotaº, dar lipsa unui
orizont clar ºi convingãtor împinge, în
primul rând, mass-media sã ia atitudine,
pentru cã presa scrisã ºi audiovizualul
sunt, putem spune, mult mai apropiate
la bine ºi la rãu de nevoile cetãþenilor.

Iatã de ce, salutând introducerea
cotei unice de impozitare de 16%, cre-
deam cã aceasta va revoluþiona sis-
temul fiscal, uºurând sarcina bugetului
statului de a colecta, la timp ºi integral,
sumele necesare dezvoltãrii generale a
societãþii româneºti, angrenate pe dru-
mul integrãrii în economia capitalistã.

Un lucru considerat fortifiant, în
primul rând, pentru sectorul de construcþii

care are rolul hotãrâtor în întreaga activi-
tate investiþionalã. Din pãcate, negânditã
suficient ºi raþional, mãsura respectivã,
repetãm, salutarã de altfel, n-a dat însã
roadele aºteptate pânã în prezent,
„silind” aceiaºi specialiºti care au lansat-o
sã facã eforturi pentru a gãsi pârghii de
colectare a taxelor ºi impozitelor care sã
îmbunãtãþeascã situaþia prezentã.

Una dintre cele mai facile mãsuri
este cea privind creºterea TVA-ului,
cu toate cã acest lucru duce la
creºterea costurilor produselor ºi servi-
ciilor ºi, prin urmare, la frânarea sau
scãderea consumului. ªi atunci, de
unde sã ne mai bazãm pe o sursã sigurã
de venituri la buget? Paradoxal, dar
creºterea neîncetatã a taxelor ºi veni-
turilor fãrã creºtere economicã efec-
tivã reprezintã tocmai opusul edificãrii
unei societãþi sãnãtoase de consum,
cum este cea capitalistã, spre care vrem
sã ne îndreptãm.

Spunând acest lucru ne gândim ºi la
ceea ce s-a afirmat legat de creºterea
taxelor ºi impozitelor pe spaþiile de
locuit, a celor pentru maºini de lux etc.

Aºadar, cu bani din ce în ce mai
puþini, cetãþenii îºi vor restrânge ºi mai
mult intenþiile investiþionale în clãdiri ºi
bunuri materiale de folosinþã îndelungatã.
Aceºtia rãmân pe mai departe sã se
descurce cu prioritate pentru asigurarea
traiului zilnic (hranã, cheltuieli cu
întreþinerea locuinþelor, medicamente,
utilitãþi etc.).

Marii constructori vor avea ceva de
lucru la proiectele statului sau ale
investitorilor strãini ºi români, dar cei
mici ºi mijlocii tocmai de la cetãþeni
aºteptau sau aºteaptã sã le vinã comenzi.

Or, în situaþia restrângerii posibi-
litãþilor financiare, greu se poate
asigura front de lucru atâtor construc-
tori, performanþi de altfel.

ªtiu cã este anormal sã crezi cã o
situaþie rea salveazã incompetenþa
unora, dar catastrofalele inundaþii
care au cuprins aproape întreaga þarã
în iulie–august a.c. parcã au fost manã
cereascã pentru unii miniºtri ºi pentru

unele ministere, întrucât aceºtia au
scãpat de „corvoada” creionãrii ºi
aplicãrii unor programe concrete de
dezvoltare economicã a sectoarelor
pe care le conduc, activitatea lor can-
tonându-se în aceastã perioadã în
„vizite de lucru” pe la locurile calami-
tate unde, în afarã de compãtimire
(ajutoarele venind în majoritate pe
alte cãi), nimic spectaculos nu s-a
întâmplat ºi sezonul rece nu-i departe.
Ce vor face atunci, nu ei, care stau
bine mersi în spaþii confortabile, ci
nãpãstuiþii sorþii? Sã vezi atunci probleme
foarte grele pentru guvernanþi.

Nici parlamentarii nu dau prea
multe semne de preocupare în acest
sens, adicã pentru interesul general,
beneficiile personale prezente ºi, mai
ales, viitoare rãmânând punctul nr.1
pe ordinea lor de zi. Opoziþia, destul
de leneºã, necoerentã ºi lipsitã de
tenacitate, îºi rezumã activitatea la
rãspunsuri „pe picior” la provocãrile
puterii, reacþie insuficientã pentru a
schimba ceva în bine. Parcã toatã
lumea, în ciuda celor declarate, nu se
preocupã decât de declanºarea cât
mai rapidã a alegerilor anticipate, o
altã perioadã neproductivã pentru
þarã. De aceea, putem spune cã bietul
„oracol postdecembrist”, hulit la vre-
mea respectivã, a fost prea îngãduitor,
prezicând doar 20 de ani (15 au ºi trecut)
necesari României pentru a se demo-
cratiza ºi a se încadra în societatea
occidentalã.

Trebuie sã ne decidem cât mai
repede dacã „„cciiooccuu’’  mmiicc  ººii……  cciiooccuu’’
mmaarree””  servesc cuiva ºi sã acþionãm
în consecinþã.
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OPEN HOUSE MARCOM
13 – 15 SEPTEMBRIE 2005

EEVVEENNIIMMEENNTTUULL  CCUUPPRRIINNDDEE::

Societatea MMAARRCCOOMM,, în calitate de distribuitor unic în România al firmelor KKOOMMAATTSSUU (echipamente de
construcþii ºi stivuitoare), PPOOTTAAIINN (macarale turn ºi autoridicãtoare), GGRROOVVEE (automacarale), SSEENNNNEEBBOOGGEENN
(maºini pentru manipulat deºeuri metalice ºi buºteni, macarale ºenilate cu braþ zãbrelit, macarale portuare ºi macarale
cu braþ telescopic), MMAANNTTOOVVAANNIIBBEENNNNEE (echipamente pentru demolãri), IINNDDEECCOO (picoane hidraulice) ºi
distribuitor al firmei AATTLLAASS  CCOOPPCCOO (motocompresoare elicoidale ºi generatoare), are plãcerea sã vã invite la
evenimentul „OOPPEENN  HHOOUUSSEE  MMAARRCCOOMM““ (PPOORRÞÞII  DDEESSCCHHIISSEE) în perioada 1133––1155  sseepptteemmbbrriiee  22000055, la sediul nostru
din SSttrraaddaa  DDrruummuull  OOddããiiii  nnrr..  1144AA,,  OOttooppeennii,,  jjuudd..  IIllffoovv (a se vedea harta).

11.. LLaannssaarreeaa   oo ff ii cc iiaa llãã ,,   îînn
RRoommâânniiaa ,,   aa   nnoouulluuii   mmooddeell   ddee
bbuullddooeexxccaavvaattoorr  KKOOMMAATTSSUU (modelul
anterior a fost cel mai vândut
echipament din România);

La acest eveniment vor fi
prezente ºi ffiirrmmee  ddee  lleeaassiinngg  ccuu
ooffeerrttee  eexxttrreemm  ddee  aavvaannttaajjooaassee,
special pentru acest eveniment.

22.. LL aa nn ss aa rr ee aa   oo ff ii cc ii aa ll ãã ,,   îî nn
RRoommâânniiaa,,  aa  nnooiiii  ggaammee  ddee  mmoottoo--
ssttiivvuuiittooaarree  KKOOMMAATTSSUU (Diesel
ºi GPL);

33.. PPrreezzeennttaarreeaa  uunneeii  ggaammee
llaarrggii  ddee  eecchhiippaammeennttee (utilaje
pentru construcþii ,  macarale,
automacarale, ci l indri  com-
pactori, stivuitoare);

44.. DDeemmoonnssttrraaþþiiii  eeffeeccttuuaattee
ddee  iinnggiinneerriiii  ddee  ddeemmoonnssttrraaþþiiii  ddee  llaa
ffaabbrriiccaa  KKOOMMAATTSSUU..
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PPeerrssooaannaa  ddee  ccoonnttaacctt::  AAnnddrreeeeaa  TTuuddoorreessccuu
TTeell::  002211--223366..2211..6644//002211--223366..2211..6655//002211--223366..2211..6666

FFaaxx::  002211--223366..2211..6677
MMoobbiill::  00772222..3300..3300..2266//00772233..2222..5566..0033

EE--mmaaiill::  ooffffiiccee@@mmaarrccoomm..rroo;;  mmaarrkkeettiinngg@@mmaarrccoomm..rroo

Pentru a primi mai multe detalii legate de acest
eveniment ºi de program, vã rugãm sã ne contactaþi.

Aºteptãm cu interes vizita dumneavoastrã.
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REZISTENÞA LLA CCOMPRESIUNE AA CCIMENTURILOR UUZUALE,
FABRICATE CCONFORM SSR EEN 1197-11:2002

Conform standardului de produs, cele 27 de tipuri de
cimenturi se pot gãsi în 6 clase de rezistenþã, conform
ttaabbeelluulluuii  11.

Alãturi de exigenþele privind rezistenþa la compresiune
la diferite termene, sunt impuse o serie de condiþii fizice,
chimice ºi de durabilitate asupra cãrora nu insistãm. 

Cimenturile uzuale sunt destinate elementelor/struc-
turilor monolite, armate, armate dispers ºi prefabricate, în
general cu grosimi reduse, în conformitate cu prevederile
standardelor ºi normativelor aplicabile.

În funcþie de clasa de rezistenþã, acestea pot oferi
întreaga gamã de clase de rezistenþã a betoanelor
definitã în SR EN 206-1, de la C8/10 ºi pânã la C100/115.
Cimenturile din clasa de rezistenþã 32,5 sunt recomandate
ºi pentru tratarea solurilor ºi executarea straturilor de
balast stabilizat ºi beton slab.

Domeniile de utilizare a cimenturilor uzuale au o
mare variabilitate, în funcþie de tipul cimentului, natura,
proprietãþile ºi dozajul de adaosuri, efectele prezenþei mai
multor adaosuri (din ciment) asupra produsului final
(betonul) ºi, nu în ultimul rând, de experienþa localã.

Singurele documente naþionale de aplicare a EN 206-1
care oferã informaþii eexxttiinnssee privind posibilitatea utilizãrii
cimenturilor definite în EN 197-1 sunt cele din Germania
(DIN 1045-2) ºi Polonia (PN-B-6265).

REZISTENÞA LLA CCOMPRESIUNE
A CCIMENTURILOR SSPECIALIZATE

Cimenturi ccu ccãldura dde hhidratare rredusã, ffabricate
conform AA1/2004 lla SSR EEN 1197-11:2002

Acest amendament defineºte cimenturile uzuale cu
cãldura de hidratare redusã ca fiind acele cimenturi pro-
duse conform SR EN 197-1:2002, dar a cãror cãldurã de
hidratare nu trebuie sã depãºeascã valoarea caracteristicã
de 270 J/g, determinatã în conformitate cu SR EN 196-8 la
7 zile sau în conformitate cu SR EN 196-9 la 41 de ore. 

CCiimmeennttuurriillee  ccuu  ddiiffeerriittee  ccoommppoozziiþþiiii  ººii  ppaarraammeettrrii
((rreezziisstteennþþaa  llaa  ccoommpprreessiiuunnee  ffiiiinndd  ddooaarr  uunnuull  ddiinn  eeii))  ttrraannss--
mmiitt  bbeettoonnuulluuii  ssaauu  mmoorrttaarruulluuii  îînn  ccaarree  ssuunntt  îînnccoorrppoorraattee
pprroopprriieettããþþii  ººii  ppeerrffoorrmmaannþþee  ddiiffeerriittee..  AAppaarriiþþiiaa  ppee  ppiiaaþþaa
rroommâânneeaassccãã  aa  nnooii  ttiippuurrii  ddee  cciimmeennttuurrii,,  ffaabbrriiccaattee  îînn
ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ssttaannddaarrddee  eeuurrooppeennee,,  iimmppuunnee  oo  ppeerriiooaaddãã
ddee  aaddaappttaarree  ººii  iinnffoorrmmaarree,,  ddee  îînnþþeelleeggeerree  aa  rroolluulluuii  ººii
iimmppoorrttaannþþeeii  pprreezzeennþþeeii  aaddaaoossuurriilloorr  îînn  cciimmeenntt  îînn  ccoorreellaaþþiiee
ccuu  rreezziisstteennþþaa  aacceessttuuiiaa  llaa  ccoommpprreessiiuunnee..  

DDee  cceellee  mmaaii  mmuullttee  oorrii,,  uuttiilliizzaattoorruull  uunnuuii  cciimmeenntt  eessttee
eexxttrreemm  ddee  iinntteerreessaatt  ddooaarr  ddee  rreezziisstteennþþaa  llaa  ccoommpprreessiiuunnee  aa
uunnuuii  cciimmeenntt,,  vvããzzuuttãã  ccaa  oo  ggaarraannþþiiee  ccãã  bbeettoonnuull  pprroodduuss  vvaa  ffii
„„uunn  bbeettoonn  ddee  ccaalliittaattee””,,  îînn  ddaauunnaa  aallttoorr  ppeerrffoorrmmaannþþee  aallee
ddiiffeerriitteelloorr  ttiippuurrii  ddee  cciimmeennttuurrii  eexxiisstteennttee  ppee  ppiiaaþþãã..  AAcceessttaa
eessttee  uunn  mmoodd  cceell  ppuuþþiinn  nneeeeccoonnoommiicc,,  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee
vveeddeerree  aall  uuttiilliizzaattoorruulluuii,,  ddee  aa  pprriivvii  lluuccrruurriillee..

SSttaannddaarrdduull  SSRR  EENN  119977--11::22000022,,  îînn  bbaazzaa  ccããrruuiiaa  ssee  pprroodduucc
mmaajjoorriittaatteeaa  cciimmeennttuurriilloorr  ccoommeerrcciiaalliizzaattee  îînn  RRoommâânniiaa,,
ddeeffiinneeººttee  ººii  pprreezziinnttãã  ssppeecciiffiiccaaþþiiii  ppeennttrruu  2277  ddee  pprroodduussee  ((cciimmeennttuurrii))  ddiiffeerriittee,,  pprreeccuumm  ººii  ppeennttrruu  ccoommppoonneenntteellee  lloorr..  AAcceesstt
ssttaannddaarrdd  iinncclluuddee  ttooaattee  cciimmeennttuurriillee  „„uuzzuuaallee””  ((oobbiiººnnuuiittee,,  ffããrrãã  pprroopprriieettããþþii  ssppeecciiaallee  ssaauu  ssuupplliimmeennttaarree))  ppee  ccaarree  oorrggaanniissmmeellee
nnaaþþiioonnaallee  ddee  ssttaannddaarrddiizzaarree  ddiinn  CCoommiitteettuull  EEuurrooppeeaann  ddee  SSttaannddaarrddiizzaarree  ((CCEENN))  llee  ccoonnssiiddeerrãã  „„ttrraaddiiþþiioonnaallee””  ººii  „„bbiinnee  vveerriiffiiccaattee””,,
ffããrrãã  ccaa  ppeennttrruu  aacceeººttii  ddooii  tteerrmmeennii  ssãã  eexxiissttee  ddeeffiinniittee  ccrriitteerriiii  ddee  aapprreecciieerree..  LLaa  aacceesstt  ssttaannddaarrdd  eexxiissttãã  uunn  aammeennddaammeenntt
rreeffeerriittoorr  llaa  ddeeffiinniirreeaa  cciimmeennttuurriilloorr  uuzzuuaallee  ccuu  ccããlldduurraa  ddee  hhiiddrraattaarree  rreedduussãã..  

AAllããttuurrii  ddee  SSRR  EENN  119977--11,,  ssuunntt  îînn  vviiggooaarree  oo  sseerriiee  ddee  aallttee  ssttaannddaarrddee  eeuurrooppeennee  ssaauu  nnaaþþiioonnaallee  ((nneeaarrmmoonniizzaattee)),,
ppeennttrruu  cciimmeennttuurrii  ccuu  pprroopprriieettããþþii  ssppeecciiaallee//ssuupplliimmeennttaarree,,  uunneellee  aavvâânndd  ddoommeenniiii  ddee  uuttiilliizzaarree  pprreezzeennttaattee  cchhiiaarr  îînn  tteexxtteellee
ssttaannddaarrddeelloorr  rreessppeeccttiivvee..  

Rezistenþa la compresiune,
un parametru al cimentului

TTaabbeelluull  11

continuare în pagina 10
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Nu sunt modificãri faþã de exigenþele standardului
SR EN 197-1:2002 în ceea ce priveºte rezistenþa la com-
presiune a cimenturilor. Practic, obþinerea acestei cãlduri
reduse de hidratare se poate face prin sporirea conþinutului
de adaosuri, limitarea fineþii de mãcinare ºi/sau impu-
nerea de condiþii anumitor constituenþi mineralogici ai
clincherului.

Limitarea cãldurii de hidratare permite utilizarea acestor
cimenturi în construcþii masive (cu raport suprafaþã/volum
mic), acolo unde apariþia fisurilor de contracþie termicã în
masa betonului trebuie evitatã, în conformitate cu preve-
derile standardelor ºi normativelor aplicabile.

Cimenturi ccu ccãldura dde hhidratare ffoarte rredusã,
fabricate conform SSR EEN 114216:2004

La aceste cimenturi cu un conþinut ridicat de adaosuri
(zgurã, silice, puzzolanã sau cenuºã), cãldura de hidratare
nu trebuie sã depãºeascã valoarea caracteristicã de 220 J/g,
determinatã fie în conformitate cu SR EN 196-8 la 7 zile,
fie în conformitate cu SR EN 196-9 la 41 de ore. 

Indiferent de compoziþie, aceste cimenturi se fabricã
într-o singurã clasã de rezistenþã (22,5), impunându-se o
condiþie doar asupra rezistenþei la compresiune la 28 de zile
(care trebuie sã fie între 22,5 ºi 42,5 MPa). 

Sunt destinate construirii de baraje ºi altor construcþii
masive, unde dimensiunile structurii au un raport
suprafaþã/volum mic; pot fi folosite la tratarea solurilor,
executarea straturilor rutiere etc., în conformitate cu
prevederile standardelor ºi normativelor aplicabile.

Cimenturi dde ffurnal ccu rrezistenþa iiniþialã sscãzutã, ffabricate
conform SSR EEN 1197-44:2004

Standardul precizeazã condiþiile de compoziþie, sta-
bileºte criteriile de conformitate ºi regulile de aplicare
pentru:

cimenturi de furnal cu rezistenþã iniþialã micã;
cimenturi de furnal cu rezistenþã iniþialã micã ºi cãldurã

de hidratare redusã. 
Cimentul de furnal cu rezistenþe iniþiale scãzute are

reacþii ºi procese de hidratare identice cu cele ale cimen-
turilor uzuale, dar datoritã compoziþiei (zgurã de furnal
între 36 si 95% din masã), fineþii ºi reactivitãþii constitu-
enþilor, procesul iniþial de hidratare este (normal) mai lent.
Condiþiile impuse rezistenþelor la compresiune sunt
prezentate în ttaabbeelluull  22.

Cãldura de hidratare a cimenturilor de furnal cu rezis-
tenþã iniþialã micã ºi cu cãldurã de hidratare redusã nu tre-
buie sã depãºeascã valoarea caracteristicã de 270 J/g,
determinatã fie conform EN 196-8 la 7 zile, fie conform
EN 196-9 la 41 de ore. 

Aceste cimenturi pot fi utilizate în construcþii masive
(inclusiv fundaþii obiºnuite), unde dimensiunile structurii
au un raport suprafaþã/volum mic, iar cele de clasã de
rezistenþã 32,5L la tratarea solurilor, executarea infrastruc-
turilor rutiere etc., în conformitate cu prevederile stan-
dardelor ºi normativelor aplicabile.

Lianþi hhidraulici rrutieri, ffabricaþi cconform SSR EENV 113282:2002
Evoluþia domeniului infrastructurii cãilor de transport

pe plan internaþional este în mod evident orientatã spre
utilizarea de cimenturi (lianþi hidraulici) speciale, cu
conþinut mare de adaosuri de fabricaþie (zgurã, puzzolanã,
cenuºã, ºist calcinat ºi calcar) ºi cu rezistenþe reduse la
compresiune. 

În acest sens, noul standard SR EN 13282:2002 prevede
utilizarea lianþilor hidraulici rutieri la execuþia ºi reabili-
tarea drumurilor, autostrãzilor, parcãrilor, platformelor
industriale în straturi de formã, de fundaþie ºi de bazã.
Aceste cimenturi sunt utilizabile ºi în cadrul stabilizãrii
straturilor de formã din infrastructura cãii ferate, pãmân-
turilor din zonele adiacente cãilor de comunicaþie,
lucrãrilor de artã etc. Standardul detaliazã condiþiile fizice,
mecanice, chimice aplicabile la 6 tipuri de cimenturi
rutiere, clasificate în patru clase de rezistenþã la compresiune
(5; 12,5; 22,5; 32,5), conform ttaabbeelluulluuii  33.

Cimenturi dde zzidãrie ffabricate cconform SSR EEN 4413-11:2004
Standardul specificã definiþia ºi compoziþia cimen-

turilor folosite la producerea de mortare pentru zidãrie,
tencuialã ºi finisare, realizate manual sau mecanizat. Sunt
definite 4 tipuri de cimenturi (în funcþie de rezistenþa la
compresiune, conform ttaabbeelluulluuii  44) care însã nu se utilizeazã
la prepararea betoanelor, la executarea de lucrãri în medii
agresive din punct de vedere chimic sau la ºape expuse
abraziunii mecanice. 

În compoziþia acestor cimenturi se pot folosi pe post
de adaosuri materiale minerale naturale sau derivate din pro-
cesul tehnologic de producere a clincherului, var, pigmenþi.
Standardul impune o serie de condiþii fizice ºi chimice
atât pentru cimentul propriu-zis, cât ºi pentru mortarul
proaspãt (conþinut de aer, reþinere de apã). Conþinutul de
clincher Portland este de minimum 25% pentru cimentul
MC5 ºi de minimum 40% pentru restul cimenturilor de
zidãrie.

TTaabbeelluull  22

TTaabbeelluull  44

TTaabbeelluull  33

(*) – „E” semnificã un conþinut de minimum 20% clincher Portland
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RREEZZIISSTTEENNÞÞAA LLAA CCOOMMPPRREESSIIUUNNEE AA CCIIMMEENNTTUURRIILLOORR
SSPPEECCIIAALLIIZZAATTEE PPRROODDUUSSEE ÎÎNN BBAAZZAA UUNNUUII SSTTAANNDDAARRDD

NNAAÞÞIIOONNAALL NNEEAARRMMOONNIIZZAATT
Cimenturi ccu ccãldura dde hhidratare llimitatã ººi ccu rrezis-

tenþã lla aagresivitatea aapelor ccu cconþinut dde ssulfaþi,
fabricate cconform SSR 33011:1996

Standardul defineºte o serie de condiþii fizice, chimice
ºi mecanice pentru:

4 tipuri de cimenturi cu cãldura de hidratare limitatã
(ºi rezistenþa moderatã la agresivitatea apelor cu sulfaþi) în
funcþie de conþinutul de zgurã ºi 

5 tipuri de cimenturi cu rezistenþã la agresivitatea
apelor cu un conþinut de sulfaþi în  funcþie de conþinutul în
zgurã (ºi puzzolanã într-unul din cazuri). Ambele tipuri de
cimenturi pot fi fabricate în 3 clase de rezistenþã, conform
ttaabbeelluulluuii  55.

Pentru toate tipurile de cimenturi, cãldura de hidratare
nu trebuie sã depãºeascã valoarea de 280 J/g, determinatã
în conformitate cu SR 227-5. Aceste tipuri de cimenturi se
fabricã dintr-un clincher special, în care conþinutul de
aluminat tricalcic este limitat superior; pentru cimentul fãrã
adaosuri (HI) cu cãldura de hidratare limitatã se limiteazã
inferior ºi conþinutul în silicat tricalcic. 

Aceste cimenturi sunt destinate construcþiilor masive,
cu grosimi mai mari de 1,5 m, executate în afara perioadei
de timp friguros. Pot fi utilizate cu succes la construcþii ºi
elemente de construcþii exploatate în condiþii de agresivitate
chimicã, iar cel din clasa de rezistenþã 32,5 la tratarea
solurilor ºi stabilizarea straturilor rutiere.

Cimentul sspecializat ppentru ddrumuri, aautostrãzi ººi
aeroporturi CCD 440, ffabricat cconform SSTAS 110092:1978

Acest ciment, fabricat într-o singurã clasã de rezistenþã
(40), este destinat îmbrãcãminþilor rutiere expuse
riscurilor specifice (atacului cu sare, abraziunii mecanice,
îngheþ-dezgheþului etc.). Prin STAS 10473/1-87, alãturi de
CEM I 42.5(R) este recomandat la stabilizarea straturilor
rutiere de bazã ºi de fundaþie; utilizarea cimenturilor fãrã
adaosuri de fabricaþie ºi cu rezistenþe ridicate la termene
scurte trebuie privitã cu reþinere. Caracteristicile mecanice
ale cimentului sunt arãtate în ttaabbeelluull  66.

Pentru realizarea unor betoane cu tendinþã redusã de
fisurare din contracþie, s-au impus limitãri asupra a doi
componenþi mineralogici ai clincherului, precum ºi
asupra limitelor în care poate varia fineþea de mãcinare. 

Alte cimenturi specializate, cum sunt cimentul pentru
sonde tip S1 (SR 1544:2003), cimentul pentru sonde tip

S2-RS (SR 9253:1990) ,  c imentu l  Por t land a lb
(SR 7055:1996) sau cele fabricate în baza unor prescripþii
deosebite (cimenturi de clasa 62.5, 72.5 etc.) nu fac
obiectul prezentului articol.

AASSPPEECCTTEE AALLEE UUTTIILLIIZZÃÃRRIIII UUNNUUII CCIIMMEENNTT
Rezistenþa unui ciment este doar unul dintre parametrii

care influenþeazã comportarea betonului proaspãt ºi
întãrit. Alãturi de aceasta, cãldura de hidratare, limitãrile
impuse constituenþilor mineralogici ai clincherului, tipul
cimentului, natura, proprietãþile ºi dozajul de adaosuri,
efectele prezenþei în compoziþia cimentului a mai multor
adaosuri, proiectarea compoziþiei betonului etc. îºi pun
decisiv amprenta asupra produsului final: bbeettoonnuull.

CCiimmeennttuurriillee  ffããrrãã  aaddaaoossuurrii  ddee  ffaabbrriiccaaþþiiee  ((CCEEMM  II,,  CCDD  4400,,
HH  II,,  SSRR  II))  rreepprreezziinnttãã  cciimmeennttuurrii  ccuu  aapplliiccaabbiilliittaattee  rreessttrrâânnssãã  îînn
RRoommâânniiaa (~~12% din piaþa anului 2002).

LLiimmiittããrriillee  iimmppuussee  ccaarraacctteerriissttiicciilloorr  mmiinneerraallooggiiccee  aallee
cclliinncchheerreelloorr  pprreessuuppuunn  aapplliiccaaþþiiii  ssppeecciiaallee (betoane rutiere,
betoane hidrotehnice, betoane expuse agresiunilor
chimice etc.).

UUnn  cciimmeenntt  ccuu  aaddaaoossuurrii  mmaarrii  ddee  ffaabbrriiccaaþþiiee  nnuu  eessttee  uunn
cciimmeenntt  „„mmaaii  ssllaabb  ccaalliittaattiivv””.. Utilizarea unui  ciment cu
adaosuri aduce dupã sine evidente avantaje tehnice ºi
economice utilizatorului.

LLaa  llaannssaarreeaa  îînn  ffaabbrriiccaaþþiiee  aa  uunnuuii  nnoouu  ttiipp  ddee  cciimmeenntt
CCaarrppaattcceemmeenntt®®,,  aavveemm  îînn  vveeddeerree  eexxppeerriieennþþaa  iinntteerrnnaaþþiioonnaallãã
îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  pprroodduussuull  ffiinnaall::  bbeettoonnuull..  UUrrmmããrriimm  ccaa
oorriiccaarree  cciimmeenntt  CCEEMM  IIII//BB  CCaarrppaattcceemmeenntt®®,,  ffaabbrriiccaatt  ccoonnffoorrmm
SSRR  EENN  119977--11,,  ddiinn  ccllaassaa  ddee  rreezziisstteennþþãã  3322,,55RR,,  ssãã  ssee
ddoovveeddeeaassccãã  ssuuffiicciieenntt ((ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  tteehhnniicc))  ººii
eeffiicciieenntt ((ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  eeccoonnoommiicc))  ppeennttrruu
aaccooppeerriirreeaa  nneecceessiittããþþiilloorr  ccuurreennttee  aallee  uunneeii  ssttaaþþiiii  oobbiiººnnuuiittee  ddee
bbeettooaannee,,  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  eexxppeerriieennþþaa  eeuurrooppeeaannãã..  

UUttiilliizzaarreeaa  uunnuuii  cciimmeenntt  ccuu  ccããlldduurraa  ddee  hhiiddrraattaarree  lliimmii--
ttaattãã  eessttee  oobblliiggaattoorriiee  llaa  eexxeeccuuttaarreeaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  mmaassiivvee,
unde dimensiunile structurii au un raport suprafaþã/volum
mic;

UUttiilliizzaarreeaa  uunnuuii  cciimmeenntt  ccuu  rreezziisstteennþþee  iinniiþþiiaallee  rreedduussee,,
ffaabbrriiccaatt  ccoonnffoorrmm  SSRR  EENN  119977--44::22000044  ((ººii  ddoozzaajj  mmaarree  ddee
aaddaaoossuurrii)),,  eessttee  rreeccoommaannddaattãã  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  tteehhnniiccoo--
eeccoonnoommiicc la realizarea betoanelor slabe, a  mortarelor de
zidãrie ºi tencuialã, anumitor ºape, precum ºi a straturilor
stabilizate;

UUttiilliizzaarreeaa  uunnuuii  cciimmeenntt  ccuu  ttiimmppii  mmaarrii  ddee  pprriizzãã  ((ººii  ddoozzaajj
rriiddiiccaatt  ddee  aaddaaoossuurrii))  eessttee  aavvaannttaajjooaassãã  ppee  ttiimmpp  ccããlldduurrooss..
Evoluþia rezistenþei la compresiune a unui ciment cu adaosuri
hidraulic active ºi/sau puzzolanice este favorabilã în timp
faþã de cea a unui ciment fãrã adaosuri, pentru aceeaºi
fineþe de mãcinare.

Punerea corectã în operã ºi tratarea corespunzãtoare a
betonului dupã turnare sunt esenþiale în ceea ce priveºte
durabilitatea elementului executat (inclusiv protecþia anti-
corosivã a armãturilor înglobate).

TTaabbeelluull  66

TTaabbeelluull  55
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SC Corsarul Roºu
MEREU LA  DISPOZIÞIA DUMNEAVOASTRÃ!

CCiipprriiaann  EEnnaacchhee: Cum poate începe prezentarea cãrþii
de vizitã a grupului de societãþi pe care-l conduceþi?
IIoonn  RRooººuu: SC Corsarul Roºu s-a înfiinþat în anul 1993

cu capital social integral privat, având ca principal obiect
de activitate extracþia ºi transportul agregatelor naturale
de balastierã.

În momentul de faþã, deþinem 3 balastiere situate în
terasa cursului mijlociu al râului Argeº, ºi anume, la
Ogrezeni, Ulmi ºi Ioneºti, cu o producþie anualã de peste
400.000 de mc de agregate sortate, refuz de ciur ºi balast.

Transportul materialelor produse în aceste locuri este
asigurat de cele 40 de autobasculante proprietate a
societãþii, mãrcile VOLVO, RENAULT ºi MAN. Actual-
mente ne desfãºurãm activitatea cu precãdere în zona
capitalei ºi a judeþelor limitrofe. Suntem pregãtiþi însã ca,

la cererea unor beneficiari, sã livrãm produsele noastre
ºi în alte zone printr-un parteneriat benefic ambelor pãrþi,
întrucât, pe de-o parte, dispunem de o dotare tehnicã
modernã, iar, pe de altã parte, vrem sã asigurãm cât mai
multor firme de construcþii materiale necesare desfãºurãrii
în cele mai bune condiþii a investiþiilor.

În anul 2004, societatea noastrã a înregistrat o cifrã de
afaceri de peste 250 miliarde de lei.

CC..EE..: Spuneam mai înainte cã avem de-a face cu un grup
de societãþi. Care sunt ele ºi ce obiect de activitate au?
II..RR..: În 2005, ca urmare a diversificãrii activitãþilor, în

cadrul societãþii noastre s-a înfiinþat grupul de firme
Corsarul Roºu, având active de peste 230 miliarde de lei
vechi ºi 117 persoane salariate. Organigrama actualã
cuprinde: Corsarul Roºu Impex 93 SRL, Corsarul Roºu
Agregate ºi Cariere SRL, Corsarul Roºu Transporturi ºi
Logisticã SRL, Corsarul Roºu Service SRL, Corsarul Roºu
Betoane SRL ºi Corsarul Roºu Turism SRL.

DDeeººii  ccoonnssttrruuccttoorriiii,,  îînn  ggeenneerraall,,  ssuunntt  nneemmuullþþuummiiþþii  ddee  aannvveerrgguurraa
rreedduussãã  aa  lluuccrrããrriilloorr  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  ppeennttrruu  ccaarree  ssuunntt  pprreeggããttiiþþii  ssãã  ffaaccãã
ffaaþþãã  îînn  aaccttuuaallaa  ppeerriiooaaddãã  ddee  ttrraannzziiþþiiee  aa  RRoommâânniieeii  sspprree  eeccoonnoommiiaa
ccaappiittaalliissttãã,,  eexxiissttãã  ssoocciieettããþþii  ccaarree  ddiinn  lliinniiaa  aa  ddoouuaa,,  ssãã  zziicceemm,,
ssuunntt  oorrggaanniizzaattee  ººii  pprreeggããttiittee  ssãã  ffuurrnniizzeezzee  aacceessttoorraa  mmaatteerriiaallee  ddee
ccoonnssttrruuccþþiiii  ppeennttrruu  ttooaattee  ssttaaddiiiillee  ddee  eexxeeccuuþþiiee..

PPrriimmeellee  ddiinnttrree  aacceesstteeaa  aauu  ccaa  oobbiieecctt  ddee  aaccttiivviittaattee  ttooccmmaaii
ooffeerrttaa  ddee  pprroodduussee  nneecceessaarree  ddeemmaarrããrriiii  oorriiccããrreeii  iinnvveessttiiþþiiii,,  aaiiccii
ffiiiinndd  vvoorrbbaa  ddeesspprree  iinnffrraassttrruuccttuurraa  lluuccrrããrriilloorr,,  aaddiiccãã  ffuunnddaaþþiiaa  ppee
ccaarree  ssee  ppuunnee  îînn  ooppeerrãã  oorriiccee  iinnvveessttiiþþiiee..

ªªii  cchhiiaarr  ddaaccãã  ooffeerrttaa  ddee  pprroodduussee  ppuussee  llaa  ddiissppoozziiþþiiaa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr
eessttee,,  ssee  ppooaattee  ssppuunnee,,  ddeessttuull  ddee  ggeenneerrooaassãã,,  eexxiissttãã,,  ttoottuuººii,,  oo  ddeeppaarrttaa--
jjaarree  eevviiddeennttãã  îînnttrree  ssoocciieettããþþii  ppeennttrruu  ccãã  ttoottuull  ddeeppiinnddee  ddee  ppootteennþþiiaalluull
tteehhnniicc,,  tteehhnnoollooggiicc  ººii  llooggiissttiicc  ppee  bbaazzaa  ccããrruuiiaa  ssee  sspprriijjiinnãã  ooffeerrttaa..

UUnnaa  ddiinnttrree  uunniittããþþiillee  pprroodduuccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannttee  îînn  ddoommeenniiuu  eessttee
SSCC  CCoorrssaarruull  RRooººuu..  SSoocciieettaatteeaa  îîººii  aarree  sseeddiiuull  llaa  3300  kkmm  ddee  BBuuccuurreeººttii,,
llaa  BBoolliinnttiinn  VVaallee,,  îînnttrr--oo  zzoonnãã  aarrhhiiccuunnoossccuuttãã  ccaa  ffuurrnniizzooaarree  ddee  ffoorrþþãã  ddee  mmuunnccãã  ppeerrffoorrmmaannttãã  ppeennttrruu  ppiiaaþþaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr
ddiinn  þþaarrãã  ººii  ssttrrããiinnããttaattee..

ÎÎnncceerrccããmm,,  îînn  cceellee  ccee  uurrmmeeaazzãã,,  ccaa  îîmmpprreeuunnãã  ccuu  ddll  IIoonn  RRooººuu,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall,,  ssãã  vveeddeemm  mmaaii  îînn  aammããnnuunntt  cciinnee  eessttee
SSCC  CCoorrssaarruull  RRooººuu  SSRRLL  îînn  ppeeiissaajjuull  iinnvveessttiiþþiioonnaall  ddiinn  þþaarraa  nnooaassttrrãã..

IIoonn  RROOªªUU  --  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall

continuare în pagina 16
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CC..EE..: Sigur cã aceastã structurare are la bazã tocmai seri-
ozitatea cu care trataþi potenþialii clienþi, oferindu-le pro-
dusele la timp ºi de calitate tocmai printr-o bunã
organizare. Puteþi demonstra, pe scurt, aceastã concluzie?
II..RR..: Mã voi referi în acest numãr al „Revistei Con-

strucþiilor” doar la activitatea a douã dintre societãþile
noastre cu speranþa cã detaliile vor fi, cred, edificatoare.
În numerele viitoare ale revistei voi reveni cu alte amãnunte.

Aºadar, în privinþa S.C. CORSARUL ROªU BETOANE
S.R.L., aceasta ºi-a început producþia în luna iulie 2004.
Instalaþia de bazã, cea de preparat betoane, este un malaxor
fabricat de LIEBHERR-MISCHTECHNIK GmbH, model
2004, tip BETOMIX 2,25 A-R/RIM-M, cu o capacitate de
producþie de 90 mc/orã, fiind prevãzutã a lucra în regim
computerizat, datoritã faptului cã este dotatã cu tot ce este
necesar pentru a produce betoane chiar ºi pe timp friguros.

Transportul betonului cãtre beneficiari se efectueazã
cu 15 automalaxoare VOLVO, proprietate a societãþii,
având echipamentul de malaxare LIEBHERR, cu capaci-
tatea de 9 mc.

Pentru pomparea betonului, avem în dotare pompe de
betoane cu 4 braþe, producþie PUTZMEISTER, cu lungimi
de 32 m, 36 m ºi 46 m.

Pentru asigurarea unei calitãþi superioare a produselor,
staþia este deservitã de un laborator de încercãri, autorizat
gradul II.

De la deschiderea staþiei, am reuºit sã pãtrundem pe
piaþa din Bucureºti ºi zonele limitrofe. Dând dovadã
de profesionalism, respectarea clienþilor ºi menþinerea

la un nivel înalt a calitãþii produselor ºi serviciilor, am
reuºit sã fim furnizori de materiale de construcþii pentru
firme de prestigiu din domeniu. Dovada o reprezintã ºi
câteva dintre lucrãrile de referinþã pe care le menþionãm
în continuare:

staþia de tratare a apei Crivina – parteneri HERVE
ROMANIA S.A. ºi G.B.B. CONSTRUCÞII S.R.L.

parcajul auto multietajat Piaþa Unirii – partener
BAUMEISTER S.R.L.

imobilul 2S+P+13E situat pe Calea Floreasca –
partener BAUCONSTRUCT S.R.L.

consolidarea Spitalului clinic Colþea – partener
S.C. AEDIFICIA CARPAÞI S.A.

centrul F.R.F. Mogoºoaia – partener S.C. AEDIFICIA
CARPAÞI S.A.

În cadrul grupului de firme CORSARUL ROªU, îºi desfã-
ºoarã activitatea ºi SS..CC..  CCOORRSSAARRUULL  RROOªªUU  IIMMPPEEXX  ’’9933  SS..RR..LL..,,
ssoocciieettaattee  ssppeecciiaalliizzaattãã  îînn  pprroodduuccþþiiaa  ººii  ttrraannssppoorrttuull  ddee  aaggrree--
ggaattee  mmiinneerraallee  nnaattuurraallee,,  bbaallaasstt,,  rreeffuuzz  ddee  cciiuurr etc. Aceastã
societate are în dotare 3 balastiere, situate în terasã, în
bazinul mijlociu al râului Argeº. Extracþia agregatelor
naturale ºi transportul lor la cele 3 staþii de sortare
se realizeazã cu 3 dragline, un excavator HANOMAG,
5 încãrcãtoare VOLVO, 2 dumpere. Transportul agre-
gatelor minerale cãtre clienþi se efectueazã cu cele 28 de
autobasculante de 40 t ºi 12 autobasculante de 30 t, toate
în proprietatea societãþii, care mai are în dotare ºi 7 auto-
camioane specializate în transportul cimentului vrac.

Fãrã lipsã de modestie, putem spune beneficiarilor
noºtri actuali ºi celor potenþiali cã pot conta pe noi,
firmele grupului Corsarul Roºu fiind mereu la dispoziþia
lor cu produse ºi servicii de calitate. Încercaþi ºi vã veþi
convinge! Vã aºteptãm, iar noi vom reveni în aceste
pagini cu alte amãnunte folositoare dvs. 

urmare din pagina 14
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Tratarea corespunzãtoare a supor-
tului este o condiþie absolut necesarã
pentru o „lipire“ de succes a finisaju-
lui, indiferent de natura lui.

Cred cã toþi cei care au citit fiºe
tehnice referitoare la produsele de
finisaj au remarcat o frazã-tip, ca un
leitmotiv despre suport care... trebuie
sã fie uscat, plan, „tare” – rezistent,
compact – fãrã pãrþi friabile, stabil –
fãrã deformaþii ºi curat - fãrã praf,
pete de ulei, grãsimi etc: mai pot
apãrea condiþii suplimentare legate
de rugozitate, absorbþie uniformã ºi
multe altele la care, de obicei,  nu te
gândeºti.

Acestea sunt doar vorbe, dar în
spatele lor se ascund, dupã caz, valori
minime sau maxime ale caracteris-
ticilor fizico-mecanice importante,
care, de fapt, în final înseamnã bani:

calitate corespunzãtoare a betoanelor
ºi ºapelor, execuþie foarte îngrijitã
pentru a obþine suprafeþe plane ºi
rezistente, timpi de aºteptare pentru
uscare, operaþii de curãþare etc.

Toate acestea fac din ssuuppoorrtt o
problemã greu de “suportat”, chiar ºi
pentru cei care ºi-au schimbat men-
talitatea ºi atitudinea faþã de acesta.
Dacã în cazul construcþiilor noi,
problema poate fi rezolvatã total sau
parþial prin luarea de mãsuri care sã
conducã la realizarea cerinþelor
menþionate, situaþia este mai compli-
catã în cazul lucrãrilor de reabilitare,
modernizare la care schimbarea des-
tinaþiei spaþiilor sau adoptarea unor
soluþii de finisare avangardiste sau
tradiþionale pot impune un suport
complet nou.

În acest context, fiind presaþi de
timp de foarte multe ori, considerãm
ca o soluþie salvatoare ºapele autoni-
velante (în literatura de specialitate în
limba englezã sunt cunoscute sub
denumirea de SLU de la Self Levelling
Underlayments, în limba germanã
sunt denumite Nivelliermasse sau
Spachtelmasse, iar în româneºte vã
propun sã le „botezãm” ºi noi prescurtat -
SSAANN de la ªape Auto-Nivelante!).

CCee ssuunntt,, ddee ffaapptt,, SSAANN ??
Sunt mortare uscate speciale,

respectiv amestecuri de cimenturi
speciale, nisipuri fine selecþionate,
adaosuri minerale ºi 10–20 de aditivi
(mirodenii), fabricate, dupã reþete
îndelung studiate ºi experimentate, în
fabrici cu tehnologii de proces com-
plet automatizate, conduse ºi contro-
late cu ajutorul calculatorului).

Transportate în ºantier, în saci sau
la siloz, amestecate cu apã în pro-
porþii prestabilite, acestea permit
obþinerea unor paste fluide care se
pot „aºterne” manual sau mecanizat,
în straturi subþiri sau groase, de la 2 mm
la 30 mm sau chiar mai mult. 

DDee ccee ssuunntt SSAANN
aaººaa ddee „„pprreeþþiiooaassee””??

Pentru cã trebuie sã aibã foarte
multe calitãþi, aproape imposibile,
care uneori sunt incompatibile: sã fie
foarte lucrabile – practic fluide, sã se
poatã întinde uºor (termenul de
„autonivelantã” este relativ, ele mai
trebuie „ajutate” la nivelare – fini-
sare), sã facã prizã cât mai repede
posibil – dar numai dupã un timp
minim de menþinere a lucrabilitãþii
pentru a putea fi puse în operã –, sã
se întãreascã repede – sã aibã rezistenþe
mari la compresiune ºi încovoiere

Baumit România
ªAPE AUTONIVELANTE

iinngg..  MMiihhaallaacchhee  PPÃÃUUNN  ––  BBaauummiitt  RRoommâânniiaa,,  PPrroodduucctt  MMaannaaggeerr  MMuurreexxiinn

AAººaa  ccuumm  aamm  mmeennþþiioonnaatt  îînn  nnuummããrruull  77  ((aauugguusstt  aa..cc..))  aall  rreevviisstteeii,,  ccoonnttiinnuuããmm  ccuu  ddeettaalliiii  ddeesspprree  pprroodduusseellee  ccoommppoonneennttee
aallee  ssiisstteemmuulluuii  MMuurreexxiinn--PPKKTT  ((  PPaarrkkeetttt  uunndd  KKlleebbeetteecchhnniikk))  ººii  mmoodduull  lloorr  ddee  uuttiilliizzaarree..  ÎÎnn  oorrddiinneeaa  llooggiiccãã  aa  pprreezzeennttããrriiii,,  îînn  aacceesstt
nnuummããrr  nnee  vvoomm  rreeffeerrii  llaa  pprroodduusseellee  ppeennttrruu  pprreeggããttiirreeaa  ssuuppoorrttuulluuii,,  rreessppeeccttiivv  ggrruunndduurrii//aammoorrssee  ººii  mmaassee  ddee  ººppaacclluu//nniivveellaarree..  

continuare în pagina 18
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la termene scurte, sã se usuce
repede, dar sã nu fisureze – sã nu
aibã contracþii, deci sã nu-ºi piardã
apa de amestecare, sã fie capabile sã
preia deformaþii din variaþii de tem-
peraturã ºi, nu în ultimul rând, ba
chiar în primul, sã aibã o aderenþã
foarte bunã la suport ºi aºa mai
departe..., vã mai aduceþi aminte
de… „ºi devreme acasã”. 

Bun, da’ de ce ?
Pentru cã ele trebuie sã realizeze

toate acele cerinþe ale suportului, pe
care le-am amintit, într-un timp cât
mai scurt posibil. Iar timpul înseamnã
bani!

Cu cât timpul de prizã ºi de
întãrire este mai scurt, iar grosimea
stratului este mai mare, cu atât pro-
dusul este mai „sofisticat”. Poate aþi
crezut cã am greºit când am zis cã o
ºapã autonivelantã poate conþine
pânã la 20 de aditivi. Fiecare dintre
aceºtia are „grijã” de una sau mai
multe caracteristici ale produsului.
Numãrul, calitatea ºi proporþia din
fiecare aditiv fac diferenþa de calitate
ºi de preþ dintre ºapele autonivelante
de pe piaþã. SAN reprezintã o soluþie
profesionalã, astfel încât nu oricine le
poate produce ºi nu oricine le poate
pune în operã, cu toate cã la prima
vedere totul pare foarte simplu.

ÎÎnnttrree ccee lliimmiittee
vvaarriiaazzãã ccaalliittaatteeaa SSAANN ??

Încã nu este clar dupã ce standard euro-
pean „se judecã“ ºapele autonivelante.

Poate ºi pentru cã sunt/nu sunt
„ºape“, dar dacã sunt, este clar cã sunt
mai speciale.

Unii spun cã, practic, nu existã
standard, alþii zic cã ar trebui sã le
încadrãm dupã SR EN 13813-2003
„Materiale pentru ºape ºi pardoseli”.

S-ar putea sã nu fie prea clar
definiþi termenii ºi nici stabilite
metodele de încercare pentru fluidi-
tate, durata de lucrabilitate, rezistenþa
la cãlcare – timpul dupã care se poate
circula etc.

Pentru acestea, existã unele metode
proprii de încercare nestandardizate. 

Recent, Murexin AG International
a efectuat un studiu de casã al princi-
palelor ºape autonivelante aflate pe
piaþa din Austria, Cehia, Croaþia,
Germania, Polonia, România, Slovacia
ºi Ungaria, însumând în total 76 de
produse de la 36 de producãtori
(autohtoni ºi strãini) din 8 þãri. A fost
un studiu de laborator efectuat în
comun de cãtre grupul de Product
Manageri Murexin, la care am participat
personal. Pentru a nu fi influenþaþi de
„patriotismul local”, organizatorii au
codificat probele în prealabil, iar denu-
mirile produselor le-am aflat în final,
dupã obþinerea tuturor rezultatelor
încercãrilor.

Limitele între care au variat carac-
teristicile principale sunt înscrise în
ttaabbeelluull  11.

Din analizarea succintã, se constatã
cã existã intervale mari de variaþie,
care pot sugera gruparea produselor
pe cel puþin 3 niveluri de calitate, ºi
anume:

SSAANN  ddee TToopp--rraappiiddee//ssuuppeerrrraappiiddee:
valori mici pentru TL ºi CP, valori
mari pentru rezistenþe iniþiale ºi finale
mari;

SSAANN  nnoorrmmaallee, curente: caracte-
rizate, în general, de valorile medii
ale intervalelor;

SSAANN  mmaaii  ssllaabbee, mai lente: valori
mari pentru TL ºi CP, valori mici pentru
rezistenþe.

Aceste 3 chiar 4 niveluri de calitate
se regãsesc pe piaþã exprimate prin
preþurile de vânzare.

SSAANN-MMuurreexxiinn
Murexin AG, în fabrica de mortare

uscate de la Wiener Neustadt, pro-
duce 9 tipuri de ºape autonivelante.

Dintre acestea, Baumit România
importã 4 produse care acoperã
domeniile de utilizare importante.
Caracteristicile acestor ºape sunt
prezentate în ttaabbeelluull  22

AAlleeggee,, PPrreeppaarrãã,, AApplliiccãã bbiinnee!!
Reguli de succes pentru SAN

11..  AAlleeggee  bbiinnee!!
 Alege ºapa care se potriveºte cel

mai bine finisajului care urmeazã sã
se aplice peste ea, þinând seama de
starea suportului existent!
 Alege amorsa corespunzãtoare

tipului de suport existent; este obliga-
torie folosirea amorsei recomandate
de Producãtor!

22..  PPrreeppaarrãã  bbiinnee!!  
 Pregãteºte suportul peste care se

aplicã amorsa – dacã este cazul,
acesta trebuie „ºlefuit” cu mijloace
abrazive pentru îndepãrtarea protu-
beranþelor, asperizarea suprafeþei:
curãþarea este foarte importantã,

urmare din pagina 17
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îndepãrtarea pãrþilor neaderente, dar
ºi a celor aderente de adeziv de la
lipirile anterioare, precum ºi a prafului
prin aspirare sunt operaþii obligatorii;
aplicã amorsa conform prevederilor
din fiºa tehnicã, respectând timpii de
uscare recomandaþi – este esenþialã la
aplicarea ud pe ud!

Preparã SAN cu cantitatea de apã
recomandatã de Producãtor: o canti-
tate prea mare de apã adãugatã cu
intenþia de a face ºapa sã se niveleze
absolut singurã conduce la segregarea
ºi sedimentarea componenþilor.
 Amestecã numai cu mixerul

la turaþie redusã, pânã la obþinerea
unei paste omogene – fãrã aglomerãri.
  Nu amesteca ºapa cu alte materiale!

33..  AApplliiccãã  bbiinnee!!
 Aplicã – întinde ºapa în limita

timpului de lucrabilitate prescris; la
suprafeþe foarte mari, pune în operã
cu pompa!
 Aplicã, pe cât posibil, într-un

singur strat, la grosimea necesarã, fãrã
a depãºi grosimea maximã recoman-
datã; niveleazã cu driºca/spatula T cu
dinþi, corespunzãtoare!
 „Roluieºte“ cu rola cu þepi, pen-

tru uniformizarea/omogenizarea stra-
tului ºi eliminarea bulelor de aer!
 Aplicã la contactul cu pereþii

sau alte elemente înglobate, pentru
izolare, un ºtraif din material elastic
cu grosimea de circa 5 mm;
  Protejeazã suprafeþele „turnate”

împotriva uscãrii rapide!
ÎÎnn lloocc ddee ccoonncclluuzziiii:

Dacã ai probleme cu SSuuppoorrttuull,,
vino cu încredere la Baumit; gãsim
împreunã soluþii profesionale pentru
rezolvare: ªªaappeellee  aauuttoonniivveellaannttee  MMuurreexxiinn!!  

Pentru lipit parchet, PVC, mochetã,
covoare de cauciuc etc., precum ºi
pentru placaje normale/speciale, la
interior, existã: EExxttrreemm!!

Pentru epoxi la interior: EExxttrreemm!!
Pentru „pardoseli industriale”

supuse la trafic intens ºi uzurã, existã:
CCeemmTToopp!!

Pentru pardoseli decorative-
colorate tip mozaic în multe culori,
alege CCeemmccoolloorr!!

Pentru placaje sau epoxi/poliure-
tanice la exterior, rezolvã AAuusssseenn!!  

TTaabbeelluull  22

GGSS  – grosime strat

AAmmoorrsseellee  rreeccoommaannddaattee  ssuunntt::  
• Pentru aderenþã normalã: 0,5–1 N/mm2

- Tiefengrund LLFF: pentru suporturi foarte absorbante;
- Supergrund DD44 : suporturi neabsorbante, absorbante (diluat 1:1 cu apã).

• Pentru aderenþã mare: 1,5–2 N/mm2

-Rãºinã epoxidicã EEPP  7700, cu nisip presãrat

TTaabbeelluull  11

CCaarraacctteerriissttiiccii::  
FFLL– fluiditate/rãspândire: diametrul în cm al pastei rãspândite pe o placã din

plexiglas, dupã scurgerea dintr-un cilindru cu diametrul = înãlþimea = 50 mm. Pasta
a fost preparatã la proporþia de apã recomandatã în fiºa tehnicã/sac;

TTLL  ––  timp/duratã de lucrabilitate : durata maximã de timp în care materialul mai
are tendinþa de “autonivelare”– apreciatã vizual la încercarea cu driºca cu dinþi;

CCPP  ––  durata de timp dupã care se poate cãlca/circula pe ºapã – nu rãmân
amprente dupã cãlcare;

RRcc,,  RRii  ––  rezistenþe la compresiune, încovoiere determinate pe prisme 40 mm x 40 mm
x 160 mm, în condiþii standard.
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Construcþii Uºoare [CU] Lindab
ARHITECTURA SECOLULUI XXI

Imaginaþia arhitecþilor, combinatã
cu cerinþele beneficiarului, a dus la
soluþionarea atât a închiderilor exte-
rioare, cât ºi a finisajelor de interior.
Acurateþea lucrãrii rezultã fie din tex-
turile închiderilor perimetrale (tabla
cutatã poziþionatã orizontal sau vertical
ºi chiar oblic), fie din culorile acce-
soriilor ce vin în contrast cu masa
închiderilor.

Vã facem cunoscut un studiu de caz
întâlnit în vânzarea acestor construcþii,
la care, datele iniþiale de plecare au fost:

CCeerriinnþþeellee  bbeenneeffiicciiaarruulluuii  ((ffiirrmmaa  „„XX””))::
• dorinþa ºi necesitatea clientului

(nevoia de spaþiu pentru: birouri,
spaþii tehnice ºi un mic depozit
⇒ maximum 100 mp);

• realizarea în cât mai scurt timp
ºi cu cât mai puþine cheltuieli ⇒ o
arhitecturã simplã ºi, totodatã, per-
sonalizatã (dorinþa beneficiarului de a
avea incluse, în arhitectura exte-
rioarã, culorile reprezentative ale
firmei);

• începerea activitãþii în noul
sediu în maximum 2 luni (spaþiul
închiriat, pânã la acel moment,
devenise inconfortabil ºi nerentabil
din punctul de vedere al cheltuielilor
de întreþinere).

OOffeerrttaa  ppaarrtteenneerruulluuii  LLiinnddaabb::
• clãdiri standard uºoare (deschi-

dere 8 m - 12 m, înãlþime 3 m sau
3,5 m, lungime multiplu de 5 m sau 6 m
sau combinaþii de 5 m sau 6 m);

• soluþii diverse de închideri
(placãri interioare ºi exterioare la
libera alegere a beneficiarului sau a
arhitectului);

• durata de livrare a materialelor
în 37 de zile ºi cu punerea lor în
operã în maximum 14 zile.

RReezzuullttaattuull::
• clãdire tip construcþie uºoarã

CU 10 x 3,5 x 10 m (D x H x L);
• joc de culori pe faþade alb/verde

(culorile firmei „X”);
• timp de realizare: 50 de zile de

la demararea contractului;
• închideri interioare realizate din

gips-carton, f inisate cu vopsea
lavabilã sau faianþã;

• începerea activitãþii în noua
clãdire în a-60-a zi de la încheierea
contractului (ziua 0).

Ca urmare a rezultatului din prima
etapã (1999), a apãrut ideea probabi-
litãþii extinderii investiþiei. Astfel, în
2003 s-a trecut la elaborarea extin-
derii de la 10 m la 20 m lungime
(CU final 10 x 3,5 x 20). 

ÎÎnnttrr--uunn  nnuummããrr  aanntteerriioorr  aall  „„RReevviisstteeii  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr““  aamm  aarrããttaatt  ccuumm  aa  aajjuunnss  LLiinnddaabb  llaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  ººii  uuttiilliizzaarreeaa  ppee
ssccaarrãã  llaarrggãã  aa  SSiisstteemmeelloorr  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  UUººooaarree  ((CCUU))..  AAcceessttee  ssiisstteemmee  rreeaalliizzaattee  ddiinn  bbaarree  ccuu  ppeerreeþþii  ssuubbþþiirrii,,    uuttiilliizzaattee  ccaa
eelleemmeennttee  aallee  ssttrruuccttuurriiii  pprriinncciippaallee,,  aauu  ffoosstt  ccoonncceeppuuttee  aassttffeell  îînnccââtt,,  îînn  vvaarriiaannttaa  ssttaannddaarrdd  ddee  îînncchhiiddeerrii,,  ssãã  ssee  ffoolloosseeaassccãã
ttaabblleellee  ccuuttaattee  LLiinnddaabb..

ÎÎnn  aacceesstt  nnuummããrr  vvãã  pprreezzeennttããmm  ssoolluuþþiiii  ddee  aarrhhiitteeccttuurrãã  rreezzuullttaattee  îînn  uurrmmaa  ccoollaabboorrããrriiii  ddiinnttrree  ppaarrtteenneerriiii  LLiinnddaabb  ººii  aarrhhiitteeccþþii..

IInnffoorrmmaaþþiiiillee  ssuupplliimmeennttaarree  ddeesspprree
ssoolluuþþiiiillee  tteehhnniiccee  ssttrruuccttuurraallee  ººii  ddee
îînncchhiiddeerrii  aallee  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr  UUººooaarree
LLiinnddaabb,,  pprreeccuumm  ººii  ddoommeenniiuull  lloorr  ddee
uuttiilliizzaarree  llee  vveeþþii  aaffllaa  ccoonnttaaccttâânndd
ddiirreecctt  rreepprreezzeennttaannþþiiii  LLiinnddaabb  ssaauu
aacccceessâânndd  ssiittee--uull  wwwwww..lliinnddaabb..rroo..  

SSiisstteemmeellee  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  UUººooaarree
ppoott  ffii  aacchhiizziiþþiioonnaattee  nnuummaaii  pprriinn  iinntteerr--
mmeeddiiuull  rreeþþeelleeii  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee  LLiinnddaabb..
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Acoperiºuri fãlþuite
Printre diversele tehnologii ºi

materiale utilizate la acoperirea con-
strucþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.

Tehnica fãlþuirii este cunoscutã în
Europa încã din timpul construcþiei
primelor catedrale, iar avantajele
dovedite au dus la aplicarea acestei
tehnici pe o scarã din ce în ce mai
largã. Aceste avantaje constau în:

versatilitate – materialele fãlþuite
pot îmbrãca cele mai diverse forme
ale unui acoperiº; se pot desena cele
mai variate modele pe acoperiº; per-
mit soluþii ingenioase de conducere a
apelor;

se pot realiza acoperiºuri cu
panta foar te  micã,  pânã la  3 0

înclinaþie;
greutate redusã – acoperiºurile

realizate, de exemplu, din aliaj de
aluminiu, cântãresc 1,9 kg/m2;

rezistenþã la agenþii atmosferici,
nu puþine fiind acoperiºurile fãlþuite
care au traversat secolele.

Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite sunt
ccuupprruull,,  zziinnccuull  (a nu se confunda cu
tabla zincatã) ºi aliajele din aalluu--
mmiinniiuu, materiale nobile care ºi-au
dovedit calitãþile în timp.

Iatã o scurtã prezentare a lor:
CCuupprruull este, prin excelenþã,

primul material capabil sã înfrunte
secolele. Culoarea strãlucitoare natu-
ralã a cuprului se modificã în timp,
trecând prin diferite nuanþe de maro-
închis. Pe suprafeþele înclinate, stratul
protector de oxid continuã sã se dez-
volte de-a lungul timpului ºi, în cele
din urmã, va apãrea acea patinã
verzuie caracteristicã produselor din
cupru.

Firma KME din Germania oferã
din fabricã materialul în trei forme:

TECU CLASSIC;
TECU OXID – preoxidat, cu

aspect brunat;
TECU PATINA – pretratat pentru

aspect patinat.
ZZiinnccuull este un material care s-a

consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de acest
material, multe din clãdirile de pres-
tigiu construite în perioada interbe-
licã fiind acoperite cu zinc. Un aliaj
de tipul RRhheeiinnzziinnkk®® 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 aalluummiinniiuu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este
FFaallzzoonnaall  de la firma NOVELIS
(Germania). FFaallzzoonnaalluull  este un amestec
de aluminiu, mangan ºi magneziu care
asigurã materialului maleabilitate.
FFaallzzoonnaall este vvooppssiitt  PPvvddFF  îînn  ccuulloorrii
vvaarriiaattee (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.

MMaatteerriiaalleellee  pprreezzeennttaattee,,  pprreeccuumm  ººii  uuttiillaajjeellee
ººii  ssccuulleellee  nneecceessaarree  pprreelluuccrrããrriiii  lloorr  ssuunntt

ooffeerriittee  ddee  ccããttrree  ffiirrmmaa

MMOONNSSEENNAA  SSRRLL
SSttrr..  SSiirriiuulluuii  6600AA,,

SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeººttii..
TTeell..::  002211--223322..2244..8811,,  FFaaxx::  002211--223322..0066..2299..
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Sisteme Ruukki
de placare a faþadelor

SSiisstteemmee RRuuuukkkkii
ppeennttrruu ppllaaccaarreeaa ffaaþþaaddeelloorr

Placãrile metalice pentru faþade
au multe avantaje: sunt durabile,
rezistente la variaþiile de temperaturã,
se executã rapid ºi economic ºi con-
ferã clãdirilor un aspect modern.
Calitatea soluþiilor este garantatã de
materia primã, oþelul, un material
rezistent, confecþionabil la dimensi-
uni precise, durabil ºi, nu în ultimul
rând, reciclabil. Trebuie evidenþiatã,
de asemenea, flexibilitatea sistemului
care constã în posibilitatea executãrii
elementelor cu dimensiuni indivi-
duale, ceea ce în cazul clãdirilor noi
face posibilã o proiectare fãrã con-
strângeri, iar în cazul renovãrilor o
concordanþã cu configuraþia existentã.
Pot fi comandate, totodatã, elemente
cu ajutorul cãrora se pot realiza
îmbinãri ºi cu alte tipuri de materiale
ºi, respectiv, închideri de goluri. Mai
mult, prin alternarea elementelor de
faþadã de diferite adâncimi ºi culori,
se poate asigura unicitatea din punct
de vedere tehnic, dar ºi estetic a
faþadelor respective.

SSIISSTTEEMMUULL  LLIIBBEERRTTAA
CCaasseetteellee  LLiibbeerrttaa  pentru placarea

faþadelor au formã dreptunghiularã,
închisã pe toate cele patru muchii.
Casetele se fixeazã în plan vertical sau
înclinat cu ºuruburi, pe profile de
susþinere montate pe faþada clãdirii.
Materialul clasic utilizat pentru exe-
cutarea casetelor este oþelul special

Rautaruukki, cu protecþie multistrat
la exterior PVDF. Gama de materiale
din care mai pot fi confecþionate
cuprinde: oþel Cor-Ten, oþel inoxidabil,
aluminiu ºi cupru. Clienþii au la dis-
poziþie o paletã largã de culori, între
care se regãsesc ºi culori speciale,
sidefate sau „metalizate” create de
Ruukki. În funcþie de modalitatea de
fixare se diferenþiazã mai multe sisteme.

În cazul sistemului LLiibbeerrttaa  110000,,
fixarea este executatã cu ºuruburi vizi-
bile; acestea se monteazã în rosturile
dintre elemente, fãrã a deranja din
punct de vedere estetic, ºuruburile
având aceeaºi culoare cu cea a casetelor.
Lungimea casetelor variazã între  240 mm
ºi 2.200 mm, iar înãlþimea între 450 mm
ºi 1.200 mm, în funcþie de solicitãrile
clientului. Lãþimea rostului ºi adâncimea
casetelor se pot adapta, de asemenea,
dupã necesitate.

Casetele sistemului LLiibbeerrttaa  220000 se
fixeazã cu ºuruburi mascate ºi sunt
realizabile în aceeaºi gamã de tipo-
dimensiuni ca ºi Liberta 100. Mascarea
ºuruburilor se realizeazã prin agãþarea
marginii inferioare a casetei în spatele
marginii superioare a elementului
învecinat inferior – profilul secþiunii
acestei casete având o formã care
asigurã ascunderea îmbinãrii;  apoi,
marginea superioarã se fixeazã de
profilele de susþinere cu ajutorul
ºuruburilor. Montajul se efectueazã
de jos în sus.

LLiibbeerrttaa  330000  se monteazã prin sus-
pendarea casetelor pe un sistem de
bolþuri. În acest caz, structura de
susþinere este executatã din profile tip
Omega inversate, strãpunse orizontal
de bolþuri de care se agaþã ulterior
casetele. Aceastã soluþie este cea mai
elegantã, însã montarea necesitã o
precizie sporitã.

Cele trei soluþii diferã atât prin
aspectul faþadelor, cât ºi printr-o
caracteristicã tehnicã foarte impor-
tantã, ºi anume realizarea diferitã a
ventilãrii faþadei. Sistemul Liberta 100
are capacitatea cea mai redusã de
ventilare. În cazul sistemului Liberta 200 –
unde, dupã cum am vãzut, casetele
se fixeazã numai la marginea supe-
rioarã – propagarea aerului pe direcþie

verticalã este liberã, iar pe direcþie
orizontalã se realizeazã prin orificii
ovale orizontale. Sistemul Liberta 300
realizeazã cea mai bunã ventilare
datoritã atât sistemului de fixare, cât ºi
adâncimii casetelor. Pentru alegerea
sistemului corespunzãtor de placare,
proiectanþii trebuie sã ia în consi-
derare ºi efectele temperaturii asupra
materialului. Pentru evitarea ondu-
laþiilor, precum ºi a efectelor sonore
deranjante este importantã alegerea
corectã a dimensiunilor rosturilor
(valoarea optimã recomandatã este
de 20–25 mm).

În general, la sistemele de faþadã
realizate cu casete, un criteriu de
apreciere foarte important este
obþinerea unei suprafeþe netede; pentru
aceasta, este esenþialã alegerea grosimii
optime a materialului .  În cazul
sistemelor Liberta, grosimea minimã
a materialului este de 1 mm. În funcþie
de lungimea laturii mai scurte a casetei,
grosimea materialului poate creºte
pânã la 1,2 mm.

Sistemele Liberta sunt livrate de
Ruukki cu întreaga gamã de accesorii
necesare montajului: profile de
susþinere, ºuruburi autofiletante din
oþel inoxidabil ºi alte accesorii de
montaj speciale, cum ar fi elementele
de rigidizare tip LSK, destinate
obþinerii planeitãþii întregii faþade.
În timpul transportului, al depozitãrii
ºi montajului integritatea suprafeþelor
casetelor este asiguratã cu ajutorul
foliilor de plastic protectoare care se
pot îndepãrta la terminarea sau, la
nevoie, în timpul montajului.

RRuuuukkkkii  ooffeerrãã  ssoolluuþþiiii  ccaalliittaattiivvee  îînn  ddoommeenniiuull  ssttrruuccttuurriilloorr  ddiinn  ooþþeell  ppeennttrruu  ddiiffeerriitteellee
sseeggmmeennttee  aallee  iinndduussttrriieeii  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii..  ÎÎnn  ggaammaa  ssaa  ddee  pprroodduussee,,  ppee  llâânnggãã  ssoorrttiimmeenntteellee
ddee  mmaatteerriiaallee  uuttiilliizzaattee  ppeennttrruu  ppllaaccaarreeaa  aaccooppeerriiººuurriilloorr  ººii  aa  ppeerreeþþiilloorr  ccuu  ssttrruuccttuurrãã  uuººooaarrãã
ddeessttiinnaattee  ccllããddiirriilloorr  ddee  llooccuuiitt,,  ssee  rreeggããsseesscc  ººii  mmaatteerriiaallee  ddee  ppllaaccaarree  ddeessttiinnaattee  ccllããddiirriilloorr
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ccoommeerrcciiaallee,,  ssoocciiaall--ccuullttuurraallee  eettcc..  ººii  hhaalleelloorr  iinndduussttrriiaallee..
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SSIISSTTEEMMUULL  FFAASSEETTTTII
SSiisstteemmuull  FFaasseettttii constã din casete

metalice închise doar pe muchiile
lungi, dispuse orizontal ºi care, prin
îmbinare, conferã faþadei un aspect
lamelar, pe orizontalã. Materialele din
care sunt executate sunt aceleaºi ca
în cazul sistemului Liberta. Fasetti se
fixeazã de profile de susþinere verticale.
Marginile special profilate ale ele-
mentelor servesc, pe de o parte,
ascunderii ºuruburilor de fixare, iar,
pe de altã parte, creeazã clãdirilor un
aspect specific prin evidenþierea lini-
ilor orizontale create de rosturi.
Adâncimea ºi înãlþimea casetelor
diferã în funcþie de tipul de secþiune
adoptat; lungimea lor poate fi de
maximum 4.000 mm ºi este aleasã în
funcþie de solicitãrile la care sunt
supuse.

În cazul tipului FFaasseettttii  AA,,  înãlþimea
elementelor este de maximum 300 mm,
iar adâncimea profilului de 40 mm.
Îmbinarea orizontalã a casetelor este
uºor evazatã. Tipul FFaasseettttii  BB are aceleaºi
dimensiuni ºi caracteristici cu tipul A,
însã îmbinarea orizontalã este închisã.
În ambele cazuri, muchia superioarã a
elementelor este realizatã astfel încât
caseta superioarã se încastreazã mecanic,
deci pentru îmbinarea lor nu este necesarã
fixarea prin ºuruburi.

În cazul tipului FFaasseettttii  HH,, îmbinãrile
orizontale se suprapun, rosturile orizon-
tale putând avea o lãþime de 20–60 mm.
În acest caz, adâncimea profilului poate
varia între 25 mm ºi 40 mm, iar
înãlþimea maximã a elementului poate
fi de maximum 600 mm.

Specific tipului FFaasseettttii  NN  ((ººii  NNPP)) este
faptul cã muchia inferioarã este încli-
natã spre exterior (sau este proemi-
nentã); astfel, se obþine fragmentarea
orizontalã a faþadei. Fãcând abstracþie
de aceste proeminenþe, Fasetti N nu
are „ºanþ pentru profil”, în acest caz
suprafaþa planã sprijinindu-se direct
pe profilele de susþinere, de care se
fixeazã cu ºuruburi vizibile.

Atât în cazul sistemului LLiibbeerrttaa,
cât ºi în cazul sistemului FFaasseettttii  vã
stãm la dispoziþie cu soluþiile tehnice
de realizare a nodurilor de îmbinare,
care sunt necesare proiectãrii, respectiv

executãrii diferitelor detalii – colþuri,
picurãtoare, atice, închideri de goluri etc.

Calitatea faþadelor Ruukki este
garantatã ºi de experienþa internaþio-
nalã îndelungatã în domeniul struc-
turilor din oþel. Oferta cuprinde
clãdiri-hale complete, sisteme de
acoperiº ºi sisteme de construcþii cu
structurã uºoarã. Pentru faþade, oferta
cuprinde, pe lângã sistemele prezentate
anterior, ºi elemente cu profil trape-
zoidal, casete tip C ºi plãci cu profil
sinusoidal. 

DDeettaalliiii  ssuupplliimmeennttaarree  llaa::
Ruukki România

Mãdãlina Hagiescu,
Project Manager Facades
Tel.: 021/318.94.77
Mobil: 0724.238.792

E-mail: madalina.hagiescu@ruukki.com
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Ofertã nouã din producþie proprie
cu un utilaj de ultimã generaþie

PROFILE ZINCATE TIP Z, C ªI ALTE TIPURI
CCrriissttiinnaa  TTAALLPPÃÃ  ––  ddiirreeccttoorr  tteehhnniicc

Venind în întâmpinarea noilor

cerinþe ale pieþei, firma ISOPAN a

achiziþionat, anul acesta, din

Germania, o nouã linie tehnologicã

cu un AABBKKAANNTT computerizat, de

88  mm  lluunnggiimmee ––  BBIIEEGGEEMMAASSTTEERR..

Utilajul de ultimã generaþie,

echipat cu falcã mobilã cu multe

abkanturi ºi unghiuri mai închise,

permite realizarea unor profile din

tablã cu grosimi ce pot ajunge

pânã la 33  mmmm, profile care nu se

puteau executa pânã acum pe

utilajele existente.

Linia tehnologicã este

dotatã cu derulator

pentru tablã, cu

ghilotinã ºi cu

maºinã de fâºiat.

Pe lângã vari-

etatea formelor

care se pot exe-

cuta pe aceastã linie

tehnologicã, de reþinut

este lungimea sa de 88  mm,

care face posibilã montarea

profilelor obþinute dintr-o

bucatã, nemaifiind necesarã

înnãdirea acestora.

Un alt avantaj al sãu este sistemul

cu falcã mobilã care, spre deosebire

de cel cu prismã ºi cuþit, asigurã o

mare precizie a unghiurilor.

De asemenea, datoritã acestei

tehnologii straturile de zincare ale

tablei nu au de suferit.

Pe lângã profilele zincate cele

mai uzitate de tip C ºi Z, se poate

executa o gamã largã de tipuri de

profile, care servesc ca elemente

ÎÎnn  zziilleellee  nnooaassttrree,,  ddoommeenniiuull  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  iinndduussttrriiaallee  aa  ddeevveenniitt  ttoott  mmaaii  ssoolliicciittaanntt,,  pprriinn  ppeerrmmaanneennttaa
ccããuuttaarree  aa  uunnoorr  ssoolluuþþiiii  ooppttiimmee  ººii  pprrooffiittaabbiillee  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  eexxeeccuuttaarreeaa  iinncciinntteelloorr  iinndduussttrriiaallee  mmeettaalliiccee  ddee
mmaarrii  ddiimmeennssiiuunnii,,  rreezziisstteennttee,,  dduurraabbiillee  ººii  eeffiicciieennttee..

NNooiillee  ccoonncceeppttee  tteehhnnoollooggiiccee  ddee  rreeaalliizzaarree  aa  hhaalleelloorr  iinndduussttrriiaallee  aauu  dduuss  llaa  aappaarriiþþiiaa  ppee  ppiiaaþþaa  rroommâânneeaassccãã  aa
uunneeii  llaarrggii  ooffeerrttee  ddee  ppaannoouurrii  tteerrmmooiizzoollaannttee  ttiipp  ssaannddwwiicchh  ssaauu  ttiipp  ccaasseettãã,,  ttaabbllãã  ccuuttaattãã  ccuu  iinntteerriioorr  iizzoollaanntt
ººii  pprrooffiillee  mmeettaalliiccee,,  mmaatteerriiaallee  ccuu  ccaarree  ffiirrmmaa  IISSOOPPAANN  ss--aa  iimmppuuss  ppâânnãã  aaccuumm..
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de structurã uºoare (pane ºi rigle

metalice, cadre ferestre/uºi,

montanþi etc.).
Profilele se pot executa din

tablã proprie, zincatã sau vop-
sitã într-o gamã variatã de culori
RAL (1,5 mm – 3 mm grosime)
sau, la solicitare, din tabla
clientului.

Fiºele tehnice de execuþie

pot fi solicitate specialiºtilor noºtri.

AAvvaannttaajjeellee  uuttiilliizzããrriiii  pprrooffiilleelloorr

zziinnccaattee  ssuunntt: 
reducerea greutãþii proprii a

structurii, comparativ cu soluþiile
tradiþionale (soluþia cu table
sudate sau profile laminate la
cald);

profilele sunt demontabile,
toate fixãrile fãcându-se cu
ºuruburi;

montaj rapid;

costuri scãzute.

AAssiigguurrâânndduu--vvãã  aattââtt  ddee  ccaallii--

ttaatteeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  nnooaassttrree,,  ccââtt  ººii

ddee  îînnttrreeaaggaa  nnooaassttrrãã  ddiissppoonniibbii--

lliittaattee  îînn  vveeddeerreeaa  ffiinnaalliizzããrriiii  uunnoorr

pprrooiieeccttee  ddee  rreeffeerriinnþþãã,,  vvãã  ssttããmm  llaa

ddiissppoozziiþþiiee  ccuu  iinnffoorrmmaaþþiiii  ººii  ssoolluuþþiiii

tteehhnniiccee!!
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Eficienþa soluþiilor de consolidare
a halelor metalice  uºoare

STUDIU COMPARATIV
ddrrdd..  iinngg..  GGaabbrriieellaa  SSCCHHNNEEIIDDEERR

DESCRIEREA SSTRUCTURII HHALEI 
Hala studiatã a fost proiectatã de

firma Staalbouw Brouwer din
Asperen, Olanda. Conform proiectului,
construcþia se dezvoltã pe o deschi-
dere de 21 m ºi paisprezece travei a
câte 6,42 m (total 89,88 m), rezultând
o suprafaþã de 1887,48 mp. 

Acoperiºul este realizat în douã
pante de circa 7 grade, înãlþimea la
coamã a halei ajungând la 7,45 m.
Structura de rezistenþã este formatã
din cadre transversale ((ffiigg..  11))  cu
stâlpii realizaþi din profile HE-160 A,
prinºi în fundaþii cu câte patru
buloane de ancoraj M 16, dispuse la
80 mm interax pe ambele direcþii, ºi
riglele din profile IPE 360. Acestea
sunt asamblate atât la coamã, cât ºi
pe tãlpile stâlpilor cu flanºe strânse cu
ºuruburi de înaltã rezistenþã preten-
sionate M 20, gr. 8,8. Peste rigle sunt
dispuse pane din profile subþiri de tip
Z 200 x 2,5 aºezate la 2,63 m interax. 

Acoperiºul este contravântuit pe
toatã suprafaþa ((ffiigg..  22))  cu câte un
cornier de 80 x 80 x 8 prins pe tãlpile
superioare ale riglelor de cadru.
Contravântuirile verticale de pe direcþia
longitudinalã sunt dispuse la capetele
halei, iar cele de pe direcþia transver-
salã în frontoane, fiind realizate din
platbande. Pe întreg perimetrul halei
sunt prevãzute câte patru rigle de
închidere din profile U6 aºezate culcat

la distanþe egale, pe care sunt prinse
cu ºuruburi autofiletante panourile
izolate de închidere. Învelitoarea este
realizatã tot din panouri izolate, cu
grosimea de 80 mm.  Conform speci-
ficaþiilor din proiect, oþelul folosit

la construcþia elementelor principale
de rezistenþã ale halei (stâlpi, grinzi,
pane) este S355J2G3 (echivalent
OL52), în timp ce contravântuirile ºi
închiderile sunt realizate din oþel
S235JRG2  (echivalent OL37).

OO  pprraaccttiiccãã  îînnttââllnniittãã  îînn  uullttiimmiiii  aannii  îînn  RRoommâânniiaa  ccoonnssttãã  îînn  iimmppoorrttaarreeaa  uunnoorr  hhaallee  eeuurrooppeennee,,  ccuummppããrraattee  llaa  pprreeþþuurrii  mmuulltt
mmaaii  mmiiccii  ddeeccââtt  cceellee  ooffeerriittee  ddee  pprroodduuccããttoorriiii  aauuttoohhttoonnii,,  îînn  vveeddeerreeaa  mmoonnttããrriiii  ººii  eexxppllooaattããrriiii  lloorr  îînn  þþaarrãã..  PPrreeþþuull  rreedduuss  ssee
eexxpplliiccãã  pprriinn  pprroovveenniieennþþaa  „„sseeccoonndd--hhaanndd””  aa  aacceessttoorr  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  llaa  ccaarree  uuttiilliizzaarreeaa  îîmmbbiinnããrriilloorr  ccuu  ººuurruubbuurrii  ppeerrmmiittee
ddeemmoonnttaarreeaa  ººii  rreemmoonnttaarreeaa  ppee  aalltt  aammppllaassaammeenntt..  DDiinn  mmoottiivvee  lleessnnee  ddee  îînnþþeelleess,,  eexxppeerrttiizzeellee  aacceessttoorr  hhaallee  rreelleevvãã,,  ddee  oobbiicceeii,,
nneecceessiittaatteeaa  ccoonnssoolliiddããrriiii  eelleemmeenntteelloorr  ssttrruuccttuurraallee,,  cceeeeaa  ccee  iimmpplliiccãã  ggããssiirreeaa  uunnoorr  ssoolluuþþiiii  ccaarree  ssãã  rrããssppuunnddãã  ssiimmuullttaann  aattââtt
cceerriinnþþeelloorr  ddee  ssiigguurraannþþãã  ººii  ccoonnffoorrtt  îînn  eexxppllooaattaarree,,  ccââtt  ººii  cceerriinnþþeelloorr  ffiinnaanncciiaarree  aallee  bbeenneeffiicciiaarriilloorr  lloorr..    

AAmm  ccoonnssiiddeerraatt  iinntteerreessaannttãã  pprreezzeennttaarreeaa  ccaazzuulluuii,,  ddeeooaarreeccee  hhaallaa  ssttuuddiiaattãã  aarree  oo  aallccããttuuiirree  ttiippiiccãã  ppeennttrruu  aacceesstt  ggeenn  ddee
ccoonnssttrruuccþþiiii,,  ccoonncclluuzziiiillee  ssttuuddiiuulluuii  aavvâânndd  aassttffeell  uunn  ccaarraacctteerr  ggeenneerraall..

FFiigg..11::  CCaaddrruull  ttrraannssvveerrssaall  

FFiigg..22::  PPoozziiþþiiaa    ººii  ffoorrmmaa  ccoonnttrraavvâânnttuuiirriilloorr  hhaalleeii
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IPOTEZELE ªªI CCONCLUZIILE
EXPERTIZEI 

Evaluarea prin calcul a capacitãþii
portante a halei studiate s-a realizat în
conformitate cu normele româneºti.
Calculul s-a efectuat în domeniul
elastic, în metoda stãrilor limitã, cu
încãrcãrile combinate în gruparea
fundamentalã ºi cea specialã. Valorile
încãrcãrilor climatice ºi seismice au
fost considerate pentru zona în care a
fost montatã hala, ºi anume în partea
de nord a Bucureºtiului. Acþiunea
zãpezii a fost consideratã ca fiind cea
maximã înregistratã pe amplasament
conform studiilor I.N.M.H., pentru
perioada de revenire de 10 ani,
anume gz

n= 118 kg/mp faþã de
gz

n=150 kg/mp prevãzutã în STAS
10101/21-92. Încãrcãrile provenite
din greutatea proprie a elementelor
de construcþie s-au determinat pe
baza secþiunilor ºi materialelor uti-
lizate. Volumul mare de date deþinute
despre structurã ca ºi dorinþa benefi-
ciarului de a consolida hala în
condiþii de cheltuieli minime au justi-
ficat utilizarea unui model de calcul
spaþial, în care au fost cuprinse toate
elementele componente ale structurii
de rezistenþã, cu caracteristicile geo-
metrice ºi cu legãturile aferente ((ffiigg..  33)). 

Aceastã metodã de calcul are
capacitatea de a lua în consi-
derare toate rezervele structurii
datorate conlucrãrii dintre elementele
componente. Calculul s-a efectuat
în douã etape: în prima etapã s-a consi-
derat structura solicitatã numai de
acþiunile permanente ºi cvasiper-
manente provenite din greutãþile
proprii ale elementelor structurale ºi
ale echipamentelor, iar în etapa a
doua numai de acþiunile climatice ºi
seismice (masele pentru seism au fost
determinate considerând toate încãr-
cãrile care urmau sã acþioneze pe
structurã). Ipoteza calculului în domeniul
elastic a permis suprapunerea efec-
telor celor douã etape de aplicare a
încãrcãrii.

Verificãrile de rezistenþã ºi stabili-
tate s-au efectuat în conformitate cu
STAS 10108/0-78, în urma acestora
obþinându-se rezultatele cuprinse în
ttaabbeelleellee  11––44.

Analiza a condus la urmãtoarele
concluzii: 

EEttaappaa  11::
ºuruburile de ancoraj îºi epui-

zeazã capacitatea portantã încã din
prima etapã, motiv pentru care în
etapa a doua cadrele au fost consi-
derate articulate în fundaþii;

sub acþiunea încãrcãrilor perma-
nente sunt depãºite rezistenþa de calcul

a flanºei de coamã a riglei de cadru ºi
sãgeata admisibilã a acesteia;

EEttaappaa  11++  EEttaappaa  22::  
sistemul de contravântuiri este

capabil sã asigure stabilitatea de
ansamblu a halei ºi sã preia prin
eforturi de întindere forþele orizon-
tale provenite din vânt ºi seism; 

se constatã depãºiri ale rezis-
tenþelor de calcul ale oþelului pentru
elementele cadrului transversal astfel:

FFiigg..  33::  MMooddeelluull  ddee  ccaallccuull  aall  hhaalleeii  aannaalliizzaattee  ((eexxttrraass  ddiinn  pprrooggrraammuull  ddee  ccaallccuull))

TTaabbeelluull  11::  RReezzuullttaatteellee  vveerriiffiiccããrriilloorr  sseeccþþiiuunniilloorr  ccaaddrruulluuii  ttrraannssvveerrssaall

TTaabbeelluull  33::  RReezzuullttaatteellee  vveerriiffiiccããrriilloorr  ccoonnttrraavvâânnttuuiirriilloorr  
ccuu  eeffoorrttuurriillee  oobbþþiinnuuttee îînn    aammbbeellee  eettaappee,,  îînnssuummaattee

TTaabbeelluull  44::  RReezzuullttaatteellee  vveerriiffiiccããrriilloorr  ppaanneelloorr

TTaabbeelluull  22::    RReezzuullttaatteellee  vveerriiffiiccããrriilloorr  pprriinnddeerriilloorr

continuare în pagina 34
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- în stâlpi cu 227%;
- în secþiunea riglelor din dreptul

coamei cu 135%;
- în secþiunea riglelor la nodul de

cadru cu 17%;
- în ºuruburile de prindere ale

flanºei de la coamã cu 40%;
- capacitatea portantã a panelor

este depãºitã cu 41% în primul câmp
ºi pe primul reazem, adicã pe circa
17% din lungimea totalã.

CCoonncclluuzziiaa  eexxppeerrttiizzeeii  aa  iinnddiiccaatt
nneecceessiittaatteeaa  ccrreeººtteerriiii  ccaappaacciittããþþiiii  ppoorr--
ttaannttee  aa  ttuuttuurroorr  ccaaddrreelloorr  ttrraannssvveerrssaallee,,
pprreeccuumm  ººii  aa  sseeccþþiiuunniilloorr  ppaanneelloorr  ddiinn
pprriimmaa  ddeesscchhiiddeerree  ººii  ddee  ppee  pprriimmuull
rreeaazzeemm..  

SOLUÞIILE AANALIZATE ÎÎN SSCOPUL
CONSOLIDÃRII EELEMENTELOR

STRUCTURALE AALE HHALEI
La alegerea tipului de soluþie indi-

cat pentru consolidarea elementelor
de rezistenþã structurale, s-a analizat
în primul rând rãspunsul la cerinþa de
siguranþã, respectiv procentul cu care
este depãºitã rezistenþa de calcul. 

Ca atare:
în ceea ce priveºte panele, date

fiind depãºirea micã a capacitãþii por-
tante ºi zona redusã pe care aceasta
se produce, consolidarea lor poate fi
realizatã prin mãrirea secþiunii aces-
tora în zonele respective;

pentru cadrele transversale, din
cauza valorilor mari ale depãºirilor
rezistenþelor de calcul, precum ºi a
faptului cã zonele aflate în aceastã
situaþie se desfãºoarã pe aproape
toatã lungimea elementelor, consoli-
darea prin adaos de material este
exclusã, pentru mãrirea capacitãþii
portante a cadrelor transversale ale
halei analizându-se mai multe posi-
bilitãþi de intervenþie care fac parte
din categoria intervenþiilor de tip spe-
cial, realizate prin schimbarea favora-
bilã a schemei statice.

S-au analizat trei soluþii posibile
de consolidare a cadrului transversal:

11)) amplasarea unei rigle longitudi-
nale în dreptul coamei, cu descãrcare
pe stâlpi noi, aºezaþi la intervale
curente de trei travei;

22)) transformarea cadrului în cadru
cu tirant;

33)) transformarea grinzii de cadru
în grindã macaz.

Ca urmare a constatãrii depãºirii
încã din prima etapã de încãrcare a
rezistenþelor de calcul în elementele
aferente riglei de cadru, toate variantele
de consolidare au fost analizate în
ipoteza descãrcãrii cadrelor transver-
sale prin anularea sãgeþii existente.
Rezultatele verificãrilor efectuate în
fiecare variantã de consolidare sunt
cuprinse în ttaabbeelluull  55..  
VVaarriiaannttaa 11:: AAmmppllaassaarreeaa uunneeii rriiggllee
lloonnggiittuuddiinnaallee ppeennttrruu ssuussþþiinneerreeaa ccooaammeeii

Prima soluþie de consolidare analizatã
constã în susþinerea cadrelor transversale
în dreptul coamei prin introducerea
unei grinzi longitudinale ce descarcã
pe stâlpi amplasaþi la aproximativ trei
travei, adicã la 19,26 m.

Grinda susþine toate riglele de
cadru, cu excepþia frontoanelor,
unde acest lucru nu este necesar
datoritã reazemelor reprezentate de
stâlpii de închidere existenþi. Din cauza
cerinþelor tehnologice, poziþia unora
dintre stâlpi a fost decalatã la mai
puþin de trei travei ((ffiigg..  44)). 

Calculele de dimensionare au arãtat
cã secþiunea necesarã a grinzii
longitudinale este alcãtuitã din douã
profile alãturate HE-360B expandate,
iar secþiunea stâlpilor dintr-un profil
HE-300A, ambele din oþel OL37.
VVaarriiaannttaa 22:: TTrraannssffoorrmmaarreeaa ccaaddrruulluuii

ttrraannssvveerrssaall îînn ccaaddrruu ccuu ttiirraanntt
În aceastã variantã de consolidare

((ffiigg..  55)),, s-a încercat susþinerea nodului
de coamã al cadrului transversal prin
introducerea între nodurile de cadru a
unui tirant capabil sã împiedice deplasarea
acestora în plan orizontal. 

TTaabbeelluull  55::  VVeerriiffiiccaarreeaa  ppeerrffoorrmmaannþþeelloorr  ddee  ccoommppoorrttaammeenntt  aallee  ssttrruuccttuurriiii  iinniiþþiiaallee
îînn  rraappoorrtt  ccuu  ccrriitteerriiiillee  ddee  ppeerrffoorrmmaannþþãã

FFiigg..  44::  VVaarriiaannttaa  11    ddee  ccoonnssoolliiddaarree  aa  ccaaddrruulluuii  ttrraannssvveerrssaall

*) determinatã de sãgeata grinzii de susþinere

urmare din pagina 33 
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Pentru asigurarea împotriva vibraþi-
ilor, tirantul a fost legat la centru de
coama cadrului. Prin dimensionarea
judicioasã a secþiunii ºi a lungimii
iniþiale a tirantului se poate obþine ºi
descãrcarea cadrului. În urma cal-
culelor de dimensionare, s-a stabilit cã
secþiunea tirantului capabil sã preia
eforturile aferente în condiþiile expuse
mai sus este cea a unui profil  HE-160A
din OL37.

Verificãrile efectuate pentru aceastã
variantã de consolidare în secþiunile
caracteristice ale cadrului transversal
((ttaabbeelluull  55)) au evidenþiat depãºirea rezis-
tenþelor de calcul în riglele ºi stâlpii halei.

Ca atare, s-a optat pentru consoli-
darea stâlpului prin adaos de material
pe întreaga lungime, în timp ce pen-
tru rigla de cadru s-au analizat douã
variante posibile de consolidare :

aa)) mãrirea secþiunii riglei pe circa
60% din lungime ((ffiigg..  66));

bb)) amplasarea unor pane supli-
mentare în scopul micºorãrii lungimii
de flambaj în planul perpendicular
cadrului ((ffiigg..  77));
VVaarriiaannttaa 33:: TTrraannssffoorrmmaarreeaa ggrriinnzziiii

ddee ccaaddrruu îînn ggrriinnddãã mmaaccaazz 
Aceastã variantã de consolidare

((ffiigg..  88))  este o modificare adusã vari-
antei anterioare, realizatã în scopul
micºorãrii compresiunii în rigla de
cadru. Tirantul din profil HE-160A a
fost tronsonat la mijlocul deschiderii,
atât pentru a uºura transportul ºi mon-
tajul, cât ºi pentru a se putea ridica
cadrul, în vederea descãrcãrii, prin
strângerea flanºei centrale. 

În acest scop, tirantul a fost proiectat
cu lungimea corespunzãtoare geome-
triei nedeformate a cadrului, prin
strângerea ºuruburilor flanºei centrale
obþinându-se o ridicare treptatã a
coamei pânã la anularea sãgeþii
corespunzãtoare încãrcãrilor existente.

Stabilitatea grinzii macaz în planul
perpendicular cadrului se poate
asigura prin prevederea unor con-
travântuiri verticale cu tiranþi, ampla-
sate în punctele de schimbare a pantei
tirantului ((ffiigg..  99)).

FFiigg..  55::    VVaarriiaannttaa  22  ddee  ccoonnssoolliiddaarree  aa  ccaaddrruulluuii  ttrraannssvveerrssaall

FFiigg..  66::    VVaarriiaannttaa  22aa)) ddee  ccoonnssoolliiddaarree

FFiigg..  77::    VVaarriiaannttaa  22bb)) ddee  ccoonnssoolliiddaarree

urmare din pagina 34
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COMPARAÞII CCU PPRIVIRE LLA EEFICIENÞA
VARIANTELOR DDE CCONSOLIDARE

STUDIATE
Din ttaabbeelluull  55 se poate observa cã

toate variantele de consolidare pro-
puse respectã cerinþa de siguranþã
impusã de aptitudinea pentru exploatare.
De aceea, analiza eficienþei uneia din-
tre soluþii în raport cu celelalte se
desfãºoarã prin compararea modului
în care acestea rãspund celorlalte cerinþe:

confort în exploatare ºi cost redus.
În ttaabbeelluull  66 este cuprins calculul
aproximativ al necesarului de mate-
riale pentru fiecare variantã de conso-
lidare propusã.

Dupã cum se observã, soluþia
propusã în varianta 1 de consolidare
necesitã, pe lângã consumul mare de
material, manoperã suplimentarã pen-
tru realizarea grinzii de susþinere cu
secþiunea expandatã.

De asemenea, în aceastã variantã
este necesar sã se realizeze fundaþii
pentru descãrcarea la teren a stâlpilor
intermediari. În plus, din punctul de
vedere al confortului în exploatare,
stâlpii amplasaþi în mijlocul deschiderii
halei îngreuneazã  deplasarea în  interi-
orul acesteia.

Consumul de material necesar
pentru realizarea variantei a 2-a de
consolidare este mult mai redus com-
parativ cu cel din prima variantã
analizatã. În schimb, varianta 2a) de
consolidare presupune executarea
unor suduri pe toatã lungimea stâlpi-
lor ºi pe circa 60% din lungimea
grinzilor, iar varianta 2b), pe lângã
sudurile necesare pentru consoli-
darea stâlpilor, presupune desfacerea
acoperiºului pe circa 75% din
suprafaþã pentru introducerea panelor
suplimentare. 

Soluþia propusã în varianta a 3-a
de consolidare necesitã desfacerea
acoperiºului în scopul consolidãrii
panelor pe circa 25% din suprafaþã ºi
nu presupune execuþia nici unei
suduri de montaj. De asemenea, con-
sumul de materiale este mai redus
comparativ cu cel necesar pentru
realizarea celorlalte variante studiate. 

Din comparaþia fãcutã rezultã ast-
fel cã soluþia propusã în varianta a 3-a
de consolidare este cea mai indicatã
pentru consolidarea tipului de halã
studiat, îndeplinind simultan toate
cerinþele de calitate referitoare la
siguranþã, confort în exploatare ºi
costuri necesare pentru reabilitare. 

FFiigg..  88::  VVaarriiaannttaa  33  ddee  ccoonnssoolliiddaarree  aa  ccaaddrruulluuii  ttrraannssvveerrssaall

FFiigg..  99::  DDeettaalliiii  ddee  eexxeeccuuþþiiee  ppeennttrruu  ccoonnttrraavvâânnttuuiirriillee  ggrriinnzziiii  mmaaccaazz

TTaabbeelluull  66::  CCaannttiittããþþiillee  ddee  mmaatteerriiaallee  nneecceessaarree  ffiieeccããrreeii  ccoonnssoolliiddããrrii

urmare din pagina 36
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Conservarea ºi restaurarea
monumentelor istorice

MATERIALE UTILIZATE
iinngg..  IIlleeaannaa  MMOOHHAANNUU,,  iinngg..  EEccaatteerriinnaa  AANNDDRREEEESSCCUU  ––  CCEEPPRROOCCIIMM  SS..AA..  BBuuccuurreeººttii

CEPROCIM a dobândit în ultimii
ani o bogatã experienþã în domeniul
materialelor de restaurare, realizând
ºi omologând, pentru prima datã în
þarã, produse din aceastã categorie.

Direcþiile abordate de cãtre cerce-
tãtorii CEPROCIM, în strânsã colabo-
rare cu specialiºtii din domeniul
conservãrii ºi restaurãrii monu-
mentelor istorice, se referã la materiale
destinate tratamentului degradãrilor
tencuielilor de finisaj sau suportului
picturilor murale, prin operaþiuni de
injectare ºi chituire ((ffoottoo  11  ºi 22)).

Definitivarea caracteristicilor acestor
materiale a parcurs etape minuþioase
de cercetare în laborator, prin testãri pe
modele suport, similare cu situaþiile
existente in situ. Au fost aplicate în
zone experimentale din diferite monu-
mente istorice (bisericile Doamnei –

secolul XVII, Stavropoleos – secolul XVIII
din Bucureºti, biserica din Densuº –
secolul XIII, jud. Hunedoara, biserica
mãnãstirii Surpatele – secolul XVIII, jud.
Vâlcea), fiind monitorizate pe o
perioadã de cel puþin 3 ani.

MMaatteerriiaallee ddeessttiinnaattee
ooppeerraaþþiiuunniilloorr ddee iinnjjeeccttaarree

AANNDDBBEERR  11  SSPPAA
Materialul injectabil AANNDDBBEERR  11  SSPPAA

este utilizat în ttrraattaammeennttuull tencu-
ielilor sau al suporturilor picturilor
murale, care prezintã ddeesspprriinnddeerrii de
zidãrie, sau între multiplele straturi ale
acestora (strat arriccio, strat intonaco),
situate atât în zona pereþilor verticali,
cât ºi în cea a bolþilor (arce, pandantivi,
cupole).

Materialul poate fi injectat atât în
zidãrii uscate, cât ºi în cele supuse
unor forme de umiditate, în special
umiditatea de capilaritate. De asemenea,
materialul poate fi utilizat în opera-
þiuni efectuate atât la interiorul, cât ºi
la exteriorul monumentelor istorice
((ffoottoo  33  ºi 44)).

CCaalliittããþþii  llaa  ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã::
fluiditate bunã;
nu se sedimenteazã în seringa

de injectare;
nu colmateazã acele de injectare;
tonalitate a culorii compatibilã cu

suportul.

CCaalliittããþþii  dduuppãã  ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã
realizeazã o consolidare efi-

cientã a zonei de intervenþie;
nu produce denaturãri cromatice;
nu genereazã apariþia eflores-

cenþelor, datoritã conþinutului scãzut în
sãruri solubile;

nu determinã apariþia atacului
biologic.

MMaatteerriiaallee ddeessttiinnaattee
ooppeerraaþþiiuunniilloorr ddee cchhiittuuiirree

AANNDDIILL--AA
Materialul AANNDDIILL--AA este utilizat

în ttrraattaammeennttuull  llaaccuunneelloorr  ssttrraattuulluuii  ddee
aarrrriicccciioo, existent în compoziþia strati-
graficã a suportului picturilor murale.
În acelaºi timp materialul poate fi uti-
lizat pentru tencuieli pe bazã de var,
existente în monumentele istorice
(tencuieli de parament mai grosiere,
rostuiri).

Materialul poate fi aplicat în
lacune de diferite întinderi ºi grosimi,
situate atât pe pereþi verticali, cât ºi
pe bolþi, în interiorul ºi exteriorul
monumentelor istorice, supuse, în
general, unor condiþii variabile de
microclimat ((ffoottoo  55  ºi 66)).

AANNDDIILL--II
Materialul AANNDDIILL--II este destinat

ttrraattaammeennttuulluuii  llaaccuunneelloorr  ssttrraattuulluuii  ddee
iinnttoonnaaccoo, existent în compoziþia stra-
tigraficã a suportului picturilor murale.

ÎÎnn  RRoommâânniiaa  ssee  aaffllãã  uunn  bbooggaatt  ppaattrriimmoonniiuu  aarrhhiitteeccttuurraall,,  îînnzzeessttrraatt  ccuu  vvaalloorrooaassee  aannssaammbblluurrii  ddee  ppiiccttuurrãã  mmuurraallãã..  SSuubb  aaccþþiiuunneeaa
ccoonnjjuuggaattãã  aa  ddiiffeerriiþþiilloorr  ffaaccttoorrii  ddee  ddeeggrraaddaarree,,  ssee  pprroodduucc  ffeennoommeennee  ddee  ddeesspprriinnddeerree  aa  tteennccuuiieelliilloorr  ººii  ssuuppoorrttuurriilloorr  ppiiccttuurriilloorr
mmuurraallee,,  ddee  ffiissuurraarree  ººii  ffrriiaabbiilliizzaarree  aa  lloorr,,  aajjuunnggâânndd  îînn  ffiinnaall  llaa  ppiieerrddeerreeaa  ddeeffiinniittiivvãã  aa  aacceessttoorraa,,  ccoonnccrreettiizzaattãã  pprriinn  aappaarriiþþiiaa
uunnoorr  llaaccuunnee  ddee  îînnttiinnddeerrii  mmaaii  mmaarrii  ssaauu  mmaaii  mmiiccii..

PPeennttrruu  ttrraattaammeennttuull  aacceessttoorr  ddeeggrraaddããrrii  ssuunntt  nneecceessaarree  ooppeerraaþþiiuunnii  ddee  ccoonnsseerrvvaarree--rreessttaauurraarree  ccuu  mmaatteerriiaallee  lliiaannttee  ssppeecciiffiiccee..
AAlleeggeerreeaa  jjuuddiicciiooaassãã  aa  uunnoorr  aassttffeell  ddee  mmaatteerriiaallee,,  îînn  ffuunnccþþiiee  ddee  ddiiaaggnnoossttiiccuull  zzoonneeii  ddee  iinntteerrvveennþþiiee  ccããrreeiiaa  llee  ssuunntt  ddeessttiinnaattee,,
ccoonnssttiittuuiiee  uunnaa  ddiinnttrree  mmooddaalliittããþþiillee  ddee  rreessppeeccttaarree  aa  ccoonnddiiþþiiiilloorr  iimmppuussee  ddee  pprriinncciippiiiillee  ccoonnsseerrvvããrriiii  ººii  rreessttaauurrããrriiii
mmoonnuummeenntteelloorr  iissttoorriiccee::  ccoommppaattiibbiilliittaattee,,  rreevveerrssiibbiilliittaattee,,  rreezziisstteennþþãã  llaa  ffaaccttoorriiii  ddee  mmeeddiiuu..

FFoottoo  11

FFoottoo  44FFoottoo  33FFoottoo  22
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De asemenea, materialul poate fi
utilizat pentru lacunele tencuielilor
de finisaj, existente în exteriorul sau
interiorul monumentelor istorice.

Materialul poate fi aplicat în ace-
leaºi condiþii ºi zone, ca materialul
ANDIL-A ((ffoottoo  77  ºi 88)).

Cele douã tipuri de materiale des-
tinate operaþiunilor de tratament prin
chituire a lacunelor tencuielilor ºi
suportului picturilor murale, ANDIL-A
ºi ANDIL-I, se caracterizeazã prin
urmãtoarele calitãþi:

CCaalliittããþþii  llaa  ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã::
plasticitate bunã;
prelucrare adecvatã a supra-

feþei, în acord cu aspectul mural al
suprafeþei;

timp de prelucrare corespunzãtor;
aderenþã bunã la pereþii lacunei.

CCaalliittããþþii  dduuppãã  ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã::
realizeazã o consolidare eficientã

a zonei de intervenþie;

nu prezintã fisuri de contracþie;
sunt reversibile;
nu produc denaturãri cromatice;
au tonalitate a culorii compati-

bilã cu suportul;
nu determinã apariþia atacului

biologic;
nu genereazã apariþia eflo-

rescenþelor, datoritã conþinutului
scãzut în sãruri solubile.

RReeaalliizzaarreeaa  llaa  nnooii  îînn  þþaarrãã a acestor
produse, AANNDDBBEERR  11  SSPPAA, AANNDDIILL--AA ºi
AANNDDIILL--II, prezintã urmãtoarele aavvaannttaajjee:

procurarea rapidã ºi uºoarã,
de cãtre restauratori, a unor mate-
riale compatibile cu materialele
constitutive ale zonei de intervenþie
a monumentului;

utilizarea facilã în cazuri de inter-
venþie urgentã asupra monumentelor,

deoarece nu necesitã amestecarea, în
ºantier, cu alte materiale;

eliminarea posibilitãþii de inter-
venþie asupra monumentelor cu materiale
necorespunzãtoare;

reducerea importului de astfel
de materiale;

preþ de cost scãzut. 

Persoana de contact: ing. Ileana Mohanu
CEPROCIM S.A.Bucureºti 

tel. 318.88.93, 318.88.84; fax. 318.88.94; e-mail: produse-res@ceprocim.ro
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Propunem ca orice soluþionare a contestaþiilor apãrute
sã fie inclusã în cadrul activitãþii de control a Autoritãþii
Naþionale pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor
Publice (ANRMAP).

De asemenea, pentru soluþionarea operativã, transpa-
rentã ºi eficace a contestaþiilor se propune aprobarea prin
act normativ a procedurii speciale, fãrã a restrânge dreptul
contestatarului de a acþiona în justiþie.

Procedura specialã de soluþionare a contestaþiilor de
cãtre ANRMAP are în vedere urmãtoarele etape:

înaintarea contestaþiei cãtre ANRMAP;
emiterea de cãtre ANRMAP a unei rezoluþii motivate

de concluziile raportului de arbitraj;
publicarea rezoluþiei ºi a raportului de arbitraj în

Monitorul Oficial ºi în publicaþiile de specialitate prin
grija asociaþiilor profesionale de profil;

încheierea contractului de cãtre autoritatea contrac-
tantã, în conformitate cu rezoluþia datã de ANRMAP ºi
dupã data emiterii acesteia, în cazul în care existã depusã
una sau mai multe contestaþii în termen.

În anexa 1 se prezintã propunerea la procedurã specialã.
PROPUNERI DDE MMODIFICARE
A LLEGII AACHIZIÞIILOR PPUBLICE

Restrângerea formelor de licitaþie la douã:
lliicciittaaþþiiee  ddeesscchhiissãã  ffããrrãã  pprreesseelleeccþþiiee  – pentru achiziþii

publice de volum mic, duratã scurtã, sub un anumit
plafon;

lliicciittaaþþiiee  ddeesscchhiissãã  ccuu  pprreesseelleeccþþiiee  (în douã faze) pentru
toate achiziþiile publice cu valoare mai mare decât
plafonul stabilit.

NNeeggoocciieerreeaa  ccoommppeettiittiivvãã  constituie o excepþie de la
regula generalã, excepþie care se admite numai dacã sunt
îndeplinite, simultan, urmãtoarele condiþii:

în urma a douã anunþuri succesive nu s-a prezentat
decât un singur contractant (numai rãspunsul pieþei deter-
minã starea de monopol);

contractantul îndeplineºte condiþiile de calificare;
oferta prezentatã este corespunzãtoare cerinþelor din

caietul de sarcini.
Urmeazã negocierea preþului, a duratei de realizare ºi

a condiþiilor contractuale.
Formele de achiziþie dintr-o singurã sursã, precum ºi

licitaþia restrânsã fãrã anunþ publicitar trebuie eliminate
din legislaþie, aceste forme fiind „portiþe” pentru acte de
corupþie, cu excepþia celor care constituie secrete de stat.

NNuu  eexxiissttãã  ffoorrmmãã  ddee  aacchhiizziiþþiiee  ffããrrãã  aannuunnþþ  ppuubblliicciittaarr,,  îînn  ccaazz
ccoonnttrraarr  ssee  îînnccaallccãã  pprriinncciippiiuull  ttrraannssppaarreennþþeeii  ººii  aall  ººaannsseelloorr  eeggaallee..

Criteriul „cea mai eficientã ofertã din punct de vedere
tehnico-economic” este inadecvat pentru achiziþia de
bunuri ºi lucrãri de construcþii, deoarece:

ofertele trebuie sã rãspundã complet cerinþelor ºi
performanþelor tehnice din caietele de sarcini;

durata de livrare sau de execuþie este stabilitã de
cãtre autoritatea contractantã, în funcþie de necesitãþile
acesteia, de eficienþa economicã a investiþiei sau de
disponibilitãþile financiare. Contractantul este obligat sã
se înscrie în durata precizatã în caietul de sarcini.

Propunerea unei durate de execuþie mai scurte, fãrã
susþinerea financiarã, nu este realizabilã. 

Aprecierea prin punctaj a acestui criteriu de evaluare
este incorectã, deoarece permite obþinerea unui punctaj
nemeritat de cãtre unii contractanþi care propun durate
mai mici nerealizabile, contând pe faptul cã termenul de
execuþie se va decala prin act adiþional, în concordanþã cu
posibilitãþile autoritãþii contractante de asigurare a
resurselor financiare.

Performanþele tehnice nu pot fi nici mai bune nici mai
proaste decât cele stabilite prin caietul de sarcini conform
standardelor, normelor tehnice sau agrementelor tehnice
în vigoare, faþã de care autoritatea contractantã stabileºte
necesitãþile sale (nu trebuie sã-mi oferi un Mercedes dacã
necesitãþile mele sunt satisfãcute de o Dacie).

Bunurile existã în fabricaþie cu parametrii ºi perfor-
manþele tehnice cunoscute.

Lucrãrile executate din punct de vedere cantitativ sunt
fie necorespunzãtoare normelor tehnice în vigoare, caz în
care lucrãrile nu se plãtesc ºi se refac pe cheltuiala con-
tractantului, fie sunt corespunzãtoare. Calitatea se
exprimã precis ºi nu pot fi acceptaþi termeni ambigui, ca
îndoielnicã, satisfãcãtoare, foarte bunã.

Criteriul de evaluare a unei oferte privind perfor-
manþele de calitate pentru o lucrare neexecutatã încã este
incorect utilizat.

Acordarea unui punctaj acestui criteriu nu face decât sã
permitã subiectivismul în evaluarea ofertei ºi favorizarea
unor contractanþi.

La achiziþia unor servicii complexe, pentru care autori-
tatea contractantã nu poate stabili de la început complet ºi
precis criteriile sale, cum sunt, de exemplu: concursul de
idei, contractarea unor studii de prefezabilitate ºi a altora
asemenea, achiziþia se face prin 4 etape:

PPee  mmããssuurrãã  ccee  ttiimmppuull  ttrreeccee  ssee  iinntteennssiiffiiccãã  pprreeooccuuppããrriillee  ssppeecciiaalliiººttiilloorr  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii  ppeennttrruu  pprreeggããttiirreeaa  ccoorreessppuunnzzãã--
ttooaarree  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  lleeggiissllaattiivv  aa  ccoonnddiiþþiiiilloorr  îînn  ccaarree  vvoorr  ttrreebbuuii  ssãã--ººii  ddeessffããººooaarree  aaccttiivviittaatteeaa  îînn  pprreezzeenntt  ººii  îînn  vviiiittoorr,,  îînn
aaººaa  ffeell  îînnccââtt  ssãã  ffaaccãã  ffaaþþãã  uunneeii  ppiieeþþee  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  aacceerrbbee  ppee  ppllaann  ccoonnccuurreennþþiiaall..

IIaattãã  ddee  ccee  ddll  iinngg..  MMaarriinn  CCrriisstteeaa,,  ddiirreeccttoorruull  ggeenneerraall  aall  AARRAACCOO,,  vvãã  ssuuppuunnee  aatteennþþiieeii  pprrooppuunneerriillee  ccoonnssttrruuccttoorriilloorr  ddiinn
aassoocciiaaþþiiee,,  îînn  vveeddeerreeaa  eellaabboorrããrriiii  uunneeii  lleeggiissllaaþþiiii  ccoorreessppuunnzzããttooaarree  ccaarree  ssãã  aassiigguurree  aalliinniieerreeaa  llaa  eexxiiggeennþþeellee  UUEE..

ARACO
Crearea mediului de afaceri concurenþial



calificarea ºi selecþia ofertanþilor;
negocierea simultanã sau succesivã a ofertelor

tehnice, rezultând, prin completare ºi selecþie, o singurã
cerere de ofertã;

prezentarea ofertelor financiare corespunzãtoare
ofertei tehnice rezultatã în urma negocierilor anterioare;

adjudecarea ofertei cu cel mai scãzut preþ.
Principiul eficienþei economice obligã, ca regulã gene-

ralã, aplicarea unui singur criteriu de evaluare a ofertelor
„Preþul cel mai scãzut”, cu amendamentul: „Nu în mod
obligatoriu oferta cu preþul cel mai scãzut devine
câºtigãtoare, dacã nu este în acelaºi timp ºi corespun-
zãtoare cerinþelor din caietul de sarcini.”

În consecinþã, propunem eelliimmiinnaarreeaa  ccrriitteerriiuulluuii  ooffeerrttaa
cceeaa  mmaaii  eeffiicciieennttãã  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiicc,,
criteriu prea general ºi inadecvat pentru achiziþia de
bunuri ºi lucrãri.

Principiul transparenþei este exprimat în legislaþia actu-
alã doar prin regulile de anunþ publicitar.

În ceea ce priveºte modul în care comisia de evaluare
analizeazã calificarea contractanþilor ºi a ofertelor prezen-
tate, se pãstreazã o „confidenþialitate deplinã”.

În consecinþã, apar numeroase suspiciuni, fie de
corupþie, fie de incapacitate profesionalã a comisiilor de
evaluare.

Legea nu prevede proceduri de control ºi sancþiuni
severe pentru comisia de evaluare, în cazul în care se
constatã încãlcarea regulilor ºi a principiilor legale.

Sistemul de soluþionare a contestaþiilor prevãzut în
lege este netransparent, ineficace ºi incorect, fapt ce încu-
rajeazã autoritãþile contractante sã încalce principiile,
regulile ºi procedurile de organizare ºi desfãºurare a lici-
taþiilor, precum ºi de adjudecare a contractelor, fãrã sã fie
sancþionate ºi fãrã a fi blocatã încheierea contractelor
oneroase pentru fondurile publice.

Contestaþiile admise se bazeazã pe încãlcarea de cãtre
autoritatea contractantã a unor reguli ºi principii consfinþite
prin lege.

Autoritatea contractantã nu poate fi în acelaºi timp ºi
jucãtor ºi arbitru, fiind incompatibilã soluþionarea contes-
taþiei de cãtre autoritatea contractantã.

PPrrooppuunneemm  ccaa,,  pprriinn  lleeggee,,  ssoolluuþþiioonnaarreeaa  ccoonntteessttaaþþiieeii  ssãã  ffiiee
pprreelluuaattãã  ddee  AANNRRMMAAPP..

ANRMAP nu dispune de suficient personal specializat
ºi nici nu poate exercita un control profesionist la toate
achiziþiile publice ce se desfãºoarã simultan.

Acest control poate fi realizat de cãtre contractanþii
interesaþi, dacã sunt încurajaþi sã sesizeze abaterile de la
prevederile legale, prin contestaþii.

Aceastã încurajare se va realiza numai dacã procedura
de soluþionare a contestaþiilor este operativã, transparentã
ºi eficace.

Prin transparenþa modului de soluþionare a contestaþiei
de cãtre un arbitru neutru, profesionist ºi cu probitate
moralã, se va obþine nivelul de încredere în corecti-
tudinea acordãrii contractelor publice.

Pentru a soluþiona operativ, transparent ºi profesionist
contestaþiile, ANRMAP are nevoie de aportul specialiºtilor
agreaþi de asociaþiile profesionale de profil reprezentative
la nivel naþional.

Modelul de contract FIDIC pentru lucrãri de con-
strucþii (cartea roºie) prevede ca procedurã de soluþionare
a litigiilor contractuale, fãrã a exclude dreptul de acþiune
în justiþie, decizia unui arbitru neutru, ales de comun acord.

Deoarece activitãþile de licitare, ofertare ºi adjudecare
sunt activitãþi precontractuale desfãºurate în scopul
încheierii unui contract, contestaþiile privind aceste activi-
tãþi sunt similare litigiilor contractuale.

Soluþionarea acestora poate fi similarã soluþionãrii
litigiilor, pe baza procedurii din contractele FIDIC.

PPrrooppuunneemm  ssãã  ffiiee  aaddooppttaattãã,,  pprriinn  aacctt  nnoorrmmaattiivv,,  pprrooccee--
dduurraa  ddee  ssoolluuþþiioonnaarree  aa  ccoonntteessttaaþþiiiilloorr,,  ccoonnffoorrmm  aanneexxeeii  nnrr..  11..

CERTIFICAREA CCALIFICÃRII PPROFESIONALE
Calitatea în construcþii reprezintã unul dintre obiec-

tivele prioritare la nivel naþional, amplasarea României
într-o zonã intens seismicã ºi cu condiþii climatice
deosebite conducând la necesitatea adoptãrii de mãsuri
drastice pentru asigurarea nivelului calitativ al construcþi-
ilor, în scopul protejãrii vieþii oamenilor, a bunurilor aces-
tora, a societãþii ºi a mediului înconjurãtor.

Legislaþia existentã – „Legea nr. 10/1995 privind cali-
tatea în construcþii” – asigurã cadrul legislativ care sã per-
mitã realizarea de construcþii la nivelul cerinþelor,
existând însã un vid legislativ în evaluarea competenþei
profesionale a întreprinderilor, atât româneºti, cât ºi
strãine, care participã la conceperea ºi executarea con-
strucþiilor, indiferent de forma de finanþare.

În majoritatea þãrilor membre ale UE, firmele de con-
strucþii sunt certificate din punctul de vedere al calificãrii
profesionale de cãtre asociaþii profesionale ºi/sau orga-
nisme de certificare, accesul acestora la lucrãri fiind
admis numai în mãsura în care sunt calificate pentru
lucrãrile respective (exemplu: Spania, Italia, Franþa, Belgia,
Portugalia, Suedia).

În perspectiva integrãrii României în UE este necesarã
adoptarea unor reguli similare. În acest sens, standardul
SR 13476, parte a II-a, întocmit dupã modelul proiectului
de standard european, stabileºte criteriile pentru certifi-
carea profesionalã.

Certificarea calificãrii profesionale are în vedere clasi-
ficarea pe domenii de activitate, mãrimea ºi complexi-
tatea lucrãrilor similare executate, calificarea personalului
ºi dotarea tehnicã.

Asociaþiile agreate (desemnate) de autoritatea publicã
în domeniu, pentru a emite certificatele de calificare profe-
sionale, au obligaþia de a monitoriza firmele de construcþii
privind nivelul de calitate ºi profesionalism cu care executã
lucrãrile.

Criteriile de certificare profesionalã sunt similare criteriilor
tehnice, administrative, juridice ºi financiare de calificare
a ofertanþilor din legislaþia în vigoare (cifra de afaceri din
activitatea de construcþii, experienþa în lucrãri similare,
dotarea tehnicã, personal calificat ºi atestat, indicatori de
bonitate financiarã pe baza bilanþurilor încheiate în
ultimii 3 ani).

Prezentarea certificatului de calificare profesionalã
pentru un anumit domeniu ºi pentru un anumit nivel valo-
ric al lucrãrilor similare va putea înlocui dosarul de eligi-
bilitate (foarte stufos), solicitat în cadrul procedurilor
actuale de achiziþie publicã.
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Se transferã, astfel, parþial rãspunderea comisiei de
evaluare privind calificarea ofertanþilor cãtre organismele
de certificare. De asemenea, se simplificã foarte mult pro-
cedura ºi se reduce volumul de documente care atestã eli-
gibilitatea ofertanþilor.

Ca urmare a celor menþionate, propunem ca în
normele ce vor fi aprobate sã se insereze prevederea:

ddooccuummeennttaaþþiiaa  ddee  ccaalliiffiiccaarree  ººii  sseelleeccþþiiee  pprriivviinndd  eexxppee--
rriieennþþaa  ooffeerrttaannttuulluuii  vvaa  ffii  îînnllooccuuiittãã  ddee  cceerrttiiffiiccaattuull  ddee  ccaalliiffii--
ccaarree  pprrooffeessiioonnaallãã,,  eliberat de asociaþia profesionalã de
ramurã, reprezentativã la nivel naþional;

documentaþia privind capacitatea financiarã, plata
impozitelor, a taxelor sociale ºi de sãnãtate se prezintã
de ofertant, actualizatã la data solicitatã de autoritatea
contractantã;

pentru subantreprenorii declaraþi în ofertã (de spe-
cialitate sau care realizeazã mai mult de 10% din valoarea
lucrãrilor) se vor prezenta ºi certificatele de calificare
profesionalã a acestora.

Pentru eliminarea discriminãrii existente între ofer-
tanþii strãini ºi cei români, propunem sã se prevadã în lege
oobblliiggaaþþiiaa  aattââtt  aa  ccoonnttrraaccttaannþþiilloorr  ssttrrããiinnii,,  ccââtt  ººii  aa  cceelloorr  rroommâânnii
ccuu  ccaappiittaall  mmaajjoorriittaarr  ssttrrããiinn  ssãã  ssee  aassoocciieezzee  ccuu  ccoonnttrraaccttaannþþii
rroommâânnii  ccaalliiffiiccaaþþii  pprrooffeessiioonnaall  ººii//ssaauu  ssãã  nnoommiinnaalliizzeezzee  ttooþþii
ssuubbaannttrreepprreennoorriiii  rroommâânnii  ccaalliiffiiccaaþþii  pprrooffeessiioonnaall  cu care
urmeazã sã execute lucrãrile, identic cu cerinþa pentru
contractanþii români.

DDee  aasseemmeenneeaa,,  aattââtt  ppeennttrruu  ccoonnttrraaccttaannþþiiii  ssttrrããiinnii,,  ccââtt  ººii
ppeennttrruu  ccoonnttrraaccttaannþþiiii  rroommâânnii  ((ffããrrãã  ddiissccrriimmiinnaarree)),,  îînn  mmoodd
oobblliiggaattoorriiuu,,  îînn  ooffeerrttaa  ffiinnaanncciiaarrãã  ttrreebbuuiiee  ssãã  ssee  rreeggããsseeaassccãã
ooffeerrtteellee  ffiinnaanncciiaarree  aallee  ssuubbccoonnttrraaccttaannþþiilloorr  ccaalliiffiiccaaþþii  nnoommii--
nnaalliizzaaþþii  îînn  ooffeerrttaa  tteehhnniiccãã,,  sseemmnnaattee  ddee  aacceeººttiiaa..

Pentru descurajarea tendinþei de dumping a unor con-
tractanþi, se vor adopta în procedura de achiziþie publicã
pentru lucrãri clauzele contractuale model FIDIC (cartea
roºie) cu privire la decontarea lucrãrilor executate care
stabilesc urmãtoarele reguli generale:

mmeennþþiinneerreeaa  pprreeþþuurriilloorr  uunniittaarree  ffeerrmmee  „„aaffeerreennttee””  aarrttii--
ccoolleelloorr  ddee  lluuccrrããrrii  ccoonnttrraaccttaattee,,  ppee  ttooaattãã  dduurraattaa  ddee  rreeaalliizzaarree
aa  ccoonnttrraaccttuulluuii;;

decontarea numai a cantitãþilor real executate, rezul-
tate din mãsurãtorile efectuate ºi confirmate de diriginte
(inginer sau reprezentantul legal al acestuia) în
ataºamente;

rreevviizzuuiirreeaa  pprreeþþuurriilloorr  eessttee  aaddmmiissãã  îînn  ccaazzuurriillee  ccâânndd
iinntteerrvviinn  ffaaccttoorrii  ccee  nnuu  aauu  ppuuttuutt  ffii  pprreevvããzzuuþþii  llaa  ddaattaa
eellaabboorrããrriiii  ooffeerrtteeii,,  ccaallccuullâânndduu--ssee  vvaallooaarreeaa  ssuupplliimmeennttaarrãã
rreezzuullttaattãã  ddiinn  iinnfflluueennþþaa  aacceessttoorr  ffaaccttoorrii  aassuupprraa  eelleemmeenntteelloorr
ddee  ccoosstt  rreessppeeccttiivvee..

PPrrooppuunneemm,,  îînn  aanneexxaa  22,,  mmeettooddoollooggiiaa  ddee  aaccttuuaalliizzaarree  aa
ssiittuuaaþþiiiilloorr  ddee  lluuccrrããrrii  eexxeeccuuttaattee,,  ccuu  uunn  eexxeemmpplluu  ddee  ccaallccuull
ppeennttrruu  îînnþþeelleeggeerreeaa  ddeepplliinnãã  aa  aacceesstteeiiaa,,  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee
ccuu  ccllaauuzzaa  ddee  aajjuussttaarree  aa  pprreeþþuurriilloorr  ddiinn  mmooddeelluull  ddee
ccoonnttrraacctt  FFIIDDIICC..

Metodologia propusã are avantajul cã pãstreazã valoarea
ºi preþurile unitare ferme, faþã de care se determinã în
orice moment restul de executat, scãzând valorile execu-
tate calculate cu preþurile unitare ferme din valoarea ofertei.

Valoarea suplimentarã, calculatã ca urmare a influ-
enþei creºterii neprevãzute a preþurilor la unele resurse
materiale, de forþã de muncã, energie ºi carburanþi, are
rolul de a compensa pierderile, de a nu afecta interesele
comerciale ale pãrþilor contractante. Aceastã valoare este
strict de naturã financiarã, nu se regãseºte în mod explicit
în lucrare, fiind similarã unei dobânzi ce reprezintã costul
inflaþiei.

Calcularea acestei valori se face în raport cu indicele
de creºtere a preþului producþiei industriale pe clase
CAEN ºi a câºtigului mediu brut pe ramura de construcþii,
determinaþi ºi publicaþi de Institutul Naþional de Statisticã
lunar, independent de cei doi parteneri ai contractului.

SIMPLIFICAREA PPROCEDURILOR AACTUALE
ªI GGENERALIZAREA LLICITAÞIILOR EELECTRONICE

Adoptarea propunerilor fãcute faciliteazã simplificarea
procedurilor, reducerea volumului de hârtie, astfel:

aa)) Pentru calificarea ºi selecþia candidaþilor, dosarele
voluminoase în douã exemplare se înlocuiesc cu:

certificatele de calificare profesionalã a contractan-
tului ºi a subcontractanþilor;

certificatele de platã a impozitelor, a taxelor sociale
ºi de sãnãtate;

declaraþia capacitãþii financiare;
declaraþia bonitãþii financiare.

Aceste documente pot fi cerute ºi transmise electronic,
urmând a fi prezentate ulterior în original, numai pentru
contractanþii declaraþi calificaþi sau selecþionaþi.

bb)) Pentru lansarea ofertelor, în prima etapã se prezintã
în original numai scrisoarea de garanþie de participare la
licitaþie, formularul de ofertã financiarã ºi anexa la acest
formular.

Aceastã prezentare se poate face ºi electronic, prin
e-mail, transmiþându-se rezultatul tuturor ofertelor cãtre
toþi contractanþii.

Oferta (tehnicã ºi financiarã) cu preþul cel mai mic este
prezentatã în original integral, inclusiv scrisoarea de
garanþie bancarã de participare la licitaþie, comisiei de
evaluare. 

Comisia de evaluare o analizeazã dacã este sau nu
corespunzãtoare cerinþelor din documentaþia de licitaþie;
dacã DA, o adjudecã, dacã NU, o respinge motivat, trans-
parent, dupã ce a primit toate completãrile ºi/sau clari-
ficãrile solicitate.

Dacã oferta cu preþul cel mai scãzut a fost respinsã ca fiind
necorespunzãtoare, se solicitã oferta situatã pe locul al doilea.

Dacã ºi aceasta este respinsã ca necorespunzãtoare, se
repetã procedura cu oferta situatã pe locul urmãtor.

Prin procedura propusã mai sus, se eliminã risipa ce se
face prin redactarea pe hârtie a unor oferte necâºtigãtoare,
în 2 exemplare (uneori ºi în 2 limbi), oferte care pentru
lucrãri de construcþii ajung la dimensiuni de circa 1mc/buc.

Ofertele sunt pãstrate în memoria calculatorului ºi se
redacteazã la cererea comisiei de evaluare, numai dacã
existã ºanse de a fi adjudecate.

Prin asemenea proceduri, bazate pe adoptarea propu-
nerilor fãcute în noua legislaþie de achiziþii publice, este
favorabilã extinderea organizãrii licitaþiilor pe cale electronicã. 

urmare din pagina 43 
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BBeennee  bbaassccuullaabbiillee  ccuu  ssiisstteemm  hhooookk--lliifftt  ppeennttrruu  mmaaººiinnii  ddee  ttoonnaajj  mmiicc
Pentru transportul materialelor de construcþii ºi colectarea deºeurilor rezultate din construcþii, Eurobody oferã soluþii moderne ºi

eficiente. Acestea sunt ideale pentru construcþiile ºi renovãrile de locuinþe aflate în zonele urbane aglomerate, cu acces limitat, ºi constau
în vehicule cu sarcinã utilã de 3,5 tone, uºor de manevrat datoritã unui sistem hidraulic ce permite încãrcarea ºi descãrcarea containerelor.

Aceste utilaje se pot folosi, de asemenea, pentru aprovizionarea ºantierului cu materiale de construcþie (ciment, var, nisip etc).
Un alt avantaj este faptul cã, dispunând de mai multe bene, cu o singurã maºinã se pot deservi mai multe puncte de lucru, trans-
portând mãrfuri diferite (deºeuri, agregate minerale, materiale de construcþii).

BBeennee  bbaassccuullaabbiillee  ppee  ttrreeii  ppããrrþþii
Benele basculabile pentru sarcini de pânã la 3,5 tone

prezintã un avantaj major prin faptul cã materialele
transportate se pot descãrca pe oricare din pãrþi, spate
sau laterale, înlãturând în felul acesta neajunsurile
create de limitãrile de spaþiu, specifice zonelor centrale
ale oraºelor. Acest lucru este posibil cu ajutorul sistemului
special de rabatare ºi al cilindrului hidraulic ce
acþioneazã în centrul benei. Echipamentul hidraulic
este furnizat în întregime de Eurobody (pompe
hidraulice, prize de putere, cilindri de basculare).

Benele pot fi construite cu obloane din aluminiu sau din oþel.
Împreunã cu bena basculabilã pentru încãrcarea mãrfurilor grele ºi a materialelor vrac,

vehiculul se  echipeazã cu macara PM. Pentru aceste materiale, pe macara se pot monta
diverse dispozitive specializate de încãrcare, în funcþie de activitate.

MMaaººiinnii  ssppeecciiaallee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ffiieerr  vveecchhii,,  ººppaann  ººii  ddeeººeeuurrii
Aceste utilaje speciale sunt destinate transportului deºeurilor de construcþie, metalice ºi lemnoase, fiind echipate cu bene cu sistem

hook-lift ºi macara. Sarcinile utile ale acestor maºini sunt mari, peste 10 tone.

ÎÎnn  RRoommâânniiaa,,  vvoolluummuull  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  îînn  ddoommeenniiuull  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ee  îînn
ccrreeººtteerree  ccoonnttiinnuuãã,,  mmoottiivv  ppeennttrruu  ccaarree  EEuurroobbooddyy  ppuunnee  llaa  ddiissppoozziiþþiiaa

cclliieennþþiilloorr  oo  ggaammãã  ddee  eecchhiippaammeennttee  ssppeecciiffiiccee  ttrraannssppoorrttuulluuii  îînn  cceennttrreellee  oorraaººeelloorr..

PPeennttrruu  ssttrrããzziillee  ppee  ccaarree  îîþþii  ppllaaccee
ssãã  ttee  pplliimmbbii
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Urmând tendinþa actualã în construcþiile de locuinþe sau renovãrile unor clãdiri din aglomerarea urbanã, unde accesul este
limitat de strãzile înguste, aceste vehicule pot fi folosite ca puncte mobile de colectare, situate în zone largi ºi uºor accesibile la
marginea cartierelor. Aici ele pot fi alimentate uºor, în mod repetat, de vehiculele cu sarcina pânã la 3,5 tone, care au acces în
inima oraºului.

CCiisstteerrnnaa  bbaassccuullaabbiillãã  ccuu  ssiisstteemm  hhooookk--lliifftt

În mediul urban, în activitãþile edilitare de întreþinere ºi curãþare a strãzilor, versatilitatea echipamentului hook-lift permite
o altã utilizare eficientã a vehiculului, ce poate transporta alternativ containere, dar ºi cisterne, ca în imaginile de mai jos.

Hook-lift-ul de încãrcare a  containerelor este prevãzut cu stabilizator hidraulic. Pentru comandarea de la distanþã,
vehiculul este echipat cu o comandã cu cablu spiralat.

Miºcãrile echipamentului sunt limitate de senzori
optici, asigurând stabilitate deosebitã vehiculului
purtãtor. La partea din spate este prevãzut cu relee de
ghidare pentru container, iar în timpul transportului,
containerul este asigurat printr-un sistem hidraulic de
blocare.

Foarte important este faptul cã, pentru toate vehiculele descrise mai sus, construcþia este urmatã de omologarea
RAR pentru întregul vehicul ºi, de asemenea, de autorizare ISCIR pentru echipamentele hidraulice.

AARRGGEEªª
Str. Depozitelor,
Aleea ACH 20A,
Piteºti
Tel./Fax: 0248 214 405
pitesti@cefin.com

TTIIMMIIªª
Calea ªagului DN 59,
km 8+700, Timiºoara
Tel./Fax: 0256 295 895
timisoara@cefin.com

PPRRAAHHOOVVAA
Comuna Bãrcãneºti,
sat Tãtãrani, DN 1,
km 57, Ploieºti
Tel./Fax: 0244 277 511
ploiesti@cefin.com

GGAALLAAÞÞII
Str. Combinatului nr. 2,
Galaþi
Tel./Fax: 0236 492 091
galati@cefin.com

BBRRAAªªOOVV
Bd. Gãrii nr. 1,
Braºov
Tel./Fax: 0268 411 250
brasov@cefin.com

CCLLUUJJ
Calea Baicului nr. 2-4
Tel.: 0264 206 522
Fax: 0264 206 523
cluj@cefin.com
marius.redai@cefin.com

CCEEFFIINN  RROOMMÂÂNNIIAA
Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov
(autostrada Bucureºti-Piteºti, km 13,2)
077040 – ROMÂNIA
Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226;

+40 742 358 653
Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000;
E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com
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CONTROALE DDE SSIGURANÞÃ
CU PPROTECÞIE SSUPLIMENTARÃ

INTEGRATÃ
Inovaþie! Barã conducãtoare

nouã, pentru o manevrare mai
uºoarã.

Reazem cvadruplu – o pre-
mierã în domeniu – reduce
vibraþia în mâini ºi braþe. Patru
amortizoare solide din cauciuc
asigurã ghidarea exactã a dis-
pozitivului, cu vitezã mare de
rãspuns, ºi o protecþie mai
bunã a operatorului împotriva
vibraþiilor. Capul rabatabil

multifuncþional per-
mite încãrcarea ºi
r e p o z i þ i o n a r e a
uºoarã ºi rapidã.
Înãlþimea redusã a

aparatului permite
lucrul în canale.
Noua manetã hidrau-

licã, cu protecþie la suprasar-
cinã, impune noi standarde

pentru confortul operatorului,
fiabilitate ºi siguranþã.

Compactoarele de peste 500 kg
au o manetã hidraulicã cu
servo-suport: „Tip-Control”
BOMAG.

Protecþia suplimentarã inte-
gratã este disponibilã la toate
modelele reversibile. Toate
modelele standard cu E-Start au
un semnal de avertizare pentru
scoaterea din contact ºi posibili-
tatea de a fi pornite mecanic.
Un contor pentru timpul de
funcþionare este disponibil,
opþional, pentru toate versiu-
nile de E-Start.

vã oferã...

Plãci compactoare vibrante reversibile
NOUA GENERAÞIE

OO  nnoouuãã  ggeenneerraaþþiiee  ddee  ppllããccii  ccoommppaaccttooaarree  rreevveerrssiibbiillee
BBOOMMAAGG  ddee  335500  ––   660000  kkgg   aa   ffooss tt   pprrooiieecc ttaa ttãã   ppee
bbaazzaa  ssuuggeessttiiiilloorr  uuttiilliizzaattoorriilloorr  ººii  aa  aannaalliizzeeii  cceerriinnþþeelloorr  pprraaccttiiccee..

NNoouuaa  lliinniiee  ddee  pprroodduussee  ssee  ccaarraacctteerriizzeeaazzãã  pprriinn  ppeerrffoorrmmaannþþãã  îînn
ccoommppaaccttaarree  ººii  mmaanneevvrraabbiilliittaattee  ccrreessccuuttãã  ººii  aarree  oo  ccaappaacciittaattee  ddee
îînncclliinnaarree  ssuuppeerriiooaarrãã  ccoommppaaccttooaarreelloorr  oobbiiººnnuuiittee..

FFoottoo  33::  MMooddeelleellee  ddee  îînnaallttãã
ppeerrffoorrmmaannþþãã  aauu  pprreecciizziiee  mmaaii  mmaarree
îînn  gghhiiddaarree  ccuu  aajjuuttoorruull  mmaanneetteelloorr
hhiiddrraauulliiccee  ccuu  sseerrvvoo--ssuuppoorrtt::  „„TTiipp
CCoonnttrrooll””  BBOOMMAAGG..

FFoottoo  11::  NNoouuaa  ccaarrccaassãã
aassiigguurrãã  pprrootteeccþþiiee  ttoottaallãã  ººii
eessttee  pprreevvããzzuuttãã  ccuu  bbaallaa--
mmaallee  ººii  uuººii  ddee  vviizziittaarree,,
îînnttrreeþþiinneerreeaa  ddiissppoozziittiivvuulluuii
ffiiiinndd  aassttffeell  ppoossiibbiillãã  ffããrrãã
îînnddeeppããrrttaarreeaa  ccaarrccaasseeii..

FFoottoo  22::  CCaappoottaa  mmoottoorruulluuii  ppooaattee
ffii  ddeesscchhiissãã  ccoommpplleett  ppeennttrruu  ccuurrããþþaarree
ssaauu  rreeppaarraaþþiiii..
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Lãþimea de lucru este ajus-
tabilã pentru utilizãri supli-
mentare: pane de reglare ºi
plãci de extensie pentru even-
tualitatea lucrului cu alte
dimensiuni.

Modelele din noua gamã
sunt prevãzute cu carcasã
modernã de protecþie a moto-
rului ºi cu amortizor. Aceste
linii atractive asigurã un grad
înalt de protecþie împotriva

avariilor provocate de
impact ºi de mane-
vrarea brutalã pe
teren sau în timpul
transportului ºi al
depozitãrii utilajelor.

Un alt mod de a
spori siguranþa utilizãrii
îl constituie nivelul
redus al zgomotului.

Ca rezultat al repro-
iectãrii extensive a sis-
temului de vibrare, noua
generaþie de compactoare
funcþioneazã, excelent, pe o
gamã largã de materiale; de
asemenea, în urma unui pro-
gram intensiv de cercetare au
fost introduse o geometrie nouã
a plãcii de bazã ºi o poziþio-
nare optimã a centrului de
greutate. Design-ul compac-
toarelor faciliteazã întreþinerea
lor, ca ºi întinderea automatã a
curelei în V.

Adaptarea utilajului la mate-
rialul de compactat este uºoarã,
deoarece atât frecvenþa, cât ºi forþa

centrifugã pot fi ajustate prin
intermediul controlului de reglaj,
aflat pe braþul de ghidare.

APLICAÞII
Compactoarele reversibile

vibrante sunt potrivite pentru o
gamã largã de utilizãri pe
pãmânt, asfalt sau pavaj, cum
ar fi: canale ºi conducte; trotu-
are, strãzi ºi cãi ferate; fundaþii;
rambleuri, diguri ºi pile de pod;
sistematizãri. 

FFoottoo  44::  MMaanneevvrraarree  mmaaii  uuººooaarrãã
ººii  fflleexxiibbiilliittaattee  ppee  tteerreenn::  nnoouuaa
mmaanneettãã  hhiiddrraauulliiccãã  ppooaattee  ffii  bbllooccaattãã
ººii  ooffeerrãã  pprrootteeccþþiiee  ssuupplliimmeennttaarrãã  ººii
llaa  ssuupprraassaarrcciinnãã..

FFoottoo  55::  CCaappoottaa  mmoottoorruulluuii,,  ccuu
aammoorrttiizzoorr,,  ooffeerrãã  pprrootteeccþþiiee  ttoottaallãã  llaa
ppuutteerree  mmaarree;;  eelliimmiinnãã  pprraaccttiicc
aavvaarriiiillee  ccaauuzzaattee  ddee  iimmppaacctt..
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Avanpremierã TIB 2005
PROMEX - PESTE 80 DE ANI DE EXPERIENÞÃ

iinngg..  IIuulliiaannaa  DDÎÎRRJJAANN,,  DDeeppaarrttaammeennttuull  ddee  MMaarrkkeettiinngg

În ceea ce priveºte produsele noi
proiectate ºi executate de PROMEX,
pot fi amintite cele trei modele
modernizate de excavatoare reali-
zate: eexxccaavvaattoorruull  hhiiddrraauulliicc  ppee  ppnneeuurrii
PP885511HHyyEEll  ºi eexxccaavvaattooaarreellee  hhiiddrraauulliiccee
ppee  ººeenniillee  SS  11220044  HHyyEEll  ººii  SS  33660022  HHyyEEll.

Faþã de produsele anterioare,
PROMEX a adus o serie de
îmbunãtãþiri în urmãtoarele domenii:

EEcchhiippaarreeaa  ccuu  mmoottooaarree  tteerrmmiiccee
PPEERRKKIINNSS  ttuurrbbooddiieesseell  (cu accesorii
necesare comenzilor electronice),
rãcite cu apã ºi caracterizate prin
consum redus de combustibil.
Motoare le  sunt  conforme cu
Directiva Parlamentului European
nr. 97/68 EC/16.12.1997, respectiv
HG 743/22.04.2002, privind limi-
tarea emisiilor de gaze poluante.
La cererea clientului se pot asigura
ºi alte variante de motorizare.

IInnssttaallaaþþiiaa  hhiiddrraauulliiccãã  ddee  ttiipp
cceennttrruu  îînncchhiiss, debasculare pompe
la presiunea maximã reglatã, cu
comandã ºi regulator electronic de
putere.

Grupul de pompare pentru
fiecare excavator este compus din
douã pompe în tandem REXROTH

cu fiabilitate sporitã. Distribui-
toarele hidraulice sunt realizate de
PROMEX, partea de comandã elec-
tricã a acestora fiind importatã.

Montajul distribuitoarelor pe
excavator asigurã posibilitãþi de
acces deosebit de uºor.

• EExxccaavvaattooaarreellee  ssuunntt  ddoottaattee  ccuu
ccaallccuullaattoorr  ddee  bboorrdd  ce permite pro-
gramarea maºinii pentru efectuarea
de lucrãri în trei regimuri de putere
ale motorului termic, dupã cum
urmeazã: regim de putere maxim,
regim de economie maximã, regim
de fineþe. Existã ºi un al patrulea
regim în care calculatorul este anu-
lat ºi utilajul lucreazã dupã cum îl
comandã mecanicul.

Calculatorul este dotat cu dis-
play cu cristale lichide ºi permite
stocarea parametrilor de funcþionare
ai motorului ºi instalaþiei hidraulice,
regulatorul de putere încorporat
ajustând parametrii pompei hidra-
ulice la cerinþele de putere ale
motorului termic, pentru orice
comandã fãcutã. Toate comenzile
excavatorului sunt electronice, sis-
temul de asistare electronicã asigu-
rând atât controlul utilajului în

funcþionare, cât ºi o reducere de
consum de combustibil în exploatare
de 22%–27%, faþã de variantele
clasice.

CCaabbiinnaa  mmeeccaanniiccuulluuii  ccoonndduuccttoorr,,
realizatã în condiþiile ISO 10262 cu
structura rezistentã din oþel,
îndeplineºte atât condiþiile FOPS,
cât ºi condiþiile ergonomice cerute
de normele europene. Instalaþia de
climatizare, scaunul ergonomic cu
patru posibilitãþi de reglare, tele-
comenzile electronice propor-
þionale asigurã condiþii ideale
pentru operator, menite sã creascã
randamentul de lucru al utilajului.

EExxccaavvaattooaarreellee  HHyyEEll  rreessppeeccttãã
DDiirreeccttiivvaa  PPaarrllaammeennttuulluuii  EEuurrooppeeaann
nr. 2000/14, respectiv HG 539
/05.05.2004, privind limitarea nive-
lului emisiilor de zgomot în mediu.

PROMEX are în vedere, de
asemenea, realizarea unui nou tip
de excavator hidraulic pe ºenile
modernizat, S1811 HyEl, care,
asemenea utilajelor prezentate mai
sus, va respecta normele ce prevãd
folosirea în construcþii a unor
echipamente ecologice conforme
cu acquis-ul comunitar aferent.

PPiioonniieerr  aall  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  ffuurrnniizzooaarree  ddee  mmaaººiinnii  ººii  uuttiillaajjee  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccþþiiii  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  PPRROOMMEEXX  rrããmmâânnee,,
ppee  mmaaii  ddeeppaarrttee,,  pprriinncciippaallaa  uunniittaattee  aauuttoohhttoonnãã  ccaarree  ooffeerrãã  ppiieeþþeeii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  pprroodduussee  ppeerrffoorrmmaannttee,,  aassiigguurrâânndd
rreeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  iinnvveessttiiþþiiii  ffiiaabbiillee  ººii  ddee  ccaalliittaattee..  EExxppeerriieennþþaa  ddoobbâânnddiittãã  îînn  ppeessttee  8800  ddee  aannii  ddee  aaccttiivviittaattee  pprriinn  vvaalloorriiffiiccaarreeaa
ppootteennþþiiaalluulluuii  tteehhnniicc,,  tteehhnnoollooggiicc  ººii  llooggiissttiicc  îîii  ppeerrmmiittee  îînn  pprreezzeenntt  ssãã  ffaaccãã  ffaaþþãã  ccoonnccuurreennþþeeii  pprroodduusseelloorr  ssiimmiillaarree
ssttrrããiinnee  ssaauu  iinnddiiggeennee,,  ccoonnccuurreennþþãã  ddeelloocc  ddee  nneegglliijjaatt  dduuppãã  11999900..

IIaattãã  ddee  ccee  ddiivveerrssiiffiiccaarreeaa  ººii  îînnnnooiirreeaa  ggaammeeii  ddee  pprroodduussee  aa  SSCC  PPRROOMMEEXX  ppeennttrruu  ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  TTIIBB  22000055  ((44--88  oocctt..  aa..cc..))
ssee  mmaanniiffeessttãã  pprriinnttrr--oo  sseerriiee  nnoouuãã  ddee  uuttiillaajjee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  ccuu  rraannddaammeenntt  rriiddiiccaatt  ººii  ffiiaabbiilliittaattee  ssppoorriittãã,,  îînn  ccoonnddiiþþiiii  ddee
ccaalliittaattee  iimmppuussee  ddee  ssttaannddaarrddeellee  iinntteerrnnaaþþiioonnaallee..
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Printre noile produse oferite de
PROMEX la TIB 2005, este inclusã
ºi instalaþia de ecologizare, dragare,
excavaþie ºi decontaminare acva-
ticã, EEccooaaccvvaassiisstteemm  PPEELLIICCAANN  BB558800.

Acest utilaj are urmãtoarele
aplicaþii:

refacerea ºi curãþirea cursurilor
de apã fãrã ºenale navigabile ºi a
bazinelor acvatice contaminate;

refacerea ºi ecologizarea bazinelor
piscicole ºi crearea unui habitat
sãnãtos  pentru faunã;

controlul vegetaþiei în bazinele
acvatice;

curãþirea bazinelor de tratare a
apelor uzate;

decolmatarea lacurilor de baraj
ale hidrocentralelor;

refacerea canalelor ºi bazinelor
de apã pentru irigaþii;

refacerea ºenalelor navigabile;
prevenirea ºi spargerea eco-

logicã a podurilor de gheaþã.
Funcþionarea utilajului este asigu-

ratã de un motor termic VOLVO cu
o putere de 276 CP, care antreneazã
ansamblul de pompe hidraulice
SAUER. De asemenea, motorul
acþioneazã sistemul de lucru de tip
excavator cu toate accesoriile nece-
sare, sistemele de susþinere faþã-
spate, propulsia ºi circuitul de
comandã.

Pentru realizarea funcþiilor stan-
dard, utilajul este prevãzut cu: cupã
de 0,4 mc; cupã de pompare
amestec sedimente echipatã cu dis-
pozitiv de mãrunþire orizontal ºi
pompe centrifuge cu o capacitate
de 450 mc/h, din care 20 % parte

solidã, greblã de 3 m, sistem de
cuplare rapidã a accesoriilor.

Ca echipamente opþionale amintim:
grebla frontalã de 6 m ºi þeava de
pulverizare lateralã.

EEccooaaccvvaassiisstteemmuull  PPEELLIICCAANN  BB558800
se poate deplasa uºor pe uscat,
folosindu-se un trailer fãrã amena-
jãri speciale ºi fãrã a fi necesarã  o
macara pentru încãrcarea pe trailer,
datoritã dispozitivelor din dotare
pentru încãrcare pe trailer.

PROMEX, beneficiind de un
compartiment propriu de proiectare-
dezvoltare, a realizat, de asemenea,
proiectele pentru o nouã macara
graifãr tip MG 2000, destinatã
lucrului în depozite de fier vechi ºi
pentru o nouã presã de balotat
deºeuri metalice tip PB 402. 

PPRROOMMEEXX  ––  îînn  ppeerrmmaanneennþþãã  llaa  ddiissppoozziiþþiiaa  cclliieennþþiilloorr  ssããii  ccuu  ppeerrffoorrmmaannþþaa,,  ccoommppeetteennþþaa  ººii  pprrooffeessiioonnaalliissmmuull
ddee  ccaarree  ddãã  ddoovvaaddãã  ––  aaddrreesseeaazzãã  ttuuttuurroorr  cceelloorr  iinntteerreessaaþþii  iinnvviittaaþþiiaa  ddee  aa  vviizziittaa,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  44--88  ooccttoommbbrriiee  22000055,,

ssttaanndduull  oorrggaanniizzaatt  îînn  ccaaddrruull  TTâârrgguulluuii  IInntteerrnnaaþþiioonnaall  TTIIBB  22000055..
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Frami
SISTEM DE COFRARE CU PANOURI DE DIMENSIUNI MICI

FFrraammii este un sistem de cofrare cu
panouri uºoare ºi de dimensiuni mici,
având calitãþile panourilor mari: pro-
file tubulare închise, nedeformabile,
îmbinate cu elemente de prindere spe-
ciale care asigurã autoalinierea, duratã
mare de viaþã, manevrabilitate facilã.
El este destinat, în principal, ºanti-
erelor care nu dispun de mijloace de
ridicat ºi unde panourile de cofrare se
manevreazã manual.

Sistemul FFrraammii este conceput pen-
tru situaþiile de lucru când presiunea
betonului proaspãt nu depãºeºte
40 kN/m2 ºi este destinat cofrãrii rapide
a fundaþiilor ºi suprafeþelor mici. 

FFrraammii se preteazã la realizarea de
cofrãri pentru fundaþii, pivniþe,
cãmine de canalizare, cuve, bazine
de retenþie de înãlþime micã, puþuri,
pereþi de sprijin, parapeþi ºi a altor
lucrãri asemãnãtoare.

Dimensional, sistemul este conceput
modular, cu înãlþimi ale panourilor
de 1.200 ºi 1.500 mm ºi lãþimi de
300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm
ºi 900 mm pentru fiecare înãlþime.

Datoritã logicii sale dimensionale,
prin combinaþia de panouri FFrraammii se
poate obþine un raster de 15 cm.

Panourile de cofrare sunt construite
cu ramã metalicã rezistentã la torsi-
une, executatã din profile zincate la
cald ºi acoperitã cu o peliculã de
rãºinã epoxidicã pentru o mai bunã
rezistenþã la coroziune. Panoul pro-
priu-zis este din lemn multistratificat
finlandez, placat cu un film de rãºini
fenolice.

Sistemul FFrraammii dispune de un
bogat sistem de accesorii pentru
realizarea de diverse elemente con-
structive, ca de exemplu: colþuri exte-
rioare ºi interioare la 900, colþuri
variabile de interior ºi exterior, diverse
table de curburã pentru realizarea
cofrajelor curbe, sisteme de cleºti

rapizi, de compensare ºi autoaliniere,
ºine de rigidizare, tije de ancorare ºi
ferme de sprijinire de fundaþie, sis-
teme de contravântuiri, de ridicare,
console de lucru ºi de siguranþã, mon-
tanþi, mijloace de grupaj º.a.

Bordura din profilul cadru permite
fixarea cleºtilor în orice poziþie relativã
a panourilor, permiþând deplasarea
panourilor unul faþã de altul fãrã
trepte, fãrã raster. Se realizeazã fãrã
efort adaptarea la planuri înclinate,
trepte sau neregularitãþi ale solului.

Operaþiunile de curãþare-întreþinere
a panourilor de cofraj se efectueazã
extrem de uºor cu ajutorul instalaþiilor
de curãþare cu jet de apã de înaltã
presiune.

Cofrajele FFrraammii 270 constituie un
sistem complet pentru cofrarea
înãlþimii încãperilor: pereþi, stâlpi ºi
fundaþii ºi aduce o noutate dimen-
sionalã în gama sa de panouri prin

realizarea de panouri de mari dimensiuni
de 2,70 m înãlþime, la lãþimile de 300 mm,
450 mm, 600 mm, 750 mm ºi 900 mm.

Aceastã gamã de panouri este uti-
lizatã la realizarea de suprafeþe mari
de betonare ºi presiuni ale betonului
proaspãt de 67,5 kN/m2. 

Cu panourile universale FFrraammii de
2,70 m, se pot obþine stâlpi pânã la
dimensiuni de 65 cm x 65 cm în
raster de 5 cm.

Elementele structurale realizate cu
acest tip de cofraj se remarcã prin
acurateþea geometriei, calitatea suprafe-
þelor turnate, utilizare facilã, curãþare
ºi remediere mai uºoare. 

Sucursala din România a firmei
DOKA are plãcerea de a pune la dis-
poziþia clienþilor sãi acest modern ºi
economic sistem de cofrare, împreunã
cu serviciile de consultanþã ºi proiectare
asociate. 
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Containere modulare Trimo

CCoonnttaaiinneerreellee  TTrriimmoo  permit construirea spaþiilor de
birouri conform cerinþelor. Standardul de design ºi finisaj
exterior ºi interior este astfel realizat încât asigurã un nivel
maxim de confort ºi întrebuinþare chiar în cele mai grele
condiþii de ºantier ºi pentru o perioadã îndelungatã de timp.

CCoonnttaaiinneerreellee  TTrriimmoo  oferã:
flexibilitatea dimensionãrii lor conform cerinþelor;
materiale neinflamabile care asigurã protecþia

mediului (panourile pentru containere sunt realizate cu
vatã mineralã);

o gamã mare de culori opþionale (scala RAL –
culoare standard RAL 9002);

livrare ºi instalare rapidã;
suport tehnic gratuit;
suport after-sales.

CCoonnttaaiinneerreellee  TTrriimmoo sunt proiectate astfel încât sã fie
adaptabile multor scopuri ºi sunt special concepute pentru
transport internaþional containerizat.

Sunt realizate ca o construcþie uºoarã, constând din
structurã separatã pentru podea ºi acoperiº ºi profile de
colþ, toate elementele de prindere fiind standardizate ISO.
Închiderea containerelor este fãcutã din panouri izola-
toare uºoare ce oferã un climat plãcut în interior. 

Containerele pot fi folosite ºi ca unitãþi independente.
Totodatã, pot fi asamblate împreunã pe direcþia longitudi-
nalã sau transversalã, fãrã limite sau pe mai multe
niveluri. Un sistem de panouri de perete interschimbabile
oferã o mare flexibilitate de montaj, iar gama de elemente
adiþionale permite instalarea containerelor în funcþie de
condiþiile terenului.

PPrroodduusseellee  TTrriimmoo  au componente pentru asigurarea
condiþiilor climatice ºi sanitare în funcþie de cerinþe. Acestea
includ birouri, bucãtãrii, toalete, locuri de recreere,
magazine, depozite….

Marele avantaj al ccoonnttaaiinneerreelloorr  TTrriimmoo  este cã pot fi
livrate în trans-pack-uri (660 mm).

Patru trans-pack-uri pot fi aºezate ºi transportate în
interiorul unui mijloc de transport de 20 de picioare
standard ISO.

CCoonnttaaiinneerreellee  TTrriimmoo  ppeennttrruu  oorrggaanniizzããrrii  ddee  ººaannttiieerr  ººii
bbiirroouurrii  ssuunntt  pprroodduussee  ddee  ccaalliittaattee,,  ccrreeaattee  îînn  ccoonnccoorrddaannþþãã  ccuu
cceerreerreeaa  ppiieeþþeeii  ººii  dduuppãã  ssttaannddaarrddeellee  ddee  ccoonnffoorrtt..  NNooiillee
îîmmbbuunnããttããþþiirrii  îînn  pprrooiieeccttaarree  aauu  eelliimmiinnaatt  pprroobblleemmeellee  ddiinn
ttrreeccuutt  aassoocciiaattee  ddeessffããººuurrããrriiii  aaccttiivviittããþþiilloorr  ppee  ººaannttiieerr  îînn
ccoonnttaaiinneerree..
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Trans-pack-urile (ºi, de asemenea, containerele asam-
blate) sunt suficient de solide pentru a fi transportate ºi
manipulate de macarale sau stivuitoare. În timpul
transportului, o inserþie de oþel împotriva alunecãrii
este pusã la fiecare colþ. Materialele din interiorul con-
tainerelor sunt aºezate astfel încât sã nu permitã
deplasarea în timpul transportului. Ele au podele preasam-
blate ºi tavan cu toate instalaþiile electrice încorporate,
ceea ce înseamnã un montaj rapid ºi simplu pe ºantier.

Construcþia uºoarã a containerelor ºi folosirea unui numãr
simplu ºi robust de suporþi conduc la o pregãtire simplificatã
a fundaþiilor. 

De fapt, orice sol suficient de plat ºi de compact poate fi
acceptat pentru montajul containerelor.

TTrriimmoo  proiecteazã ºi livreazã pachetul complet: cãile
de acces integrate, coridoarele, scãrile ºi acoperiºul
secundar completeazã ansamblul dorit. Aceste compo-
nente sunt livrate complet preconfigurate pentru a reduce
timpul de montaj pe ºantier ºi a minimiza complexitatea
logisticã.

Conlucrarea dintre clienþii finali, inginerii noºtri ºi
echipele de suport after-sales asigurã pentru construcþiile
TTrriimmoo  reputaþia globalã de „Excelenþã în Ingineria
Europeanã”. 



RReevviissttaa  Construcþiilor sseepptteemmbbrriiee  2200005556

Specialiºtii se destãinuie!
ddrr..  iinngg..  FFeelliicciiaann  EEdduuaarrdd  IIooaann  HHAANNNN

În felul acesta am ajuns sã citesc, în
nr.6 din iulie 2005 , un articol despre
„Mediul concurenþial înainte ºi dupã
2007 în sectorul construcþii” provenit
de la ARACO ºi un interviu „Competiþia
cu natura” realizat cu inspectorul ºef,
doamna prof. dr. ing. Dorina Nicolina
Isopescu.

În legãturã cu primul articol, aº
face urmãtoarele comentarii:

„Conceptul dezvoltãrii durabile”
este un termen mult clamat în ultimul
timp, dar mi se pare mai indicatã for-
mularea de „dezvoltare sustenabilã”;
dacã dezvoltarea „durabilã” nu ar fi
un mod de a privi chiar atât de nou (ºi
în trecut durabilitatea a fost în atenþia
constructorilor), dezvoltarea „suste-
nabilã” se referã la realizarea durabilitãþii
luându-se în considerare perspectiva
posibilitãþii susþinerii ei materiale,
fãrã a pune în pericol resursele pentru
viitor, ceea ce este, într-adevãr, o
noutate în strategia dezvoltãrii.

„Conceptul competiþiei pentru
piaþa unicã liberã din România ºi UE” se
poate formula mai concis ºi mai aca-
demic sub forma de „concept al liberei
concurenþe” care iarãºi nu este o noutate.

„Conceptul pentru pregãtirea
integrãrii în UE” nu prea seamãnã cu
un „concept”, ci cu o serie de con-
statãri ºi proiecte de acþiuni viitoare.

Citind ”mãsurile ºi acþiunile ce
trebuie adoptate de autoritãþile guver-
namentale ºi legislative, direct sau în
parteneriat cu asociaþiile profesionale
ºi patronale”, mã asociez întru totul
poziþiei prin care se constatã nneecceessii--
ttaatteeaa  îîmmbbuunnããttããþþiirriiii  lleeggiissllaaþþiieeii  aaccttuuaallee
privind achiziþiile publice/licitaþiile ºi
contractele economice, creditele ºi
garanþiile bancare, atestarea confor-
mitãþii calitãþii produselor, atestarea
specialiºtilor, certificarea calificãrii
profesionale – ocupaþionale a soci-
etãþilor de construcþii.

Asociaþia profesionalã „Comisia
Naþionalã Comportarea in situ a Con-
strucþiilor” (ConCisC) este angrenatã de
peste 10 ani în tentativa de înlocuire a
actualei Legi nr.10/1995 privind cali-
tatea în construcþii, o lege caducã ºi
contraproductivã în condiþiile tranziþiei
þãrii noastre spre o societate capitalistã
ºi ale intenþiei de aderare la UE – cu o
lege modernã privind activitatea în

construcþii (proiectare, execuþie, moni-
torizarea comportãrii, asistenþã, con-
sultanþã, învãþãmânt, media º.a) care sã
elibereze profesia de constrângeri ºi sã-i
deschidã noi oportunitãþi conforme cu
cerinþele pieþei europene.

În ceea ce priveºte al doilea articol,
„Competiþia cu natura”, ar fi mai multe
de spus:

Având în vedere importanþa pe
care Legea nr. 10/1995 privind cali-
tatea în construcþii o acordã Inspec-
toratului de Stat în Construcþii (actuala
formã a ISCLPVAT la care, de fapt, se
referã legea) prin atribuþiile de control
absolut ºi monopolist asupra tuturor
activitãþilor din construcþii, apare ca
normalã ºi legitimã atenþia cu care
urmãrim rezultatele acestei activitãþi
pentru a-i putea aprecia eficienþa.

Din pãcate, nu sunt prea dese
apariþiile în media a reprezentanþilor
acestei instituþii de stat, consumatoare
de fonduri extrabugetare ºi care trebuie
sã vegheze asupra siguranþei populaþiei
ºi a mediului sub aspectul impactului
construcþiilor asupra vieþii noastre.

Am remarcat, desigur, seria de
interviuri cu doamna inspector ºef a
ISC apãrute în „Revista Construcþiilor”,
ca ºi apariþiile la televiziunea românã a
unor inspectori ºefi ºi inspectori ce
dãdeau rãspunsuri la întrebãrile unor
persoane particulare cu privire la proble-
mele legate de administrarea ºi mente-
nanþa clãdirilor, dar aceste ieºiri la
rampã mi se par cu totul insuficiente.

Problema este dacã activitatea ISC
se rezumã la a inspecta, a constata
încãlcarea legii ºi a aplica amenzi sau
aceastã activitate incumbã ºi o anu-
mitã responsabilitate în sensul de a
urmãri realizarea mãsurilor prescrise
pânã la remedierea situaþiilor necon-
forme cu legea sau periculoase pen-
tru populaþie ºi mediu, precum ºi
tragerea de învãþãminte cu caracter
general din constatarea neregulilor
întâlnite pe parcursul inspecþiilor.

Ar fi foarte important de ºtiut dacã
inspecþiile fãcute la îndiguirile cursurilor
de apã din Timiº ºi Buzãu s-au soldat
ºi cu urmãri benefice, în sensul cã,
prin mãsurile prescrise de inspectori,
s-au putut evita revãrsãrile din râurile
cercetate sau nu?!

Din nou, nu pot sã nu fiu de acord
cu doamna inspector ºef când afirmã:
„Construcþia legislativã în domeniu,
începutã în 1991, este în prezent
incompletã, neechitabilã, lipsitã de
coerenþã ºi de autoritate, generând
confuzie ºi birocraþie.”

Boala acestei „construcþii legisla-
tive” porneºte de la Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcþii, o lege
insuficient gânditã ºi prea mult
supusã mentalitãþii de a atribui statului
responsabilitatea tutelãrii activitãþilor
din acest domeniu.

O altã lege – cum am mai arãtat –
privind activitatea în construcþii, mai
surprinzãtoare ºi mai liberalã, ar
putea fi o soluþie beneficã pentru dez-
voltarea armonioasã a acestui sector.

Calitatea în construcþii atât de
necesarã accederii în UE nu se obþine
pe cale declarativã, ci prin orientarea
ºi stimularea activitãþilor din con-
strucþii cu mãsuri care sã trezeascã
interesul pentru realizarea ei.

Inundaþiile din anul acesta ºi din
trecut, ca ºi cutremurele ce au bântuit
þara au mai evidenþiat o datã, dacã
mai era necesar, cã siguranþa popu-
laþiei depinde ºi de mãsura în care
este monitorizatã comportarea in situ
a construcþiilor, adicã de felul în care
se urmãreºte comportarea lor ºi se
intervine prin mãsuri de mentenanþã
ºi reabilitare care sã le pãstreze neal-
teratã aptitudinea pentru exploatare ºi
capacitatea de a face faþã eveni-
mentelor periculoase.

Dar, pentru ca aceastã activitate sã
fie într-adevãr eficientã, ea trebuie
încredinþatã autoritãþilor publice
locale, direct interesate de realizarea
siguranþei publice, ISC asigurând,
eventual, controlul îndeplinirii aces-
tor sarcini ºi valorificarea pe plan
naþional a rezultatelor, printr-un
centru special creat în acest scop.

Ar mai trebui sã se legalizeze ocu-
paþia de monitorizare a comportãrii in
situ a construcþiilor, care sã permitã
formarea de specialiºti, responsabili cu
urmãrirea curentã ºi specialiºti experþi
în monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor, precum ºi organizarea
unor unitãþi specializate în acest
domeniu, dupã model european.

Cine are urechi de auzit sã audã! 

„„RReevviissttaa  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr””  mmii  ssee  ppaarree  oo  rreeaalliizzaarree  rreemmaarrccaabbiillãã  îînn  mmeeddiiaa  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  aattââtt  pprriinn  ccoonnþþiinnuutt,,  ccââtt  mmaaii  aalleess
pprriinn  pprreezzeennttaarree  ººii  ggrraaffiiccãã..

PPeerrssoonnaall,,  ssuunntt  mmaaii  ppuuþþiinn  iinntteerreessaatt  ddee  ppuubblliicciittaatteeaa  ppee  ccaarree  ººii--oo  ffaacc  îînn  ccaaddrruull  rreevviisstteeii  ddiiffeerriitteellee  ffiirrmmee  ccee  aaccttiivveeaazzãã  îînn  ddoommeenniiuull
ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr,,  ddeeccââtt  ddee  uunneellee  aarrttiiccoollee  ddee  ssuubbssttaannþþãã,,  ccee  ssee  rreeffeerrãã  llaa  ddiivveerrsseellee  aaccttiivviittããþþii  ddiinn  aacceesstt  ddoommeenniiuu..  UUrrmmããrreesscc  aassttffeell
ccuu  iinntteerreess,,  mmaaii  aalleess,,  iinnffoorrmmaaþþiiiillee  pprroovveenniinndd  ddee  llaa  AARRAACCOO,,  oo  aassoocciiaaþþiiee  aa  ppaattrroonnaatteelloorr  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii  ccee  ccuupprriinnddee  mmaajjoorriittaatteeaa
aannttrreepprreennoorriilloorr  ddiinn  aacceesstt  sseeccttoorr,,  ººii  ppee  cceellee  ccee  pprriivveesscc  aaccttiivviittaatteeaa  IInnssppeeccttoorraattuulluuii ddee  SSttaatt  îînn  CCoonnssttrruuccþþiiii  ––  IISSCC  ––  uunn  rreepprreezzeennttaanntt
ddee  sseeaammãã  aall  aauuttoorriittããþþiiii  ppuubblliiccee  ccaarree  ccoonnttrroolleeaazzãã  pprraaccttiicc  îînnttrreeaaggaa  aaccttiivviittaattee  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii..
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Firma Kinshofer, ampla-
satã în zona München
Germania, înfiinþatã în anul
1971, este specializatã în
utilaje pentru manipularea
materialelor de construcþii
care se instaleazã pe maca-
rale hidraulice ºi excava-
toare de la 2 la 60 tone,
precum ºi pe stivuitoare. 

Firma Kinshofer are o
experienþã îndelungatã în
construcþia rotatoarelor
hidraulice (ffiigg..11) cu forþa de
torsiune între 300 ºi 2.000 Nm,
producându-se ºi dispozi-
tivele de adaptare la diferite
macarale sau excavatoare.  

Dispozitivele de manipu-
lare paleþi (ffiigg..22) pot fi sim-
ple sau cu cilindru hidraulic
pentru reglarea distanþei între
furci ºi pot manipula paleþi
cu greutãþi de pânã la 3 tone.
Centrul de greutate este ajus-
tabil manual sau hidraulic.

Pentru încãrcarea ºi descãr-
carea cãrãmizilor sau a ele-
mentelor de pavaj se folosesc
dispozitive cu braþe paralele
(ffiigg..33) sau în foarfecã cu posibi-
litatea reglãrii hidraulice a dis-
tanþei dintre braþe ºi reglarea
manualã a lungimii paletului.

Cupele pentru sãpat (ffiigg..44)
acoperã gama de volume între
25 ºi 3.000 de litri, toate dis-
pozitivele dispunând de un
sistem numit HPX drive (ffiigg..55)

care permite închiderea ºi
deschiderea cupei, precum ºi
schimbarea diferitelor cupe
pentru volume diferite. Sistemul
HPX drive este de o tehnicitate
deosebitã, fiind unicat pe
aceastã piaþã. De asemenea,
la dispozitivul HPX se pot ataºa
graifere pentru buºteni, tuburi
de azbociment, manipulatoare
pentru bolovani etc.

Graiferele polip (ffiigg..66) utile,
în special, pentru manipularea
deºeurilor de metal pot fi total
deschise, jumãtate închise
sau închise de tot, caz în
care pot fi folosite ºi pentru
manipularea materialelor vrac.
Vârfurile braþelor pot fi schim-
bate separat ºi sunt fabricate din
oþel special de mare duritate.
Corpul de cilindri este total
etanº, mãrind durata de uti-
lizare ºi eliminând întreþinerea.

Volumul maxim poate fi de
1.000 de litri cu o greutate a
încãrcãturii de peste 10 t.

Graiferele pentru demolãri
ºi sortãri de materiale (ffiigg..77)
au un volum de maximum
800 de litri ºi capacitãþi de
ridicare de pânã la 6 t. Materi-
alul este din oþel 500 HB de
mare duritate, iar lamele de
atac pot fi schimbate în
cazul uzurii excesive. Utilajul
dispune de rotator inclus
pentru o rapidã poziþionare.

Sfredelele (ffiigg..88) au motoare
hidraulice de pânã la 7.170 Nm
forþa de torsiune la care se pot
ataºa burghie de maximum
800 mm cu extensii, putân-
du-se ajunge la o adâncime
de gãurire de pânã la 5 m.
Sunt ideale pentru stâlpi de
gard sau electrici, pentru
plantarea de puiet sau fun-
daþii ºi orice fel de forare.
Dinþii din aliaj de titan pot fi,
de asemenea, schimbaþi pentru
diferite feluri de sol. 

Kinshofer, reprezentat în România prin Romned
ACCESORII PENTRU MACARALE, EXCAVATOARE

ªI STIVUITOARE

FFoottoo  22

FFoottoo  11

FFoottoo  33

FFoottoo  44

FFoottoo  55

FFoottoo  66

FFoottoo  77

FFoottoo  88
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Atunci când pentru întreprinderi primordial este sã fie,
sub aspect economic, viabile ºi sã genereze un randament
corespunzãtor capitalurilor investite, ele sunt din ce în ce
mai mult solicitate sã-ºi asume o mai mare responsabili-
tate faþã de toþi participanþii la investiþie ºi, în plus, sã pro-
tejeze mediul. Diversele pãrþi participante cer din ce în ce
mai des sã fie comunicate informaþii care depãºesc cadrul
raporturilor financiare tradiþionale, astfel încât sã le per-
mitã sã identifice mai bine factorii de reuºitã ºi de risc
inerent la o întreprindere, ca ºi capacitatea sa de reacþie
faþã de opinia publicã. Pentru a evidenþia aceste
provocãri, întreprinderile au recurs tot mai mult la sta-
bilirea de raporturi de dezvoltare durabilã.

Presiunile exercitate asupra întreprinderilor pentru
instaurarea ºi menþinerea normelor interne de conducere
se accelereazã continuu. În timp ce societatea asistã la
influenþa crescândã a întreprinderilor în schimbãrile eco-
nomice, de mediu ºi sociale, investitorii ºi alþi participanþi
se bazeazã pe normele cele mai stricte în materie de eticã,
transparenþã, sensibilitate ºi capacitate de reacþie a con-
ducãtorilor ºi managerilor întreprinderii. Sistemele de
conducere nu trebuie sã se mai focalizeze, în mod
tradiþional, pe investitori, ci trebuie sã se adreseze mai
mult diverºilor participanþi. O conducere eficientã a între-
prinderii depinde de accesul la informaþii pertinente ºi de
calitate, care permit performanþe ºi încurajeazã noile
forme de colaborare.

Iniþiativele de responsabilitate a societãþii, luate de
antreprenori, au o lungã istorie în Europa. Concepþia actu-
alã asupra dezvoltãrii durabile se deosebeºte de iniþia-
tivele trecutului prin voinþa de a gira dezvoltarea durabilã
în mod strategic ºi de a dezvolta instrumente în acest
scop. Ea implicã o accepþie comercialã care situeazã
aºteptãrile participanþilor ºi principiul ameliorãrii con-
tinue în inima strategiilor comerciale.

Istoria ne-a învãþat cã economiile de piaþã sunt mediul
cel mai eficace de a organiza munca ºi producþia. Experienþa,
pe de altã parte, ne învaþã tot mai mult cã dezvoltarea
durabilã este legatã de încredere ºi cã, fãrã aceastã
încredere, nici o activitate comercialã nu este posibilã,
iar fãrã o activitate comercialã nici o întreprindere nu
poate supravieþui. Printre principalele motoare ale dez-
voltãrii durabile se numãrã gestiunea ºi prevenirea
riscului.

Teme care erau înainte considerate uºoare de cãtre
investitori ºi conducãtorii de întreprinderi (de exemplu:
drepturile omului, relaþia cu colectivitatea, mediul, sãnã-
tatea, securitatea, egalitatea ºanselor) devin acum
stringente. Ele se pot adeveri ca foarte costisitoare, nu
numai pe plan financiar, dar ºi pentru cã ele pot influenþa
obþinerea unei autorizaþii de exploatare a unei între-
prinderi ºi acceptarea sa de cãtre societate în sens larg.

Testul de dezvoltare durabilã oferã o scarã de referinþã
pentru evaluarea funcþionãrii globale a întreprinderii,
firmele de construcþii nefiind omise din aceastã categorie.
Pentru a fi durabilã, o organizaþie nu poate exista în mod
izolat, ci trebuie sã gestioneze impactul sãu într-un mod
mai larg, ca ºi contribuþia sa cãtre societate. Aceasta
implicã definirea unor valori esenþiale, care vor fi con-
sacrate în politici ºi aplicate apoi pe parcursul proceselor
specifice de gestiune controlatã. În integralitatea lor, pro-
cesele dezvoltate astfel ar trebui sã constituie un sistem de
conducere a întreprinderii care favorizeazã luarea decizi-
ilor responsabile.

Valoarea esenþialã fundamentalã pentru orice între-
prindere, deci ºi de construcþii, ar trebui sã fie maxi-
mizarea valorii pentru toþi participanþii, în special pentru
acþionariat. Acest principiu este uºor identificat, dar
implicã exigenþe complexe ca:

dezvoltarea strategiilor în vederea obþinerii unui
avantaj competitiv ºi de creare a valorii;

punerea pe picioare a unei organizaþii durabile
evoluând într-o lume durabilã.

DDeezzvvoollttaarreeaa  dduurraabbiillãã  aa  ffoosstt  ddeeffiinniittãã  ccaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccaarree  rrããssppuunnddee  nneevvooiilloorr  pprreezzeennttuulluuii  ffããrrãã  aa  ccoommpprroommiittee  ccaappaacciittaatteeaa
ggeenneerraaþþiiiilloorr  vviiiittooaarree  ddee  aa  rrããssppuunnddee  nneevvooiilloorr  lloorr..

TTeerrmmeennuull  ccaa  aattaarree  ddee  „„ddeezzvvoollttaarree  dduurraabbiillãã””  aa  ffoosstt  ccoonnssaaccrraatt  ooffiicciiaall  ppeennttrruu  pprriimmaa  ddaattãã  îînn  11998877,,  îînn  rraappoorrttuull  CCoommiissiieeii
mmoonnddiiaallee  ddee  mmeeddiiuu  ººii  ddeezzvvoollttaarree,,  „„VViiiittoorruull  nnoossttrruu,,  aall  ttuuttuurroorr””..

PPeennttrruu  îînnttrreepprriinnddeerriillee  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  ddeezzvvoollttaarreeaa  dduurraabbiillãã  ffaaccee  ttrriimmiitteerree  llaa  ccaappaacciittaatteeaa  lloorr  ddee  aa--ººii  ppããssttrraa  vviiaabbiillii--
ttaatteeaa,,  pprriinn  îînnnnooiirreeaa  aaccttiivveelloorr,,  ccrreeaarreeaa  ººii  ffuurrnniizzaarreeaa  ddee  pprroodduussee  ººii  sseerrvviicciiii  ccaarree  rrããssppuunndd  nneevvooiilloorr  îînn  ppeerrmmaanneennttãã  eevvoolluuþþiiee
aallee  ssoocciieettããþþiiii,,  aattrrããggâânndd  ggeenneerraaþþiiii  ssuucccceessiivvee  ddee  lluuccrrããttoorrii  ººii  aannttrreepprreennoorrii,,  ccoonnttrriibbuuiinndd  llaa  ccrreeaarreeaa  uunnuuii  mmeeddiiuu  îînnfflloorriittoorr,,
ppããssttrrâânndd  îînnccrreeddeerreeaa  ººii  ssuussþþiinneerreeaa  cclliieennþþiilloorr,,  aa  aaccþþiioonnaarriilloorr  ººii  ccoolleeccttiivviittããþþiiii..  CCuu  aallttee  ccuuvviinnttee,,  ddeezzvvoollttaarreeaa  dduurraabbiillãã  eessttee  uunn
pprroocceess  ccoonnttiinnuuuu  ddee  sscchhiimmbbããrrii,,  vvaallaabbiill  ccuu  pprriissoossiinnþþãã  ººii  îînn  sseeccttoorruull  iinnvveessttiiþþiioonnaall,,  ddeeccii  aall  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr..

ARACO
Conceptul de dezvoltare durabilã

APLICAÞII ÎN SECTORUL CONSTRUCÞIILOR

continuare în pagina 60
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Personalitatea ºi prestigiul unei
firme se câºtigã ºi se menþin numai în
mãsura în care produsele oferite
pieþei construcþiilor îºi dovedesc fia-
bilitatea ºi calitatea în clãdirile în care
sunt încorporate. Ele devin o ade-
vãratã carte de vizitã pentru orice
investitor cu pretenþii, care are în
vedere asigurarea funcþionalitãþii ºi
esteticii obiectivelor puse în operã.

Puternica confruntare concurenþialã
apãrutã dupã 1990, în principal prin
pãtrunderea produselor strãine în
þara noastrã, a declanºat o ade-
vãratã cursã de urmãrire pentru
industria autohtonã pe linia asigu-
rãrii unor parametri competitivi pro-
duselor oferite pieþei interne, dar ºi
exportului.

SSCC  CCEERRAAMMIICCAA  SSAA  IIAAªªII  este un
exemplu prin faptul cã a ajuns, datoritã
modernizãrii producþiei sale, sã
livreze produse la export, în principal
în SUA, Danemarca, Republica Moldova,
Ucraina etc.

SSCC  CCEERRAAMMIICCAA  SSAA  IIAAªªII,,  cu capital
integral privat românesc, are drept
obiect de activitate producerea ºi
comercializarea produselor ceramice
de tip cceerraammtthheerrmm, ºi anume:

cãrãmizi ºi blocuri ceramice cu
goluri verticale ºi orizontale pentru
zidãrii exterioare ºi interioare, care
asigurã rezistenþa la compresiune;

sisteme de acoperiº compus din
þigle din argilã;

produse ceramice pentru finisaje.

Orientarea cãtre piaþã ºi adaptarea
activitãþii în vederea satisfacerii cerin-
þelor clienþilor au impus moderni-
zarea prin achiziþionarea de instalaþii
ºi utilaje performante, precum ºi
înnoirea tehnologiei din fluxul de fabri-
caþie; în acest sens au fost moderni-
zate cuptorul de ardere ºi uscãtoriile,
s-au achiziþionat o linie modernã de
producere a þiglelor ceramice, pre-
cum ºi instalaþia de angobare, s-au
achiziþionat prese ºi instalaþii care sã
asigure blocurilor ceramice rezistenþã
la compresiune ºi o izolare termicã ºi
fonicã care sã se încadreze în stan-
dardele europene; tot pentru satisfa-
cerea cerinþelor clienþilor, în perioada
2005-2006, SSCC  CCEERRAAMMIICCAA  SSAA  IIAAªªII
a re  în  programul  de  inves t i þ i i
realizarea unei linii tehnologice, complet

nouã, pentru producerea cãrãmizilor
ºi blocurilor ceramice în valoare de
aproximativ 6,5 milioane de euro.

În prezent piaþa cuprinde un areal
de aproximativ 25 de judeþe din þarã,
iar aproximativ 14% din producþia de
þigle este destinatã exportului.

Cãrãmizile ºi blocurile ceramice
de tip cceerraammtthheerrmm,, fabricate de
SSCC  CCEERRAAMMIICCAA  SSAA  IIAAªªII,, prin dduurraabbiillii--
ttaatteeaa  ººii  ttrrããiinniicciiaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  în timp,
prezintã ºi alte avantaje:

cãrãmizile pline ºi blocurile cera-
mice cu goluri verticale au capacitate
portantã mai mare de 10 N/mm2

(adicã marca 100 cu capacitate por-
tantã deosebitã), fiind unele dintre
produsele de zidãrie care asigurã exe-
cuþia construcþiilor în zonele cu cel
mai ridicat grad seismic, fãrã o struc-
turã de rezistenþã puternicã.

asigurã izolarea termicã ºi fonicã
deosebitã, conform standardelor
europene;

cãrãmizile ºi blocurile ceramice
au rezistenþã mare la foc;

folosirea cãrãmizilor ºi a blocu-
rilor ceramice asigurã utilizatorilor
economii ºi din reducerea materi-
alelor ºi a manoperei la finisaje;

cãrãmizile ºi blocurile ceramice
sunt produse ecologice 100%.

Opþiunea pentru cãrãmizile ºi blocurile
ceramice de tip cceerraammtthheerrmm, fabri-
cate de SSCC  CCEERRAAMMIICCAA  SSAA  IIAAªªII,,
asigurã utilizatorilor: ccaalliittaattee,,  ffiiaa--
bbiillii ttaattee,,  eesstteettiiccãã,,  dduurraabbiill ii ttaattee llaa
ccoossttuurrii ffooaarrttee  mmiiccii,, în comparaþie cu
alte materiale destinate execuþiei
zidãriilor. 

Produse termorezistente Ceramtherm
CALITATE ªI FIABILITATE

SSeeccrreettuull  uunneeii  ccaassee  ttrraaiinniiccee!!
CERAMICA IIAªICERAMICA IIAªI

IIaaººii,,  CCaalleeaa  CChhiiººiinnããuulluuii  nnrr..  117766
TTeell..::  00223322//222222..119966,,  00223322//225599..779911,,
00223322//223322..005599;;  FFaaxx::  00223322//223311..553388

EE--mmaaiill::  mmaarrkkeettiinngg@@cceerraammiiccaa--iiaassii..rroo;;
SSiittee::  wwwwww..cceerraammiiccaa--iiaassii..rroo
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IInndduussttrriiaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  este caracterizatã prin lungul
sãu lanþ de aprovizionare ºi prin numeroºii participanþi.
Problemele de dezvoltare durabilã pentru întreprinderile
de construcþii sunt foarte diverse ºi înglobeazã subiecte ca
sãnãtatea ºi securitatea, multiple aspecte de mediu, dez-
voltarea colectivã, responsabilitatea socialã, etica ºi
integritatea, drepturile lucrãtorilor ºi corupþia ca ºi angaja-
mentele faþã de alþi actori.

În calitatea sa de cel mai mare angajator industrial din
Europa, industria construcþiilor îºi asumã responsabilitãþi
sociale mai mari decât alte sectoare industriale. De altfel,
construcþiile reprezintã circa 50% din investiþiile anuale
de capital din Europa, ceea ce implicã o gestionare atentã
a numeroaselor sale impacturi de mediu.

Industria construcþiilor este în mãsurã sã gãseascã
soluþii pentru cele mai multe provocãri economice,
sociale ºi tehnice, dar ea insistã, de asemenea, asupra fap-
tului cã un efort conjugat al tuturor actorilor implicaþi este
necesar pentru a obþine rezultate mai realiste ºi durabile.

Un studiu din 2004 a arãtat cã importanþa promovãrii
ºi susþinerii unei politici sãnãtoase în domeniul dezvoltãrii
durabile nu este încã total înþeleasã. Pentru industria con-
strucþiilor în special, preocupãrile active din partea unui
numãr mai mare de întreprinderi, în sensul publicãrii de
rapoarte privind dezvoltarea durabilã în mod regulat, ar
putea sã contribuie esenþial la ameliorarea imaginii indus-
triei ºi sã ajute, astfel, la îmbunãtãþirea sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii lucrãtorilor ei, formarea ºi atragerea de noi recruþi.
Tinerii sunt din ce în ce mai mult interesaþi de filozofia
globalã ºi de valorile întreprinderii în care urmeazã sã
lucreze. Conform unor rapoarte, aceastã tendinþã se con-
firmã prin faptul cã, pe site-urile întreprinderilor, secþiunea
„dezvoltare durabilã” este cea mai vizitatã de tinerii
absolvenþi ºi viitorii angajaþi.

Aderând la principiile prezentate de FIEC, între-
prinderile de construcþii înglobate într-o industrie carac-
terizatã printr-un mare lanþ de aprovizionare, care
intervine în numeroase domenii de activitate, ar trebui sã
insiste mai mult pe cercetãri în direcþia dezvoltãrii dura-
bile, a comunicãrii în acest sens ºi sã devinã, în final, mai
durabile.

Este adevãrat cã dezbaterea asupra dezvoltãrii dura-
bile se adreseazã, în special, marilor întreprinderi ºi cã
nevoile specifice ºi caracteristicile îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  mmiiccii  ººii
mmiijjlloocciiii  (IMM), care reprezintã peste 90% din între-
prinderile de construcþii, sunt de multe ori ignorate.
Numeroase IMM-uri aplicã politici de mediu ºi sociale
progresive, dar fãrã sã se refere special la dezvoltarea
durabilã ºi adesea fãrã sã comunice despre ceea ce fac.

Este, de asemenea, adevãrat cã IMM-urile nu sunt dis-
puse totdeauna sã redacteze ºi sã publice rapoartele
detaliate care ar fi aºteptate din partea unei mari între-
prinderi publice. În practicã, IMM-urile au mai mult ten-
dinþa de a analiza cu atenþie poziþia lor în piaþã, imaginea
pe care o doresc sã o transmitã cu privire la pãrþile intere-
sate înainte de a începe redactarea ºi publicarea unui text
adaptat acestor exigenþe, ele însele evolutive.

Codurile de conduitã sunt instrumente importante ºi
novatoare în adoptarea unei poziþii pentru promovarea
dezvoltãrii durabile. Din ce în ce mai multe întreprinderi
de construcþii apreciazã cã este util sã elaboreze coduri
de conduitã pentru a ghida propriul personal.

Aceste coduri se adreseazã simultan clienþilor ºi altor
participanþi ºi sunt expresia politicii întreprinderii ºi a
angajamentului sãu cãtre o îmbunãtãþire continuã a per-
formanþelor sale.

Un cod de conduitã ar putea cel puþin sã explice anga-
jamentele unei întreprinderi în activitatea sa privind etica
afacerilor, a colaboratorilor sãi ºi a mediului. Este esenþial
ca ansamblul lanþului de aprovizionare al construcþiilor sã
fie implicat în aceste angajamente, de la client trecând pe
la dirigintele de ºantier ºi pânã la fiecare subcontractor ºi
furnizor, în mãsura în care ei acþioneazã toþi în mod inde-
pendent pentru a garanta punerea reuºitã în operã a prin-
cipiilor dezvoltãrii durabile.

Atunci când se redacteazã rapoarte despre progresele
realizate în domeniul dezvoltãrii durabile, nu existã un
„model universal”. Pentru a garanta un rezultat pozitiv,
trebuie dezvoltate procedee ºi strategii în sânul fiecãrei
organizaþii ºi adaptate la caracteristicile ºi circumstanþele
specifice. Un bun punct de plecare îl constituie evaluarea
realizãrilor altor întreprinderi prin vizitarea site-ului web:
http://www.sustainabledevelopment-reports.org/

Un alt punct de referinþã, principal pentru marile între-
prinderi, este utilizarea liniilor directoare pentru producþia
rapoartelor asupra dezvoltãrii durabile (Sustainable
Reporting Guidelines), publicate de Global Reporting Ini-
tiative (GRI), care pot sã fie descãrcate de pe adresa
http://www.globalreporting.org.

Noua publicaþie a GRI pentru IMM, „High 5. Hand-
book”, asupra rapoartelor privind dezvoltarea durabilã,
care a apãrut pentru prima oarã în noiembrie 2004, este,
de asemenea, disponibilã pe acest site.

PRINCIPIILE FFIEC RRELATIV LLA DDEZVOLTAREA DDURABILÃ
Întrucât responsabilitatea întreprinderilor trebuie avutã

în vedere ca o componentã a dezvoltãrii durabile, iar dez-
voltarea durabilã este un concept bazat pe o structurã
care se sprijinã pe trei pilieri, eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  ººii  ddee
mmeeddiiuu, pilierii social ºi de mediu nu pot exista decât într-un
mediu economic sãnãtos care constituie o condiþie
prealabilã a dezvoltãrii durabile.

Existenþa unei relaþii echilibrate între aceºti trei pilieri
este esenþialã, în scopul de a permite societãþilor de con-
strucþii ºi altor actori ai sectorului de a contribui în mod
eficace la realizarea obiectivului principal al „strategiei de
la Lisabona”, respectiv de a transforma Uniunea Euro-
peanã în: „o economie bazatã pe cunoºtinþele cele mai
competitive ºi dinamice ale lumii, asigurând o creºtere
economicã durabilã, generatoare de locuri de muncã de
calitate ºi de o mai mare coeziune socialã” .

Aºa cum se recunoaºte, în cadrul strategiei revizuite de
la Lisabona, progrese considerabile au fost deja înregis-
trate în Europa pe planurile social ºi de mediu, iar efor-
turile ar trebui concentrate în viitor pe pilierul economic,
în scopul atingerii unui stadiu de dezvoltare mai compe-
titiv ºi mai dinamic, întrucât activitãþile de construcþii au
un impact economic, social ºi de mediu important.

urmare din pagina 58
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PPããttrruunnddeerreeaa  uunneeii  ccoommppaanniiii  ppee  ppiiaaþþãã,,  pprreeccuumm  ººii  ooccuuppaarreeaa  ººii  mmeennþþiinneerreeaa  uunnuuii  lloocc  pprriivviilleeggiiaatt  îînnttrr--uunn    mmeeddiiuu  ccoonnccuurreennþþiiaall  aacceerrbb
iimmppuunn  oo  rriiggooaarree  îînn  ttoott  cceeeeaa  ccee  îînnsseeaammnnãã  aaccttiivviittaattee  ººii  rreellaaþþiiii  ccuu  ppaarrtteenneerriiii..  ÎÎnnffiiiinnþþaattãã  îînn  aannuull  11999911  ddee  ccããttrree  iinnggiinneerruull  PPaauull  TTUUDDOORR,,
BBeessttaa  GGrroouupp  aa  ddeevveenniitt  ddee--aa  lluunngguull  aanniilloorr  oo  ccoommppaanniiee  ppuutteerrnniiccãã,,  uunn  nnuummee  ccuunnoossccuutt  ººii  rreessppeeccttaatt  îînn  iinndduussttrriiaa  rroommâânneeaassccãã..

Concurenþa ne ambiþioneazã

RReedd..: Domnule preºedinte, în raport cu evoluþia pieþei, cum
a reuºit BBeessttaa  GGrroouupp sã se menþinã în comerþul cu produse
metalurgice ºi materiale de construcþii timp de aproape 14 ani?
PPaauull  TTuuddoorr: Nu cred cã este o reþetã miraculoasã, pur ºi sim-

plu încercãm ºi, dupã cum se vede, reuºim sã oferim servicii ºi
produse de calitate. Suntem preocupaþi permanent de perfor-
manþã ºi acordãm o mare atenþie partenerilor noºtri. O dovadã în
acest sens o reprezintã obþinerea atestãrii LRQA SR ISO 9001,
privind asigurarea calitãþii, firma noastrã fiind printre primele
societãþi private atestate în domeniu.

RReedd..:: Ce a însemnat prima jumãtate a acestui an pentru
BBeessttaa  GGrroouupp?
PP..TT..: Dezvoltarea economicã din anii trecuþi a dus la o stimulare

a construcþiilor civile ºi industriale, ceea ce, în mod automat, a
condus ºi la o creºtere importantã a volumului de vânzãri ºi,
implicit, a produselor pe care BBeessttaa  GGrroouupp le comercializeazã.

Echipa de la BBeessttaa  GGrroouupp a ºtiut sã se alinieze acestui curent
ºi iatã-ne la un bilanþ, ce-i drept parþial, care nu face decât sã ne
bucure. Cifra de afaceri a firmei a crescut, faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut, cu 23% ºi ne aºteptãm ca vânzãrile sã
continue ascendent ºi în a doua jumãtate a anului.

RReedd..:: Cum vedeþi dezvoltarea în conti-
nuare a companiei pe care o conduceþi?
PP..TT..: BBeessttaa  GGrroouupp îºi urmeazã cursul

sãu firesc, fãrã dezvoltãri „fulminante”.
Avem un program economic pe termen scurt
ºi mediu pe care îl urmãm. Întotdeauna
am fost adeptul paºilor mãrunþi, dar siguri.
Poate cã aceasta este „reþeta BBeessttaa  GGrroouupp”
care ne-a propulsat spre ceea ce suntem
în acest moment.

Atenþia noastrã se concentreazã acum
asupra menþinerii standardelor de profe-
sionalism, cu care i-am obiºnuit pe
partenerii noºtri, ºi promovarea lor în
rândul potenþialilor clienþi.

Avem, de asemenea, în derulare, investiþii importante
pentru crearea unor noi spaþii de birouri ºi depozite, proiecte
care se deruleazã în spiritul normelor europene privind asigurarea
unui cadru modern ºi ergonomic de desfãºurare a activitãþii
specifice BBeessttaa  GGrroouupp.

Suntem, cu alte cuvinte, pregãtiþi sub toate aspectele pentru
o intrare pe uºa din faþã în Uniunea Europeanã. Concurenþa nu
ne sperie, dimpotrivã, ne ambiþioneazã ºi mai mult. 

PPaauull  TTUUDDOORR,,
pprreeººeeddiinnttee  aall  CCAA

aall  SSCC  BBEESSTTAA  GGRROOUUPP  SSAA
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PPeennttrruu  ppiilliieerruull  eeccoonnoommiicc:
sectorul construcþii reprezintã circa 9,9% din PIB ºi

furnizeazã 50,8% din formarea brutã de capital fix din
Europa;

legislatorii ºi autoritãþile publice ar trebui sã vegheze
la asigurarea pentru întreprinderi a unui cadru de regle-
mentare adecvat ºi echilibrat ºi a unui mediu concurenþial
echitabil, în scopul de a permite dezvoltarea lor durabilã;

o condiþie prealabilã a dezvoltãrii durabile este exis-
tenþa unui mediu economic sãnãtos care sã permitã între-
prinderilor de a dezvolta activitãþile lor comerciale ºi de a
creºte rentabilitatea lor.

PPeennttrruu  ppiilliieerruull  ssoocciiaall:
2,4 milioane de întreprinderi care compun sectorul

în Europa (UE22), din care 97% sunt IMM-uri cuprinzând
mai puþin de 20 de angajaþi, formeazã din sectorul euro-
pean al construcþiilor primul angajator industrial, ceea ce
îi conferã o responsabilitate considerabilã atât pe plan
social, dar, mai ales, în domeniul formãrii profesionale, al
sãnãtãþii ºi securitãþii muncii;

cei 14 milioane de lucrãtori din acest sector (UE22)
reprezintã 7,2% din totalul salariaþilor din Europa.

PPeennttrruu  ppiilliieerruull  ddee  mmeeddiiuu:
circa 50% din materiile brute extrase din scoarþa

terestrã sunt utilizate în sectorul de construcþii;
mediul construcþiilor produce aproximativ o treime

din ansamblul emisiunilor de gaze cu efect de serã;
deºeurile provenind din activitãþile de construcþie ºi

demolare reprezintã unul dintre principalele fluxuri de
deºeuri europene, din care totuºi, cea mai mare parte este
reciclatã;

principiile au fost stabilite în Carta de Mediu a FIEC
(http://www.fiec.org.) adoptatã la 26 mai 2000 la Luxemburg.

Întrucât sectorul de construcþii ºi actorii sãi sunt gata sã
aducã soluþii pentru cele mai multe provocãri economice,
sociale ºi de mediu, FIEC cheamã responsabilii de lucrãri,
autoritãþile ºi pe toþi ceilalþi actori sã utilizeze capacitãþile
sectorului, în scopul realizãrii unui progres maxim, având
grijã ca nevoile în construcþii ºi în reþeaua de infrastruc-
turã a societãþii sã fie satisfãcute într-un mod cât mai durabil.

FIEC, federaþiile membre ºi întreprinderile de con-
strucþii pe care le reprezintã, în dorinþa lor de a subscrie la
principiile de dezvoltare durabilã, confirmã angajamentul
lor de a colabora cu ansamblul actorilor din sector, diriginþi,
maiºtri, lucrãtori, furnizori, autoritãþi publice ºi cu
ansamblul pãrþilor implicate în procesele de construcþii, în
vederea asigurãrii ameliorãrii continue a performanþelor
economice, sociale ºi de mediu ale industriei.

FIEC confirmã, de asemenea, cã aceste angajamente
vor fi mai bine atinse cu cât întreprinderile se vor angaja
voluntar sã îmbunãtãþeascã performanþele lor în materie
de responsabilitate socialã a întreprinderii, depãºind exi-
genþele legale minimale, în funcþie de mãrimea ºi de
capacitãþile lor ºi datoritã unei adeziuni progresive la
principiile subliniate în acest document.

Aceste principii au fost dezvoltate specific pentru
industria construcþiilor ºi þin cont de iniþiativele cele mai
generale ºi mai bine cunoscute luate în acest domeniu la
nivel european ºi internaþional.

PRINCIPII FFIEC DDE AACÞIUNE ÎÎN CCONSTRUCÞII
11..  PPrroommoovvaarreeaa  îîmmbbuunnããttããþþiirriiii  rreellaaþþiiiilloorr  ccuu  ppaarrttiicciippaannþþiiii

aderând la principii etice de respect mutual, loialitate,
integritate ºi transparenþã în relaþiile comerciale, fãcând
eforturi de a dezvolta ºi de a menþine practici comerciale
sãnãtoase din punct de vedere economic în lanþul de
ofertare.

22..  PPrroommoovvaarreeaa  uunnuuii  îînnaalltt  nniivveell  ddee  ggeessttiiuunnee  aa  ccaalliittããþþiiii
pentru produse ºi procedee.

33..  PPrroommoovvaarreeaa  uunneeii  bbaazzee  eeccoonnoommiiccee  ssoolliiddee  în scopul
creºterii productivitãþii ºi ameliorãrii performanþelor eco-
nomice, sociale ºi de mediu ale întreprinderilor datoritã
utilizãrii unor tehnici mai bune de gestiune a riscurilor ºi
þinând cont, în mãsurã maximã, de ansamblul costurilor
ciclului de viaþã al proiectelor de construcþii, inclusiv de
costurile întreþinerii ºi exploatãrii.

44..  PPrroommoovvaarreeaa  iinnvveessttiiþþiiiilloorr  îînn  cceerrcceettaarree  ºi dezvoltare ºi
diseminarea inovaþiei.

55..  PPrroommoovvaarreeaa  lliibbeerrttããþþiiii  ddee  aassoocciieerree,,  ddrreeppttuull  llaa
nneeggoocciieerree  ccoolleeccttiivvãã  ººii  llaa  ttrraattaammeenntt  eecchhiittaabbiill  al persoanelor
independent de sex, naþionalitate, confesiune religioasã
sau apartenenþã etnicã.

66..  PPrroommoovvaarreeaa  ººii  aammeelliioorraarreeaa  îînn  ppeerrmmaanneennþþãã  aa  pprrooccee--
dduurriilloorr  îînn  mmaatteerriiee  ddee  sseeccuurriittaattee  ººii  ssããnnããttaattee  tinzând spre o
toleranþã zero în privinþa accidentelor ºi atenuând even-
tualele lor consecinþe.

77..  PPrroommoovvaarreeaa  ffoorrmmããrriiii  ºi dezvoltãrii profesionale con-
tinue a tuturor salariaþilor.

88..  PPrroommoovvaarreeaa  rreellaaþþiiiilloorr  rreessppoonnssaabbiillee  ccuu  ccoolleeccttiivviittããþþiillee
llooccaallee,,  indiferent de locul unde este amplasat ºantierul de
construcþii.

99..  PPrroommoovvaarreeaa  mmaaii  llaarrggãã  aa  ssttrraatteeggiiiilloorr  ddee  ggeessttiiuunnee  aa
mmeeddiiuulluuii,,  în special prin conceptele ecologice ºi reduce-
rea impactului asupra mediului a activitãþilor ºi a instalaþi-
ilor de construcþii în general ºi, de asemenea, susþinerea
introducerii de tehnici novatoare în domeniul mediului ºi
consumului energetic, care reduc consumurile de apã ºi
energie. Supravegherea provenienþei din surse durabile a
materialelor utilizate, reutilizând ºi reciclând excedentele
ºi materialele reziduale, suprimând progresiv utilizarea
substanþelor periculoase ºi prezervând atât biodiversi-
tatea, cât ºi moºtenirea culturalã europeanã.

1100..  PPrroommoovvaarreeaa  ppee  ccââtt  ppoossiibbiill  aa  iinnssttaauurrããrriiii  pprrooggrreessiivvee  aa
mmeeccaanniissmmeelloorr  ddee  rraappoorrttaarree  în scopul mãsurãrii ºi comu-
nicãrii performanþelor întreprinderii în domeniul dez-
voltãrii durabile, cu privire la criteriile stabilite ºi
obiectivele nou fixate, precum ºi pentru a instaura politici
de ameliorare a performanþelor. 

urmare din pagina 60
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Ruloul exterior parasolar
Variantele interioare ºi exterioare

de rulouri ºi accesorii VELUX, puse la
dispoziþia proprietarilor de mansarde,
acoperã o gamã întreagã de modele ºi
culori care personalizeazã încãperea.
Fabricate din materiale de cea mai
bunã calitate, rulourile ºi jaluzelele
VELUX sunt concepute pentru a spori
confortul camerelor amenajate sub
acoperiºul în pantã. 

Ruloul exterior parasolar acþioneazã
ca un scut împotriva luminii solare,

respectând cerinþa de flexibilitate ºi
funcþionalitate. Materialul rezistent la
intemperii permite pãtrunderea unei
lumini difuze, misterioase în încãpere,
invitând la odihnã ºi relaxare. Uºor de
instalat ºi de manevrat, ruloul paraso-
lar se fixeazã pe suprafaþa exterioarã a
geamului ºi poate fi operat din interior.

Foarte apreciate în lunile arzã-
toare de varã, rulourile exterioare –
de tip MHL – sunt fabricate dintr-un
material rezistent la intemperii, care
funcþioneazã ca o barierã de energie
împotriva luminii ºi cãldurii solare.
Acestea împiedicã încãlzirea exce-
sivã a geamului, permiþând montarea
la interior a rulourilor decorative sau
a unor jaluzele menite sã îndulceascã
lumina din încãpere. Uºor de instalat
ºi întreþinut, rulourile învãluie spaþiul
de la mansardã într-o luminã difuzã,
plãcutã, fãrã a obtura vederea la exterior.
Instalarea lor se realizeazã indepen-
dent de rulourile interioare pe care
le-aþi ales pentru dotarea ferestrelor
de mansardã fiind, de asemenea,
foarte uºor de acþionat din interior.
Dimensiunea standard este conceputã

pentru a se potrivi oricãrui tip de fereastrã
VELUX, design-ul modern ºi calitatea
ireproºabilã a rulourilor exterioare
sporind gradul de confort al mansardei.

Fereastra este prevãzutã cu acope-
ritori care mascheazã ruloul, astfel
încât în perioada iernii când el nu
este utilizat, sã fie protejat de zãpadã.
Dupã o anumitã perioadã de func-
þionare, mai ales dacã este utilizat în
mediile cu mult praf, ruloul trebuie sã
fie uns, operaþia fãcându-se la capete. 

De asemenea, dispozitivele de
ventilaþie cu care ferestrele VELUX
sunt prevãzute, sunt concepute pentru
ca aerul curat sã intre în încãpere
chiar ºi cu fereastra închisã. Filtrele
de aer integrate împiedicã pãtrun-
derea prafului ºi a insectelor, rulourile
ºi jaluzelele limiteazã cantitatea de
luminã ºi cãldurã care pãtrunde în
încãpere, toate aceste detalii fãcând
din încãperile amenajate la mansardã
o îmbinare între confort optim ºi
funcþionalitate impecabilã.

AAtteennþþiiee: rulourile MHL nu pot fi
folosite în cazul ferestrelor prevãzute
cu acþionare electricã. 
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IMSA - IMROGLASS la dispoziþia dumneavoastrã!

Gama dde pproduse:
maºini de spãlat sticlã, cu 2-4-6-8 perii, de la

1.300 mm pânã la 3.000 mm înãlþime;
linii de asamblare prin presare, automate ºi

semiautomate, cu role ºi panouri, cu posibilitatea
suplimentarã de introducere a gazelor direct în
presã;

maºini automate de îndoire a profilelor;

maºini automate de încãrcare a sãrurilor;
maºini automate verticale de înlãturare a

înveliºurilor pentru geamuri Low–E soft;
roboþi automaþi de umplere cu gaze;
roboþi automaþi de sigilare;
aplicator automat al distanþierului din plastic

(superspacer) – ultimul nou produs din domeniul
industriei de geamuri termoizolante; 

maºinã verticalã de tãiat pentru

sticla laminatã (patentatã) pentru

mare productivitate;

rasteluri automate mobile în

combinaþii diferite pentru depozitarea

ºi manipularea geamurilor de

dimensiuni mici sau foarte mari;

extrudere manuale pentru

polisulfidã (thiocol) / poliuretan /

sigilanþi din silicon;

accesorii diverse.

CCoommppaanniiaa  IIMMSSAA  IIMMPPEEXX  SSRRLL  ––  IITTAALLIIAA,,  ffoonnddaattãã  îînn  11997788,,
eessttee  uunnaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  ccoommppaanniiii
eeuurrooppeennee  ddiinn  ddoommeenniiuull  ddiissttrriibbuuþþiieeii  ddee  aacccceessoorriiii
ººii  eecchhiippaammeenntt  ppeennttrruu  iinndduussttrriiaa  ssttiicclleeii..
EEssttee  pprreezzeennttãã  ppee  ppiiaaþþaa  rroommâânneeaassccãã  ddiinn
aannuull  11999955,,  iiaarr  pprriinn  ssuuccuurrssaallaa  ssaa,,
IImmrrooGGllaassss  SS..RR..LL..  ddiinn  AAllbbaa  IIuulliiaa,,
îînncceeppâânndd  ccuu  aannuull  22000033..

IIMMSSAA  ––  IIMMRROOGGLLAASSSS  eessttee  ssppee--
cciiaalliizzaattãã  îînn  ddiissttrriibbuuþþiiaa  ddee  ggeeaammuurrii
ssppeecciiaallee,,  mmaaººiinnii,,  aacccceessoorriiii  ººii
mmaatteerriiaallee  ppeennttrruu  pprroodduucceerreeaa  ddee  ggeeaammuurrii
tteerrmmooiizzoollaannttee  pprreeccuumm  ººii  mmaaººiinnii  ppeennttrruu  pprreelluuccrraarreeaa
ssttiicclleeii,,  mmaaººiinnii  ººii  lliinniiii  ppeennttrruu  ttããiieerree,,  ffaassoonnaarree,,  ggããuurriirree,,
ssaabbllaarree,,  îînnddooiirree,,  sseeccuurriizzaarree..  CCoommppaanniiaa  ooffeerrãã  aattââtt  aassiisstteennþþãã
tteehhnniiccãã  ((llaa  iinnssttaallaarree  ººii  sseerrvviiccee)),,  ccââtt  ººii  ccoonnssuullttaannþþãã..

ÎÎnn  ddoommeenniiuull  pprroodduuccþþiieeii  ddee  ggeeaammuurrii  tteerrmmooiizzoollaannttee,,  IIMMSSAA  ––
IIMMRROOGGLLAASSSS  rreepprreezziinnttãã,,  ddee  aasseemmeenneeaa,,  ppeennttrruu  RRoommâânniiaa,,  uunnaa  ddiinnttrree
cceellee  mmaaii  mmaarrii  ccoommppaanniiii  ddiinn  lluummee  ––  ccoommppaanniiaa  iittaalliiaannãã  FFOORREELL  SSPPAA
((ffoonnddaattãã  îînn  11997766))  –– ccaarree  aarree aapprrooaappee  3300  ddee  aannii  ddee  eexxppeerriieennþþãã..

AAvvâânndd  lliinniiii  vvâânndduuttee  îînn  ttooaattãã  lluummeeaa,,  FFOORREELL  eessttee  ccaappaabbiillãã  ssãã  ssaattiissffaaccãã  ttooaattee  cceerreerriillee  ddee  ppee  ppiiaaþþãã,,
ddee  llaa  aacccceessoorriiiillee  ssiimmppllee  ppeennttrruu  ggeeaammuurrii  ppâânnãã  llaa  cceellee  mmaaii  ppeerrffoorrmmaannttee  ººii  aauuttoommaattiizzaattee  lliinniiii..

FFoottoo  11::  LLiinniiee  vveerrttiiccaallãã  aauuttoommaattãã
ddee  ttããiiaatt  ssttiiccllãã  ssttrraattiiffiiccaattãã

FFoottoo  22::  MMaaººiinnãã  ddee  ssppããllaatt  SSeerriiaa  22000000
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Toate maºinile automate sunt
oferite la comandã cu un program
de detecþie a defecþiunilor pentru
identificarea problemelor ºi sistem
de asistenþã la distanþã prin
modem. Asistenþa în urma vânzãrii
este garantatã prin personalul
tehnic din Bucureºti.

Ne puteþ i  contacta pentru
informaþi i  la wwwwww..iimmssaa.. ii tt   º i
wwwwww..iimmrrooggllaassss..rroo  

FFoottoo  33::  PPrreessãã  aauuttoommaattãã  eelleeccttrriiccãã  SSeerriiaa  AAPP  ((îînn  mmoodd  ppaarrttiiccuullaarr  iinnddiiccaattãã    ººii  ppeennttrruu  ssttiiccllãã  ssttrruuccttuurraallãã))

FFoottoo  44::  RRoobboott  aauuttoommaatt  ddee  ssiiggiillaarree  SSeerriiaa  SSAA
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Situaþie paradoxalã
pe piaþa imobiliarã din România

ddrr..  aarrhh..  GGhheeoorrgghhee  PPOOLLIIZZUU

Suntem o þarã originalã cu oameni
ºi mentalitãþi greu de explicat. O þarã
în care dezechilibre de tot felul se
reflectã în situaþii paradoxale.

În ultimul timp, se discutã în lumea
specialiºtilor despre – de exemplu –
dezechilibrul între cererea ºi oferta de
locuinþe pe piaþa imobiliarã, care a
determinat o situaþie, aºa cum am
denumit-o în titlu, paradoxalã.

Paradoxul constã în faptul cã
locuinþe vechi, mai exact apartamente
din blocuri construite înaintea celui de-al
doilea rãzboi mondial, dar ºi din blocuri
realizate în perioada Ceauºescu, sunt
supraevaluate la preþuri halucinante,
în jur de 1.000 de euro pe metru
pãtrat, adicã undeva între 1.250 ºi
1.400 de dolari SUA/m2, comparabile
cu sumele vehiculate la Viena, Berlin
sau Roma. Aceste preþuri sunt sensibil
mai mari decât cele pentru locuinþele
noi în clãdiri cu puþine niveluri.

Pentru aceastã anomalie, analiºtii
domeniului oferã o serie de explicaþii.
Astfel, reputata revistã „Piaþa Finan-
ciarã”, în suplimentul „Banii pentru
case” din mai 2005, articolul „Preþurile
cresc halucinant”, pag. 34–35, considerã
cauza acestei anomalii dezechilibrul
dintre cerere ºi ofertã. Pe de-o parte,
cererea a rãmas în continuare puternicã,
fiind susþinutã de dezvoltarea credi-
telor imobiliare ºi ipotecare în contextul
apariþiei de noi actori pe piaþã, ce se
alãturã încercãrilor fãcute de instituþiile
de credit care au urmãrit lansarea unor
noi produse mai atractive pentru
solicitanþii de locuinþe. Totodatã, se
apreciazã cã, în plus, numãrul poten-
þialilor cumpãrãtori de pe piaþã a fost
menþinut ºi crescut de fondurile în
valutã trimise de muncitorii români
care lucreazã în strãinãtate, apreciate
la circa 2 miliarde de dolari anual,
care au susþinut aceste preþuri sau
chiar le-au sporit. Dar, la acest plafon
ridicat, se apreciazã cã a participat ºi
oferta redusã de locuinþe noi ºi de
proiecte pentru domeniul rezidenþial.
Mai exact, penuria programelor pentru
locuinþe ieftine adresate persoanelor

ºi familiilor din clasa medie, în com-
paraþie cu programele orientate spre
locuinþe mari sau de lux, accesibile
persoanelor ºi familiilor cu venituri
peste medie.

În articolul citat se arãta cã, pe
lângã deficitul de ofertã, au existat ºi
alþi factori care au influenþat evoluþia
ascendentã a preþurilor pentru
locuinþele din blocurile existente.
Unul dintre acestea a fost convingerea
cã, dupã aderarea noastrã la UE,
nerezidenþii se vor înghesui sã
cumpere apartamente în România, în
primul rând în Bucureºti, fapt ce va
determina creºterea în continuare a
preþurilor pânã la apropierea acestora
de preþurile practicate în celelalte
capitale europene. Alt factor a fost ºi
aprecierea puternicã a leului care a dus
la o creºtere a preþurilor cu 10%–20%.
Situaþia din luna ianuarie 2005, când
a fost înregistrat cel mai important
puseu al preþurilor, a avut pânã la
urmã ca efect blocarea tranzacþiilor,
ofertanþii ezitând sã mai vândã la
preþurile deja stabilite; o continuare a
tendinþei de creºtere a fost favorizatã
de noua destinaþie a apartamentelor
vândute ca mici birouri.

Pe lângã aceºti factori de naturã
financiarã nu trebuie sã omitem con-
curenþa între apartamentul oferit gata,
amplasat într-o zonã centralã a
oraºului, care este receptat de
cumpãrãtori în urma unor tratamente
mai mult sau mai puþin superficiale
de modernizare, înfrumuseþare ºi
dotare, ºi promisiunea unei viitoare
locuinþe care se prezintã cumpãrã-
torului pe hârtie sub forma unui
proiect – poate frumos desenat – situat
relativ departe de centrul actual,
poate de viitor, dar în prezent în plin
ºantier, cu gropi ºi noroi. Diferenþa
este ºi mai mare dacã ne gândim cã
în primul caz plãteºti, te muþi, iar în al
doilea caz începi sã plãteºti, urmând
sã te muþi peste un timp, având
frica creºterii preþurilor ºi întârzierii
terminãrii lucrãrilor.

Ce nu ºtiu sau ºtiu mai puþin cei
încântaþi de faptul cã se pot muta
imediat se referã la „starea de
sãnãtate” a clãdirii în care este situat
apartamentul.

Nu aº vrea sã fiu înþeles greºit sau
sã supãr proprietarii unor astfel de
apar tamente,  dar  mul te  dint re
clãdirile arãtoase, cu multe etaje ºi
apartamente spaþioase, realizate în
perioada interbelicã, sunt suferinde
pe mai multe planuri.

O datã sunt suferinde din cauza
bãtrâneþii, având consumatã o bunã
parte din durata de viaþã normalã.
Unul dintre profesorii mei, arhitectul
Adler care locuia în blocul Malaxa,
construit în 1931, unul dintre cele
mai râvnite amplasamente din
Bucureºti, aprecia în anii ’70 ai seco-
lului trecut cã apartamentul este perfect
din punctul de vedere al uzurii
morale, dar catastrofal din cel al
uzurii fizice. ªi de când profesorul
fãcea aceste aprecieri, au mai trecut
35 de ani! În acest timp au îmbãtrânit
instalaþiile generale ale clãdirii ºi
structura de rezistenþã. În unele
cazuri, pentru a obþine spaþii inte-
rioare mai generoase, au fost supri-
mate compartimentãri interioare.
Aceste demolãri au fost fãcute, de
cele mai multe ori, fãrã consultarea
unui expert care sã poatã judeca
influenþa lor asupra caracteristicilor
de rezistenþã ale clãdirii, care, mai
curând sau mai târziu, va fi confruntatã
cu solicitãri excepþionale.

Cumpãrãtorului i se prezintã un
apartament curat cu o splendidã par-
dosealã din parchet sau mochetã în
camerele de locuit, gresie în bãi ºi
bucãtãrii, cu pereþii proaspãt zugrãviþi,
cu ferestre PVC sau aluminiu cu întreru-
perea punþii termice, echipate cu „ter-
mopane”, cu calorifere moderne ºi,
eventual, centralã proprie de încãlzire
ºi, poate, cu instalaþii de rãcire a aerului
în camerele principale. Un apartament
frumos ca o femeie în vârstã îngrijitã, far-
datã ºi bine îmbrãcatã, uitând cã starea
fizicã deplorabilã existentã avanseazã;

continuare în pagina 70
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de exemplu, pardoseala din gresie
poate însemna un plus de cel puþin
100 kg/m2 sau 10-12 tone pe aparta-
ment ce se adaugã la structura de
rezistenþã suferindã. Cu alte cuvinte,
clientul uitã sã întrebe cât de sãnãtos
este apartamentul, de ce boli a suferit ºi
poate mai suferã, ce perspective de
viaþã are în continuare ºi cât ar costa
tratamentul.

Deci promisiunea fericirii oferitã
de apartamentul gata, disponibil ime-
diat pentru a fi ocupat ca locuinþã de
lux sau care oferã un standard de
locuire ridicat, amplasat favorabil în
oraº, trebuie privitã cu circumspecþie.

Este recomandabilã analizarea
stãrii fizice a clãdirii, solicitând punc-
tul de vedere al unui expert, mai ales
în ceea ce priveºte modul în care
aceasta mai poate satisface cerinþa
esenþialã „A”– rezistenþã ºi stabilitate
– definitã de Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii. Cu alte
cuvinte, la preþul, uneori de peste
1.000 de euro pe metru pãtrat al
apartamentelor situate în clãdiri exis-
tente, cumpãrãtorii se pot aºtepta la
costuri în plus, care pot fi importante.

Toate aceste motive mã determinã
sã recomand clãdiri noi, proiectate ºi
executate acum, mai mari sau mai
mici, cu mai multe sau mai puþine
niveluri, atât pentru destinaþia de
locuinþã, cât ºi pentru cea de  sediu
de firmã. Sau clãdiri proiectate spe-
cial pentru una din aceste funcþii ori
pentru o funcþie mixtã apãrutã în
unele capitale ale lumii. Când spun
aceasta mã refer la aºa-numitele
„BIROTEL”-uri. Acestea sunt clãdiri
amplasate în zonele de afaceri, con-
cepute special cu o zonã având
funcþia de birou ºi o micã garsonierã.
Sunt destinate, mai ales, reprezen-
tanþelor locale cu puþini angajaþi sau
filialelor unor firme cu sediul central
în altã þarã sau în alt oraº. Comasarea
sediilor de firme în spaþii modulate
oferã condiþii mai bune decât
hotelurile sau clãdirile de locuinþe
existente, serviciile birotelurilor fiind
asigurate în regim de hotel. Personal,
am vãzut astfel de clãdiri, care se
bucurau de o bunã reputaþie, în urmã
cu câþiva ani la Seul.

Sigur cã amplasamentele „cu vad”,
avantajoase în marile capitale sau în
noile oraºe, sunt rare ºi scumpe, preþul
lor egalând preþul pe metru pãtrat al
locuinþelor. De multe ori terenurile
respective nu pot fi achiziþionate, iar
clãdirile existente nu pot fi desfiinþate
pentru valoarea ºi semnificaþia pe care

le au pentru istoria sau memoria
localitãþii ori pentru alte virtuþi ale
respectivelor clãdiri sau sit-uri.

Privind în perspectivã, nu cred cã
situaþia este foarte gravã. ªi spun
aceasta, gândindu-mã cã oraºele,
strãzile, clãdirile îmbãtrânesc în anu-
mite porþiuni sau îmbobocesc în
altele, dezvoltând noi centre de atracþie,
ele devin policentrice. În situaþiile
fericite se realizeazã, aceastã evoluþie
printr-o gândire perspectivã în care se
proiecteazã dezvoltarea localitãþii în
respect faþã de istoria sa ºi profilul sãu
urbanistic.

Un exemplu devenit clasic în
acest domeniu pentru mine este
Parisul, care ºi-a dezvoltat un formi-
dabil centru de afaceri în afara „city”-ului
în Defance. Acelaºi lucru se pare cã
se petrece în aceastã perioadã ºi la
Berlin. Idei în aceastã direcþie au
apãrut ºi la noi. Municipalitatea încã
nu are forþa moralã sã coaguleze
interese ºi nici capacitatea de a
asigura finanþarea unei astfel de
operaþiuni în care primeazã compo-
nenta politicã ºi nu cea tehnicã. Când
spun aceasta mã refer la – poate în
mare mãsurã uitat acum – proiectul
Bucureºti 2000, care propunea remo-
delarea zonei ce cuprinde actualul
Parlament, fostã Casa Poporului –
pentru care s-a organizat ºi finalizat
un important concurs internaþional de
arhitecturã.

Dar sã ne întoarcem la construcþia
de locuinþe. În funcþie de ocupaþie,
nivel de culturã, imaginaþie, pre-
ocupãri, mãrimea familiei, concepþia
de locuire, dar ºi de vârstã ºi anturaj,
solicitanþii îºi imagineazã locuinþa de
vis. Principala barierã cu care se con-
fruntã în realizarea visului este capaci-
tatea financiarã a solicitantului sau a
familiei ºi apropiaþilor acestuia. Cu posi-
bilitãþi financiare, o tânãrã familie va
opta pentru o „vilã” parter sau parter
ºi un etaj, cu spaþii mari, bãi ºi
bucãtãrii suspendate, garaje, spaþii
climatizate, piscinã etc., etc. Dacã
tânãra gospodinã se gândeºte sã facã
singurã menajul – sunt ºi astfel de
cazuri – probabil cã va acorda atenþie
modului în care este amplasatã ºi
echipatã bucãtãria. Dacã pregãtirea
mâncãrii nu este o problemã pentru
tânãra familie, prânzul luându-l în
oraº, la cantina restaurant a între-
prinderii sau la bufetul biroului la
care sunt angajaþi, dotarea bucãtãriei
devine o problemã de prestigiu a
familiei ca ºi automobilul sau configu-
rarea piscinei prin care se etaleazã o
reuºitã pe plan financiar.

În multe cazuri, o datã cu primul
copil apare nevoia unui ajutor în
gospodãrie. Acest ajutor poate fi satis-
fãcut de o rudã – mamã, bunicã,
mãtuºã, care se ocupã de casã, de
menaj, de copil. În cazul unor situaþii
financiare excepþionale, începe sã se
simtã nevoia prezenþei personalului
de serviciu, care are nevoie de spaþii
pentru cazare.

Dar ºi copii au nevoie de spaþiile
de care trebuie sã se þinã cont în
proiectarea viitoarei locuinþe. Eventual,
într-o gândire modularã de dezvoltare.

Pentru solicitanþii de locuinþe mai
modeºti, o problemã pe care o con-
sider importantã o constituie sta-
bilirea activitãþilor ce se vor desfãºura
acasã. Dacã un membru al familiei
este liber profesionist – avocat, asis-
tent, medic, profesor, muzician etc. –
ºi-ºi executã profesia primind clienþi
acasã este necesarã o configurare a
locuinþei care sã cuprindã biroul ºi
eventualele sale anexe, spaþiu în care
se desfãºoarã activitatea profesionalã.

Am menþionat aceste puþine amã-
nunte legate de concepþia de locuire
a familiilor pentru cei care se gândesc
sã-ºi edifice o locuinþã. Spun aceasta
pentru cã personalizarea locuinþei se
face mai uºor ºi mai ieftin dacã ne
gândim la o locuinþã nouã ºi nu la
amenajarea uneia existente. În plus,
pentru definirea nevoilor ºi tre-
buinþelor familiale este bine sã fie
consultat un sociolog care poate, prin
discuþiile purtate cu familia, sã con-
tribuie la evidenþierea unor rezolvãri
neaºteptate, mai ales în cazul familiilor
tinere.

O altã problemã o constituie
materialele din care va fi realizatã
locuinþa, limitându-mã la clãdiri
parter sau parter ºi un etaj, din acest
punct de vedere, se contureazã mai
multe tipuri structurale, care pânã la
urmã oferã aceleaºi condiþii de
locuire. Pe scurt, acestea sunt:

ttiippuull  ddee  llooccuuiinnþþãã  ttrraaddiiþþiioonnaallãã – cu
pereþii de zidãrie de cãrãmidã plinã,
cu goluri, GUP, tip Porotherm, beton
celular autoclavizat, din beton, pereþii
fiind tencuiþi la interior sau placaþi cu
gips-carton, iar la exterior placaþi cu
un material termoizolator (polistiren
expandat, vatã mineralã, alte tipuri de
materiale termoizolatoare) sau reali-
zaþi din prefabricate din beton, fâºii
armate din B.C.A sau chiar panouri
tristrat din beton armat. În cazul
pereþilor din zidãrie, aceºtia pot fi
întãriþi cu stâlpiºori din beton armat.

Planºeele la acest sistem structural se
pot realiza din beton armat monolit sau
din variantele de planºeu care utilizeazã

urmare din pagina 68
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SC Carrara Marmurã ºi Granit
CALITATEA NU ARE COMPROMISURI

SSCC  CCaarrrraarraa  MMaarrmmuurrãã  ººii
GGrraanniitt  executã la comandã
din marmurã, granit, onix
sau travertin, la dimensiu-
nile solicitate de client:
pardoseli, modele în pardo-
sealã, placaje verticale (inte-
rioare sau de faþade – cu
montare umedã sau pen-
tru montare uscatã), trepte
(cu sau fãrã sisteme antidera-
pante), glafuri pentru ferestre

(cu montare la interior sau la
exterior), plinte profilate,
placãri ºeminee, blaturi pentru
bucãtãrie (cu sau fãrã încas-
trare echipamente), pentru
lavoare bãi sau blaturi pen-
tru mese ori baruri. La cerere
se executã profilarea ºi
instruirea muchiilor con-
form modelului de profil
solicitat sau se executã ori-
ficii pentru traversare de bare
sau echipamente (în gama
6 mm – 500 mm). 

Pentru placãri uºoare, se
pot asigura plãci de marmurã
sau granit, cu dimensiunile
standard (30,5 cm x 30,5 cm;
61 cm x 30,5 cm sau 40 cm
x 40 cm la grosimi de 0,8 cm -
1,2 cm), lustruite ºi cu muchiile
bizotate, într-o largã gamã de
culori.

PPeennttrruu  vviizziioonnaarreeaa  ssttooccuulluuii
ppeerrmmaanneenntt  de peste 6.000 mp
de marmurã, existent, care
conþine produse originare din
Italia, Brazilia, Africa, Egipt,
China etc., granit, onix etc.,
pentru alegerea materialului
dorit ºi întocmirea devizului,
ppuutteeþþii  vviizziittaa  ddeeppoozziittuull  ººii  bbaazzaa
ddee  pprroodduuccþþiiee  ddiinn  ªªooss..  ddee
CCeennttuurrãã  nnrr..  4411,,  ccoomm..  GGlliinnaa,,
jjuudd..  IIllffoovv..

De asemenea, pentru
executarea precisã a mãsurã-
torilor la construcþia dvs.,
fãrã pierderi costisitoare,
pentru confecþionarea ºabloa-
nelor reperelor de forme
deosebite, precum ºi pentru
execuþia montajului mar-
murei ºi granitului, vi se pot
recomanda firme cu o bo-
gatã experienþã, agreate de
SSCC  CCaarrrraarraa  MMaarrmmuurrãã  ººii  GGrraanniitt..

SSCC  CCaarrrraarraa  MMaarrmmuurrãã  ººii  GGrraanniitt
ªos. de Centurã 41 (Complex Massa) – Glina – Ilfov
Tel.:/Fax: 004-021-467.03.11; 004-021-467.03.18

Mobil: 0744-501.941; 0744-501.957; Marketing: 0722-219.001
http://www.carrara.ro; e-mail: office@carrara.ro

Pentru a fi convinºi cã oferta de produse a SSCC  CCaarrrraarraa  MMaarrmmuurrãã
ººii  GGrraanniitt  este tentantã, vã amintim ºi câteva lucrãri de referinþã
devenite clãdiri reprezentative în capitalã ºi în provincie.:

BCR – sediul central; sediile sectoarelor 1, 4 ºi 6;
MISR Bank Bucureºti;
Sediul Flamingo Computers Otopeni;
Sediul Interagro - Interaction;
Sediile BCR din Cluj ºi Tulcea;
Biserica Mihai Vodã;
Clubul Scandinavia Mamaia;
Banca Transilvania – sediul central;
Magazinele Romstal ºi Germanos;
Pizza Hut; KFC;
Hotelul Capºa, Hotelul Europa Eforie Nord;
sedii, firme ºi reºedinþe private.
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grinzi din beton armat ºi corpuri de
umpluturã din cele mai variate mate-
riale (ceramice, B.C.A., polistiren
expandat etc.). Compartimentãrile
interioare se pot face din zidãrie, la
fel ca ºi pereþii exteriori sau din gips-
carton (douã foi cu vatã mineralã
între ele, pe o paiantã metalicã verti-
calã), iar ferestrele din PVC, aluminiu
(cu întreruperea punþii termice) sau
lemn stratificat, echipate cu geam ter-
mopan. Finisajele interioare ºi
dotarea igienico-sanitarã, încãlzirea
în timpul iernii, producerea apei
calde, climatizarea interiorului ºi ele-
mentele de cromaticã sunt variate,
decizia având-o beneficiarul, þinând
seama de informaþiile pe care le are,
de gustul sãu ºi de forþa sa financiarã.

ttiippuull  ddee  llooccuuiinnþþãã  aammeerriiccaannãã  (zisã
americanã) cu pereþii ºi planºeele din
lemn ºi produse industrializate din
lemn, placate la interior cu foi din
gips-carton ºi compartimentãri din
gips-carton pe paiantã din lemn sau
metal, având la interior vatã mineralã.
De multe ori, la exterior casa se pre-
zintã cu un parament din cãrãmidã
care lasã impresia pentru privitor cã
este realizatã din materiale tradiþionale,
ceramice. Finisajele, dotãrile ºi cele-
lalte virtuþi de echipare pot fi la cel mai
exigent standard asemãnãtor locuinþelor
tradiþionale.Astfel de locuinþe sunt uºoare,
cãlduroase (în structura pereþilor
exteriori fiind cuprinse materiale ter-
moizolatoare) ºi, datoritã uºurinþei
lor, dacã sunt bine închegate, au o
bunã comportare la cutremur. Pentru
acest tip de locuinþe, solicitarea prin-
cipalã o constituie tornadele ºi furtunile.
ªi, dupã cum vedem în filmele de
actualitate prezentate la televizor,
mai ales în cazul unor abateri de la
detaliile de ancorare în fundaþii ºi de
îmbinare recomandate de furnizori,
aceste case plãtesc serioase tributuri
în cazul vânturilor puternice, al
tornadelor sau uraganelor.

Pentru þara noastrã pânã în urmã cu
câteva luni ocolitã de furtuni tropicale,
acest tip de locuinþã pãrea chiar reco-
mandabil. Dar, în ultimul timp ºi la noi,
mai ales în sudul þãrii, chiar ºi în judeþul
Buzãu, au început sã fie semnalate ade-
vãrate tornade. Sã ne amintim de Fãcãeni,
în urmã cu doi ani, sau de furtuna din
primãvara anului 2005.

aaººaa--nnuummiittaa  llooccuuiinnþþãã  mmeettaalliiccãã,,
cu structura din metal, cu puþine
etaje, oferitã pe piaþã de mai multe
firme. Ca ºi locuinþa zisã americanã,
reprezintã un tip de locuinþã uºoarã,
alcãtuitã din elemente prefabricate
modulate, care se monteazã uscat, cu
îmbinãri mecanice pe ºantier, în timp

foarte scurt ºi pot fi date în folosinþã
imediat. În principiu, în oricare dintre
aceste tehnologii ar fi realizate,
locuinþele ar putea fi achiziþionate la
preþuri comparabile. Ariile de rãspân-
dire pentru aceste tipuri constructive
rezultã pentru producãtor în urma
unor calcule de eficienþã economicã.
În aceste calcule, o oarecare pondere
pot avea facilitãþile oferite de
amplasamente sau localitãþi, pentru
organizarea ºantierelor ºi mãrimea
acestora. Impunerea unei tehnologii
nepotrivite înseamnã pentru cel care
o impune o cheltuialã în plus.

Preþurile la care sunt oferite
locuinþele cuprind atât costurile
înregistrate de antreprenor, furnizor ºi
ceilalþi participanþi la proiect, cât ºi
marje de câºtig ale acestora. În cazul
în care se folosesc produse importate,
oscilaþiile cursului valutar pot avea
influenþã.

O problemã pentru construcþia de
locuinþe o reprezintã terenurile ºi via-
bilizarea lor. În unele þãri – eu am
cunoscut situaþia din Spania în urmã
cu un deceniu ºi jumãtate – sunt înfi-
inþate societãþi în care participã ºi
administraþia localã, care au ca
obiect de activitate viabilizarea
terenurilor ce au perspectiva de a fi
atrase în operaþii imobiliare. Aceastã
experienþã a ibericilor ar putea con-
stitui un subiect de analizã pentru
edilii noºtri. Respectiva societate
achiziþiona – cum am spus – terenuri
pe care le viabiliza ºi apoi le oferea –
vânzându-le sau concesionându-le –
investitorilor interesaþi care gãseau
infrastructura realizatã.

Problemele sunt complicate la
noi, mai ales din cauza nerezolvãrii
statutului proprietãþii care reduce
oferta de terenuri ºi poate din cauza
unor hibe ale planurilor urbanistice
generale, multe dintre acestea fiind
finalizate ºi aprobate în preajma
anului 2000 ºi care cuprind prevederi
modeste legate de dezvoltarea
spaþialã a localitãþilor.

Problemele enunþate în acest text
preocupã comunitatea instituþiilor de
credit. Apreciez cã este probabilã
aplatizarea situaþiei paradoxale în
perioada urmãtoare. Acest lucru, se
va petrece o datã cu reducerea soli-
citãrii de spaþii pentru sedii de firme
în clãdiri existente ºi coagulãrii unor
operaþii imobiliare specializate pentru
aceste programe, separate de cele
pentru locuinþele noi.

Informaþii de ultimã orã eviden-
þiazã cã asistãm la mobilizarea efor-
turilor pentru dezvoltarea construcþiei
de locuinþe noi, sprijinitã pe marja

relativ largã de câºtig pentru antre-
prenori, determinatã de preþuri mari
obþinute pe piaþã pentru locuinþele
existente. Cererea puternicã se con-
centreazã pe segmentul locuinþelor
de lux cu preþuri cuprinse între
150.000 ºi 200.000 de euro, promo-
tori fiind investitorii privaþi.

În publicaþia la care m-am referit la
începutul acestui material, sunt
prezentate o serie de programe
ambiþioase atât în Bucureºti, cât ºi în
celelalte oraºe ale þãrii. Astfel, se
vorbeºte despre Proiectul 5000 pentru
Bucureºti, iniþiat de firma Impact.
Se intenþioneazã – aºa cum se spune
ºi în titlu – construirea a peste 5.000 de
locuinþe în ºase ansambluri rezi-
denþiale cu nume de pietre preþioase
sau semipreþioase (Rubin, Smarald,
Opal, Safir, Onix ºi Quarþ). Aceeaºi
firmã a terminat, recent, ansamblul
rezidenþial Azur I din zona Pipera,
care cuprinde peste 150 de vile cu
toate facilitãþile, ansamblul Class ce
cuprinde peste 200 de vile. La Ploieºti
s-a deschis, în toamna trecutã,
ansamblul rezidenþial Roua (peste
150 de vile), iar la Oradea, ansamblul
Lotus ce cuprinde 38 de vile pe
terenuri individuale de 500 m2 pe o
suprafaþã de 2 ha, compania câºtigând
ºi licitaþia pentru construirea cartierului
Europa de aproape 12 ha. La Constanþa
a fost demarat ansamblul Boreal în
care, pe 6,5 ha se vor edifica peste
150 de vile de lux.

În afara acestor ansambluri con-
struite, în general, pe amplasamente
situate în zone periferice faþã de cen-
trul localitãþilor, în ultimul timp sunt
de remarcat preocupãrile pentru valo-
rificarea unor terenuri libere situate în
interiorul oraºelor. Pentru Bucureºti,
mã refer la Complexul Park situat în
zona ªtefan cel Mare – Barbu
Vãcãrescu, Washington Residence
amplasat între Calea Dorobanþi ºi
Bulevardul Aviatorilor sau Grand
Residance, aflate puþin mai departe în
zona ªoseaua Nordului. Sau valorifi-
carea unor amplasamente cu
suprafaþa redusã prin ocuparea lor cu
blocuri multietajate cuprinzând apar-
tamente de lux. În toate cazurile
descrise se vor edifica locuinþe cu
suprafeþe de cel puþin 100 m2, din
materiale moderne, dotate la cel mai
ridicat standard. 

Rãmâne încã în sarcina edililor ºi
a societãþilor imobiliare ca, împreunã
sau în asociere cu mari firme, sã reali-
zeze ºi locuinþe accesibile din punc-
tul de vedere al preþurilor ºi familiilor
cu resurse financiare mai reduse, care
sunt cele mai multe. 

urmare din pagina 70
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SSCC  LLAAZZAARRIIDDIISS  MMAARRMMUURRÃÃ  ªªII  GGRRAANNIITT  SSAA  eessttee  ffoossttaa  SSCC  PPAASSKKAALLIISS  SSAA  îînnffiiiinnþþaattãã  îînn  aannuull  11999922..  ÎÎnn  pprreezzeenntt,,  ssoocciieettaatteeaa
nnuummããrrãã  5500  ddee  aannggaajjaaþþii  ººii  aarree  ddoouuãã  sseeccþþiiii  ddee  pprroodduuccþþiiee..  UUnnaa  aassiigguurrãã  ooppeerraaþþiiuunniillee  ddee  ttããiiaatt  llaa  ddiimmeennssiiuunnee  ººii  pprreelluuccrrããrriillee  aaffeerreennttee,,
iiaarr  cceeaallaallttãã  aadduuccee  uunn  eelleemmeenntt  ddee  nnoouuttaattee  ppee  ppiiaaþþaa  rroommâânneeaassccãã  pprriinn  pprroodduucceerreeaa  ddee  ppllããccii  ddiinn  mmoozzaaiicc  ddee  mmaarrmmuurrãã..  

LAZARIDIS MARMURÃ ªI GRANIT
Timpul trece... piatra rãmâne!

Pentru materialele oferite
spre vânzare, facem import
direct de marmurã, granit,
travertin ºi alte pietre natu-
rale din India,  China,
Brazilia, Turcia, Spania,
Italia, Grecia, Egipt etc.
Aceasta ne ajutã sã furnizãm
produse la preþuri competitive.
Politica firmei se bazeazã
pe rulaj mare de marfã la
preþuri mici. Este ºi motivul
pentru care, de la începutul
anului ºi pânã în prezent,
ne-am realizat întocmai
planul la vânzãri ºi chiar l-am
depãºit.

O scurtã descriere a pro-
duselor noastre începe cu
lastrele. Acestea sunt bucãþile
mari de piatrã tãiate, cel mai
uzual, la grosimea de 2 sau
3 cm, din care se „croiesc”
forme ºi dimensiuni conform
dorinþei clientului. Astfel, se
pot tãia placaje de diferite
dimensiuni, trepte, contra-
trepte sau plintã. În fabrica
proprie facem prelucrãrile
necesare pentru a da muchiilor
un aspect plãcut.

Continuãm cu placajul
de marmurã, granit, travertin
ºi alte pietre cu dimensiuni
fixe  de 30,5 cm x 30,5 cm x
1 cm  sau 40 cm x  40 cm x
1 cm  (sau 2 cm) etc., ce au o
bogatã paletã coloristicã.

Urmeazã o altã categorie
de materiale prezentate în
placaje la dimensiunea de 30,5 cm
x 30,5 cm, adicã mozaicul,

compus din pietricele mici, de dimensiunea 1,46 cm x 1,46 cm
sau 3,6 cm x 3,6 cm. 

Prin forma ºi culorile sale, prin modul de prelucrare a
pieselor mici care pot fi lustruite ºi antichizate sau prin
forme neregulate de dimensiuni mai mari, mozaicul
îmbogãþeºte oferta actualã de piatrã naturalã ºi dã un
farmec aparte locului pe care îl dorim cât mai frumos.

La mozaic putem oferi, la solicitarea dumneavoastrã,
borduri artistice care dau un plus de frumuseþe materi-
alelor aplicate pe suprafeþe verticale.

Putem realiza, de asemenea, piatrã pentru alei ºi grãdini,
ºeminee, monumente funerare ºi, mai nou, o foarte
bogatã gamã de dale din beton pentru pardoseli de exte-
rior în culori diferite ºi modele, fãrã concurenþã sub raportul
preþ/calitate.

Livrãm orice cantitate din stoc sau la comandã. 

Alexandrina LECA – director general al SC LAZARIDIS MARMURÃ ªI GRANIT SA
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Camere curate
În ciuda paºilor enormi fãcuþi în medicinã ºi în

tehnologia industrialã, contaminarea permanentã a oame-
nilor ºi mediului în care trãim rãmâne o problemã majorã,
care ar putea pune în pericol atât calitatea ºi perfor-
manþele unor produse, cât mai ales sãnãtatea omului.

Iatã de ce, prin sintagma „„CCaammeerree  ccuurraattee” pe care v-o
propunem se înþelege un spaþiu definit în care se poate
lucra în condiþii curate – sterile. Aceste ccoonnddiiþþiiii sunt nneeccee--
ssaarree, în ziua de azi, în mai multe domenii: mmeeddiiccaall,,  ffaarr--
mmaacceeuuttiicc  ––  pprroodduuccþþiiaa  ddee  mmeeddiiccaammeennttee,,  îînn  cceerrcceettaarree,,  îînn
iinndduussttrriiaa  eelleeccttrroonniiccãã,,  mmiiccrroo--ccoommppoonneennttee  ppeennttrruu  iinndduussttrriiaa
ddee  ccaallccuullaattooaarree,,  iinndduussttrriiaa  aalliimmeennttaarrãã  ººii  cceeaa  ppeennttrruu  pprroo--
dduuccþþiiaa  ddee  sseemmiiccoonndduuccttoorrii..

Contaminarea mediului de producþie prin praf sau, în
special, prin microorganisme reduce considerabil cali-
tatea produselor sau, mai rãu, calitatea acestora s-ar pune
total sub semnul întrebãrii. În cazul unor operaþii clinice
se poate ajunge la infecþii ale plãgilor, care declanºeazã
complicaþii postoperatorii.

Unul dintre factorii „perturbatori” cei mai mari este
însuºi omul. Prin intermediul lui se transmite cãtre mediul
înconjurãtor, cu toate mãsurile de precauþie, o cantitate
foarte mare de particule. Dar ºi prin intermediul maºinilor
(fricþiune) sau al celor mai mici orificii din filtre etc., poate
fi contaminat mediul ambiant. În aceeaºi mãsurã pot con-
tribui la dereglarea curgerii aerului ºi diferenþele de tem-
peraturã, vibraþiile sau influenþele electrostatice,
acþionând astfel în mod negativ, asupra gradului de igienã
ºi curãþenie al unei încãperi. 

De aceea, este important ºi necesar sã se menþinã
unitãþile de producþie fãrã particule de praf ºi germeni.
Camerele curate oferã posibilitatea de urmãrire ºi
supraveghere a contaminãrii spaþiilor, datoritã particulelor
aeropurtate, pânã la un anumit nivel sau grad. Elementele
de plafoane admise pentru camere curate trebuie sã
îndeplineascã cele mai ridicate cerinþe legate de igienã,
etanºeitate ºi emisia de particule pentru a evita, pe cât
posibil, contaminarea spaþiului. AAMMFF  ooffeerrãã  îînn  ddoommeenniiuull
CCAAMMEERREE  CCUURRAATTEE  ssoolluuþþiiii  vveerriiffiiccaattee  aattââtt  ccoonnffoorrmm  nnoouulluuii
ssttaannddaarrdd  eeuurrooppeeaann  DDIINN  EENN  IISSOO  1144664444,,  ccââtt  ººii  ccoonnffoorrmm
UUSS  FFeedd.. SSttaannddaarrdd  220099  EE.. În conformitate cu aceste norme,
camerele curate sunt împãrþite în clase, în funcþie de
numãrul de particule/m3 mãsurat. Conform standardului
de reper european, clasele – ISO sunt cuprinse între 1-9,
clasa 1 corespunzând celor mai ridicate cerinþe de curãþenie.
Cantitatea de particule existentã în volumul de aer dintr-o
camerã curatã poate fi determinatã cu ajutorul unor
aparate de mãsurã ultrasensibile. În acest sens, se iau în
considerare, în scopul clasificãrii, numai grupele de
particule cu dimensiunile critice cuprinse între 0,1 µm
(limita inferioarã) ºi 0,5 µm.

Determinarea numãrului de particule are ca scop sã
evidenþieze evenimentele particulelor aeropurtate ºi, ca
urmare, sã clasifice domeniul mãsurat. AMF oferã soluþii
verificate pentru sistemele de plafoane cu aplicaþii în
domeniul camerelor curate.

Cu sprijinul Institutului „Fraunhofer“ din Germania, s-au
verificat patru sisteme de plafoane – AMF la gradul de
eficacitate pentru camere curate. Astfel, s-au obþinut
urmãtoarele clasificãri:

Suprafeþele de plãci „AMF-THERMATEX SCHLICHT ºi
THERMACLEAN - S (fiecare cu etanºare a rosturilor cu mastic
acrilic) au fost evaluate ca cele mai bune sisteme cu clasa – ISO 4,
respectiv clasa 10 conform US-Fed. Standard 209E.
THERMACLEAN - S fãrã etanºare a rosturilor a obþinut clasa
– ISO 5, respectiv 100 conform Fed. Standard, iar AMF –
KOMBIMETALL s-a încadrat în clasa – 6 conform ISO,
respectiv 1.000,  conform Fed. Standard 209E.

Plãcile de plafon se monteazã în sistemele de montaj –
AMF Tip „C“, respectiv „F“, conform liniilor de montaj speciale.

Cu acest spectru de sisteme de plafoane, AMF oferã
soluþii sigure pentru domeniul de CAMERE CURATE, ce
impun cele mai ridicate cerinþe (de exemplu: instalaþii de
îmbuteliere/umplere a medicamentelor, producþia de cip-uri,
abatoare, tehnica aero-spaþialã, sãli de operaþie º.a.m.d.).

Plafoanele – AMF pentru camere curate elibereazã
doar o cantitate minimã de particule, corespunzând astfel
celor mai ridicate cerinþe legate de igienã, etanºeitate ºi
emisie redusã de particule, pentru a evita contaminarea
spaþiilor respective. 

Suplimentar s-a verificat, cu ajutorul Institutului
„Fraunhofer”, ssttaabbiilliittaatteeaa  cchhiimmiiccãã (rezistenþa la acþiunea
de curãþire) aa  ssuupprraaffeeþþeeii  ppllaaffoonnuulluuii  ffaaþþãã  ddee  rreeaaccttiivviiii  ddee
ccuurrããþþiirree, de proces ºi de dezinfecþie în concordanþã cu
procedura A ccoonnffoorrmm  DDIINN  5533116688. S-au verificat, printre
altele, substanþe precum: etanol, izopropanol, H2O2, Elma
Clean etc.

AAMMFF oferã, de asemenea, plãci din seria TTHHEERRMMAATTEEXX
cu strat de acoperire antiseptic AAMMFF--HHyyggeennaa, având
ccaarraacctteerriissttiiccii  aannttiimmiiccrroobbiieennee  ffooaarrttee  bbuunnee  ccuu  aaccþþiiuunnee
bbaacctteerriicciiddãã  ººii  ffuunnggiissttaattiiccãã, ce conduc la nimicirea
microorganismelor ºi oferã un grad ridicat de igienã ºi
esteticã unor spaþii, cum ar fi: bucãtãrii – cantine, labora-
toare, spitale, farmacii, pieþe agroalimentare, spaþii
comerciale ºi de alimentaþie publicã sau „Fast-Food”-uri. 

AMF este unul dintre cei mai mari producãtori de
sisteme de plafoane din Europa ºi din lume, reprezentând
etalonul de vârf în domeniu privind atât dezvoltarea
produselor, cât ºi standardele legate de protecþia mediului
înconjurãtor ºi a sãnãtãþii omului. 



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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Staþia de la Braºov are o capacitate de 120 metri cubi
de beton pe orã ºi este complet automatizatã, astfel încât
sunt garantate atât calitatea constantã a betoanelor livrate,
cât ºi furnizarea unei cantitãþi exacte. Tehnologia de
ultimã orã folositã în aceastã staþie ecologicã de betoane
permite reducerea la zero a emisiilor de praf ºi a zgomotului,
dar ºi reciclarea reziduurilor de beton proaspãt.

„Investiþia de astãzi nu este doar o investiþie în
tehnologie de vârf, ci, mai ales, o consecinþã directã a
procesului de dezvoltare durabilã a companiei HHoollcciimm
((RRoommâânniiaa)), proces în care grija faþã de mediu este o pri-
oritate”, a declarat MMaarrkkuuss  WWiirrtthh,,  ddiirreeccttoorruull  ggeenneerraall  aall
HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)).

Noutatea acestui tip de staþie constã ºi în faptul cã este
operaþionalã pe tot parcursul anului, datoritã sistemului
de încãlzire a aerului ºi apei, care permite producerea
betonului în condiþii optime chiar ºi pe timp friguros.

HHoollcciimm a introdus, pentru prima datã în România, con-
ceptul de staþie ecologicã de betoane, la Piteºti, în 2001.

Din cele 12 staþii de betoane pe care compania le
deþine în prezent, 9 au la bazã conceptul de staþie ecologicã
(Piteºti, Craiova, Cluj-Napoca, Ploieºti, Oradea, Arad,
Sibiu, Bucureºti – Chitila ºi Braºov), iar celelalte 3 funcþioneazã
la standarde europene (Bucureºti – Pipera, Bucureºti –
Progresul ºi Satu Mare).

Pânã la sfârºitul acestui an, alte douã staþii ecologice
de betoane vor fi lansate în Timiºoara ºi Târgu Mureº.

Grija pentru mediu este demonstratã ºi de valoarea
investiþiilor pe care HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)) le-a fãcut din 1997
pânã în prezent, investiþiile pentru protecþia mediului
depãºind 17 milioane de euro.

În acest an, HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))  va continua sã
investeascã peste 32 milioane de euro în calitate, pro-
tecþia mediului, protecþia muncii ºi sãnãtate, precum ºi în
alte proiecte. 

În funcþiune cea de-a 9-a staþie ecologicã de betoane
HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))  ccoonnttiinnuuãã  eexxttiinnddeerreeaa  rreeþþeelleeii  ddee  ssttaaþþiiii  eeccoollooggiiccee  ddee  bbeettooaannee,,  llaannssâânndd  llaa  BBrraaººoovv  oo  nnoouuãã  ssttaaþþiiee,,

ccaa  uurrmmaarree  aa  uunneeii  iinnvveessttiiþþiiii  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv  11,,55  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  ÎÎnn  aacceesstt  aann,,  aallttee  ddoouuãã  ssttaaþþiiii  eeccoollooggiiccee  ddee  bbeettooaannee  vvoorr
ddeevveennii  ooppeerraaþþiioonnaallee  îînn  TTiimmiiººooaarraa  ººii  TTâârrgguu  MMuurreeºº..

Primim de la Asociaþia Transportatorilor Rutieri în Construcþii - ATRC
Asociaþia Transportatorilor Rutieri în

Construcþii a participat, recent, la ºedinþa
Comisiei pentru infrastructurã ºi sem-
nalizare rutierã, care s-a desfãºurat la
sediul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, având pe
ordinea de zi analiza implementãrii
proiectului pilot de siguranþã rutierã
DN1 Sãftica-Baloteºti, proiect finanþat de
Banca Mondialã ºi executat de Compania
Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România (CNADNR).

Cu acest prilej s-a fãcut o prezentare
detaliatã a proiectului de siguranþã
rutierã DN1 Sãftica-Baloteºti, având ca
argument principal protejarea circu-
laþiei pietonale din aceastã zonã unde,
în ultimii 5 ani, au avut loc numeroase
accidente. 

Dupã prezentarea completã a
proiectului care se aflã în faza de
finalizare, au apãrut ºi primele întrebãri
ºi opinii, printre ele evidenþiindu-se
unele deloc de neglijat, ºi anume:

Vehiculele de mare tonaj care se
deplaseazã atât din direcþia Ploieºti cãtre
Bucureºti, cât ºi în sens invers, nu pot
întoarce în aceastã intersecþie deoarece
lãþimea sensurilor de deplasare nu per-
mite acest lucru;

Benzile de stocaj pe ambele sen-
suri de mers sunt prea scurte ºi nu permit
încadrarea a mai mult de 3-4 autoturisme
sau a mai mult de un vehicul de mare
tonaj, periclitând siguranþa circulaþiei;

Este imposibilã circulaþia a douã
camioane sau autobuze, în paralel, pe
acelaºi sens de deplasare;

Manevrele de viraj cãtre Bucureºti a
celor ce se deplaseazã dinspre Baloteºti,
cât ºi virajul celor ce se deplaseazã spre
Ploieºti venind dinspre Corbeanca se vor
efectua cu dificultate, mai ales în condi-
þiile traficului aglomerat din week-end.

Se are în vedere în perspectivã
instalarea unor semafoare care vor
afecta ºi mai mult traficul, din cauza
staþionãrii în coloanã;

Chiar dacã o soluþie mai bunã ar fi
fost amenajarea unui sens giratoriu care
sã permitã în acest timp ºi întoarcerea,
aceasta nu a fost luatã în considerare
din cauzã cã, aºa cum susþin iniþiatorii
proiectului, ar fi fost dificilã expro-
prierea unor terenuri din zonã;

În cazul unor ploi abundente, apa
rezultatã va constitui o mare problemã
pentru toþi participanþii la trafic, din
cauza bordurilor ce au fost montate pe
marginea drumului.

În aceastã situaþie, se pun, pe bunã
dreptate, o serie de întrebãri:

Care sunt beneficiarii reali ai
acestei amenajãri rutiere?

Este cu adevãrat un proiect de
siguranþã rutierã?

A fost fãcut un studiu care sã
releve necesitatea implementãrii lui?

De ce dupã 3 ani de când a fost
conceput, implementarea lui s-a fãcut
acum atât de rapid?

De ce nu ni s-a comunicat de cãtre
CNADNR valoarea totalã a acestui
proiect pilot, cu atât mai mult cu cât el
este f inanþat de Banca Mondialã?
(La aceastã întrebare ni s-a rãspuns cã
valoarea proiectului nu este relevantã).

Cât de oportunã era aceastã ame-
najare rutierã, în condiþiile în care banii
ar fi putut fi folosiþi pentru reabilitarea
unor drumuri cu mari probleme sau
pentru demararea unui proiect de mai
mare amploare ºi utilitate cu perspec-
tivã în acea zonã?

Acest proiect a fost aprobat înain-
tea proiectului din zona Metro – Aero-
port Otopeni? 

În concluzie, se constatã graba cu
care a început derularea proiectului,
operaþiune care poate ascunde anumite
interese obscure.

În acest sens, este necesarã monito-
rizarea de cãtre poliþia rutierã a acci-
dentelor de circulaþie ce vor avea loc în
zonã;

Înainte de iniþierea ºi derularea unor
astfel de amenajãri, trebuie depuse toate
eforturile pentru abordarea celor mai
bune soluþii, astfel încât sã nu fie necesar,
în cazul în care se constatã nereguli, sã
fie fãcute alte eforturi financiare.

Tot în cadrul acestei întâlniri, ATRC
a aflat cu stupoare cã drumul E60 DN1
sectorul Bucureºti-Braºov este consi-
derat de cãtre reprezentanþii CNADNR
„drum turistic”?! 
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Calculul elementelor structurale din lemn

pprrooff..  uunniivv..  ddrr..  iinngg..  AAlleexxaannddrruu  CCIIOORRNNEEII,,  FFaaccuullttaatteeaa  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  IIaaººii

Calculele de rezistenþã, efectuate
competent, corect, ºi optimizarea lor
pot determina economii la concepþia
ºi execuþia sistemului structural al
unei clãdiri de locuit din lemn. 

CCoonnddiiþþiiii ddee vvaallaabbiilliittaattee..
FFaaccttoorrii ddee ccoorreeccþþiiee

Valorile de calcul pentru speciile
de lemn brut ºi ecarisat sunt valabile
pentru urmãtoarele condiþii: durata de
încãrcare normalã (10 ani), conþinut
de umiditate mai mic de 19%,
mãrimea specificã a elementului, tem-
peratura normalã (<1000), utilizarea
unui singur element ºi elemente reze-
mate adecvat, astfel încât sã nu se
deformeze prin flambaj.

Factorii de corecþie utilizaþi pentru
calculul valorilor de calcul sunt: 

factorul de mãrime – CCFF se
aplicã la elementele din lemn rotund
supuse la încovoiere;

factorul de utilizare pe lat – CCFFuu
se aplicã  la lemnul ecarisat cu dimen-
siunea supusã la încovoiere egalã cu
grosimea (5–7,5 cm) ºi la elementele
din lemn laminat-încleiat, supuse la
încovoiere;

factorul de exploatare umedã – CCMM;;
factorul componentei repetative

– CCrr se aplicã la elementele din lemn
ecarisat (în grosime de la 5 la 10 cm),
supuse la încovoiere;

factorul duratei de încãrcare – CCDD;;
factorul temperaturii – CCtt=1,0,

CCtt<1,0 în cazul temperaturilor peste 1000;
factorul de stabilitate a grinzii – CCLL;

acesta nu se aplicã la încovoiere
simultan cu factorul de volum CCVV
pentru elementul încovoiat din lem-
nul laminat-încleiat (se va folosi cel
mai mic dintre factorii de corecþie);

factorul de stabilitate la flambaj – CCPP;
factorul volumului – CCVV se uti-

lizeazã la grinzile laminate-încleiate,
supuse la încovoiere, mai mari decât
o mãrime standard a grinzii;

factorul formei – CCff;
factorul de curburã – CCcc se aplicã

la elementele cu porþiuni curbe din
lemn laminat-încleiat, supuse la
încovoiere;

factorul efortului de forfecare –
CCHH paralel cu fibrele FFvv pentru ele-
mentele din lemn ecarisate (se multi-
plicã cu factorii efortului de forfecare CCsshh);

factorul rigiditãþii de flambaj –
CCTT se aplicã la elementele din lemn
ecarisate, supuse la compresiune (în
grosime ≤ 5–10 cm), supuse la încovoiere
combinatã cu compresiune axialã;

factorul ariei de rezemare – CCbb =
(lb+0,375)/lb, în care llbb este lungimea
rezemãrii (aplicatã numai la arii de
rezemare la care lungimea este mai
micã de 15 cm ºi este mai mare de
7,5 cm de marginea elementului). 

Valorile de calcul de bazã se noteazã
cu FF nederivatã (de exemplu, FFbb).

Valorile de calcul corectate se
noteazã cu FF derivatã (de exemplu, FF’’bb).

EElleemmeennttee ddiinn lleemmnn
ssoolliicciittaattee llaa îînnttiinnddeerree

Elementele întinse în structurile de
rezistenþã ale caselor din lemn sunt întâl-
nite, în mod obiºnuit, la elementele
inferioare ale grinzilor cu zãbrele ºi în
elementele de contravântuire.

Relaþia  de calcul este:

în care: 
F’t – efortul la întindere de calcul

corectat;
ft – efortul de întindere efectiv;
P – încãrcare de întindere;
A – suprafaþa transversalã;
CD – factorul duratei încãrcãrii;
CM – factorul umiditãþii;
Ct – factorul temperaturii;
CF – factorul de mãrime (adâncime).
Dacã elementul întins este îmbinat

cu ºuruburi, în relaþia capacitãþii por-
tante se va utiliza aria netã An=A-As,
în care As este egalã cu aria gãurilor
pentru ºuruburi.

EElleemmeennttee ddiinn lleemmnn
ssoolliicciittaattee llaa ccoommpprreessiiuunnee 

Efortul de compresiune axialã
apare mai rar la elementele struc-
turale de lemn, în schimb se manifestã

frecvent însoþit de efortul de înco-
voiere (datoritã încãrcãrii excentrice,
încãrcãrii orizontale ºi momentelor
de la capete).

Eforturile de compresiune apar la
elementele verticale ale scheletului
de rezistenþã, la partea comprimatã a
inimii grinzilor ºi la elementele de
contravântuire.

Axele secþiunii transversale rec-
tangulare conduc la determinarea
momentelor de inerþie diferite, dupã
cele douã direcþii, ceea ce înseamnã
rigiditãþi distincte. 

Raportul de zvelteþe al unui stâlp
este definit de lungimea liberã a
stâlpului ºi raza de giraþie (I/A)1/2 a
secþiunii. Se pot defini douã rapoarte
de zvelteþe dupã cele douã axe ale
secþiunii stâlpului, ºi anume L/rx ºi
L/ry, unde rx=(Ix/A)1/2=h/121/2 ºi
ry=b/121/2. Pentru stâlpii rectangulari
plini, factorii de zvelteþe sunt calculaþi
ca L/h dupã axa x ºi L/b dupã axa y.

Lungimea efectivã a elementului
comprimat este dependentã de
tipurile de rezemare ce influenþeazã
modurile de flambaj.

Modul de lucru al stâlpilor cu
lungimi variabile: stâlpii scurþi care
cedeazã prin strivirea fibrelor de
lemn, cei intermediari prin flambaj
inelastic (flambajul începe înainte de
deformare, iar deformarea apare pe
durata flambajului), iar cei cu
lungime mare se deformeazã prin
flambaj elastic (nu se deformeazã
înainte sau pe durata flambajului). 

Ecuaþia de calcul la compresiune este:

F’c = Fc x CD x CM x CT x CF xCP;
în care:
F’c= efortul de calcul de compre-

siune în lungul fibrelor;
fc = efortul de compresiune efectiv;
P = încãrcarea de compresiune; 
A = aria  transversalã; 

PPrreezzeennttuull  aarrttiiccooll  rreeccoommaannddãã  uunn  mmoodd  ddee  aabboorrddaarree  aa  ccaallccuulluulluuii  ddee  rreezziisstteennþþãã  aa  eelleemmeenntteelloorr  ssttrruuccttuurraallee  aallee  ccllããddiirriilloorr
ddee  llooccuuiitt  ddiinn  lleemmnn,,  ccoonnffoorrmm  nnoorrmmeelloorr  aammeerriiccaannee  ccoodd  CCAABBOO  ((TThhee  CCoouunncciill  ooff  AAmmeerriiccaann  BBuuiillddiinngg  OOffffiicciiaallss))..

continuare în pagina 82



RReevviissttaa  Construcþiilor sseepptteemmbbrriiee  22000055 81

HENSEL, cunoscutul pro-
ducãtor de sisteme de înaltã
calitate pentru distribuþia
energiei electrice din dotarea
clãdirilor industriale, deþine
locul întâi pe piaþa euro-
peanã cu „Sistemul de dis-
tribuþie modular Mi” ((ffoottoo  11)).

Sistemul de distribuþie,
compus din carcase complet
echipate cu aparaturã ºi sis-
teme de bare de distribuþie,
este disponibil pânã la
curentul nominal In = 630 A.

Carcasele complet echipate
((ffoottoo  44)) pot fi utilizate fie ca
tablouri electrice separate,
fie combinate modular –
într-o grilã-raster cu pasul de
150 mm – în tablouri de dis-
tribuþie complexe ((ffoottoo  22)).

În acest mod, se pot
executa tablouri de dis-
tribuþie a energiei electrice
pânã la un curent nominal
In = 630 A. Accesoriile
pentru conexiunile ºi cabla-
rea sistemelor de bare de
distribuþie, clemele de legã-
turã etc. completeazã oferta
de produse dând posibili-
tate specialiºtilor sã constate
siguranþa utilizãrii exclu-
sive a elementelor de insta-
laþii electrice cu verificãri
de tip la execuþia tablo-
urilor de distribuþie în regie
proprie ((ffoottoo  55)).

SSiisstteemmeellee  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee  MMii
HHeennsseell îºi confirmã de mult
timp înalta calitate, în primul
rând în instalaþiile electrice
industriale din medii cu praf,
umiditate crescutã, pericol de
coroziune, cu alte cuvinte
funcþionând în medii ambiante
agresive ((ffoottoo  33)).

Fabricate din materiale
plastice de înaltã calitate –
policarbonat incasabil, cu
conþinut redus de halo-
genuri – cele cinci dimensi-
uni de carcase sunt destinate
atât instalaþiilor electrice de
interior, cât ºi instalaþiilor
electrice protejate în exte-
rior. Culoare: gri, RAL 7032.

Carcasele corespund gra-
dului de protecþie IP 65 –
etanºe la praf ºi asigurând
protecþie împotriva stropi-
rilor cu jet de apã, clasã de
izolaþie II – izolaþie de pro-
tecþie. Materialul termoplast
de înaltã calitate nu este atacat
de coroziune sau acizi, cu
un domeniu de temperaturã
cuprins între – 400C ºi + 900C.

Comportament la ardere:
verificarea cu conductorul
încins IEC 60 695-2-1 7500C,
cu autostingere ºi greu
inflamabil. 

Tablouri de distribuþie Mi Hensel
AAcceessttee  ssiisstteemmee  ddee  iinnssttaallaaþþiiii  ssuunntt  ddeessttiinnaattee  mmoonnttaajjuulluuii  îînn  rreeggiiee  pprroopprriiee,,  ddiinn  ccoommppoonneennttee  ccuu  vveerriiffiiccããrrii  ddee  ttiipp  ddiinn

ccaatteeggoorriiaa  ddee  pprroodduussee  „„TTaabblloouurrii  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee  aa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee  ddee  jjooaassãã  tteennssiiuunnee,,  ppâânnãã  llaa  IInn==  663300  AA,,  IIPP  6655““..

FFoottoo  11::  TTaabblloouu  ddee  ddiissttrrii--
bbuuþþiiee  MMii  ppâânnãã  llaa  663300  AA,,  îînn
mmeeddiiuu  iinndduussttrriiaall

FFoottoo  33::  DDoommeenniiuu  ddee  uuttii--
lliizzaarree  îînn  iinndduussttrriiee::  ggrraadd  ddee  pprroo--
tteeccþþiiee  IIPP  6655  ––  eettaannºº  llaa  pprraaff  ººii
pprrootteejjaatt  îîmmppoottrriivvaa  ssttrrooppiirriilloorr
ccuu  jjeett  ddee  aappãã

FFoottoo  22::  CCaarrccaasseellee  pprreeeecchhii--
ppaattee  ssee  ppoott  ccoommbbiinnaa  îînn  ttaabblloouurrii
ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee  ddee  mmaarrii  ddiimmeennssiiuunnii

FFoottoo  44::  44..11  --  CCaarrccaassãã  MMii  ggooaallãã,,  ccuu  ccaappaacc  ttrraannssppaarreenntt;;
44..22  --  CCaarrccaassãã MMii  ggooaallãã,,  ccuu  ccaappaacc  ooppaacc;;    44..33  --  CCaarrccaassãã  MMii  ppeennttrruu
ssiigguurraannþþee  aauuttoommaattee;;    44..44  --  CCaarrccaassãã  MMii  ppeennttrruu  ccoonnttooaarree  ddee  eenneerrggiiee
eelleeccttrriiccãã;;    44..55  --  CCaarrccaassãã  MMii  ccuu  îînnttrreerruuppttoorr;;    44..66  --  CCaarrccaassãã  MMii  ccuu
ssiisstteemm  ddee  bbaarree  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee..

FFoottoo  55::  AAcccceessoorriiiillee  ppeennttrruu
ssiisstteemmee  ddee  bbaarree  ddee  ddiissttrriibbuuþþiiee,,
ppeennttrruu  ccaabbllaarree,,  cclleemmeellee  ddee
lleeggããttuurrii  eelleeccttrriiccee  eettcc..  ccoomm--
pplleetteeaazzãã  ooffeerrttaa  ddee  pprroodduussee  ddee
ccaattaalloogg

44..11 44..22 44..33 44..44

44..55 44..66
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Cp = factorul de stabilitate la flambaj
este definit prin relaþia:

F*c = Fc x CD x CM x CT x CR;
FcE = KcE E’ I / (Le/d)2;
în care:
KcE = 0,3 pentru lemnul rotund;
KcE = 0,418 pentru lemn încleiat-

laminat; 
c = 0,8 lemnul ecarisat
c = 0,85  lemn rotund
c = 0,90 lemn încleiat-laminat
E’ = E x CM x Ct x CT
Valorile mari pentru KcE ºi c la ele-

mentele din lemn ecarisat conduc la
valori mãrite ale lui Cp, ceea ce reflectã
variabilitatea redusã a proprietãþilor
structurale (de exemplu Fb,Fc,E) ale
acestor elemente.

Normele americane interzic uti-
lizarea elementelor comprimate cu
factorul de zvelteþe maxim >50.

În acest caz, raportul de zvelteþe
poate fi redus prin utilizarea con-
travântuirilor intermediare sau prin
mãrirea grosimii minime.

Pentru a evita mãrirea secþiunii stâlpului
din cauza flambajului, se poate înlocui
secþiunea rectangularã din lemn cu
un stâlp spaþial. 

Stâlpul spaþial este format din
douã elemente comprimate, cu un
interspaþiu de aproximativ 3,75 cm ºi
rigidizate cu conectori speciali din
lemn. În acest caz factorul de zvelteþe
are valori  pânã la 80, iar eforturile de
calcul la compresiune se mãresc de la
2,5 la 3 ori, comparativ cu stâlpii sin-
gulari comprimaþi. 

Pentru stâlpii din lemn cu secþiuni
diferite de cele rectangulare, ecuaþiile
de calcul prezentate mai sus sunt
modificate. 

EElleemmeennttee ddiinn lleemmnn
ssoolliicciittaattee llaa îînnccoovvooiieerree 

Elementele încovoiate la clãdiri
pot fi cãpriori, grinzi de tavan sau
grinzi de planºeu. 

Grinzile din lemn solicitate la
încovoiere pot fi contravântuite
lateral sau nu. Contravântuirile sunt
reazeme laterale (plãci comprimate
sau elemente de legãturã ataºate) sufi-
ciente ca sã permitã grinzii sã atingã
efortul de încovoiere admisibil înainte
de  producerea flambajului lateral.
În acest caz  CL = 1,0.

Grinda necontravântuitã poate
prezenta deformaþie din flambaj late-
ral, la un efort mai mic ca cel admisibil
la încovoiere, deci efortul de încovo-
iere de calcul trebuie redus cu fac-
torul de stabilitate CL.

Concepþia grinzilor din lemn
încovoiate poate fi controlatã cu un
numãr de factori. În cazul acestor
grinzi, eforturile produse de încãr-
cãrile exterioare sunt: de încovoiere,
forfecare transversalã, forþe tãietoare
în reazeme ºi în dreptul încãrcãrilor
concentrate.

Prima etapã la grinzile din lemn este
evaluarea eforturilor de încovoiere.

În cazul grinzilor foarte scurte sau
al celor cu încãrcãri mari, eforturile
de forfecare vor domina calculul. 

Grinzile contravântuite lateral au
factorul de corecþie la stabilitate
CL=1,0, iar în cazul grinzilor fãrã con-
travântuire lateralã factorul de stabili-
tate va fi CL<1.

Ecuaþia pentru determinarea efor-
turilor de încovoiere în grinzi cu con-
travântuire lateralã adecvatã este:

fb = M/S < F’b= Fb x CD x CM x Ct x
CF x CFu x Cr x Cf x CL

în care:
fb = efortul de încovoiere calculat;
F’b = efortul de încovoiere de calcul

corectat;
Fb = efortul de încovoiere de bazã; 
M = momentul de încovoiere maxim

pe lungimea grinzii;
S = modulul de rezistenþã al grinzii;
CD…Cf = factorii de corecþie;
CL= 1,0 factor de stabilitate al grinzii

contravântuite.
Ecuaþia pentru determinarea efor-

tului de forfecare transversalã sau ori-
zontalã este:

fv = V x Q/I x b ≤ F’v = Fv x CD x
CM x Ct x CH

în care :
F’V = efortul de forfecare orizon-

talã de calcul corectat;
Fv = efortul de forfecare orizontalã;
fv = efortul de forfecare calculat

transversal;
V = forþa de forfecare transversalã

de-a lungul grinzii;
I = momentul de inerþie secundar

al ariei faþã de axa neutrã;
b = lãþimea grinzii la nivelul unde

este evaluat efortul de forfecare;
Q = momentul de inerþie al ariei

transversale (dintre fibra extremã ºi
punctul în care efortul de forfecare
este evaluat), calculate faþã de axa
neutrã;

CD…CH = factori de corecþie.
Eforturile de pe reazem. Încãrcãrile

concentrate de la nivelul reaze-
melor de capãt sau la încãrcãrile
concentrate pot produce cedãri la
compresiune localã perpendicularã
pe fibre. Prevenirea strivirii locale
se realizeazã prin asigurarea unei

suprafeþe de rezemare adevãrate sub
fiecare încãrcare.

Criteriul determinant pentru reazemele
de capãt ºi încãrcãrile concentrate  sunt:

fc⊥ = R/A < F’c⊥ = Fc⊥ x CM x Ct x Cb
fc⊥ = P/A ≤ F’c⊥ = Fc⊥ x CM x Ct x Cb

--    la încãrcãri concentrate
în care:
Fc⊥= efort de compresiune de calcul

perpendicular pe fibre;
F’c⊥= efort de compresiune de calcul

corectat, perpendicular pe fibre;
R = reacþiune;
P = încãrcare concentratã;
A = aria de rezemare la nivelul

încãrcãrii sau reazemului fc⊥ = efortul
de rezemare calculat perpendicular
pe fibre;

CM…Cb = factori de corecþie.
Sãgeata grinzii încovoiate se calcu-

leazã în domeniul elastic.
În cazul încãrcãrilor de scurtã

duratã, curgerea lentã nu este un fac-
tor ce influenþeazã mãrimea sãgeþii,
comparativ cu încãrcãrile de lungã
duratã unde curgerea lentã are o
influenþã majorã asupra sãgeþii ele-
mentului încovoiat.

Sãgeata totalã (∆total) se compune
din sãgeata datoritã încãrcãrii utile
(∆L) la care se adaugã de douã ori
sãgeata din greutatea proprie (2∆D).

∆total = ∆L + 2∆D
Pe de altã parte, sãgeata iniþialã,

din cauza greutãþii proprii, apare
înainte ca tavanul din mortar sau
plãci de gips-carton sã fie aplicat pe
grinzile planºeului. Deci greutatea
proprie poate fi omisã în calculele de
sãgeatã.

Criteriile de proiectare pentru
sãgeatã sunt:

∆total = ∆ ==  kwL4/EI pentru sarcini
uniform distribuite;

∆total = ∆ ==  kPL3/EI pentru sarcini
concentrate;

în care:
k = coeficient dependent de

natura ºi distribuþia încãrcãrilor.
Sãgeþile admisibile sunt:
∆total ==  L/360 la grinzi pe care

reazemã tavanul din mortar;
∆total = L/240 la grinzi cu tavanul

din plãci din gips-carton;
în care L = deschiderea grinzii.
În acest articol s-au pãstrat nota-

þiile din normele americane. 

urmare din pagina 80
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Casa interactivã

Cercetãrile desfãºurate aici ar
putea sã conducã la apariþia pânã la
sfârºitul deceniului a caselor asam-
blate cu uºurinþã din module, care se
pot adapta facil noilor tehnologii
apãrute sau preferinþelor viitorilor
ocupanþi, reprezentând astfel o con-
curenþã serioasã pentru constructorii
tradiþionali.

În program sunt implicaþi opt
cercetãtori ºi între 5 ºi 10 studenþi în
domenii: ca arhitecturã, tehnologie,
construcþii, calculatoare sau artã. Dar acesta
nu este un turn de fildeº academic.
În medie de douã ori pe sãptãmânã,
echipa de cercetãtori este contactatã
de companii din industria construcþi-
ilor sau tehnologicã. Aceste companii
avangardiste au înþeles cã noile
tehnologii de fabricaþie ºi cele
digitale permit deja altor domenii
fabricarea de produse complexe,
personalizate, la costuri mici. Ele mai
considerã cã a sosit timpul ca aceste
avantaje sã fie aplicate ºi în con-
strucþiile de locuinþe.

NNooii ssiisstteemmee,, nnooii ccoonnssttrruuccttoorrii
La sfârºitul a doi ani de cercetãri ºi

colectãri de fonduri, ideea a fost pusã
în practicã prin proiectarea unei
case-prototip pentru campusul din

Cambridge al Institutului tehnologic
din Massachusetts. În primul rând,
scopul „Casei-laborator” de 160 m2

este evaluarea unui sistem de
construcþie complet nou. O datã realizatã,
aceastã casã va fi folositã pentru a studia
interacþiunea oamenilor cu tehnologia
ºi pentru a aduna date utile producãto-
rilor în dezvoltarea noilor produse
pentru asemenea case.

Cadrul „Casei-laborator” este
alcãtuit din stâlpi ºi grinzi fabricate
din materiale uºoare – plastic ºi sticlã –
printr-un proces asemãnãtor mode-
lãrii spaghetelor, fibrele de sticlã
fiind „trase” prin matriþã dupã ce au
fost acoperite cu rãºini. Cadrul
conþine canale de cabluri ºi permite
adãugarea de izolaþii.

Nu existã nici un diblu, ºurub
sau cui. Pereþii exteriori sunt consti-
tuiþi din module care pot fi fixate în
cadru de cãtre muncitori necalificaþi
ºi pot fi schimbate dupã necesitãþi.

Pereþii interiori sunt construiþi din
dulapuri mobile, a cãror amplasare
poate fi modificatã dupã dorinþa
noilor proprietari (sau pot fi lipite
temporar de pereþi, lãsând spaþiu liber
pentru o petrecere).

IInntteeggrraattoorriiii
Deºi unele firme de construcþii s-au

arãtat interesate de „Casa-laborator”,
nici una nu a investit în construcþia ei.
Fondurile sunt obþinute mai degrabã
de la firme din afara sectorului con-
strucþiilor de locuinþe, mai ales de la
marile firme din industria tehnologiei.
Acestea sunt conºtiente cã, înainte de
a-ºi putea integra produsele în locuinþã,
trebuie sã existe un nou concept
privind construcþia ºi îmbunãtãþirea
caselor. Dupã ce a dezbãtut ideea
proiectului cu constructorii de
locuinþe locali ºi naþionali, autorii ei
au ajuns la concluzia cã ar trebui
folosiþi antreprenorii comerciali, aces-
tora fiindu-le mai familiare sistemele
sofisticate.

UUnn  ssoonnddaajj  rreeaalliizzaatt  îînn  aannuull  11999988  ddee  ccããttrree  oo  ffiirrmmãã  nneeww--yyoorrkkeezzãã  ddee  mmaarrkkeettiinngg  aa  ccoonnssttaattaatt  ccãã  mmeemmbbrriiii  nnooiiii  ggeenneerraaþþiiii
ccaauuttãã  pprroodduussee  ppeerrssoonnaalliizzaattee  îînn  ttooaattee  ddoommeenniiiillee,,  ddee  llaa  hhaaiinnee  ppâânnãã  llaa  mmaaººiinnii..  ÎÎnn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  ccaasseellee,,  ccuu  ttooaattee  ccãã  llee
pprreeffeerrãã  ppee  cceellee  ffããccuuttee  llaa  ccoommaannddãã,,  cceeii  mmaaii  mmuullþþii  nnuu  ººii  llee  ppoott  ppeerrmmiittee..  DDaaccãã  rreeuuººeeººttii  ssãã  rrããssppuunnzzii  aacceessttoorr  cceerriinnþþee  ccuu  uunn
ccoosstt  rreezzoonnaabbiill,,  ppiiaaþþaa  eessttee  uurriiaaººãã..  LLuuâânndd  îînn  ccoonnssiiddeerraarree  ººii  ddiivveerrssiittaatteeaa  ggoossppooddããrriiiilloorr  ––  ffaammiilliiii  ttrraaddiiþþiioonnaallee,,  ffaammiilliiii  ccuu  uunn
ssiinngguurr  ppããrriinnttee,,  aadduullþþii  ccaarree  îîººii  îînnggrriijjeesscc  ppããrriinnþþiiii  ppeennssiioonnaarrii,,  cceelliibbaattaarrii  ––  oo  ccaassãã  ccaarree  ssee  ppooaattee  aaddaappttaa  cceerriinnþþeelloorr  ddiiffeerriiþþiilloorr
pprroopprriieettaarrii  ffããrrãã  rreemmooddeellããrrii  mmaajjoorree  eessttee  iiddeeaallãã..  AAcceeaassttaa  aa  ffoosstt  iiddeeeeaa  ddee  llaa  ccaarree  uunn  ggrruupp  ddee
cceerrcceettããttoorrii  ddiinn  ccaaddrruull  DDeeppaarrttaammeennttuulluuii  ddee  AArrhhiitteeccttuurrãã  aall
IInnssttiittuuttuulluuii  TTeehhnnoollooggiicc  ddiinn  MMaassssaacchhuusseettttss
aa  ppoorrnniitt  llaa  ssttuuddiieerreeaa  ººii  pprrooiieeccttaarreeaa  uunneeii
„„CCaassee––llaabboorraattoorr””  ccaarree  ssãã  rreevvoolluuþþiioonneezzee
pprrooiieeccttaarreeaa  ººii  ccoonnssttrruuccþþiiaa  llooccuuiinnþþeelloorr..

continuare în pagina 90
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În aceste condiþii este posibil
oare ca pe viitor casele sã fie con-
struite de cãtre firme de comerþ?

Se pare cã da!
Autorii ideii susþin cã într-adevãr,

în viitor nu vor mai exista construc-
tori, iar casele vor fi asamblate de
«integratori». Peste 15–20 de ani
piaþa noilor locuinþe va fi dominatã
de corporaþii cu capital mare din
afara domeniului construcþiilor –
furnizori, ca Home Depot (o reþea de
mari magazine distribuitoare de
materiale ºi subansambluri pentru
construcþii), comercianþi cu amãnuntul,
ca Sears, companii de tehnologie, ca
Microsoft, sau chiar de lifestyle, ca
Ralph Lauren.

Astfel de companii au acces la
tehnologia complexã ºi capacitãþile de
management ºi marketing necesare
personalizãrii locuinþelor, pornind de
la modulele componente. Marile firme
de construcþii care nu iau în conside-
rare o asemenea idee ar putea ajunge
în aceeaºi situaþie în care s-a gãsit
industria auto americanã în anii 1970,
dupã „invazia” maºinilor sofisticate
produse în Japonia sau Europa.

ªi arhitecþii vor trebui sã se
adapteze noii situaþii, o datã ce design-ul
caselor va deveni virtual. Produse soft-
ware nou-dezvoltate permit constru-
irea de site-uri Web care sã simuleze
proiectarea unei case, dându-le celor
interesaþi de cumpãrarea unei locuinþe
posibilitatea sã studieze configuraþia
spaþialã a casei ºi sã-ºi exprime
preferinþele din punctul de vedere al
iluminãrii, al finisajelor, amenajãrilor,
instalaþiilor electrice ºi al altor tehnologii.
Vor exista, de asemenea, sisteme
expert care, folosind aceste date, vor
propune proiecte de locuinþe care sã
vinã în întâmpinarea nevoilor ºi valo-
rilor exprimate de cumpãrãtori.

Producãtorii vor obþine licenþe
pentru motoare de proiectare de la
arhitecþi renumiþi, care vor primi ast-
fel un onorariu pentru fiecare casã
proiectatã de sistemul respectiv.

Indiferent dacã proiectul final este
hipertradiþional sau hipermodern,
asamblarea se va face dupã acelaºi
sistem de construcþie ºi va putea face
faþã „potopului” de noi tehnologii.

Dupã terminarea construcþiei
„Casei-laborator”, vor fi invitaþi
oameni sã locuiascã în ea câte o
sãptãmânã. Ei vor fi supravegheaþi cu
atenþie pentru a se vedea cum interac-
þioneazã, în general, cu casa ºi, în par-
ticular, cu noile tehnologii.

Datele colectate vor servi sponso-
rilor programului pentru a dezvolta
produse adaptate atât locuinþelor noi,
cât ºi celor deja existente. Acest labo-
rator le va permite sã testeze con-
ceptele înainte de a investi sume mari
în dezvoltarea produselor.

Eventual, aceste noi produse vor
determina în rândul consumatorilor
creºterea cererii pentru case în care
ele pot fi integrate, astfel încât com-
paniile care pot construi asemenea
case vor gãsi o piaþã în expansiune.
Dacã se profitã de inovaþiile pe care
alte domenii le-au pus deja în apli-
care, posibilitãþile sunt nelimitate.

DDaaccãã ppeerreeþþiiii aarr ppuutteeaa vvoorrbbii
Se considerã cã, pânã în 10 ani,

locuinþele nou-construite vor fi pline
de senzori. Producãtorii de bunuri de
consum lucreazã deja la etichete de
identificare cu frecvenþe radio (RF),
cu costuri scãzute, menite sã
înlocuiascã codurile de bare.

Majoritatea producãtorilor de
materiale de construcþii ºi amenajãri
se gândesc cum sã introducã senzorii
corespunzãtori în produsele lor.

Combinarea etichetelor RF cu
suprafeþe cu senzori va permite unui
server central sã þinã inventarul
tuturor lucrurilor din casã. Alþi sen-
zori vor permite casei sã înveþe ºi sã
anticipeze modul de viaþã al ocupanþilor.
Reacþiile posibile ale acesteia variazã
de la ajustarea temperaturii ºi a
luminii pânã la a se asigura cã este
destulã cafea.

Dar cele mai importante inovaþii
sunt, probabil, tehnologiile medicale
care oferã ºansa oamenilor sã-ºi
petreacã bãtrâneþea în propriile case.

De exemplu, cercetãtorii au con-
struit un prototip de inel capabil sã
mãsoare nivelul de oxigenare a sân-
gelui – util celor care au probleme res-
piratorii sau cardiace. Unul dintre
studenþii din echipa „Casei–laborator”
lucreazã la un sistem care poate
prevedea apariþia unui atac de cord.
Astfel de sisteme faciliteazã identifi-
carea unei probleme înainte de a
deveni o crizã ºi transmit alerte senzo-
rilor încorporaþi în casã. Casa va avertiza
apoi purtãtorul dispozitivului respectiv.

Cum va reuºi sã transmitã casa
informaþia potrivitã, la momentul
potrivit, persoanei potrivite? Un infor-
matician are misiunea de „a face calcu-
latoarele sã vadã lumea aºa cum o vãd
oamenii”. El a proiectat o tabelã digitalã
al cãrei prototip se gãseºte într-un mic
laborator de cercetare de lângã biroul lui.
Dacã aºezi o cutie cu cereale marcatã
cu etichetã RF pe tabelã, aceasta va
emite un mesaj spunând ce este în
cutie, câte calorii ºi ce conþinut în
grãsime are. În combinaþie cu alte tipuri
de senzori, care pot identifica cine
unde stã, aþi putea fi atenþionaþi cã e
timpul sã vã luaþi medicamentul astfel
încât sã fiþi singurul din casã care vede
mesajul respectiv.

Cea mai mare piedicã în calea
acestei tehnologii o constituie grija
pentru intimitate. Chiar vreþi sã fiþi
urmãriþi de senzori care poate îºi
lanseazã rezultatele pe Internet?
Oamenii  vor accepta aceastã
tehnologie, dacã beneficiile ei vor fi
evidente ºi vor fi mulþumiþi de modul
cum le este protejatã intimitatea.
Iar dacã aceastã casã le va permite sã
trãiascã mai mult, atunci vor accepta
chiar un grad de risc în ceea ce
priveºte intimitatea. 

urmare din pagina 88
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Pentru termoizolarea halelor pe structuri uºoare pre-
fabricate (oþel, beton, lemn etc.), URSA vã oferã o soluþie
ieftinã ºi eficientã pentru sistemele de închidere ale acestora:
placare cu tablã cutatã la exterior ºi termoizolaþie din
saltea de vatã de sticlã URSA FK (Therwoolin FK), prevãzutã
cu caºeraje speciale, cu urechi ce permit montarea rapidã,
prin capsarea marginilor acestora una de alta.

Aceastã soluþie se poate aplica la izolarea sãlilor de
sport, a saloanelor auto, a piscinelor, a halelor industriale
ºi a halelor de depozitare, atâta timp cât specificul de
funcþionare al halei nu impune realizarea unor placãri inte-
rioare care sã reziste la solicitãri mecanice. În plus, suprafaþa
de finisare a pereþilor ºi a planºeului este constituitã din
materialul de caºerare - vinil
ignifugat de sau polipropilenã.

Pentru termoizolarea
halelor pe structuri uºoare,
URSA România vã pune la
dispoziþie produsele spe-
ciale FK, având caracteristi-
cile prezentate în tabel.

TTiippuurrii  ddee  ccaaººeerraajjee::  
AAWW33 - caºeraj din folie

de aluminiu armatã cu fibrã
de sticlã, finisatã cu vinil
ignifugat, culoare albã;

AAWW55 - caºeraj din hârtie
cu armãturã de fibrã de poli-
ester pe trei direcþii, finisatã
cu folie de polipropilenã;

AAWW22 - caºeraj din folie de aluminiu armatã cu fibrã de
sticlã, suprafaþã lãcuitã, de culoare gri;

AAMM33 - caºeraj din folie de aluminiu cu hârtie ºi armã-
turã de sticlã (se recomandã utilizarea în locuri care nu
sunt vizibile).

Dupã cum puteþi vedea în desenul alãturat, între
saltelele termoizolante ºi tabla cutatã se vor fixa benzi
termoizolatoare Therwoo-Block, rezistente la solicitãri.
Ele vor reduce influenþa punþilor termice ale legã-
turilor structurale, asigurând o asamblare mai facilã.
Nu se impun alte metode de fixare sau rezemare a
termoizolaþiei.

Pentru detalii suplimentare vã stãm la dispoziþie la
adresa menþionatã în pagina alãturatã.

Soluþii URSA 
pentru termoizolarea halelor industriale

Tip produs Tip Lungime Lãþime Grosime Densitate Conductivitate termicã - �10 (la 100)

URSA sortiment (mm) (mm) (mm) (kg/mc) (W/mK)

Saltele caºerate FK 3000 - 40000 1200

50, 60, 75, 80, 

12 0,036

cu urechi de FK-1 3000 - 40000 1200

100, 120, 140, 

14 0,035

prindere,

FK-2 3000 - 37000 1200 160 16 034comportare

la foc - C1
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((ccoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  66))
CCoonnddiiþþiiiillee ddee ppuunneerree îînn ooppeerrãã

aa hhiiddrrooiizzoollaaþþiiiilloorr
aa)) Structurile hidroizolante ºi ter-

mohidroizolante vor fi asigurate la
întreruperea lucrului, astfel încât sã se
evite deteriorarea lucrãrii executate
din cauza factorilor naturali previzi-
bili (precipitaþii, vânt), ce pot acþiona
pe timpul pauzelor de lucru (noaptea,
zile libere);

bb)) Aplicarea structurilor hidroizo-
lante se va face pe zone ºi sensuri
determinate, þinându-se seama, în
special, de pante, de cãile de acces,
transport ºi manipulare a materialelor,
fãrã afectarea zonelor cu lucrãri în
curs de execuþie sau terminate;

cc))  Dotãrile grele de lucru (butelii
cu gaz, containere sau paleþi cu mate-
rial hidroizolant etc.) vor fi prevãzute
cu postamente ºi elemente de trans-
port care sã nu deterioreze suprafe-
þele suport ºi cele hidroizolante;

dd))  La pante generate mai mici de 2%
se admit stagnãri de apã pe suprafeþe
limitate.

PPrriinncciippiiiillee ggeenneerraallee
aallee dduurraabbiilliittããþþiiii lluuccrrããrriilloorr 

Durabilitatea unui sistem poate fi
caracterizatã prin douã moduri de
evaluare:

aa))  GGaarraannþþiiaa  aaccoorrddaattãã (durabilitate
garantatã de cãtre executant ºi/sau
producãtor): acest procedeu trebuie
sã constituie un sistem obligatoriu de
evaluare (cu referire la materialele
hidroizolante componente ale struc-
turii sau la structura în ansamblu);

bb))  DDuurraattaa  ddee  uuttiilliizzaarree  aapprreecciiaattãã:
acest procedeu constituie un sistem
orientativ de evaluare calitativã ce
poate fi luatã în considerare în funcþie
de organismul care face aprecierea
sau susþinerea prin exemplificãri.

Sistemul de garantare trebuie sã
precizeze mãsurile de întreþinere pre-
conizate, în funcþie de condiþiile de
utilizare, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.10/1995, cu garanþie
de 10 ani. În cazuri particulare, prin
convenþie între pãrþi (proiectant, exe-
cutant, beneficiar) se pot stabili alte
termene.

Mãsurile de întreþinere preconizate
ºi frecvenþa acestora trebuie stipulate
în Dosarul Tehnic (cartea tehnicã a
construcþiei).

Condiþiile de utilizare ºi funcþio-
nare trebuie stabilite prin tema-pro-
gram ºi vor fi menþinute pe întreaga
duratã normatã. Condiþiile stipulate
în tema-program pot fi completate de
cãtre proiectant în funcþie de criteriile
de calitate considerate.

Principiile particulare ale durabi-
litãþii hidroizolaþiilor clãdirilor implicã
un sistem funcþional privind verifi-
carea, exploatarea ºi întreþinerea
acestora.

SSiisstteemmuull  ddee  vveerriiffiiccaarree::
Controlul calitãþii lucrãrilor de

hidroizolaþii se va face pe parcursul
desfãºurãrii lucrãrilor, pe faze deter-
minate ºi la terminarea acestora, ºi
vor fi stipulate în procese-verbale ce
se vor anexa la cartea tehnicã a con-
strucþiei, astfel:

aa)) Verificãri pe parcursul lucrãrilor:
se verificã calitatea suportului, calitatea
materialelor hidroizolante, poziþio-
narea ºi fixarea în structura suport a
pieselor înglobate, de trecere, a elemen-
telor de strãpungere etc., calitatea exe-
cuþiei pe etape de lucru a structurii
hidroizolante ºi/sau termohidroizolante.

bb)) Rectificãri: se executã rectificãri
locale, unde este cazul, pe etape de
lucru, precum ºi rectificãri privind sis-
temele de asigurare ºi protecþie a even-
tualelor defecþiuni locale ºi de finisare
a suprafeþei hidroizolate, unde este cazul.

cc)) Verificare finalã: (1) verificarea
de suprafaþã se va realiza vizual ºi
prin tatonare, urmãrind corecti-
tudinea ºi calitatea modului de apli-
care, lipire, racordare, acoperire, de
asigurare ºi de protecþie a structurii
hidroizolante (la cerere, se poate face
ºi verificarea structuralã prin sondaje-
carotare, cu probe de laborator ale
acestora); (2) verificarea docu-
mentelor privind controalele de
calitate (procese-verbale) efectuate
pe parcursul desfãºurãrii lucrãrilor;
(3) verificarea prin proba cu apã
(unde este posibilã realizarea inundãrii
cu apã) timp de 72 ore (fãrã a se depãºi
capacitatea de stabilitate ºi rezistenþã
a clãdirii).

dd)) Verificãri periodice: verificarea
periodicã se va realiza conform unei
metodologii stabilite de cãtre beneficiar
cu proiectantul ºi/sau executantul.
Aceastã verificare se recomandã a fi
efectuatã la intervale de doi ani. 

((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  vviiiittoorr))

CUM SÃ NE FERIM DE SURPRIZELE
UNEI HIDRO-TERMOIZOLAÞII
EXECUTATE DEFECTUOS (IV)

MMEEDDIIAA  CCIITTYY  HHPP  eessttee  oo  ssoocciieettaattee  ssppeecciiaalliizzaattãã  îînn  ddoommeenniiuull  lluuccrrããrriilloorr  ddee  hhiiddrroo--tteerrmmooiizzoollaaþþiiii  ccaarree  ddeessffããººooaarrãã  aacceessttee
aaccttiivviittããþþii  ssppeecciiffiiccee  ssuubb  iinncciiddeennþþaa  nnoorrmmeelloorr  ººii  nnoorrmmaattiivveelloorr  îînn  vviiggooaarree..  CCoonnttiinnuuããmm  ssãã  sseemmnnaallããmm  ccââtteevvaa
eelleemmeennttee  ppaarrttiiccuullaarree  ccuu  pprriivviirree  llaa  tteehhnnoollooggiiiillee  uuttiilliizzaattee  îînn  hhiiddrroo--tteerrmmooiizzoollaarreeaa  tteerraasseelloorr,,  pprreeccuumm  ººii  aa  aallttoorr  ssuupprraaffeeþþee
ccaarree  nneecceessiittãã  aassttffeell  ddee  lluuccrrããrrii..
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BBdd..   UUnnii rr ii ii   nnrr ..   2277,,
bbll..  1155,,  sscc..  22,,  aapp..  4422,,
SSeeccttoorr  44,,  BBuuccuurreeººttii
TTeell..::  002211--333355..7722..4422,,
FFaaxx::  002211--333366..6655..6677

MMEEDDIIAA  CCIITTYY  HHPP reprezintã în România câteva branduri
importante din Europa ºi din lume:

IITTAALLIIAANNAA  MMEEMMBBRRAANNEE – al treilea producãtor
italian de materiale hidro ºi termoizolante;

IIKKOO  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  ((BBeellggiiaa))  – liderul european în
producþia de materiale bituminoase pentru terase ºi
acoperiºuri;

PPOOLLIISSYYSSTTEEMM  --  deþinãtorul unui patent pentru pro-
ducþia polipropilenei termoplastice utilizate în hidroizo-
laþii diverse ºi, nu în ultimul rând,

PPOOLLYYFFEELLTT  – 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:

SSCCUUDDOOTTHHEERRMM  ––  tteerrmmooiizzoollaaþþiiee  ccaaººeerraattãã  ccuu  ssttrraattuurrii
ddee  mmeemmbbrraannãã  hhiiddrrooiizzoollaattooaarree  ppee  ssuuppoorrtt  ddiinn  ppoolliissttiirreenn,,
ppoolliiuurreettaann  ssaauu  vvaattãã  mmiinneerraallãã  ––  pprroodduuss  aall  IITTAALLIIAANNAA
MMEEMMBBRRAANNEE;;

AARRMMOOUURRPPLLAASSTT  ––  mmeemmbbrraannãã  hhiiddrrooiizzoollaattooaarree  ddee
44  mmmm  ººii  55  mmmm  ccuu  uunn  ccoonnþþiinnuutt  rriiddiiccaatt  ddee  ppoolliieesstteerr  ((mmiinniimmuumm
118800  ggrr//mmpp))  ––  pprroodduuss  aall  IIKKOO  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL;;

FFOORRTTUUNNEE  GGSS  TTNNTT  ––  ppoolliipprrooppiilleennãã  tteerrmmooppllaassttiiccãã  ccuu
dduurraattaa  ddee  vviiaaþþãã  ddee  oo  ssuuttãã  ddee  aannii  ººii  ssttaabbiilliittaattee  îînnttrree  --  660000CC  ººii
++  11000000CC  ––  pprroodduuss  aall  PPOOLLIISSYYSSTTEEMM..

Toate produsele promovate de MMEEDDIIAA  CCIITTYY  HHPP sunt
certificate pe piaþa româneascã prin agrement eliberat de
IINNCCEERRCC  Bucureºti, IINNCCEERRTTRRAANNSS Bucureºti, sunt aprobate
de MLPTL ºi AND corespunzând normelor de calitate
IISSOO  99000000.. GGaarraannþþiiaa  ttuuttuurroorr  pprroodduusseelloorr  vvâânndduuttee  ddee
MMEEDDIIAA  CCIITTYY  HHPP  eessttee  ddee  1100  aannii.

MMEEDDIIAA  CCIITTYY  HHPP a livrat produsele sale pentru lucrãrile
unui numãr de ppeessttee  110000  ddee  cclliieennþþii din întreaga þarã, în
vederea realizãrii unor obiective incluzând hidro ºi ter-
moizolaþii, 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 uunn  mmiilliioonn  ddee  mmeettrrii  ppããttrraaþþii..  

MMEEDDIIAA  CCIITTYY  HHPP a pus în operã, în cursul anului trecut,
aceste materiale pentru un numãr depãºind 4400  ddee  cclliieennþþii
ººii  ppeessttee  5500..000000  mmpp, 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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Sisteme de etanºare
iinngg..  BBooggddaann  SSTTÃÃNNEESSCCUU

Realizatã din PVC de înaltã densitate prin extrudare,
gama de benzi apa-stop Supercast PVC este special
proiectatã pentru a fi aplicatã în rosturile din betonul turnat
in situ pentru a oferi o etanºare excelentã ((ffoottoo  11)). Utilizãrile
tipice ale acestor materiale speciale includ rosturi la rezer-
voare, baraje, canale, diguri, subsoluri ºi fundaþii, pereþi
sau tunele. 

Gama Supercast PVC include douã tipuri de secþiuni:
Supercast Hydrofoil, care se amplaseazã central în rost, ºi
Supercast Rearguard, care se fixeazã extern, la marginile
rostului ((ffiigg..  11  ºi 22)). Datoritã faptului cã rezistã la deplasãri
ale rostului de pânã la 10 mm ºi la o presiune hidrostaticã
de pânã la 10 m, benzile Supercast sunt folosite cu succes
în toatã lumea la crearea sistemelor de etanºare a
rosturilor. Aceste sisteme mai conþin, pe lângã benzile
apa-stop, un filer de rost ºi un mastic de etanºare care, de
obicei, este pus în operã peste o bandã ruptoare de legãturã.
Banda de rupere a legãturii are rolul de a împiedica
apariþia adeziunii pe trei pãrþi ale masticului de etanºare,
fapt care ar duce la o scurtare considerabilã a duratei de
lucru a acestuia.

Benzile Supercast PVC prezintã un bulb amplasat central,
conceput special ca un suport pentru filerul de rost.
În cazul secþiunilor Hydrofoil, acesta are o secþiune
hexagonalã, fapt care permite preluarea miºcãrii din rost,
asigurând în acelaºi timp o suprafaþã planã. Din aceleaºi
considerente, bulbul benzilor Rearguard are o formã
trapezoidalã.

În cazul executãrii unui rost de dilatare la un rezervor ((ffiigg..  33)),
putem folosi o bandã Supercast Hydrofoil amplasatã cen-
tral în cofraj. Fixarea ºi menþinerea benzii pe poziþie în
momentul turnãrii sunt realizate prin legarea acesteia de
armãturã, fapt posibil datoritã existenþei unor urechi de
prindere aflate pe lateralele benzii, care sunt special
întãrite pentru a asigura o îmbinare rigidã. Dupã decofrare
este introdus în rost Hydrocell XL, filer de rost din polie-
tilenã celularã reticulatã, semi-rigid ºi non-absorbant.

Datoritã structurii reticulate, Hydrocell XL este rezistent la
presiunea lateralã ºi la cea hidrostaticã, având o revenire
de 98% dupã o compresiune de 50%. Alte caracteristici
ale acestui filer sunt o bunã rezistenþã chimicã, transferul
scãzut al încãrcãrilor la muchiile rosturilor, faptul cã nu
extrudeazã ºi cã nu conþine bitum. Masticul de etanºare
folosit va fi Thioflex 600, o pastã multicomponentã pe
bazã de polimeri polisulfidici care se aplicã la rece. Înainte
de aplicarea masticului, ne vom asigura cã suprafaþa rostului
este uscatã, curatã ºi nu este îngheþatã. Atunci când
Thioflex 600 este folosit împreunã cu Hydrocell XL nu mai
este necesarã aplasarea unui ruptor de legãturã, rolul aces-
tuia fiind preluat de cãtre Hydrocell XL.

Thioflex 600 se aplicã în rosturi având deschiderea
între 5 mm ºi 50 mm prin turnare sau cu ajutorul pistolului.
În exemplul de faþã, lãþimea recomandatã a rostului supus
presiunii hidrostatice este de 20 mm. Raportul optim
lãþime/adâncime al masticului în rosturile care preiau
miºcãri ciclice va fi de 2:1, adâncimea minimã a rostului
umplut cu mastic fiind de 10 mm în cazul suprafeþelor din
beton.

Dacã dorim sã executãm un rost de dilatare orizontal la
o structurã subteranã ((ffiigg..  44)), putem folosi o bandã Supercast
Rearguard, care va fi întinsã ºi fixatã înainte de a turna
betonul. În acest caz, putem folosi pe post de filer Fibreboard,
o placã fibrolemnoasã impregnatã cu bitum, rezistentã la
extrudare, care se foloseºte la umplerea rosturilor mobile
ale elementelor turnate in situ. Montarea Fibreboard se
realizeazã prin prinderea acesteia de cofrag cu ajutorul
unor cuie din cupru, care vor avea floarea ieºitã în exterior
pentru a nu fi smulse împreunã cu placa fibrolemnoasã la
decofrare. În acest caz, înainte de aplicarea masticului
Thioflex 600 este necesarã aplicarea unei benzi de rupere a
legãturii, cum este Expandafoam, care este o bandã din
polietilenã celularã spongioasã non-absorbantã ce poate fi
folositã ºi ca filer ºi se gãseºte sub formã de folie sau ºnur,
având o revenire în urma compresiunii de peste 70%.

EEttaannººaarreeaa  iinntteeggrraallãã  aa  rroossttuurriilloorr  mmoobbiillee  ssaauu  aa  cceelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiee  rreepprreezziinnttãã  uunn  ffaaccttoorr  ddeetteerrmmiinnaanntt  îînn  cceeeeaa  ccee
pprriivveeººttee  aassiigguurraarreeaa  uunneeii  bbuunnee  hhiiddrrooiizzoollaaþþiiii  aa  ssttrruuccttuurriilloorr  ddee  rreetteennþþiiee  ssaauu  eexxcclluuddeerree  aa  aappeeii..

FFiigg  11::  SSuuppeerrccaasstt  HHyyddrrooffooiill FFiigg..  22::  SSuuppeerrccaasstt  RReeaarrgguuaarrdd
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Atunci când avem de-a face cu rosturi în care sistemul
apa-stop din PVC ar necesita o cofrare complexã, se poate
folosi Supercast SW ((ffoottoo  22)), o bandã din elastomer sintetic
de înaltã performanþã cu secþiune rectangularã, hidrofilã,
gonflabilã în contact cu apa. Benzile Supercast SW rezistã

la sãrurile din beton ºi din pânza freaticã, asigurând o
etanºare eficientã ºi nefiind afectate de ciclurile de
umectare-uscare pe termen lung. Gama Supercast SW
oferã soluþii simple de etanºare la intrãrile conductelor,
rosturi în plan vertical ºi rosturi supuse la ºocuri, având o
proproþie a expansiunii volumetrice de pânã la 300% ºi o
rezistenþã la presiunea hidrostaticã de pânã la 50 m.

Oricare ar fi soluþia de etanºare aleasã, SC IRIDEX
GROUP PLASTIC, prin intermediul Departamentului
Materiale de Constructþi – Fosroc, vã stã la dispoziþie,
oferindu-vã consultanþã ºi o gamã largã de materiale
speciale de construcþii. 

FFiigg..  33::  RRoosstt  ddee  ddiillaattaarree:
1. Hydrocell XL 2. Supercast Hydrofoil 

3. Thioflex 600

FFiigg..  44::  RRoosstt  ddee  ddiillaattaarree  oorriizzoonnttaall::
1. Thioflex 600 2. Expandafoam 3. Supercast Rearguard

4. Beton de poza 5. Membrana hidroizolantã 6. Fibreboard

FFoottoo  11::  SSuuppeerrccaasstt  PPVVCC FFoottoo  22::  SSuuppeerrccaasstt  PPVVCC  ººii  SSuuppeerrccaasstt  SSWW
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Intervenþii la construcþiile existente

RReedd..::  Ce factori determinã inter-
venþiile asupra construcþiilor?
DDuummiittrruu  RRaadduu  CCOORRMMOOªª::  Situa-

þiile cel mai des întâlnite sunt cele
generate de:

aa))  intervenþiile determinate de
necesitatea eliminãrii efectelor acþiu-
nilor accidentale (naturale), în vede-
rea aducerii acestora la un nivel
corespunzãtor cerinþelor de calitate a
construcþiilor (lucrãri de susþineri
provizorii, consolidãri, reconstruire
integralã sau parþialã a construcþiei etc.);

bb))  intervenþiile determinate de
acþiuni ale omului asupra construcþi-
ilor, în vederea schimbãrii destinaþiei
acestora, a prelungirii duratei de serviciu,
a ridicãrii nivelului performanþelor
iniþiale (transformãri, completãri sau
înlocuiri ale unor pãrþi de construcþie,
extinderi sau supraetajãri, moder-
nizãri, reabilitãri).

În ambele cazuri este necesarã
efectuarea unei expertize tehnice.

RReedd..::  În ultimul timp este la modã
sporirea confortului locativ prin efec-
tuarea de lucrãri în locuinþe. Ce tre-
buie sã ºtim înainte de începerea unei
asemenea operaþii?

DD..RR..CC..::  Într-adevãr, în ultima
perioadã, mulþi proprietari de con-
strucþii intenþioneazã sã-ºi îmbunã-
tãþeascã nivelul de confort al
locuinþelor proprietate personalã prin
desfiinþarea sau modificarea unor
ziduri sau prin extinderea pe orizon-
talã sau verticalã; de asemenea, unele
spaþii, mai ales cele de la parterul

blocurilor, se transformã în birouri sau
spaþii comerciale.

Deoarece în majoritatea cazurilor
aceste lucrãri presupun modificãri struc-
turale ale construcþiilor, este necesarã
informarea beneficiarilor cu privire la
etapele care trebuie parcurse pentru
respectarea prevederilor legale.

În acest sens, este bine ca persoa-
nele interesate sã solicite consultanþa
autoritãþii publice locale ºi a unui
specialist în domeniu.

Primul pas, conform prevederilor
Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004,
este obþinerea certificatului de urba-
nism, de la primãria pe teritoriul
cãreia se gãseºte construcþia în cauzã.
În certificatul de urbanism sunt
înscrise toate condiþiile necesare
întocmirii proiectului tehnic, precum
ºi avizele ºi acordurile care trebuie
obþinute în vederea eliberãrii autori-
zaþiei de construire.

Dupã obþinerea certificatului de
urbanism, va fi efectuatã expertiza
tehnicã de cãtre un expert tehnic atestat
MLPTL (MTCT); în baza concluziilor
expertizei, va fi elaborat proiectul
tehnic de cãtre persoanele abilitate,
conform prevederilor art. 9 din legea
menþionatã mai sus; proiectul va fi
vizat de cãtre expertul care a efectuat
expertiza tehnicã, în conformitate cu
prevederile Ordinului MLPAT nr.77/N/1996.
De asemenea, proiectul va fi verificat
la cerinþele precizate de proiectant,
de cãtre verificatori tehnici atestaþi,
conform prevederilor Legii nr.10/1995.

RReedd..::  De ce este necesarã efectu-
area unei expertize tehnice în situ-
aþia în care se doreºte execuþia
unor intervenþii asupra construcþiei?
DD..RR..CC..:: Expertizarea tehnicã este

o documentaþie complexã, efectuatã
de cãtre un expert tehnic atestat în
condiþiile legii. Ea cuprinde investi-
gaþii, sondaje sau încercãri, studii,
relevee, analize ºi evaluãri calitative
necesare pentru cunoaºterea stãrii
tehnice a construcþiei existente, ºi în baza
cãreia se va întocmi proiectul pentru
execuþia lucrãrilor de intervenþie.
Altfel spus, efectuarea expertizei
tehnice a construcþiei reprezintã
fundamentarea mãsurilor de inter-
venþie care vor fi adoptate ºi se finali-
zeazã printr-un raport de expertizã ce
va conþine piese scrise ºi desenate.

Conþinutul expertizei tehnice a
unei construcþii va fi alcãtuit ºi
redactat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/1995 ºi cu prevederile
reglementãrilor tehnice.

Obþinerea avizelor ºi acordurilor
solicitate prin certificatul de urba-
nism, de la Inspectoratul de Stat în
Construcþii ºi, dupã caz, de la
Direcþia Monumentelor Istorice,
Pompieri, Asociaþia de proprietari,
vecini, Agenþia pentru Protecþia
Mediului, Apãrarea Civilã, furnizorii
de utilitãþi, reprezintã o altã etapã
importantã în procesul de obþinere a
autorizaþiei de construire în cazul
intervenþiilor la o construcþie existentã.

CCoonnssttrruuccþþiiiillee  ssuunntt  ssuuppuussee  îînn  ttiimmpp  uuzzuurriiii  mmoorraallee,,  ddaarr,,  mmaaii  aalleess,,  cceelleeii  ffiizziiccee,,  nneecceessiittâânndd  iinntteerrvveennþþiiii  ppeennttrruu
ccoonnssoolliiddaarreeaa  ssaauu  mmooddeerrnniizzaarreeaa  lloorr  ffiiee  ppeennttrruu  aa  llee  pprreelluunnggii  vviiaaþþaa,,  ffiiee  ppeennttrruu  aa  llee  ccoonnsseerrvvaa  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  iissttoorriicc..
IInntteerrvveennþþiiiillee  ddeesspprree  ccaarree  vvoorrbbiimm  ssuunntt,,  îînn  pprriinncciippaall,,  cceellee  rreeffeerriittooaarree  llaa  ssttrruuccttuurriillee  ddee  rreezziisstteennþþãã,,  llaa  ffuunnccþþiioonnaalliittaattee
ssaauu  llaa  eesstteettiiccãã..  CCiinnee,,  ccuumm  ººii  ccâânndd  ppooaattee  ffaaccee  aacceessttee  ooppeerraaþþiiuunnii,,  rreessppeeccttâânndd  lleeggiissllaaþþiiaa  îînn  ddoommeenniiuu  ººii  aassiigguurrâânndd
lluuccrrããrrii  ddee  ccaalliittaattee??

NNee  rrããssppuunnddee  ddll  iinngg..  DDuummiittrruu  RRaadduu  CCOORRMMOOªª  ––  iinnssppeeccttoorruull--ººeeff  aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  îînn  CCoonnssttrruuccþþiiii  AALLBBAA..
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Acordul Inspectoratului de Stat în
Construcþii este emis de cãtre inspec-
toratele judeþene, conform prevederilor
HG nr. 272/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind controlul de
stat al calitãþii în construcþii.

RReedd..:: Care trebuie sã fie conþinutul
documentaþiei tehnice depuse de
solicitant pentru obþinerea acor-
dului I.S.C., în cazul în care aceste
intervenþii sunt determinate de
acþiunile omului ?
DD..RR..CC..:: Pentru construcþiile la

care intervenþiile sunt determinate de
acþiunile omului, solicitantul va depune
o documentaþie tehnicã având urmã-
torul conþinut:

Cererea de emitere a acordului
cu menþionarea naturii intervenþiei –
transformarea, schimbarea destinaþiei,
extinderea, supraetajarea construcþiei;

Certificatul de urbanism;
Memoriul tehnic întocmit de un

inginer structurist ºi vizat de expertul
tehnic atestat care a efectuat experti-
zarea ºi care va cuprinde datele referi-
toare la anul edificãrii construcþiei,
descrierea structurii de rezistenþã ºi a
stãrii construcþiei, precum ºi datele
referitoare la modificãrile care urmeazã
sã se execute;

Planul de situaþie cu amplasarea
construcþiei respective;

Planºe cu soluþiile constructive
adoptate.

RReedd..::  Ce taxã este achitatã de cãtre
solicitant pentru emiterea acordului
I.S.C. pentru efectuarea interven-
þiilor la o construcþie existentã?
DD..RR..CC..::  Inspectoratul de Stat în

Construcþii nu percepe taxã pentru
emiterea acordului de intervenþie la
construcþii existente.

Inspectoratele judeþene în con-
strucþii verificã, prin intermediul
compartimentului de relaþii cu publicul,
documentaþiile tehnice depuse ºi
elibereazã acordul în termenul legal
în cazul în care documentaþia
depusã este întocmitã conform
prevederilor legale.

RReedd..::  Existã situaþii în care I.S.C.
nu emite acordul pentru intervenþii la
construcþiile existente? 

DD..RR..CC..:: Inspectoratul de Stat în
Construcþii nu emite acordul de inter-
venþii la o construcþie existentã în
situaþia în care se constatã, în urma
verificãrii documentaþiei tehnice
depuse de cãtre solicitant, cã inter-
venþiile propuse au o influenþã nega-
tivã asupra rezistenþei ºi stabilitãþii
acesteia.

În cazul în care documentaþia
tehnicã depusã în vederea obþinerii
acordului I.S.C. este necorespunzãtor
întocmitã, nu se emite acordul, iar
documentaþia se returneazã integral
solicitantului cu specificarea com-
pletãrilor necesare.

O altã situaþie în care I.S.C. nu
emite acordul este generatã de cazul
în care solicitantul doreºte sã execute
o construcþie nouã adiacent unei con-
strucþii existente ºi, în urma verificãrii
documentaþiei tehnice depuse, rezultã,
conform concluziilor raportului de
expertizã tehnicã, faptul cã execuþia
construcþiei propusã nu afecteazã în
nici un fel rezistenþa ºi stabilitatea
construcþiei învecinate ºi, prin urmare,
nu este necesar acordul I.S.C.

Aceastã precizare va fi fãcutã în
scris, documentul fiind depus alãturi
de celelalte avize ºi acorduri, în vede-
rea obþinerii autorizaþiei de construire.

Dupã obþinerea acordului I.S.C.,
solicitantul poate sã înceapã execuþia
lucrãrilor de intervenþie.

RReedd..::  Care ar fi urmãtorii paºi de
parcurs?
DD..RR..CC..:: Obþinerea acordului I.S.C.

nu conferã solicitantului dreptul de
începere a execuþiei lucrãrilor de
intervenþie. Acest drept este conferit
solicitantului prin autorizaþia de con-
struire emisã în conformitate cu
prevederile legale.

În baza proiectului tehnic, întocmit
ºi verificat conform prevederilor
legale ºi dupã obþinerea avizelor ºi
acordurilor prevãzute în certificatul
de urbanism, se solicitã primãriei
eliberarea autorizaþiei de construire.

Subliniez, încã o datã, faptul cã
toate modificãrile aduse construcþi-
ilor existente, ºi anume: schimbarea
destinaþiei unor spaþii, mansardarea,

etajarea, extinderea pe orizontalã,
crearea sau modificarea de goluri etc.,
se pot realiza numai dupã obþinerea
autorizaþiei de construire. 

Începerea execuþiei lucrãrilor se
va aduce la cunoºtinþa emitentului
autorizaþiei de construire ºi Inspec-
toratului Judeþean în Construcþii, emitent
al acordului. 

Se recomandã ca lucrãrile sã fie
executate de cãtre firme cu activitate
de construcþii, dar numai în baza
proiectului tehnic ºi a detaliilor de
execuþie; urmãrirea execuþiei lucrãrilor
va fi efectuatã pânã la recepþia finalã
a lucrãrilor, conform prevederilor regula-
mentului aprobat prin HGR nr.273/1994,
de cãtre un diriginte de ºantier autorizat.

RReedd..::  Ce trebuie sã ºtim în cazul în
care achiziþionãm un imobil care a
suferit intervenþii în timp?

DD..RR..CC..:: Atunci când se doreºte
cumpãrarea unui imobil este impor-
tant ca vânzãtorul sã prezinte
cumpãrãtorului Cartea tehnicã a imo-
bilului, deoarece existã posibilitatea
ca în acel imobil (apartament) sã se fi
fãcut modificãri ulterioare ºi trebuie
sã se ºtie dacã existã o autorizaþie de
construire. 

Subliniez cã, în cazul unui con-
trol, de lipsa autorizaþiei va rãspunde
noul proprietar. El va fi obligat sã par-
curgã ulterior tot traseul de autorizare
(expertizã, proiect, avize, acorduri) ºi,
dacã este cazul, va fi obligat sã aducã
apartamentul la forma iniþialã.

De asemenea, la tranzacþii imobi-
liare, având ca obiect fondul construit
existent, este recomandabil sã se
solicite o expertizã asupra structurii
de rezistenþã.

Precizez faptul cã reprezintã
infracþiune ºi se sancþioneazã cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendã de la 1.000.000 lei la
50.000.000 lei continuarea executãrii
lucrãrilor dupã dispunerea opririi
acestora de cãtre organele de control,
conform prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executãrii lucrãrilor
de construcþii, republicatã. 
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SC AMI SA Baia Mare
Performanþã – calitate – eficienþã

Pe lângã gama de lucrãri de instalaþii interioare ºi

exterioare, termice, electrice, de apã, gaz, canalizare,

ventilaþie, reþele magistrale de gaz, staþii de mãsurã ºi

reglaj, centrale termice etc,  la S.C. AMI SA Baia Mare

se realizeazã cazane din oþel pentru încãlzire, centrale

pe gaz, combustibil lichid, lemn sau G.P.L., cum sunt

boilerele, tablourile electrice ºi microcentralele termice

de apartament.

Graþie nivelului ridicat de pregãtire profesionalã a

angajaþilor, managementului adecvat ºi eficienþei

aplicãrii sistemului de asigurare a calitãþii, grupul de

firme este autorizat de cãtre TUV, ISCIR, ROMGAZ,

RENELºi ROMTELECOM.

Compania are sistemul calitãþii certificat conform

standardului ISO 9002.

SC AMI SA este privatizatã prin metoda „MEBO“,
având din decembrie 1995 capital 100% privat.

Drumul parcurs de S.C. AMI SA dupã 1994 este
presãrat cu ample lucrãri de retehnologizare ºi moder-
nizare care, de-a lungul timpului, s-au concretizat în
obiective ce asigurã o largã gamã de servicii incluse în
oferta generalã a societãþii. Printre ele pot fi menþionate:

fabrica de radiatoare din aluminiu;
secþia de fabricare a încãlzitoarelor instantanee

de apã, tip ELIT-Germania;
fabrica de cazane murale, licenþã RADIANT-Italia;
fabrica de cazane din oþel pentru încãlzire,

licenþã MESCOLI-Italia;
atelierul de acoperiri metalice;
„Magazinul AMISA“, cu sediul în Baia Mare ºi

cel din Cehu Silvaniei, judeþul Sãlaj, ambele comer-
cializând materiale de instalaþii ºi construcþii.

GGrruuppuull  ddee  ffiirrmmee  AAMMII  SSAA  BBaaiiaa  MMaarree  ccuupprriinnddee  ssoocciieettããþþii  ppee  aaccþþiiuunnii  ccuu  ccaappiittaall  pprriivvaatt  ((AAnnttrreepprriizzaa  MMoonnttaajj  IInnssttaallaaþþiiii  ººii
AAMMII  SSAA  PPrroodduucctt))  ººii  bbeenneeffiicciiaazzãã  ddee  oo  eexxppeerriieennþþãã  ddee  ppeessttee  4400  ddee  aannii  îînn  eexxeeccuuttaarreeaa  lluuccrrããrriilloorr  ddee  mmoonnttaajj--iinnssttaallaaþþiiii..

OBIECTUL DDE AACTIVITATE AAL FFIRMEI SSC AAMI SSA BAIA MMARE
IInnssttaallaaþþiiii  iinntteerriiooaarree  ººii  eexxtteerriiooaarree  ddee  ttooaattee  ttiippuurriillee

(sanitare, încãlzire, gaz, electrice, ventilaþie) cu lucrãri

de referinþã la:

- Spitalul Târgu Lãpuº;

- Sediul Curþii de Conturi Baia Mare;

- Sediul BancPost Baia Mare;

- Aeroportul Baia Mare;

- Fabrica de ciocolatã SAURO Baia Sprie;

- Bloc TR5/74 Baia Mare;

- BRD, sucursala Baia Mare;

- Palatul de Justiþie Baia Mare;

- AVICOLA ouã-consum Baia Mare;

- PECOMAR Baia Mare;

- Liceul ”Petru Rareº”, Târgu Lãpuº;

RReeþþeellee  eexxtteerriiooaarree  ddee  aappãã,,  ggaazz  ººii  tteerrmmiiccee:

- extinderea ºi modernizarea reþelei apã-canal din

Sighetul Marmaþiei, alimentarea cu apã la Ardusat,

Costiui, Rona de Sus ºi reþele apã-canal la Cehu

Silvaniei;

SSttaaþþiiii  ddee  rreeggllaarree  ggaazz::

- racord gaz ºi staþie de reglare ºi mãsurare PT5 ºi PT4;

RReeþþeellee  mmaaggiissttrraallee  ddee  ggaazz la Salsig, Seini, Cavnic,

ªomcuþa Mare, Ferneziu III, Baia Mare (6 strãzi);

- punct distribuþie gaz, comuna Pomi, jud. Satu Mare;

- mãrirea capacitãþii de transport gaze naturale DN 16

Jibou-Zalãu ºi pe sistemul Nord - dublarea conductei

DN 12’’ Casei – Tãuþii Mãgerãuºi, DN 28’’ Ulmeni-

Tãuþii Mãgerãuºi;

- Conducta DN 12’’ NORD I - NORD II;
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RReeþþeellee  eelleeccttrriiccee  ººii  ddee  tteelleeccoommuunniiccaaþþiiii::

- iluminat public pe strada Câmpul Tineretului,

Baia Mare;

- alimentare energie electricã CTA Cavnic;

- CTA 2 Baia Mare;

- reþea de telecomunicaþii în Fãlcuºa;

- modernizarea reþelei de telecomunicaþii în Borºa;

- alimentare energie electricã pe strada Oborului;

- modernizarea reþelei de telecomunicaþii în loca-

litãþile Viºeul de Sus ºi Moisei;

TTaabblloouurrii  eelleeccttrriiccee

CCeennttrraallee  tteerrmmiiccee  ººii  lluuccrrããrrii  ddee  îîmmbbuunnããttããþþiirree  aa

ccoonnffoorrttuulluuii  tteerrmmiicc  llaa::

- CT bloc 3 Transilvaniei, Baia Mare;

- CT bloc 33 George Coºbuc, Baia Mare;

- modernizare CT Suior;

- CT ªcoala Nr. 21, Baia Mare;

- cazane PAC 25 C5-D5 ENERGOTERM Baia Mare

la Cãminul de copii ºi Grãdiniþa Cavnic; Biblioteca ºi

Casa de culturã Cavnic, ARAMIS Baia Mare;

- CT ºi îmbunãtãþire confort termic la Liceul Nr. 5

Baia Mare; ªcoala Nr. 15 Baia Mare; ªcoala Nr. 3 Baia

Mare ºi ªcoala „Vasile Alecsandri”, Baia Mare;

AAllttee  pprreessttããrrii  ddee  sseerrvviicciiii::

- turnãri de mase plastice;

- activitate de metrologie;

- lucrãri de închidere a minelor;

- comerþ.

Antrepr i z a  MMonta j  II ns ta l a t i i  SS.A.
Ba i a -Mare /4800

A leea  E l ect ro l i z e i ,  n r.1
0040-262-216525
0040-262-215015
market i ng@am isa . ro
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TIAB S.A.
CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

Blocajul financiar, fiscalitatea exce-
sivã, inflaþia, factori care au frânat în
acest an procesul investiþional din þara
noastrã, nu au împiedicat TIAB-ul sã se
numere în continuare printre societãþile
cu preocupãri marcante în direcþia
diversificãrii ºi îmbunãtãþirii serviciilor
oferite clienþilor sãi.

De evidenþiat, în acest sens, o nou-
tate de ultimã orã – lliinniiaa  ddee  zziinnccaarree  tteerr--
mmiiccãã  îînn  pprroocceess  ddiissccoonnttiinnuuuu, datã în
folosinþã la sucursala noastrã din locali-
tatea Popeºti-Leordeni. Aceastã linie
de zincare funcþioneazã de doi ani
ºi ºi-a dovedit, în aceastã perioadã,
performanþele din punctul de vedere al
calitãþii ºi capacitãþii de fabricaþie, al
respectãrii normelor de mediu. 

Beneficiind de o bunã experienþã ºi
reputaþie în ceea ce priveºte metoda de
protejare a suprafeþelor metalice împo-
triva coroziunii, TIAB s-a vãzut angre-
natã, de-a lungul anilor, într-o competiþie
tot mai strânsã cu ceilalþi prestatori de
asemenea servicii. Numãrul în continuã
creºtere al acestor prestatori ºi dorinþa
noastrã de a fi mereu competitivi au
fãcut ca decizia reînnoirii tehnologice sã
nu fie greu de adoptat.

Noile cerinþe de protecþie anti-
corosivã, în concordanþã cu standardele
europene în domeniu, au impus
societãþii noastre ca la lucrãrile de con-
strucþii-montaj în care a fost angre-
natã – lucrãri precum: Aeroportul
Henri Coandã, Terminalul Containere
Agigea, modernizarea liniilor de tramvai
Bucureºti, lucrãrile de reabilitare a dru-
murilor etc. – sã utilizeze acest procedeu.

ªi în anul 2005, efortul de retehno-
logizare în TIAB a continuat, prin darea
în folosinþã a lliinniieeii  ddee  zziinnccaarree  eelleecc--
ttrroocchhiimmiiccãã  îînn  pprroocceess  ccoonnttiinnuuuu, tot în
cadrul sucursalei Prefin din localitatea
Popeºti-Leordeni.

Linia de zincare electrochimicã care
exista în TIAB era o linie veche ce
folosea o tehnologie depãºitã, con-
sumatoare mare de energie electricã
ºi soluþii chimice poluante. De ase-
menea, ºi performanþele realizate pe
aceastã linie (tehnico-economice,
calitate, productivitate) erau cu mult
în urma cerinþelor actuale.

S-a asimilat o linie de zincare elec-
trochimicã modernã, performantã,
competitivã, în concordanþã cu cerin-
þele calitative impuse prin sistemul AQ.
Firma MANZ – Germania este princi-
palul furnizor de materiale chimice de
zincare ºi de utilitãþi pentru aceastã
linie.

Noua l inie  de zincare elec-
trochimicã a fost proiectatã ºi reali-
zatã integral în cadrul TIAB, în
concepþie modernã, care rãspunde
cerinþelor ºi normelor internaþionale
ISO ºi ASTM ºi ne permite alinierea la
cerinþele de mediu din perspectiva
aplicãrii normelor CE. 

Având în vedere cã industria se
îndreaptã în mod ireversibil cãtre uti-
lizarea de produse mai puþin toxice,
nealergice ºi care afecteazã mai puþin
sau deloc sãnãtatea operatorilor, TIAB
a adoptat, pentru noua linie de zincare
electrochimicã, sistemul de zincare
slab acidã cu clorurã de potasiu

(pH = 5 – 5,8), care rãspunde exigen-
þelor unei exploatãri industriale de
înaltã calitate.

Avantajele caracteristice ale acestui
sistem de zincare sunt:

absenþa complexanþilor organici,
ceea ce faciliteazã tratamentul apelor
reziduale ºi permite eliminarea uºoarã
a impuritãþilor metalice din baie;

randament de curent (randa-
ment catodic) ridicat, superior, la
peste 90%, ceea ce permite creºterea
productivitãþii fizice realizate pe
aceastã linie ºi diminuarea riscului de
fragilizare de hidrogen pentru anumite
oþeluri dure sau tratate;

luciul depunerilor ºi penetraþia
luciului superioare celor obþinute în
orice alt tip de baie de zincare;

obþinerea depunerilor de zinc
nivelate;

posibilitatea de a zinca direct fonta;
stabilitatea excepþionalã a elec-

troliþilor ºi aditivilor;
depuneri de zinc uniforme, duc-

tile ºi cu puþine sau fãrã tensiuni interne;
obþinerea depunerilor de zinc cu

aspect similar pieselor nichelate ºi cromate.
Acoperirile obþinute au o grosime,

în general, pânã la 25 – 30 µm, au o
mare putere de protecþie ºi conferã
aspect decorativ.

SSuupprraavviieeþþuuiirreeaa  ººii  ssuucccceessuull  ppee  oo  ppiiaaþþãã  ccoonnccuurreennþþiiaallãã,,  ccuumm  eessttee  cceeaa  aa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr,,  iimmppuunn  oo  ccoonnttiinnuuãã  îînnnnooiirree
tteehhnniiccãã..  ÎÎnn  ttrreeccuutt,,  aacccceessuull  llaa  tteehhnnoollooggiiee  eerraa  ffooaarrttee  ddiiffiicciill;;  aassttããzzii  îînnssãã,,  ffããrrãã  oo  mmooddeerrnniizzaarree  ppeerrmmaanneennttãã,,  nnuu  ssee  ppooaattee
aajjuunnggee  llaa  ppeerrffoorrmmaannþþãã..

iinngg..  GGeeoorrggee  TTuuþþãã

Tehnologii moderne
ZINCAREA ELECTROCHIMICÃ ÎN PROCES CONTINUU
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SOCIETATE PE ACÞIUNI CU CAPITAL
PRIVAT, OFERÃ CLIENÞILOR
ÎN CONDIÞII AVANTAJOASE:
•     montaj
•     punere în funcþiune
•     service în perioada de 

garanþie ºi post garanþie
•     proiectare
•     pregãtire tehnologicã
•     software

PENTRU INSTALAÞII:
•     electrice
•     automatizare
•     termice
•     ventilaþie, condiþionare aer
•     antiefracþie, antiincendiu, 

semaforizare
- mediu normal 
- mediu cu pericol de explozie

PRODUSE INDUSTRIALE:
•    confecþii metalice
•    tablouri electrice
•    joncþiuni ºi terminale pentru

cabluri de joasã ºi medie tensiune
•    accesorii de montaj
•    tubulaturã metalicã, PVC, ALP,

pentru ventilaþii, condiþionare aer

SERVICII DE ZINCARE TERMICÃ
ªI ELECTROCHIMICÃ, pentru
protecþia anticorosivã a produselor

CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

SUBUNITÃÞI TERITORIALE
Piatra-Neamþ • Oneºti • Brãila • Constanþa • Bucureºti • Ploieºti • Piteºti • Craiova • Slatina • Arad • Târgu Mureº • Tulcea • Timiºoara • Prefin

Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1
010312 - Bucureºti, ROMÂNIA

Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52,
316.20.21, 316.76.58;

Fax: (+4021) 316.22.54
E-mail: tiabsa@pcnet.ro;

http://www.tiab.ro

Noua linie de zincare electrochimicã
permite pregãtirea suprafeþelor atât pen-
tru operaþia de zincare, cât ºi pentru
tratamentele suplimentare de pasivare
a zincului în vederea creºterii protecþiei
anticorosive a zincului.

Linia de zincare cuprinde bãi care
pot realiza urmãtoarele operaþii: degre-
sare chimicã, decapare chimicã cu
activatori ºi inhibitori, degresare elec-
trochimicã anodicã, activare chimicã,
zincare electrochimicã, albire-neutra-
lizare, pasivare ºi spãlãrile în apã curgã-
toare, aferente acestor operaþii de bazã.

Elementele de noutate în fluxul
tehnologic de zincare sunt:

utilizarea agenþilor tensioactivi ºi
a inhibitorilor pentru decaparea chimicã;

utilizarea spãlãrilor duble în cascadã;

utilizarea pasivãrii fãrã ioni de
crom hexavalent foarte toxici ºi poluanþi
ai mediului.

Materialele furnizate de firma
MANZ GALVANO TEC reduc: polu-
area ºi nocivitatea, consumul de acid
la decapare, absorbþia de hidrogen,
care este principala cauzã a fragi-
lizãrii oþelurilor dure sau tratate
(cementate, nitrurate etc.).

Introducerea în fabricaþie a noii
tehnologii de zincare slab acidã cu
clorurã de potasiu permite TIAB sã
obþinã o calitate deosebitã pentru
depunerea de zinc, preþuri reduse,
productivitate, competitivitate.

Principalele caracteristici ale liniei
de zincare sunt:

capac i ta tea  de  producþ ie :
135.000 dm2/lunã;

lungimea maximã a reperelor:
2.000 mm;

grosimea stratului de zinc: 5 – 40 µm;
gama de produse ce se preteazã

zincãrii: organe ºi elemente de asam-
blare, structuri metalice cu dimensiuni
de gabarit maxime: 2000 mm x 400 mm
x 600 mm;

Linia de tratare a apelor uzate,
complet automatizatã, construitã
în colaborare cu firma KAST, ne-a
permis sã ne aliniem la cerinþele de
mediu conform normelor CE.

TIAB a obþinut în 1999 certificarea
Sistemului Calitãþii conform ISO 9001 –
1994, iar în 2003, recertificarea de
cãtre SRAC a Sistemului de Manage-
ment al Calitãþii conform Standardului
ISO 9001 – 2000. Recertificarea obþi-
nutã în anul 2003 ne obligã ca, pe lângã
înlãturarea problemelor de mediu, sã
solicitãm în scurt timp certificarea Siste-
mului de Management Integrat (SMI).

Utilizând o tehnologie modernã de
zincare electrochimicã, în sistem de
asigurare a calitãþii, TIAB poate satis-
face cele mai pretenþioase cerinþe ale
clienþilor.

Suntem deschiºi oricãrei colaborãri,
atât pe linia zincãrii termice, cât ºi a
zincãrii electrochimice ºi vã stãm la
dispoziþie, pentru cã obiectivul nostru
principal este satisfacerea clienþilor. 

Ne puteþi gãsi în Popeºti-Leordeni, 
str.Taberei nr.5, Jud.Ilfov.

Tel.: 021/492.02.28
Fax: 021/492.02.30

E-mail: prefin@zappmobile.ro
PPeerrssooaannãã  ddee  ccoonnttaacctt::

iinngg..  ººeeff  IIoossiiff  PPããººuu
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Repararea elementelor ºi a lucrãrilor de beton
cu materiale pe bazã de lianþi hidraulici

ºi adaos de poliacetat de vinil
NNiiccoollaaee  MMEELLEENNCCUU  ––  SSCC  AABBCC--VVAALL  SSRRLL  CCOONNSSTTAANNÞÞAA

Betonul preparat conform cerin-
þelor ºi pus în operã corespunzãtor
este un material durabil o perioadã
îndelungatã de timp, satisfãcând exi-
genþele prescrise.

Comportarea elementelor ºi a
lucrãrilor de beton depinde în mare
mãsurã de urmãtorii factori:

calitatea concepþiei;
calitatea execuþiei, inclusiv cali-

tatea materialelor utilizate;
suprasolicitãrile mecanice, chimice

sau climatice;
modalitatea exploatãrii ºi a

întreþinerii lucrãrilor.
EErroorriillee  ddee  ccoonncceeppþþiiee  pot sã reprezinte

fie subestimarea solicitãrilor reale din
exploatare, din cauza proceselor
tehnologice sau a tasãrii terenului de
fundaþie, fie erori de calcul, dimen-
sionare sau alcãtuire constructivã.

EErroorriillee  ddee  eexxeeccuuþþiiee  se pot grupa în
modul urmãtor:

proiectarea ºi prepararea de
betoane inadecvate, având consecinþe
negative în ceea ce priveºte porozi-
tatea, impermeabilitatea, rezistenþa
mecanicã, rezistenþa la îngheþ-
dezgheþ repetat, rezistenþa la acþiuni
chimice agresive;

armarea necorespunzãtoare a
unor elemente faþã de cerinþele
proiectului ºi ale reglementãrilor;

compactarea neadecvatã a beto-
nului proaspãt;

tratarea necorespunzãtoare a
betonului dupã punerea în operã;

goluri în secþiune, ruperi de
muchii ºi colþuri la decofrare, ruperi
la transportul ºi manipularea incorectã
a elementelor prefabricate.

EErroorriillee  ddee  eexxppllooaattaarree  ººii  îînnttrreeþþiinneerree
intervin, în mod frecvent, în special la
schimbarea unor procese tehnologice
fãrã adoptarea prealabilã a unor
mãsuri de protecþie a întregii structuri
sau a unor elemente ce pot fi afectate.

De asemenea, insuficienþa sau
chiar absenþa întreþinerii poate sã
conducã la degradarea unor ele-
mente sau structuri de beton, cazul
cel mai des întâlnit fiind neîn-
treþinerea scurgerilor de apã pluvialã,
accidentale ºi, în unele cazuri, a
scurgerii lichidelor agresive.

DEGRADÃRILE EELEMENTELOR
ªI AALE LLUCRÃRILOR DDE BBETON
Degradãrile elementelor ºi ale

lucrãrilor de beton pot fi grupate con-
form unor autori, dar ºi instrucþiunilor
tehnice C149-87 în: degradãri de
suprafaþã, degradãri în masa betonului
ºi degradãri de origine mecanicã.

aa)) Degradãrile de suprafaþã se
datoreazã unor erori de concepþie,
execuþie sau de întreþinere ºi sunt
favorizate de toate cauzele ce con-
tribuie la slaba calitate a stratului
superficial al betonului.

Degradãrile de suprafaþã sunt
caracterizate de segregãri sau pori la
suprafaþa elementului în adâncime de
maximum 1 cm sau segregãri ºi
desprinderi de beton în stratul de
acoperire a armãturilor.

bb)) Degradãrile în masa betonului
au mai multe cauze, dintre care cele
mai frecvente sunt: reacþii chimice
interne între liant ºi agregate, între
liant ºi medii chimice agresive ce
pãtrund în beton sau prin dezagre-
garea unor agregate de slabã calitate.

Aceste degradãri conduc, în gene-
ral, la o dezagregare mai micã sau
completã ºi la o pierdere importantã
de rezistenþã a elementului sau a
construcþiei.

cc)) Degradãrile de origine meca-
nicã se datoresc neatingerii perfor-
manþelor prescrise ale betonului sau
suprasolicitãrilor permanente ori
accidentale ale unor elemente ºi
structuri.

Degradãrile mecanice se mani-
festã prin fisurarea accentuatã a ele-
mentelor ºi, uneori, prin rupere.

Fisurile apãrute sunt grupate ºi ele
astfel:

dupã tipul efortului ce le-a pro-
dus – de compresiune, întindere din
încovoiere, rãsucire;

dupã profunzime – artificiale
sau profunde;

dupã deschidere – fine, medii,
mari ºi foarte mari;

fisuri pasive – a cãror deschi-
dere nu se modificã sub acþiunea
unor solicitãri;

fisuri active – a cãror deschidere
variazã sensibil sub acþiunea unor
solicitãri exterioare.

REPARAREA EELEMENTELOR
ªI AA LLUCRÃRILOR DDE BBETON

Decizia de a repara se adoptã
dupã efectuarea unei expertize
tehnice amãnunþite a elementelor sau
a lucrãrilor de beton ce au suferit
degradãri ºi, în special, pentru
degradãrile în masa betonului sau
pentru cele de origine mecanicã.

Se stabilesc cauzele ce au produs
degradarea ºi se identificã modali-
tãþile de restabilire a capacitãþii de
utilizare a elementelor sau structurii
ºi procedeele disponibile pentru
reparare.

Expertiza tehnicã a degradãrilor
trebuie efectuatã de cãtre specialiºti
cu experienþã ºi, în situaþii mai grave,
de cãtre colective multidisciplinare ºi
este necesar sã cuprindã ºi sã trateze
toate cauzele ºi efectele acestora.

CCeerriinnþþee  ººii  pprroocceeddeeee  uuttiilliizzaattee
Repararea elementelor de beton

este o operaþie delicatã în cele mai
multe cazuri, necesitând frecvent
încercãri preliminare pentru verifi-
carea proprietãþilor materialelor uti-
lizate, procedee ºi tehnici general
recomandate ºi echipe de lucru spe-
cializate ºi cu experienþã în domeniu.

Procedeele de execuþie a lucrã-
rilor de reparaþii recomandate ºi
materialele utilizate sunt diferite de la
caz la caz în funcþie de scopul
urmãrit, dar în cazul ales, ne vom
referi la repararea elementelor de
beton, beton armat sau precomprimat
cu consolidarea structurii prin: 

reconstituiri parþiale ale suprafe-
þelor sau colþurilor deteriorate, prin
completãri cu mortar sau beton cu
ciment ºi adaos de poliacetat de vinil;

reparaþii pentru umplerea unor
cavitãþi cu mortare ºi betoane de
ciment ºi adaos de poliacetat de vinil.

BBeettooaannee  ddee  cciimmeenntt  ººii  aaddaaooss
ddee  ppoolliiaacceettaatt  ddee  vviinniill

În betoanele de ciment cu
polimeri, respectiv poliacetat de vinil
în cazul nostru, liantul mineral con-
stituie partea preponderentã, iar
liantul organic este în cantitãþi mai
mici (polimer/ciment <1), formând
împreunã un liant complex. Liantul
organic contribuie la îmbunãtãþirea
aderenþei dintre piatra de ciment ºi
agregat, precum ºi dintre particulele
de ciment.

continuare în pagina 108
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Materialele componente ale beto-
nului în discuþie sunt: liantul mineral,
poliacetatul de vinil (liant organic),
apa de amestecare ºi agregatele.

Lianþii minerali care se folosesc
sunt: cimentul Portland de tip I sau
compozit de tip II cu clasele de rezis-
tenþã 32,5 sau 42,5 ºi cu rezistenþã
iniþialã mare.

Agregatele folosite sunt de naturã
mineralã, în special naturale grele, ºi
trebuie sã satisfacã condiþiile de cali-
tate prevãzute pentru cele utilizate la
betoanele obiºnuite.

Apa de amestecare trebuie sã
satisfacã aceleaºi condiþii ca ºi cea
pentru betoanele obiºnuite, iar canti-
tatea folositã sã corespundã unui
raport optim A/C necesar hidratãrii
complete a cimentului.

Emulsia de poliacetat de vinil are
în componenþa sa urmãtoarele sub-
stanþe de bazã, în proporþii de masã:
acetat de vinil – 100; alcool polivi-
nilic – 7; perhidrol – 1; acid acetic – 1,5;
apã – 100; sulfat feros – 0,01. Emulsia
se preparã într-un malaxor, tempe-
ratura în timpul polimerizãrii fiind de
58–60 0C.

Prepararea betonului cu lianþi
minerali ºi poliacetat de vinil nu
diferã esenþial de cea a betoanelor
obiºnuite. 

Realizarea amestecului se poate
face prin mai multe procedee, dar cel
mai des utilizat este amestecarea
simultanã a materialelor componente.
Amestecarea materialelor compo-
nente se face cu malaxoare cu palete
sau la cantitãþi mai mari cu betoniere
cu amestec forþat. Timpul de ames-
tecare se stabileºte pe bazã de încercãri
preliminare în laborator, fiind în mod
curent de 1,5–3 ori mai mare decât la
betoanele obiºnuite.

Procesul de întãrire a betoanelor
cu poliacetat de vinil este influenþat
de aceiaºi factori care influenþeazã ºi
întãrirea betoanelor de ciment, cu
urmãtoarele diferenþieri:

se pãstreazã în mediu umed
numai primele 24 de ore de la
punerea în operã;

în intervalul 1–28 de zile proce-
sul de întãrire este intensificat prin
pãstrarea betonului în atmosferã cu
umiditate cât mai redusã (50–60%),
deoarece emulsia de poliacetat de
vinil colmateazã porii betonului ºi
asigurã, pe de o parte, umiditatea
necesarã hidratãrii cimentului, dar
îndeplineºte ºi rolul de liant supli-
mentar, asigurând o aderenþã supe-
rioarã la pasta de ciment în condiþiile
cedãrii apei cãtre beton;

Pentru betoanele cu adaos de
poliacetat de vinil în compoziþie, nu
este indicatã utilizarea tratamentelor
termice.

Proprietãþile betonului de ciment
cu poliacetat de vinil sunt mult
îmbunãtãþite la consistenþã la acelaºi

raport A/C, la rezistenþa la încovoiere
ºi compresiune pentru epruvetele
pãstrate în mediu uscat, precum ºi
rezistenþele la ºocuri dinamice ºi la
uzurã, dar ºi aderenþa la elementele
de beton reparate.

Pe baza cercetãrilor în domeniu,
apar douã situaþii limitã ale structurii
betonului cu PAV. În cazul în care
P/C >0,2, predominã liantul mineral,
scheletul spaþial rigid fiind format de
produsele de hidratare ale cimentu-
lui, consolidat în punctele slãbite
(fisuri, pori) prin polimerul acumulat
în aceste puncte ºi, datoritã acestui
fapt, rezistenþa materialului creºte.

Atunci când raportul P/C >0,3,
polimerul formeazã o structurã
spaþialã continuã. Rigiditatea acestui
sistem este cu atât mai mare cu cât
sunt mai mari ºi mai bine dezvoltate
blocurile locale ale pietrei de ciment.

RReeppaarraarreeaa  eelleemmeenntteelloorr  ddee  bbeettoonn
ddeeggrraaddaattee

Repararea defectelor constatate la
decofrarea elementelor sau în cursul
exploatãrii construcþiei

aa))  DDeeffeeccttee  ddee  ssuupprraaffaaþþãã
perierea zonei cu defecte cu o

perie de sârmã;
curãþirea cu jet de aer;
umezirea pânã la saturare a

zonei;
prepararea mortarului de ciment

ºi adaos de poliacetat de vinil (ciment
– o parte, poliacetat de vinil – 0,3 pãrþi,
apã – 0,4–0,5 pãrþi);

aplicarea pastei de ciment prin
apãsare energicã cu mistria sau
ºpaclul.

bb))  DDeeffeeccttee  îînn  ssttrraattuull  ddee  aaccooppeerriirree  aa
aarrmmããttuurriilloorr

desprinderea betonului degra-
dat prin lovire cu ciocanul de zidar;

curãþirea cu jet de aer;
umezirea pânã la saturare a

zonei;
prepararea mortarului (ciment –

1 parte, nisip – 0-3mm – 2 pãrþi,
poliacetat de vinil – 0,2 pãrþi,
apã 0,4-0,5 pãrþi);

aplicarea mortarului în straturi
de maximum 15 mm grosime cu mis-
tria ºi presare.

cc))  DDeeffeeccttee  ddee  aaddâânncciimmee  ººii  ssuupprraaffaaþþãã
rreedduussãã

îndepãrtarea betonului necores-
punzãtor prin spargere cu ºpiþul;

corectarea formei golului pentru
umplerea cu beton nou;

umezirea betonului pânã la
saturare;

prepararea betonului pentru
completare cu o compoziþie stabilitã
pe baza celor arãtate în paragraful
„Betoane de ciment ºi adaos de poli-
acetat de vinil”, urmãrindu-se ca, în
condiþii normale de întãrire, sã se
asigure obþinerea unei clase de beton
superioare clasei betonului din ele-
mentul ce se reparã;

aplicarea unei amorse din pastã
de ciment cu poliacetat de vinil pe
suprafaþa de reparat, prin pensulare în
2 straturi la interval de 5–20 minute
între ele;

umplerea prin presare a zonei
de reparat cu beton sau la defecte
mai groase de 5 cm, prin turnarea în
cofraj ºi vibrare;

decofrare dupã 24 de ore ºi
îndepãrtarea prin ºpiþuire uºoarã a
betonului în exces.

dd))  DDeeffeeccttee  ddee  aaddâânncciimmee  ººii
ssuupprraaffaaþþãã  mmaarree

Aceste defecte pot fi remediate
prin urmãtoarele procedee:

injectare cu pastã de ciment
preparatã ca la punctul aa)) pentru
etanºarea zonelor segregate sau con-
solidarea structurii betonului segregat
ºi protecþia armãturilor;

betonare în exces, aplicatã în cazul
golurilor sau al zonelor cu segregãri
locale cu pregãtirea suprafeþelor ºi
betonare întocmai ca la punctul cc));

torcretare în cazul defectelor de
mare suprafaþã sau în eventualitatea
în care nu se poate asigura prin beto-
nare o umplere corectã a golurilor.

Procedeul bazat pe torcretare
prezintã avantajul rapiditãþii, o com-
pactare superioarã a betonului ºi
reconstituirea unor elemente (grinzi,
stâlpi) care au suferit deteriorãri
importante.

Comportarea în exploatare a ele-
mentelor de beton reparate

Pe baza încercãrilor efectuate în
þarã ºi menþionate în lucrãrile de spe-
cialitate, s-a constatat cã elementele
de beton reparate cu materiale pe
bazã de lianþi hidraulici ºi adaos de
poliacetat de vinil au avut o com-
portare bunã în exploatare pe o
perioadã de cel puþin 20 de ani.

Elementele reparate au cuprins o
gamã largã începând cu planºee pentru
locuinþe, stâlpi din beton armat,
grinzi prefabricate sau precompri-
mate pentru defecte ca fisuri, ruperi
de muchii ºi colþuri ºi chiar goluri în
secþiune.

Pe toatã perioada monitorizatã, în
diverse condiþii de exploatare, nici un
element prefabricat sau monolit
reparat nu a suferit deteriorãri în
zonele în care s-au executat reparaþii.
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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.

OOrrggaanniissmm  ddee  cceerrttiiffiiccaarree
pprroodduussee  rreeccuunnoossccuutt  ddee  MMTTCCTT

• 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.

OOrrggaanniissmm  aaggrreeaatt  MMTTCCTTPROCEDURA 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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ARACO - PREMII 2004 [IV]

CCaarraacctteerriissttiiccii  tteehhnniiccee  ººii  ffuunnccþþiioonnaallee

Complexul administrativ construit pentru Autoritatea

Navalã Românã este situat în staþiunea Mamaia, pe malul

lacului Siutghiol, pe un teren cu suprafaþa de 3.000 mp.

Ansamblul este alcãtuit din mai multe construcþii:

Sediul Cãpitãniei, Spaþii de cazare, Hangar de ambarcaþiuni,

Turn de observaþie regate.

SSeeddiiuull  CCããppiittããnniieeii este o construcþie cu regim de

înãlþime parter cu etaj parþial, cu douã terase: una circula-

bilã peste nivel ºi o terasã necirculabilã peste casa scãrii.

Clãdirea este realizatã din zidãrie portantã de

cãrãmidã de 30 cm grosime la exterior, sâmburi din beton

la intersecþia zidurilor ºi a planºeelor din beton armat

peste niveluri.

SSppaaþþiiiillee  ddee  ccaazzaarree sunt gãzduite de o construcþie P+E,

compusã din douã imobile independente cuplate la 180 grade.

Sistemul de fundare - fundaþii continue sub pereþi

portanþi cu evazãri în dreptul stâlpilor.

Structura de rezistenþã este de tip mixt, alcãtuitã din

pereþi portanþi din cãrãmidã, stâlpi ºi grinzi în zona sãlii

de ºedinþe, pentru micºorarea deschiderilor ºi obþinerea

de ochiuri de placã cu forme regulate.

La pereþii exteriori s-a realizat termoizolaþie cu poli-

stiren extrudat. Au fost realizate tencuieli exterioare de tip

Baumit ºi vopsitorii lavabile de exterior.

La acoperiºul de tip terasã circulabilã, s-a executat

termoizolaþie cu permeabilitate micã la vapori ºi stabilã la

umiditate. Terasele circulabile au fost placate cu gresie

ceramicã rezistentã la umezealã.

HHaannggaarruull  ddee  aammbbaarrccaaþþiiuunnii este o construcþie parter

cu suprafaþa construitã de 105,45 mp, realizatã din

panouri tip sandwich ºi învelitoare din tablã zincatã pe

ferme metalice de tip Lindab.

Au fost realizate accese carosabile ºi parcãri pe

1.020 mp ºi toate reþelele de utilitãþi. 

Complex administrativ
Autoritatea Navalã Românã – Mamaia

AAnnttrreepprreennoorr:: CONVAS CONSTRUCT S.R.L. Constanþa
BBeenneeffiicciiaarr:: AUTORITATEA NAVALÃ ROMÂNÃ

PPrrooiieeccttaanntt::  EXPERT S.R.L. Târgoviºte

Trofeul calităţii ARACO - 2004



Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucureºti
Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro

SC METROUL S.A. este certificat de cãtre AFER pentru toate domeniile
de activitate ale societãþii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001

Departamentul PROIECTARE

Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri
de urbanism pentru reþele de transport urban,
subterane ºi de suprafaþã.

Proiectant general ºi de specialitate pentru urmãtoarele
categorii de lucrãri:

construcþii civile, industriale ºi social-administrative, supra ºi
subterane;
topometrie ºi plan general;
reþele, drumuri ºi cãi de rulare;
studii ºi proiecte geotehnice, hidrogeologice ºi de mediu;
epuismente prin foraje ºi drenaje;
investigaþii penetrometrice ºi presiometrice, teste de laborator
ºi expertize;
etanºãri subsoluri ºi hidroizolaþii;
subtraversãri speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje
pietonale;
sprijinire incinte pentru subsoluri etanºe adânci;
documentaþii pentru obþinerea certificatului de urbanism ºi a
autorizaþiei de construire;
documentaþii pentru obþinerea atestãrilor de proprietate ºi
de cadastru;
arhitecturã pentru orice fel de construcþii civile ºi industriale
supra ºi subterane;
structuri de rezistenþã pentru orice fel de construcþii (staþii,
depouri, tunele, parcãri, pasaje pietonale º.a);
studii de prefezabilitate ºi fezabilitate, teme de proiectare
pentru lucrãri de construcþii;
instalaþii (electrice, sanitare, de ventilaþii ºi climatizãri,
termo, tehnologice, alimentãri cu apã ºi canalizare);
instalaþii complexe ºi automatizãri (soft conducere procese
energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban,
dispecerizare trafic, informare dinamicã a cãlãtorilor º.a);
telecomunicaþii (telefonie, radiocomunicaþii, ceasoficare,
sonorizare, TV cu circuit închis);
detecþia incendiului, a efracþiei;
taxarea, supravegherea ºi gestiunea locurilor în parcajele
subterane;
proiecte la cheie pentru reþele informatice (LAN, WAN º.a)
pe suport de cupru sau fibre optice.

Consultanþã de specialitate acordatã beneficiarilor
pentru:

implementarea de proiecte majore pentru investiþii cu
finanþare externã ºi internã, cu respectarea normelor FIDIC;
organizarea de licitaþii interne ºi internaþionale;
îndrumare ºi/sau asistenþã operaþionalã pentru afaceri
(activitãþi referitoare la planificarea, organizarea, eficienþa ºi
controlul informaþiei de conducere, consultaþii de conducere
sau conducere operativã etc.);
analize de cost;
programarea ºi urmãrirea 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.

Departamentul CONSULTANÞÃ

MALL
BUCUREªTI

Beneficiar:
BAYINDIR
FIBA S.A.

REÞEAUA
DE METROU
BUCUREªTI

Beneficiar:
METROREX S.A.
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„Investiþia de peste 195.000 de euro
de la Câmpulung vine în întâmpinarea
aºteptãrilor clienþilor noºtri, mai ales
având în vedere respectarea normelor
în vigoare cu privire la protecþia mediului
ºi la circulaþia pe drumurile publice.
Graþie acestui nou serviciu, atât flota
Holcim, cât ºi maºinile clienþilor ºi
colaboratorilor noºtri pot respecta
un standard în ceea ce priveºte cali-
tatea imaginii publice ºi respectul faþã
de comunitate” a declarat MMaarrkkuuss
WWiirrtthh,,  ddiirreeccttoorruull  ggeenneerraall  aall  HHoollcciimm
((RRoommâânniiaa)).

Vã prezentãm, detaliat, informaþii
utile pentru dvs.

Instalaþia asigurã serviciul de spãlare
pentru toate autovehiculele de transport
ciment vrac ºi pentru cele de transport ciment saci care au
prelatã, întrucât instalaþia este automatã, sub presiune, cu
jet ºi operatã de cãtre ºoferii camioanelor prin intermediul
unui card.

Serviciul de spãlare este disponibil înainte de pãrãsirea
fabricii, imediat dupã încãrcarea mãrfii, iar programul de
lucru este de luni pânã vineri, între orele 8,00 ºi 18,00.

În ceea ce priveºte tipurile de spãlare, existã trei
variante:

SSppããllaarree  ssiimmppllãã::  este o spãlare cu apã, o clãtire fãrã
detergent, care permite eliminarea prafului proaspãt aºezat;

SSppããllaarree  eeffiicciieennttãã::  este o spãlare cu emolient ºi abur;
emolientul este o substanþã activã ce înmoaie praful ºi
noroiul; spãlarea cu abur permite îndepãrtarea completã a
murdãriei;

SSppããllaarree  ccoommpplleexxãã::  la tipul de
spãlare 2 se adaugã uscarea cu cearã,
prin care se oferã o protecþie superioarã
caroseriei.

Toate aceste avantaje directe (plus
cele din slide) creeazã facilitãþi pentru
beneficiari, concretizate în faptul cã:

pprreeþþuull  eessttee  ffooaarrttee  aattrraaccttiivv;;
ssppããllaarreeaa  ssee  ffaaccee  ffããrrãã  ppeerriiii,,  pprriinn  jjeett

(nu se zgârie vopseaua);
vviitteezzaa  ddee  ssppããllaarree este în funcþie de

tipul de spãlare ales (5–10 minute maximum).
de asemenea, operaþia respectivã este

ccoonnvveennaabbiillãã  ccaa  ppoozziiþþiiee  ººii  mmoommeenntt  îînn  pprroo--
ggrraammuull  ººooffeerriilloorr  ppeennttrruu  ccãã se încadreazã în
fluxul de încãrcare, în sensul cã se trece
prin instalaþie chiar înainte de ieºirea din fabricã,
dupã ce s-a fãcut încãrcarea cu ciment. 

Un nou serviciu inovator - instalaþia de spãlare auto

HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))    aa  llaannssaatt,,  llaa  ffaabbrriiccaa  ddee  cciimmeenntt  ddiinn  CCââmmppuulluunngg,,  uunn  nnoouu  sseerrvviicciiuu  ccaarree  ssee  aaddrreesseeaazzãã  cclliieennþþiilloorr  ssããii::
iinnssttaallaaþþiiaa  ddee  ssppããllaarree  ppeennttrruu  ttooaattee  aauuttoovveehhiiccuulleellee  ddee  ttrraannssppoorrtt  cciimmeenntt  vvrraacc  ººii  ppeennttrruu  cceellee  ddee  ttrraannssppoorrtt  cciimmeenntt  ssaaccii,,
ddoottaattee  ccuu  pprreellaattãã..  SSeerrvviicciiuull  aa  ffoosstt  ccoonncceeppuutt  ppeennttrruu  ttooþþii  cclliieennþþiiii  HHoollcciimm  ººii  rreepprreezziinnttãã  oo  ffaacciilliittaattee,,  ffiiiinndd  ddiissppoonniibbiill  llaa
pprreeþþuurrii  ffooaarrttee  aavvaannttaajjooaassee,,  iimmeeddiiaatt  dduuppãã  îînnccããrrccaarreeaa  mmããrrffiiii,,  îînnaaiinnttee  ddee  ppããrrããssiirreeaa  ffaabbrriicciiii..
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DOROSOL® este o gamã de lianþi
fabricaþi dintr-un amestec de compuºi
hidraulici, clincher de ciment Portland
ºi var calcic, în conformitate cu stan-
dardele în vigoare.

Gama de lianþi hidraulici DOROSOL®

cuprinde mai multe produse, în
funcþie de conþinutul de CaO, dupã
cum urmeazã:

- DOROSOL® C30
- DOROSOL® C50
- DOROSOL® C70
- DOROSOL® F

DOROSOL® se utilizeazã în lucrãrile
geotehnice speciale, construcþii civile
ºi cãi de comunicaþii pentru:

îmbunãtãþirea terenurilor cu
rezistenþe mecanice reduse (pãmân-
turi sensibile la umezire, compresi-
bile, mlãºtinoase etc.);

lucrãri de consolidare a terenului
de fundare în cazul construcþiilor
civile;

creºterea capacitãþii portante a
straturilor de formã pentru sistemele
rutiere.

Efectele stabilizãrii pãmânturilor
coezive cu lianþi hidraulici de tip
DOROSOL® sunt mult mai rapide,
obþinându-se rezultate superioare ºi
într-un timp mult mai scurt, în com-
paraþie cu cele obþinute utilizând
materialele clasice. În tabelele de mai
jos, sunt prezentate rezultatele
obþinute la stabilizarea pãmânturilor
coezive cu DOROSOL® C30.

Valorile rezistenþei la compre-
siune obþinute cu DOROSOL® C30
recomandã, în mod evident, folosirea
materialului la lucrãrile de stabilizare
a pãmânturilor coezive, rezultatele
obþinute la 3 zile fiind mai bune
decât rezultatele obþinute cu lianþii
clasici la 7 zile.

De asemenea, verificãrile de
capacitate portantã efectuate „in situ”
cu deflectometrul cu pârghie tip
Benkelman au demonstrat o creºtere
substanþialã a capacitãþii portante în
comparaþie cu  lianþii clasici.

Proprietãþile principale conferite
straturilor de pãmânt stabilizat cu lianþi
hidraulici de tip DOROSOL® sunt:

realizarea unei capacitãþi portante
superioare într-un timp foarte scurt;

împiedicarea contaminãrii cu
pãmânt a straturilor superioare de fun-
daþie din balast sau agregate naturale;

creºterea rezistenþei în medii cu
agresivitate sulfaticã;

creºterea rezistenþei la îngheþ-
dezgheþ a structurii rutiere;

îmbunãtãþirea ºi uniformizarea
portanþei terasamentelor la nivelul
patului drumului.

Printre constructorii care au desco-
perit avantajele folosirii lianþilor
hidraulici de tip DOROSOL® se numãrã
companii importante, cum ar fi:

ASTALDI Spa la lucrarea „Autostrada
Bucureºti-Constanþa, Tronson IV, Drajna-
Feteºti” pentru execuþia stratului de
formã;

COLAS Franþa, Sucursala România,
la lucrãrile „Autostrada Bucureºti-
Constanþa, Tronson IV, Drajna-Feteºti”
ºi „Platforme ºi Parcaje la Fabrica de
sticlã Saint-Gobain Cãlãraºi”, tot pentru
execuþia stratului de formã.

În concluzie, s-a demonstrat cã uti-
lizarea Lianþilor Hidraulici Rutieri de tip
DOROSOL® la stabilizarea pãmânturilor
aduce numeroase avantaje tehnice.
Beneficii economice substanþiale se
pot obþine dacã la dimensionarea sis-
temului rutier se va lua în considerare
capacitatea portantã a stratului de
pãmânt stabilizat, acest lucru putând
permite scãderea grosimii straturilor supe-
rioare proiectate ºi, implicit, a costurilor.

Specialiºtii HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)) vã
stau la dispoziþie pentru consultanþã
ºi informaþii suplimentare cu privire
la utilizarea acestor produse. 

Holcim (România) - Lianþi Hidraulici Rutieri
LLaa  ddooii  aannii  dduuppãã  llaannssaarreeaa  ppee  ppiiaaþþaa  rroommâânneeaassccãã  aa  LLiiaannþþiilloorr  HHiiddrraauulliiccii  RRuuttiieerrii  pprroodduuººii  ddee  HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)),,  aacceeººttiiaa

aauu  ddeevveenniitt  pprroodduussee  ccuunnoossccuuttee  ººii  aapprreecciiaattee  ppeennttrruu  ccaalliittããþþiillee  ddeemmoonnssttrraattee  îînn  lluuccrrããrriillee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  llaa  ccaarree  aauu  ffoosstt  ssaauu
ssuunntt  ffoolloossiiþþii..

GGaammeellee  ddee  LLiiaannþþii  HHiiddrraauulliiccii  RRuuttiieerrii DDOORROOSSOOLL®® ººii  DDOORROOPPOORRTT®® TTBB  ssuunntt  pprroodduussee  iiddeeaallee  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiaa  ddee  ddrruummuurrii,,
ffiiiinndd  ffoolloossiittee  ppeennttrruu  îîmmbbuunnããttããþþiirreeaa  ccaarraacctteerriissttiicciilloorr  ppããmmâânnttuurriilloorr  ccooeezziivvee  ººii  nneeccooeezziivvee..  AAcceessttee  pprroodduussee  ppeerrmmiitt
oobbþþiinneerreeaa  uunnoorr  ssttrraattuurrii  ddee  ffoorrmmãã  ººii  ddee  ffuunnddaaþþiiee,,  ddiinn  aallccããttuuiirreeaa  ccoommpplleexxeelloorr  rruuttiieerree,,  ccaarree  ssãã  îînnddeepplliinneeaassccãã  ccoonnddiiþþiiiillee
tteehhnniiccee  ddee  ccaalliittaattee  ssttaabbiilliittee  pprriinn  ssttaannddaarrddeellee  îînn  vviiggooaarree..  ÎÎnn  aacceesstt  nnuummããrr,,  ssppeecciiaalliiººttiiii  HHoollcciimm  vvãã  pprreezziinnttãã  aavvaannttaajjeellee  tteehhnniiccee
ººii  eeccoonnoommiiccee ppee  ccaarree  llee  aadduuccee  DDOORROOSSOOLL®® ––  uunnuull  ddiinn  cceellee  ddoouuãã  pprroodduussee  ddiinn  ggaammaa  ddee  lliiaannþþii  rruuttiieerrii  aa  HHoollcciimm..

EElleennaa  RRIICCUU  ––  ccoonnssuullttaanntt  AApplliiccaaþþiiii  IInnffrraassttuuccttuurrãã,,  GGaabbrriieell  RRIISSTTOOIIUU  ––  iinnggiinneerr  DDrruummuurrii  ººii  PPoodduurrii  

TTaabbeelluull  11::  DDeetteerrmmiinnããrrii  mmeeccaanniiccee  ––  RReezziisstteennþþaa  llaa  ccoommpprreessiiuunnee

TTaabbeelluull  22::  DDeetteerrmmiinnããrrii  ddee  ccaappaacciittaattee  ppoorrttaannttãã
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CARB SA Braºov s-a înfiinþat prin
reorganizare din fosta Întreprindere
de Cariere ºi Balastiere Braºov, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.15/1990, având forma juridicã de
societate pe acþiuni.

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

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

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

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

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

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

studiul preliminar de exploatare;
lucrãri premergãtoare, constând

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

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

extracþia ºi transportul rocilor;
prelucrarea rocilor extrase, con-

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

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

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

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

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

OO  ddaattãã  ccuu  iinntteennssiiffiiccaarreeaa  lluuccrrããrriilloorr  ddee  rreeaalliizzaarree  ssaauu  rreeffaacceerree  aa  iinnffrraassttrruuccttuurriilloorr  rruuttiieerree  ººii  ffeerroovviiaarree,,  ddaarr  ººii  aa  cceelloorr
pprriivviinndd  ccoonnssttrruuccþþiiiillee  îînn  ggeenneerraall,,  uunnddee  ssuunntt  nneecceessaarree  mmaatteerriiaallee  ssppeecciiffiiccee,,  ssoocciieettããþþii  nnoouu--aappããrruuttee  ssaauu  aalltteellee  vveecchhii,,  pprriinn
rreetteehhnnoollooggiizzaarree  ssaauu  pprriinn  mmooddeerrnniizzaarree,,  aauu  ddeevveenniitt  ffuurrnniizzoorrii  ddee  bbaazzãã  îînn  aacceesstt  ddoommeenniiuu..

ÎÎnn  ggeenneerraall  vvoorrbbiinndd,,  pprroodduusseellee  lloorr  ssuunntt  eelleemmeennttee  iinnddiissppeennssaabbiillee  oorriiccããrroorr  lluuccrrããrrii  ddee  ffuunnddaaþþiiii  ppeennttrruu  oorriiccee  ccoonnssttrruuccþþiiee
ssaauu  mmaatteerriiaallee  ddee  nneeîînnllooccuuiitt  ppeennttrruu  tteerraassaammeennttee  ffeerroovviiaarree  ssaauu  ccããii  ddee  rruullaarree  ppee  ººoosseellee  ººii  aauuttoossttrrããzzii..

UUnniittããþþiillee  rreessppeeccttiivvee  ffuurrnniizzooaarree  ddee  aasseemmeenneeaa  mmaatteerriiaallee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  ssuunntt  aammppllaassaattee,,  ccuu  pprriioorriittaattee,,  îînn  zzoonneellee  þþããrriiii
uunnddee  eexxiissttãã  mmaatteerriiaa  pprriimmãã  aattââtt  ccaannttiittaattiivv,,  ddaarr  mmaaii  aalleess  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  ccaalliittããþþiiii  ººii  ppeerrffoorrmmaannþþeelloorr  ssoolliicciittaattee  ddee
dduurraattaa  lloorr  îînn  eexxppllooaattaarree..

FFiiiinndd  vvoorrbbaa  ddeesspprree  mmaatteerriiaallee  ccuu  uunn  aannuummiitt  ssppeecciiffiicc  ((ggrreeuuttaattee,,  uummiiddiittaattee,,  ddiimmeennssiiuunnii  eettcc..)),,  tteehhnnoollooggiiiillee  ffoolloossiittee
ppeennttrruu  eexxttrraaggeerreeaa  lloorr  ººii  lliivvrraarreeaa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr  aauu  ttrreebbuuiitt  ssãã  þþiinnãã  ccoonntt  ddee  îînnddeepplliinniirreeaa  ssttrriiccttãã  aa  uunnoorr  ccoonnddiiþþiiii  lleeggaattee  ddee
pprroodduuccttiivviittaattee  ººii  eeffiicciieennþþãã..

UUnn  eexxeemmpplluu  îînn  aacceesstt  sseennss  eessttee  ccuupprriinnss  ººii  îînn  ooffeerrttaa  uunnuuii  ffuurrnniizzoorr  bbrraaººoovveeaann  ccaarree  pprriinn  iinnffoorrmmaaþþiiiillee  ppuussee  llaa  ddiissppoozziiþþiiee
ddee    ddll  eecc..  RRaadduu  PPooppaa,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  aall  SSCC  CCAARRBB  SSAA,,  pprreezziinnttãã  ddeettaalliiii  tteehhnniiccoo--oorrggaanniizzaattoorriiccee  ccaarree  ppoott  ccoonnvviinnggee
ppeennttrruu  oo  ccoollaabboorraarree  bbeenneeffiiccãã  aammbbeelloorr  ppããrrþþii  ccoonnttrraaccttaannttee..

În sprijinul infrastructurii
PRODUSE DIN CARIERE ªI BALASTIERE

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

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

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

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

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

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

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

ciururi vibratoare de 12 mp, unde
se obþin produsele finite: ppiiaattrrãã  ssppaarrttãã
3311,,55–5500  mmmm  ccaalliittaatteeaa  II  ppeennttrruu  bbaallaass--
ttaarreeaa  lliinniiiilloorr  ddee  ccaallee  ffeerraattãã  ºi cribluri
sort 0–4, 4–8, 8–16, 16–25 mm.

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

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

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

CCaarriieerraa  RRaaccooºº
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Tehnologii eficiente
pentru realizarea drumurilor comunale

ddrr..  iinngg..  VVaassiillee  SSTTRRUUNNGGÃÃ,,  eexxppeerrtt  tteehhnniicc  îînn  ddrruummuurrii

PIETRUIREA DDRUMURILOR DDE PPÃMÂNT
Este o metodã tradiþionalã de

realizare a drumurilor locale ºi nu
numai. Materialele pietroase cele mai
folosite sunt pietriºul sortat din balastul
de râu sau piatra spartã de carierã,
sortul 10–50 mm. Pânã la începutul
anilor ‘60, pietruirea era soluþia
tehnicã cea mai utilizatã ºi la dru-
murile naþionale, judeþene ºi alte dru-
muri. Prezintã urmãtoarele neajunsuri:

din cauza cheltuielilor mari de
transport, în regiunile fãrã surse de
materiale pietroase, aceastã metodã
este scumpã;

în timp, materialele pietroase,
sub acþiunea circulaþiei auto, sunt
introduse în patul de pãmânt cu care
se amestecã, iar stratul de pietruire
trebuie refãcut, întreþinut. Pentru
împiedicarea migrãrii granulelor de
piatrã, se pot folosi straturi de sepa-
raþie din geotextile ieftine ((vveezzii  ffiigg..  11));;

pe drumurile pietruite circu-
laþia produce praf. Pentru împiedi-
carea producerii acestuia, se pot
executa tratamente sau covoare subþiri
bituminoase. 

STABILIZAREA CCU CCIMENT
SSttaabbiilliizzaarreeaa  ccuu  cciimmeenntt se poate

adopta pentru  pãmânturile cu plasti-
citate redusã pânã la plasticitate nulã.
Sunt necesare procente relativ mari
de ciment care creeazã probleme cu
contracþia ºi umflarea straturilor
stabilizate. În þara noastrã, în anii ’70 ºi ’80
s-au executat sectoare de drumuri sta-
bilizate cu ciment. Pe baza experienþei
acumulate s-au elaborat STAS-urile:

10473/1-76 (refãcut în 1987).
Straturi rutiere din agregate naturale
sau pãmânturi stabilizate cu ciment.
Condiþii tehnice generale de calitate.

12253-84 Straturi de formã.
Condiþii tehnice generale de calitate.
Conþine prescripþiile referitoare la
stabilizarea pãmânturilor coezive cu
var, cu ciment ºi cu alte materiale
stabilizatoare.

10473/2-86 Straturi rutiere din
agregate naturale sau pãmânturi
stabilizate cu lianþi hidraulici sau
puzzolanici. Metode de determinare
ºi încercare.

STABILIZAREA CCU VVAR
Pânã în anii ’80, fiindcã s-a simþit

nevoia de a înlocui materialele cla-
sice cu materiale alternative, în Italia,

Franþa, Germania, Suedia,
Australia, Noua Zeelandã,
Japonia ºi în alte þãri,
tehnicile de stabilizare
cu var, var-ciment, ciment
ºi cu alþi stabilizatori
au fãcut obiectul unor
importante cercetãri.

Sunt elaborate standarde europene
pentru aceste lucrãri. De mai mulþi
ani, de când în zone întinse materi-
alele pietroase sunt greu de gãsit,
administraþiile de drumuri au asimilat
o importantã culturã în acest domeniu,
iar utilajele au evoluat ºi asigurã
protecþia lucrãtorilor la execuþie,
productivitãþi ridicate, o calitate
superioarã a lucrãrilor ºi, în multe
þãri, s-a trecut la aplicarea acestor
soluþii alternative ce pot conduce
la economii de pânã la 60 %. 

Pãmântul stabilizat cu var este un
amestec compus din pãmânt, var
nestins sau hidratat ºi apã, în cantitãþi
ce asigurã modificarea caracteristi-
cilor fizico-chimice ale pãmântului,
în vederea realizãrii de straturi rutiere
care, dupã compactare, sunt stabile la
acþiunea apei, a îngheþ-dezgheþului ºi
au o capacitate portantã adecvatã.

Se recomandã sã se stabilizeze cu
var prafurile argiloase cu indicele de
plasticitate mai mare de 10, dar pot fi
stabilizate ºi argilele ºi agregatele
naturale granulare care conþin argilã
ºi praf, cu condiþia ca fracþiunea ce
trece prin sita de 0,4 mm sã fie mai
mare de 35 %. Curba granulometricã
a unui pãmânt ce urmeazã a fi stabi-
lizat cu var trebuie sã se înscrie în
intervalul din ffiigg..  22. Practic, se pot
stabiliza cu var toate pãmânturile.

Varul se poate întrebuinþa fie pentru
a modifica caracteristicile pãmântului
pe o duratã scurtã, cu scopul de a-l
face lucrabil pe ºantier datoritã acþiunii
sale de reducere a umiditãþii, când
se folosesc proporþii de 1,5–3 % var,

ÎÎnn  ssffâârrººiitt,,  ssttaarreeaa  „„ttrraaddiiþþiioonnaallãã““  aa  aarrtteerreelloorr  rruurraallee  ttiinnddee  ssãã  ssee  sscchhiimmbbee  oo  ddaattãã  ccuu  aammbbiiþþiiiillee  nnooaassttrree  ddee  aa  nnee  iinntteeggrraa  ººii
ddiinn  aacceesstt  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  îînn  aannssaammbblluull  lluummiiii  cciivviilliizzaattee  ddiinn  UUEE..  SSuummee  ddeelloocc  nneegglliijjaabbiillee  vvoorr  ffii  aallooccaattee  ppeennttrruu  aacceesstt  ggeenn
ddee  iinnffrraassttrruuccttuurrãã  ººii  rreeþþeellee  ddee  uuttiilliittããþþii  ((aappãã,,  ccaannaalliizzaarree,,  ggaazzee  eettcc..))..

IIaattãã  ddee  ccee,,  ppeennttrruu  cceeii  iinntteerreessaaþþii,,  ssppeecciiaalliiººttiiii  îînn  ddoommeenniiuu  sseemmnnaalleeaazzãã  tteehhnnoollooggiiii,,  mmaatteerriiaallee  ººii  ooppeerraaþþiiuunnii  ccaarree  ppoott
ccoonnttrriibbuuii  llaa  rreeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  lluuccrrããrrii  ddeeoosseebbiittee  ººii  ddee  ccaalliittaattee..

TTeehhnnoollooggiiiillee  ccaarree  ssee  ppoott  ffoolloossii  eeffiicciieenntt  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  ddrruummuurriilloorr  ccoommuunnaallee  ssuunntt::
ppiieettrruuiirreeaa  ddrruummuurriilloorr  ddee  ppããmmâânntt;;
ssttaabbiilliizzaarreeaa  ccuu::  cciimmeenntt,,  vvaarr,,  vvaarr--cciimmeenntt,,  zzgguurrãã  ggrraannuullaattãã  ººii  vvaarr;;
ddee  3300  ddee  aannii  ss--aa  îînncceerrccaatt,,  îînn  ssttrrããiinnããttaattee  ººii  llaa  nnooii,,  ffããrrãã  rreezzuullttaattee  ccllaarree,,  mmããssuurraabbiillee,,  ssttaabbiilliizzaarreeaa  ccuu  ssuubbssttaannþþee

cchhiimmiiccee  ssaauu  rreezziidduuuurrii  oorrggaanniiccee  ppeettrroolliieerree  ss..aa..

FFiigg..  11::  SSttrraatt  ddee  sseeppaarraaþþiiee  ggeeootteexxttiill
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fie pentru modificarea substanþialã, pe
o duratã îndelungatã, a caracteristicilor
enunþate mai sus, când în reþete intrã
procente mai mari de var ((ffiigg..  22)).

Transformãrile fizice ale argilei
tratate cu var sunt reducerea umidi-
tãþii (uscarea) pãmântului ºi a plasti-
citãþii (modificarea) lui ºi au loc
repede dupã încorporarea acestuia
(se considerã cã sunt complete în 6 ore).
Schimbãrile fizico-chimice sunt
rapide ºi evolueazã, în timp, “loga-
ritmic”. De exemplu, în cazul unei
argile care avea IP = 54, WOPT = 25%
ºi W = circa 37% , în urma tratãrii ei
cu 5% var, timpul pentru reducerea
umiditãþii la valori apropiate de WOPT
a fost de patru ore, iar a plasticitãþii
de circa 12 de douã zile.

STABILIZAREA CCU VVAR-CCIMENT
SSttaabbiilliizzaarreeaa  ppããmmâânnttuurriilloorr  ccuu  vvaarr--

cciimmeenntt nu s-a folosit încã la noi. Prin
tratarea cu var, se urmãreºte
obþinerea unui indice de plasticitate
redus (10–14%) care faciliteazã acþi-
unea cimentului ºi obþinerea, pe
ºantier, a unui amestec lucrabil.
Cercetãrile efectuate au arãtat cã:

dozajele optime pentru a se
obþine o rezistenþã suficientã sunt de,
respectiv, circa 5% pentru varul
nestins ºi circa 6% pentru ciment.
Un dozaj de ciment mai mare este

inutil ºi influenþeazã negativ asupra
rezistenþei pãmântului stabilizat;

umiditatea de amestec (argilã +
var + ciment + apã) are un rol deter-
minant asupra rezistenþei finale a
pãmântului stabilizat ºi trebuie sã se
situeze deasupra umiditãþii optime
Proctor normal sau modificat într-un
interval cuprins între 1,15 WOPT ºi
1,30 WOPT. Din aceastã cauzã este
necesarã o rezervã de apã care sã fie
adãugatã la a doua amestecare,
ºi anume la aceea a amestecului
de pãmânt-var cu ciment.

STABILIZAREA CCU ZZGURÃ
GRANULATÃ ªªI VVAR

SSttaabbiilliizzaarreeaa  ccuu  zzgguurrãã  ggrraannuullaattãã  ººii
vvaarr, principial, nu diferã de preceden-
tele ºi se practicã în zonele unde se
produc zguri ºi cenuºi industriale. 

Obiºnuit, calitatea lucrãrilor de
mai sus poate fi examinatã pe baza
standardelor numite.

Prin acoperirea straturilor exami-
nate succint mai sus cu straturi bitu-
minoase subþiri, eventual combinate
cu geotextile, se pot obþine drumuri
locale rezistente, cu aspect modernizat. 

FFiigg..  22::  IInntteerrvvaalluull  ggrraannuulloommeettrriicc  aall  ppããmmâânnttuurriilloorr  ccee  ppoott  ffii  ssttaabbiilliizzaattee  ccuu  vvaarr
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Metode de testare
a betoanelor autocompactante

MMoonniiccaa  DDIINNUU,,  FFlloorriiccaa  PPAAUULL  ––  UUnniivveerrssiittaatteeaa  TTeehhnniiccãã  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  BBuuccuurreeººttii

METODE DDE OOBÞINERE
A AAUTOCOMPACTÃRII

BAC este considerat un beton care
se compacteazã sub propria greutate,
fãrã vibrare, umplând, perfect, for-
mele chiar ºi în cazul unor structuri
complexe ºi al unei armãri puternice.
Existã douã posibile direcþii de
proiectare a acestui beton.

O direcþie se bazeazã, alãturi de
utilizarea aditivilor superplastifianþi,
pe optimizarea distribuþiei granulo-
metrice a lianþilor ºi a altor materiale
pulverulente, pe baza unor conside-
rente de împachetare optimã. 

O altã posibilitate este aceea de a
separa betonul în pietriº ºi mortar.
Cantitatea de pietriº se limiteazã, iar
reologia mortarului este ajustatã prin
adaosul de superplastifianþi, agenþi de
îngroºare (filere), aditivi modificatori
de vâscozitate (AMV).

AADDIITTIIVVII  MMOODDIIFFIICCAATTOORRII
DDEE  VVÂÂSSCCOOZZIITTAATTEE

Sunt douã tipuri fundamentale de
aditivi numiþi fie modificatori de vâs-
cozitate (viscosity modifing admix-
ture, VMA), f ie de creºtere a
vâscozitãþii (viscosity enhancing

admixture, VEA), fie inhibitori ai
segregãrii sau aditivi tixotropi ori
aditivi de control al energiei: 

agenþi tradiþionali de pompare
utilizaþi de multã vreme pentru a mãri
coezivitatea betoanelor slabe pom-
pate; sunt substanþe pe bazã de celu-
lozã modificatã sau amidon hidrolizat.

polimeri sintetici, ca polietilen-
glicolul, alcoolul polivinilic sau
policarbonaþii.

Se urmãreºte realizarea unor structuri
tixotrope, când fluide, când coezive.
Creºterea vâscozitãþii ºi a comportãrii
tixotrope poate fi determinatã de efecte
fizice, chimice sau prin ambele procese.

Se realizeazã îngroºarea fazei
lichide, fie prin umflarea molecu-
lelor aditivului, fie prin crearea unor
structuri. Se pot folosi una sau douã
substanþe, acþiunea finalã fiind simi-
larã: se genereazã o reþea molecularã
care e consolidatã prin formarea unor
punþi în interiorul reþelei ((ffiigg..  22)). 

Pentru obþinerea betoanelor auto-
compactate sunt mult utilizate ppoolliizzaa--
hhaarriiddeellee  ddee  ssuurrssãã  mmiiccrroobbiiaannãã  ((WWeellaann
gguumm)) ºi polimerii pe bazã de celulozã:
hhiiddrrooxxiipprrooppiillmmeettiillcceelluulloozzaa  ((HHPPMMCC)),,
hhiiddrrooxxiieettiillcceelluulloozzaa,,  hhiiddrrooxxiieettiillmmeettiill--
cceelluulloozzaa etc. 

NNeecceessiittaatteeaa  oobbþþiinneerriiii  uunnoorr  bbeettooaannee  dduurraabbiillee  ccaarree  ssãã
ppooaattãã  uummppllee  bbiinnee  ffoorrmmeellee  ffããrrãã  mmiijjllooaaccee  eenneerrggiiccee  ddee  ccoomm--
ppaaccttaarree  aa  ffoosstt  rreezzoollvvaattãã  pprriinn  uuttiilliizzaarreeaa  aaddiittiivviilloorr  fflluuiiddiizzaannþþii
ººii  aappooii  ssuuppeerrfflluuiiddiizzaannþþii..  TToottuuººii,,  bbeettooaanneellee  fflluuiiddee  pprreezzeennttaauu
ppeerriiccoolluull  sseeggrreeggããrriiii..

OObbþþiinneerreeaa  bbeettooaanneelloorr  aauuttooccoommppaaccttaannttee  ((BBAACC))  [[sseellff
ccoommppaaccttiinngg  ccoonnccrreettee  ((SSCCCC))]]  rreepprreezziinnttãã  oo  ppiiaattrrãã  ddee  hhoottaarr
îînn  ººttiiiinnþþaa  ººii  pprraaccttiiccaa  bbeettooaanneelloorr..  BBAACC  îînnsseeaammnnãã  rreeaalliizzaarreeaa
uunnuuii  vviiss,,  bbeettoonnuull  fflluuiidd  ccaarree  nnuu  sseeggrreeggãã  ººii  nniiccii  nnuu  mmuusstteeººttee..
PPrriimmaa  ccoommppoozziiþþiiee  aauuttooccoommppaaccttaannttãã  aa  ffoosstt  pprrooppuussãã  îînn
11998866  ddee  pprrooff..  HHaajjiimmee  OOkkaammuurraa  ((iiaarr  pprriimmuull  pprroottoottiipp  aa  ffoosstt
rreeaalliizzaatt  îînn  11998899))  ppeennttrruu  aa  ccoommppeennssaa  lliippssaa  mmuunncciittoorriilloorr
ccaalliiffiiccaaþþii  îînn  ddoommeenniiuull  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr..

PPrrooppoorrþþiiiillee  ccoommppoonneenntteelloorr  ssuunntt  pprreezzeennttaattee  ccoommppaarraattiivv
ccuu  aallee  uunnuuii  bbeettoonn  oobbiiººnnuuiitt  ººii  aallee  uunnuuii  bbeettoonn  ppeennttrruu  bbaarraajjee  ((ccoommppaaccttaatt  eenneerrggiicc))  îînn  ffiigguurraa  11..

OOkkaammuurraa  ººii  OOzzaawwaa  aauu  rreeaalliizzaatt  aacceesstt  bbeettoonn,,  nnuummiitt  bbeettoonn  ddee  îînnaallttãã  ppeerrffoorrmmaannþþãã,,  pprriinn::  
11..  lliimmiittaarreeaa  ccoonnþþiinnuuttuulluuii  ddee  aaggrreeggaattee;;
22..  rraappoorrtt  mmiicc  aappãã//mmaatteerriiaallee  ppuullvveerruulleennttee;;
33..  uuttiilliizzaarreeaa  aaddiittiivviilloorr  fflluuiiddiizzaannþþii;;

FFiigg..  11::  PPrrooppoorrþþiiiillee  ccoommppoonneennþþiilloorr  îînn  BBAACC,,
ccoommppaarraattiivv  ccuu  aallttee  bbeettooaannee

FFiigg..  22::  SSttrruuccttuurraa  WWeellaann  gguumm  ––  uulluuii
continuare în pagina 120
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PPoolliizzaahhaarriiddeellee  bbiiootteehhnnoollooggiiccee
sunt polimeri cu o structurã liniarã ºi
o masã molecularã de aproximativ
2 milioane, corespunzând unui grad
de polimerizare mai mare de 2000,
ajungând pânã la 4000. 

Soluþiile apoase de Welan gum
sunt pseudoplastice, tixotrope, vâsco-
zitatea crescând repede la încetarea
efortului, datoritã masei moleculare
mari care se structureazã prin inter-
mediul legãturilor de hidrogen, a
întrepãtrunderii polimerilor sau prin
legã tur i  ion ice  în t re  lan þur i le
alãturate. Datoritã grupãrilor OH
din inelul glicozidic ((ffiigg..  22)), lanþurile
pot adera la suprafaþa granulelor de
ciment, rezultând un efect de
conectare între polimeri, faza apoasã
ºi multe dintre granulele de ciment.

Aºa se explicã creºterea pragului de
curgere ºi coezivitatea betonului la valori
moderate ale efortului. La creºterea
solicitãrii, legãturile de H se rup ºi
polimerii se aliniazã în direcþia curgerii.

În Japonia se preferã utilizarea unei
alte polizaharide naturale, obþinute
printr-un proces biotehnologic β  11--33
GGlluuccaann  ((CCuurrddllaann))..

Este interesant cã, în general, efec-
tul aditivilor modificatori de vâscozi-
tate este potenþat prin adãugarea unor
substanþe puternic reducãtoare de apã
(singurul caz în care efectul nu e favorabil
a fost raportat pentru β 1-3 glucan).
De aceea, aditivii utilizaþi pentru
obþinerea BAC-ului au început sã fie
numiþi aaddiittiivvii  ccoommbbiinnaaþþii (Comb. Type
Admixture).

Dintre aditivii puternic reducãtori
de apã, ppoolliiccaarrbbooxxiillaaþþiiii  au avut efecte
deosebite. 

Cu aceastã largã familie de polimeri
care conþin grupãri carboxil grefate pe
lanþul macromolecular, s-au obþinut
rezultate extrem de spectaculoase atât
în privinþa realizãrii efectelor de super-
plastifiere, cât ºi în cea a unor efecte
tixotropice remarcabile.

Datoritã efectelor remarcabile de
autocompactare, ei au fost denumiþi
aditivi de control al energiei Admix-
ture Controlled Energy (ACE) sau Zero
Energy Admixture (ZEA). Polimerii
ACE au structuri cu un anumit raport
între lanþul hidrofob ºi grupele COO-.
Aceºti aditivi acþioneazã ca puternici
agenþi de dispersie datoritã efectelor
electrostatice ºi sterice, iar acest rezultat
este valabil ºi în cazul adaosurilor
mari de materiale pulverulente
(500–600 kg/m3). De aceea, utilizarea
policarboxilaþilor (de exemplu a ppoollii--
ccaarrbbooxxiillaatteetteerruulluuii) permite obþinerea
unor betoane foarte fluide la un raport
redus apã/pulbere, fãrã segregare sau
mustire.  

PPOOLLIIMMEERRCCAARRBBOONNAAÞÞIIII
Spre deosebire de aditivii menþio-

naþi pânã acum, aditivi de modifi-
care, mai bine spus de creºtere a
vâscozitãþii (VMA ºi VEA), policar-
bonaþii pot fi numiþi cu adevãrat aditivi
tixotropi. Se obþin prin reacþia dintre
bisfenol A ºi fosgen, având urmã-
toarea formulã:

PPoolliipprrooppiilleennccaarrbboonnaattuull  ((PPPPCC))  este
un lichid cu solubilitate în apã de 8%.
În mediul alcalin al materialului pe
bazã de ciment reacþioneazã rapid
punând în libertate propilenglicol ºi
ioni carbonat (CO3

2-). La temperatura
de lucru obiºnuitã, timpul de
înjumãtãþire este mai mic de un
minut. De aceea, utilizarea PPC într-un
dozaj relativ ridicat (mai mare de
0,5% din masa apei) poate duce la
formarea unei structuri gelice la
aproximativ 10 minute de la ameste-
carea cu apã. Un mortar preparat cu
un aditiv superfluidizant ºi cu 1%
PPC (din masa de apã) se structureazã
imediat dupã încetarea amestecãrii,
dar îºi recapãtã fluiditatea dupã o
agitare corespunzãtoare. 

METODE DDE TTESTARE
A BBETOANELOR AAUTOCOMPACTANTE

Deoarece BAC nu se compac-
teazã (prin definiþie), comportarea
betonului în stare proaspãtã va deter-
mina calitatea punerii în operã.
Metodele de testare a proprietãþii
betonului proaspãt s-au dezvoltat
continuu de la apariþia BAC fãrã a se
ajunge la o standardizare generalã.

Întrucât tasarea acestor betoane
fluide era prea mare, s-a trecut la
mãsurarea (orizontalã) a diametrului
turtei formate la tasare. Determinarea
numitã deformabilitate (slump – flow)
sau „curgerea tasãrii” este în prezent
cea mai utilizatã metodã. Testul pre-
supune utilizarea conului standard de
tasare, singura deosebire fiind mãsu-
rarea orizontalã a douã diametre per-
pendiculare ale turtei formate ((ffoottoo  11)), la
un minut dupã  ridicarea conului.

Se considerã cã o valoare a
diametrului mediu de 60–70 cm este
acceptabilã pentru BAC.

O valoare mai micã de 60 cm
duce la un aspect necorespunzãtor al
suprafeþelor. Unii cercetãtori reco-
mandã calcularea deformabilitãþii
Γc = (d1d2 – d0

2)/d0, în care d1 ºi d2
sunt diametrele mãsurate, iar d0 este
diametrul bazei conului.

Un alt mod de valorificare a acestui
test, care permite mãsurarea vitezei
de curgere a betonului sub greutatea

proprie se numeºte ttiimmppuull  ddee  ccuurrggeerree
ppâânnãã  llaa  uunn  ddiiaammeettrruu  ddee  5500  ccmm  ((TT5500))
((ffoottoo  22)).

O determinare similarã este tteessttuull
ppââllnniieeii  îînn  ffoorrmmãã  ddee  VV  ((VV  ffuunnnneell  tteesstt)).
Au fost realizate pâlnii de diverse
dimensiuni pentru mortare ºi betoane
((ffiigg..  33)). Se mãsoarã timpul (t) de
scurgere a betonului prin pâlnie ºi se
calculeazã vâscozitatea ca 10/t.
Timpii consideraþi optimi sunt 3–7 sec.
(nu mai mari de 12 sec.) pentru T50 ºi
5–15 sec. pentru pâlnia V.

FFoottoo  11::  TTeessttuull  ddee  ddeeffoorrmmaabbiilliittaattee
aa  bbeettoonnuulluuii

DDeeffoorrmmaabbiilliittaatteeaa  ((ccoonnssiisstteennþþaa))
bbeettoonnuulluuii  pprrooaassppããtt  ((SSlluummpp  FFllooww  TTeesstt))

FFoottoo  22::  MMaassaa  ppeennttrruu  ddeetteerrmmiinnaarreeaa
ttiimmppuulluuii  TT5500

FFiigg..  33::  PPââllnniiaa  îînn  ffoorrmmãã  ddee  VV

urmare din pagina 118

continuare în pagina 122
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CCOOMMPPAACCTTIIBBIILLIITTAATTEEAA
((LLUUCCRRAABBIILLIITTAATTEEAA))

Având în vedere faptul cã aceste
betoane îºi dovedesc utilitatea mai
ales în cazul armãrii dense, s-au pro-
pus câteva metode de testare a curgerii
betonului printre bare (tteessttee  ddee  ccoomm--
ppaaccttiibbiilliittaattee). Aceste încercãri sunt:

testul cutiei în formã de U (U-flow
test or box-test);

testul cutiei în formã de L (L-shape
box-test);

testul inelului J (J-ring test).
Metoda cutiei în formã de U a fost intro-

dusã în Japonia de grupul Taisei în 1993.
În acest test ((ffiigg..  44)) compactibi-

litatea este indicatã prin înãlþimea
atinsã de betonul care trece printre
barele ce separã cele douã braþe ale
aparatului.

MMeettooddaa  ccuuttiieeii  îînn  ffoorrmmãã  ddee  LL
urmãreºte mãsurarea compactibilitãþii
în condiþii cât mai apropiate de situaþia
de pe teren prin poziþionarea barelor

de armare  ((ffoottoo  33)). Se mãsoarã nivelul
betonului la ambele capete ale cutiei,
iar valoarea raportului H2/H1 este
o mãsurã a lucrabilitãþii betonului,
0,8 (0,6–0,85) fiind valoarea reco-
mandatã pentru BAC.

O variantã a acestei metode este
numitã tteessttuull  ccaappaacciittããþþiiii  ddee  uummpplleerree.
Se  foloseºte o cutie transparentã de
300 x 500 x 300 mm ce conþine într-o
anumitã zonã bare de armare  ((ffiigg..  55)).
Betonul se toarnã în zona nearmatã
pânã la o înãlþime de 220 mm, apoi
este lãsat sã curgã liber printre bare ºi
se mãsoarã suprafaþa relativã ocupatã
de beton A (ffiigg..  55), capacitatea de
umplere calculându-se astfel:

AAxx110000//((222200xx335500))..
TTeessttuull  iinneelluulluuii  JJ permite utilizarea

trunchiului de con de la tasare, mãsu-
rându-se adâncimea turtei formate la
curgerea printre barele dispuse în
formã de inel în jurul conului ((ffoottoo  44)).

RREEZZIISSTTEENNÞÞAA  LLAA  SSEEGGRREEGGAARREE
Cutia în formã de L este folositã ºi

pentru mãsurarea rezistenþei la segre-
gare, cu ajutorul unui penetrometru
cu diametrul de 75 mm. Cutia în
formã de L se umple cu beton cu dis-
pozitivul de separare a celor douã
pãrþi închis. Dupã douã minute,
aparatul de penetrare e aºezat pe
suprafaþa betonului ºi lãsat sã
pãtrundã liber în beton. Dupã 45 de
secunde, adâncimea de penetrare (Pd)
e cititã pe scala aparatului. BAC este
considerat ca având o rezistenþã la
segregare satisfãcãtoare dacã Pd e mai
mic sau egal cu 8 mm.
AAPPRREECCIIEERREEAA  CCAALLIITTÃÃÞÞIIII  SSUUPPRRAAFFEEÞÞEEII

Betoanele autocompactante se
caracterizeazã ºi prin calitatea (nete-
zimea) suprafeþei numindu-se ºi betoane
autonivelante. Pentru testarea calitãþii
suprafeþei (surface settlement) se
toarnã betonul într-un cilindru de PVC
cu înãlþimea de 800 mm ºi diametrul
de 200 mm. La suprafaþa coloanei de
beton de 700 mm se fixeazã o plãcuþã
subþire care, în partea superioarã, este
conectatã  la un comparator. Abaterea
acceptatã este de maximum 5 mm,
ceea ce pentru o înãlþime a coloanei
de 700 mm reprezintã 0,7%.

CONCLUZII
Þinând seama de

numeroasele avantaje ale
utilizãrii BAC: scurtarea
perioadei construcþiei,
asigurarea compactitãþii
structurii în zone în care
compactarea e dificilã,
calitatea deosebitã a
suprafeþei betonului,
eliminarea zgomotului
vibrãrii (la fabricile de
prefabricate), dar mai
ales de aplicaþiile spec-
taculoase: betoane tur-
nate sub apã, tuneluri,
baraje, coloane de oþel

umplute cu beton etc., se considerã cã
studierea acestora, îmbunãtãþirea cali-
tãþii, a metodelor de testare, standardi-
zarea lor ºi reducerea costurilor sunt
obiective importante pentru cercetãri
viitoare.

BIBLIOGRAFIE
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1, April, 2003, p. 26-36
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1, April, 2003, p. 5-15

33..  SSaaaakk  WW..  AAaarroonn,,  JJeennnniinnggss  MM..
HHaammiinn,,  SShhaahh  PP..  SSuurreennddrraa, ACI Mat.
Journal / Nov. Dec. 2001, p. 429-437

44..  KKhhaayyaatt  HH..  KKaammaall  ss..aa,, ACI Matt.
J., May-June, 2002, p. 234

55..  SSaakkaattaa  NN..  ss..aa..,, J. of Advanced
Conc. Tech, 1(1), April 2002, p. 37-41

66..  BBuuyy  vvaann,,  KK..,,  AAkkkkaayyaa  YYiillmmaazz,,
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nov/dec 2002, pag. 549/559
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FFiigg..  44::  TTeessttuull  ccuuttiieeii  îînn  ffoorrmmãã  ddee  UU

FFoottoo  33::  TTeessttuull  ccuuttiieeii  îînn  ffoorrmmãã  ddee  LL

FFoottoo  44::  TTeessttuull  iinneelluulluuii  JJ  

FFiigg..  66::  PPeenneettrroommeettrruu    ppeennttrruu  mmããssuurraarreeaa
rreezziisstteennþþeeii  llaa  sseeggrreeggaarree

FFiigg..  77::  MMããssuurraarreeaa  ccaalliittããþþiiii
ssuupprraaffeeþþeeii  bbeettoonnuulluuii

FFiigg..  55::  CCuuttiiee  ppeennttrruu  ddeetteerrmmiinnaarreeaa  
aappaacciittããþþiiii  ddee  uummpplleerree  aa  bbeettoonnuulluuii
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SC INDUSTRIAL PLAST SRL
w w w . i n d u s t r i a l p l a s t . r o

Internetul devine pe zi ce trece o piaþã de afaceri cu
o dezvoltare rapidã, oricine putând accesa, practic
instantaneu, pagini de produse sau servicii oferite de
societãþile comerciale. 

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPLLAASSTT  SSRRLL  din Braºov vine în întâm-
pinarea potenþialilor clienþi cu o prezentare a pro-
duselor de instalaþii termice, sanitare ºi gaz pe pagina
de internet.

Printr-o simplã comandã on-line, se reduce semni-
ficativ timpul de cãutare a articolelor de instalaþii, atât
ca sorto-tipo dimensiune, cât ºi preþ, evitându-se
discuþiile preliminare.

Pe pagina de web pot fi gãsite atât materiale, cât ºi
accesorii de instalaþii utilizate în construcþii industriale
ºi civile. O gamã largã de produse, aflate permanent în
stoc, vã stau la dispoziþie, putând comanda direct tot ce
vã intereseazã ºi obþine informaþii detaliate despre preþ
sau utilizare.

Peste 2.000 de articole diferite de instalaþii se aflã
permanent în depozitul SSCC  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPLLAASSTT  SSRRLL
din Braºov, str. Târnavei nr. 13. Livrarea produselor la
beneficiar se face prompt cu maºinile companiei sau
prin curierat pentru cantitãþi mai mici. Fiind pe piaþa
materialelor de instalaþii din Braºov de peste 9 ani,
societatea a cãpãtat experienþã în aprovizionarea ºi
desfacerea articolelor de instalaþii ºi oferã clienþilor
mãrfuri de calitate la preþuri mici.

Cu o cifrã de afaceri de aproximativ 1 milion de euro,
SSCC  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPLLAASSTT  SSRRLL  din Braºov ºi-a câºtigat
renumele de companie serioasã care s-a adaptat noilor
cerinþe economice ale României. 

Accesând pagina de web:  www.industrialplast.ro,
veþi afla detalii despre oferta de produse a IINNDDUUSSTTRRIIAALL
PPLLAASSTT  SSRRLL  din Braºov, str. Târnavei nr. 13.

Relaþii la telefon: 0268-311.562 sau 0744.312.907. 
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Încercarea materialelor de construcþii
în conformitate cu standardele europene 

APARATURÃ ªI ECHIPAMENTE
iinngg..  RRaammoonnaa  ZZAARRIIOOIIUU,,  iinngg..  GGhheeoorrgghhee  SSTTAAMMAATTEE  ––  IICCEECCOONN  TTEESSTT

Estimarea erorii de mãsurare
devine un factor important în
creºterea încrederii ºi acurateþei
încercãrilor.

Un exemplu îl constituie faptul cã
pânã ºi cea mai banalã încercare de
laborator – „Determinarea rezistenþei
la compresiune a betonului prin
încercarea distructivã a cuburilor de
beton la presã” – a fost automatizatã.
Singura operaþie pe care o face labo-
rantul este aºezarea cuburilor pe
banda rulantã, restul, respectiv, cân-
tãrirea, mãsurarea dimensiunilor pe
trei direcþii, încercarea la presã,
înregistrarea diagramei de deformaþii
ºi redactarea buletinului de încercãri
pentru o serie de trei cuburi se efectueazã
automat.

O exigenþã deosebitã ºi care se
desprinde din aceste norme europene
este ºi cea legatã de necesitatea ca
încercãrile sã se facã cu „aparatura
destinatã ºi testatã pentru acea încer-
care“, iar aceastã operaþiune de veri-
ficare ºi evaluare trebuie realizatã de
persoane specializate în acest scop ºi
care trebuie sã dispunã de cunoºtinþe
ºi experienþã în domeniu.

Logic, rezultã, de asemenea, nece-
sitatea ca aparatura din dotarea
laboratoarelor sã aibã certificate de
etalonare, avizele metrologice
nemaifiind suficiente.

În ceea ce priveºte obligativitatea
ca toate laboratoarele sã fie acredi-
tate, dotate cu aparaturã de mare pre-
cizie ºi acurateþe tehnicã, etalonatã,
ºi cu personal tehnic având un înalt
nivel profesional, specializat, atestat
ºi acreditat, nu mai reprezintã decât
un singur pas ce trebuie fãcut fãrã
ezitare.

Existenþa posibilitãþii ca rezultatul
mãsurãtorilor încercãrilor care se exe-
cutã, concomitent, într-un laborator
sã fie transmis la un punct de mãsurã
centralizat, prelucrarea lor fãcându-se
automat, reprezintã, de asemenea, o
cerinþã a acestor standarde europene,
ce trebuie sã se afle în atenþia noastrã.
Iar dotãrile impuse de un asemenea
sistem trebuie fãcute fãrã ezitare.

Asigurarea tuturor condiþiilor de
încercare specificate în aceste norme
referitoare la: umiditate, temperaturã,
condiþii specifice încercãrii etc.
reprezintã alte exigenþe de mare
importanþã pentru creºterea nivelului
de încredere de care sã se bucure
laboratoarele de încercãri.

O exigenþã aparent banalã legatã
de necesitatea ca toatã aparatura uti-
lizatã sã dispunã de „Instrucþiuni de
lucru” expuse la vedere s-a dovedit a
avea o mare importanþã practicã,
existând foarte multe situaþii când,
din cauza stresului sau a condiþiilor
specifice de lucru, aceastã „Obligaþie”
sã fie salvatoare.

Ajunºi în acest punct, dorim sã
menþionãm cã „necesitatea ca toate
cãrþile tehnice, care însoþesc apara-
tura achiziþionatã din import, sã fie
traduse în limba românã  nu face
decât sã producã efecte pozitive ºi
sã asigure gradul de precizie a
determinãrilor”.

Un alt aspect al acestor exigenþe,
pe care vrem sã-l scoatem în evi-
denþã, este cel legat de necesitatea
executãrii tuturor încercãrilor pe baza
unor „Proceduri tehnice” elaborate
conform acestor standarde europene. 

Necesitatea ca la baza întregii
activitãþi sã stea un sistem al calitãþii
bine elaborat ºi implementat credem
cã nu mai trebuie demonstratã.

Se impune a aminti faptul cã, în
goana noastrã de a ne dota cu
aparaturã modernã, putem cãdea în
pãcatul ca, prin necunoaºtere, sã
achiziþionãm aparaturã care ne
furnizeazã rezultate ale încercãrii,
calculate însã pe alte norme decât
cele româneºti sau asimilate, ceea ce
conduce la erori, uneori cu consecinþe
grave (de exemplu, betonoscoape de
ultrasunete la care se cupleazã
Schlerometre Schmidt ºi care ne dau
rezistenþa la compresiune prin
metoda combinatã automat, fãrã sã
mai þinem seama de coeficienþii de
influenþã specifici betonului produs
în România).

În concluzie, dorim sã precizãm
faptul cã un laborator de încercãri,
dotat cu aparaturã specializatã de
ultimã generaþie pentru fiecare dome-
niu al activitãþii sale, certificatã ºi
etalonatã, care îºi desfãºoarã activi-
tatea în condiþii standardizate ºi veri-
ficate, cu un personal tehnic de înaltã
calificare, care pe deasupra mai este
autorizat ºi acreditat, este de preferat –
în orice context al activitãþii din
construcþii – indiferent de concurenþã.

BIBLIOGRAFIE
11..  SR ISO 17025 – Cerinþe generale

pentru competenþa laboratoarelor
de încercãri ºi etalonãri.

22..  SR EN ISO 9001 – Sisteme de
management al calitãþii. Cerinþe. 

ÎÎnn  aannssaammbblluull  eeffoorrttuurriilloorr  ddee  iinntteeggrraarree  eeuurrooppeeaannãã  eessttee  nneecceessaarrãã  aaccoorrddaarreeaa  uunneeii  aatteennþþiiii  ddeeoosseebbiittee  ddoottããrriiii  tteehhnniiccee  aa
llaabboorraattooaarreelloorr  ddee  îînncceerrccããrrii  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii..

SSttaannddaarrddeellee  eeuurrooppeennee  ccoonnffeerrãã  oo  ppoonnddeerree  îînnsseemmnnaattãã  ppeerrffoorrmmaannþþeelloorr  ººii  ccaarraacctteerriissttiicciilloorr  tteehhnniiccee  aallee  eecchhiippaammeenntteelloorr
ººii  aappaarraattuurriiii  ppeennttrruu  îînncceerrccaarreeaa  mmaatteerriiaalleelloorr,,  iimmpplliicciitt,,  aauuttoommaattiizzããrriiii,,  ccuulleeggeerriiii  ººii  pprreelluuccrrããrriiii  ddaatteelloorr,,  aassttffeell  îînnccââtt  ssãã  ffiiee
îînnllããttuurraattee  ttooaattee  eerroorriillee  uummaannee..
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INVITAÞIE LA ROMEXPO!
BIFE – TIMB

Târgul Internaþional
de Mobilã Bucureºti

7–11 sept. 2005
Perioada de desfãºurare este între 7 ºi 11 septembrie a.c.

ºi va prilejui, ca de fiecare datã, o confruntare cu „armele la
vedere”, adicã mobilã ºi produse din lemn, unde concurenþa
este acerbã pentru cucerirea ºi pãstrarea unui loc pe piaþa
de specialitate. Pe lângã mobila destinatã habitatului, la
BIFE 2005, un loc distinct îl vor ocupa produsele prevãzute
echipãrii spaþiilor în care au loc activitãþi din sectoarele
administrative, bancare, comerciale, cultural-sportive etc.,
adicã pentru dotarea noilor investiþii care sunt în plin avânt
în þara noastrã dupã 1990.

ªi ediþia din 2005 a BIFE va pune în prim-plan calitatea,
estetica ºi funcþionalitatea produselor pentru a satisface exi-
genþele moderne ale beneficiarilor. Societatea actualã, dar
mai ales cea viitoare din România, unde consumul va
determina producþia, înteþeºte concurenþa în beneficiul
asigurãrii confortului acasã sau la serviciu, lucru care din
punctul de vedere al mobilei înseamnã o ofertã de cea mai
bunã calitate. 

Aºadar, 7–11 sept. a.c. vor fi cinci zile de neuitat dacã
dorim sã fim la curent cu ceea ce este la modã în privinþa
mobilierului destinat asigurãrii confortului nostru cotidian.
O invitaþie cãreia trebuie sã-i dãm curs fãrã nici o ezitare.

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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Relaþia material – tehnologie – performanþã
în domeniul betonului (I)

ddrr..  iinngg..  pprrooff..  aassoocciiaatt  IIoonn  IIOONNEESSCCUU  ––  AASSTTRR  ––  AADDSSTTBB  BBuuccuurreeººttii

CALITATEA MMATERIALELOR
COMPONENTE AALE BBETOANELOR

LLiiaannþþiiii  mmiinneerraallii..  Ne vom referi,
în primul rând, la cimenturile Portland
ºi Portland cu adaosuri fabricate cu
15%-20% zgurã bazicã granulatã de
furnal înalt, conform SREN 197-1
tipurile I ºi II/A-S, clasele de rezistenþã

32,5; 42,5 ºi 52,5 ((ffiigg..22)). Mai sunt ºi
alte cimenturi au adaosuri din clasele
32,5 ºi 42,5, însã cu anumite restricþii
la utilizare (exemplu II/B-S 32,5 cu
35% zgurã, care în prezent este
folosit numai pentru beton simplu
de clase <12/15, despre care nu
discutãm acum.

Cimenturile din
clasele 32,5-52,5 sunt
produse în toate þãrile
membre UE ºi în þara
noastrã. Ele satisfac o
relaþie de mult cunos-
cutã privind eficienþa
tehnicã de utilizare a
cimenturilor, adicã
Rbet ½ Rc-2Rc. Relaþia
menþionatã aratã cã
cimenturile produse
actualmente în þãrile
UE sunt  e f ic ien te
tehnic, pentru fabri-
carea claselor de beton
C12/15-C90/105.

Clasa C100/115 se
realizeazã eficient cu
cimentul HP sau I 62,5
sau cu anumite mãsuri
suplimentare în situaþi-
ile în care se foloseºte
cimentul I 52,5. Fabri-
carea betoanelor de
clase inferioare clasei
C12/15, cu cimenturi

de clasa 32,5, indicã o folosire mai
puþin eficientã a cimentului, cu
reducerea clasei betonului. Aceasta
deoarece stabilirea dozajului de
ciment pentru o anumitã clasã de
beton se face cu luarea în conside-
raþie a unui complex de factori de
compoziþie ºi tehnologici, care influ-
enþeazã caracteristicile betonului
ºi doar în cazuri foarte rare numai
pe baza criteriilor de rezistenþã
necesare. De aceea, unele clase de
beton mai mici de C12/15, atunci
când sunt necesare, ar trebui reali-
zate cu cimenturi de tipul II/B-S; II/B-M etc.
Datele disponibile aratã cã SREN 197/2
reglementeazã ºi aspectele legate de
conformitate în domeniul cimentului.
Aºadar, pentru betoanele produse în
perspectiva viitorilor 10-20 de ani nu
apar probleme sub aspectul cimentului
utilizat.

AAggrreeggaattee  mmiinneerraallee  nnaattuurraallee
ggrreellee..  Utilizate curent la prepararea
betonului sunt obþinute fie din balas-
tiere prin extracþie, sortare, spãlare,
fie prin concasarea rocilor granitice,
bazaltice, andezite etc. Caracteristicile
care trebuie asigurate de agregatele
de balastierã ºi concasaj utilizate
la prepararea betoanelor sunt regle-
mentate prin standarde româneºti
mai vechi ºi prin standardul european
SREN 12620, în curs de asimilare ca
standard naþional.

BBeettoonnuull,,  îînn  nnuummeerrooaassee  vvaarriiaannttee  tteehhnniiccee  ººii  tteehhnnoollooggiiccee,,
rreepprreezziinnttãã,,  îînn  zziilleellee  nnooaassttrree,,  pprriinncciippaalluull  mmaatteerriiaall  ddee
ccoonnssttrruuccþþiiii..  PPrrooggnnoozzeellee  eellaabboorraattee  ddee  nnuummeerrooaassee  oorrggaanniissmmee
tteehhnniiccoo--ººttiiiinnþþiiffiiccee  nnaaþþiioonnaallee  ººii  iinntteerrnnaaþþiioonnaallee  aarraattãã  ccãã
bbeettoonnuull  ssee  vvaa  ddeezzvvoollttaa  îînn  uurrmmããttooaarreellee  22--33  ddeecceenniiii,,  pprriinn
ccrreeººtteerreeaa  îînn  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ppeerrffoorrmmaannþþeelloorr,,  pprriinn  ffoolloossiirreeaa
nnooiilloorr  ssuurrssee  ddee  mmaatteerriiii  pprriimmee,,  pprriinn  ppeerrffeeccþþiioonnaarreeaa,,  rreeaalliizzaarreeaa
ººii  aapplliiccaarreeaa  rraappiiddãã  îînn  pprraaccttiiccãã  aa  nnooiilloorr  tteehhnnoollooggiiii  [[11--1177]]..

ÎÎnn  ccoonncclluuzziiee,,  ppeerrffoorrmmaannþþaa  îînn  ddoommeenniiuull  bbeettoonnuulluuii  ssee
oobbþþiinnee  pprriinn  ffoolloossiirreeaa  ddee  tteehhnnoollooggiiii  aaddeeccvvaattee  ººii  mmaatteerriiaallee  ddee
ccaalliittaattee,,  rreellaaþþiiee  pprreezzeennttaattãã  sscchheemmaattiicc  îînn  ffiigg..  11..  

UUllttiimmaa  ppaarrttee  ddiinn  ssiinntteezzaa  pprrooggnnoozzeelloorr  pprriivviinndd  ddeezzvvoollttaarreeaa
iinnggiinneerriieeii  bbeettoonnuulluuii  îînn  vviiiittoorriiii  2200--3300  ddee  aannii  ssuuggeerreeaazzãã  ccãã
ddeezzvvoollttaarreeaa  eessttee  ccoonnddiiþþiioonnaattãã  ººii  ddee  ppeerrffeeccþþiioonnaarreeaa,,
rreeaalliizzaarreeaa  ººii  aapplliiccaarreeaa  rraappiiddãã  îînn  pprraaccttiiccãã  aa  nnooiilloorr  tteehhnnoollooggiiii,,
aaffiirrmmaaþþiiee  ccuu  ccaarree  nnuu  ppuutteemm  ssãã  nnuu  ffiimm  ddee  aaccoorrdd..

ÎÎnn  aacceesstt  aarrttiiccooll,, vvoomm  aabboorrddaa  ppee  ssccuurrtt  ddiiffeerriitteellee  aassppeeccttee
ccee  aappaarr  îînn  ffiieeccaarree  ddiinnttrree  ddoommeenniiiillee  îînn  ddiissccuuþþiiee.. FFiigg..  11::  TTrriiuunngghhiiuull  ccaalliittaattee  ––  tteehhnnoollooggiiee  ––  ppeerrffoorrmmaannþþãã

FFiigg..  22::  CCllaasseellee  ddee  rreezziisstteennþþãã  ppeennttrruu  cciimmeennttuurrii  ttiipp  II::
--  II  3322,,55--  II  5522,,55  ––  SSRREENN  119977//11
--  II  6622,,55;;  HHPP--BBSS  1122//9911;;  NNFF

SSTTAASS  338888//4499--8811
--  II  7722,,55  pprrooggnnoozzãã  22001100..
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În ceea ce priveºte domeniile de
utilizare a agregatelor rulate, sortate
ºi spãlate, practica a stabilit cã aces-
tea pot fi utilizate eficient pentru
betoane de clasele C8/10-C35/45
(aproximativ mãrcile B100-B500).
Existã douã balastiere pe Someº la
care, prin concasarea bolovanilor cu
φ >31 mm în sorturile de 7-16 mm ºi
16-31 mm, apare agregat de concasaj
din roci mai dure (bolovanii din roci
dure se sfãrâmã mai greu prin acþi-
unea de lovire-rostogolire a apei),
care reprezintã 20%-50% din masa
agregatelor respective ºi acestea pot fi
utilizate eficient la prepararea betoa-
nelor de clasã maximã C50/60.
De aceea, încercarea unor labora-
toare din unitãþile de construcþii de a
realiza betoane de clasa C50/60 cu
agregate rulate de la alte balastiere
este atehnicã ºi nejustificatã atât sub
aspectul utilizãrii unor dozaje de
ciment ridicate, cât ºi sub aspectul
obþinerii performanþelor uzuale ºi
durabilitãþii betonului (exemplu, unii
colegi de la Timiºoara).

Mai trebuie menþionat cã folosirea
sorturilor de agregate pânã la 31 mm
ar trebui limitatã la betoanele de clasã
maximã C30/37 deoarece, în anumite
condiþii de preparare-punere în operã,
sorturile 16-25 mm, 16-31 mm ºi
20-40 mm contribuie la creºterea
volumului defectelor de structurã în
betonul pus în operã ºi la reducerea
corespunzãtoare a rezistenþelor ºi a
durabilitãþii acestuia etc. ((ffiigg..  33)).

Agregatele dublu concasate (cri-
blura) din roci dure, în sorturile 3-8 mm,
7(8)-16 mm sau 7(8)-20 mm sunt
recomandate a fi utilizate eficient în
compoziþia betoanelor de înaltã
rezistenþã C50/60-C100/C115, în
condiþiile în care provin din roci

având în stare saturatã cu apã o rezis-
tenþã cubicã ≥1,5 clasa betonului, o
absorbþie de apã sub 1,5% ºi nu sunt
impurificate cu praf, care poate afecta
aderenþa pastã de ciment-agregat etc.

În acest cadru în care nu putem
discuta prea mult despre caracteristi-
cile agregatelor, ar mai trebui pre-
cizate câteva aspecte esenþiale:

- orice compoziþie (amestec de
sorturi de agregate) ar trebui astfel
alcãtuitã pentru a avea densitatea
maximã, adicã toate sorturile, în pro-
porþiile stabilite, în vederea obþinerii
performanþelor maxime ale betonului,
pe cât posibil la dozajul minim de
ciment admis, în condiþiile concrete
de exploatare (aici ar trebui sã
atragem atenþia asupra conþinutului
practic inexistent de sort 0-0 mm,
15-0,2 mm în unele nisipuri 0-3 mm
sau 0,5 mm, deoarece prin spãlare se
eliminã o datã cu pãrþile levigabile ºi
nisipul silicios cu dimensiunile în
limitele menþionate).

Alteori lipsesc sorturile 1-3 mm;
3-5 mm sau 3-7 mm din agregatele
livrate, sorturi care, dacã nu pot fi
compensate prin procedeele cunos-
cute, ar trebui completate cu materi-
ale din alte balastiere sau cariere etc.;

- agregatele în formã platã, sol-
zoasã (de balastierã sau de concasaj)
afecteazã negativ proprietãþile betonului
proaspãt ºi întãrit prin reducerea lucra-
bilitãþii, contribuind la creºterea volu-
mului defectelor de structurã etc.;

- se pune frecvent întrebarea: ce
procent de criblurã trebuie folosit în
compoziþia B.I.R? Rãspunsul corect
poate fi obþinut prin încercãrile
iniþiale, deoarece poate varia între
18%-20% ºi 62%-67% din masa
amestecului de agregate, în funcþie de
caracteristicile fiecãrui sort de agre-
gat, tipul, dozajul ºi compoziþia ºi
clasa B.I.R etc. Iatã cum folosirea

agregatelor minerale
naturale grele, efi-
cientã sub toate
aspectele în tehno-
log ia  be tonu lu i ,
devine o problemã
foarte serioasã pe
mãsurã ce contribuie la
realizarea de betoane
de clase >C25/30 ºi,
mai ales, în situaþia

în care dorim sã realizãm betoane de
înaltã rezistenþã B.I.R (sau de înaltã
performanþã B.I.P) de clasele C50/60
– C100/115. Timpul nu ne permite sã
discutãm ºi problema agregatului
pentru betoanele de foarte înaltã
rezistenþã B.F.I.R.(foarte înaltã per-
formanþã B.F.I.P., cu pulberi reactiv
B.I.R. etc.) cu rezistenþe de 16-170 N/mm2

pânã la 240 N/mm2, însã în viitorii
5-10 ani cred cã vom discuta ºi
despre agregatele pentru astfel de
betoane;

- în domeniul extracþiei ºi al prelu-
crãrii agregatelor naturale grele, care
au o pondere de peste 92%-95% în
tehnologia betonului, s-au realizat
unele progrese. Nu putem spune
acelaºi lucru ºi despre agregatele de
concasaj; la certificarea de conformi-
tate a balastierelor/carierelor ar trebui
avutã în vedere ºi clasa betonului ce
poate fi realizatã cu agregatele liante.

AAddaaoossuurriillee  mmiinneerraallee  ffooaarrttee  ffiinnee,,
cu un spectru granulometric între
0,05 ºi 50 µm (adicã o fineþe mult mai
mare decât cea a cimentului), au fost
introduse în tehnologia betonului în
1980-1981 de cãtre danezi, în scopul
densifierii structurii acestuia, cu pre-
cizarea cã utilizarea unor astfel de
adaosuri este eficientã, în principal,
la betoanele preparate cu superplasti-
fianþi puternic reductori de apã ((ffiigg..  44)).
În betoanele fãrã superplastifianþi,
astfel de adaosuri trebuie folosite cu
prudenþã ºi în procente reduse din
masa cimentului, deoarece pot con-
duce la creºterea cantitãþii de apã de
preparare la lucrabilitate egalã, cu
toate consecinþele nedorite pentru
structura ºi proprietãþile betonului.
Cel mai eficient adaos mineral (când
este folosit judicios, bineînþeles) este
silicea ultrafinã – SUF (sau silicea
fumee), subprodus în industria fero-
siliciului, cu fineþe corespunzãtoare
unei suprafeþe specifice Blaine de
16.000-21.000 cm2/g, adicã de 4-6 ori
mai finã comparativ cu un ciment
Portland. SUF trebuie sã aibã un
conþinut în SiO2 >85%, un conþinut
de cãrbune sub 1% etc., conform
SREN 12363. Aceastã pulbere – SUF –
utilizatã, în special în B.I.R în pro-
porþie de 7 pânã la 10%-12%, corect

FFiigg..  44::  SSttrruuccttuurraa  ppaasstteelloorr  ddee  cciimmeenntt  ((ffããrrãã  ssuuppeerrppllaassttiiffiiaannþþii,,  ccuu
ssuuppeerrppllaassttiiffiiaannþþii  ººii  SSUUFF  ––  dduuppãã  HH..  BBaacchhee  11998811))

FFiigg..  33::  EElleemmeennttee  ddee  ssttrruuccttuurrãã  aa  bbeettoonnuulluuii::
AA  ––  ssttrruuccttuurraa  aaggrreeggaatteelloorr;;
BB  ––  ssttrruuccttuurraa  aaggrreeggaatteelloorr  îînn  bbeettoonn;;
CC  ––  rreepprreezzeennttaarreeaa  uunnuuii  eelleemmeenntt  ddee  bbeettoonn  dduuppãã  ccoomm--

ppaaccttaarree  ((11--  aaggrreeggaatt  mmaarree,,  22  ––  ppaassttãã  ddee  cciimmeenntt  ººii  mmoorrttaarr  ffiinn,,
33  ––  ggoolluurrii  ddee  aaeerr,,  44  ––  aappãã))

continuare în pagina 128
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folositã conduce la obþinerea de rezul-
tate foarte bune, precum creºterea
densitãþii structurii ºi a perfor-
manþelor în ansamblu. Fiind însã
foarte finã ºi uºoarã (60-80 kg/m3)
comportã dificultãþi la transport, sto-
care, dozare. De aceea, uneori se uti-
lizeazã sub formã de ºlam. Apar însã
alte probleme, aºa cã folosirea SUF în
pulbere sau ºlam trebuie analizatã
atent la stabilirea tehnologiei de
preparare a betonului.

Zgura baricã granulatã de furnal
înalt, mãcinatã la o fineþe >5.500-
6.000 cm3/g, poate fi, de asemenea,
un adaos eficient în proporþie de
12%-18% la prepararea B.I.R. de
clasele C50/60 – C60/75, însã numai
pentru elemente din beton armat.
Dezavantaje: zgura se macinã mai
greu decât cimentul, iar dozarea în
centralele de beton comportã com-
pletãri adecvate ale schemelor tehno-
logice, de aceea în multe situaþii este
indicatã folosirea cimenturilor de
tipul II/A-S 42,5; II/A-S 52,5. Schema
poate fi utilizatã fãrã dotãri supli-
mentare în centralele de beton, însã
rezultatele sunt ceva mai modeste în
ceea ce priveºte unele performanþe
ale B.I.R. Rezultatele sunt ceva mai
bune dacã ne referim la rezistenþa la
foc ºi la anumite agresivitãþi chimice.

Unele cenuºi silicioase foarte
fine, cu o suprafaþã specificã >5.000-
6.000 cm2/g pot, de asemenea, sã fie
folosite eficient, în proporþie de 12%-15%,
din dozajele de ciment Portland pen-
tru lucrãri de beton armat, cu aproxi-
mativ aceleaºi avantaje ºi dezavantaje
secundare ca la zgurile bazice gra-
nulate fin mãcinate.

Alte adaosuri sunt filerele de calcar
fin mãcinate ºi nisipurile cuarþoase
cu granulozitate sub 0,20 mm, utili-
zate în industria sticlei. Astfel de
adaosuri se utilizeazã, în principal,
pentru completarea granulozitãþii
agregatului sub 0,2 mm, iar folosirea
acestora comportã amenajãri supli-
mentare în centrale ºi multã atenþie la
stabilirea compoziþiilor betoanelor.

În încheierea acestei prezentãri
foarte succinte, referitor la unele
pulberi minerale fine în tehnologia
betonului, subliniem cã folosirea
acestora ºi stabilirea proporþiilor sunt
posibile numai pe bazã de încercãri
preliminare concludente ºi prin
analizarea situaþiei concrete în ceea
ce priveºte dotarea centralelor de
beton, mijloacele de control operativ,
modul în care trebuia executatã o
lucrare etc.

AAddiittiivviiii  aparþin mai multor
grupe de produse. În cele mai multe
cazuri însã, produse din aceeaºi
grupã au denumiri comerciale extrem
de variate ºi caracteristici diferite
datoritã conþinutului în substanþã
activã ºi caracteristicilor acesteia,
diverselor substanþe ajutãtoare, stabi-
lizatoare etc., folosite în compoziþie –
exemplu Mighty 150 ºi alte produse.
De aceea, alegerea aditivului pentru
o anumitã lucrare cât de cât impor-
tantã trebuie fãcutã de oameni com-
petenþi ºi pe baza unui minimum de
încercãri iniþiale. Datele furnizate de
societãþile care comercializeazã adi-
tivi au la bazã teste realizate în anu-
mite condiþii. Sunt teste mai mult sau
mai puþin concludente pentru anu-
mite aplicaþii, prezentate în general
de agenþi comerciali, care au intere-
sul sã vândã, nu sã garanteze rezul-
tatele finale.

Din punctul de vedere al ingineru-
lui tehnolog în beton sau construcþii
(nu al inginerului constructor, utilajist
sau chimist în general) existã douã
grupe mari de aditivi care sunt
folosiþi, ºi anume reductorii de apã:

- aditivii tradiþionali, în general pe
bazã de lignosulfonaþi de calciu, de
sodiu sau potasiu ori aditivii anilor
1930-1950, care asigurau o reducere
a apei de preparare la lucrabilitatea

egalã a betonului de 6%-10%, o
îmbunãtãþire a lucrabilitãþii la canti-
tatea de apã de preparare egalã,
eventual o uºoarã accelerare a
întãririi, în funcþie de natura sub-
stanþelor componente etc. ((ffiigg..  55  aa,,  bb));

- aditivii moderni, denumiþi super-
plastifianþi, superreductori de apã
etc., care aparþin mai multor grupe de
produse ale industriei chimice, astfel:

- lignosulfonaþii modificaþi prin
îmbunãtãþirea anumitor caracteristici
– LSM;

- pe bazã de naftalinã-formalde-
hidã sulfonatã NFS (apãruþi în Japonia
în 1964, sub denumirea de Mighty
100, ºi extinºi rapid în lumea întreagã
sub formã de produse pe bazã de
licenþã sau produse similare ori alãtu-
rate) ºi pe bazã de melaminã-
formaldehidã sulfonatã – MFS (apãrut
în Germania în 1972-1973 sub denu-
mirea de Melment L10 care, de
asemenea, s-a extins rapid în lume,
prin licenþã sau produse similare, ca
de exemplu: Conplast Melment în
Anglia, Melment în SUA, VIMC 11 în
România etc. Aceºti superplastifianþi
au fost declaraþi de unii autori ca fiind
generaþia a II-a.

În anii precedenþi au apãrut sub
diverse denumiri vreo 4-5 subgrupe de
superplastifianþi pe bazã de poliacrilaþi,
aºa numiþii de unii autori, PA, aditivi
din generaþia a III-a ((ffiigg..66bb)). Pânã la
data prezentului articol, nu au fost puse
în evidenþã de cãtre utilizatorii lor sufi-
ciente avantaje semnificative, compa-
rativ cu cei din generaþia a II-a ((ffiigg..  77)),
mai ales cã au, în general, ºi preþuri de
livrare mai ridicate.

Datele din ffiigg..77  aratã cã pentru
betonul testat, la lucrabilitate practic
egalã se obþin, prin folosirea a trei
tipuri de superplastifianþi, rezultate
foarte diferite din cauzã cã existã în
multe situaþii o incompatibilitate mai
mult sau mai puþin accentuatã între
ciment ºi superplastifiant, care poate
modifica sensibil datele problemei.
Astfel:

- reducerea apei de preparare cu
17%-28% la o proporþie de 0,20%-0,40%
substanþã uscatã – SU din aditivul PA
folosit;

- reducerea cantitãþii de apã de
preparare cu 19%-30% la o proporþie
de 0,40%-1,0% substanþã uscatã din
aditivul NFS folosit;

- reducerea cantitãþii de apã de
preparare cu 17%-32% la o proporþie
de 0,40%-1,40% substanþã uscatã din
aditivul MFS folosit;

- rezistenþa betonului a crescut propor-
þional cu procentul de apã redusã, de
la  32,6 N/mm 2 la  58,7 N/mm 2,
iar gradul de impermeabilitate de la
P8

10 la P16
10. 

FFiigg..  55aa::  AAgglloommeerraarreeaa  ggrraannuulleelloorr
ddee  cciimmeenntt  îînn  aappãã

FFiigg..  55bb::  RReepprreezzeennttaarreeaa  sscchheemmaattiiccãã  aa  uunneeii  mmoolleeccuullee  ddee  lliiggnnoossuullffoonnaatt,,  dduuppãã  RRIIXXOOMM

urmare din pagina 127
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Se pune întrebarea: care dintre cele
trei tipuri de aditivi ºi în ce proporþie
este recomandat pentru o anumitã
lucrare?

Aici rezultatele obþinute trebuie
corelate cu tehnologia de lucru, cu
clasa betonului ce trebuie preparat,
cu condiþiile de decofrare, capaci-
tatea dozatorului de aditivi, a rezer-
vorului tampon, cu posibilitãþile de
aprovizionare, timpul de malaxare
pentru obþinerea unui beton omogen,
cu costul aditivului ºi posibilitãþile de
a recupera parþial sau total contrava-
loarea acestuia prin reducerea doza-
jului de ciment (în limitele admise de
norme, avându-se în vedere prevederile
proiectului, condiþiile de mediu etc.),
cu eliminarea sau reducerea volumului
anumitor faze tehnologice etc.

De exemplu, având în vedere ºi
unele variaþii inerente în caracteristi-
cile cimenturilor în tehnologiile de
preparare, punere în operã, tratare
etc. a betonului, prin CD 137/81-89,
am recomandat urmãtoarele: la
prepararea betonului de mãrcile
B200-B500, aditiv NFS 0,50-0,70%;
aditiv MFS 0,60-0,70%, iar pentru
B.I.R B600-B800 MFS 0,80-1,00%, în
funcþie de condiþiile concrete din
fiecare fabricã.

În încheierea acestui paragraf, se
impune a reaminti cã aditivii folosiþi
trebuie sã respecte normativul SREN
934/2, iar la prepararea betonului,
stabilirea unei tehnologii corecte
reprezintã o operaþie fundamentalã.

În cazul aditivilor superplastifi-
anþi, procedeele tehnologice de
obþinere a acestora aparþin chimiei de
sintezã ºi sunt destul de complicate
pentru a fi discutate în acest articol.
Pentru simplificarea lucrurilor, în

ultimii 10-12 ani s-a ajuns la o spe-
cializare, în sensul cã mari unitãþi
industriale specializate ale industriei
chimice au produs substanþele de
bazã ºi au obþinut preparatul final.

În acest domeniu în care specialiºtii
în tehnologia betonului învaþã de la
producãtorii de aditivi sã formuleze ºi
sã sporeascã exigenþele pe mãsura
acumulãrii de experienþã, iar pro-
ducãtorii de aditivi învaþã la rândul
lor cum sã satisfacã mai bine cerin-
þele, se pun în prezent urmãtoarele
probleme:

- creºterea compatibilitãþii super-
plastifianþilor cu cimenturile utilizate
curent, deoarece dupã cum vã este
cunoscut, sunt aditivi care creeazã
probleme la utilizare ºi care nu pot fi
rezolvate de personalul de ºantier;

- menþinerea lucrabilitãþii betoa-
nelor cu superplastifianþi cel puþin
60-75 de minute dupã preparare;

- o reducere a cantitãþii de apã la
prepararea betoanelor cu 25%-33%,
deoarece în anumite condiþii aditivii
livraþi în prezent asigurã o reducere a
apei de preparare de numai 12%-14%.

Se pune întrebarea de ce?
- dotarea centralelor de preparare

a betonului cu instalaþii adecvate
pentru asigurarea stocãrii, omoge-
nizãrii, dozãrii superplastifianþilor;
de asemenea, instruirea personalului
tehnic ºi muncitor pentru utilizarea
eficientã a acestora etc.

FFiigg..  66aa::    MMoodduull  ddee  aaccþþiiuunnee  aall  uunneeii  mmoolleeccuullee  ddee  ssuuppeerrppllaassttiiffiiaanntt,,  dduuppãã  KKrreeiijjggeerr

FFiigg..  66bb::    RReepprreezzeennttaarreeaa  sscchheemmaattiiccãã  aa
uunnuuii  ssuuppeerrppllaassttiiffiiaanntt  ppee  bbaazzãã  ddee  ppoolliimmeerrii
aaccrriilliiccii  ––  PPAA  ººii  aa  eeffeeccttuulluuii  sstteenniicc  aassuupprraa
ddiissppeerrssããrriiii  ppaarrttiiccuulleelloorr  ddee  cciimmeenntt,,  dduuppãã
MM..  CCaalleeppaarrddii

11  ––  ggrruuppuull  ccaarrbbooxxiilliicc  llaatteerraall  îînnccããrrccaatt
nneeggaattiivv

22  ––  ccaatteennaa  llaatteerraallãã  ((lluunnggãã))  nneeuuttrrãã
33  ––  ccaatteennaa  pprriinncciippaallãã  aa  ppoolliimmeerruulluuii
44  ––  ccaatteennaa  llaatteerraallãã  nneeuuttrrãã
55  ––  eeffeeccttuull  sstteenniicc
66  ––  ppaarrttiiccuullãã  ddee  cciimmeenntt

FFiigg..  77  aa::  CCaannttiittaatteeaa  ddee  aappãã  rreedduussãã  îînn  ccaazzuull  uunnuuii  bbeettoonn  ccuu  
335500  kkgg//mm33 CCEEMM  IIII//AA--SS  3322,,55  ººii  ddoozzaarree  ddee  LL44//LL55  ((1177±±11  ccmm)),,

îînn  ffuunnccþþiiee  ddee  ttiippuull  ººii  ddoozzaajjuull  ddee  ssuuppeerrppllaassttiiffiiaanntt..

FFiigg..  77bb::  IInnfflluueennþþaa  NNFFSS  aassuupprraa  lluuccrraabbiilliittããþþiiii  bbeettoonnuulluuii
ccuu  332200  kkgg//mm33 cciimmeenntt  IIII//AA--SS  3322,,55..

((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  vviiiittoorr))
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