Construct Expo Ambient – 2006
PREMIERE EXPOZANÞI
Competiþia este un lucru de acum recunoscut ca fiind „inima” economiei de piaþã.
Acest motor al proggresului începe sã fie „alimentat” de tot mai multe firme producãtoare ºi distribuitoare ale produsselor ºi serviciilor proprii domeniului construcþiilor.
Rezultatul demersurilor lor iese în evidenþã cu prilejul unor confruntãri pe piaþa promoþionalã, în urma participãrii
la manifestãrile expoziþion
nale de anvergurã organizate de firme specializate cu un asemenea profil.
În domeniul construcþiilor douã sunt asemenea prilejuri anuale de disputã: Construct Expo Antreprenor ºi Construct Expo Ambientt.
Sigur, relaþia cerere-ofertã este cea care, în ultimã instanþã, hotãrãºte dacã o firmã sau alta ºii-a gãsit beneficiari
pentru produsele ºi serviciile plasate pe piaþa concurenþialã.
ªi totuºi, mai este un mijloc prin care rezultatele muncii unui colectiv pot fi apreciate prin forme, sã le spunem de
recunoaºtere profesionalã, materializate în premii ºi diplome.
Un asemenea bun obicei a intrat ºi în „rutina” Romexpo, cea mai mare ºi puternicã societate organizatoare de târguri ºi expoziþii carre, iatã, ºi la finalul manifestãrii Construct Expo Ambient a selectat ºi premiat firmele prezente laa târg,
uperior al parametrilor procare au demonstrat în mod concret cã se detaºeazã faþã de altele participante prin nivelul su
duselor, tehnologiilor ºi managementului.
Faptul cã doar câteva zeci de firme dintre sute de participante au primit distincþii (diplome de onoare) ne face sã
credem cã întrr-adevãr am asistat ºi de aceastã datã la o competiþie realã.
Înainte de a vã face cunoscute firmele „aureolate”, fãrã a fi consideraþi mai
puþini modeºti, vã prec
cizãm cã ºi „Revista Construcþiilor” a primit Diploma de
Onoare la Construct Expo Ambient 2006. Este o recunoaºtere a profesionalismului
colectivului care a avut ºi are în prim-plan preocuparea editãrii unei publicaþii
utile specialiºtilorr ºi nu numai. Prin valorificarea raportului calitate-preþ pe baza
informaþiilor publicate în Revista Construcþiilor, poate sã fie aleasã soluþia cea
mai eficientã de cãtre orice investitor.
Este un moment de reflecþie la care vã invitãm cu speranþa cã ºi pentru un
asemenea motiv (cel al premierii noastre) meritã sã f iþi prezenþi în paginile
revistei „cu spaþii de promovare a produselor ºi serviciilor firmei dvs“.
Acest lucru poate ajuta la o mai bunã ºi completã cunoaºtere a ofertei dvs.
în cadrul amplului fenomen
n promoþional.

LAUREAÞII CONSTRUCT EXPO-AMBIENT – 2006
1. SECÞIUNEA DECORAÞIUNI INTERIOARE, PARDOSELI ªI
ADEZIVI
DAN SERV TRADING ’96 SRL – Pentru gama de piatrã
ºi gresie Cotto Veneto;
NIA COMEX SRL – Pentru caliDEN BRAVEN ROMÂN
tatea de partener în promovarea expoziþiei ºi pentru produsul
MAXI FOAM lansat cu ocazia Construct Expo Ambient 2006;
MAER IMPORT EXPORT – Pentru gama deosebitã de
marmurã ºi granit ºi modul spectaculos de prezentare;
MAZAROM IMPEX SRL – Pentru plãcuþe luminoase
DECO-LIGHT;
SELENA ROMÂNIA SRL – Pentru sistemul TYTAN
EURO WINDOW ºi sistemul ARTELIT PROFESSIONAL;
TEHNOLOGIC GRUP SRL – Pentru sistemele de protecþie solarã prezentate;

TITAN MAR & MARMOSIM – Pentru amenajarea
deosebitã a standului ºi pentru finisajele rustice din calcar
ºi travertin.
2. S ECÞIUNEA V OPSELURI, T ENCUIELI ª I A COPERIRI
DECORATIVE
DAW BENTA ROMÂNIA SRL – Pentru produsele de
finisaj speciale ºi pentru modul original de prezentare;
FABRYO CORPORATION SRL – Pentru produsul

VOPSEA SURFACE PROTECTOR;
KOBER SRL – Pentru sistemul de protecþie „ECOLASURE”;
IOANNINA PRODUCT SRL – Pentru produsele: lac

bicomponent pe bazã de apã pentru parchet ºi baiþuri
decorative inodore Biocare;
continuare în pagina 8 ®
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Timp pierdut
Încet pentru unii, repede pentru alþii,
timpul îºi vede de mersul sãu milenar,
lãsând în urmã ºi bune ºi rele. Bune pentru
cei raþionali în gândire ºi fapte, rele pentru
cei ignoranþi, superficiali ºi delãsãtori.
Sigur, nu totul poate fi „cremã”, calitate
ºi eficienþã pentru cã atunci ar fi raiul pe
pãmânt sau, altfel spus, viaþa fãrã griji
aidoma celei de dincolo de limitele cerului.
Fiind însã constrânºi de naturã sã
înþelegem cã atâta cât trãim trebuie sã
fim cu picioarele pe pãmânt, în mâna
noastrã stã toatã mãiestria adaptãrii din
mers la orice ni se solicitã în spaþiul în
care trãim ºi muncim.
Acesta ar fi poate punctul de plecare
atunci când vrem sã realizãm ceva util
nouã. Nu discutãm despre vremurile
mãsurate în „ere”, ci vrem sã fim mai
aproape de zilele actuale, pentru cã ele
sunt acelea care hotãrãsc dacã progresãm sau batem pasul pe loc.
Numai cã, de 16 ani încoace, „sportul”
preferat de cei care s-au perindat ºi se
perindã pe la treburile þãrii a fost unul
singular þinând de zona politicului, loc
de unde, prin mijloace puþin ortodoxe,
mai fiecare dintre cei „aureolaþi” de
electorat ºi-a fãcut averi dupã principiul
„Cine împarte, parte îºi face!” ªi ce
parte! Pentru cã ei nu sunt mulþi, dar au
cu ce sã iasã la…înaintare, duelându-se
în sume fabuloase care sã le asigure un
loc fruntaº în ierarhia „elitei” naþionale.
O elitã care sfideazã orice îi apare în
cale, neþinând seama ºi de interesul
general al oamenilor ºi al þãrii.
Aºa se face cã „toba” integrãrii
europene pe care o bat politicienii n-are
nicio legãturã cu ceea ce se întâmplã în
realitate. Totul este o spoialã cu care se
iau ochii „europenilor” în vizitele fãcute
de aceºtia pe la noi, cãci dacã analizãm
concret mecanismul economic ºi social,
observãm cã acesta suferã de superficialitate ºi dezinteres. Ici ºi colo mai apare
prin „forceps” câte o reglementare legislativã care are o valabilitate de moment,
în funcþie de interesele de grup ºi nu de
perspectivã ºi eficienþã.
Ce înseamnã asta? Timp pierdut ºi
deci, prin natura lui, ireversibil. Dar
intereseazã asta pe cineva?
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Nu, de seamã ce luptele politice
corp la corp sunt în plinã desfãºurare în
ciuda faptului cã ne aflãm doar la nici
jumãtate din perioada de patru ani cu
care electoratul a votat în anul 2004.
Aþi vãzut dvs. sau aþi luat cunoºtinþã
de un plan de dezvoltare a României pe
un termen mediu sau lung din care sã
reiasã mãcar spre ce ne îndreptãm?
Timp pierdut dacã vã încumetaþi sã
cãutaþi aºa ceva. De aici ºi timpul pierdut în ceea ce priveºte construcþiile.
Poate veþi zice cã se construieºte
totuºi destul de mult. O fi aºa, dar cum?
Iniþiativa privatã în construcþii se
limiteazã la tot felul de clãdiri, una mai
„nãstruºnicã” decât alta. Spunem acest
lucru plecând de la lucruri elementare
de care nu se þine seama.
Se tot prezintã diverse ansambluri,
toate în afara unei conduite edilitare
normale de dezvoltare în cadrul specific
românesc. Dar cui îi pasã în afara
celor care fac bani, nu glumã, din aceste
afaceri?
Prefecturile, dar mai ales primãriile
se întrec în a da aprobãri peste aprobãri
pentru orice fel de construcþie. ªi aceasta
pentru cã, dacã nu se dau aprobãrile
într-un termen stabilit prin lege, investitorii dau în judecatã pe edili ºi aceºtia,
la un eventual proces juridic, pot pierde
ºi, prin urmare, trebuie sã suporte
amenzi uriaºe.
Pe aceastã cale ºi, bineînþeles, cu „ajutorul” ºpãgii de rigoare au apãrut (cel puþin
în Bucureºti) monstruozitãþi arhitecturale
care urâþesc peisajul citadin îndepãrtându-ne tot mai evident de „micul Paris”,
apreciat ca atare în trecut de cei ce ne vizitau þara.
Se spune cã timpul costã bani. În special timpul pierdut. Ne gândim la un
aspect deloc de neglijat, ºi anume cã la
construcþia de locuinþe investitorii ºi
constructorii pornesc ºi-ºi desfãºoarã
lucrãrile fãrã a avea asigurate de la
primãrii reþelele infrastructurii utilitare.
În final, îºi dau seama ºi începe un adevãrat circ juridic pe seama locatarilor,
primii ºi singurii pãguboºi care, deºi au
plãtit anticipat sume importante, nu pot
beneficia de funcþionalitatea acestor
utilitãþi în condiþii normale.
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Din nou timp ºi bani pierduþi ºi într-un
alt caz. Dupã 1990, s-au vândut la întâmplare, unele chiar de la stat, (dar cu interese
financiare uriaºe pentru cumpãrãtori) zeci
de mii de hectare de teren situate în zone
care ridicau semne de întrebare. Se credea
cã aceste terenuri aflate la marginea localitãþilor nu ridicã nicio problemã. De aici ºi
goana de a construi, pe ele, ceva cât mai
repede. Este cazul zonei aflate în Bucureºti
între cele douã aeroporturi, zona Bãneasa
fiind „sufocatã” de clãdiri. Se mizeazã pe
faptul cã odatã construite, nu mai pot fi
dãrâmate, în cel mai rãu caz se suportã
niºte amenzi simbolice. Se acrediteazã
deja ideea construcþiei unui nou aeroport
într-o altã locaþie de lângã capitalã. Numai
niºte oameni ostili þãrii pot face aºa ceva pe
banii statului, dar evident, cu câºtiguri
bãneºti enorme pentru câteva „genii” ale
ingineriei financiare. Sã abandonezi un
aeroport care funcþioneazã este o adevãratã crimã.
ªi ne mai mirãm de ce nu sunt bani
pentru pensii, sãnãtate, educaþie etc.
De aici ºi graba unora la accederea
cât mai rapidã, prin jocuri politice, la
cârma þãrii, pentru a putea fac orice în
folosul îmbogãþirii personale nelimitate.
Rãzboiul politic la care asistãm zi de
zi n-a fãcut ºi nu face altceva decât sã
stagneze o dezvoltare normalã a þãrii, iar
paradoxurile vor continua, aspect care se
prefigureazã încã din aceste zile când mai
„tinerii lupi” ai dreptãþii viitoare ameninþã
cã, odatã veniþi la putere, vor tãia ºi
spânzura pentru a înlãtura hoþii. Pe care
dintre ei? Cãci ºi în rândurile lor existã
destui ºi tare ne este teamã cã ajunºi la
putere îºi vor face propria dreptate.
ªi-atunci, ne aºteaptã din nou un…
timp pierdut?
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POLICOLOR SA – Pentru design-ul deosebit al standului
ºi pentru sistemul DECO EPOXI E 311;
REINECKE CHRISTIAN – Pentru gama de vopseluri ºi
tencuieli decorative.
3. SECÞIUNEA PARCHET, TAVANE SUSPENDATE, COMPARTIMENTÃRI INTERIOARE
THESO SRL – Pentru originalitatea prezentãrii ºi pentru
gama diversã de parchet cu lungimi variabile;
KRONLUX FM SRL – Pentru gama de ferestre de
mansardã FAKRO.
4. SECÞIUNEA MOBILIER DE BAIE ªI OBIECTE SANITARE
BRAVO GROUP ’95 EXPORT IMPORT SRL – Pentru
bateriile tip „ESSENSE” ºi originalitatea prezentãrii;
WS CONSULT GROUP SRL – Pentru prezentarea produsului „Baterie luminoasã HANSA CANYON”;
DELTA DISTRIBUTION (DELTA DESIGN) – Pentru
prezentarea unei soluþii complete de amenajare Tuneluri
Relaxãri ºi design-ul deosebit al standului;
URBIS ARMÃTURI SANITARE SA – Pentru produsul
baterie electronicã (cu fotocelulã) tip „JOY” ºi consecvenþa participãrii la manifestãrile expoziþionale organizate de ROMEXPO;
PRO TECHNIK SRL – Pentru produsele armãturi
sanitare cu senzori „WIMTEC”.
5. SECÞIUNEA PLACAJE ªI PARDOSELI CERAMICE
SSAB IMPEX – Pentru produsul ALFA CERAMICHE placaj ceramic cu inserþie cristal ºi modul elegant de
prezentare;
GRES DE GRES – Pentru prezentarea ineditã a standului
ºi pentru produsele faianþã ºi gresie seria GLAMOUR;
PREMIER COM SRL – Pentru produsele faianþã ºi gresie
tip „PHARAOHS” ºi originalitatea prezentãrii;
LASSELSBERGER SA – Pentru diversitatea gamei de
plãci ceramice ºi design-ul deosebit al standului.
6. SECÞIUNEA UªI, VITRAJE
SPECTRUM INDUSTRIES SRL – Pentru sticla prelucratã arhitecturalã de interior ºi exterior ºi pentru eleganþa
amenajãrii standului;
DELTA GLASS SRL – Pentru produsul „Paralelipiped
din sticlã”;
L’ESPRESSION D’ART SRL – Pentru vitralii tip TRIPTIC decorativ cu TECOMA;
GUNTHER TORE ROMÂNIA – Pentru produsul uºã de
garaj „PRIMUS 100 PU”;
HORMANN ROMÂNIA SRL – Pentru sistemul de
andocare logisticã produse proaspete;
8

EUROCASA SRL – Pentru produsul uºã de exterior
DL 98 – Gardesa;
MHB-BV – Pentru produsul uºã dublã MHB rezistentã
la foc 60 de minute, cu deschidere în sensuri diferite.
7. SECÞIUNEA FERONERIE
ASSA ABLOY ROMÂNIA SRL – Pentru produsul
„Broascã rezidenþialã cu telecomandã”;
G–U FERROM COM SRL – Pentru gama diversã de
accesorii pentru uºi ºi ferestre.
8. SECÞIUNEA PROFILE DE TÂMPLÃRIE ªI FERESTRE
DECEUNINCK ROMÂNIA SRL – Software „Synergie
Build” pentru comenzi profile PVC on-line;
VEKA ROMÂNIA – Sisteme de profile VEKA cu design elegant;
REHAU POLYMER – Pentru gama de profile PVC pentru ferestre, uºi ºi faþade;
PLUSTEC GmbH – Pentru design-ul deosebit al standului ºi pentru gama de profile din PVC pentru ferestre ºi uºi;
SALAMANDER-MEDIAPRESS – Pentru design-ul
deosebit al standului;
AMVIC FERESTRE SRL – Tâmplãrie PVC cu geam termoizolator.
9. SECÞIUNEA PISCINE ªI AMENAJÃRI DE EXTERIOR
AVI SRL – Pentru piscina SKY MIRROR–DELTA;
FELSSYSTEME SRL – Pentru gama de produse pentru
decoraþiuni tip „Felssysteme”;
INDUSTRIAL GROUP – Pentru produsul CASÃ DIN
LEMN – BUªTENI ROTUNZI.
10. SECÞIUNEA CORPURI DE ILUMINAT
LOWE IMPEX SRL – Pentru produsul RGB FlexiLight –
Control System;
ELBA SA – Pentru produsul corp de iluminat suspendat
„FIAGS-06LED” ºi pentru consecutivitatea participãrii la
manifestãrile organizate de Romexpo.
11. SECÞIUNEA PARTICIPÃRI INTERNAÞIONALE
HELLENIC FOREIGN TRADE BOARD SA – Pentru
organizarea în premierã la Construct Expo Ambient a
participãrii colective a firmelor din Grecia;
SENEXPO – Pentru organizarea celei mai importante
participãri internaþionale a firmelor din Turcia.
12. DISTINCÞII
ZERO CASH SRL – Pentru parteneriatul deosebit în
organizarea Salonului ExpoInvest Imobiliar;
ICECON SA – Pentru sprijinul deosebit acordat în
jurizarea produselor expuse la Construct Expo Ambient;
BICAU - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURÃ ªI
URBANISM „ION MINCU” – Pentru realizarea în
premierã a târgului virtual Construct Expo Ambient. 
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Dezvoltarea durabilã în construcþii
SINTEZÃ DOCUMENTARÃ
dr. ing. Laura DUMITRESCU – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi, Facultatea de Construcþii
CERTIFICATELE PRIVIND ECONOMIA
DE ENERGIE
Acestea nu trebuie confundate cu
certificatele energetice care prezintã
caracteristicile de consum ale unei
clãdiri sau unitãþi utilizatoare de
energie în scopul satisfacerii cerinþelor de igienã-confort ori pentru a
produce un rezultat economic.
Certificatele privind economia de
energie evidenþiazã o diminuare a
consumului de energie finalã, astfel
încât sã contribuie la reducerea necesarului de combustibili fosili ºi la
scãderea emisiilor de GES (gaze cu
efect de serã). Scopul urmãrit în Uniunea Europeanã este ca pânã în anul
2050 acestea din urmã sã scadã de
4-5 ori pentru a limita modificãrile
climatice. În baza certificatelor privind
economia de energie, întocmite de
experþi tehnici atestaþi ºi devenite
oficiale prin însuºirea de cãtre
autoritãþile municipale sau judeþene,
se obþin drepturi la subvenþii sau la
avantaje financiare corespunzãtoare.
Astfel, certificatele privind economia
de energie pot fi tranzacþionate
(cumpãrate ºi vândute) pe piaþa liberã.
Certificatele privind economia de
energie contribuie la atingerea scopului de economisire a energiei, tot aºa
ca ºi preþurile crescânde ale combustibililor, cãldurii ºi electricitãþii.
Cu ajutorul lor, se valorificã „zãcãmintele” neglijate de economisire a
energiei finale la diverºi consumatori
din construcþii, transporturi, comerþ ºi
industrie.
Folosirea energiilor termicã ºi
electricã în clãdirile rezidenþiale ºi
social-culturale este încã departe de a
fi optimizatã. Mijloacele pentru atingerea acestui scop existã, dar nu sunt
utilizate în suficientã mãsurã din
cauza obiºnuinþelor dobândite în
decursul unui secol de energie ieftinã.
Economia de energie din sursele fosile concordã cu protecþia mediului ºi
cu reducerea cheltuielilor de întreþinerefuncþionare.

Exemple:
z echipamentele casnice, frigidere
ºi maºini de spãlat noi din clasele A ºi
B, consumã cu circa 30-50% mai
puþinã energie electricã decât cele
mai vechi;
z montarea ferestrelor termopan
combinatã cu perdele ºi atenuarea
punþilor termice de contur diminueazã
pierderile de cãldurã din locuinþe cu
peste 7%; înlocuirea unei centrale de
încãlzire vechi cu una nouã cu condensaþie ºi o distribuþie protejatã termic permite economii de peste 15%;
suplimentarea izolaþiei termice a
pereþilor contribuie cu 10–15%, a
acoperiºului ºi planºeului peste subsol
cu 10–20%, iar instalarea unui termostat de ambienþã programabil cu
încã 7%. Un colector solar individual
reduce cu pânã la 50% necesarul de
cãldurã pentru prepararea apei calde
(comparativ, o bunã întreþinere a filtrului de aer la un automobil reduce consumul de benzinã cu 3%, o conducere
adecvatã cu 40%, iar folosirea unor
cauciucuri „verzi” cu 5%).
Presa occidentalã semnaleazã
preocuparea crescândã a populaþiei
pentru modificãrile climatice. În Europa
celor 15, aceasta este consideratã
acum drept problema principalã.
Piaþa mondialã a cotelor transferabile
de CO2 a atins (conform unui comunicat al Bãncii Mondiale din 11 mai
2005) 37 Mt echivalent CO2 în
primul trimestru al anului 2005, adicã
de 3,5 ori mai mult decât în tot anul
2004. Preþul a crescut mereu, ajungând la 18,6 euro/t la 20 mai 2005 ºi
la 22 euro/t la 22 iunie 2005, dupã ce
fusese iniþial de cca 9 euro/t. În prezent,
existã în Europa ºi în lume mai multe
burse unde se fac tranzacþii cu cote
transferabile de CO2 ºi se doreºte ca
acestea sã fie unificate. (Sursa: editorialele din iunie ºi iulie-august 2005
ale publicaþiei de informare CITEPA.)

NOUL RAPORT STRATEGIC
„CLIMAT – ENERGIE”
În ianuarie 2006, în cadrul Uniunii Europene a fost publicat un raport
strategic privind utilizarea cãrbunelui
ºi implicaþiile asupra climatului ºi
energiei. Raportul evidenþiazã cã:
z rezervele de cãrbune reprezintã
63,7% din resursele totale de combustibili fosili, faþã de 18,2% petrol ºi
18,1% gaze naturale. Cele mai mari
rezerve de cãrbune se aflã în SUA
(27% din total), urmeazã Rusia
(17%), China (13%), India (10%),
Australia (9%) ºi Africa de Sud (5%);
z ponderea cãrbunelui în producþia mondialã de electricitate este
de 40%, iar în producþia de oþel de 70%;
z douã treimi din consumul mondial
sunt destinate producerii electricitãþii,
iar 90% din creºterea consumului de
cãrbune este legatã în prezent de producerea de electricitate;
z cãrbunele este cel mai puternic
furnizor de emisii de CO2; prin
captarea CO2 se pot obþine reduceri
de 80%–90% ale emisiilor datorate
producerii electricitãþii.
Raportul consemneazã previziunile
referitoare la producþia de electricitate ºi emisiile de CO 2 corespunzãtoare, având ca orizont anii
2030 ºi 2050, pe baza a douã scenarii de evoluþie tehnologicã (cele
mai bune tehnologii disponibile în
prezent, respectiv cele mai bune
tehnologii viitoare), în comparaþie cu
un scenariu de referinþã. Cele douã
scenarii examineazã impactul aplicãrii celor mai eficiente procedee de
ardere a cãrbunelui în centralele producãtoare de electricitate.
Conform scenariului de referinþã,
emisiile mondiale de CO2 vor creºte
cu 56% în perioada 2003–2030, iar
cele legate de producþia de electricitate se vor tripla pânã în 2050.
Prin aplicarea celor mai bune
tehnologii disponibile în prezent,
continuare în pagina 12 ®
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Sfaturi utile de la … Baumit
Nu cumpãraþi o plapumã mai groasã
pentru iarna aceasta
…MAI BINE IZOLAÞI-VÃ TERMIC LOCUINÞA!
Vã amintiþi, desigur, cum vã povestea
bunica despre felul în care se scoteau
plãpumile groase din puf pentru iarnã.
Poate aþi experimentat aceastã situaþie
în copilãrie. Este chiar posibil sã mai
recurgeþi la acest lucru ºi astãzi, pe timp
de iarnã.
Odatã cu sosirea iernii, multe case
devin neplãcut de reci, aspect însoþit
adesea de umiditate. Supapele de
încãlzire sunt complet deschise, radiatoarele emit aer fierbinte. Cu toate acestea, sunteþi nevoiþi sã recurgeþi la
pulovere groase ºi ºosete cãlduroase.
A venit iarna ºi nu doar afarã: adesea ea
este un tovarãº neplãcut ºi în interiorul
locuinþei, în ciuda încãlzirii excesive.
ªi puteþi fi bucuros dacã pereþii dumneavoastrã nu vor fi acoperiþi de mucegai din cauza umezelii. Mai târziu, dupã
o nesfârºitã iarnã friguroasã vine în
sfârºit mult visata primãvarã, plinã de
speranþe pânã când sosesc facturile cu
cheltuielile de încãlzire, neaºteptat de
mari. Nu puteþi decât sã vã minunaþi de
costul ridicat al energiei. Cum este
posibil sã plãtiþi atât de mult, când
beneficiaþi de atât de puþinã cãldurã în
interior? A ieºit cãldura prin horn?
 Nu a runcaþi b anii p rin h orn!
Cãldura nu a ieºit prin horn, deºi cu
siguranþã acest lucru se aplicã în cazul
banilor dumneavoastrã – metaforic
vorbind. De ce? Rãspunsul la aceastã
întrebare este simplu. Aþi pierdut cãldurã prin pereþii exteriori ai apartamentului sau casei dumneavoastrã. ªi destul
de multã. Conform unor studii independente, o locuinþã medie consumã pânã
la 60% din energie pe încãlzire. Ceilalþi
40% sunt cheltuiþi pentru încãlzirea
apei ºi pentru alte consumuri de
energie. Din acest punct de vedere, se
poate constata cã pierderea de cãldurã
prin pereþii exteriori reprezintã 35%
pânã la 40%. Cu alte cuvinte, cãldura
pentru care plãtiþi iese prin pereþi
în loc sã rãmânã în locuinþa
dumneavoastrã.

 Cum sã pãstraþi cãldura în
interior º i s ã î nregistraþi p ierderi
cât m ai r eduse?
Izolarea pereþilor exteriori ai unei
locuinþe poate diminua, în mod semnificativ, pierderile de cãldurã. Baumit îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul izolaþiilor de mulþi ani ºi ºi-a câºtigat statutul
de lider pe piaþa sistemelor de izolaþie.
Acest lucru este confirmat de satisfacþia
clienþilor care au optat pentru sistemele
de izolaþie Baumit. Evaluând consumul
de cãldurã înainte ºi dupã primul an de
izolaþie cu un sistem Baumit, aceºtia au
putut constata cã izolaþia este calea cea
mai eficientã de a diminua necesarul de
energie. Însã, banii economisiþi din cãldurã nu sunt singurul beneficiu. Mediul
interior este, de asemenea, influenþat în
mod semnificativ, iar condiþiile de igienã
ºi sãnãtate din locuinþã sunt îmbunãtãþite.
Aceasta întrucât suprafaþa rece a pereþilor
neizolaþi este adeseori un mediu propice dezvoltãrii ciupercilor, algelor ºi
mucegaiului. Un astfel de mediu are un
efect negativ asupra sãnãtãþii oamenilor,
dezvoltând predispoziþia la boli sau
reprezentând chiar o cauzã directã a
diverselor alergii. Numãrul persoanelor
alergice este într-o creºtere alarmantã. În
comparaþie cu pereþii fãrã izolaþie, cei
izolaþi au o temperaturã superioarã a
suprafeþei interioare, asigurând un climat
sãnãtos. O casã izolatã cu un sistem
Baumit se caracterizeazã printr-un mediu
interior stabil, plãcut ºi igienic asigurând
un ambient sãnãtos în gospodãrie.
 Cald ca o plapumã dintr-o
poveste
Dupã un trecut în care s-au cheltuit
foarte puþini bani pentru condiþiile de
locuit, acestea s-au degradat treptat.
Suburbiile au adeseori un aspect
dezolant, cu clãdiri din prefabricate de
culoare gri, înºirate una dupã alta. Însã
casele primesc un nou suflu de viaþã
când actualii proprietari se decid sã le
izoleze cu un sistem Baumit. Sistemele
de izolaþie Baumit nu sunt doar un set de
blocuri de polistiren ataºate pentru ani
de zile care rãmân nevãzute. Acestea
reprezintã o soluþie de izolaþie prin
contact oferitã de Baumit drept sisteme complete, incluzând o
gamã largã de accesorii ºi finisaje.

Un finisaj de înaltã calitate pentru
pereþii exteriori conferã nu numai protecþie pe termen lung împotriva impactului eroziunii cauzate de vreme, ci ºi
posibilitatea unui finisaj personalizat
pentru casã, datoritã unei mari varietãþi
de materiale, structuri ºi culori. Baumit
conferã complexelor de clãdiri ºi
locuinþelor izolate nu doar protecþie, ci
ºi un aspect proaspãt într-o paletã largã
de culori ºi tonuri.
 Cum s ã v ã s cutiþi d e e fortul
de a c u m p ã r a o p l a p u m ã m a i
groasã p entru i arna a ceasta º i,
în p lus, s ã e conomisiþi º i b ani?
Acest lucru este simplu. În loc sã vã
înveliþi pe dumneavoastrã, înveliþi-vã
locuinþa optând pentru o izolaþie Baumit
confortabilã. Baumit România oferã sisteme de izolaþie complete ºi certificate
(sistemul de izolaþie Baumit EPS-F,
sistemul de izolaþie Baumit Open ºi sistemul de izolaþie Baumit mineral.
Aceste sisteme permit utilizarea tuturor
tipurilor de baze de construcþie ºi oferã
posibilitãþi nelimitate de protecþie
arhitecturalã. Desigur, noi oferim ºi o
gamã largã de servicii, întreþinere
profesionalã, o reþea extinsã
d e r e s e l l e r i º i consultanþã
profesionalã de top. 
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emisiile de CO2 legate de producþia
de electricitate vor fi mai mici decât
cele corespunzãtoare scenariului de
referinþã cu 17% în 2030 ºi cu 29% în
2050, iar pe baza celor mai bune
tehnologii disponibile în viitor,
scãderile faþã de scenariul de referinþã
vor fi de 26%, respectiv 42%.
Un al treilea scenariu complementar a fost elaborat, luând în considerare captarea CO2 ºi recurgerea la
energia nuclearã pentru 50% din
creºterea preconizatã a producþiei de
electricitate pe bazã de gaz, în
perioada 2003 – 2050. Rezultatele
acestei simulãri aratã cã este posibilã
o reducere puternicã a emisiilor de
CO2 faþã de scenariul de referinþã, cu
79% la nivelul anului 2050. Numai
acest din urmã scenariu permite o
scãdere absolutã a emisiilor de CO2
legate de producþia de electricitate în
2050 faþã de 2003 (- 30,6%).
Principala concluzie a raportului
este cã recurgerea la rezervele de cãrbune nu este compatibilã cu gestionarea efectului de serã decât în
condiþiile unui salt tehnologic major
care sã permitã reducerea emisiilor
de CO2 (sisteme de sechestrare a
CO2). Uniunea Europeanã, alãturi de
alte mari þãri ale lumii, va face eforturile necesare privind cercetarea în
domeniu ºi examinarea mecanismelor ºi reglementãrilor care sã permitã realizarea unor centrale pe
cãrbune competitive ºi eficace.
(Sursa: editorialul din martie 2006 al
publicaþiei de informare CITEPA.)
Germania
În landul Nordrhein-Westfalen se
desfãºoarã de mai mulþi ani o amplã
acþiune sub denumirea „Zukunftenergien” (energiile viitorului), susþinutã
de Ministerul pentru Economie, Starea
socialã ºi Energie (MWME). Se remarcã
numeroase realizãri cu caracter experimental-demonstrativ prezentate în
cadrul ºedinþelor de dezbateri periodice ale grupului de lucru „Bauen
und Wohnen” (construcþii ºi locuinþe)
ºi prin numeroase broºuri (pânã în
prezent au fost editate 45), consacrate
unor teme variate, de la utilizarea
energiei solare sub diverse forme, la
pilele de combustibil, brichetele de
rumeguº, conservarea energiei în spitale ºi ºcoli etc.

Ca urmare a acþiunilor întreprinse,
s-au evidenþiat patru realizãri:
z Modernizarea demonstrativã a
28 de apartamente din localitatea
Castrop-Rauxel. 14 apartamente au
fost renovate la nivelul obiºnuit, iar
celelalte astfel încât sã necesite
numai 40 kWh/m2a (energie primarã).
Pereþii exteriori au fost îmbrãcaþi cu
un sistem ETICS de 20 cm grosime,
planºeul peste subsol cu 10 cm de
izolaþie termicã, pereþii subsolului cu
6 cm, iar planºeul peste ultimul nivel
(în pod) cu 17 cm. Ferestrele au trei
rânduri de geam. Pe acoperiº s-au
instalat 60 m2 de colectoare solare
care asigurã 75% din apa caldã ºi 10%
din energia de încãlzire a spaþiilor.
Restul necesarului de cãldurã este
acoperit de o centralã alimentatã cu
gaz. Modernizarea, care a inclus ºi
intervenþii asupra structurii de rezistenþã, a costat 1200 euro/m 2 faþã
de 800–900 euro/m 2 la restul de
14 apartamente. S-au discutat probleme privind ventilarea încãperilor,
care au fost rezolvate dupã o scurtã
etapã iniþialã. Colectoarele solare au
fost conectate cu mai multe boilere
de stocare. Pentru comparaþie, s-a
arãtat cã, în timp ce chiria este de
6 euro/m2, încãlzirea ºi apa caldã,
inclusiv costurile de serviciu sunt de
numai 0,5 euro/m2.
z Centrala de cogenerare LION
pentru locuinþe individuale ºi blocuri.
Echipamentul furnizeazã 10–13%
electricitate ºi restul cãldurã, cu un
randament de 98%. Se produce
curent alternativ, surplusul periodic
fiind transferat reþelei electrice
publice. Alimentarea se face cu gaz
de orice fel ºi chiar cu brichete de
lemn. Deocamdatã echipamentul
costã 12.500 euro, ceea ce este mult,
deºi producãtorul (OTAG) afirmã cã
se amortizeazã în 4–12 ani.
z Clãdirea solar-pasivã Biohaus
Paderborn. Este un imobil pentru
birouri (S, P+2E). În exteriorul ferestrelor existã o faþadã de sticlã (Doppelfassade) care asigurã o izolaþie
termicã suplimentarã. Pereþii opaci
sunt izolaþi cu material pe bazã de
celulozã. Aerul proaspãt se aduce în
clãdire printr-un schimbãtor de cãldurã îngropat în pietriº, realizat cu un
tub de material plastic lung de 600 m
umplut cu apã ºi antigel. Acesta
este poziþionat la suprafaþa unui lac
învecinat. Se obþine astfel valorificarea cãldurii din apã sau un efect de
rãcire.

z Climatizarea solarã (Schüco).
S-a insistat asupra faptului cã efortul
de rãcire a aerului coincide cu
perioadele în care existã cea mai
mare disponibilitate de energie solarã.
Totodatã, necesarul de echipamente
pentru aer condiþionat acþionate electric creºte în toatã Europa. Firma
SCHÜCO dezvoltã sisteme care utilizeazã direct energia solarã, pentru
asigurarea rãcirii bazându-se pe
metode similare celor din frigidere.
z Se acordã tot mai multã atenþie
clãdirilor cu structura de rezistenþã ºi
elemente de închidere din lemn. Ca ºi
în România, arhitecþii extind utilizarea
lor, de la zonele rurale unde sunt
tradiþionale, la localitãþile urbane.
Lemnul este un material natural compozit care creºte acumulând carbon.
El dã senzaþia de cald ºi, având o conductivitate termicã moderatã, este util
pentru realizarea de clãdiri cu consum redus de energie în combinaþie
cu vata mineralã. În plus, este uºor de
prelucrat, transportat, prefabricat ºi
asamblat cu ajutorul conectorilor
metalici. Se iau în calcul ºi caracteristicile sale defavorabile, el fiind zgomotos, combustibil ºi mai puþin durabil.
Astfel, dacã nu sunt respectate regulile
tehnice de bazã sau în cazul când
lipsesc cunoºtinþele necesare, se
ajunge la surprize supãrãtoare. Pentru
a le evita, mai multe institute de cercetare depun eforturi, pentru valorificarea potenþialului acestui material
care este departe de a fi epuizat.
Deoarece în mod firesc lemnul nu
este omogen, clasificarea sa în trei
grupe, la gatere, precum ºi evaluarea
cu ajutorul unor epruvete nu sunt
suficiente. Fiecare bucatã de lemn utilizatã trebuie examinatã separat, iar
acest lucru se face vizual. Proiectanþii
ar dori sã fie mai bine informaþi
asupra proprietãþilor mecanice ale
materialului utilizat. În acest scop, se
reexamineazã normele SIA 265 ºi se
cautã ca sortarea produselor sã poatã
fi efectuatã automat de un utilaj,
funcþionând cu ultrasunete. Desigur,
este o investiþie scumpã pe care nu
o pot face micile unitãþi (gatere).
Calitãþile ºi, mai ales, durabilitatea
trebuie certificate pentru întreaga
clãdire, þinând seamã de lemnul utilizat
ºi de soluþiile constructive aplicate.
O preocupare o reprezintã îmbãtrânirea vizibilã a anvelopei dupã
puþini ani. Este necesar ca faþadele sã
fie protejate de ploaie prin corniºe,
continuare în pagina 14 ®
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iar la bazã unde stropii pot lovi reflectaþi de teren, lemnul nu este recomandabil. În general, apa care ajunge pe
faþade trebuie sã se poatã scurge ºi
usca repede. Se pot folosi vopsitorii
speciale. Totuºi, acestea trebuie refãcute dupã 6–12 ani, ceea ce constituie un cost suplimentar pentru
proprietar.
O altã direcþie de studiu este
mãrirea capacitãþii portante ºi a
rigiditãþii structurilor de rezistenþã.
Scândurile ar putea fi lipite împreunã
cu mase plastice armate cu fibre.
De asemenea, combinarea lemnului
cu betonul armat la planºee este
interesantã, folosind ºuruburi de legãturã sau clei înainte de turnarea
betonului. Îmbinãrile cu ajutorul
conectorilor metalici câºtigã teren,
înlocuind procedeele prin chertare.
Plãcile aglomerate cunosc o utilizare
foarte largã, ca ºi brichetele pentru
foc. Deoarece acestea din urmã produc multã pulbere care trebuie reþinutã, se cautã noi mijloace de
aglomerare. Astfel, utilizând rumeguº
ºi drojdie de bere se poate obþine un
nou material poros, stabil ºi de trei ori
mai uºor decât plãcile aglomerate
obiºnuite pe bazã de clei sau de
rãºini. (Sursa: Forschung und Technik,
152, 4.07.2002)
Elveþia
În anul 1998, a fost fundamentatã
de cãtre o asociaþie privatã recomandarea MINERGIE. Ea prevede ca, la o
casã de locuit individualã tipicã din
aceastã þarã, consumul anual specific
de energie finalã sã fie de maximum
42 kWh/m2 de suprafaþã construitã.
Astfel, 60–70% din fondul construit
existent ar trebui sã corespundã
prevederilor MINERGIE, care a fost
adoptat de cantoane ºi la nivel
federal. În prezent, circa 4.000 de
clãdiri sunt certificate cã satisfac
acest standard. Între timp, a fost elaborat ºi standardul MINERGIE-P
(corespunzãtor caselor pasive) cu un
consum de numai 30 kWh/m2a, din
raþiuni de protecþie a mediului
(diminuarea emisiilor de GES). Pentru
sensibilizarea proprietarilor de clãdiri
se utilizeazã ºi denumirile „casã de 4
litri”, respectiv „3 litri” de combustibil lichid. S-a pus în discuþie ºi
concordanþa dintre consumul de
energie efectiv realizat în exploatare
ºi cel calculat. O investigaþie efectuatã asupra a 500 de clãdiri a ajuns la
concluzia cã aceastã ipotezã se verificã,
atâta vreme cât instalaþiile de reglare

a încãlzirii ºi ventilãrii funcþioneazã
corect. Astfel, s-a rãspuns criticilor
potrivit cãrora economia calculatã ar
fi numai pe hârtie. În mare mãsurã,
acest rezultat pozitiv se datoreºte
faptului cã suprafeþele exterioare
opace ale pereþilor de faþadã au fost
acoperite cu pânã la 40 cm de izolaþie termicã. Mari îmbunãtãþiri au
fost obþinute, în ultimii 50 de ani, ºi la
ferestre, înainte acesta fiind locul cu
cele mai mari pierderi de cãldurã.
Rãmâne încã o problemã pe conturul
ferestrelor, unde mai sunt necesare
îmbunãtãþiri. Sticla cu strat de acoperire reflectorizant restituie în
încãpere o mare parte din radiaþiile
infraroºii. Ferestrele cele mai noi asigurã acum o izolaþie termicã de trei
ori mai bunã decât ferestrele obiºnuite
cu trei rânduri de geam. Este o situaþie idealã pentru sezonul rece, însã
supãrãtoare vara, deoarece nu se
poate scãpa de cãldurã. De aceea se
studiazã sticla cu strat electrocromatic.
Sub influenþa unui potenþial electric,
acestea se pot întuneca devenind,
pentru soare, un fel de storuri care
împiedicã pãtrunderea radiaþiilor
solare în clãdire atunci când se
doreºte.
O îmbunãtãþire suplimentarã a
capacitãþii de izolare a ferestrelor este
posibilã în unele cazuri cu ajutorul
aerogelurilor. Corpurile solide poroase
sunt formate dintr-o reþea de particule
minuscule. Spaþiile intermediare au
raza de numai 3 – 30 nanometri.
Întrucât moleculele de gaz, aflate între
particule, nu au posibilitatea de a se
miºca în spaþiile libere atât de mici, procesul de transport al cãldurii în gazul
conþinut este mult diminuat. Or, astfel
scade foarte mult transmisia cãldurii în
materialele de izolaþie termicã deosebit
de poroase. Aerogelurile sunt excelente
materiale de izolaþie termicã ºi, în plus,
sunt transparente pentru luminã, dar nu
permit o vedere clarã. Materialele,
denumite ºi fum îngheþat, sunt foarte
potrivite ca izolaþie pentru supraluminatoare (oberlihturi). Totuºi producerea
aerogelurilor este scumpã. Se studiazã
combinarea materialelor de izolaþie termicã obiºnuite (spume) cu aerogeluri
sub formã de granule ºi fibre.
Se dezvoltã ºi izolaþia termicã a
faþadelor prin vacuum. Panourile de
acest fel (Vakuum-Isolations-Paneele,
VIPs) sunt ca un pachet de cafea: la
exterior învelite cu o folie metalicã
subþire, iar în interior întãrite cu material
poros cu pori deschiºi, aerul fiind

evacuat. Materialul poros poate fi
spumã de poliuretan sau polistiren ori
fibrã de sticlã. În afarã de aceasta, pot
fi utilizate ºi aici nanomateriale.
Adesea este vorba de pulbere acidã
silicioasã, care rezultã ca deºeu la
producerea de siliciu. Cei mai mari
pori ai acestui „nisip” au 100 de
nanometri. Izolaþiile cu vacuum sunt
de zece ori mai eficiente decât materialele clasice, dar, ca ºi aerogelurile,
sunt scumpe. Producerea lor se aflã
încã „pe bãncile ºcolii primare”. Mai
sunt ºi alte probleme. Pe o duratã de
exploatare de circa 50 ani, s-ar putea
ca ceva aer sã pãtrundã prin învelitoare (chiar dacã foarte puþin); atunci
vacuumul ar scãdea ºi, corespunzãtor, capacitatea de izolaþie termicã.
De aceea, înainte de toate este necesarã îmbunãtãþirea anvelopei. Se cautã
ºi o modalitate simplã de determinare
a etanºeitãþii în exploatare, de exemplu prin înglobarea unor mici senzori
care sã mãsoare presiunea gazului
captiv. Pe lângã preþul ridicat ºi durabilitate, existã ºi dezavantajele dificultãþii de instalare. De aceea, aceste
materiale ar putea fi folosite cel mai
bine la ferestre, având o formã prestabilitã, deoarece nu pot fi tãiate.
Totuºi, pierderile de cãldurã pe contur rãmân cea mai mare problemã.
Panourile cu vacuum sunt privite
mai degrabã ca o posibilã concurenþã pentru materialele de izolaþie
obiºnuite, acolo unde tehnic nu
existã o altã soluþie. (Sursa: Forschung
und Technik, 233, 6.10.2005)
Franþa
Rolul exemplar al statului francez în
domeniul economisirii energiei
Recunoscând cã cetãþenii francezi
aºteaptã ca guvernul sã fie primul
care adoptã mãsurile pe care le-a preconizat, primul ministru s-a adresat
tuturor miniºtrilor solicitându-le sã
depunã eforturi astfel încât intensitatea energeticã sã fie redusã pe plan
naþional cu 2% anual în 2015 ºi 2,5%
anual în 2030, faþã de 1,2% în
perioada 1995–2004. Circulara
aminteºte cã Franþa susþine obiectivul
diminuãrii de douã ori a emisiilor
mondiale de GES pânã în 2050 (ceea
ce înseamnã o scãdere de patru sau
cinci ori în þãrile dezvoltate). Astfel
vor fi asigurate independenþa energeticã a þãrii ºi lupta împotriva poluãrii,
„obiective justificate mai mult ca oricând, în contextul actual”. Se spune
adesea „Faisons vite, ça chauffe!”
(Faceþi repede, cã frige!).
continuare în pagina 16 ®
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Trei domenii trebuie sã fie în
atenþia administraþiilor de stat:
z achiziþia ºi utilizarea vehiculelor care reprezintã 30% din consumul de energie finalã în Franþa;
z imobilele aparþinând statului ºi
administraþiilor publice, pentru a fi realizate economii prin proiectarea
clãdirilor noi, dar ºi mai mult prin
întreþinerea ºi renovarea celor existente;
z alegerea echipamentelor celor
mai performante energetic.
În cadrul fiecãrui minister, aceste
direcþii sunt în atenþia unui înalt
funcþionar pentru energie.
Anexa la scrisoarea primului ministru precizeazã o serie de dispoziþii
referitoare la clãdiri, menþionate în
continuare.
Temperatura medie de încãlzire a
încãperilor este de 19 0C, exceptând
cele din sectoarele sanitar, spitalicesc, pentru bãtrâni ºi copii mici.
Încãperile care rãmân neocupate
peste 24 ore sau 48 ore se încãlzesc
la 16 0C, respectiv 8 0C.
În sezonul cald, modalitãþile de
rãcorire pasivã (fãrã consum de
energie), ventilarea ºi protecþia solarã
trebuie sã fie privilegiate. Dacã se utilizeazã instalaþii de climatizare, acestea trebuie sã aibã un consum
moderat de energie, diferenþa de
temperaturã interior/exterior trebuie
plafonatã sã nu depãºeascã 6 0C, iar
intrarea în funcþiune sã aibã loc
numai dacã temperatura interioarã
depãºeºte 25 0C.
Reglementãrile termice RT 2000
sunt în curs de a fi înlocuite cu RT 2005.
Potrivit Strategiei naþionale pentru
dezvoltare durabilã, în 2005, 20%
din clãdirile noi proprietate de stat
trebuie sã corespundã exigenþelor
HQE (Haute Qualité Environnementale) sau HPE (Haute Performance
Energetique). Acest procent trebuie sã
atingã 50% pentru exigenþele HQE ºi
80% pentru exigenþele HPE.
Mãrirea eficienþei energetice potrivit
RT trebuie sã permitã respectarea criteriilor de primenire a aerului pentru a-i
garanta calitatea.
Înainte de eliberarea autorizaþiei
de construire la lucrãri de modernizare, este necesar sã se realizeze un
studiu preliminar privind posibilitatea
utilizãrii unor energii regenerabile.
Se subliniazã importanþa expertizei termice (diagnostic de performanþã energeticã) ºi a acþiunilor de
îmbunãtãþire a performanþelor energetice pe baza unui program pentru
viitor.

Sub titlul „Aménagement et
équipements des locaux” sunt date
indicaþii privind:
z iluminarea (utilizarea lãmpilor
eficiente >40 lm/W ºi a celor cu consum mic, spãlarea vitrajelor, ºtergerea
prafului pe corpurile de iluminat,
întreruperea iluminãrii noaptea);
z ascensoarele (electrice cu contragreutãþi etc.);
z încãlzirea (evaluarea posibilitãþilor de creºtere a eficienþei energetice ºi de folosire a energiilor
regenerabile);
z ferestrele ºi zonele vitrate (utilizarea celor cu U < 1.8 W/m2K);
z microcentrale de încãlzire (utilizarea celor care valorificã energia
din condensarea vaporilor de apã);
z echipamentele de birou (utilizarea celor care au certificarea
ENERGY STAR ºi a celor care în aºteptare au o putere < 1 W).
(Surse: Etudes Documentaires CITEPA
157, dec. 2005, Economies d’énergie
– Rôle exemplaire de l’Etat, I.53)
MECANISME DE APLICARE
A TRATATULUI DE LA KYOTO
Tratatul de la Kyoto prevede douã
mecanisme privind:
z dezvoltarea durabilã (curatã),
art. 12 din tratat;
z punerea comunã în practicã,
art. 6 din tratat.
Acestea stau la baza directivei UE
2004/101/CE care stabileºte un sistem
comunitar de schimb al cotelor
(SCEQ) de emisii de gaze cu efect de
serã (GES). În mod curent, sunt prevãzute urmãtoarele modalitãþi:
a. Mecanismul dezvoltãrii curate
Permite þãrilor cuprinse în anexa I
(care au prevãzute obiective cantitative de reducere a emisiilor de GES) sã
punã în practicã proiecte de reducere
a emisiilor în þãrile în curs de dezvoltare (care nu figureazã în anexa I a
protocolului) ºi sã obþinã credite de
emisie sub formã de unitãþi de reducere certificate a emisiilor (URCE).
URCE rezultate pot fi folosite pentru
acoperirea unei pãrþi a angajamentelor
proprii de reducere a emisiilor.
b. Punerea în operã comunã
Acest mecanism permite þãrilor
dezvoltate ºi celor cu economia în
tranziþie (care figureazã în anexa I) sã
realizeze un proiect (finanþare de
proiect sau transfer de tehnologie)
care permite reducerea emisiilor de
GES în altã þarã tot din cadrul
aceleiaºi anexe. Creditele de emisie
obþinute sunt denumite unitãþi de

reducere a emisiilor (URE) ºi sunt
eliberate þãrii gazdã – în care a fost
realizat proiectul.
(Sursa: Etudes Documentaires
CITEPA 157, dec. 2005, Mécanismes
de projet au titre du Protocole de
Kyoto, I.71)
PLANUL CLIMAT 2005
În Franþa, Planul Climat este un
plan de acþiune vizând orizontul
2010 ºi prevede mãsuri în toate sectoarele mari ale economiei, grupate
în 8 direcþii principale:
1. campania naþionalã privind
schimbãrile climatice ºi adaptarea la
acestea;
2. transporturi durabile;
3. clãdiri ºi eco-habitat;
4. industrie, energie ºi deºeuri;
5. agriculturã durabilã ºi pãduri;
6. climatizare durabilã;
7. Planuri Climat teritoriale;
8. cercetare, context internaþional
ºi perspective dupã 2010.
Planul Climat are în vedere reducerea de 4 ori a emisiilor de GES la
nivelul anului 2050 ºi adaptarea la
impactul modificãrilor climatice, iar
deocamdatã (2008-2012) limitarea
acestora la nivelul din 1990 (potrivit
acordului de la Kyoto), în ciuda dezvoltãrii economice continue.
Dupã mai bine de un an de la
adoptare, a fost întocmit un bilanþ al
realizãrilor pe sectoare. În domeniul
construcþiilor, mãsurile decise se
repartizeazã dupã natura lor, existând
reglementãri (obligatorii), stimulente
(ajutor financiar), comunicãri privind
cercetarea.
Reglementãri – va intra în vigoare
reglementarea termicã RT2005, care
cuprinde consumuri maxime/m2 ºi
obligaþii de folosire a energiilor
regenerabile. Încã nu a fost efectuatã
nicio evaluare a impactului reglementãrilor actuale; cel mai probabil o
reglementare se aplicã în totalitate
cam dupã cinci ani de la intrarea sa
în vigoare. Din 2006 va deveni obligatorie inspecþia periodicã a cazanelor.
Informarea consumatorilor – va
deveni obligatoriu diagnosticul termic
pentru vânzãrile imobiliare (începând
cu iulie 2006) ºi pentru închirieri (din
iulie 2007), dar acesta va avea doar o
valoare informativã, fãrã consecinþe
juridice. O acþiune cheie inclusã în
Planul Climat este generalizarea
etichetãrii energetice, acþiune în plinã
desfãºurare pentru vehicule, clãdiri ºi
echipamente, dar care pentru ferestre
nu a reuºit.
continuare în pagina 18 ®
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Stimulente fiscale – politica guvernului prevede mãsuri fiscale, principalele fiind creditul de impozit ºi
viitoarele certificate privind economia de energie.
Cercetare – guvernul coordoneazã
progresul tehnic în sectorul construcþiilor prin crearea programului
de cercetare în construcþii (PREBAT)
ºi a Fundaþiei „Construcþii cu energie
pozitivã”. Aceste programe vizeazã
dezvoltarea produselor ºi tehnologiilor pentru clãdiri noi sau renovãri cu
consum de energie scãzut sau chiar
energie pozitivã (producând mai
multã energie decât se consumã, de
exemplu cu ajutorul panourilor fotovoltaice).
EFECTUL DE SERÃ
ªI DEREGLÃRILE CLIMATICE
Atmosfera Terrei reþine în parte
cãldura primitã de la soare, iar gazele
cu efect de serã emise din activitãþile
umane intensificã fenomenul. Conform
celui de-al treilea raport de evaluare
al GIEC, concentraþia de CO 2 în
atmosferã a atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimii 420.000 ani, iar viteza
fenomenului observat ºi aºteptat în
continuare este de o sutã de ori mai
ridicatã decât variaþiile naturale ale
climatului Terrei. Este practic sigur
(probabilitate peste 99%) cã CO2
emis prin arderea combustibililor
fosili va influenþa într-o manierã determinantã concentraþia acestui gaz în
atmosferã pe parcursul secolului al
XXI-lea ºi este foarte probabil (probabilitate între 90 ºi 99%) cã dereglãrile
climatice vor provoca valuri de cãldurã mai lungi ºi mai intense, iar precipitaþiile vor fi din ce în ce mai
intense ºi mai variabile de la un an la
altul, mai ales la latitudini medii.
Numeroase evenimente meteorologice recente înregistrate de Organizaþia Meteorologicã Mondialã (OMM)
ilustreazã din nefericire pertinenþa
rezultatelor modelãrilor GIEC. Evenimentele observate în ultimii ani (furtuni, inundaþii, valuri de cãldurã)
materializeazã cu fidelitate rezultatele GIEC. Printre altele, puternice
modificãri în cadrul ecosistemelor
(înfloriri, migraþii, perioade de vegetaþie) ºi ale fenomenelor agricole
(date de recoltare, condiþii hidrice)
aratã cã schimbãrile climatice se
exprimã ºi prin evoluþii de fond, mult
18

mai rapide decât în trecut, cãrora, de
asemenea, trebuie sã le facem faþã.
Gazele cu efect de serã care se
acumuleazã în atmosferã sunt cele
care depãºesc capacitatea de
absorbþie a „fântânilor” oceanice ºi
continentale. Deoarece numai jumãtate din cantitatea de CO2 de origine
antropicã poate fi absorbitã prin
mecanisme naturale (oceane, biomasã), rezultatele raportului GIEC
aratã cã este necesar ca emisiile globale sã fie reduse sub nivelul pe care
îl aveau în 1990 mult înainte de
sfârºitul secolului, dacã se doreºte
stabilizarea concentraþiei în jurul
valorii de 450 ppm. Acest nivel corespunde unei creºteri finale a temperaturii globului de circa douã grade,
care sã permitã evitarea unor evenimente de mare amploare, cum ar fi o
creºtere cu 5 m a nivelului oceanelor
(probabilã pentru un plus de trei
grade). Gestionarea efectului de serã
excedentar la acest nivel înseamnã o
divizare cu mai mult de 2 a emisiilor
globale, respectiv între 3 ºi 5 pentru
þãrile industrializate, pe la jumãtatea
acestui secol. Cum este vorba de un
fenomen cumulativ, cu cât acþionãm
mai târziu, cu atât va fi mai dificil sã
revenim la un nivel de emisii care pot
fi absorbite de cãtre biosferã. În consecinþã, concentraþiile în atmosferã
vor fi mai mari ºi pagubele mai
importante. Eficacitatea energeticã
devine un factor cheie al competitivitãþii economice chiar de la începutul
secolului.
Încãlzirea climaticã implicã toate
aspectele vieþii umane ºi mai ales
modurile noastre de producþie ºi utilizare a energiei. Sunt necesare acþiuni pentru evitarea agravãrii situaþiei
la toate nivelurile: internaþional,
comunitar, naþional ºi local. Comunitatea internaþionalã a luat atitudine în
mod progresiv, dupã cum urmeazã:
z 1979 – Prima conferinþã mondialã asupra climatului
z 1988 – Crearea Grupului interguvernamental de experþi privind
evoluþia climatului (GIEC)
z 1989 – A doua conferinþã mondialã asupra climatului
z 1990 – Crearea Comitetului
interguvernamental de negociere ºi a
Fondurilor mondiale pentru mediu
z 1992 – Convenþia-cadru de la
Rio pentru modificãrile climatice

z 1995 – Prima Conferinþã a
Pãrþilor de la Berlin
z 1997 – Protocolul de la Kyoto
z 1998 Planul de acþiune de la
Buenos Aires (calendarul regulilor de
punere în practicã a Protocolului de
la Kyoto)
z 2000 – A 6-a Conferinþã a
Pãrþilor de la Haga
z 2001 – Acordurile de la Bonn ºi
Marrakech, Al 3-lea raport de evaluare al GIEC
z 2005 – Intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto.
Uniunea Europeanã s-a angajat la
o reducere cu 8% a emisiilor sale
pentru perioada 2008–2012. (Sursa:
Etudes CITEPA 157, dec. 2005,
Rendez-vous Climat 2005, I.129-194)
Conform reglementãrilor din
Franþa, calculul emisiilor de CO2 la
arderea combustibililor fosili este dat
de relaþia:
E = CC x PC x FE x FO
în care:
E – emisia de CO2 (t);
CC – cantitatea de combustibil
consumat (t sau m3);
PC – puterea calorificã a combustibilului (TJ/t sau TJ/m3);
PE – factor de emisie al combustibilului (tCO2/TJ. PC sau tCO2/MWh. PC);
FO – factor de oxidare a combustibilului.
Notã: în cazul gazului natural se
considerã puterea calorificã superioarã PCS, iar pentru alþi combustibili
puterea calorificã inferioarã PCI.
Valorile factorilor de emisie pentru
principalele tipuri de combustibili
fosili sunt: gaz natural 201-221 g/kWh,
combustibil lichid uºor 234 g/kWh,
petrol 277 g/kWh, pãcurã 298 g/kWh,
lignit 272-420 g/kWh, huilã 329 g/kWh,
lemn 302-380 g/kWh.
(Surse: Etudes Documentaires
CITEPA 157, dec. 2005, Arrêté du 30
septembre 2005, I.17-19; Gullberg,
M. (2001). Implementation of Energy
Supply and End Use Technologies in
the Built Environment, Bulletin no.
186, Stockholm) 
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Hidroizolarea structurilor în contact cu solul
SUPERFLEX MORE – hidroizoleazã sigur, simplu, permanent !
100 de litri acoperã 30 m2 !
Condiþiile climaterice din întreaga Europã, inclusiv în România, au suferit modificãri în ultima perrioadã, precipitaþiile fiind
mai abundente ca volum ºi duratã. Ninsorile ºi ploile au condus atât la inundaþii pe suprafeþe mari, cât ºi la ridicarea nivelului
pânzei freatice ºi la stagnarea în teren a apei pe perioade lungi. În paralel, a crescut semnificativ ponderea construcþiilor rezidenþiale ºi industriale cu subsoluri utilizabile (spaþii tehnice, garaje, spaþii de depozitare, camere de loccuit etc.), conducând
la necesitatea dezvoltãrii unor materiale ºi tehnologii noi, ultraperformante,, care rezolvã prompt ºi eficient acuta
problemã a hidroizolãrii fundaþiilor, subsolurilor, deci a structurilor aflate sub nivelul solului.
Dacã nu se iau în consideraþie solicitãrile generate de apã, solicitãri la
care va fi supusã, în mod real, construcþia, apar deseori deteriorãri în
zonele de contact cu solul. De aceea,
este foarte importantã analiza atentã ºi
cunoaºterea exactã a proprietãþilor
solului înaintea începerii lucrãrilor de
hidroizolare.
În principiu, aceste solicitãri se pot
împãrþi astfel:
z Umiditatea solului/apa de infiltrare nestagnantã
Umiditatea solului: apa existentã în
sol se poate deplasa ascensional prin
capilaritate.
Apa de infiltrare nestagnan
ntã: apa de
suprafaþã ºi de infiltrare, sub formã
lichidã, care picurã, fãrã a exercita o
presiune hidrostaticã asupra hidroizolaþiei.
În acest caz este necesar ca solul ºi
materialul de umplere al spaþiilor de
lucru, pânã la o anumitã adâncime sub
talpa fundaþiei, sã fie foarte permeabil
(exemplu: nisip, pietriº). Apa trebuie sã
se poatã infiltra liber pânã la nivelul
pânzei freatice. În cazul solurilor cu o
permeabilitate redusã, trebuie utilizat un
drenaj funcþional conform DIN 4095.
z Apa cu presiune/apa de infiltrare
stagnantã
Apa care exercitã presiune din exterior
asupra construcþiei. Aceastã presiune

variazã în funcþie de coloana de apã.
Avem douã situaþii: apa de infiltrare
stagnantã ºi apa freaticã. În cazul
solurilor cu o permeabilitate redusã
(10-4m/s) trebuie luat în considerare faptul cã apa de infiltrare pãtrunsã în
spaþiile de lucru stagneazã temporar,
exercitând presiune hidrostaticã. Apa
freaticã solicitã permanent construcþia.
DEITERMANN este producãtor de
materiale de construcþii încã din anul
1895. Folosind experienþa de 111 ani în
hidroizolaþii ºi o tehnologie ultramodernã, laboratoarele de cercetare ºi
dezvoltare din Germania au creat, special, un produs care sã hidroizoleze
rapid, sã fie simplu de aplicat, ecologic
ºi sã corespundã necesitãþilor actuale
ale pieþei. Astfel, indiferent dacã este
vorba de substrat din beton, cãrãmidã,
beton poros, zidãrie veche, gresie calcaroasã, zidãrie de cãrãmidã cu rosturi mari sau cu rosturi definitive,
SUPERFLEX MORE hidroizoleazã sigur,
simplu, permanent.
SUPERFLEX MORE este o hidroizolaþie pe bazã de bitum modificat cu
polimeri, mono sau bicomponentã,
foarte flexibilã, fãrã solvent, aplicabilã
cu mistria. Se utilizeazã pentru impermeabilizarea durabilã ºi sigurã a structurilor aflate sub nivelul solului.
SUPERFLEX MORE are o aderenþã

excelentã la substrat, flexibilitate foarte
bunã, putere de preluare a microfisurilor, rezistenþã excelentã la îmbãtrânire,
apã ºi la alte substanþe agresive aflate în
mod natural în sol (clasificate conform
DIN 4030 foarte agresive). Are rezistenþã foarte bunã la apa cu conþinut ridicat de sulfat (pânã la 3.000 mg sulfat/litru
de apã), conform DIN 4030. Pentru o
întãrire foarte rapidã se adaugã o a
doua componentã, pulbere; datoritã
reacþiei chimice cu componenta pulbere,
în scurt timp devine impermeabil la
ploaie.
SUPERFLEX MORE este recomandat
pentru hidroizolarea urmãtoarelor spaþii:
z exteriorul structurilor din beton ºi
zidãrie aflate sub nivelul solului;
z fundaþii, subsoluri;
z pardoseli din plãci de beton;
z grinzi de beton din parcãri multietajate;
z hidroizolaþie intermediarã în camere
umede (bãi, duºuri), balcoane, terase
(sub care nu existã camere locuite),
înaintea placãrilor ceramice.
z SUPERFLEX MORE este de asemenea indicat pentru lipirea parþialã sau
totalã a plãcilor de polistiren sau vatã
mineralã utilizate pentru drenaj, termoizolaþie, protecþia structurilor aflate
sub nivelul solului.

SUPERFLEX MORE
Cel mai rapid produs monocomponent!
Cea mai rapidã rezistenþã la ploaie!
z Cel mai mult corp solid = cel mai
rentabil!
z Siguranþã maximã
z Se aplicã ºi pe substrat umed
z Ecologic: nu conþine solvent sau
fibre de azbest
z
z
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Avantaje varianta monocomponentã!
aplicare simplã ºi uºoarã pe timp
de varã;
z nu este necesar echipament de
amestec;
z se aplicã direct din ambalaj;
z economie de timp.
z

Avantaje varianta bicomponentã!
amestecare uºoarã;
z întãrire completã rapidã;
z rezistenþã la ploaie rapidã;
z aplicare la temperaturi scãzute;
z aplicare posibilã ºi atunci când
ameninþã sã plouã sau este umiditate
relativã atmosfericã ridicatã.
z
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Substratul trebuie pregãtit corespunzãtor, cavitãþile, segregãrile ºi rosturile dintre cãrãmizi trebuie reparate
cu mortarul de reparaþii impermeabil
fãrã contracþii Deitermann HKS (1, 2).
2

1

Dupã aplicarea amorsei EUROLAN
3 K sau EUROLAN 3 RF (3), se poate
începe hidroizolarea construcþiei.
Se aplicã un prim strat de SUPERFLEX
MORE cu gletiera pentru a etanºa
crãpãturile, porii ºi golurile de aer de
la suprafaþã (4).
4

3

5

Se aplicã apoi un al doilea strat
hidroizolant de SUPERFLEX MORE (5).
Pentru accelerarea uscãrii poate fi
amestecatã o componentã pulbere a
produsului SUPERFLEX MORE. Se utilizeazã o bormaºinã la care se ataºeazã o
paletã de amestec. Produsul amestecat
poate fi aplicat imediat (6).

6

SUPERFLEX MORE se aplicã foarte uºor, simplu ºi economic utilizând gletiera, se usucã rapid ºi rezistã la ploaie.
Se aplicã 2 straturi direct pe suportul mineral pregãtit în prealabil.
Grosimea stratului de hidroizolaþie depinde de tipul de presiune exercitat de apã asupra construcþiei.

7
Banda SUPERFLEX B 240 sau B 400
etanºeazã eficient rosturile de
dilatare dintre clãdiri. Banda este dispusã continuu deasupra rosturilor, fiind
inseratã în primul strat de hidroizolaþie,
apoi este acoperitã pe laturile cu
þesãturã cu un al doilea strat de
hidroizolaþie. Aceastã inserare în cadrul
hidroizolaþiei asigurã continuitatea
hidroizolaþiei ºi exclude pericolul
infiltraþiilor (8).

În cazul apei cu presiune, în primul
strat de hidroizolaþie se insereazã þesãtura
din fibrã de sticlã nr. 2 DEITERMANN,
acoperindu-se ulterior cu un al doilea strat.
Pentru muchii ºi scafe se utilizeazã o
mistrie specialã pentru colþuri, asigurând
astfel hidroizolarea perfectã a zonelor
dificile (7).

9

8
Trecerile pentru instalaþii (exemplu:
trecerile pentru instalaþiile de curent electric, apã, gaze) aflate în pereþii fundaþiilor
reprezintã întotdeauna un punct slab al
hidroizolaþiei clasice. Cu ajutorul produsului SUPERFLEX MORE, aceste zone dificile sunt hidroizolate uºor ºi sigur, prin
utilizarea aceluiaºi produs aplicat cu
ajutorul ºpaclului, obþinându-se astfel
continuitatea hidroizolaþiei (9).

Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.16, sector 5, Bucureºtii
Telefon: 031.805.86.41; Fax: 021/403.41.16;
E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro

Mortare ºi rãºini speciale germane
Ioan SOLACOLU – director executiv

Societatea PAGEL ROMÂNIA (fostã Solaron 2004 Consult) este unic reprezentant ºi distribuitor în Român
nia al
cunoscutului producãtor german PAGEL ® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una
dintre companiile de top din dom
m eniul sãu de activitate.
Compania noastrã dezvoltã, produce ºi distribuie – în întreaga lume – mortaa re speciale, mortare de
subturnare, sisteme de reparare a betonului ºi pardoseli industriale, multe dintre ele repurtând succes datoritã
nivelului recunoscut al calitãþii lor. În acest mod, satisfacþiia clienþilor reprezintã principalul scop al activitãþii
noastre atât în prezent, cât ºi în viitor.
Gama de produse a firmei PAGEL
SPEZIAL-BETON este compusã dintr-o
mare varietate de mortare (betoane
fine) speciale predozate ºi vopsele
acrilice. Ceea ce le face „speciale”
sunt calitãþile ieºite din comun, pe
care toate aceste mortare reuºesc sã le
atingã, datoritã materialelor de înaltã
calitate ºi rezistenþã din care sunt alcãtuite ºi aditivilor speciali ce intrã în
componenþa lor. Dintre aceste calitãþi
amintim: nu au contracþii la uscare, iar
mortarele din clasa V au chiar expansiune controlatã de 1%; au rezistenþe
iniþiale ºi finale deosebit de mari (de la
circa 30 N/mm 2 la 24 h pânã la
120 N/mm2 la 28 de zile); fiind predozate, sunt foarte uºor de preparat
doar prin adãugarea apei; toate pot fi
aplicate atât manual, cât ºi mecanizat;
cele fluide sunt autocompactante
(nu necesitã vibrare) ºi autonivelante,
sunt în mare mãsurã impermeabile;
au rol de protecþie anticorosivã pentru
beton ºi metal; cu ele se realizeazã atât
repararea, cât ºi protecþia anticorosivã
a elementelor din beton; sunt foarte
rezistente la cicluri de îngheþ-dezgheþ
ºi la sãrurile (substanþele) folosite pentru dezgheþ etc.
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Ori de câte ori este necesarã o
transmisie durabilã a forþelor în stratul
suport din beton sau o legãturã strânsã
între utilaje ºi fundaþia din beton,
mortarele de subturnare Pagel îºi
dovedesc utilitatea. Ele garanteazã o
subturnare optimã ºi pot fi folosite oriunde existã necesitatea unui element
cu rezistenþe deosebit de mari, în special la compresiune sau oriunde se
doreºte descãrcarea unor forþe
deosebit de mari cãtre o altã parte
constructivã.
Principalele mortare de subturnare
pe care le oferim sunt:
1. V1 Pagel este un mortar pe
bazã de ciment care are urmãtoarele
proprietãþi:
z capacitate mare de curgere de
peste 120 de minute;
z creºtere de volum controlatã
care asigurã o legãturã strânsã între
utilaje ºi fundaþia din beton;
z rezistenþe iniþiale ºi finale mari;
z nu fisureazã chiar ºi la un raport
scãzut a/c=0,35;
z este admis ºi în instalaþii de apã
potabilã;
z este autocompactant ºi nu necesitã vibrare;

z este rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi
la acþiunea sãrurilor de dezgheþ.
Dintre domeniile de utilizare ale
mortarului de subturnare V1 Pagel,
amintim:
z turbine, generatoare, compresoare, motoare Diesel ºi alte instalaþii
cu vibraþii mari;
z subturnarea
cuzineþilor de
poduri;
z subturnarea cãilor de rulare ale
macaralelor;
z subturnarea stâlpilor metalici ºi
din beton;
z monolitizarea ºi pozarea prefabricatelor din beton;
z subturnarea buloanelor de ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.

2. V14 Pagel este un mortar de
subturnare pe bazã de ciment care are
consistenþã plasticã ºi urmãtoarele
proprietãþi:
z creºtere de volum controlatã;
z consistenþã plasticã; la o compactare bunã este stabil, impermeabil
faþã de apã;
z nu conþine cloruri, cimenturi
aluminoase sau alte materiale care sã
favorizeze coroziunea;
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Mortarul reduce costurile datoritã

z

nu are contracþii la uscare;

z

nu conþine cloruri;

z

rezistenþe iniþiale ºi finale mari.

z

rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la

timpilor mai scurþi de lucru, este

sãruri de dezgheþ, impermeabil

impermeabil la apã, este autonive-

la apã.

lant ºi nu necesitã vibrare.

Dintre domeniile de utilizare ale
mortarului de subturnare V14 Pagel,
amintim:
z

V2/40 Pagel poate fi utilizat la:

subturnare la construcþii de

z

turbine, generatoare, compre-

Domeniile de utilizare ale mortarului VB3 Pagel sunt urmãtoarele:

oþel sau beton, fixatori, elemente

soare, motoare Diesel ºi alte instalaþii

z

subturnarea capacelor de canal;

prefabricate;

cu vibraþii mari;

z

lucrãri mici de reparaþii la beton,

z

umplere de rosturi la elemente

prefabricate;
z

poate fi folosit ºi ca mortar de

reparaþii pentru tavane ºi pereþi;
z

monolitizarea ºi pozarea pre-

fabricatelor din beton.
Mortarul poate fi completat cu
V14 S Pagel mortar rapid de subturnare cu consistenþã plasticã.

z

subturnarea cuzineþilor de poduri;

z

subturnarea cãilor de rulare ale

macaralelor;
z

monolitizarea ºi pozarea prefabri-

catelor de beton;
z

z

monolitizarea ºi pozarea prefabri-

catelor din beton.

subturnarea stâlpilor metalici ºi

de beton;
z

borduri de trotuare, trepte;

subturnarea buloanelor de anco-

rare, fixatori, plãci de fundaþie.

Gama de produse prezentate
poate fi completatã cu:
z

V40 Pagel mortar de reparaþii

betoane marca B35-B45;
z

V1A Pagel mortar de subturnare

cu fibre de oþel;
3. V2/40 Pagel este un mortar

4. VB3 Pagel este un mortar ultra-

rapid de subturnare pe bazã de ciment

rapid pe bazã de ciment care atinge o

sub apã;

ºi are urmãtoarele proprietãþi:

rezistenþã la compresiune (8 N/mm2

z

VS Pagel mortar de umplere rosturi;

dupã 30 minute) suficientã pentru a

z

V15 Pagel mortar de subturnare

z

poate fi pus sub sarcinã dupã
0

2 ore chiar ºi la +5 C;
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putea fi pus sub sarcinã.

z

V14 UW Pagel mortar de turnare

cu agregat bazaltic. 
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Hidroizolarea ulterioarã cu produse din gama proaditiv
a clãdirilor afectate de infiltraþii, a bazinelor
ºi rezervoarelor de apã
Întrucât una din cele mai mari probleme ale clãdirilor existente, dar ºi ale
celor aflate în construcþie este problema infiltraþiilor, societatea noastrã vã
recomandã o trecere în revistã a produselor existente pe piaþa autohtonã pentru
a oferi soluþii performante ºi de duratã
pentru construcþiile din România.
Gama de produse importate de noi
se constituie din aditivi pentru betoane
ºi mortare, materiale pentru hidroizolaþii gata preparate, produse antiigrasie
ºi antimucegai, produse pentru realizarea
ºi repararea pardoselilor industriale,
materiale pentru lipire ºi rostuire placaje
profesionale.
În cei 5 ani de prezenþã pe piaþa
materialelor de construcþii, un succes
important a fost înregistrat de produsele
pentru hidroizolaþii, aditivi ºi materiale gata
preparate de la firma PTB Compaktuna
din Belgia. Aceste produse se evidenþiazã în primul rând prin performanþele
lor, astfel calitatea lucrãrilor executate,
durabilitatea ºi polivalenþa sunt principalele atuuri.
Seal All Pro este o dispersie polimericã, un aditiv care este probabil singurul
produs de pe piaþã folosit cu succes
pentru mai multe zeci de aplicaþii, dintre
care amintim numai câteva: realizarea de
mortare ºi betoane impermeabile pentru
hidroizolaþii chiar ºi pe suprafeþe umede,
pentru realizarea ºi repararea pardoselilor industriale de beton chiar ºi în
strat subþire, în calitate de mortar de lipit
flexibil pentru placaje, pentru amorsare
suprafeþe poroase etc.
Putzuna HY este un mortar de tencuialã gata preparat, care conþine Seal All
Pro în stare de pulbere ºi se recomandã
în special pentru hidroizolarea suprafeþelor
de ciment, piatrã sau cãrãmidã supuse
presiunii apei de pânã la 70-80 m
coloanã de apã, începând de la grosimea
tencuielii de 1,5 cm.
Gama de produse PTB Compaktuna
se completeazã cu Plaspactuna, un glet
hidroizolant care se aplicã în grosime
de 2-3 mm, rezistent la presiune de apã
de 1 bar atât din partea pozitivã, cât ºi
din cea negativã.
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Un alt produs este Membraan,
hidroizolant flexibil, aplicabil cu pensula pe suprafeþe de lemn, gips-carton,
OSB, sub placaje de ceramicã, sub
ºape, tencuieli etc. Avantajul acestui
produs este în primul rând metoda
de aplicare, precum ºi flexibilitatea lui.
Alegerea produsului optim pentru o
hidroizolaþie se realizeazã întotdeauna
numai dupã o evaluare a situaþiei existente ºi a cerinþelor beneficiarului în
legãturã cu destinaþia construcþiei. Astfel,
dacã se doreºte reabilitarea unui subsol
care prezintã infiltraþii, întotdeauna se
recomandã în primul rând oprirea acestor infiltraþii. Acest lucru poate fi realizat
cu produsul Rapolith, un ciment cu prizã
rapidã care se aplicã peste sursele de
infiltraþii. Dupã aceasta se va alege produsul dorit – aditivul Seal All Pro sau
mortarul gata preparat Putzuna HY, în
funcþie de presiunea apei. Aplicarea
ambelor produse este asemãnãtoare ºi
începe cu amorsarea suprafeþelor uscate,
cu soluþie Seal All Pro : apã 1:3, 1:4.
Dacã peretele este umed, atunci nu este
necesarã aplicarea amorsajului. Dupã
un interval de 12-24 ore, dar nu mai
mult, se poate aplica stratul de legãturã
care constã din Seal All Pro, apã,
ciment, ºi nisip amestecat în proporþii
egale, sau un sac de Putzuna HY
amestecat cu 3,5 litri de apã. Acest procedeu va fi urmat de tencuiala propriuzisã, care se va aplica în 2 straturi egale,
în funcþie de grosimea doritã. Grosimea
minimã totalã a tencuielii hidroizolante
este de 1,5 cm, astfel grosimea primului
strat va fi de maxim 0,7-0,8 cm. Primul
strat nu se va driºcui, ºi se va aplica
încontinuu, fãrã întrerupere. Al doilea
strat se va driºcui, iar dupã câteva zile
se poate finisa, placat dupã cerinþã.
Consumul de materiale în cazul
produsului Seal All Pro este de 0,50,7 litri/mp de tencuialã ºi cca 1,92 kg/mp/mm în cazul mortarului uscat
Putzuna HY.

Dacã hidroizolaþia realizatã trebuie
sã corespundã ºi normelor sanitare în
vigoare cu privire la produsele care
vin în contact cu apa potabilã, ca
în cazul bazinelor de apã potabilã, acest
lucru se poate obþine cu Plaspactuna,
material disponibil în 2 culori, alb ºi gri.
Rezistenþa în timp a acestui produs,
aderenþa la suport foarte bunã îl recomandã ºi la protejarea altor elemente
din beton, cum ar fi structurile podurilor, drumurilor, fundaþiilor etc.
Printre referinþele internaþionale,
putem aminti cãteva lucrãri de anvergurã, cum ar fi aeroportul din HongKong sau tunelul Mont-Blanc. ªi în þara
noastrã au fost executate cu succes mai
multe bazine de apã potabilã, piscine,
dar ºi reparaþii de subsoluri, pivniþe etc.
Produsele sunt fabricate în conformitate cu standardul ISO 9001/2000,
sunt certificate CE, dar deþin ºi Agremente Tehnice ºi Avize de la MLPAT.
Dezvoltarea continuã a acestor produse, calitatea ca principalã preocupare a producãtorului ºi cei 50 de
ani de experienþã în cercetare, producþie ºi distribuþie fac ca aceste produse sã fie unice din punctul de vedere
al raportului preþ-calitate pe piaþa materialelor de construcþii ºi sã fie la fel de
apreciate în Europa, Asia sau America.
În România produsele sunt disponibile printr-o reþea proprie de distribuþie, formatã din personal specializat
ºi instruit pentru a putea oferi cele
mai bune soluþii clienþilor interesaþi.
De asemenea, societatea noastrã stã la
dispoziþia celor interesaþi pentru dezvoltarea de soluþii unice ºi oferã asistenþã tehnicã gratuitã la faþa locului,
în cazul în care se doreºte acest lucru.
Vã invitãm, de asemenea, sã descoperiþi întreaga gamã de produse profesionale pentru construcþii, atent alese
pentru piaþa din România, accesând
site-ul nostru la www.proaditiv.ro sau
la telefon 0266-379050. 
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Nou! Gama de produse Biosal
Biosal Antiigrasie
Este o substanþã pentru formarea
unui strat orizontal izolant ulterior,
constituind un remediu pentru pereþii
construcþiilor, în cazul în care apa se
ridicã pe pereþi. Uºor de montat, prin
forarea de gãuri la distanþe egale în
funcþie de grosimea peretelui. Dupã
aceastã operaþie, se introduc cartuºele cu substanþa Biosal Antiigrasie,
care va pãtrunde în zidãrie în funcþie
de absorbþia acesteia.
Se recomandã utilizarea produsului la clãdirile din piatrã, cãrãmidã,
beton, fiind folosit cu succes la
asanarea monumentelor istorice,
precum: castele, biserici, dar ºi la
case familiale sau alte clãdiri atacate
de igrasie.
Garanþia pentru produsul montat
este de 10 ani, efectul este însã
nelimitat.
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Biosal Antimucegai
Soluþia antimucegai BIOSAL este
un produs multifuncþional care în
prima fazã dizolvã mucegaiul, iar
în a doua fazã distruge modul
de culturã a acestuia.
Nu uitaþi: tratamentul fãcut
cu aceastã soluþie va da un
rezultat satisfãcãtor doar
dacã veþi elimina ºi cauza
problemei (umiditatea).

sãrurile distrugãtoare ajunse pe
pereþi. Se aplicã sub tencuialã, deci
îndepãrtarea acesteia este strict
necesarã.

Biosal Antiprecipitat
Având în vedere cã sãrurile
dizolvate ajunse în structura
pereþilor nu dispar de la sine,
ele vor apãrea, bineînþeles, din
nou pe suprafeþele pereþilor, continuându-ºi activitatea distrugãtoare.
Soluþia BIOSAL Antiprecipitat prezintã un ajutor eficace în astfel de situaþii, aparent fãrã ieºire, neutralizând
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Materiale hidroizolatoare Apla
de la Atlas Corporation
Atlas Corporation ºi-a obiºnuit clienþii cu materiale de construcþii ºi finisaje de foarte bunã caliitate. Pe lângã calitatea foarte bunã, compania oferã soluþia avantajoasã a achiziþionãrii sistemellor complete de hidro ºi termoizolaþii.
Membranele bituminoase AplaBitustop
sunt produsele hidroizolatoare Apla cele mai
solicitate. Materialul constitutiv al acestora
este bitumul modificat cu polimeri plastomerici APP (polipropilenã atacticã), armat
cu fibrã de sticlã sau poliester.
AplaBitustop se utilizeazã în sistemul
monostrat sau dublu-strat, la hidroizolarea
suprafeþelor înclinate sau orizontale, realizate din zidãrie, beton, mortar de ciment,
panouri din lemn sau asterealã. Se pot realiza hidroizolaþii la: suprafeþele înclinate,
terasele circulabile sau necirculabile, pardoselile metalice, parcãri, subsoluri, poduri,
viaducte sau canale. Punerea în operã a
membranelor hidroizolatoare se realizeazã
prin termosudare, utilizându-se arzãtorul cu
flacãrã.
Pentru amorsarea membranelor bituminoase
AplaBitustop, se foloseºte AplaHydrostop, o
amorsã bituminoasã la rece pe bazã de apã.
AplaHydrostop este un produs pe bazã
de bitum, rãºini, stabilizatori minerali ºi
elastomeri. Se utilizeazã, în general, pentru substraturile
hidroizolante, pardoseli, acoperiºurile înclinate ºi pentru reparaþii
diverse. Utilizarea
simultanã a emulsiei
Apla Hydrostop +
ciment + nisip în proporþiile 2 + 1 + 3, foarte
bine omogenizate, constituie un mortar plastifiat
hidroizolator. Acest compus poate fi aplicat cu o
grosime de 2–3 cm pe
beton, cãrãmidã, lemn.

Un produs de excepþie
este AplaHydroRepairs,
o emulsie bituminoasã
hiper elasticã, compusã
din bitum pur, elastomeri sintetici, rãºini ºi
agenþi împotriva exfolierii.
Dupã uscare, AplaHydroRepairs formeazã o
peliculã elasticã cu o excelentã adeziune la cele mai
obiºnuite elemente structurale ºi este rezistentã la radiaþiile UV, în ciuda culorii
închise. Datoritã elasticitãþii sale unice – 1200% – prezintã o capacitate deosebitã de acoperire a crãpãturilor.
AplaHydroRepairs este compatibilã cu betonul, betonul
uºor, azbocimentul, cãrãmida, piatra, lemnul, metalul,
gips-cartonul, polistirenul, poliuretanul.
AplaHydroRepairs este un material excelent pentru
urmãtoarele aplicaþii:
z hidroizolarea acoperiºurilor plane, a balcoanelor,
pereþilor, pivniþelor ºi altor suprafeþe din beton;
z regenerarea straturilor vechi de bitum.
AplaHydroRepairs aplicatã peste straturile vechi de
membrane bituminoase formeazã o peliculã continuã ºi
elasticã, care acoperã orice fisuri existente ºi, în acelaºi
timp, stabilizeazã stratul protector mineral-ardezia;
z amorsarea membranelor bituminoase. AplaHydroRepairs prezintã avantaje unice comparativ cu alte
soluþii bituminoase. Este solubilã în apã, ceea ce
înseamnã cã este uºor de folosit, este eficientã ºi uºor
aplicabilã ca soluþie bituminoasã;
z adeziv pentru plãcile termoizolante din polistiren
extrudat, expandat ºi vatã mineralã.
Materialele hidroizolatoare Apla sunt distribuite la
nivel naþional de forþa de vânzãri a Atlas Corporation.
Filiale ale companiei sunt la: Constanþa, Iaºi, Braºov, Cluj,
Timiºoara, Craiova ºi Brãila.

ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucureºti
Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60
www.atlas-corp.ro
o

26

 Revista Construcþiilor  iunie 2006

Holcim România lanseazã Tenco®
– liantul fãrã var pentru zidãrie ºi tencuialã
Specialiºtii în construcþii, meºterii zidari, dar ºi persoanele care îºi construiesc sau îºi renoveaa zã casa au
acum la dispoziþie Tenco ® – cel mai nou liant aditivat pentru zidãrie ºi tencuialã, produs de Holcim România.
Aplicabil pe dife
e rite tipuri de suport (cãrãmizi, BCA, beton etc.), Tenco ® este un produs care uºureazã munca
meseriaºilor, întrucât nu necesitã adãugarea varului pentru realizarea mortarelor de zidãrie ºi tencuialã.
Atent la nevoile ºi aºteptãrile clienþilor sãi, Holcim
România a creat acest produs în jurul unor atribute
esenþiale pentru lucrãrile de zidãrie ºi tencuialã. Tenco® se
preparã uºor, îºi pãstreazã foarte bine lucrabilitatea ºi permite prepararea unei cantitãþi mai mari de mortar fãrã ca
acesta sã se întãreascã imediat în cuvã.
Produsul are o bunã aderenþã la straturile suport ºi
aduce un avantaj economic prin minimizarea pierderilor
de material.
„Tenco® este un produs nãscut din nevoile unei pieþe
de construcþii aflate în plinã dezvoltare, dar ºi din studiul
atent pe care echipa noastrã l-a fãcut cu privire la nevoile
ºi aºteptãrile utilizatorilor. Eficienþa ºi calitatea lucrãrilor
de construcþie ºi renovare sunt esenþiale atât pentru constructori, cât ºi pentru proprietari, ºi, de aceea, ne-am propus sã le oferim o soluþie care uºureazã munca ºi satisface
cele mai exigente aºteptãri. Pentru beneficiarii finali,
Tenco® aduce un raport echilibrat între timpul de execuþie
a lucrãrii, calitatea acesteia ºi preþul final,” a declarat
Markus Wirth, director general Holcim România.
Tenco® poate fi folosit ºi în tencuieli estetice prin adãugarea de pigmenþi de culoare. Existã ºi situaþii în care
prepararea mortarului dupã o anumitã reþetã face ca tencuiala finalã a construcþiei sã
nu mai necesite gletuire.

Produs la fabrica de ciment din Câmpulung, Tenco®
este distribuit la depozitele de materiale de construcþii
din toatã þara.

Odatã cu el, din depozitele de materiale de construcþii
care comercializeazã Tenco®, utilizatorii pot obþine ºi
mini-ghidul de utilizare a produsului, redactat pentru a
oferi informaþii atât specialiºtilor în domeniu, cât ºi celor
neiniþiaþi, dar care doresc sã execute lucrãri proprii de
zidãrie ºi tencuialã. Mini-ghidul include informaþii precum
lista materialelor necesare pentru realizarea mortarelor ºi
ºapelor, reþete orientative de preparare a mortarelor pentru
zidãrie, tencuieli ºi ºape, dar ºi sfaturi utile ºi atenþionãri
din partea specialiºtilor Holcim România. 

Tenco® poate fi manipulat
ºi transportat cu uºurinþã,
fiind disponibil în saci de
25 kg. Ambalajul, care are în
componenþã ºi folie de plastic, conferã produsului un
termen de valabilitate extins
la 90 de zile, faþã de 60 de
zile cât este cel al unui liant
ambalat în mod tradiþional.
28

 Revista Construcþiilor  iunie 2006

ARACO
Integrarea europeanã
a societãþilor de construcþii (III)
Ghidul
„PREGÃTIREA SOCIETÃÞILOR DE CONSTRUCÞII-MONTAJ PENTRU DESFÃªURAREA
ACTIVITÃÞII ÎN CONDIÞIILE INTEGRÃR
RII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ”

Mediul înconjurãtor ºi construcþiile: legislaþia româneascã
PRODUSELE PENTRU CONSTRUCÞII
Evaluarea conformitãþii produselor se face în conformitate cu prevederile L 608/2001. Printre domeniile reglementate, potrivit legii menþionate în Anexa 1, sunt prevãzute:
z materialele ºi produsele pentru construcþii;
z recipientele sub presiune;
z maºinile industriale;
z cazanele pentru apã caldã;
z ambalajele ºi deºeurile de ambalaje;
z explozibilii utilizaþi în scopuri civile.
Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia,
înainte de introducerea pe piaþã ºi/sau de utilizarea produselor din domeniul materialelor de construcþii, are
obligaþia sã asigure, printre cele cinci cerinþe ale art. 10
din Legea 608/2001:
z proiectarea ºi realizarea produselor, respectând
cerinþele esenþiale, care au în vedere, în special, protecþia
sãnãtãþii, securitatea utilizatorilor, protecþia proprietãþii ºi
a mediului, aºa cum se prevede în actele normative în
vigoare;
Nerespectarea acestei prevederi se sancþioneazã cu
amenzi de la 5 000 la 10.000 de lei noi sau retragerea de
pe piaþã ºi/sau interzicerea utilizãrii ºi introducerii pe
piaþã a produselor neconforme.
z aplicarea marcajelor: CE – marcaj european de conformitate ºi CS – marcaj de conformitate naþional (în
perioada de tranziþie pânã la semnarea acordului european de conformitate).
HG 622/2004 stabileºte condiþiile de introducere pe
piaþã a produselor pentru construcþii.
Autoritatea competentã în domeniul produselor pentru
construcþii este Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului (HG 622/2004, art. 39).
Activitãþile de specialitate care decurg din aplicarea
prevederilor HG 622/2004 se realizeazã de cãtre Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcþii care preia ºi atribuþiile Comisiei Naþionale pentru Agrement Tehnic în
Construcþii înfiinþatã conform HG 766/1977 – HG, care se
abrogã. Acest Consiliu funcþioneazã în cadrul Centrului de
Documentare pentru Construcþii, Arhitecturã, Urbanism ºi
Amenajarea Teritoriului – CDCAS (HG 622/2004 art. 3(1).
Organele de control pentru supravegherea produselor
pentru construcþii sunt: Inspectoratul de Stat în Construcþii
(cu excepþia produselor pentru satisfacerea siguranþei construcþiilor la incendiu) ºi Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, care funcþioneazã în subordinea MAI
(HG 622/ 2004, art. 30).
Produsele se introduc pe piaþã numai însoþite de documentele de atestare a conformitãþii, având marcajele CE

sau marcajul naþional CS potrivit prevederilor L 608/2001,
cu modificãrile ulterioare. Marcajul CS se aplicã de producãtor sau de reprezentantul autorizat al acestuia
(HG 622/2004, HG 796/2005, art. 34). Sancþiuni:
nepunerea la dispoziþia organelor de control a actelor de
conformitate – 5 000-10 000 de lei noi, retragerea de pe
piaþã ºi/sau interzicerea utilizãrii. De asemenea, nerespectarea marcajelor poate conduce la amenzi de 2.5005.000 lei noi sau la retragerea/interzicerea introducerii pe
piaþã a respectivelor produse pentru construcþii.
HG 622/2004 transpune (traduce) Directiva 89/106/CEE
Directiva produselor pentru construcþii (CPD – Construction
Product Directive). Rezultatele studiului comparativ ale
celor douã acte normative – european ºi românesc – sunt
prezentate în capitolul anterior. Datoritã importanþei pe
care o au cele douã documente – CPD ºi HG 622 – sunt
prezentate în Anexele 1a ºi 1b.
Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau
a datei durabilitãþii minimale înscrise pe produs, etichetã,
ambalaj sau documente însoþitoare (OG 21/1992,
art. 5(2), L 37/2002).
Remedierea deficienþelor apãrute la produse ºi servicii
ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanþie sau de valabilitate ºi care nu sunt
imputabile consumatorului se face în termenul maxim
stabilit prin reglementãri sau, dupã caz, prin contract
(OG 21/1992, art. 13, L 37/2002). În cazul unor vicii ascunse,
termenul maxim curge de la data finalizãrii expertizei
tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. Sancþiuni:
amenzi de 200-2 000 lei noi (OG 21/1992 ºi L 322/2002).
În cazul societãþilor de construcþii-montaj, se pot
aplica sancþiuni complementare celor prevãzute în
OG 21/1992 privind protecþia consumatorilor, aprobatã ºi
modificatã de L 11/1994, republicatã în MO nr. 75 din
23 martie 1994 (OU 146/2001, art.I ºi (1) (2). Sancþiunile
complementare se referã la:
z închiderea temporarã a unitãþii pe durate de la 6 la
12 luni, pentru: sãvârºirea repetatã a unor abateri sancþionate de cãtre organele de control în decurs de 6 luni de la
prima constatare, refuzul agentului economic de a permite,
în prima fazã, controlul organelor de specialitate ºi la care,
dupã un control ulterior, se constatã deficienþe grave,
nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garanþie
pentru lucrãrile de prestãri de servicii, folosirea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate ori care nu prezintã siguranþã în exploatare;
continuare în pagina 32 ®
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z închiderea definitivã a unitãþii pentru: prestarea de
servicii care pun în pericol viaþa, sãnãtatea sau siguranþa
consumatorilor, continuarea desfãºurãrii activitãþii dupã
închiderea temporarã, fãrã obþinerea Acordului Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor, comercializarea
de produse interzise prin reglementãrile existente.
HG 650/2001 aprobã Regulamentul privind elaborarea reglementãrilor tehnice în construcþii.
Specificaþiile tehnice, manualele, soluþiile ºi programele-cadru de calcul care au fost elaborate pânã la
data intrãrii în vigoare a HG 650/2001 îºi pãstreazã valabilitatea în forma aprobatã (HG 650/2001, art. 6).
Acordul sau – cum este denumit în HG 766/1997 –
„Agrementul” tehnic pentru produsele, procedeele ºi
echipamentele noi în construcþii constituie o componentã
a sistemului calitãþii în construcþii, o condiþie obligatorie
pentru furnizarea ºi folosirea produselor noi pentru
construcþii. Agrementul tehnic se acordã pentru o
perioadã de pânã la 5 ani, de cãtre Comisia de agrement
tehnic în construcþii, agenþilor economici care fabricã,
furnizeazã sau comercializeazã produse noi pentru
construcþii, precum ºi investitorilor, proiectanþilor, executanþilor proprietarilor ºi utilizatorilor construcþiilor.
Comisia de agrement tehnic cuprinde 31 de persoane
– reprezentante ale ministerelor interesate, ale unor
institute, universitãþi, ale producãtorilor de materiale
de construcþii, ale unor executanþi, proiectanþi, asociaþii
patronale ºi profesionale în construcþii ºi ale Inspectorului
General al Corpului Pompierilor Militari ai Oficiului pentru Protecþia Consumatorilor.
Regulamentul pentru certificarea de conformitate a
calitãþii produselor folosite în construcþii – Anexa nr. 7 a
HG 766/1997, nu conþine nicio prevedere referitoare la
problemele de protecþie a mediului.

ENERGIA
Sursele recuperabile
În conformitate cu prevederile HG 443/2003 privind
promovarea producþiei de energie electricã din surse
regenerabile de energie (inclusiv energia electricã produsã în centralele hidroelectrice), România îºi propune
ca, în anul 2010, ponderea energiei electrice produse din
surse regenerabile de energie sã fie de 30%.
În anul 1997, România a produs 17,51 TWh – energie
electricã din surse regenerabile, iar în anul 2010 se preconizeazã o creºtere pânã la o valoare care sã reprezinte
30% din energia electricã produsã. Obiectivul strategic propus în Cartea Albã pentru o Strategie Comunitarã constã în
dublarea, pânã în anul 2010, a raportului surselor regenerabile al þãrilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie
sã ajungã la 12% în consumul total de resurse primare.
Strategia de valorificare a surselor regenerabile de
energie din România a fost elaboratã ºi aprobatã prin
HG 1535/2003 ºi þine seama de prevederile actelor
normative ale UE: Cartea Albã, Cartea Verde ºi Directiva
2001/77/EC.
Implicaþiile societãþilor de construcþii-montaj în acþiunile de implementare a strategiei de valorificare a surselor
energetice recuperabile constau în:
z pregãtirea pentru realizarea instalaþiilor de preparare a
apei calde ºi a instalaþiilor de încãlzire prin sisteme solare
pasive (funcþionând în cooperare cu alte sisteme termice);
z pregãtirea pentru întreþinerea acestor sisteme;
z pregãtirea societãþilor pentru instalarea în clãdiri

individuale (preponderente în mediul rural) a sistemelor
fotovoltaice; Potenþialul exploatabil al producerii de
energie electricã prin sistem fotovoltaic este de aproximativ
1200 Gwh/an;
z respectarea normelor ºi a standardelor tehnice de
construcþii-montaj, exploatare, obþinerea atestatului de
certificare ºi a managementului calitãþii.
În ceea ce priveºte folosirea celorlalte surse de energie
recuperabilã, societãþile de construcþii-montaj sunt implicate în procesul de realizare a investiþiilor (hidrocentrale,
termocentrale pe bazã de biomasã sau biogaz etc.).
Instalaþiile care folosesc energia valurilor nu pot fi considerate ca soluþie prioritarã în România, pentru producerea de energie electricã (opinia autorului).
Sistemele solare pasive reprezintã soluþia cea mai
atractivã în România. Potenþialul energetic solar este, în
medie, 1100 kWh/m2.an), care ar putea acoperi circa 50%
din necesarul preparãrii apei calde menajere ºi 15% din
cota de energie termicã pentru încãlzirea curentã.
Energia hidraulicã poate fi consideratã ca sursã prioritarã.
Potenþialul hidroenergetic al României este de 40.000 GWh/an.
Biomasa, biogazul ºi sursele geotermale sunt, de
asemenea, atractive pentru valorificare.
Sistemele solare pasive sunt încorporate, de regulã, în
partea exterioarã a imobilului, iar cea mai mare parte a
materialelor de construcþie sunt de tip convenþional.
În condiþii normale, costul mediu suplimentar la
reabilitarea termicã a unei clãdiri se majoreazã pânã la
20% (la clãdiri renovate, încorporând materiale în
construcþia nouã).
Pentru conversia energiei solare în energie electricã,
folosind celule fotovoltaice, este necesar sã se afecteze
suprafeþe mari, care, de regulã, sunt disponibile la sate.
De exemplu, pentru o putere instalatã de 1 MW este necesar un modul fotovoltaic cu o suprafaþã de 3 ha.
Toate datele prezentate mai sus sunt preluate din documentul „Strategia de valorificare a surselor regenerabile
de energie” – aprobat de Guvernul României prin
HG 1535/2003.
Eficienþa energeticã a construcþiilor
ºi a produselor pentru construcþii
Prin L 199/2000 se instituie obligaþii ºi se stabilesc
stimulente pentru producãtorii ºi consumatorii de energie
în vederea utilizãrii eficiente a acesteia.
Agenþii economici care consumã peste 1.000 toe/an
(tone oil equivalent), adicã peste 10.000 gigacalorii pe an,
au obligaþia sã întocmeascã programe proprii de eficienþã
energeticã pentru care pot primi consultanþã gratuitã din
partea Agenþiei Române pentru Conservarea Energiei ºi
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului.
Programele proprii de eficienþã energeticã includ printre
altele: realizarea unor scenarii cerere-ofertã de energie pe
termene medii ºi lungi, aplicarea standardelor de eficienþã
energeticã pentru echipamentele consumatoare de
energie, din domeniul construcþiilor ºi transportului,
precum ºi promovarea celor mai eficiente tehnologii din
punct de vedere energetic, nepoluante ºi fezabile,
(L 199/2000, art. 5 ºi art. 6).
La nivelul întreprinderilor se pot organiza compartimente specializate în domeniul eficienþei energetice care
sã implementeze ºi sã monitorizeze programele respective.
La propunerea Agenþiei Române pentru Conservarea
Energiei, a ministerelor de resort ºi a Asociaþiei de
Standardizare din România se aprobã, prin HG, reglementãri tehnice ºi standarde naþionale de eficienþã energeticã pentru clãdiri, tehnologii, echipamente, utilaje
cu consum mare de energie.
continuare în pagina 34 ®
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Producãtorii ºi importatorii de aparate, utilaje, echipamente ºi tehnologii pentru care au fost elaborate standarde de eficienþã energeticã nu pot vinde, închiria sau
pune în circulaþie respectivele produse decât dupã
obþinerea certificatului de conformitate.
Punerea în circulaþie a utilajelor sau tehnologiilor pentru care existã standarde naþionale de eficienþã energeticã
ºi care nu sunt certificate se sancþioneazã cu amenzi de la
1.500 lei noi.
Producãtorii ºi importatorii utilajelor sau tehnologiilor
au obligaþia sã solicite certificarea energeticã ºi sã
efectueze verificãri ºi încercãri.
Încercãrile ºi mãsurãtorile nu se efectueazã decât de
institute atestate de Agenþia Românã pentru Conservarea
Energiei (ARCE). Tot ARCE – care este în subordinea
Guvernului – atesteazã persoanele fizice ºi juridice care
au dreptul sã realizeze bilanþuri energetice.
Neefectuarea încercãrilor în vederea obþinerii certificatului de conformitate pentru aparatele, utilajele, echipamentele ºi tehnologiile pentru care au fost elaborate
standarde naþionale de eficienþã energeticã se
sancþioneazã cu amenzi de la 300 la 1.000 lei noi
(HG 199/2000, art. 24 ºi art. 25).
Eliberarea autorizaþiei de construcþie pentru toate
clãdirile noi ºi pentru consolidarea celor existente se face
ºi cu respectarea standardelor naþionale de eficienþã energeticã (L 199/2000, art. 12).
Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
coordoneazã activitatea de stabilire ºi elaborare a standardelor naþionale de eficienþã energeticã pentru clãdiri ºi
stabileºte criteriile, procedurile ºi condiþiile pentru calculul coeficientului de transfer global al clãdirilor. Împreunã
cu Agenþia Românã pentru Standardizare, cu consultarea
ARCE, emite reglementãri tehnice ºi standarde naþionale
de eficienþã energeticã pentru acordarea Certificatului
energetic pentru clãdiri.
Consumatorii de energie sunt obligaþi sã respecte
reglementãrile tehnice ºi standardele naþionale în vigoare
privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreþinerea,
repararea instalaþiilor proprii ºi a receptoarelor de energie,
precum ºi dotarea acestora cu aparaturã de mãsurã ºi control,
sã dispunã de un sistem propriu de evidenþã ºi monitorizare a consumurilor energetice.
Nerespectarea de cãtre managerii societãþilor comerciale, de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale ºi
de cãtre administratorii clãdirilor publice a prevederilor
de mai sus se sancþioneazã cu amendã de la 100 la 500
lei noi, (L 199/2000, art. 25(a).
Consumatorii care folosesc mai mult de 200 toe, adicã
mai mult de 2000 gigacalorii pe an, sunt obligaþi sã
întocmeascã la fiecare 2 ani un bilanþ energetic realizat de
o persoanã autorizatã, iar consumatorii care folosesc
peste 1000 toe, adicã peste 10000 Gcal pe an, sunt
obligaþi sã numeascã un responsabil pentru energie ºi sã
efectueze, anual, un bilanþ energetic printr-o persoanã
autorizatã ºi sã elaboreze programe de mãsuri pentru
reducerea consumurilor energetice.
Societãþile care deþin mai mult de 10 autovehicule au
obligaþia sã prevadã programe de monitorizare ºi gestiune
a consumului de energie pentru grupul de autovehicule
deþinut.
Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancþioneazã cu
amenzi de la 100 la 500 de lei noi (L 199/2000, art. 24 ºi
art. 25).

Administratorii clãdirilor aflate în proprietate publicã
au obligaþia sã ia mãsuri pentru:
a) utilizarea eficientã a sistemului de încãlzire ºi
climatizare;
b) utilizarea materialelor de construcþie eficiente
energetic;
c) utilizarea raþionalã a iluminatului interior;
d) utilizarea aparatelor de mãsurã ºi reglare a
consumului de energie;
e) realizarea unui bilanþ energetic pentru clãdirile cu
suprafaþã desfãºuratã mai mare de 1.500 m 2, o datã la
5 ani, de cãtre o persoanã autorizatã;
f) creºterea eficienþei energetice potrivit reglementãrilor emise în baza prezentei legi.
Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancþioneazã
cu amenzi de la 100 la 500 de lei noi (L 199/2000, art. 24
ºi art. 25.
PLANURILE DE URBANISM GENERAL
ªI AMPLASAREA CONSTRUCÞIILOR
PUG reglementeazã utilizarea terenurilor în intravilan
ºi condiþiile de ocupare a acestora cu construcþii, inclusiv
infrastructuri, amenajãri ºi plantaþii, reprezentând suportul
pentru realizarea planurilor de dezvoltare a localitãþilor.
Regulamentul general de urbanism se aplicã în
proiectarea ºi realizarea tuturor construcþiilor ºi amenajãrilor amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în
intravilan, cât ºi în extravilan, (HG 525/1996, art. 2).
Regulamentul local de urbanism detaliazã PUG ºi constituie instrumentul de bazã al realizãrii disciplinei în
construcþii.
MTCT coordoneazã din punct de vedere tehnic ºi economic elaborarea ºi actualizarea PUG ºi a regulamentelor
locale de urbanism aferente, în colaborare cu direcþiile de
specialitate ale consiliilor judeþene ºi ale municipiilor ºi
oraºelor.
PUG ºi regulamentele locale se avizeazã ºi se aprobã
în baza L 50/1991 ºi se elaboreazã dupã indicaþiile
cuprinse în HG 960/1999, HG 525/1996, OM (MLPAT)
80/N/1996 ºi OM (MLPAT) 13/N/1999.
Autorizarea executãrii construcþiilor este interzisã în
urmãtoarele cazuri:
z pe terenuri cu destinaþie forestierã, (HG 525/1996,
Art. 5);
z în zone cu resurse ale subsolului identificate,
(HG 525/1996, art. 6);
z în albiile minore ale râurilor ºi ale cuvetelor
lacurilor, (HG 525/1996, art. 7);
z când construcþiile ºi amenajãrile depreciazã valoarea peisajului în zona de amplasare, (HG 525/1996, art. 8);
z în zone expuse la riscuri naturale (alunecãri de
teren, scurgeri de torenþi, eroziuni, avalanºe, dislocãri de
stâncã, zone inundabile etc.), (HG 525/1996, art. 10);
z în zonele expuse la riscuri tehnologice (determinate
de procese industriale sau agricole care prezintã pericole
de incendii, explozii, radiaþii, surpãri de teren, de poluãri
ale apei, aerului sau solului), precum ºi în zonele de servitute ºi de protecþie ale sistemelor de alimentare cu energie
electricã, conductelor de gaze, apã, canalizare, cãilor de
comunicaþie, (HG 525/1996, art. 11);
z în zonele în care echiparea edilitarã presupune
costuri care depãºesc posibilitãþile financiare ºi tehnice
continuare în pagina 36
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ale administraþiei publice locale sau ale eventualilor
investitori interesaþi, (HG 525/1996, art. 13);
z pe terenuri rezervate în PATY sau PATZ pentru
lucrãri de utilitate publicã, (HG 525/1996, art. 16);
z în zona de protecþie a infrastructurii feroviare, pentru
construcþiile sau plantaþiile care împiedicã vizibilitatea
liniei sau a semnalelor feroviare, care pot provoca
alunecãri de teren, surpãri care pot modifica echilibrul
pânzei freatice subterane, care pot provoca incendii sau
explozii, (HG 525/1996, art. 20);
z amplasarea la distanþe mai mici de 500 m faþã de
limita fâºiei de protecþie a frontierei de stat, cu
excepþia punctelor de control sau a altor construcþii ºi
instalaþii avizate de organele administraþiei publice,
(HG 525/1996, art. 22).
Existã unele excepþii la interdicþiile menþionate mai sus
(exemplu: interdicþia amplasãrii construcþiilor pe terenuri
cu destinaþie forestierã poate fi exceptatã pentru construcþiile prevãzute pentru întreþinerea pãdurilor,
exploatãrilor silvice ºi culturilor forestiere sau pentru
cabane ºi alte construcþii pentru turism etc.). Dar, aceste
excepþii enumerate în HG 525/1996 sunt admise numai
prin autorizãri atribuite, în cazuri speciale, de cãtre autoritãþi
competente.
Amplasarea construcþiilor, procentul de ocupare a
terenurilor, orientarea acestora faþã de punctele cardinale,
accesele carosabile ºi pietonale, parcajele ºi organizarea
spaþiilor verzi în jurul construcþiilor, în funcþie de destinaþia
acestora sunt indicate în Anexele 1–5 ale HG 525/1996.
O specificaþie importantã legatã de condiþiile de
amplasare a anumitor construcþii în cadrul localitãþilor se
referã la mediul înconjurãtor, la evitarea amplasamentelor
aflate sub influenþa surselor de emisii ale zgomotelor, ale
poluanþilor chimici ºi fizici ºi la apropierea faþã de spaþiile
verzi ºi oglinzile de apã.
Construcþiile care trebuie sa fie amplasate în condiþiile
menþionate sunt:
z de sãnãtate (spitale, dispensare, creºe, leagãne de copii);
z amenajãri sportive (complexe sportive, stadioane,
sãli de antrenament, patinoare etc.);
z de agrement (locuri de joacã pentru copii, parcuri,
scuaruri);
z de turism (hoteluri, moteluri, vile, cabane, sate de vacanþã);
z locuinþe.
Limitele zonelor protejate ale captãrilor apelor de
suprafaþã sunt indicate în L 310/2004 pentru modificarea ºi
completarea Legii apelor 107/1996. Însã, HG 101/1997
aprobã Normele speciale privind caracterul ºi mãrimea
zonelor de protecþie sanitarã. Obiectivele supuse protecþiei
sanitare sunt captãrile de apã de suprafaþã ºi subteranã,
zãcãmintele de ape minerale, lacurile ºi nãmolurile terapeutice, celelalte elemente ale sistemelor de alimentare cu
apã (aducþiuni, staþii de pompare, staþii de tratare etc.),
instalaþii de îmbuteliere, (HG 104/1997, art. 2).
În jurul obiectivelor enumerate mai sus se instituie trei
tipuri de zone de protecþie sanitarã: cu regim sever, cu
regim de restricþie ºi de protecþie hidrogeologicã.
HG 104/1997 cuprinde indicaþii tehnice pentru dimensionarea acestor zone.
În toate zonele de protecþie sanitarã sunt interzise
amplasarea de locuinþe, spitale sau staþiuni turistice, în
orice condiþii. În zonele de restricþie nu sunt permise
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amplasarea ºantierelor de construcþie ºi depozitarea de
materiale aferente, de carburanþi, lubrifianþi, combustibili
solizi – lemne ºi cãrbuni. Se admit exceptãri pentru
sursele existente, cu avizul inspectoratelor de poliþie
sanitarã. În zonele de protecþie cu regim sever nu este permisã amplasarea de construcþii sau amenajãri care nu sunt
legate direct de exploatarea sursei, precum ºi activitãþi
care sã conducã la poluarea sursei (HG 101/1997, art. 22,
23, 24 ºi 25).
Amenajãrile de îmbunãtãþiri funciare contribuie, prin
efectul lor la protecþia ºi ameliorarea mediului înconjurãtor.
Ocuparea temporarã sau definitivã a terenurilor aflate
în circuitul agricol ºi silvic, dezafectãrile, demolãrile de
construcþii, stabilirea ºi reglementarea despãgubirilor se
fac potrivit legii. Autorizarea depozitãrilor de materiale ºi
utilaje sau executarea de construcþii în zonele de protecþie
a lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare se face de cãtre Regia
Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare sau, dupã caz, de
cãtre persoanele juridice sau fizice care exploateazã
lucrãrile, (L 84/1996, art. 7, art. 29 (e)). Nerespectarea
acestor prevederi se sancþioneazã cu amenzi de 25-50 de
lei noi pentru depozitarea neautorizatã de materiale sau
utilaje ºi de 50-100 de lei noi pentru executarea neautorizatã a construcþiilor. Darea în exploatare a construcþiilor
în amenajãrile de îmbunãtãþiri funciare, fãrã autorizaþia
deþinãtorului acestor amenajãri se sancþioneazã cu amenzi
de 500 -1.000 de lei noi, (L 84/1996, art. 31 ºi art. 32).
AGLOMERÃRILE URBANE
Societãþile de construcþie, ca ºi alþi titulari de activitãþi
vor rãspunde la iniþiativele autoritãþilor de protecþie a
mediului, de aplicare a planurilor de acþiune pentru
reducerea nivelurilor poluanþilor (principalii poluanþi care
se emit în lucrãrile de construcþii sunt pulberile), în special în zonele aglomerãrilor urbane cu populaþie peste
250 000 de locuitori sau cu densitãþi mari ale populaþiei,
peste valoarea de 100 locuitori pe km2. În România s-au
identificat în prezent 11 aglomerãri urbane aflate sub
observaþie specialã, (OM 745/2002, art. 1): Bucureºti,
Ploieºti, Piteºti, Constanþa, Craiova, Brãila ºi Galaþi, Iaºi,
Baia Mare, Cluj-Napoca, Timiºoara ºi Braºov, incluzând
în arii municipiile respective ºi comunele suburbane.
Datoritã unor catastrofe care se declanºeazã când existã
aglomerãri de locuinþe ºi amplasamente expuse riscului
(exemplu: evenimentele de la Bhopal ºi Ciudad de Mexico),
CD 96/82/CE prevede mãsuri mai eficiente pentru gestionarea riscurilor la accidente majore de poluare.
Directiva 96/82/CE a fost transpusã în HG 95/2003, care
la art. 12 prevede necesitatea ca, în planurile de amenajare a teritoriului, autoritãþile publice sã þinã seama de
menþinerea unor distanþe adecvate între obiectivele care
prezintã riscuri de accidente majore ºi zonele rezidenþiale, de utilitate publicã, sensibile, protejate, de
interes deosebit.
(continuare în numãrul viitor)
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De ce AMVIC?
Pentru cã AMVIC înseamnã calitate
Sistemul de construcþie AMVIC a fost agrementat ºi recunoscut tocmai datoritã performanþelor deosebiite pe
care le-a obþinut. Obiectivul nostru este sã oferim, întotdeauna, calitate la un preþ accesibiil.

ºi
este produs la o densi-

DESCRIEREA SISTEMULUI
AMVIC este un sistem de cofraje
termoizolante care are ca scop formarea pereþilor din beton, de tip
monolit. Este alcãtuit din douã
panouri de polistiren expandat,
unite cu bride din plastic dur
încastrate. Sistemul combinã izolaþia
termicã efectivã a polistirenului
expandat (EPS) cu avantajele unui
perete monolitic din beton armat.
Polistirenul expandat are un agent
încorporat ignifug cu efect întârziat
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tate de circa 24 kg/mc.
Dupã turnarea betonului în
sistemul de construcþie AMVIC,
rezultã un perete monolitic din
beton cu grosimi de 15 cm sau 20 cm,
o valoare a transferului termic de
0,27 W/mpK, rezistenþã la foc de
trei ore ºi o izolare fonicã de 50 db.
Sistemul poate fi alcãtuit din:
cofraje drepte de dimensiunea
122 cm x 40 cm, cofraje pentru
unghiuri de 900 pe stânga sau pe
dreapta, cofraje pentru unghiuri de
450 pe stânga sau pe dreapta.
Bridele din plastic dur încastrate,
poziþionate pe axa cofragului, la
152 mm una de alta, au ºapte deschideri de sprijin pentru armãturã,
din care trei pot sã primeascã bare
orizontale de tip I16.

Aceastã caracteristicã eliminã
necesitatea de a lega armãtura
orizontalã. Fiecare bridã are o
placã terminalã stânga-dreapta tip
talpã, unde realizãm fixarea finisajelor interioare sau exterioare
care rezistã la o forþã de apãsare de
pânã la 90 kg.
Blocul de colþ cu unghi de 900
are un locaº în care poate fi introdus un tub pãtrat de plastic, lemn
sau metal cu dimensiunile de 2,5 cm
x 2,5 cm („tija de colþ” AMVIC),
care asigurã fixarea mecanicã a
finisajelor.
Cofrajele au în vârf, la bazã ºi la
marginea terminalã un sistem de
închidere pentru a asigura continuitatea pereþilor, pentru a preveni
miºcarea cofrajelor în timpul
turnãrii betonului ºi scurgerea
betonului.
EFICIENT E NERGETIC
Creºterea costurilor de energie
este astãzi subiectul cel mai discutat pe mapamond. Formele de
cofraje modulare termoizolante din
polistiren pentru beton, aºanumitele „ICF” combinã termoizolaþia
EPS cu performanþa extraordinarã
a masei termice a betonului care
oferã economii de 30%–50% în
costurile de încãlzire ºi de aer
condiþionat.
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Evident, nimic nu trece prin
betonul armat. Acoperirea cu polistiren nu deterioreazã betonul
armat. Ce înseamnã acest lucru
pentru dumneavoastrã? În principal, economii semnificative pe termen lung ºi un confort termic
deosebit.
IZOLARE F ONICÃ
Formele de cofraje termoizolante din polistiren pentru
betonul armat oferã o atenuare
extraordinarã a sunetului. Pereþii
AMVIC asigurã o izolaþie fonicã de
plus 50 dB. Pentru pereþii exteriori
ai unor clãdiri, precum biserici sau
structuri comerciale din zone aglomerate cu trafic intens, ICF AMVIC
reprezintã soluþia optimã de
construire. ªi pentru clãdirile din
sectorul terþiar, ICF AMVIC asigurã
protecþia faþã de orice formã de
zgomot exterior. Liniºtea ocupanþilor este asiguratã cu ICF.
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TERMOIZOLARE S UPERIOARÃ
Polistirenul expandat este cea

REZISTENT LA CUTREMURE,
VÂNTURI PUTERNICE, TORNADE

mai bunã izolaþie pe termen lung

Problema tornadelor, a vân-

pentru confortul interior. Nu veþi

turilor extrem de puternice nu s-a

avea probleme cu infiltraþiile de aer

pus încã în România cu seriozitate.

ºi cu umiditatea în pereþi.
REZISTENÞÃ L A F OC
Pereþii construiþi cu ICF AMVIC
rezistã peste trei ore la foc. Noi uti-

Protejaþi-vã investiþia construcþiei, familia, protejaþi-vã cu
AMVIC!
PRIETENOS CU MEDIUL

lizãm doar agenþi ignifugi aprobaþi

Construcþia în sistem AMVIC ne

conform legislaþiei ºi reglemen-

protejeazã mediul, pãdurile ºi ne

tãrilor în vigoare. Din moment ce

prelungeºte durata de viaþã.

pereþii sunt construiþi cu beton
armat, este uºor sã implementãm
sisteme pentru aco-

De dragul copiilor noºtri, salvaþi
pãdurile ºi protejaþi mediul! 

periº ºi planºee din
beton armat, structuri
protejate la foc. Când
„secunda conteazã“,
familia dvs. va fi fericitã cã a folosit sistemul
AMVIC.
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Soluþii uºoare pentru casa ta
ªtim cã „acasã” înseamnã casa cea mai confortabilã pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabiilã înseamnã
casa care îþi inspirã încredere ºi care þi se potriveºte cel mai bine, înseamnã locul în
n care te simþi ocrotit. Indiferent
unde vreþi sã vã ridicaþi casa (la munte, la câmpie sau la mare),, vã prezentãm principalele motive pentru a alege
blocurile de zidãrie CELCO.
Izolare termicã – Blocurile BCA
zidãrie CELCO au
proprietãþi termoizolante excelente.
Condiþia minimã
pentru a obþine un
climat plãcut ºi o
temperaturã constantã în locuinþã
este o termoizolaþie bunã. Rezistenþa
termicã a BCA-ului are valoarea
2,1 m2K/W pentru un zid netencuit de
35 cm, pornind de la o conductivitate
termicã O0 bloc = 0,11 W/mK grosime
cu mult peste valoarea de 1,40 m2K/W,
valoare impusa ca limitã minimã pentru
rezistenþa termicã a pereþilor exteriori.
Aceastã calitate dã mãsura celui mai
mare avantaj al utilizãrii BCA-ului
CELCO. Se ºtie cã pierderile de cãldurã ale unei clãdiri încãlzite au loc
într-o proporþie de 25%–30% prin
pereþii exteriori. Astfel, un zid realizat
din BCA cu grosimea de 35 cm va fi
mai bun izolator termic decât unul
realizat din oricare alt material de
zidãrie, având totodatã cele mai mici
pierderi de cãldurã. Rezultatul final
va fi un consum minim de combustibil utilizat cu încãlziirea, raportat la
mp de încãlzit ºi perioadã. În concluzie, BCA-ul CELCO ca element de
zidãrie exterioarã va genera, în timp,
cele mai mici cheltuieli cu încãlzirea
locuinþei dumneavoastrã.
Izolare fonicã – Este un material
care asigurã o foarte
pobunã protecþie împ
triva zgomotelor,
având un indice de
atenuare a zgomotului R’w cuprins între
32 ºi 45 dB. Astfel,
pentru grosimea de
100 mm indicele este de 32 dB, pentru grosimea de 350 mm indicele este
de 45 dB. Soluþiile tehnice elaborate,
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de construcþie a zidurilor exterioare,
cu bariera de aer înglobatã între douã
rânduri de blocuri de BCA, sporesc
indicele de atenuare a zgomotului,
dar ºi performanþele termice. Pentru o
casã situatã într-o zonã aglomeratã,
aceasta reprezintã soluþia idealã.
Greutate specificã redusã – BCA-ul
produs de Celco
este cel mai uºor
dintre toate materialele de zidãrie
existente pe piaþa
româneascã, având
cea mai redusã
greutate specificãã
de numai 400 ± 50 kg/mc. Datoritã
greutãþii specifice extrem de mici,
punerea în operã va genera reducerea consumurilor de materiale pentru
structurile de susþinere, fundaþii etc.,
comparativ cu oricare alte materiale
de zidãrie similare. Dat fiind faptul
cã înzidirea cu mortar obiºnuit de var
ciment scade O zid netencuit cu pânã
la 40%, în zona punþilor termice, noi
recomandãm înzidirea cu mortar
pentru straturi subþiri M10. Din acest
motiv, soluþia CELCO: blocurile de
zidãrie uºoare cu grosime de 35 cm
însoþite de mortarul pentru straturi
subþiri M10, produs dupã o reþetã
proprie, determinã atât economie
de timp la aprovizionare ºi transport, cât ºi economie de materiale ºi
manoperã. În acelaºi timp, efectul de
punte termicã, marele dezavantaj pe
care îl genereazã înzidirea cu rosturi de 10 mm – 12 mm, inevitabil
în cazul zidurilor realizate din alte
materiale de construcþii, dispare prin
aplicarea soluþiei CELCO de înzidire
cu rosturi subþiri. Utilizarea mortarului
pentru straturi subþiri M10 are ca principale avantaje: aderenþa maximã
faþã de blocurile din BCA ºi nu permite pierderile de cãldurã în zona de
rost de înzidire.

Dimensiuni exacte – Dimensiunile
exacte ale blocurilor
de BCA CELCO, cu
abateri minime de
±1 mm ºi utilizarea
mortarului pentru
straturi subþiri de 1 mm
– 3 mm, contribuie
la un montaj foarte rapid: 2 h/mp ºi
un consum de mortar redus: 6 l – 7 l
mortar pentru 1 mp zidãrie BCA.
Uºor de prelucrat – BCA Celco
poate fi tãiat uºor,
frezat, gãurit, ºlefuit
folosind scule ºi dispozitive uzuale pentru sãparea canalelor
de instalaþii electrice, alimentãri cu
apã, bride de legãturã cu structurã de
rezistenþã, neînregistrându-se pierderi
ca în cazul utilizãrii altor materiale
(cãrãmizi pline sau cu goluri verticale).
Diversitatea dimensiunilor ºi regularitatea acestora,
planeitatea feþelor
blocurilor din BCA
CELCO permit o
instalare uºoarã ºi
rapidã, putându-se
pune în operã orice
soluþie arhitecturalã doritã.
Confort termic – Datoritã structurii
sale poroase uniforme, are o mare
capacitate de înmagazinare a cãldurii,
BCA-ul fiind unul
dintre puþinele
materiale de zidãrie
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percepute ca un material cald, cãldurã pe care o va ceda apoi, în timp
îndelungat, împiedicând rãcirea
bruscã a încãperilor, iarna, sau
încãlzirea rapidã a interioarelor, vara.
De asemenea, structura finã, poroasã
face posibilã preluarea umiditãþii din
aerul unei încãperi, uniformizând
variaþiile prin acumularea temporarã
a excesului de umiditate ºi cedând-o
ulterior, când umiditatea incintelor
scade, realizând un microclimat
agreabil. Limitele confortului termic se
definesc pe baza a 4 elemente: umiditatea aerului, temperatura incintei,
temperatura suprafeþelor care delimiteazã încãperea ºi viteza de miºcare a
aerului în interior. BCA Celco
întruneºte elementele constitutive
care sã garanteze confortul termic
din toate aceste puncte de vedere.
Rezistenþa la foc – BCA Celco
este un excelent
material ignifug,
conþinând în structura sa apã legatã
chimic care constituie o barierã împotriva focului. BCA-ul
CELCO face parte
din categoria A1, adicã este un material necombustibil.
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Rezistenþa la cutremure – Zidãriile
grele au tendinþa de a
se înclina la cutremure.
Greutatea zidãriei
cu BCA Celco este
cu mult mai micã
faþã de zidãria din
alte materiale de
construcþie. Raportul înãlþime-greutate a demonstrat cã multe clãdiri din
BCA au rezistat mult mai bine
cutremurelor.
Ecologic – Este un material ecologic, a cãrui radioactivitate naturalã se
încadreazã în limitele normale ºi
admisibile ºi nu
conþine în compoziþia sa elemente
poluante care ar putea pune în pericol sãnãtatea oamenilor. Nu emanã
g a z e , n u produce reziduuri.
CELCO SA controleazã riguros
gradul de radioactivitate al materiilor
prime pe care le utilizeazã, precum ºi
ale produsului finit, acesta situându-se
cu mult sub valorile înregistrate de
oricare alt material de zidãrie.

Soluþii eficiente – Desigur, aceste
performanþe despre
care am vorbit nu
sunt nici facil de
obþinut, nici la
îndemâna oricui.
Ele însumeazã, în
primul rând, o
rigoare profesionalã desãvârºitã, un
efort susþinut de cercetare, un standard înalt de cerinþe la adresa
furnizorilor de materii prime, un
control informatizat al tuturor
fazelor de fabricaþie. Rezultatul îl
constituie oferta noastrã, sistemul
de înzidire CELCO, compus din cel
mai uºor BCA, cu cele mai bune
caracteristici tehnice, însoþit de
mortarul pentru straturi subþiri
M10, care transformã simplul bloc
de BCA, în zidul ideal, fãrã adaosuri, artificii tehnice sau soluþii de
compromis (mult mai costisitoare,
atât în faza de ridicare a unei case,
dar, mai ales, dupã aceea, în timp).
CELCO vã apãrã de cheltuieli suplimentare care nu se resimt neapãrat
când vã ridicaþi o casã, dar care se
vor acumula an de an, dupã terminarea construcþiei, dacã nu veþi
alege soluþia cea mai bunã. 
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Materii prime pentru construcþii
PERLITUL
ing. Victoria BACIU, ing. Daniela FIAT, ing. Daniela STOICA

Pe plan naþional ºi internaþional este necesarã punerea în valoare a resurselor minerale, aceastã sttrategie fãcând
parte integrantã din politica macroeconomicã a fiecãrei þãri.
Printre resursele naturrale cu aplicaþii în construcþii, se numãrã roca perliticã, insuficient exploatatã ºi utilizatã.
Dato
oritã caracteristicilor specifice, perlitul poate fi folosit în construcþii pentru materialele termoiizolatoare ºi de
finisare, de exemplu: tencuieli ºi betoane uºoare, termoizolaþii în vrac, mortare dee protecþie ignifugã, mortare de tencuialã anticondens (difuze ºi biocide), materiale refractare, cãrãmizi ºi blocuri ceramice uºoare, materiale compozite
fasonate, plãci pentru plafoane, dale, placaaje exterioare, pereþi de compartimentare etc.
Produsele realizate pe bazã de resurse minerale naturaale locale (perlit) reprezintã soluþii moderne ºi eficiente pentru
ameliorarea cadrului vieþii cotidiiene, a condiþiilor de viaþã prin îmbunãtãþirea izolaþiei termice ºi fonice a construcþiilor,
creºterrea siguranþei construcþiilor la acþiunea focului, sporirea confortului prin elaborarea unor tehnologgii moderne
privind reabilitarea ºi modernizarea construcþiilor.
PREZENTARE G ENERALÃ
Resursele naturale minerale reprezintã acumulãri naturale susceptibile
de a fi exploatate, înglobând produse
miniere: minereuri metalifere, minerale industriale, materiale de construcþie
(nisip, pietriº, perlit, vermiculit etc.),
minerale ºi roci ornamentale, combustibili minerali solizi (turbã, cãrbune), fluizi (petrol, gaze naturale) [1].

z asigurã statului un profit de pe
urma activitãþii desfãºurate;
z permite obþinerea de valutã în cazul
vânzãrii la export a produselor finite.
În plan naþional ºi internaþional, sunt necesare orientarea

ºi promovarea activitãþilor de
punere în valoare a resurselor
minerale, aceastã acþiune
fãcând parte integrantã din
politica macroeconomicã a þãrilor
respective [2].

Tabelul 2: Caracteristicile fizice generale ale perlitului

Tabelul 1: Analiza elementelor tipice

Valorificarea acestor resurse este
de o deosebitã importanþã pentru
societate:
z stimuleazã
economia þãrii,
favorizând crearea de noi locuri de
muncã în domeniul geologiei, al
industriei miniere ºi petrolului;
continuare în pagina 48 ®
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Printre resursele naturale cu aplicaþii
în construcþii, insuficient exploatatã ºi
utilizatã, este roca perliticã.
Perlitul nu polueazã atmosfera cu
emisii de compuºi toxici periculoºi
(pulberi cu metale grele ºi hidrocarburi policiclice aromatice).
În ceea ce priveºte apa ºi solul, perlitul este, de asemenea, nepoluant prin
lipsa compuºilor cu metale grele ºi a
compuºilor organici toxici periculoºi.
Realizarea unor produse pe bazã
de resurse minerale naturale locale
(perlit) îºi propune sã aducã soluþii
moderne ºi eficiente în ceea ce
priveºte ameliorarea cadrului vieþii
cotidiene, a condiþiilor de viaþã prin
îmbunãtãþirea izolaþiei termice ºi
fonice a construcþiilor, creºterea siguranþei construcþiilor la acþiunea
focului, sporirea confortului prin
elaborarea unor tehnologii moderne
privind reabilitarea ºi modernizarea
construcþiilor.
Perlitul este o rocã vulcanicã, cu
structurã vitroasã, de compoziþie
rioliticã, cu 2% – 5% apã de constituþie.
Prin încãlzire (850 0C – 1110 0C), el
expandeazã mãrindu-ºi de 10–20 de
ori volumul, generând un material
uºor, incombustibil. Deoarece perlitul este o formã a sticlei naturale, este
clasificat din punct de vedere chimic
inert ºi are pH-ul aproximativ 7.
Perlitul este extras din minã ºi
expandat în toate þãrile din lume:
Statele Unite, China, Grecia, Japonia,
Ungaria, Armenia, Italia, Mexic, Filipine
ºi Turcia.
La noi în þarã, perlitul este obþinut
ºi expandat la Medieºu Aurit de cãtre
SC BENTONITA SA cu diferite granulaþii ºi proprietãþi (tabelul 3).

PROCES TEHNOLOGIC
DE OBÞINERE A PERLITULUI EXPANDAT
O mostrã tipicã de perlit este compusã din 71% – 5% SiO2, 12,5% –
8% Al2O3, 4% – 5% K2O, 1% – 4%
Na2O, CaO ºi cantitãþi mici ale altor
oxizi metalici.
Zãcãmântul brut de perlit este
extras din carierã, zdrobit, uscat în
uscãtoare rotative, sortat, sitat ºi expediat la fabricile de expandare. Pentru
expandarea perlitului, sunt utilizate
cuptoare staþionare rotative de
expandare orizontale sau verticale.
Dimensiunea normalã a granulelor de perlit brut expandat, utilizat
ca agregat uºor pentru mortare de tencuialã, este de la 250 Pm la 1,4 mm.
Perlitul expandat utilizat ca agregat
uºor în betoane are 1 Pm la 0,2 mm.
Perlitul brut este extras din cariere
prin metode de exploatare la suprafaþã, apoi este depozitat la fabricã.
În fabricile de expandare, zãcãmântul este preîncãlzit sau introdus
direct în cuptoare. Materialul preîncãlzit la aproximativ 450 0C reduce
cantitãþile de fracþiuni fine produse în
timpul procesului de expandare, ceea
ce mãreºte productivitatea ºi controleazã uniformitatea densitãþii produsului.
În cuptor, perlitul ajunge la temperaturi de 760 0C – 980 0C, la acest punct
intrând în starea plasticã unde apa de
constituþie este evaporatã. Din aceastã
cauzã, particulele de perlit fierbinte
expandeazã mãrindu-ºi de 4–20 de
ori dimensiunea originalã a particulei.
Din cuptor, particulele expandate de
perlit sunt evacuate ºi transportate
pneumatic la un sistem de cicloane
(separatoare).

Tabelul 3: Granulaþii ºi proprietãþi
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Sistemul de cicloane colecteazã
perlitul expandat, evacueazã fracþiunile fine ºi evacueazã gazele.
APLICAÞII
Perlitul are aplicaþii în industrie
(metalurgicã, chimicã, petrochimicã,
alimentarã) ºi în construcþii.
Se utilizeazã ca agregat uºor, asigurã
filtrarea lichidelor, se aplicã în turnãtorii ºi în domeniul placajelor ceramice.
Datoritã caracteristicilor specifice,
perlitul poate fi folosit în construcþii
pentru materialele termoizolatoare ºi
de finisare, de exemplu :
z tencuieli ºi betoane uºoare;
z termoizolaþii în vrac;
z mortare de protecþie ignifugã;
z mortare de tencuialã anticondens (difuze ºi biocide);
z materiale refractare, cãrãmizi ºi
blocuri ceramice uºoare;
z materiale compozite fasonate;
z plãci pentru plafoane, dale,
placaje exterioare;
z pereþi de compartimentare etc.
Avantajele utilizãrii perlitului sunt:
z greutate micã;
z uºor de mânuit ºi amestecat;
z uºor de transportat;
z punere în operã uºoarã;
z are o umiditate foarte micã (< 1%);
z bun izolator termic, acustic, ignifug.
Perlitul are proprietãþile unui
material cu stabilitate chimicã ºi termicã, proprietate consideratã premisã
importantã pentru „tehnologii curate”,
în condiþiile executãrii lucrãrilor de
construcþii ºi procesãrii materialelor
de construcþii cu utilaje performante,
corect exploatate.
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Armonizarea codurilor româneºti de calcul
al structurilor cu normele europene
(eurocoduri)
prof. dr. ing. Ioan CIONGRADI –
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi, Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii
INTEGRAREA E CONOMICÃ
EUROPEANÃ
Ideea cooperãrii ºi apoi a integrãrii economice europene a apãrut
în anul 1923, odatã cu începutul
miºcãrii paneuropene, ºi a evoluat
rapid dupã cel de-Al II-lea Rãzboi
Mondial prin înfiinþarea a numeroase
organizaþii cu diverse obiective de
activitate (cooperare, apãrare, ajutor
economic etc.), ºi anume: Uniunea
Federalistã Europeanã (1946), Liga
Europeanã pentru Cooperare Economicã (1947), Planul Marshall
(1948-1952), Organizaþia pentru
Cooperare Economicã Europeanã
(1948), Uniunea Europei Occidentale
(1948), NATO (1949), Consiliul
Europei (1949, cu sediul la Strasbourg),
Comunitatea Economicã a Cãrbunelui ºi Oþelului (1951), Comunitatea
Europeanã a Energiei Atomice
(EURATOM, 1957).
Condiþiile de înfiinþare ºi principiile de funcþionare ale Comunitãþii
Economice Europene, CEE (European
Economic Community, EEC) sau pe
scurt Uniunea Europeanã, UE, au fost
stabilite în 1957 prin Tratatul de la Roma.
Acordul a intrat în vigoare în 1959.
Activitãþile acestei organizaþii sunt
coordonate de trei unitãþi: Parlamentul
European, Consiliul Uniunii Europene
onsiliul
ºi Comisia europeanã. Co
Uniunii Europene este principala
instanþã de decizie a Uniunii Europene,
reunind dupã un anumit calendar
reprezentanþii þãrilor membre la nivel
ministerial (afaceri externe, finanþe,
educaþie – învãþãmânt, cercetare,
lucrãri publice, telecomunicaþii etc.).
Principalele obiective ale UE: promovarea unei dezvoltãri continue,
armonioase ºi echilibrate a þãrilor
membre, crearea unei pieþe comune,
punerea de acord a legisllaþiei care sã
facã posibilã funcþionarea pieþei
comune, eliminarea taxelor vamale,
libertatea de miºcare pentru bunuri,

persoane, servicii ºi capital, crearea
de noi locuri de muncã etc.
Începând cu anul 1985, Tratatul
de înfiinþare a UE a fost modificat ºi
completat printr-o serie de decizii ale
Consiliului UE în vederea creãrii
Pieþei Unice Europene sau Piaþa
comunã. Cu aceastã ocazie s-au pus
bazele iniþierii procesului de armonizare la nivel comunitar a regulilor ºi
normelor tehnice ca premizã a eliminãrii restricþiilor existente în cadrul
liberei circulaþii a mãrfurilor ºi serviciilor.
Piaþa comunã din cadrul UE a
apãrut oficial în 1993, prilej cu care
armonizarea reglementãrilor existente în þãrile membre ºi transformarea lor pe baze noi în norme
europene au devenit de stringentã
actualitate. Piaþa construcþiilor ca
parte a pieþei interne a UE – unde
concurenþa sã se poatã manifesta
liber – are o pondere însemnatã ºi de
aici importanþa atribuitã sistemului de
reglementãri în construcþii, în scopul
bunei desfãºurãri a activitãþilor din
acest sector.
ARMONIZAREA
REGLEMENTÃRILOR T EHNICE
ÎN C ONSTRUCÞII
Armonizarea bazei tehnice pentru i)
proiectarea construcþiilor ºi ii) sortimentul, calitatea ºi performanþele
materialelor, echipamentelor ºi, în
general, a produselor de construcþii
trebuie sã asigure creºterea mobilitãþii proiectanþilor ºi/sau a întocmirii
de proiecte, eliminarea barierelor
tehnice ºi comerciale din industria
construcþiilor, tratarea în acelaºi
mod în toate þãrile europene a
diferitelor tipuri de structuri, materiale ºi produse.
Un stat membru sau asociat al
Pieþei comune trebuie nu numai sã fie
capabil sã creeze condiþii pentru producerea bunurilor conform standardelor comunitare, dar trebuie sã fie
capabil ºi sã garanteze cã toate produsele introduse pe aceastã piaþã –

proiecte, materiale, echipamente etc.
– corespund standardelor. Aceasta
înseamnã nu numai adaptarea de
cãtre toate statele membre a legislaþiei potrivite, dar ºi crearea tuturor
structurilor, tehnicilor etc. necesare
aplicãrii efective a noii legislaþii.
Respectivele structuri – laboratoare
de testare, institute de cercetare, de
metrologie etc. – trebuie sã câºtige
încrederea comunitãþii europene în
totalitatea ei.
Din punct de vedere juridic, mãsurile
de armonizare a sistemului de reglementãri tehnice s-au dispus în principal prin douã acte ale Consiliului UE,
ºi anume:
z Directiva Lucrãrilor publice,
89/440/EEC;
z Directiva privind Produsele de
construcþii (DPC), 89/106/EEC.
Aceste directive stabilesc atât
principiile de funcþionare ale pieþei în
domeniul construcþiilor ºi criteriile de
elaborare a normelor tehnice, cât ºi
modul de corelare/interpretare a
legilor, normelor ºi decretelor din
þãrile membre ale uniunii. Importanþa
directivelor constã ºi în faptul cã se
bazeazã pe o abordare nouã, modernã
a întregii activitãþi din sectorul construcþiilor, care constã în prevederea
pentru un produs sau o grupã de produse (materiale, elemente, structuri,
construcþii în ansamblu, instalaþii ºi
echipamente, proiecte etc.) a unui
numãr de ºase cerinþe principale sau
exigenþe esenþiale. Aceste exigenþe
esenþiale sunt:
a) rezistenþa ºi stabilitatea;
b) siguranþa în exploatare;
c) siguranþa la foc;
d) igienã, sãnãtatea oamenilor, refacerea ºi protecþia mediului înconjurãtor;
e) izolaþie termicã ºi hidrofugã, economia energiei ºi reþinerea cãldurii;
f) protecþia împotriva zgomotelor.
continuare în pagina 54 ®
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Corespunzãtor celor ºase exigenþe,
s-au elaborat ºase acte denumite
Documente interpretative (Interpretative Documents, ID) notate ID1 ... ID6
care detaliazã cerinþele pentru proiectare, produse ºi construcþii. Conform
acestor documente, legislaþia trebuie
sã se refere în principal la:
a) reglementãri tehnice privind
proiectarea construcþiilor;
b) norme referitoare la calitatea
materialelor ºi produselor folosite la
realizarea construcþiilor;
c) specificaþii privind modul de
întocmire a agrementelor tehnice
pentru noi produse, echipamente,
materiale, procedee etc.
Consiliul UE a dispus ca, de elaborarea sistemului european de reglementãri ºi norme tehnice, sã se ocupe
trei dintre cele mai importante organisme de standardizare: Comitetul
European de Standardizare (Comité
Européen de Normalisation, CEN),
Comitetul European de Standardizare
Electrotehnicã (CENELEC) ºi Institutul
European de Standardizare în Telecomunicaþii (ETSI). Existã în prezent peste
5 000 de standarde europene. Este de
aºteptat ca, în final, standardele
europene sã înlocuiascã integral standardele naþionale. Difuzarea reglementãrilor elaborate se face, în principal,
de cãtre Secretariatul Asociaþiei
Europene a Liberului Schimb (AELE).
În conformitate cu tematica adoptatã, se vor prezenta în continuare
numai preocupãrile privind armonizarea reglementãrilor tehnice de
proiectare (punctul A de mai sus)
denumite Eurocoduri structurale.
NORME DE PROIECTARE
ARMONIZATE – EUROCODURI
STRUCTURALE
În baza Documentului interpretativ nr. 1 (ID1) corespunzãtor exigenþei
„a) rezistenþã ºi stabilitate” s-a dispus
ca acþiunea de realizare a reglementãrilor de proiectare armonizate sau
Eurocodurile structurale, pe scurt,
Eurocoduri (EUROCODES) sã fie trecutã în responsabilitatea unui
Comitet tehnic (Technical Committe,
TC) din cadrul Comitetului European
de Standardizare (CEN) denumit
CEN/TC 250 Structurral Eurocodes, cu
urmãtorul obiect de activitate: „Standardizarea regulilor ºi metodelor de
proiectare a structurilor pentru clãdiri

ºi construcþii inginereºti þinând seama
de legãtura dintre normele de calcul,
comportarea materialelor ºi tehnologia de execuþie ºi control”.
Iniþiativa elaborãrii unor norme
internaþionale pentru proiectarea
structurilor de rezistenþã a apãrut în
1974 ºi are la bazã cooperarea unor
organizaþii tehnico-ºtiinþifice ºi profesionale, cu activitate recunoscutã pe
plan european ºi internaþional. Aceste
organizaþii sunt prezentate în tabelul 1.
Regulile de bazã pentru calculul
structurilor au fost elaborate în cadrul
JCSS. S-au formulat condiþiile de siguranþã ºi exploatare pe baza conceptului de risc, în funcþie de criteriile de
fiabilitate ale structurilor.
Aceste condiþii au asigurat baza
comunã a normelor de calcul, creându-se
premisele necesare întocmirii ºi
elaborãrii Eurocodurilor structurale.
În acest sens, s-a urmãrit o armonizare a
principiilor cadru ale normelor statelor
participante privind materialele de construcþie, metodele de execuþie, tipurile
de clãdiri ºi construcþii inginereºti.
În Documentul interpretativ ID1
se mai menþioneazã:
z Eurocodurile vor servi ca norme
de referinþã, fiind supuse recunoaºterii autoritãþilor din statele
membre ºi au ca scop:
- furnizarea criteriilor esenþiale de
verificare a structurilor pentru clãdiri
ºi lucrãri inginereºti;

- asigurarea bazei tehnico-legale a
contractelor specifice de execuþie ºi a
lucrãrilor de construcþii ºi serviciilor
inginereºti;
- asigurarea cadrului redactãrii
specificaþiilor tehnice pentru materiale ºi produse utilizate în construcþii.
z Programul EUROCODE furnizeazã,
în cadrul unui sistem coerent ºi
cuprinzãtor de norme, metode de
proiectare variate ºi alte elemente
specifice de proiectare importante în
practicã, acoperind toate tipurile de
clãdiri ºi lucrãri inginereºti realizate
din materiale de construcþii diverse.
z Eurocodurile se vor baza ºi pe
normele de referinþã ale Organizaþiei
Internaþionale pentru Standardizare
(International Organisation for Standardisation, ISO).
Programul EUROCODE (EC) prevede
nouã normative (tabelul 2). Prevederile dintr-un eurocod sunt structurate
pe articole ºi/sau paragrafe care pot fi:
principii de bazã ºi reguli de aplicare.
Principiile de bazã cuprind:
z definiþii ºi declaraþii generale
pentru care nu existã o altã alternativã;
z cerinþe, modele ºi metode
analitice pentru care nu se admit
alternative în afara celor stipulate în
mod expres/special.

Tabelul 1: Organizaþii profesionale internaþionale

Tabelul 2: Normativele programului EUROCODE (EC)

continuare în pagina 56 ®

54

 Revista Construcþiilor  iunie 2006

Made in Romania
ÞIGLÃ METALICÃ ªI TABLÃ CUTATÃ
Coilprofil produce tablã cutatã pentru faþade ºi acoperiº cu profiluri diferite
(trapezoidal sau ondulat), profile galvanizate Z ºi C, þiglã metalicã, piese de
finisaj. Pentru a rãspunde cerinþelor
pieþei pe domeniul construcþiilor metalice, Coilprofil lanseazã la începutul
verii douã produse noi: panouri sandwich
pentru pereþi ºi acoperiº ºi casete de
faþadã.
Produsele Coilprofil sunt agrementate tehnic ºi corespund celor mai exigente cerinþe de calitate ale beneficiarilor.
Materia primã, importatã din Austria,
din care sunt confecþionate diversele

tipuri de tablã cutatã, este oþelul galvanizat la cald, vopsit în tehnologie multistrat, capabil sã asigure menþinerea
suprafeþei metalice în culori vii pentru o
perioadã îndelungatã. Produsele sunt
certificate conform normelor europene
în vigoare ºi agrementate din anul 2003.
Sistemele metalice pentru construcþii sunt destinate atât clãdirilor noi,
cât ºi renovãrii celor existente din
domeniul civil, industrial ºi agricol:
acoperiºuri ºi pereþi, etaje intermediare,
pereþi de compartimentare pentru interior, extensii ale clãdirilor, realizarea
legãturii dintre douã clãdiri, finisãri
metalice pentru interior.
Soluþiile profesionale pe care le
oferã Coilprofil s-au materializat în
proiecte importante: de la spaþii de producþie (Maticom – fabrica Sibiu,
Boromir – Buzãu, Brundle – fabrica
Sibiu, Nova Pan – fabrica Braºov, Pal SA
– Brãila, Lafarge, Propack etc.), depozite
(Depozitul de ciocolatã Heidi –
Bucureºti, Camion Logistic – Bucureºti,

Arabesque – Ploieºti etc.), spaþii de
prezentare: Ford Ploieºti, BMW – Iaºi,
Renault – Nissan – Brãila, Michelin –
Zalãu, Gran Feeria Bucureºti, Opel
Constanþa etc.), magazine (Penny Market – Râmnicu Sãrat, Complexul agroalimentar Bucur – Oneºti, Avantaj –
Râmnicu Vâlcea etc.) pânã la sãli de
sport ºi alte instituþii (ANL Brâncuºi, Sala
de sport Otopeni etc.).
Caracteristicile tehnice ale produselor Coilprofil sunt pe larg prezentate
în paginile site-ului www.coilprofil.ro.
Echipa Coilprofil este la dispoziþia
dumneavoastrã cu soluþii tehnice ºi
comerciale. 
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Regulile de aplicare sunt reguli
unanim recunoscute, care urmeazã
principiile ºi îndeplinesc cerinþele
acestora.
Principiile se identificã prin litera P
care urmeazã numãrul articolului sau
paragrafului. Celelalte paragrafe sau
articole (fãrã P) reprezintã reguli de
aplicare.
Folosirea unui eurocod necesitã
întotdeauna respectarea principiilor,
în timp ce regulile de aplicare cu
statut de recomandãri pot fi înlocuite,
în diverse cazuri particulare, prin
reguli sau metode echivalente, dacã
se aratã cã acestea respectã principiile
de bazã; se asigurã astfel o mai mare
flexibilitate în aplicare, permiþându-se
alternative în cadrul normei.
În prima etapã a elaborãrii normativelor, acestea s-au publicat parþial
sau integral ca Norme Europene
Provizorii sau Prestandarde, denumite prescurtat ENV. Astfel, partea I
(care se referã de regulã la cerinþe
fundamentale/generale) a EC2, EC3,
EC4 ºi EC5 a fost pusã în circulaþie
sub forma ENV în 1992. Prima parte a
lui EC1 ºi EC8 s-a publicat în versiune
ENV în 1994.
Pentru ca autoritãþile statelor
membre sã-ºi poatã exercita responsabilitatea asupra exigenþelor esenþiale,
fiecare eurocod sau parte din eurocod
publicat sub forma ENV va trebui
însoþit de un Documeent de Aplicare
Naþionalã (DAN). Aceste documente
vor fi elaborate ºi utilizate împreunã
cu forma experimentalã ENV a
normei europene respective, având
urmãtoarele funcþiuni:
z armonizarea normelor prin stabilirea unor legãturi între ENV ºi
reglementãrile naþionale;
z corelarea ENV cu nivelul de
protecþie pe plan naþional din punctul
de vedere al siguranþei structurale;
z precizarea valorilor numerice
din ENV pentru diverse mãrimi (coeficienþi de siguranþã, intensitatea acþiunilor – vânt, zãpadã, seism, variaþii de
temperaturã – etc.). În ENV aceste
mãrimi sunt puse în evidenþã prin
includerea între paranteze drepte [ ].
Autoritãþile din fiecare þarã vor
înlocui valorile dintre paranteze cu
valori cu aplicabilitate naþionalã;
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z crearea unor alternative la regulile de aplicare pe baza principiilor
de bazã.
A doua ºi ultima etapã se referã la
conversia prestandardelor în norme
europene, EN, care vor deveni valabile/obligatorii în þãrile membre UE,
urmând ca standardele ºi normativele
naþionale corespunzãtoare sã fie
retrase din uz dupã o perioadã stabilitã.
Aplicarea reglementãrilor EN va
deschide piaþa firmelor de proiectare,
care vor putea coopera cu firme
strãine de execuþie, pentru lucrãri din
întreaga Europã. Este de aºteptat ca,
printr-o decizie de ordin politic la
nivel UE, pachetul de norme
EUROCODE sã devinã operaþional,
cu statut de norme europene unice,
în perioada 2005-2007.
Rãspunderea pentru comportarea
corespunzãtoare a construcþiilor revine,
în principal, statului. De aceea, organismele responsabile ale acestuia trebuie
sã se implice în activitãþile de concepþie/proiectare, execuþie ºi exploatare
a construcþiilor. Implicarea statului se
materializeazã prin faptul cã aceste
activitãþi trebuie sã se desfãºoare în
conformitate cu reglementãrile tehnice
legale, care trebuie sã fie respectate
necondiþionat.
În þara noastrã, reglementãrile
tehnice în construcþii au fost tratate în
mod unitar în cadrul Ministerului
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, MLPAT, actualmente Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, MLPTL, sub coordonarea
Direcþiei Generale Tehnice. S-au constituit Comitete tehnice de specialitate
care, în baza Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcþii ºi a Regulamentelor de aplicare aferente, au
urmãtoarele obligaþii pentru satisfacerea celor ºase exigenþe:
z elaborarea reglementãrilor tehnice
pentru componentele sistemului calitãþii în construcþii;
z agrementul tehnic pentru produse, procedee ºi echipamente;
z certificarea de conformitate a
calitãþii produselor folosite în construcþii.
În noiembrie 1997, MLPAT lanseazã
Programul Codurilor Române – CR
pentru „Elaborarea reglementãrilor
tehnice pentru structuri la construcþii
civile ºi industriale în perioada 19972000 ºi armonizarea cu reglementãrile tehnice din Uniunea Europeanã”.

Elementele programului CR au
fost definite, în principiu, în concordanþã cu eurocodurile 1-9, ideea de
bazã fiind ca acestea sã devinã Documente Naþionale de Aplicare (DAN),
adicã conþinutul unui eurocod ENV
sã fie preluat integral în versiunea
româneascã cu adaptãrile corespunzãtoare situaþiei din þara noastrã.
Astfel EC1 sub formã ENV ar fi
devenit CR1 – Elemente fundamentale pentru proiectarea (bazele
proiectãrii) ºi acþiuni în construcþii,
EC2 – ENV ar fi fost CR2 – Proiectarea
structurilor din beton º.a.m.d.
Unele neajunsuri în coordonarea
programului CR ºi limitarea finanþãrii
au fãcut ca acesta sã nu se deruleze
în mod continuu ºi nu s-a mai reuºit
sã se urmãreascã evoluþia europeanã
a programului EUROCODE. Din
aceastã cauzã, în loc sã aparã traducerea în limba românã a eurocodurilor
însoþite de DAN-urile corespunzãtoare, s-au elaborat diverse normative
care nu poartã denumirea nici a capitolului din eurocodul original, nici din
programul CR. De exemplu, în Buletinul Construcþiilor, vol. 19-20, din
2001, s-a publicat normativul cu
indicativul NP 042-2000 intitulat
„Verificarea prin calcul a elementelor
de construcþii metalice ºi a îmbinãrilor
acestora”, care este de fapt ENV
1993-1-1 a EC3: „Calculul ºi proiectarea structurilor din oþel”, partea 1.1:
„Reguli generale ºi specificaþii pentru
clãdiri”. Aceeaºi situaþie ambiguã se
întâlneºte ºi în calculul structurilor la
acþiuni seismice (EC8 ºi P100), calculul structurilor din lemn (EC5 ºi normativele NP 0051996 ºi NP 019 –
1997) etc.
Traducerea Eurocodurilor structurale ºi elaborarea codurilor CR,
care reprezintã DAN-urile în concepþia CEN, sunt de o mare importanþã ºi trebuie dublate de o acþiune
de largã difuzare ºi explicare pentru
cunoaºterea de cãtre inginerii care le
vor aplica sau vor avea tangenþã cu
aceste norme. DAN-urile trebuie
trimise în anchetã pe o perioadã de
doi ani, intrând în aplicare cu statutul
de norme provizorii, în paralel cu
normele naþionale existente. 
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Întâlniri de afaceri româno - taiwaneze
Companiile româneºti din domeniul construcþiilor ºi
al amenajãrilor interioare sunt invitate sã participe la
Întâlnirile Bilaterale de Afaceri, organizate cu ocazia Misiunii
Comerciale a Taiwanului la Bucureºti.
Delegaþia din Taiwan, care va cuprinde 14 companii, are
ca obiectiv principal dezvoltarea unor relaþii de afaceri cu
potenþiali parteneri români ºi explorarea oportunitãþilor de
pe piaþa din România.
Produsele oferite participanþilor la întâlnirile programate
acoperã urmãtoarea gamã de activitate: instalaþii, articole
ºi accesorii sanitare, mobilier, jall uzele ºi accesorii,
parchet, organe de asamblare, accesorii pentru grãdinã,
benzi adezive, altele.
Biroul Taiwan Trade Center ºi-a început, de curând,
activitatea în Bucureºti, având ca principal obiectiv susþinerea ºi asistarea firmelor româneºti în scopul dezvoltãrii
unor relaþii de afaceri cu partenerii din Taiwan.
A 15-a economie a lumii în ceea ce priveºte comerþul
exterior, Taiwan deþine cea mai mare cotã de piaþã pentru
produse cum ar fi laptop-urile sau monitoarele LCD. ªi în
domeniul construcþiilor, produsele taiwaneze au pãtruns
cu succes pe mari pieþe ale lumii, datoritã preþurilor scãzute
ºi calitãþii ridicate.
Biroul Taiwan Trade Center Bucureºti vã stã la dispoziþie
gratuit pentru informaþii ºi alte probleme comerciale.
Taiwan Trade Center, Bucharesst
Buzesti street, no 62-64, 3rd floor, Chamber 1, Sector 1
Tel: (40) 21-311 99 71/72/73 Fax: (40) 21-311 99 70
E-mail: bucharest@taitra.org.tw

Staþie de betoane la Tg. Mureº

Bucureºtiul un pic mai… verde!

Printr-o investiþie de un milion de euro, CARPAT BETON –
divizia de betoane a HeidelbergCement AG în România –
a inaugurat de curând al treisprezecelea punct de lucru din
þarã: staþia de betoane de la Târgu-Mureº.
Noul punct de lucru de la Târgu-Mureº este dotat cu un sistem de reciclare a reziduurilor de beton ºi cu o tehnologie care
permite reducerea la zero a emisiilor de praf ºi a zgomotului.
Staþia de betoane din Târgu-Mureº este specializatã în producerea de betoane aditivate, ºape ºi mortare, având o capacitate nominalã de producþie de 60 mc/orã. Noul punct de lucru
este deservit de personal calificat, activitatea desfãºurându-se
în conformitate cu normele europene în vigoare.
Prin inaugurarea acestui ultim punct de lucru, CARPAT
BETON opereazã în þarã cu 13 staþii de betoane: Bucureºti (3),
Piteºti, Ploieºti, Braºov, Timiºoara, Iaºi, Bacãu, Oradea,
Suceava, Craiova ºi Târgu-Mureº (câte una).
„Investiþia în acest punct de lucru se înscrie în strategia
de extindere a companiei la nivel naþional. Noua staþie de
betoane este situatã în centrul þãrii, amplasare ce
faciliteazã în mod substanþial activitatea Carpat Beton care,
prin intermediul noului punct de lucru, va putea deservi cu
beton de calitate zona Târgu-Mureº, o piaþã aflatã în plinã
dezvoltare. În plus, ca urmare a cererii din ce în ce mai
mari de betoane în toate zonele þãrii, pe viitor ne
propunem sã deschidem încã douã noi staþii la Cluj ºi
Constanþa”, a declarat dl Mihnea STOIAN, director general
CARPAT BETON. 

De la sfârºitul lunii mai, Bucureºtiul este un pic mai verde,
pentru cã s-au finalizat plantãrile de anul acesta prevãzute în programul „Bucureºtiul respirã”, care vizeazã reabilitarea
perdelelor de protecþie ºi a spaþiilor verzi din zona periurbanã a
capitalei. Acþiunea de responsabilitate socialã a companiei
CARPATCEMENT HOLDING este realizatã în parteneriat cu
Asociaþia Experþilor de Mediu, Agenþia de Protecþie a Mediului
Ilfov ºi Agenþia Regionalã de Protecþie a Mediului Bucureºti.
Ultimii copãcei din pãdurea de protecþie de la Cornetu au
fost plantaþi în cadrul unui eveniment care s-a bucurat de prezenþa oficialitãþilor locale, a reprezentanþilor presei, a angajaþilor Carpatcement, precum ºi a partenerilor de la firmele
Colliers International, TNT România, Ogilvy Group.
Arealul împãdurit în aceastã zonã cu salcâm, pin, salcie
ºi plop ocupã 2,4 ha ºi se aflã la o altitudine de 60 – 75 m,
în fosta albie a râului Argeº.
Contribuþia financiarã a CARPATCEMENT HOLDING
pentru programul „Bucureºtiul respirã” se ridicã la 60.000 de
euro, cea mai mare parte a sumei fiind utilizatã pentru lucrãri
pregãtitoare, achiziþionarea ºi plantarea arborilor ºi arbuºtilor,
precum ºi lucrãrile de întreþinere a perdelei forestiere, restul
alocându-se pentru elaborarea studiului de specialitate.
„Suntem foarte bucuroºi sã fim noi iniþiatorii unui astfel
de program ºi sperãm ca acþiunea noastrã sã determine cât
mai multe comunitãþi locale sã se implice în extinderea
zonelor verzi, peste tot în þarã”, a declarat dl Mihai Rohan,
director general CARPATCEMENT HOLDING. 

Rezerve de rezistenþã ale construcþiilor
dr. ing. F.E.I. HANN, preºedinte al CNCisC
Se întâmplã adeseori ca o construcþie
deterioratã, a cãrei rezistenþã pare serios
afectatã, sã continue a suporta încãrcãrile fãrã a da semne vizibile de slãbiciune.
Aceastã comportare poate fi explicatã în
esenþã prin urmãtoarele:
z Construcþiile sunt calculate, în general, pe baza unor procedee simplificate,
aplicate unor scheme de construcþii care sã
uºureze desfãºurarea calculelor; aceste simplificãri merg în sensul creºterii siguranþei.
z Elementele de construcþie sunt
dimensionate pentru a suporta eforturile
maxime ºi, din considerente de facilitare
a execuþiei, dimensiunile sunt uniformizate pe întreg elementul; o defecþiune apãrutã într-o zonã mai puþin
solicitatã nu va afecta rezistenþa generalã.
z Concepþia unei construcþii se
bazeazã, de regulã, pe ipoteza unei
comportãri elastice; o analizã bazatã pe
repartiþia plasticã a momentelor sau pe
teoria relaxãrii, aplicatã sistemelor
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reticulare, poate pune în evidenþã posibile rezistenþe mai mari.
z Încãrcãrile utile de calcul ating
rareori, în practicã, valorile avute în vedere.
z Alegerea în dimensionare a unui
profil metalic standardizat la o secþiune
superioarã, acoperitoare, aduce un plus
de rezistenþã, fie prin modulul de
inerþie mai mare, fie prin respectarea
unei grosimi minime sau a unei deformãri maxime admise.
z Rezistenþa materialelor introduse
în operã poate creºte în timp, ca în
cazul betonului, sau materialele se pot
ecruisa, ca în cazul oþelului.
z Distribuþia eforturilor poate diferi
de cea avutã în vedere la conceperea
construcþiei; grinzile ºi dalele clasice,
care se calculeazã în mod tradiþional la
încovoiere, nu sunt solicitate adesea
numai la încovoiere purã, ci, în cazul
dalelor de deschidere micã, acestea
lucreazã ca o placã subþire, iar în cazul

grinzilor poate apãrea efectul de boltã,
mãrind rezistenþa lor.
z În unele cazuri, încãrcãrile de serviciu pot fi mai mici decât încãrcãrile din
timpul execuþiei/montajului de care s-a
þinut seama la dimensionarea elementelor; de exemplu, presiunea iniþialã
pe un zid de sprijin scade în timp, pe
mãsurã ce se activeazã drenajul apei.
z Metodele de calcul uzuale nu iau
în considerare parametri ca interacþiunea structurã/ teren de fundare,
panouri de perete/ osaturã, structurã
metalicã/ îmbrãcãminte…
z Unele elemente sunt dimensionate
pe criterii ºi de rigiditate ºi de rezistenþã,
putând avea astfel dimensiuni ce
depãºesc necesarul de rezistenþã.
(Dupã „Dégradation, entretien et
réparation des ouvrages du génie civil”
Sidney M. Johnson, Eyrolles, Paris,
1969 (traducere de Michel Londez),
p. 29–33, E. Notes) 
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Reprezentant de marcã în producþia de dibluri
Pentru rezolvarea multor probleme apãrute de-a
lungul anilor în domeniu, KEW introduce un nou sistem în
sfera tehnicilor de fixare pentru construcþii, baza
soluþionãrii rapide a acestor probleme constituind-o
trecerea la un „cod“ al culorilor:
z verdele desemneazã diblul potrivit pentru toate
tipurile de materiale de construcþii;
z oranj este diblul utilizat pentru zidurile din cãrãmidã
ºi piatrã;
z albastrul caracterizeazã soluþiile de fixare pentru
plãci ºi cavitãþi;
z gri este diblul destinat fixãrii în beton.
Culorile caracteristice fiecãrei categorii de dibluri sunt
prezente la ambalarea produsului (în cazul blisterelor) ºi
pe etichete (în cazul cutiilor de carton ºi al dozelor de
plastic).
„Aceastã orientare a fost fãcutã, în special, la solicitarea consumatorilor (clienþilor), în primul rând pentru a
uºura atât identificarea produsului cãutat, cât ºi pentru a
garanta produsul potrivit pentru materialul de construcþie potrivit“ , precizeazã directorul de vânzãri,
dl Laurenþiu Popa.
Un aspect deosebit de important pentru KEW este ºi
asigurarea „fidelitãþii“ clienþilor. În acest sens, s-a pus
accent pe posibilitatea de reutilizare prin închidere
repetatã a ambalajelor. Cutiile sunt astfel executate, încât
un sistem ingenios de tip fereastrã glisantã permite
extragerea produselor dorite ºi apoi închiderea la loc a
cutiilor.
În scopul oferirii unei priviri de ansamblu asupra produselor (cerut atât de normele internaþionale, cât ºi pentru
a preveni deteriorarea cutiilor ºi a dozelor), ambalajele
întregului sortiment sunt prevãzute cu pictograme ºi
desene (schiþe) ale montajelor în care sunt utilizate
respectivele produse.
În scurta perioadã de timp de la intrarea pe piaþa
româneascã cu acest nou mod de adresare, s-a primit din
partea partenerilor firmei confirmarea unei orientãri
corecte. Produsele ºi compania KEW câºtigã, astfel, tot mai
multã încredere. În anul 2006, noi ºi noi standuri de
expunere, având toate caracteristicile descrise, vor apãrea
în reþelele de magazine DIY ºi nu numai.
Optimismul nu poate fi decât justificat, având în vedere
tradiþia ºi experienþa producãtorului german KEW.
Înfiinþatã în anul 1953 în localitatea Wilthen, în apropierea
unui oraº încãrcat de istorie – Dresda, compania a conceput
ºi produs, în anul 1958, primul diblu din nylon.
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În permanenþã, colectivul tehnic a oferit noi ºi noi soluþii
constructive, unele dintre acestea fiind protejate prin patente.
Astazi, KEW GmbH Germany exportã în 35 de þãri, cu
rezultate deosebite pe pieþele din Rusia, Cehia, Austria,
Ungaria, Norvegia, Bulgaria ºi þãrile baltice.
Producþia KEW este segmentatã în 3 domenii:
echipamente din plastic pentru industria auto, unelte,
precum ºi sisteme de fixare. Extinderea pieþelor a fãcut
ca ultimul domeniu – cel al sistemelor de fixare – sã fie
mai puternic ºi mai bine dezvoltat cu 67% faþã de celelalte 2 domenii.
Obiectivul permanent ºi, în acelaºi timp, un mare
avantaj îl constituie rapida ºi flexibila adaptare la cerinþele actuale ale pieþei. Þelul urmãrit, în Germania ºi în
toate þãrile în care se gãsesc produsele companiei, este ca
brandul KEW sã devinã o referinþã în gama sistemelor de
fixare, o certitudine a calitãþii. 

59

PROTECT CHEMICAL
Sisteme de protecþie anticorosivã
a suprafeþelor metalice cu pelicule organice
În prezent, sunt folosite tot mai
multe structuri metalice care intrã în
componenþa unor obiective industriale
sau civile: hale de producþie, depozite,
stâlpi ºi grinzi de susþinere, stâlpi pentru transportul curentului electric,
instalaþii ºi linii tehnologice etc.
Factorul cel mai însemnat care
influenþeazã, în mod negativ, durabilitatea construcþiilor metalice îl constituie coroziunea.
Prevenirea coroziunii ºi protecþia
anticorosivã a structurilor metalice, în
special a celor amplasate ºi exploatate
în atmosferã cu un grad de coroziune
ridicat, depind foarte mult de sistemul
de protecþie aplicat. O protecþie cu
pelicule organice conferã suprafeþei
metalice suport, atât proprietãþi protectoare, cât ºi decorative.
În cazul construcþiilor metalice
situate în atmosfere cu agresivitate
ridicatã, s-a constatat cã suprafeþele
protejate sunt afectate treptat de acþiunea agenþilor corosivi. Studierea
influenþei tuturor factorilor esenþiali,
care condiþioneazã procesul de coroziune a construcþiilor metalice situate
în atmosfere agresive, permite stabilirea celui mai potrivit sistem de
protecþie anticorosivã pentru fiecare
situaþie, iar alegerea acestui sistem nu
poate fi fãcutã decât de specialiºti în
domeniu. Un sistem de protecþie anticorosivã de calitate trebuie sã fie continuu, cu grosime uniformã, aderent
la metalul suport, lipsit de pori, sã
aibã o stabilitate chimicã în condiþiile
mediului agresiv existent, dar ºi o
rezistenþã mecanicã destul de mare.
Dacã sistemul de protecþie îndeplineºte aceste calitãþi, atunci rãmâne
de stabilit grosimea pe care acesta
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trebuie sã o aibã, în funcþie de clasa
de agresivitate a mediului în care va fi
exploatat.
PROTECT CHEMICAL oferã mai
multe tipuri de sisteme de protecþie
anticorosivã a suprafeþelor metalice,
ºi anume:
I. Sisteme de protecþie anticorosivã cu produse bicomponente:
a. Sistem epoxidic de protecþie
anticorosivã:
z 1 strat grund epoxidic IZOCOR
GE3000;
z 2–3 straturi vopsea epoxidicã
IZOCOR VE3000.
b. Sistem epoxi-poliuretanic de
protecþie anticorosivã:
z 1 strat grund epoxidic IZOCOR
GE3000;
z 1–2 straturi vopsea poliuretanicã IZOCOR VP1.
c. Sistem epoxi-gudron de protecþie anticorosivã:
z 1 strat grund epoxidic IZOCOR
GE3000;
z 2–3 straturi vopsea epoxigudron IZOCOR HT.
II. Sistem de protecþie anticorosivã
cu produse monocomponente:
a. Sistem alchidic de protecþie
anticorosivã:
z 1 strat grund alchidic IZOCOR GA;
z 2–3 straturi vopsea alchidicã
IZOCOR VA.
Pentru ca un sistem de protecþie sã
reziste în timp, este foarte important
sã se respecte anumite condiþii de
temperaturã ºi umiditate la aplicarea
produselor IZOCOR, ºi anume:
z temperatura mediului ambiant
sã fie cuprinsã între +15 0C ºi +35 0C;
z umiditatea relativã a aerului sã
fie de (75±5)%;
z umiditatea suportului sã fie de
maximum 4%.

În cele ce urmeazã, vom descrie
câteva date tehnice de aplicare a sistemelor amintite de protecþie anticorosivã a suprafeþelor metalice.
1. Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafaþa metalicã ce urmeazã a fi
protejatã se pregãteºte fie prin sablare
uscatã pânã la luciu metalic, fie
prin ºmirgheluire, periere mecanicã
sau manualã pânã la îndepãrtarea totalã
a particulelor neaderente. Apoi se
desprãfuieºte ºi se degreseazã, prin
ºtergere, cu diluant IZOCOR D101.
2. Aplicarea stratului de grund
În cazul sistemelor de tipul I,
grundul IZOCOR GE3000 se preparã
în momentul utilizãrii, prin amestecarea celor douã componente (rãºina
ºi întãritorul) pânã la omogenizare
completã. Aceasta se face cu ajutorul
unui amestecãtor prevãzut cu agitator
lent, care nu se scoate din masa de
amestecare pânã la finalul omogenizãrii, altfel existând riscul pãtrunderii de aer în material (ceea ce nu
este indicat). Amestecul format se
lasã în repaus circa 5–10 minute,
timp necesar prereticulãrii materialului, dupã care se aplicã peste
suprafaþa metalicã manual, cu pensula sau trafaletul, ori mecanizat cu
pistolul cu aer comprimat. Durata
de utilizare este de aproximativ
60 de minute la temperatura de 20 0C.
Odatã cu creºterea temperaturii
scade durata de utilizare. Nu se vor
prepara cantitãþi mai mari decât cele
care pot fi utilizate în intervalul optim
de aplicare.
Timpul de întãrire este de circa 24 ore.
Pentru sistemul de tip II, grundul
IZOCOR GA se amestecã energic,
înainte de utilizare, în ambalajele
 Revista Construcþiilor  iunie 2006

proprii, pentru a îndepãrta eventualele depuneri de pigment. Acesta
se aplicã peste suprafaþa metalicã
manual, cu pensula, sau mecanizat
cu pistolul cu aer comprimat. Timpul
de uscare este de circa 12 ore la temperatura de 20 0C.
3. Aplicarea straturilor de vopsea
Indiferent de tipul de sistem de
protecþie, primul strat de vopsea se
aplicã peste stratul de grund dupã
12–24 ore, în funcþie de temperaturã
ºi umiditate, numai dupã ce s-a verificat ºi s-a constatat întãrirea completã
a stratului de grund.
În cazul sistemelor de tipul I,
vopseaua se preparã în momentul utilizãrii, prin amestecarea celor douã
componente (rãºina ºi întãritorul)
pânã la omogenizare completã.
Aceasta se face cu ajutorul unui
amestecãtor prevãzut cu agitator lent,
care nu se scoate din masa de
amestecare pânã la finalul omogenizãrii, altfel existând riscul pãtrunderii de aer în material.
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Amestecul format se lasã în repaus
cca 5–10 minute, timp necesar prereticulãrii materialului, dupã care se
aplicã manual, cu pensula sau trafaletul, ori mecanizat cu pistolul cu aer
comprimat, în straturi uniforme cu
aceeaºi grosime pe toatã suprafaþa.
Durata de utilizare este de 45 –
55 minute la temperatura de 20 0C
(în cazul vopselei epoxidice IZOCOR
VE 3000 ºi a vopselei epoxi-gudron
IZOCOR HT) ºi de circa 3 ore la 20 0C
(în cazul vopselei poliuretanice IZOCOR VP1). Odatã cu creºterea temperaturii scade durata de utilizare.
Nu se vor prepara cantitãþi mai mari
decât cele ce pot fi utilizate în intervalul optim de aplicare.
Stratul urmãtor de vopsea se
aplicã dupã circa 24 de ore, în funcþie
de temperaturã ºi umiditate, numai
dupã ce s-a verificat ºi constatat
întãrirea completã a stratului anterior.

În cazul sistemului de tip II,
înainte de utilizare, vopseaua
alchidicã IZOCOR VA se amestecã
energic în ambalajele proprii, pentru
a îndepãrta eventualele depuneri.
Aceasta se aplicã peste stratul de
grund manual, cu pensula, ori mecanizat cu pistolul cu aer comprimat.
Straturile de vopsea se aplicã la interval de 8–12 ore între ele, la temperatura de 20 0C.
Darea în exploatare a sistemelor
de protecþie de tipul I se face dupã
circa 7 (ºapte) zile, iar a sistemului de
tipul II, dupã minimum 3 zile de la
aplicarea ultimului strat, timp în care
se menþin condiþiile de temperaturã ºi
umiditate impuse în timpul aplicãrii.
Sistemele de protecþie sunt stabilite
de cãtre specialiºtii noºtri în funcþie
de condiþiile ºi specificul fiecãrei
lucrãri, ei deplasându-se în teren la
solicitarea beneficiarului, în vederea
stabilirii celor mai bune soluþii
tehnice. 
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Cofraje pe grinzi TOP 50
SISTEMELE DOKA
Cofrajul pe grinzi Top 50 se realizeazã pentru cele mai variate aplicaþii, unde forma, mãrimea, poziþia
ancorãrilor ºi astereala panourilor pot
fi adaptate în funcþie de necesitãþi ºi
se realizeazã cu componentele sistemului Doka standard.
Când este nevoie sã se cofreze
suprafeþe mari, plane sau de orice altã
formã, rãspunsul DOKA la aceastã problemã sunt cofrajele pe grinzi Top 50.
Sistemul foloseºte numai trei componente de bazã cu care se pot însã
realiza cele mai extravagante geometrii cu orice suprafaþã a betonului.
La acestea se adaugã disponibilitatea
sistemului de a fi dimensionat pentru
orice presiune a betonului.
Cofrajele Top 50 sunt create pentru o mare diversitate de necesitãþi ºi
pot fi croite în orice formã ºi format în
funcþie de dimensiunile structurii ce
trebuie cofrate.
Aceste cofraje sunt proiectate de
cãtre specialiºtii firmei DOKA ºi sunt
executate ºi preasamblate de cãtre
unul dintre cele cinci Servicii de prefabricare zonale ale firmei Doka.
Cele trei componente constitutive
ale sistemului sunt grinzile Doka H
20 TOP, barele de aliniere ºi astereala
– care este liber aleasã în funcþie de
suprafaþa de beton aparent doritã de
client.
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Know-how-ul Doka este fructificat
încã din faza de proiectare de cãtre
specialiºtii firmei, care vin cu propuneri concrete de soluþii pentru satisfacerea necesitãþilor clientului.
Proiectarea se face cu precizie milimetricã, graþie unui soft de proiectare
3D-CAD.
Unul dintre marile avantaje este
cã proiectarea ºi execuþia cofrajului
sunt în aceeaºi „mânã”. Se asigurã,
în acest mod, o calitate excepþionalã
a panourilor, rosturi precise de
îmbinare ºi un raster estetic al rosturilor.
O asemenea abordare are ca efect
economisirea de timp pe ºantier ºi
garanteazã potrivirea exactã a
panourilor fãrã lucrãri de retuºare.
În funcþie de sarcina betonului pe
care trebuie s-o suporte cofrajul, se
calculeazã distanþa optimã dintre
grinzile Doka H 20 TOP ºi dintre centurile din barele de aliniere.
Caracteristica esenþialã a sistemului
este flexibilitatea uriaºã. Elementele
acestui cofraj pot fi asamblate pânã la
lãþimi de 6 m ºi înãlþimi de 12 m.
Pot fi utilizate, ca asterealã, plãcile Doka 3SO de 21 mm, plãcile
multistrat (tego) ale firmei Doka,
scândurã cu textura doritã etc.
Ca accesorii se pot folosi cele uzuale
în sistemele Doka: tije de ancorare

de 15 mm, piuliþele superplate de
15 mm, riglele de aliniere, clasicele
deja tuburi de plastic ºi conuri de
etanºare, riglele multifuncþionale ale
sistemului Doka, agãþãtoarele cu
fãlci ºi cele cu gheare, consolele de
betonare, ºpraiþurile ºi contravântuirile tipice ºi multe altele.
Elementele de cofraj se conecteazã între ele cu rigle multifuncþionale WS 10 Top 50, care
preiau toate eforturile din cofraj ºi
asigurã, odatã cu alinierea panourilor,
ºi eliminarea riscurilor deplasãrii dintre panouri. Sistemul este dotat ºi cu
accesorii de colþ interior ºi exterior la
900 sau colþuri variabile reglabile la
orice unghi ascuþit sau obtuz. Tot cu
astfel de elemente de colþ reglabile,
dar ºi cu elemente de cherestea croite
special se pot realiza ºi alte geometrii
distincte: circulare, eliptice sau dupã
orice curbã prevãzutã de arhitect.
Doka România SRL – reprezentanþa prestigioasei firme austriece
„Doka Schalungstechnick”, faciliteazã
accesul clienþilor autohtoni la aceste
categorii de soluþii prin servicii de
consultanþã, proiectare, închiriere ºi
vânzare de asemenea echipamente,
asistenþã tehnicã pe ºantier ºi
trainingul echipelor clientului. 
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Beton autocompactant
CARACTERISTICI ªI DURABILITATE
Liana TEREC, Henriette SZILAGYI – INCERC Filiala Cluj-Napoca

Betonul autocompactant (BAC) este un beton cu compoziþie bine determinatã, care în stare proaspãtã cu
urge sub
propria greutate, umple cofrajul indiferent de forma acestuia ºi atinge factorul maxim de co
ompactare fãrã a necesita
vibrare, oricare ar fi configuraþia armãturii în secþiune. Fluiditatea ºi rezistenþa la segregare a betonului autocompactant conferã acestuia omogenitate ridicatã, în condiþþiile în care volumul de aer oclus în beton este minim. BAC este
frecvent realizat cu raport scãzut apã/ciment, asigurând întãrire rapidã ºi potenþialã înaltã rezistenþã.
Conceptul de beton autocompacttant a fost introdus în terminologia de specialitate a industriei betonului, în anul
1986, de profeso
orul japonez H. Okamura, fiind considerat cea mai revoluþionarã descoperire în domeniul betonului
din
n ultimii cincizeci de ani. Colectivul condus de cercetãtorul japonez K. Ozawa a fost primul care a reuºit sã producã betonul autocompactant la nivel de prototip, în anul 1988, beneficiind de rezultaatele remarcabile înregistrate în
domeniul betonului de înaltã rezistenþã, pentru care exigenþele de fabricare ºi punere în operã erau mult mai severe
decât pentru betonul obiºnuit. În prezent, în Japo
onia, industria de prefabricate este direcþionatã spre adoptarea BAC în
producþia zilnicã.
Utilizarea BAC la realizarea structurilor monolite ºi a celor prefabricate
s-a extins treptat în toatã lumea. În SUA,
o statisticã recentã, elaboratã de
National Precast Concrete Association,
relevã faptul cã 80%-100% din producãtorii de prefabricate, membri ai
asociaþiei menþionate, utilizeazã
curent BAC în producþie, dispunând
de cel puþin o linie tehnologicã pentru
acest tip de beton. Dintre statele
europene care au implementat sistematic tehnologia de producþie BAC,
într-o paletã din ce în ce mai largã de
tipuri de aplicaþii, trebuie citate Suedia,
Danemarca, Olanda ºi Germania.
Extinderea utilizãrii betonului
autocompactant constituie una dintre
cele mai importante evoluþii în cadrul
tehnologiei de realizare a betonului
din ultimii ani, evoluþie înregistratã
datoritã multiplelor avantaje pe care
BAC le prezintã: creºterea productivitãþii muncii (datoritã manoperei mai
reduse), reducerea timpului de execuþie, facilitatea de a realiza secþiuni
complicate (prin formã sau prin
modul de dispunere a armãturilor în
secþiuni), creºterea calitãþii ºi a durabilitãþii betonului (rezultatã prin utilizarea unui matrix uniform, cu
permeabilitate redusã), creºterea
rezistenþelor mecanice ale betonului,
evitarea poluãrii fonice în producþie

sau la punerea în operã, precum ºi
dezvoltarea oportunitãþilor de valorificare a materialelor locale, ca de
exemplu: filer de calcar, deºeuri
industriale de tip cenuºã zburãtoare,
zgurã granularã de furnal etc.
Betonul autocompactant este
competitiv ºi din punctul de vedere al
preþului, datoritã reducerii costului
aferent punerii în operã a betonului,
care echilibreazã costurile mai ridicate ale unora dintre material e l e componente, cum ar fi silicea
ultrafinã sau aditivii superplastifianþi
polycarboxilici.
În prezent, standardele europene
nu includ prevederi specifice pentru
proiectarea, realizarea ºi punerea în
operã a BAC, dar ca prescripþii în
domeniu sunt de menþionat specificaþiile [1] ºi [2] elaborate de EFNARC
ºi, respectiv, de asociaþii europene de
prestigiu, printre care European Precast
Concrete Association, European Cement
Association sau European Ready-mix
Concrete Organisation.

CARACTERISTICI B AC
ÎN S TARE P ROASPÃTÃ
Daca betonul autocompactant
întãrit prezintã proprietãþi similare cu
cele ale betonului obiºnuit sau de
înaltã rezistenþã, calitatea superioarã
a elementelor de construcþii realizate
din BAC se datoreazã proprietãþilor
deosebite ale acestui beton în stare
proaspãtã.
Principalele caracteristici pe care
BAC trebuie sã le aibã în stare proaspãtã sunt: capacitatea de umplere/
curgere, capacitatea mare de trecere
printre barele de armãturã asociate cu
o bunã stabilitate, exprimatã prin
rezistenþã mare la segregare. Exprimarea
în termeni cantitativi a acestor caracteristici este dificilã, întrucât valorile
caracteristicilor menþionate depind în
mod hotãrâtor de tipul aplicaþiei.
În tabelul 1 sunt indicate intervalele de
valori curente pentru aceste caracteristici.
Cu cât este mai mare tasarea, cu
atât este mai mare capacitatea BAC de
a umple cofrajul, sub propria greutate.
Încercarea de determinare a tasãrii este
utilizatã pentru evaluarea capacitãþii

Tabelul 1

continuare în pagina 66 ®
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de curgere liberã a BAC, în absenþa
oricãror obstrucþii. Diametrul masei de
beton tasat este o mãsurã a capacitãþii
de umplere a BAC. Determinarea
tasãrii este încercarea utilizatã cel mai
frecvent, fiind recomandatã chiar ºi pe
ºantier, întrucât permite o evaluare
corectã a capacitãþii de umplere ºi
poate oferi indicaþii referitoare la tendinþa de segregare.
Timpul T50 reprezintã o a doua
indicaþie privind curgerea. Un timp
mai mic indicã o capacitate mai mare
de curgere. Timpul de 3–7 secunde se
considerã acceptabil pentru structuri
inginereºti ºi industriale, iar timpul de
2–5 secunde se considerã acceptabil
pentru construcþii de locuinþe.
Încercarea cu inel J este utilizatã
pentru determinarea capacitãþii de trecere ºi de curgere a BAC. Aceastã
încercare poate fi utilizatã în combinaþie cu încercarea de tasare sau cu
încercarea cu pâlnia V. Barele inelului
J pot fi, în principiu, dispuse în orice
mod, pentru a modela obstrucþionarea
mai mult sau mai puþin severã a trecerii BAC de cãtre barele de armãturã.
Testul „pâlnie“ ºi testul „pâlnie la
t5 minute“ sunt utilizate pentru determinarea capacitãþii de umplere
(curgere) a betonului realizat cu
agregate cu diametrul granulei de
maximum 20 mm. Deºi este conceput
pentru evaluarea capacitãþii de curgere,
rezultatul este afectat de alte proprietãþi ale betonului, decât curgerea.
Forma de con rãsturnat poate cauza
susceptibilitãþi legate de blocarea
curgerii betonului dacã, de exemplu,
betonul conþine agregat grosier în
exces. Timpul mare de curgere poate fi,
de asemenea, asociat cu o deformabilitate scãzutã, datoratã vâscozitãþii
mari a pastei ºi frecãrii dintre particule.
Metoda de încercare cu cutia L
este frecvent utilizatã în laborator, dar
se poate folosi pe ºantier, pentru a
evalua capacitatea de curgere ºi cea
de trecere, ca ºi pentru detectarea
vizualã a tendinþei de segregare. Cu cât
raportul de blocare este mai aproape
de unitate, cu atât este mai mare
capacitatea de curgere. Se recomandã
ca valoarea minimã admisibilã a
raportului de blocare sã fie 0,8. Timpii
T20 ºi T40 dau unele indicaþii relativ la
uºurinþa curgerii, dar nu existã valori
recomandabile, general acceptate,
pentru aceste caracteristici.
Blocarea agregatului grosier de
cãtre barele de armãturã poate fi
detectatã cu uºurinþã vizual.
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CARACTERISTICI BAC
ÎN STARE ÎNTÃRITÃ
Rezistenþa la compresiune a
betonului autocompactant este uºor
superioarã faþã de rezistenþa la compresiune a betonului obiºnuit realizat
cu acelaºi raport apã-ciment, ca
urmare a îmbunãtãþirii aderenþei între
agregate ºi pasta întãritã. Evoluþia
rezistenþei la compresiune a BAC este
similarã evoluþiei rezistenþei betonului
obiºnuit.
Rezistenþa la întindere a betonului
autocompactant de o anumitã clasã ºi
vârstã poate fi, în mod acoperitor,
consideratã a fi egalã cu cea a betonului
obiºnuit, întrucât volumul de pastã nu
influenþeazã rezistenþa la întindere.
Modulul de elasticitate
Cum componenta predominantã a
betonului este reprezentatã prin agregate, tipul ºi cantitatea de agregat, ca
ºi modulul de elasticitate al agregatului
influenþeazã în mod semnificativ
valoarea modulului de elasticitate al
BAC. Dar este de menþionat cã,
datoritã faptului cã betonul autocompactant se caracterizeazã printr-un
conþinut sporit de pastã (ciment +
parte finã + apã), modulul de elasticitate al BAC prezintã valori uºor
scãzute faþã de modulul de elasticitate
al betonului obiºnuit de aceeaºi clasã.
Acest fapt trebuie luat în considerare
la definirea relaþiei efort-deformaþie,
caracteristicã oricãrui beton.
Curgerea lentã ºi contracþia
Fluajul se produce în pasta de
ciment ºi este influenþat de porozitate,
a cãrei valoare este dictatã de raportul
apã/ciment al betonului. În timpul
hidratãrii, porozitatea pastei de ciment
ºi curgerea lentã descresc, odatã cu
creºterea rezistenþei betonului.
Datoritã volumului mare de pastã
de ciment, curgerea lentã pentru BAC
este mai mare decât pentru betonul
obiºnuit de aceeaºi clasã de rezistenþã.
Contracþia este compusã din contracþia autogenã, consumatã în timpul
hidratãrii cimentului, ºi contracþia de
uscare, produsã prin pierderea apei
din beton, în contact cu atmosfera.
Contracþia de uscare este influenþatã
invers proporþional de urmãtorii factori:
volumul de agregate, valoarea modulului de elasticitate al agregatului ºi
diametrul granulei maxime.
La betonul autocompactant (realizat cu raport scãzut apã/ciment),
contracþia de uscare este de regulã
mai redusã decât contracþia autogenã.
Cercetãrile experimentale au evidenþiat cã faþã de betonul de referinþã

(beton obiºnuit vibrat), BAC prezintã
aproximativ aceeaºi deformaþie reologicã, formatã dintr-o deformaþie
mai redusã din contracþie ºi o deformaþie de curgere lentã mai mare.
Aderenþa la armãturã a betonului
obiºnuit (vibrat) poate sã fie deficitarã
în cazul segregãrilor sau în cazul în
care betonul înglobeazã armãtura, fãrã
a realiza integral contactul cu aceasta.
Fluiditatea ºi coeziunea BAC contracareazã aceste efecte, în special în
cazul barelor dispuse la partea superioarã a secþiunilor cu înãlþime mare.
Rezistenþa la foc a betonului autocompactant este similarã cu cea a
betonului obiºnuit, întrucât BAC
poate sã atingã cu uºurinþã cerinþele
pentru beton de înaltã rezistenþã, cu
permeabilitate scãzutã.
Durabilitatea unei structuri din
beton este strâns legatã de permeabilitatea stratului de suprafaþã, cel care
trebuie sã limiteze pãtrunderea substanþelor ce pot produce deteriorãri:
bioxid de carbon, cloruri, sulfaþi, oxigen, apã, baze, acizi etc. Practic, durabilitatea betonului obiºnuit depinde de
compoziþia betonului, modul de
punere în operã, compactare, finisare
ºi tratare. Lipsa de compactare la
suprafaþa betonului obiºnuit, din
cauza dificultãþilor de vibrare în spaþii
reduse ºi cu armãturi dese, poate fi un
motiv al reducerii durabilitãþii elementelor din beton armat obiºnuit,
expuse în medii agresive.
Un element din beton obiºnuit,
compactat prin vibrare internã sau
externã, este eterogen din punctul de
vedere al rezultatului compactãrii, în
sensul cã poate prezenta zone cu permeabilitate mai mare, care faciliteazã
acþiunea factorilor agresivi de mediu.
Permeabilitatea betonului autocompactant depinde în mare mãsurã de
materialele care intrã în compoziþia
betonului ºi de raportul apã/ciment
sau apã/aditiv, dar betonul autocompactant, spre deosebire de betonul
vibrat, prezintã permeabilitate redusã,
uniformã, fãrã zone vulnerabile faþã
de acþiunea factorilor de mediu, ceea
ce îi conferã durabilitate mãritã.
BIBLIOGRAFIE
[1] EFNARC (2002) „Specification
and Guidelines for Self-Compacting
Concrete”
[2] BIBM, CEMBUREAU, ERMCO,
EFCA, EFNARC (2005) „The European Guidelines for Self Compacting
Concrete” 
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Investigarea „in situ“ a umiditãþii clãdirilor –
etapã necesarã pentru modernizarea acestora
c. s. fiz. Monica CHERECHEª, c. p. III fiz. Petru PUTINÃ –
Institutul Naþional de Cercetare în Consttrucþii – INCERC Iaºi

Beneficiind de diverse grade de protecþie termicã, datoritã construirii în diferite perioade, dar în
n general insuficiente, fondul de locuinþe existent în România trebuie sã constituie obiectul unei acþiuni necesare de reabilitare
termotehnicã în scopul ridicãrii calitãþii confortului interior ºi reducerii consumului de energie.
Legislaþia ºi normativele adoptate de România în privinþa reducerii consumurilor de energie în clãdirile noi, dar ºi
în cele deja existente, sunt în concordanþã cu poliitica dusã de UE în acest domeniu. În contextul creat de strategia
dezvoltãrii durabile, în care se pune accent pe promovarea eficienþei ºi a utilizãrii raþionale a energiei la nivelul
clãdirilor, prob
blemele esenþiale care rãmân sunt legate de începerea efectivã ºi pe scarã largã a acþiunilor de expeertizare – auditare, investigare „in situ” ºi de reabilitare termicã a clãdirilor.
În cadrul studiiilor pentru asigurarea confortului termic ºi reducerea consumurilor energetice, prezintã interes
cerrcetãrile efectuate pe clãdiri în exploatare. Una dintre marile probleme cu care s-au confruntat ºi încã se confruntã
clãdirile din fondul locativ existent în þara noastrã ºi chiar pe plan mondial o co
onstituie umiditatea stabilitã în
u termofizic are o importanþã deosebitã în investielementele de construcþie. Cercetarea „in situ” a acestui parametru
garea anvelopei clãdirilor datoritã impactului assupra performanþei de izolare ºi durabilitãþii construcþiilor.
Problemele comportãrii construcþiilorr ºi ale aptitudinii lor pentru exploatare sunt de interes major, nu numai
pentru specialiºtii din co
onstrucþii, dar ºi pentru întreaga populaþie a þãrii, cunoaºterea lor ºi corecta rezolvare fiind
neceesare pentru satisfacerea cerinþelor de siguranþã, confort ºi economie de energie ale societãþii conttemporane.
INVESTIGÃRI „ IN S ITU“
Clãdirile, dupã cum ºtim, sunt
obiecte materiale create ºi destinate a
satisface anumite cerinþe ale celor ce
le-au executat, ocupând un loc
esenþial. Spaþiul neocupat de construcþie formeazã mediul ei ambiant,
interior ºi exterior, de care se delimiteazã prin suprafeþele sale. Cu acest
mediu, dar ºi cu sine însãºi, construcþia se gãseºte în relaþii continue
de interacþiune pe tot parcursul existenþei sale [1].
Investigarea din punct de vedere
termotehnic a clãdirilor existente
urmãreºte, în general:
z mãsurãtori pe unele zone ale
anvelopei clãdirii, înregistrãri ale
temperaturii ºi umiditãþii relative ale
aerului;
z existenþa degradãrilor datoritã
unor cauze exterioare sau interioare;
z identificarea zonelor afectate de
condens sau mucegai, existenþa infiltraþiilor de apã;
z observarea la parter sau subsol a
zonelor afectate de igrasie sau infiltraþii de apã;
68

z efectuarea de calcule termotehnice ºi corelarea cu alte mãsurãtori ºi investigaþii specifice, urmate de
recomandãri de specialitate, privind
mãsuri de rezolvare a deficienþelor
constatate.
Umiditatea excesivã în clãdiri determinã deteriorarea elementelor componente ºi a finisajelor decorative.
Specialiºtii implicaþi în identificarea,
managementul ºi remedierea degradãrilor au ca prioritãþi:
z observarea extinderii umezelii;
z diagnosticarea cauzei problemei;
z monitorizarea schimbãrilor în
ceea ce priveºte nivelul umiditãþii.
Existã instrumente care rãspund
acestor cerinþe având ca aplicaþii
supravegherea de bazã, inspecþia de
control, mãsurarea ºi monitorizarea
nivelului de umiditate ºi diagnosticarea cauzelor. Prevãzute cu douã
moduri de operare – cãutare ºi
mãsurare – acestea vin în sprijinul
distingerii umezelii de suprafaþã ºi de
sub aceasta, informaþie esenþialã
atunci când trebuie determinatã
cauza problemei.

METODE ªI INSTRUMENTE
DE MÃSURARE A PARAMETRILOR
TERMOFIZICI AI CLÃDIRILOR
Fiind unul dintre factorii cu
impact major asupra conductivitãþii
termice a materialelor de construcþie,
implicit asupra performanþei de izolare termicã a unei clãdiri, umiditatea
este un parametru ce necesitã o bunã
cunoaºtere printr-o determinare
corectã.
Metodele de mãsurare a umiditãþii
sunt grupate în funcþie de principiul
de mãsurare [2]:
z rezistenþã ºi capacitate electricã,
voltaj, bazate pe faptul cã proprietãþile electrice ale materialelor variazã cu conþinutul de umiditate
(rezistenþa electricã, constanta
dielectricã);
z microunde, bazate pe un principiu similar cu metodele capacitive,
dar la o frecvenþã mult mai mare.
Termografia în infraroºu ºi
metodele având la bazã microundele
sunt utilizate pentru a identifica zone
cu anomalii de umiditate în anvelopa
clãdirilor. Testele sunt, de obicei,
urmate de investigaþii invazive sau
monitorizare continuã în viitor.
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Fabricat în Marea Britanie,
umidometrul Surveymaster este unul
dintre dispozitivele care permit
mãsurarea nivelului umiditãþii materialelor de construcþie. Cele douã
moduri de operare, când sunt folosite
împreunã, amelioreazã considerabil
capacitatea utilizatorului pentru a
identifica excesul de umiditate ºi
diagnosticarea cauzelor problemelor
datorate umiditãþii.
Cercetarea întreprinsã a recurs la
un aparat modern de mãsurare „in
situ” a umiditãþii, fiind etalonat în
prealabil. Astfel, permite stabilirea
umiditãþii în orice zonã, evitând procedeele clasice care presupuneau
recoltarea de probe ºi transportarea
lor pentru determinãri în laborator.
ETAPELE
MÃSURÃTORILOR EFECTUATE
Studiul efectuat pe clãdiri situate
în zonele climatice II – IV, pentru
determinarea efectelor umiditãþii
asupra durabilitãþii ºi performanþei de
izolare termicã a clãdirilor, a constat
în parcurgerea urmãtoarelor etape [3]:
z analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clãdirii în
mediul construit:
- zona climaticã în care este amplasatã clãdirea;
- orientarea faþã de punctele cardinale;
- distanþa faþã de clãdirile învecinate ºi înãlþimea acestora;
z investigarea preliminarã a
clãdirii, efectuatã prin analizarea
documentaþiei care a stat la baza execuþiei clãdirii ºi a instalaþiilor termice
aferente:
- partiurile de arhitecturã, planuri,
schiþe;
- mãsurarea dimensiunilor geometrice ale elementelor de construcþii;
- mãsurarea dimensiunilor golurilor din pereþi, distanþa dintre goluri,
înãlþimea parapeþilor;
- structura anvelopei clãdirii;
- alcãtuirea ºi materialele care
compun elementele de închidere
exterioarã;
z analiza vizualã a stãrii clãdirii:
- fisuri vizibile;
- degradãri datorate unor cauze
exterioare sau interioare;
- existenþa infiltraþiilor de apã;
- identificarea zonelor afectate de
condens sau mucegai;
- observarea zonelor afectate de
igrasie sau infiltraþii de apã;
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z mãsurãtori ale umiditãþii la
suprafaþa faþadelor corespunzãtoare
celor patru puncte cardinale:
- mãsurarea parametrilor specifici
exteriorului clãdirii (temperatura
aerului, umiditatea aerului, viteza
vântului, gradul de însorire);
- mãsurarea umiditãþii la suprafaþa
faþadei, începând de la baza peretelui
ºi continuând cu mãsurãtori efectuate
din 10 în 10 cm pânã la 100 – 220 cm
înãlþime;
z mãsurãtori ale umiditãþii la interiorul pereþilor:
- practicarea gãurilor cu ajutorul
unui dispozitiv de tip bormaºinã cu
burghiuri cu lungimea de (3,5 cm,
7,5 cm, 11 cm) / (4 cm, 7 cm, 11 cm)
/ (4 cm, 7,5 cm, 12 cm) / (4,5 cm, 9 cm,
13 cm) / (5,5 cm, 8 cm, 13 cm), în
funcþie de structura peretelui ºi de
natura materialelor ce alcãtuiesc
elementul de construcþie;
- lãsarea unui timp de câteva ore
între practicarea gãurilor ºi momentul
mãsurãtorilor, în vederea revenirii
umiditãþii la valoarea normalã, neperturbatã de încãlzirea localã datoratã
frecãrii burghiului cu materialul de
construcþie;
- introducerea sondelor în golurile
practicate, asigurarea unui contact
intim între acestea ºi material prin
apãsarea uºoarã pe extremitatea
liberã ºi efectuarea citirilor de date de
pe display-ul umidometrului.

CARACTERISTICILE CLÃDIRILOR
INVESTIGATE
Mãsurãtorile s-au efectuat pe trei
clãdiri individuale, diferite ca structurã, dar ºi ca amplasare sub aspectul
zonãrii climatice. Clãdirea C1 este
situatã în Vaslui (zona climaticã III),
având pereþii alcãtuiþi din vãlãtuc
(argilã cu paie fibroase), cu ºpriþ din
cioburi de ceramicã spartã.
Situatã în jud. Buzãu (zona climaticã II), clãdirea C2 are pereþii de
zidãrie din blocuri de argilã nearsã.
Pentru ambele clãdiri, tencuiala este
din mortar (nisip cu var ºi ciment),
ºpriþ din nisip cu ciment ºi finisare cu
soluþie din var cu pigment, aplicatã
cu bidineaua sau pompa.
În cazul clãdirii C3, situatã în jud.
Suceava (zona climaticã IV), structura
peretelui se prezintã astfel: zidãrie de
cãrãmidã cu tencuialã finisatã drept,
peste care s-a aplicat var lavabil.
Trebuie menþionatã fundaþia de
piatrã cu mortar de argilã ºi acoperirea cu þiglã pentru toate cele trei
tipuri de clãdiri (foto 1).
Caracteristicile tehnice principale
ale clãdirilor studiate în cele trei zone
climatice s-au concretizat prin stabilirea unor informaþii referitoare la
construcþia în sine (tipul clãdirii,
suprafaþa locuibilã, numãrul total de
unitãþi funcþionale, numãrul de
niveluri ale clãdirilor) ºi la instalaþia
de încãlzire interioarã.
continuare în pagina 70 ®

Foto 1: Mãsurarea umiditãþii la suprafaþa peretelui nordic ºi 20 cm înãlþime
(Clãdire din zona clim
maticã IV)
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Cele trei clãdiri investigate au câte
un nivel, iar sursa principalã de
energie termicã pentru încãlzire este
combustibilul solid de tip lemn.
Perioada construirii clãdirilor este
1950 – 1952 pentru C1, 1959 – 1960
pentru C2 ºi 1938 – 1939 pentru C3
(tabelul 1).
Sinteza datelor aferente celor trei
tipuri de clãdiri, din punctul de
vedere al umiditãþii acumulate în
masa pereþilor, confirmã presupunerea generalã conform cãreia umiditatea cea mai ridicatã este în
interiorul pereþilor nordici. S-a optat
atunci pentru realizarea studiului
comparativ între umiditãþile stabilite
în pereþii nordici, utilizând seturile de
date ale mãsurãtorilor (1 mãsurãtoare
pentru clãdirea C1, 3 mãsurãtori pentru clãdirea C2 ºi 2 mãsurãtori pentru
clãdirea C3).
Analizând ºi prelucrând datele
rezultate în urma mãsurãtorilor efectuate, se pot trage unele concluzii,
þinând însã cont de faptul cã studiul
s-a efectuat în anumite condiþii în
care trebuie luaþi în calcul o serie de
factori cu impact asupra rezultatelor
obþinute (fig. 1).
Trebuie menþionatã în primul rând
perioada anului ºi anume, aprilie –
iulie 2005, precum ºi influenþa factorilor climatici, în special a ploii,
întrucât primãvara anului trecut, prin
excepþie, a fost una în care cantitãþile
de apã cãzute pe m 2 au depãºit
în multe locuri media obiºnuitã.

Tabelul 1: Umiditatea din volum mãsuratã pe tencuiala a 3 tipuri de clãdiri diferite

Mãsurãtorile s-au efectuat în exteriorul construcþiilor, beneficiind de
condiþii meteorologice cu vânt slab,
cer variabil, temperatura aerului exterior 19 – 27 0C ºi umiditatea relativã a
aerului 24 – 36 % (la orele 14.00 –
18.00) [4].

Fig. 1: Profilul umiditãþii pe faþadele nordice
a 3 tipuri de clãdiri din zone climatice diferite

Un alt factor deosebit de important ºi care trebuie luat în calcul este
reprezentat de influenþa clãdirilor
învecinate, situate la distanþe foarte
mici de clãdirile investigate, dar ºi de
vegetaþia arborescentã din jur, care
de asemenea umbreºte porþiuni din
faþade, contribuind la o ventilare
necorespunzãtoare ºi, mai ales,
împiedicând însorirea ºi deci uscarea
pereþilor.
Gradul de eficienþã a colectãrii ºi
scurgerii apei pluviale de pe acoperiº
are o mare importanþã, existând zone
în care burlanele sunt sparte sau nu
pot prelua în totalitate apa scursã de
pe acoperiº, mai ales în cazul ploilor
însemnate cantitativ. Mai mult, în
cazul clãdirilor C2 ºi C3 se constatã
lipsa totalã a acestora.
Trebuie luatã în calcul lipsa trotuarelor de la baza clãdirilor, care
favorizeazã acumularea apei exact
lângã pereþi. Iar când acestea existã,
sunt în mare parte fisurate în anumite
porþiuni, din cauza vechimii sau
circulaþiei. Desigur cã ºi natura solului
continuare în pagina 72 ®
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Pentru profesioniºti
MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE ÎNALTÃ PERFORMANÞÃ
Din gama de membrane de înaltã performanþã de la
Polyglass, vom selecta câteva produse care se preteazã
executãrii hidroizolaþiilor profesioniste.
Reþineþi aceste nume: FUTURA RS4 ºi POLYFLEX.
Fiecare dintre ele a fãcut istorie în hidroizolaþii în
Europa! Aceste produse oferã rezistenþã la temperaturi
scãzute care încep de la -10 0C în jos. FUTURA RS4
ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care
aveþi nevoie când doriþi cea mai lungã durabilitate ºi
o aplicaþie uºoarã în acelaºi timp.
Unde este nevoie sã aplicãm un produs cu o calitate
excelentã? Oriunde!
Nu e aºa de simplu, deoarece – chiar ºi în aceastã
gamã de produse selecte – avem câteva mai potrivite
decât altele, în diverse situaþii. POLYFLEX HP25, de
exemplu, este proiectatã pentru a rezista celui mai
mare stres mecanic. Asta înseamnã cã solicitãrile
mecanice apãrute la poduri, viaducte ºi construcþii subterane ºi oriunde altundeva pot fi preluate de
POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate
în Clasa 1 de rezistenþã la foc. Ele pot fi folosite atunci
când e necesar ca structura sã reziste la acþiunea focului.
Cu cât produsul are calitãþi superioare, cu atât el acoperã un domeniu mai mare de utilizare. În orice situaþie, va trebui sã citiþi datele tehnice sau sã consultaþi
site-ul web pentru a gãsi aplicaþia idealã.
FUTURA RS4 este cel mai performant produs din
gama Polyglass. A fost lansat în urmã cu opt ani.
Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar ºi monostrat.
FUTURA RS4 a fost printre primele membrane în
lume care au trecut de bariera de -25 0C. Produsul îºi
pãstreazã aceastã proprietate chiar ºi dupã 6 luni de la
þinerea sa într-un cuptor, la temperatura de 70 0C.
Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris
de cãtre Uniunea Europeanã ºi efectuat pe o membranã
bituminoasã. FUTURA RS4 este indicatã oriunde sunt
necesare o excelentã rezistenþã mecanicã ºi o duratã
nelimitatã de viaþã.
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Tot în aceastã categorie, întâlnim douã tipuri de
membrane laminate produse de cãtre Polyglass:
COPPERSHIELD, o membranã bituminoasã cu o folie
de cupru ºi POLYALL, aceeaºi membranã bituminoasã
cu o folie de aluminiu. Aceste produse combinã estetica
atractivã cu aplicarea practicã.
O altã membranã – consideratã, fãrã îndoialã,
regina membranelor elastomerice – este ELASTOBOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani
la standardele ICITE (Italia). Aceastã instituþie certificã
produsele doar dupã cele mai stricte selecþii ºi teste,
iar acest simbol de calitate constituie una dintre
cele mai bune certificãri tehnice pe care un produs
bituminos îl poate avea. 
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pe care sunt amplasate clãdirile, precum ºi lipsa proiectelor în execuþia
fundaþiilor pot fi luate în calcul la
explicarea umiditãþii stabilite în
pereþi.
Deci, cauzele care au determinat
umiditatea stabilitã în pereþi sunt în
primul rând condensul, infiltraþiile de
apã de la ploi ºi ascensiunea capilarã
din pãmânt (igrasie) în lipsa unor
hidroizolaþii eficiente.
Configuraþia perimetralã a clãdirilor, cu amplasarea faþã de punctele
cardinale sunt factori care trebuie
menþionaþi în explicarea fenomenelor
întâlnite.
Modelul þãrilor europene dezvoltate ne aratã cã eforturile fãcute
pentru realizarea clãdirilor cu consumuri energetice scãzute s-au bazat
pe progresele importante în domeniul
materialelor de construcþie eficiente
ºi a tehnologiilor de construcþie
performante. Rãmâne sã fie ºi la noi
în primul rând cunoscute, apoi aplicate cu pricepere.
Oricând omul a dorit sã-ºi
economiseascã banii, iar cei pe care
îi are sã-i investeascã în lucruri pe
care le poate folosi imediat. A construi clãdiri cu materiale grele, cu
umiditate mare ºi executate în timp
îndelungat trebuie sã aparþinã trecutului, deoarece aduce multe insatisfacþii, atât constructorului, cât ºi
beneficiarului. În prezent trebuie executate lucrãri cu materiale uºoare ºi
fãrã umiditate în exces. La aceastã
datã, în România se realizeazã mai
mult construcþii clasice din cãrãmidã
ºi beton, ceea ce implicã multe dezavantaje, ca timpul mare de execuþie,
cantitãþi mari de materiale de pus în
operã ºi de transportat, procese
tehnologice umede.
Din studiile realizate de autoritãþile
în materie de construcþii rezultã cã, în
þara noastrã, clãdirile realizate din
beton ºi cãrãmidã au început sã se
degradeze, reabilitarea lor reclamând
un volum ºi mai mare de execuþie,
care se adaugã la necesitatea stringentã de investiþii în construcþii.
O tehnologie care sã reducã aceste
dezavantaje ar fi atât în favoarea constructorului, cât ºi a beneficiarului.
Dacã la acestea se adaugã ºi un preþ mai
mic, se poate vorbi de mari avantaje.
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Comportarea construcþiilor este
un domeniu foarte important,
deoarece se referã la construcþiile pe
locul lor de existenþã, supuse acþiunii
agenþilor de mediu natural ºi tehnologic reali ºi îndeplinindu-ºi funcþiile
lor utilitare conform destinaþiei
dorite. În fond, toatã activitatea de
cercetare, proiectare ºi execuþie are
drept scop tocmai realizarea unor
construcþii apte de a fi exploatate în
condiþiile date ºi care sã satisfacã
în cea mai mare mãsurã cerinþele
beneficiarilor. Pe drept cuvânt, se
poate spune cã numai comportarea
„in situ” a construcþiilor poate sã dea
un verdict valabil privind utilitatea
rezultatelor cercetãrilor ºi sã scoatã la
ivealã necesitãþile unor cercetãri teoretice ºi aplicative pentru a le
îmbunãtãþi rãspunsul la cerinþele
beneficiarilor.
Rezultatele privind umiditatea,
cauzele care o determinã ºi existenþa
sau nu a unor posibilitãþi de remediere sunt necesare pentru a stabili
dacã poate avea loc o modernizare
(reabilitare) eficientã sau dacã este
mai bine ca imobilul sã fie demolat.
În consecinþã, faza „expertizã termicã” a auditului energetic ar trebui
sã includã ºi o investigaþie „in situ” a
umiditãþii.
Prezentele cercetãri, printre puþinele efectuate în þara noastrã, în
zonele climatice II – IV, au urmãrit
evaluarea efectelor acþiunii de lungã
duratã a umiditãþii de echilibru
asupra durabilitãþii ºi performanþei de
izolare termicã a clãdirilor, în vederea obþinerii unor date tehnice cu
implicaþii în construcþia de locuinþe
noi ºi reabilitarea termicã a fondului
construit existent.
Prelucrarea ºi analiza datelor
rezultate în urma mãsurãtorilor efectuate pe suprafaþa pereþilor, începând
de la baza acestora ºi pânã la
înãlþimea de 2–2,20 m, au condus la
concluzia cã umiditatea la suprafaþa
pereþilor scade cu creºterea înãlþimii.
Peste 2,20 m, în general, umiditatea
se stabileºte în jurul unor valori constante de 6–7%, perturbate de
prezenþa eventualelor elemente ca
atice ºi solbancuri, care umbresc
suprafaþa pereþilor, împiedicând local
însorirea ca pe restul pereþilor.

Trebuie menþionat faptul cã umiditatea la suprafaþã cunoaºte variaþii
ºi în zona elementelor de tâmplãrie,
mai exact a ferestrelor prevãzute cu
pervaz, la care se poate menþiona
prezenþa fenomenelor anterioare.
În ceea ce priveºte interiorul
pereþilor, mãsurãtorile s-au efectuat cu
ajutorul sondelor de umiditate, în trei
puncte reprezentative, situate la 10 cm
de la baza peretelui, respectiv 50 cm ºi
100 cm. Introducerea sondelor în interior a necesitat efectuarea unor gãuri
cu adâncimi progresive, în general de
3–5 cm, 7–9 cm ºi 11–13 cm.
Concluziile prezentului studiu se
referã exclusiv la clãdirile analizate,
urmãrind evidenþierea unor aspecte
reale, chiar dacã negative, în vederea
analizãrii acestora ºi eventual a gãsirii
unor soluþii pentru remedierea problemelor existente. Departe de exactitatea mãsurãtorilor efectuate în
laborator, unde condiþiile climatice (ºi
nu numai) sunt în general controlabile,
justeþea valorilor din prezentul studiu
poate fi desigur afectatã de erori.
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Sisteme de parcare auto

PARTENER

SOLUÞII OPTIME
PENTRU UTILIZAREA SPAÞIULUI
ELMAS S.R.L. Braºov, certificatã
ISO 9001:2000, având o gamã completã de instalaþii de ridicat, este
partener exclusiv al companiei germane OTTO WÖHR GmbH, pentru
gama de produse din domeniul sistemelor de parcare auto.
Aceste sisteme de parcare pentru
autoturisme sunt utilizate, mai ales,
atunci când suprafeþele/spaþiile necesare parcãrilor sunt limitate – de
exemplu, de cãtre construcþiile vecine
existente. De asemenea, sunt recomandate ºi în situaþiile în care terenul
are un cost ridicat ºi gradul de ocupare trebuie sã fie maxim – de exemplu, în centrele oraºelor mari sau în
cartiere rezidenþiale.
Cu produsele WÖHR pot fi dotate:
parcãrile publice din centrele oraºelor mari ºi cele de cartier, parcãrile
clãdirilor administrative ºi ale

Foto 1: Levelparker

hotelurilor de lux, saloanele auto ale
reprezentanþelor firmelor producãtoare de autoturisme ºi garajele
vilelor.

Foto 2: Parksafe
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Printre grupele importante de sisteme de parcare auto WÖHR, putem
aminti:
1. Sisteme de parcare tip Parklift
cu 1, 2 sau 3 platforme suprapuse
acþionate hidraulic, simple sau duble,
cu 2, 4 sau 6 locuri de parcare pe
instalaþie, pentru diferite greutãþi,
lungimi, înãlþimi ºi lãþimi de autoturisme (ºi de teren ºi microbuze), cu
adaptare ºi pentru handicapaþi, în
varianta subteranã, suprateranã sau
combinatã. Comanda acþionãrii este
individualã.
2. Sisteme de parcare tip Combilift
cu 2 sau 3 niveluri de platforme, cu
translaþie electromecanicã ºi cu ridicare hidraulicã, cu 3 – 25 locuri de
parcare pe sistem, pentru diferite
lungimi, înãlþimi ºi lãþimi de autoturisme, în varianta subteranã, suprateranã sau combinatã. Comanda
acþionãrii este centralizatã.
3. Sisteme automatizate de parcare tip Levelparker (foto 1) cu 1– 5
niveluri de parcare în 2 – 5 rânduri
paralele, cu translaþie ºi ridicare
electromecanicã, cu 6 – 480 locuri de
parcare pe sistem, pentru diferite
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lungimi ºi lãþimi de autoturisme, în
varianta subteranã.
4. Sisteme automatizate de parcare tip Parksafe (foto 2) cu 3 – 23
niveluri de parcare, cu acþionare
electromecanicã, cu 4 – 44 locuri de
parcare pe sistem, pentru diferite
lungimi, înãlþimi ºi lãþimi de autoturisme, în varianta subteranã, suprateranã sau combinatã.
5. Sisteme automatizate de parcare tip Multiparker (foto 3) cu 1 – 20
niveluri de parcare, cu acþionare
electromecanicã, cu 6 – 320 locuri de
parcare pe sistem, pentru diferite
lungimi, înãlþimi ºi lãþimi de autoturisme, în varianta subteranã, suprateranã sau combinatã. Asigurãm
importul, montajul, punerea în funcþiune a sistemelor de parcare, obþinerea autorizaþiei de funcþionare,
eliberatã de cãtre ISCIR, service în
perioada garanþiei ºi postgaranþiei ºi
consultanþã calificatã, inclusiv teme
de proiectare pentru coordonarea
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Foto 3: Multiparker

proiectelor de execuþie ale lucrãrilor
de plan general – rezistenþã – arhitecturã – instalaþii hidrotehnice-termotehnice-electrice aferente parcãrilor.
Având o experienþã de 15 ani în
domeniul instalaþiilor de ridicat ºi o
reþea de puncte de lucru cu acoperire

naþionalã, compania ELMAS vã oferã
un pachet complet de produse ºi
soluþii din sfera sistemelor logistice.
Detalii suplimentare despre produsele WÖHR puteþi obþine accesând
unul dintre site-urile: www.woehr.de
ºi www.sistemeparcare.ro. 
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Sisteme de cogenerare
În ultima vreme La Timiºoara, Sibiu, Braºov ºi Târgu-Mureº au avut loc seminare de prezentare a firm
m ei
GERMAN POWER SYSTEMS, reprezentant în România al producãtorului de sisteme de cogenerare
DEUTZ PO
O WER SYSTEMS GmbH & Co. Kg din Mannheim Germania.
Partenerii locali au facilitat întâlnirea specialiººtilor din Germania cu firmele de proiectare din zonele respective, cu
reprezentanþi ai companiilor locale de termoficare, ai firmelor de instalaþii ºi construcþii, cadre universitare etc.
Domnii Volkeer Rinke – German Power Systems, Josef Raschke – German Power Systems, Norbert Mueller – Deutz
Power Systems ºi Radu Þurcan – German Power Systems, au fãcut o prezentare a intenþiilor firmei cu parteneerii locali.

Principala temã abordatã a fost
producþia concomitentã de curent
electric ºi energie termicã în sistem
descentralizat, cu ajutorul blocurilor
de cogenerare produse de DEUTZ
POWER SYSTEMS, un sistem eficient
datorat recuperãrii energiei termice,
obþinutã de pe urma producþiei de
energie electricã, realizând emisii
reduse de CO 2 faþã de sistemul
convenþional. Toate acestea se pot
transforma în avantaje financiare prin
comercializarea „Certificatelor de
Mediu”.
De asemenea, sistemele de
cogenerare sunt ideale pentru reducerea pierderilor de energie termicã
din reþelele existente de transport, o
soluþie fiind deja avansatã, ºi anume
modernizarea punctelor termice din
cartierele care se aflã la capãtul
acestor tronsoane, echipându-le cu
blocuri noi de puteri mai mici. Astfel,
nu numai cã sunt eliminate pierderile
de pe reþea, dar se atinge un grad mai
mare de eficienþã prin producerea
simultanã de energie electricã ºi
termicã, folosind drept combustibil
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g a z u l natural sau
motorina!
Aºadar, în condiþiile
scumpirii continue a
preþului materiilor prime
ºi a carburanþilor, utilizarea de soluþii neconvenþionale de producere
atât a energiei electrice,
c â t º i t e r m i c e este
vitalã.
Pentru a putea demonstra utilitatea ºi eficienþa acestor sisteme,
firma German Power Systems are
deja instalat ºi pus în funcþiune un
astfel de sistem care produce 20 kW
electrici, respectiv 38 kW termici
care funcþioneazã pe gaz natural ºi
stã la dispoziþia tuturor celor interesaþi.
În cuvântul sãu, domnul Norbert
Mueller, reprezentantul pentru Europa
Centralã ºi de Est al firmei Deutz
Power Systems din Mannheim, a
fãcut o scurtã prezentare a firmei
Deutz ºi a sistemelor de cogenerare.
Având ca fondatori pe N.A. Otto ºi
E. Langen, K. Benz ºi G. Daimler,
W. Maybach ºi Ettore Bugatti, firma
Deutz are o istorie care dateazã
din 1864.

Atât tradiþia, cât ºi flexibilitatea în
„croirea” blocurilor de cogenerare,
pentru fiecare client în parte, au fãcut
ems sã aibã
ca Deutz Power Syste
instalate în anul 2004 sisteme de
cogenerare care folosesc drept combustibil gazul natural sau biogaz,
aproximativ 300 MW în întreaga
lume. Clienþii þintã ai unor asemenea
blocuri de cogenerare sunt cei care
au un necesar constant de energie termicã ºi electricã pe parcursul anului:
hotelurile, spitalele, spaþiile de agrement (piscine, bazine sportive etc.),
spaþiile industriale (unde este necesar
aburul tehnologic) etc.
Producerea simultanã de curent
electric ºi energie termicã, cu un grad
ridicat de eficienþã, este atuul principal al sistemelor de cogenerare.
În România, sunt instalate deja
3 motoare termice Deutz însumând
4,5 MW, care alimenteazã cu energie
electricã ºi termicã populaþia din
oraºul Cluj. 
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?

De ce

Radu ÞURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT

Cum am putut observa toþi, în anul 2005, piaþa de termice din România a început sã se profesionalizee ze.
Atât clienþii finali – utilizatorii centralelor termice – cât ºi firmele ce comercializeazã ºi oferã service pentru aceste
produse au început sã punã din ce în ce mai mult accent pe calitatea prod
dusului ºi a serviciilor oferite de furnizor.
Pentru firma Hornoff Trade Consult, unicul importator Vaillant în România, dezvoltarea pieþei înseamnã o evoluþie
pozitivã a numãrului de utilizatori Vailllant.
Atât suportul tehnic ºi comercial, cât ºi calitatea produsului determinã creºterea numãrului de clienþi care se intereseazã de produsele Vaillant ºi a tot mai multor firme de service sau vânzaare care se implicã într-o colaborare cu noi.
Principalele puncte care vã ajutã sã justificaþi “Cea mai buna cãldurã” le-am sintetizat ºi vi le prezentãm în continuare.

1. SIGURANÞA ESTE PE PRIMUL LOC
Microcentralele Vaillant sunt dotate cu cele mai multe
elemente de siguranþã care nu numai cã feresc clientul
final de accidente nedorite, dar prelungesc ºi îmbunãtãþesc viaþa aparatului. Printre acestea se numãrã:
z douã microprocesoare ce funcþioneazã în paralel,
verificând simultan starea de funcþionare a aparatului dvs.
O eventualã avarie nu va putea trece de ambele microprocesoare.
z Electrod dublu de aprindere
Pentru o aprindere sigurã aparatele Vaillant sunt prevãzute cu doi electrozi de aprindere, astfel încât scânteia
sã se formeze în poziþia corectã, eliminându-se posibilitatea apariþiei acumulãrilor periculoase de gaze.
z Transformator de ionizare
Indiferent dacã apar variaþii ale tensiunii sau chiar
dacã se inverseazã faza cu nulul, citirea avariei la lipsa de
gaz se va realiza fãrã probleme.

z Protecþia la îngheþ
Pentru un consum minim, în perioadele în care sunteþi
plecaþi, centrala va funcþiona numai pentru a menþine o
temperaturã de 5 0C.
z Limitatorul de temperaturã de siguranþã, protecþia la
lipsa de apã sunt funcþii de siguranþã obligatorii, cerute de
normele europene.

z Prin intermediul vasului de expansiune ºi al supapei
de siguranþã, în instalaþia de încãlzire se va pãstra o presiune constantã, presiunea maximã admisã fiind de 3 bari.
z Toate aparatele Vaillant trec prin numeroase faze de
verificare în condiþii normale de funcþionare, racordate la
gaz ºi apã înainte de a ieºi pe poarta fabricii, fapt ce îl
puteþi demonstra prin urmele lãsate de flacãrã pe camera
de ardere ºi prin apa din aparate.

2. PERFORMANÞE TEHNICE
Variante PRO – cea mai iubitã centralã în România
z Identificarea funcþiilor aparatului se face prin ºapte
leduri – un numãr net superior centralelor prezente pe
piaþã, în scopul de a diagnostica cât mai precis starea
aparatului.
z Debitul minim de apã caldã menajerã de 1,5 l/min
la temperatura constantã a apei calde.
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z Presiunea minimã la care aparatul
funcþioneazã pentru producerea apei
calde menajere este de numai 0,15 bari.
În concluzie: dacã avem apã rece, avem
ºi apã caldã!
z Aprinderea electronicã cu ajutorul
a doi electrozi. De ce Vaillant foloseºte
doi electrozi ºi nu unul singur? Pentru a
elimina posibilitatea ca scânteia produsã sã nu întâlneascã gazul, astfel
ajungându-se la acumulãri de gaz în
camera de ardere. În plus, ca element
de siguranþã, centralele Vaillant sunt
prevãzute cu un al treilea electrod care
are menirea de supraveghere a flãcãrii.
z Placa electronicã: Vaillant este
printre puþinii producãtori care
realizeazã în fabrica proprie ºi placa
electronicã.
z Variaþiile de presiune ale combustibilului, mai ales în perioadele reci,
nu influenþeazã funcþionarea aparatului.
z Setul de livrare conþine toate
accesoriile necesare punerii în funcþiune în cele mai bune condiþii a
centralei Vaillant, fãrã necesitatea
achiziþionãrii separate a altor produse.

Variantele PLUS includ, pe lângã
avantajele menþionate mai sus, ºi urmãtoarele:
z Funcþia de pornire la cald: spre deosebire de alte
modele prezente pe piaþã, la aceastã variantã timpul de
aºteptare pentru obþinerea de apã caldã menajerã este
substanþial redus;
z Trebuie adãugat cã variantele de 24 ºi 28 kW sunt
prevãzute cu un schimbãtor secundar de cãldurã format
din 20 de plãci, ceea ce conduce la îmbunãtãþirea
randamentului. Aceste aparate au fost catalogate ca
centrale cu un confort de 3 stele la apa caldã menajerã;
z Display-ul mare vã oferã posibilitatea setãrii ºi
vizualizãrii exacte a stãrii de funcþionare a aparatului;
z By-pass-ul automat oferã posibilitatea dotãrii ºi
reglãrii cu robinete termostatate a radiatoarelor din
instalaþia de încãlzire.
Variantele Aqua Confort au fost create pentru clienþii
care îºi doresc un confort de apã caldã menajerã mai
mare. Acestea înglobeazã toate performanþele tehnice de
mai sus, fiind dotate pentru realizarea acestui confort
sporit de apã caldã menajerã cu un vas de acumulare
de 20 litri.

3. TRADIÞIE
Se ºtie foarte bine cã experienþa te face mai bun.
Vaillant are o experienþã de 135 de ani.

Vaillant este cel de Cercetare ºi Dezvoltare. Proiecte mari
de cercetare ale UE au fost atribuite firmei Vaillant.

5. P ROFESIONALISM
Vaillant este specializat pe încãlzirea individualã cu
puteri cuprinse între 12 ºi 390 kW. Creativitatea ºi întreg
know-how-ul specialiºtilor de la Vaillant se concentreazã
numai asupra acestui domeniu pentru cã numai aºa poþi fi
cel mai bun.
Profesionist înseamnã sã fii cel mai bun în domeniul tãu!

6. G AMA D E P RODUSE
Datoritã orientãrii cãtre client, Vaillant a creat cea mai
largã gamã de centrale murale. Orice client poate gãsi
produsul care i se potriveºte!
Sperãm ca aceste 6 puncte sã vã convingã sã optaþi
pentru „Cea mai bunã cãldurã“!
Informaþii suplimentare la HTC – Hornoff Trade Consult,
Tel.: 021-350.23.35, 37; E-mail: office@vailllant.ro.

4. I NOVAÞIE
Primul Geyser a fost inventat de Vaillant. De aici a
început totul. Vaillant ºtie cã, fãrã o dezvoltare ºi perfecþionare continuã, nu poate rãmâne primul. Din aceastã
cauzã, cel mai important departament din cadrul firmei
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Importator unic Vaillant pentru România ºi reþeaua
naþionalã de distribuitori autorizaþi.
Detalii pe
e www.vaillant.ro.
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AquaPUR – rezervorul tãu de sãnãtate
AquaPUR, inovaþia dezvoltatã de cãtre VALROM INDUSTRIE, reprezintã o clasã specialã de rezervoare, care utilizeazã tehnologia Valsept ºi care, datoritã structurii materialului folosit în procesul dee confecþionare, permite pãstrarea
pe termen îndelungat a apei potabile/uleiului/laptelui, menþine ºii îmbunãtãþeºte potabilitatea fluidului, prin inhibarea
dezvoltãrii microorganismelor. Rezervorul Aqu
uaPUR poate fi utilizat ºi ca vas tampon, în componenþa sistemelor de
alimentare cu apã rece. AquaPUR
R reprezintã un produs antimicrobian, având la bazã ioni de argint, care inhibã
dezvoltarea bacteriillor, a ciupercilor, algelor, mucegaiurilor etc., ce se dezvoltã în lichidul depozitat.
Caracteristicile antimicrobiene ale
argintului sunt cunoscute din antichitate, el fiind folosit pentru pãstrarea în
siguranþã a apei potabile. Argintul
reprezintã un metal care apare în
naturã, fiind o alternativã viabilã la
produºii chimici de sintezã. În prezent,
spectrul de aplicabilitate al argintului
s-a extins în domenii dintre cele mai
diverse, cum ar fi: obiecte de uz casnic, igienã personalã, ambalaje alimentare, confecþii, medicinã etc.,
pentru a conferi caracteristici bactericide.
Argintul previne îmbolnãvirile cauzate
de microorganisme al cãror mediu de
dezvoltare este apa sau mediile umede.
AquaPUR se deosebeºte prin structura triplustrat a peretelui:
z stratul exterior, de culoare albã,
este realizat din polietilenã de joasã
densitate;
z stratul intermediar, din polietilenã expandatã, are rol anticondens;
z stratul din interior, realizat prin
introducerea unui agent bactericid
anorganic (biocid) în materia primã,
are rolul de inhibare a dezvoltãrii
bacteriilor, ciupercilor ºi algelor.
Studiile de laborator, efectuate la
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
(Germania) ºi la Institutul Cantacuzino
(România), atestã reducerea cu 99,5%
a culturilor de Staphylococcus Aureus,
Salmonella Typhimurium, Escherichia
Coli, Legionella Pneumophia ºi
Pseudomonas Aeruginosa, în primele
24 ore de la contactul dintre rezervorul AquaPUR ºi mediul depozitat.
Dupã 48 ore de la producerea acestui
contact, are loc inhibarea completã
a dezvoltãrii microorganismelor,
îmbunãtãþind potabilitatea mediului
depozitat.
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Tehnologia este sigurã, eficientã ºi
este activã pe toatã durata de exploatare a produsului.
MECANISMUL DE ACÞIUNE CUPRINDE
URMÃTOARELE ETAPE:
z stratul activ este expus mediului
de imersie la interfaþa cu lichidul;
+
z ionii Ag difuzeazã în mediul de
imersie;
z gradientul de concentraþie creºte
ºi se stabileºte echilibrul la un nivel
de circa 20y30 pãrþi per milion (ppm);
z dezvoltarea microorganismelor
este inhibatã;
+
z ionii Ag
sunt eliberaþi pe
mãsurã ce se consumã. Concentraþia
de echilibru se atinge dupã cca
24y48 ore, în funcþie de cantitatea de
lichid. Tehnologia este complet sigurã,
concentraþia fiind extrem de scãzutã.
AVANTAJELE
REZERVORULUI AQUAPUR
z inhibã dezvoltarea microorganismelor ºi menþine potabilitatea apei
pe termen lung;
z are un spectru larg de acþiune
asupra microorganismelor (peste 25 de
tipuri de bacterii, alge, ciuperci etc);
z utilizabil pentru o gamã largã de
fluide care pot fi pãstrate;
z este non-toxic, non-iritant ºi
non-alergic;
z nu necesitã utilizarea dezinfectanþilor sau acþiuni de curãþare
periodicã;
z nu schimbã calitãþile organoleptice ale fluidului pãstrat;
z tehnologia este activã pe toatã
durata de exploatare a produsului;
z nu are impact asupra mediului
înconjurãtor;

prezintã diversitate dimensionalã;
z se adapteazã la configuraþii variate ale spaþiului de amplasare;
z grad redus de ocupare a spaþiului, având o amprentã minimã la sol,
de 680x680 mm;
z extinderea capacitãþii de stocare, prin montarea rezervoarelor sub
formã de baterii;
z gamã completã de accesorii –
rezervorul se comercializeazã împreunã cu sistemul de racordare necesar;
z transport, depozitare ºi punere
în operã simple – rezervorul prezintã
un cordon de manipulare, pentru o
manevrare simplã.
Rezervoarele AquaPUR sunt realizate în douã variante de prezentare:
rezervoare rectangulare, având capacitãþi de 300, 500 ºi 750 litri ºi
rezervoare cilindrice verticale, având
capacitatea de 500 litri. Rezervoarele
rectangulare pot fi racordate sub
formã de baterii, având capacitãþi de
1.500, 2.250 ºi 3.000 litri, în structura
doritã. VALROM pune la dispoziþie
tubulatura ºi fitingurile necesare
racordãrii rezervoarelor.
AquaPUR nu permite depozitarea
combustibililor, a substanþelor chimice
agresive sau a produselor pentru care
se doreºte acceptarea proceselor de
fermentare naturalã sau indusã (vin,
must, murãturi etc). VALROM recomandã utilizarea rezervoarelor AquaPUR la presiuni atmosferice ºi la
temperaturi cuprinse între -20 ºi 50 0C. 
z
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Surse alternative de producere
a energiei termice
CAZANE ELECTRICE ªI PE COMBUSTIBIL SOLID
Centralele electrice ºi cazanele pe combustibil solid sunt variantele tot mai frecvente de înlocuiree sau
completare în instalaþiile termice care funcþioneazã cu motorinã sau gaze naturale. Oricare dinttre soluþii poate
garanta un confort termic ridicat ºi o exploatare în condiþii de maximã siguranþã.

EU-RO INSTALAÞII SA doreºte ca,
prin prezentarea acestor game de
produse, sã vinã ºi în ajutorul celor
care, din diferite motive de naturã
legislativã sau administrativã, nu pot
sã asigure un confort termic imobilului în care locuiesc sau în care îºi
desfãºoarã activitatea de zi cu zi.
Fiind uºor de exploatat ºi
întreþinut, sistemul de încãlzire
echipat cu centrale electrice este de
departe soluþia cea mai la îndemânã
pentru utilizatorul final. Beneficiind
de elemente de automatizare din ce
în ce mai complexe (relee de
semnalizare, termostate de siguranþã,
presostate), centralele electrice asigurã
un înalt grad de confort ºi siguranþã în
exploatare. Datoritã faptului cã
reþeaua de alimentare cu energie
electricã este larg rãspânditã, iar
preþul curentului electric este mai
mic în comparaþie cu ceilalþi combustibili, centrala electricã este
soluþia optimã pentru asigurarea confortului termic.
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Din punctul de vedere al protecþiei mediului, putem spune cã
acest tip de aparat este în totalitate
ecologic, neproducând emisii de
noxe în atmosferã. Întrucât nu necesitã aer de combustie ºi nici coº de
fum pentru evacuarea gazelor de
ardere, centrala electricã poate fi
montatã în absolut orice încãpere a
unui imobil, neavând nevoie sã
respecte o seamã de cerinþe de siguranþã ºi exploatare obligatorii la alte
tipuri de aparate.
Înaltul grad de fiabilitate al elementelor componente face ca
reglajul cazanelor electrice sã fie simplu, timpul de reacþie rapid ºi eficient,
iar cuplarea gradualã a puterii permite evitarea suprasolicitãrii reþelei
electrice.
Tabloul de comandã, blocul
hidraulic încorporat ºi unitatea electronicã asigurã o fiabilitate îndelungatã în condiþii de maximã siguranþã.
Pentru zonele unde nici reþeaua
de alimentare cu energie electricã ºi
nici cea de gaze naturale nu sunt
disponibile, EU-RO INSTALAÞII SA

vã recomandã utilizarea cazanelor pe
combustibil solid – atât cele cu tiraj
natural, cât ºi cele cu funcþionare pe
gazeificare.
Din punctul de vedere al elementelor de siguranþã ºi comandã,
cazanele pe combustibil solid
funcþionând pe principiul gazeificãrii
sunt asemãnãtoare cu centralele electrice, fiind echipate cu termostat de
gaze arse care serveºte la decuplarea
ventilatorului dupã arderea combustibilului, cu termostat de reglaj
agent termic ºi cu termostat de siguranþã care serveºte ca protecþie a
cazanului împotriva supraîncãlzirii,
în cazul defectãrii termostatului de
reglaj, sau ca semnalizare a depãºirii
temperaturii critice.
Arderea pe principiul gazeificãrii
se realizeazã la temperaturi ridicate,
rezultând un consum de combustibil
mai scãzut ºi o funcþionare mai ecologicã, la randamente de peste
80%–85 %.
Un alt avantaj al unui asemenea
tip de cazan este cã, în urma arderii,
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rezultã o cantitate micã de cenuºã,
curãþirea fãcându-se la un interval de
3 pânã la 7 zile. Se obþine astfel un
timp cât mai îndelungat de
funcþionare al cazanului la sarcinã
maximã.
Combustibilul folosit poate fi lemnul, atât în starea sa brutã, cât ºi sub
formã de brichete, dar ºi cãrbunele,
cocsul ºi produsele derivate, inclusiv
deºeurile de lemn.
Fiind realizate din fontã sau oþel,
în cazul celor cu funcþionare pe
gazeificare, cazanele pe combustibil
solid au o duratã de viaþã mare, iar
preþul lor, în comparaþie cu al altor
tipuri de echipamente de încãlzire,
este cu mult mai mic, acest aspect
transformându-le în opþiunea numãrul 1
la alegerea unui sistem de încãlzire.
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastrã în completarea ofertei de
cazane pe combustibil solid, EU - RO
INSTALAÞII s-a specializat în producerea, comercializarea ºi montarea
unei largi game de coºuri de fum, atât
din aluminiu, cât ºi din inox,
necesare exploatãrii în condiþii de
siguranþã ºi randament maxim.
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EU-RO INSTALAÞII, firmã cu o
experienþã de 11 ani în realizarea de
instalaþii de încãlzire, sanitare ºi
ventilaþii – în domeniul casnic ºi
industrial – vã stã la dispoziþie prin
specialiºtii sãi, atât pentru determinarea echipamentului cât ºi a tipului
de instalaþie potrivit pentru spaþiul
dumneavoastrã.
Preocuparea noastrã de zi cu zi
este livrarea la timp a unui produs
care se potriveºte cerinþelor clientului
ºi este de calitate superioarã.

SC EU-RO INSTALAÞII SA
Intrarea Hotarului nr. 1, sector 6, Bucureºti
Tel.: 021/317.27.68
021/317.27
7.69
021/430.18.85
0722-575.260
tehnic@euroinstalatii.ro
www.euroinstalatii.ro
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Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii din Iaºi

ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI ÎN CONSTRUCÞII
prof. dr. ing. A. RADU, prof. dr. ing. T. MATEESCU

Numeroase considerente (preþul crescând al combustibililor fosili, situaþia economicã la nivelul þãrrii care trebuie
sã importe petrol ºi gaze naturale, presiunea asupra bugetului familiilor, epuizareaa resurselor naturale, fenomenul de
serã planetar care a luat proporþii îngrijorãtoare ºi racordarea la mãsurile adoptate de Uniunea Europeanã) situeazã
eficientizarea energeticã a clãdirilor civile (rrezidenþiale ºi din sectorul terþiar) în centrul preocupãrilor guvernamentale.
Vizând trecerea de la principiile generale privind dezvoltarea durabilã ºi rezultatele cercetãrilor desfãºurate pe plan
mo
ondial, la transpunerea lor în practicã – legislaþia recentã ºi o serie de reglementãri tehnice au caa obiect:
z reguli de proiectare pentru clãdirile noi ºi pentru modernizarea (reabilitarea fondului construit exiistent, corelate
cu ansamblul exigenþelor esenþiale de calitate (A,B,C,D,E,F);
z modalitãþi de caracterizare a eficienþei energetice a clãdirilor, la fel cu orice alt produs industriial astfel încât sã
existe un criteriu principal util în tranzacþiile pe piaþa liberã;
z stabilirea unor soluþii optime de modernizare adaptate specificului din România (climã, seismicitate,, tipuri de
structuri, nivel de trai ºi de educaþie, sistem energetic naþional ºi încã altele).
OBIECTUL A UDITULUI E NERGETIC
Sub denumirea generalã de audit
energetic se înþeleg etapele distincte,
dar deplin corelate care se desfãºoarã
succesiv:
z expertiza termicã (denumitã în
þãrile francofone diagnostic termic).
Este elementul de bazã prin care se
prezintã anatomia elementelor de
construcþii ºi a sistemului de instalaþii-echipamente în stadiul actual al
unei clãdiri existente, cu toate caracteristicile geometrice ºi termotehnice,
inclusiv bilanþul energetic anual în
condiþii convenþionale de calcul
climã, nivel de confort, regim de utilizare, totul referitor la necesarul de
energie finalã în starea actualã;
z certificatul energetic prin care
se prezintã sintetic rezultatele expertizei tehnice ºi încadrarea într-o clasã
de eficienþã energeticã (labelizare).
Certificatul energetic va trebui sã
includã cuantumul emisiilor de gaze
cu efect de serã (GES) ºi probabil
nivelul altor nocivitãþi de luat în considerare, care au legãturã cu eficientizarea energeticã;
z recomandãrile de eficientizare
referitoare la protecþia termicã,

sursele de energie, instalaþiile ºi
echipamentele din clãdire, regimul
de exploatare. Aceastã ultimã parte a
auditului energetic trebuie sã stea la
baza proiectului de modernizare ºi sã
aibã în vedere cele mai noi posibilitãþi
existente. Specialiºtii care întocmesc
recomandãrile de eficientizare energeticã trebuie sã analizeze toate
consecinþele mãsurilor pe care le recomandã (risc de condens, depãºirea capacitãþii portante, posibilitatea inspectãrii
acesteia dupã un eventual seism, furtunã sau inundaþie, modalitãþile de
întreþinere ulterioarã ºi de reparaþii
capitale, asigurarea unui nivel de
igienã-confort corespunzãtor.
Astfel, auditul energetic este o
operaþie complexã de mare importanþã pentru îndeplinirea planului
strategic naþional, prin care se
urmãreºte eficienþa energeticã a
clãdirilor civile. Desigur, fiind o etapã
necesarã, auditul energetic nu este ºi
suficient deoarece nimic nu se poate
realiza fãrã fonduri de investiþii ºi fãrã
un climat civic favorabil din partea
populaþiei încã puþin educatã în
aceastã direcþie. Deocamdatã, când

se cumpãrã un apartament sau o
clãdire atenþia se îndreaptã asupra
amplasamentului, a structurii de
rezistenþã, vechimii, funcþionalitãþii,
finisajelor, esteticii ºi sursei de
încãlzire, dar foarte puþin asupra eficienþei energetice a imobilului
respectiv. Agenþiile imobiliare nici nu
menþioneazã acest aspect. Este o situaþie care trebuie sã se schimbe.
Pentru a face faþã acestor cerinþe,
ministerul de resort a adoptat un
regulament de atestare a auditorilor
energetici pentru construcþii ºi,
respectiv, pentru instalaþiile din clãdiri
civile. Recunoscând faptul cã auditul
energetic este o activitate de strictã
specialitate, examenul de atestare a
fost organizat la universitãþile tehnice
pe lângã facultãþile cu profil de construcþii ºi instalaþii. Comisiile formate
din cadre didactice pot include ºi
specialiºti din producþie sau cercetare
ºi proiectare cu experienþã în domeniu.
Cadrul general al reglementãrilor
a fost stabilit de minister, de Asociaþia
Inginerilor de Instalaþii, precum ºi de
nou înfiinþata Asociaþie a Auditorilor
Energetici, în primã etapã fãrã consultarea universitãþilor tehnice din
provincie.
continuare în pagina 86 ®
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PREGÃTIREA C ANDIDAÞILOR
În centrele universitare din
Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi ºi
Timiºoara au fost organizate cursuri
de pregãtire ºi se desfãºoarã forme de
aprofundare prin masterat ºi doctorat.
Cursurile de pregãtire þin seama
de faptul cã lucrãrile de audit energetic presupun mai multe condiþii
preliminare.
a. Baze
z cunoaºterea aprofundatã a
analizei fenomenelor specifice de
transfer de masã ºi cãldurã (termotehnicã ºi higrotermicã) în elementele de construcþii cu spaþiile
aferente ºi în instalaþiile ºi echipamentele din clãdiri;
z cunoaºterea alcãtuirii elementelor de construcþii ºi a celor de
instalaþii-echipamente, rãspunzând
ansamblului exigenþelor de calitate
A,B,C,,D,E,F;
z înþelegerea corectã a principiilor dezvoltãrii durabile, în partea
care se referã la energie, la trecerea
de la perioada surselor fosile ieftine,
dar poluante, epuizabile ºi neregenerabile la o alta în care preocuparea
pentru economia de energie ºi valorificarea surselor curate, regenerabile
sã fie dominantã.
b. Reglementãri
Un auditor ar trebui sã cunoascã
actele legislative, reglementãrile
tehnice, ghidurile ºi alte numeroase
documente elaborate în serie de cãtre
INCERC, IPCT ºi alte instituþii centrale
la care se adaugã un numãr foarte
mare de standarde ISO ºi norme
europene (EN) în curs de însuºire.
Este un efort considerabil cu care
puþini reuºesc sã fie la curent într-o
perioadã atât de scurtã ºi fãrã posibilitatea de a dispune de majoritatea
acestor materiale pentru a le studia.
Din ansamblul reglementãrilor se disting:
z normativele seriei C107 care
prezintã detaliat regulile de calcul
higrotermic pentru proiectarea construcþiilor (autor IPCT, dr. ing. Mihaela
Georgescu ºi colaboratori);
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z normativele seriei NP 47, 48, 49
care stabilesc regulile de caracterizare a clãdirilor, elementelor de construcþii ºi a celor de instalaþii (autor
INCERC, dr. ing. Dan Constantinescu
ºi colaboratori).
Potrivit opiniei generale, acestea
din urmã sunt excesiv de complicate,
þinând seama cã o rafinare prea mare
a calculelor bazate pe metode deterministe ºi în regim staþionar (în timp
ce fenomenele reale au caracter pronunþat aleatoriu ºi nestaþionar) nu se
justificã pentru scopul urmãrit. Dupã
exemplul occidental, sunt necesare
metode de analizã simplificate, astfel
încât auditul pentru o clãdire sã nu
echivaleze cu o cercetare ºtiinþificã
inutilã în practicã.
EXAMENUL D E A TESTARE
În concordanþã cu ordinul MTCT
examenul a fost organizat la UT Iaºi
de cãtre douã comisii distincte,
fiecare având ºapte membri.
Cele douã comisii s-au consultat
în prealabil ºi pe parcurs ºi au ajuns
la metodologii de lucru similare, fiind
de acord cã examinarea nu poate
avea loc în comun ºi nu poate da loc
la calitatea de auditor pentru construcþii ºi instalaþii decât dacã solicitantul se prezintã ºi susþine ambele
examene.
Prima parte a examenului a fost
una de elemente de bazã simple,
privind termotehnica ºi higrotermica
în construcþii, de tip test grilã. Niciun
candidat nu s-a prezentat cu o lucrare
de audit întocmitã în prealabil. Astfel,
a fost necesar sã li se cearã una în
interval de douã ore, având la dispoziþie toate datele iniþiale necesare ºi
libertatea de a folosi reglementãrile
tehnice în vigoare. S-a discutat cu
fiecare candidat asupra lucrãrii
întocmite, întrebãrile fiind puse succesiv de toþi membrii comisiei, calculându-se media la aceastã etapã.
Au fost admiºi 4 auditori pentru
construcþii (2 gradul I ºi 2 gradul II) ºi
3 pentru instalaþii (2 gradul I ºi 1
gradul II).

CONCLUZIILE PRIMULUI EXAMEN
DE ATESTARE
Din examenul desfãºurat au rezultat urmãtoarele concluzii generale:
z clãdirile sunt sisteme complexe
compuse din subsisteme de construcþii, respectiv instalaþii ºi echipamente care contribuie în comun la
eficienþa energeticã de ansamblu, dar
care sunt alcãtuite ºi funcþioneazã
diferit, ceea ce face ca ºi pregãtirea
universitarã de specialitate sã aibã
totdeauna loc separat. Auditul presupune existenþa a doi specialiºti care
trebuie sã colaboreze pe baza unei
înþelegeri prealabile;
z candidaþii au dovedit pregãtire
teoreticã mediocrã, reflectând importanþa redusã care se acorda în trecut
problemelor economiei de energie.
Pânã acum, arhitecþii fixau forma
clãdirii, distribuþia ºi alcãtuirea generalã a elementelor de construcþii,
inginerii constructori dimensionau
structura de rezistenþã ºi fãceau anumite verificãri higrotermice referitoare la igienã - confort - durabilitate,
iar inginerii de instalaþii prevedeau
instalaþiile necesare pentru utilizarea
corespunzãtoare a clãdirii (încãlzire,
instalaþii sanitare, iluminare etc).
Noþiunile de energie primarã, secundarã ºi finalã, utilizarea sistemului
internaþional de unitãþi, definirea
mãrimilor termotehnice de bazã, ca ºi
principiile dezvoltãrii durabile nu
au devenit încã familiare, fãrã a
mai menþiona utilizarea surselor
regenerabile;
z sunt necesare: o pregãtire mai
bunã sub forma cursurilor introductive orientative de câteva zile, existenþa manualelor de pregãtire
individualã sintetice, având probleme
rezolvate ºi, în final, seminarii de
aprofundare a ansamblului cunoºtinþelor necesare pentru audit;
z candidaþii trebuie sã fie într-adevãr preocupaþi de problematicã ºi sã
caute sã fie la curent cu evoluþia
rapidã a tehnologiilor, folosirea programelor de calcul specializate ºi
consultarea revistelor de specialitate. 
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SISTEME DE DRENAJ AL APELOR DE SUPRAFAÞÃ
Captarea ºi evacuarea apelor superficiale obþinute din precipitaþii meteorice sau din lucrãri indu
ustriale ºi agricole au constituit
mereu o prioritate în activitatea omului. Aceste necesitãþi, în ulltimii
ani, au fost mãrite în mod clar din cauza schimbãrilor climatice ºi
morfologice în teritoriu (exemplu: calamitãþile anului 2005).
MUFLE Drain este soluþia idealã cerutã de proiectanþi,
deoarece combinã caracteristici tehnice, practice ºi economice
pentru punerea în operã, care este indispensab
bilã pentru instalatori.
MUFLE spa, producãtor italian al produselor de drenaj al apelor de
suprafaþãã, deþine o gamã vastã de produse pentru a drena apele
pluviale ºi a consolida locurile cu situaþii problematice la dren.
MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, cum ar fi:
z Drenajul punctual – compus din capace ºi grãtare de
canalizare cu ramã din fontã nodularã 500–7 de la dimensiunile
minime de 300 x 300 mm pânã la 850 x 850 mm. Exemplu: seria
OMEGA în clasa D 400, 850 x 850 cu I600 dispune de unele
opþiuni: garniturã antizgomot, greutate de numai 57 kg, balama
ºi un sistem de încuietoare cu cheie a capacului (cheie specialã
antifurt) mai sigur decât cele obiºnuite.

z Drenajul din oþel inox – gama de cãmine ºi rigole de
colectare a mãrcii ASVOX este realizatã în întregime din oþel
inox AISI 304, fiind în mãsurã sã satisfacã toate exigenþele în
materie de rezistenþã mecanicã, chimicã ºi termicã. Calitatea
sistemelor noastre de drenaj în totalitate inspecþionabile satisface
caracteristicile de curãþenie ºi igienã, în conformitate cu normativele comunitar europeene.
Linia ASVOX este compusã din sifoane pietonale ºi carosabile, rigole cu fisurã ºi grãtare necesare sectoarelor agro-alimentare, în abatoare, spitale, laboratoare, industria chimicã ºi
farmaceuticã, oriunde este necesar drenajul unor cantitãþi mari
de apã în timp record.

SISTEME DE ACOPERIRE
A BORDURILOR DE PISCINE – TWIN

z Drenajul liniar – compus din rigole ºi grãtare rezistente
pentru toate clasele de greutate potrivit încãrcãturii, conform
normativelor în vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900).
Rigola realizatã din HD–PE (polietilenã de înaltã densitate) rezistentã la lovituri ºi salturi termice, conservã aceleaºi caracteristici
de robusteþe ºi elasticitate de la -500 0C pânã la +1000 0C.
Inatacabilã de cãtre agenþii chimici ºi atmosferici, HD–PE rezistã
perfect la o vastã gamã de acizi, sãruri ºi baze, uleiuri minerale
ºi petrol. Rigola MUFLE Drain poate fi instalatã cu siguranþã în
instalaþii chimice, staþii de service sau sãli de lucru, drumuri cu
un ridicat uz de sãruri antiîngheþ. În toate situaþiile este necesar
ca substanþele chimice sã nu poatã compromite structura ºi eficienþa sistemului de drenaj.
Suprafaþa netedã ºi impermeabilã favorizeazã scurgerea
apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain
poate fi folositã în sectoarele industriei alimentare ºi, de asemenea, în restaurante. Este un sistem practic, de cuplare rapidã
între rigole, prevãzut cu nut ºi feder.
Este avantajos de transportat ºi montat, instalarea rigolelor nu
necesitã folosirea unor unelte speciale, ieºirile de conectare preinstalate pentru evacuare favorizeazã conectarea simplã ºi
rapidã în reþelele de canalizare.

Grãtare pentru piscinã realizate din PP–TPE, disponibile în toate
culorile, (bimaterie: plastic + cauciuc) o mai bunã aderenþã.
Modele:
0
z Onda curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru colþar de 90 ;
0
z ªah curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru colþar de 90
Lungime: 500 mm;
Lãþime Onda: 150 – 200–250–300 mm;
Lãrgime ªah: 150–200–250–330 mm;
Înãlþime: 20–25–30–35 mm.

Angajaþii firmei noastre
formeazã o echipã de profesioniºti ce vor reprezenta
un real sprijin în atingerea
obiectivelor pe care vi le
propuneþi. Echipa noastrã
oferã consultanþã din
primele faze de proiectare
pânã la punerea în operã a
produselor, succedându-se
cu un raport de asistenþã.
Reprezentant oficial în România SC Gimani & Mufle
Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248-510.780
info@muffle.ro; www.mufle.ro;
Distribuitori MUFLE autorizaþi:
Zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman;
Zona Transilvaniei: magazinele Ambient;
Zona Bucureºti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari
0724-564.230; SC Picollo Com, Magazin Bãneasa 0723-501.120;
z Zona Braºovului: SC Recobol 0722-133.004. 
z
z
z

Utilizarea zidãriilor din cãrãmidã
la construcþiile civile
cu un numãr redus de niveluri
ing. Mircea CIUBUCCIU, Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii, UT – Iaºi

În România, dar ºi într-o serie de alte þãri, cãrãmida este materialul de construcþie cel mai frecven
nt folosit pentru
realizarea pereþilor portanþi interiori ºi exteriori la clãdiri. Înainte de cutremu
urul din 1977, în þara noastrã se utilizau
zidãrii neconsolidate cu sâmburi ºi stâlpiºori din beton armat, iar armarea în rosturile orizontale ºi alte mijloace de
consolidare nu erau aplicate. Dupã seiismul major din 1977 ºi cel din 1986, au fost aprobate normativele P2-85 ºi
P100/1992, în care se preevãd reguli detaliate pentru asigurarea capacitãþii portante a construcþiilor de zidãrie, la
clãdiri cu subsol, parter ºi pânã la 4 niveluri.
În prezent, apar douã probleme:
z prima este adaptarea pereþilor
exteriori din zidãrie la cerinþele
actuale de protecþie termicã. Astfel,
normativul C-107 impune ca rezistenþã termicã minimã pentru pereþii
exteriori R’t1,4 m2K/W, în aceastã
valoare fiind luate în considerare
punþile termice create datoritã centurilor, stâlpiºorilor ºi buiandrugilor
de beton armat, iar rezistenþa termicã
a ferestrelor se considerã separat;

a doua este adaptarea reglementãrilor tehnice româneºti la cele
europene (Eurocodul 8) ºi utilizarea
rezultatelor cercetãrilor efectuate
între timp, în special pentru a þine
seama de capacitatea de disipare
a energiei seismice de cãtre zidãriile
realizate cu corpuri ceramice cu
goluri ºi cu mortare de ciment var.
În acest sens a fost elaborat normativul P100/2004 care introduce câteva
prevederi noi mai severe.
z

Faþã de normativele P100/1992 ºi
P2-85, noul normativ P100/2004,
intrat în vigoare la 05.04.2006,
impune urmãtoarele mãsuri suplimentare, care afecteazã rezistenþa
termicã corectatã sau rezultantã a
clãdirilor:
z s-au mãrit procentele minime
de armare atât pentru stâlpiºori, cât ºi
pentru centuri;
z sunt obligatorii stâlpiºorii care
încadreazã goluri cu suprafaþã mai
continuare în pagina 90 ®

Fig. 1: Produse ceramice cu gãuri verticale

Fig. 2: Punte termicã produsã de un stâlpiºor în zidãrie: schemã geometricã
ºi câmp termic; punct dee temperaturã minimã unde condensul este favorizat
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Fig. 3: Construcþie nouã cu D+P+E în
curs de execuþie, din zidãrie de
cãrãmidã GV, la care excesul dee
stâlpiºori din beton armat este evident, reducând mult eficienþa
protecþiei termice
 Revista Construcþiilor  iunie 2006

Separatoare de uleiuri/hidrocarburi
În special pentru firmele care
lucreazã cu uleiuri ºi hidrocarburi,
Kessel a adus pe piaþa din România
separatorul de uleiuri ºi hidrocarburi.
Acesta este fabricat în Germania,
conform normelor europene în
vigoare, materialul folosit fiind
polietilena. Disponibil în douã
modele, cu ºi fãrã filtru coalescent,
acesta are un principiu de funcþionare foarte simplu, care se
bazeazã pe faptul cã densitatea
uleiurilor ºi hidrocarburilor este mai
micã decât cea a apei, fãcând ca
acestea sã rãmânã la suprafaþã.
Pentru fiecare dintre cele douã
tipuri vã sunt puse la dispoziþie
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14 variante, în funcþie de volumul
de uleiuri/hidrocarburi, volumul de
nãmol.
Separatorul beneficiazã de toate
avantajele cu care firma Kessel v-a
obiºnuit: piesa de înãlþare reglabilã
atât în plan vertical, cât ºi orizontal,
trei variante de tipuri de capace
(1,5; 12,5 ºi 40 tf).
Opþional, separatorul se poate
dota ºi cu un cãmin de prelevare a
probelor ºi cu dispozitive de alarmare ºi monitorizare a nivelului
uleiurilor/hidrocarburilor. Rezervorul
din material plastic se instaleazã uºor,
se curãþã fãrã probleme ºi, datoritã

construcþiei monolitice, este etanº
pe întreaga duratã de viaþã. Un alt
avantaj îl reprezintã calitatea separatoarelor fãrã coalescenþã de a se
transforma foarte simplu în separatoare cu coalescenþã prin simpla
montare a filtrului coalescent.
Informaþii detaliate puteþi obþine
de la Kessel România SRL.
KESSEL ROMÂNIA SRL
Bucureºti, Str. Matei Basarab nr. 83,
Bl L117, Ap. 17, Sector 3;
Tel.: 021/326.17
7.00;
Fax: 021/326.17.01;
E-mail: radu.toma@kessel.de
www.kessel.de
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mare de 1,5 m2 ºi cei de la capetele
libere ale pereþilor;
z se limiteazã distanþa dintre
stâlpiºori la 4 m.
PROTECÞIA TERMICÃ
Industria ceramicã româneascã
produce elemente ceramice de diverse
tipuri. Astfel, fabrica Ceramica Iaºi
livreazã blocuri ceramice cu goluri
verticale de tipul GV 290 x 240 x 138
(U=850 kg/m3 ºi O=0,35 W/mK) ºi GV
365 x 180 x 138 (U=850 kg/m3 ºi
O=0,30 w/mK), conform STAS
5185/1,2 – 86 (fig. 1).
Þinând seama de punþile termice
create de centuri ºi stâlpiºori dispuºi
la intersecþia pereþilor ºi nu numai,
rezultã o diminuare a rezistenþei
termice cu 25 – 40% (fig. 2). În consecinþã,
pentru încadrarea în prevederile C 107,
ºi cu atât mai mult pentru a trece la
clãdiri cu consum mai mic de
energie, singurele care pot justifica
utilizarea avantajoasã a energiilor
regenerabile, se impune ca întreaga
anvelopã sã fie îmbrãcatã cu o izolaþie termicã performantã, continuã,
din polistiren expandat sau pâslã
mineralã, protejatã împotriva
precipitaþiilor.
Totodatã, pe piaþa româneascã au
apãrut ºi produse de tip Porotherm
care prezintã performanþe termice mai
bune, U=800 kg/m3 ºi O=0,24 – 0,33 W/mK.
Se poate observa cã nici asemenea
produse nu pot satisface singure, de
altfel ca ºi zidãria din blocuri BCA,
noile exigenþe pentru eficientizare
energeticã. Astfel, o mãsurã suplimentarã de izolaþie termicã rãmâne

Fig. 4: Tocul îngust al tâmplãriilor
termopan creeazã o punte termicã
foarte importantã care trebuiee corectatã
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oricum o necesitate pentru orice tip
de blocuri de zidãrie folosite.
Se pune întrebarea dacã este
absolut necesar ca întreaga industrie
ceramicã sã facã investiþii majore
pentru a-ºi adapta procesele tehnologice în vederea producerii unor
corpuri ceramice cu conductivitate
termicã mai micã. Trebuie observat
cã, în funcþie de argila disponibilã,
existã ºi alte dificultãþi (fenomene de
contracþie, materia primã pentru
degresanþi). Este evident preferabil sã
se producã în continuare tipurile existente de corpuri ceramice, deficitul
de rezistenþã termicã putând fi uºor
compensat printr-o micã grosime
suplimentarã de izolaþie termicã.
În condiþiile prevederilor noului normativ P100/2004 care ar spori cu
peste 15% suprafaþa punþilor termice,
îngroºarea stratului exterior de izolaþie termicã ar trebui sã fie mai mare
decât cea practicatã în prezent (fig. 3),
iar avantajele cunoscute ale zidãriilor
cu materiale ceramice ar fi diminuate.
De altfel, mai toatã tâmplãria exterioarã se realizeazã astãzi de tipul termopan cu toc din PVC, care este
îngust ºi, din aceastã cauzã, precum
ºi la contactul cu zidãria dacã aceasta
este înlocuitã cu beton armat, puntea
termicã de pe conturul existent
devine mai pronunþatã. Mãsurile de
protecþie localã trebuie sã fie mult
mai accentuate (fig. 4).

CAPACITATEA PORTANTÃ
Cãrãmida a fost întotdeauna materialul de construcþie cel mai apreciat
de populaþia din România ºi Europa.
Datoritã caracteristicilor higrotermice
ale cãrãmizii ºi, în special, modului
de comportare mai bun la umiditate,
la foc ºi capacitãþii de a absorbi ºi
restitui periodic cãldura, panourile
mari de beton armat ºi pereþii de
beton armat monolit nu s-au bucurat
de acelaºi succes.
Aplicarea noilor prevederi reduce
mult volumul ocupat de zidãria propriu-zisã pe care o înlocuieºte cu beton
armat, iar procesul tehnologic pe
ºantier devine mai dificil ºi cu multe
pierderi (multe blocuri ceramice trebuie sparte) – vezi fig. 3. Considerãm
cã mai trebuie analizat dacã aceste
mãsuri sunt într-adevãr necesare.
În municipiul Iaºi existã numeroase
clãdiri cu demisol, parter ºi pânã la
3 niveluri, executate în perioada anilor
’50 – ’60, fãrã elemente de beton
armat verticale, multe dintre ele
chiar cu planºee din elemente
prefabricate ºi centuri modeste, care
nu au fost afectate la cutremurul din
1977 ºi nici ulterior dacã fundaþiile
au fost bine concepute ºi realizate pe
teren corespunzãtor.
Toate clãdirile prezentate în fig. 5 – 7
s-au comportat foarte bine la cutremurele succesive care au avut loc din
1977 pânã în prezent.

Fig. 5 : Bloc de locuinþe S+P+4E, din
strada Pãcurari Iaºi, cu magazine la
parter, având structurã de zidãrie de
37,5 cm cãrãmidã plinã fãrã stâlpiºori
din beton armat ºi cu planºee din beton
armat monolit, executat în anul 1956,
neafectat de cutremure

Fig. 6 : Bloc de locuinþe S+P+3E, din
strada Pãcurari Iaºi, având structurã de
zidãrie de 37,5 cm cããrãmidã plinã fãrã
stâlpiºori din beton armat ºi cu planºee
din elemente prefabricate (grinziºoare ºii
corpuri de umpluturã), executat în anul
1955, neafectat de cutremure

continuare în pagina 92 ®
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JOY – Bateria cu fotocelulã
destinatã bucãtãriilor moderne
Teodor VOICU – Serviciul Marketing Vânzãri

Nu au trecut nici 16 ani din 1990 încoace ºi modernul tinde sã devinã „obsesia” celor care se încumeetã sã-ºi
construiascã noi locuinþe sau spaþii administrative în condiþii de economie ºi eficienþã prrivind utilitãþile de care
au nevoie. Bucãtãria, de exemplu, a devenit locul unde trebuie sã se întâllneascã tot mai multe facilitãþi care sã
creeze un ambient ºi o funcþionalitate dintre cele mai atrãggãtoare pentru gospodine. În egalã mãsurã se
urmãreºte ca ºi spaþiile cu destinaþie sanitarã sã benefficieze la rândul lor de cât mai multe facilitãþi.
Consecventã slujirii unor asemenea dorinþe ale ben
neficiarilor, SC Urbis Armãturi Sanitare a prezentat la
Construct Expo Ambient 2006 ultimele noutãþi de interes general pentru dotarea bucãtãriilor: JOY – bateria cu
fotocelulã destinatã bucãtãriilor.

Datoritã sis-

Alimentarea se face cu o baterie alkalinã cu lithiu de
3,6 V, garantatã pentru patru ani la douã sute de operaþii pe zi.
Þeava bateriei este disponibilã în douã variante
constructive, cu design diferit, pentru a satisface toate
cerinþele. 

temului sãu ultramodern cu
fotocelulã, JOY uºureazã ºi
transformã utilizarea bateriei într-o adevãratã plãcere,
fãcându-te sã te îndrãgosteºti de ea.
Produsul a fost creat pentru a satisface cele mai
înalte exigenþe de lucru
în bucãtãriile moderne.
Beneficiind de un design futurist, bateria are un
braþ mobil care îi permite utilizarea ºi la spãlãtoarele cu douã cuve.
Utilizarea bateriei aduce un aport important în
economisirea apei, asigurã igiena ºi are o fiailitate
deosebitã. Pentru a rãspunde cerinþelor de
exploatare, bateria poate fi programatã sã
funcþioneze ºi în flux continuu – circa 3 minute.
Sistemul electronic este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care opreºte curgerea apei dupã
90 de secunde, asigurând în acest mod protecþie
împotriva inundaþiei.
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Fig. 7 : Bloc de locuinþe în str. Pojarnicie
(Babeº), executat în anul 1957, având
pereþii din zidãrrie de cãrãmidã plinã de
37,5 cm fãrã stâlpiºori din beton armat,
planºeele fiind din beton armat mon
nolit
de 15 cm grosime, cu S+P+3E,
neafectat de cutremure

Considerãm cã o cercetare mai
amãnunþitã privind comportarea
structurilor de zidãrie cu corpuri de
tip GV la acþiuni seismice ar putea
clarifica dacã este necesar sã se introducã atât de mulþi stâlpiºori. Ar putea
fi analizate alte mãsuri mai convenabile, cum ar fi armarea unor secþiuni orizontale ºi plase sudate aplicate
la suprafaþa pereþilor în zonele cele
mai solicitate.
Se poate aprecia cã zidãriile ceramice sunt ºi vor trebui sã rãmânã un
material de bazã pentru realizarea
clãdirilor rezidenþiale în toate regiunile þãrii.
Nivelul de protecþie termicã superioarã poate fi asigurat prin aplicarea
unei izolaþii termice continue care
face mai puþin utilã modificarea liniilor tehnologice existente la actualele
fabrici de materiale ceramice pentru
zidãrii. Aceastã soluþie este cu atât
mai importantã cu cât tendinþa este
ca, într-un viitor apropiat, sã se

ajungã la nivelul de protecþie termicã
de ordinul R’=4m2K/W. În ceea ce
priveºte elementele de beton armat
sub formã de stâlpiºori ºi ancadramente suplimentare, faþã de cele deja
prevãzute de P100-1992 ºi de P2-85,
ar trebui mai bine motivate, þinând
seama de rezultatele favorabile existente pânã acum, pe baza investigaþiilor asupra fondului de construcþii
existent. De asemenea, se impun ºi
studii mai ample referitoare la comportarea zidãriilor din corpuri ceramice tip GV la acþiuni seismice,
valorificând platforme seismice
recent puse în funcþiune, cum este, de
exemplu, cea de la Facultatea de
Construcþii din Iaºi.
BIBLIOGRAFIE:
1. Negoiþã, Al., Focºa, V., Radu,
A. CONSTRUCÞII CIVILE, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 1976
2. Hauser, G., BAUPHYSIK IRB
Verlag, 1998 

Debutul ancorelor ISCHEBECK
în România
ing. N. SIMA – SC Geosond SA

În prima decadã a lunii aprilie 2006, s-a finalizat pe Valea Buzãului, în sectorul km 94 de pe ºoseau
ua naþionalã
Buzãu-Braºov (DN10), experimentul de consolidare cu ancorele ISCHEBECK care sunt descrisse în articolul publicat în
Revista Construcþiilor nr.14 (aprilie 2006), pag. 90.
Pentru cei care nu au aflat nimic despre tehnologia
ISCHEBECK, amintesc cã este o tehnologie germanã aplicatã la consolidarea masivelor de pãmânt ºi a masivelor
stâncoase, folosind þeava metalicã gãuritã cu rol de prãjini
la execuþia gãurilor ºi ca element de armãturã pentru
ancoraje ºi micropiloþi.
Þevile metalice sunt tronsonate la lungimi de 1–4 m ºi
se asambleazã unele cu altele, pânã la lungimi de 15–25 m,
prin înfiletare cu manºoane de prindere filetate.
Se suprimã astfel operaþia de retragere a prãjinilor clasice
din gãurile executate, introducerea armãturilor pregãtite
la suprafaþã în gãurile sãpate ºi cimentarea gãurilor.
Þevile metalice folosite pe post de prãjini au la capãtul
inferior o sapã care permite strãpungerea formaþiunilor
litologice prin care, pe mãsura sãpatului, se „inoculeazã”
permanent, în gaurã, o suspensie de ciment.
Aceste þevi metalice cu gaurã centralã se introduc în
masivele de pãmânt sau în masivele stâncoase cu ajutorul
unui ciocan de suprafaþã acþionat cu aer comprimat.
Cu dotarea necesarã asiguratã de colaboratorul german
HIMMEL & PAPESH, au fost executate în 3 zile, de cãtre
2 muncitori germani sub asistenþa GEOSOND, 23 de
ancore cu lungimi de 15–18 m.
Þeava metalicã folositã a fost de tipul 40/16 mm care,
pe baza încercãrii de smulgere, a demonstrat o performanþã de 46 tf fãrã depãºirea rezistenþei critice.
Experimentul a confirmat eficienþa deosebitã a execuþiei ancorelor prin procedeul ISCHEBECK. Reamintim
cã, folosind þeava cu gaura centralã aleasã pentru a
asigura rezistenþa doritã (40 tf), s-au realizat pe Valea
Buzãului integral, într-un schimb de 10 ore, pânã la
10 ancore ISCHEBECK de circa 15 m lungime.
În aceeaºi perioadã de timp cu sistemul folosit în
România, se puteau realiza numai 2–3 ancore pasive.
Evident, o asemenea eficienþã excepþionalã aduce
dupã sine o diminuare a costurilor.
Costurile nu pot scãdea cu mai mult de 10–12%,
întrucât ancorele ISCHEBEK, fiind confecþionate dintr-un
oþel de calitate superioarã ºi necesitând o prelucrare
laborioasã, sunt scumpe ºi trebuie importate din
Germania prin grija GEOSOND. 
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Produse Anticorosiv
cu aplicabilitate în infrastructurã
Având în vedere misiunea societãþii noastre de a pune la dispoziþia clienþilor experienþa, tradiþia ºi întreaga
capacitate de inovare pentru a le oferi soluþii personalizate, Anticorosiv SA vã prezinttã ºi în acest numãr al revistei
produsele sale cu aplicabilitate în infrastructurã.
Sisteme de vopsire epoxidice pentru
protecþia tablierelor metalice de la
poduri, p rotecþii e xterioare p entru
cisterne transport auto/CF, protecþia ºi
impermeabilizarea pavelelor, a clãdirilor vechi cu piatrã, marmurã, granit etc.
ALOREX Z
Grund epoxidic bogat în zinc
75%–80%, aplicabil numai pe
suprafeþe sablate la SA 21/2;
z Grosimea de strat recomandatã
este de 50–75 Pm;
z Asigurã protecþia catodicã a
suprafeþelor metalice, în special în
mediul marin.
z

ALOREX MIOX
Grund epoxidic cu inhibitori de
coroziune ºi oxid de fier micaceu;
z Poate fi aplicat atât ca grund,
cât ºi ca strat intermediar;
z Este recomandat pentru suprafeþe
ruginite ºi pregãtite manual la St2/3;
z Are o putere de acoperire de
6 mp/l/100 Pm;
ALOREX PDG
z Grund epoxidic transparent
aplicabil pe beton, piatrã, granit,
marmurã etc.;
z Este recomandat pentru impermeabilizarea ºi protecþia suporturilor
menþionate.
ACOTHANE PU
z Strat final poliuretanic în sistemele de vopsire epoxidice;
z Asigurã rezistenþa la radiaþii UV
pentru sistemele epoxidice aplicate.
z

Sisteme de vopsire pe bazã de
PESC recomandate pentru protecþia
balustradelor ºi a bordurilor având
rezistenþã la soluþii saline concentrate, protecþia elementelor din beton
ale podurilor
ROMFLEXIL 610, ROMFLEXIL PZ,
ROMFLEXIL 612
z Sistem de protecþie pe bazã de
polietilenã clorosulfonatã;
z Aderenþã foarte bunã la metal ºi
beton;
z Bogat în pigmenþi inhibitori de
coroziune;
z Rezistenþã excelentã la medii
chimice agresive;
z Elasticitate deosebitã: alungire
250%;
z Poate prelua dilataþiile termice
sau miºcãrile suporturilor pe care este
aplicat.
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Sisteme de protecþie la foc pentru
protecþia cablurilor electrice
z Protecþia la foc a trecerilor de
cabluri ºi conducte cu saci antifoc,
recomandatã în faza de construcþie;
z Etanºare cu vopsea, chit termospumant ºi placã de vatã mineralã,
recomandatã pentru etanºarea golurilor de dimensiuni mici;
z Protecþia cablurilor prin vopsire
care împiedicã propagarea pe suprafaþa cablurilor; poate menþine funcþionarea cablurilor în cazul unui incendiu;
z Etanºarea þevilor din material
plastic cu coliere antifoc.

Betoane ºi mase de ºpaclu
epoxidice pentru:
z reparaþii ºi protecþii pentru defecte
de beton structural la rezervoare,
grinzi ºi stâlpi din beton, poduri, viaducte, pardoseli etc.;
z materiale de egalizare ºi finisare
a suprafeþelor de beton;
z strat de rezistenþã mecanicã
ridicatã pentru structuri de pardoseli
supuse traficului greu;
z chituri de pozare ºi rostuire a
cãrãmizilor antiacide la bazine de
ape reziduale, canale de evacuare
a apelor uzate, rezervoare de stocare
a produselor chimice, coºuri de fum.

ALOREX IJG
Beton epoxidic fãrã contracþie,
având curgere excelentã ºi rezistenþe
mecanice foarte bune (similar B 600);
z Întãrire rapidã 2-3 ore, aplicabil
în zone cu umiditate ridicatã;
z Nu necesitã cofrare;
z
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z Recomandat pentru:
- încastrarea elementelor metalice
în beton (ºine tramvai etc.);
- refacerea rapidã a suporturilor
din beton ale traveelor de cale feratã;
- repararea rapidã a suprafeþelor
din beton verticale sau orizontale.

Sisteme de reparaþii ºi impermeabilizare a betonului
KIM KRYSTOL
Aditiv pulbere utilizat la turnarea
betoanelor;
z Asigurã impermeabilizarea betonului eliminând utilizarea membranelor;
z Reduce contracþiile ºi posibilitatea apariþiei fisurilor;
z Are proprietatea de auto-reparare a fisurilor care pot apãrea din
cauza instabilitãþii solului;
z
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z Singurul aditiv hidroizolant
organic care are proprietatea de
auto-reparare.

Cum lucreazã KIM
La adãugarea de KIM se potenþeazã hidratarea betonului prin intensificarea hidratãrii cristalelor;
z KIM umple toþi porii ºi capilarele, formând milioane de cristale
aciculare în masa betonului;
z Betonul format este impermeabil la apã ºi soluþii solubile în apã;
z Este recomandat pentru beton
nou, supra sau subteran:
- poduri ºi parcãri;
- tuneluri ºi viaducte;
- turnuri de apã ºi rezervoare;
- fundaþii ºi construcþii subterane. 
z
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Chituri de etanºare
ing. Bogdan STÃNESCU
Chitul este un material care, aplicat în stare uniformã
într-un rost, îl etanºeazã prin adezivitate. Se utilizeazã la
etanºarea rosturilor ai cãror pereþi pot fi constituiþi din
beton greu sau uºor, sticlã, metale, lemn, materiale
plastice, materiale emailate, materiale glazurate, þiglã,
ceramicã, zidãrie, piatrã etc.
Studii independente au arãtat cã 98% din defectele
chiturilor pot fi evitate. Aceleaºi studii au relevat cã:
z 75%–85% din defectele chiturilor sunt cauzate de
cãtre aplicator;
z 15%–20% din defectele chiturilor sunt cauzate de
cãtre specificaþiile tehnice greºite;
z 0%–5% din defectele chiturilor sunt cauzate de
cãtre controlul calitãþii la producãtor.
Atâta timp cât fabricarea este fãrã defecte, este evident
cã cele mai mari beneficii decurg din instruirea în
bunã practicã a aplicãrii chiturilor, a specificanþilor ºi
aplicatorilor. Deseori, aceasta are loc prea târziu ºi consultanþii sunt chemaþi în urma cedãrii chitului pentru a
identifica cauza ºi pentru a gãsi o soluþie tehnicã.
Existã un numãr de aspecte pe care trebuie sã le verificãm atunci când examinãm cedarea unui rost.
Rosturile din construcþii etanºate cu chituri trebuie sã-ºi
menþinã capacitatea funcþionalã sub acþiunea urmãtorilor
agenþi:
z agenþi termici – contracþie sau întãrire, modificarea
comportãrii la deformare;
z apã – eroziune, umflare, fisurare, micºorarea
aderenþei, infiltraþii;
z radiaþii ultraviolete – degradare chimicã, modificarea proprietãþilor mecanice, modificarea culorii;
z agenþi chimici – transformãri chimice, micºorarea
aderenþei;
z microorganisme – modificarea culorii;
z agenþi mecanici – solicitãri de întindere ºi compresiune, forfecare paralelã cu axul longitudinal al rostului
sau combinate.
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Atunci când vorbim despre identificarea modului de
cedare, existã trei posibilitãþi:
z cedarea aderenþei – aceasta reprezintã ruperea
aderenþei de-a lungul liniei suprafeþei dintre chitul de
etanºare ºi substrat;
z cedarea coezivã – chitul cedeazã ºi se despicã,
prezentând fisuri ºi rupturi în interiorul rostului. Aceste
rupturi pot avea loc atât în direcþia transversalã, cât ºi în
cea longitudinalã;
z cedarea substratului – substratul cedeazã înaintea
chitului ºi este uºor de identificat prin faptul cã substratul
este aderent la chit ºi dupã cedarea acestuia.
Având în vedere cele menþionate, putem spune cã
alegerea corectã a produsului de etanºare trebuie sã
rãspundã mai întâi la întrebãri legate de destinaþia rostului,
rezistenþa cerutã la factori fizici ºi chimici, elasticitate ºi
aderenþã la substrat.
O altã serie de probleme importante pentru alegerea
corectã este reprezentatã de modalitatea de aplicare,
durata de viaþã ºi accesibilitatea întreþinerii produsului.
Etanºarea unui rost necesitã parcurgerea urmãtoarelor
etape la punerea în operã a chiturilor:
z pregãtirea rosturilor pentru urmãtoarele operaþii:
- calibrarea rostului;
- pregãtirea suprafeþelor de aderenþã;
- aplicarea amorsei;
- aplicarea patului de rost.
z pregãtirea chiturilor de etanºare;
z aplicarea chiturilor de etanºare;
z finisarea chiturilor de etanºare.
Iridex Group Plastic, prin Departamentul Materiale
Speciale de Construcþii, furnizeazã o gamã largã de chituri
ºi alte produse de etanºare, oferind consultanþã ºi, la
cerere, punerea în operã.
Un exemplu de produs este chitul COLPOR 200PF, un
material de înaltã performanþã pe bazã de poliuretani,
bicomponent, nebituminos, aplicabil la rece, rezistent la
combustibili ºi uleiuri, pretabil a fi aplicat în zonele de alimentare a aparatelor de zbor, terminalelor de petrol,
garaje, parcãri sau zone de cargo.
COLPOR 200PF îºi menþine nealteratã capacitatea de
preluare a deplasãrilor (MAF) de 25% din rosturile de
îmbinare pe întregul domeniu termic cuprins între temperaturile externe, nu se întãreºte pe vreme rece, nu devine
excesiv de moale ºi nu poate fi smuls în condiþii de temperaturi foarte înalte.
Calcularea Factorului de Acomodare a Miºcãrii (MAF)
va þine cont de faptul cã produsul trebuie sã lucreze de-a
lungul celei mai calde pãrþi a zilei, atunci când rosturile
sunt la un maximum de închidere, sau în cel mai cald
moment al anului. Dacã acest fapt nu a fost luat în calcul,
atunci chitul poate funcþiona în afara parametrilor de performanþã proprii, când la momentul punerii în operã
substratul, se aflã la temperatura cea mai scãzutã ºi
rosturile se aflau la maximul de deschidere. În acest caz,
masticul va lucra în compresiune de-a lungul majoritãþii
duratei sale de viaþã.
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10 mm pentru toate suprafeþele poroase;
20 mm pentru rosturi supuse traficului sau presiunilor hidrostatice.
Pentru a asigura rãmânerea materialului etanºant în
limitele capacitaþii de miºcare stabilite (25% MAF),
lãþimea deschiderii etanºate trebuie sã fie conceputã în
conformitate cu recomandãrile BS 6093.
Etanºarea unui rost necesitã, pe lângã chitul de
etanºare, aplicarea unei amorse (dacã este necesar),
folosirea unui material de umpluturã (filer) ºi executarea
fundului de rost, operaþii care implicã utilizarea materialelor auxiliare.
FIBREBOARD este o placã fibrolemnoasã impregnatã
cu bitum, care nu extrudeazã, compresibilã, folositã ca
filer de rost pentru rosturile elementelor din beton turnate
„in situ” sau prefabricate.
z
z

Lãþimea rosturilor de dilatare din suprafeþele traficabile
trebuie sã fie de maximum 30 mm. Este necesar ca
suprafaþa etanºãrii realizate sã se afle cu 5–8 mm sub
nivelul pavajului, în funcþie de temperatura din timpul
execuþiei etanºãrii.
Raportul lãþime/adâncime pentru etanºare, folosind
COLPOR 200PF, trebuie sã fie 1:1 pânã la 1½:1,
adâncimea minimã de etanºare fiind de 10 mm (exemplu:
rost de contracþie: 15 mm lãþime x 13 mm adâncime; rost
de dilatare: 25 mm lãþime x 20 mm adâncime).
O caracteristicã importantã este reprezentatã de faptul
cã rosturile etanºate, folosind chitul COLPOR 200PF, pot
fi traficate dupã 16 ore de la punerea în operã.
THIOFLEX 600 este un mastic polisulfidic multicomponent folosit pentru etanºarea rosturilor mobile din structurile de zidãrie ºi civile, inclusiv suprastructuri,
rezervoare, pardoseli, subsoluri ºi construcþii subterane.
Disponibil în douã sortimente (aplicabil cu pistolul sau
prin turnare), THIOFLEX 600 este liderul mondial în domeniul materialelor de etanºare a rosturilor din lucrãrile edilitare, cu o existenþã pe piaþã de peste 40 de ani.
THIOFLEX 600 poate fi aplicat la rosturi cu o lãþime de
5–50 mm. Rosturile care vor fi supuse unor miºcãri ciclice
trebuie sã fie concepute la un raport optim lãþime/
adâncime de 2:1, în funcþie de adâncimea minimã
recomandatã:
z 5 mm pentru metale, sticlã ºi alte suprafeþe
neporoase;
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Rosturi tip la drumuri, piste aeroportuare ºi alte suprafeþe
traficate. 1. Colpor 200PF, 2. Ruptor dee legãturã din
polietilenã (Expandafoam), 3. Fibreboard, 4. Retragere mastic

EXPANDAFOAM este un filer din polietilenã spongioasã care se foloseºte ca material de umplere a rosturilor
de dilataþie dintre cãrãmizi, blocuri, rosturi de izolaþie ºi
articulare, acolo unde este necesar un filer al rostului uºor
compresibil, cu transfer scãzut al sarcinii. Dimensiunea
benzii auxiliare trebuie sã fie cu aproximativ 20% mai
mare decât lãþimea rostului ºi coborâtã suficient pentru a
asigura dimensiunile necesare rostului. Secþiunile circulare ale cablului asigurã o faþã convexã, dând o configuraþie de etanºare optimã, ele prevenind, de asemenea,
orice problemã de rãsucire care poate apãrea la secþiunile
pãtrate sau rectangulare.
Secretul obþinerii durabilitãþii ºi eficienþei etanºãrilor
constã în alegerea ºi aplicarea corectã a materialelor.
Din acest motiv, Iridex Group Plastic, prin intermediul
Departamentului Materiale Speciale de Construcþii, vã stã
la dispoziþie. 
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Stabilitatea versanþilor alunecãtori
dr. ing. Felicia URSACHE, dr. ing. Gheorghe PLEªU – S.C. Habitat Proiect S.A. Iaºi
Articolul de faþã prezintã soluþii ºi studii referitoare la posibilitãþile de urmãrire a stabilitãþþii versanþilor din
municipiul Iaºi care au stat la baza elaborãrii tehnologiei de urmãrire a fenomen
nului de alunecare (realizat prin intermediul GPS-ului) – un domeniu ingineresc deosebit de complexx, cu particularitãþi atât în privinþa construcþiei, cât ºi a
explorãrii suprafeþelor mari ale terito
oriului.
Deºi condiþiile naturale ºi antropice
în care se produc alunecãrile de teren
sunt foarte asemãnãtoare în toate sectoarele de versanþi afectaþi, se pot distinge douã categorii de alunecãri:
detrusive ºi delapsive, ambele fiind
incluse în alunecãri de tip insecvent.
În ceea ce priveºte alunecãrile
detrusive, acestea încep de la partea
superioarã a versantului, prin împingerea materialului desprins ºi surpat
înspre bazã; asemenea alunecãri predominã pe versantul drept al pârâului
Cârlig (Calcaina), versanþii Galata ºi
Cetãþuia. Alunecãrile delapsive se
declanºeazã prin subminarea bazei
versantului. Ele apar secundar alunecãrilor detrusive; iminenþe pentru
alunecãrile delapsive existã ºi în sectoarele de versant adiacente unor
alunecãri de apã care, prin umezire,
pot activa suprafeþele de alunecare,
începând din fruntea unor alunecãri
mai vechi, aºa cum se prezintã situaþia
la versanþii Pãun, Galata, Manta Roºie.
Cauzele naturale ºi/sau antropice,
având în vedere cunoaºterea în
detaliu a modificãrilor geometrice la
nivel suprateran sau subteran specifice în vederea prevenirii (efectuãrii)
lucrãrilor de consolidare ce duc la
apariþia fenomenului de „alunecare
de teren”, vor trebui studiate sub
aspectul stabilitãþii ºi al oportunitãþii
soluþiei adoptate pe baza graficelor
de stabilitate, întocmite în funcþie de
mãsurãtorile topometrice.
Astfel, metoda geometricã de
urmãrire a unui astfel de fenomen constã în raportarea poziþiei unor puncte
fixe pe reperi mobili (ramforþi, clãdiri,
borne specifice acestor tipuri de lucrãri
instalate pe stâlpi de beton introduºi
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în sol pânã la placa de bazã cu ajutorul
forajelor etc.) numite puncte de control
la anumite puncte fixe situate în afara
zonei afectate de alunecare.
Aceastã metodã geometricã are
drept scop mãsurarea valorii absolute
de deplasare a reperilor urmãriþi ºi are
avantajul cã cercetãrile se pot extinde
asupra zonei de amplasare a reperilor,
zonã ce poate suferi deformaþii ºi
deplasãri.
În cadrul metodei se disting douã
procedee:
z procedeul geodezic;
z procedeul fotogrametric.
Toate lucrãrile de mãsurãtori ale
entitãþilor fizice se vor baza pe
punctele reþelei geodezice de sprijin
existente ºi pe prevederea de a determina un numãr de puncte noi integrate în cadrul aceleiaºi reþele. Pentru
o realizare a unei densitãþi optime în
spaþiul de operare al specialistului
cadastral, se propune o determinare
de baze (douã puncte cu vizibilitate
reciprocã situate la circa 300-350 m)

prin staþionare cu antene GPS, urmate
de determinãri cu staþiile totale prin
drumuiri poligonometrice. Soluþia
determinãrii cu receptoare GPS va fi
aleasã dupã distanþa faþã de reþeaua
de îndesire ºi în funcþie de numãrul
receptoarelor simultane disponibile.
O schemã de principiu a determinãrii
este prezentatã în fig.1.
OPORTUNITATEA
STUDIULUI DE STABILITATE
Condiþiilor naturale favorabile
declanºãrii ºi întreþinerii proceselor
de alunecare li se adaugã o seamã de
intervenþii antropice care, uneori, au
atenuat deplasãrile terenului, iar alteori au contribuit la grãbirea ºi chiar
declanºarea lor.
Intervenþiile antropice cu efecte
pozitive s-au materializat prin acþiunile de împãdurire ale versanþilor
pârâului Ciric ºi, parþial, flancul
nordic al dealului Cetãþuia, precum ºi
prin lucrãrile de drenare ºi nivelare a
microreliefului deluvial în scopul
eliminãrii apei subterane în exces,
continuare în pagina 100 ®

Fig.1: Reþea de microtriangulaþie pentru urmãrirea unui versant
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respectiv preîntîmpinarea stagnãrii
apelor de suprafaþã ( de exemplu, versanþii vãii Manta Roºie).
În cadrul intervenþiilor antropice
cu efecte negative asupra stabilitãþii
zonelor de versant, se pot elimina:
z supraîncãrcarea versanþilor cu
clãdiri grele (complexul de clãdiri al
Facultãþii de Medicinã Veterinarã de
pe corniºa versantului drept al râului
Cârlig, complexul de blocuri de
locuinþe din cartierul Aurora pe versantul vestic al dealului Copou);
z practicarea unui trafic intens, cu
autovehicule de mare tonaj (cazul
ªoselei ªtefan cel Mare, din cadrul
drumului naþional DN 28 Iaºi-Sculeni; în prezent, circulaþia autovehiculelor grele este deviatã pe
bd. C. A. Rosetti, iar autovehiculele
uºoare au restricþie de vitezã pe strada
Sãrãriei ºi ªoseaua ªtefan cel Mare);
z practicarea unor culturi agricole
irigate pe terenuri cu deluvii active,
cum este cazul în cartierele Þicãu ºi
Galata;
z avarierea reþelelor purtãtoare de
apã ºi de canalizare, care deservesc
locuinþele situate pe versanþi.
Luând în considerare procesele de
rupere în alunecãrile detrusive (împingãtoare), s-a constatat cã umezirea
stratului argilos este produsã semnificativ ºi rapid prin infiltrarea precipitaþiilor pânã la adâncimi de circa 3 m,
dupã care umiditatea naturalã creºte
lent. Coborâtã cu acþiunea de eroziune a corniºei produsã de apele de
suprafaþã, umezirea rapidã conduce la
fisurarea acesteia ºi crearea de plane

de alunecare scurte, deoarece baza
masei alunecãtoare supusã la compresiune reduce efectul de deplasare în
porþiunea inferioarã a alunecãrii.
Observaþiile (cu privire la procesele
de rupere în alunecãrile delapsive)
fãcute asupra rambleelor au arãtat cã
alunecarea începe în apropierea
piciorului taluzului, în punctele cu
eforturi unitare tangenþiale mari, unde
raportul dintre acestea ºi eforturile
unitare normale ating valori critice.
Dacã în aceste puncte rezistenþa
pãmântului este mai micã decât efortul unitar tangenþial, încep alunecãri
locale, legãturile dintre particulele de
pãmânt se distrug ºi încãrcarea care
iniþial revenea acestei zone de pãmânt
se transmite parþial la zonele vecine
încã instabile. Treptat, aceastã cedare
plasticã se extinde cuprinzând o parte
considerabilã a viitoarei suprafeþe de
alunecare.
Când partea încã stabilã a viitoarei
suprafeþe de alunecare nu mai poate
suporta încãrcarea sporitã ce-i revine
prin redistribuirea eforturilor, se produce brusc ruperea casantã.
În ceea ce priveºte urmãrirea
fenomenului de alunecare pe versanþi, procedeul geodezic (metoda
trigonometricã a microtriangulaþiei)
se aplicã pentru determinarea vectorului (fig. 2) deformaþiilor orizontale
ale punctelor de control fixate pe
construcþie, în raport cu un sistem de
referinþã construit din puncte fixe,
situate în afara zonei de alunecare pe
terenuri nedeformabile.

Fig. 2: Determinarea deplasãrii unui punct de control
prin efectuarea de mãsurãtori ciclice
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Amplasarea punctelor de control
se clasificã în douã tipuri:
a) directe – în care punctele de
control se situeazã pe construcþii speciale (stâlpi de beton introduºi în sol
pânã la roca de bazã - minimum
3 puncte).
b) indirecte – puncte situate pe
construcþiile tradiþionale, caz în care se
deduc deformaþiile ºi deplasãrile proprii din totalul ce afecteazã versantul.
În final, se va obþine un plan zonal
în funcþie de gradul de deplasare a
versantului, precum ºi direcþiile vectorului de deplasare. Odatã stabilite
datele (obþinându-se planuri ºi
rapoarte), acestea sunt introduse
într-un model GIS, obþinându-se:
1) planuri ºi rapoarte privind
evoluþia situaþiei suprateran:
z contur zona afectatã;
z contur subzone;
z vectorul deplasãrii orizontale;
z grafice comparative;
z prognoza evoluþiei pe o perioadã determinatã;
z redactarea planului topografic
de bazã al zonei;
z factorii de influenþã asupra
evoluþiei fenomenului;
2) profile ºi rapoarte privind
evoluþia probabilã a deplasãrii straturilor în subteran cuprizând:
z profile longitudinale;
z profile transversale;
z vectorul deplasãrii straturilor;
z grafice comparative;
z prognoza evoluþiei;
z factorii care influenþeazã
fenomenul;
3) dispunerea variaþiei mãrimii erorilor relative ºi absolute ale vectorului
de deformaþie; poziþia vectorului în
plan în raport cu sistemul de axe ales
referinþã este redatã în fig. 2 ºi fig. 3.
Procedeele trigonometrice de
mãsurare a deformaþiei ºi deplasãrii
pe verticalã (VDV) sunt specifice în
vederea prezentãrii evoluþiei vectorului de deplasare tridimensional.
Obs.: Se propune concretizarea
aplicãrii metodei geodezice într-o
primã etapã (VDO) în zona Þicãu, pe
un front de alunecare de 600 m,
având ca linie medianã str. Mãrãºeºti,
(foto 1), urmând ca într-o etapã ulterioarã sã se realizeze (VDV).
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Fig. 3: Evidenþierea comportãrii versantului pe zone în funcþie de mãrimea
ºi direcþia deplasãrilor înregistrate

Foto 1: Þicãu – Str. Marãºeºti

În acest scop, se vor urmãri:
z determinarea planului sau planurilor de alunecare cu toþi parametrii;
z obiectivele posibil a fi antrenate
în alunecare;
z determinarea limitei zonei stabile.
Utilizarea metodelor fotogrametrice în realizarea cadastrului imobiliaredilitar permite scurtarea termenilor
de execuþie ºi, totodatã, pune la dispoziþia utilizatorilor informaþii privind
alunecãrile de teren declanºate; în
acest scop o atenþie deosebitã va fi

RAPID COMPLEX
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:
z utilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de
protecþie din PVC ºi metalic pânã la 114 mm, care se
folosesc pentru lucrãri de branºamente;
z 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.;
z 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. 

acordatã corelãrii scãrii de aerofotografiere cu precizia finalã de determinare a punctelor de detaliu.
Lucrãrile de consolidare executate
pe teritoriul municipiului Iaºi contribuie la îmbunãtãþirea stabilitãþii
generale a versanþilor alunecãtori.
Studiul fenomenului de „alunecare
de teren”, datorat cauzelor naturale
ºi/sau antropice, cunoaºte o metamorfozã profundã folosind tehnologia GPS, înscriind municipiul Iaºi în
grupa marilor oraºe ale României.
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Terminal de pasageri în portul Constanþa
Antreprenor: Convas Construct SRL Constanþa
Proiectant: Iptana SA Bucureºti
Beneficiar: CN Administraþia Porturilor Maritime Constanþa
CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE
Terminalul de pasageri a fost construit în Molul/ dana de pasageri a
portului Constanþa, fiind alcãtuit din
trei corpuri independente prevãzute
cu rosturi antiseismice ºi de tasare.
Construcþia este dezvoltatã pe
parter ºi etaj cu Ac = 2.417 mp ºi
Ad = 3.700 mp.
Fundarea s-a executat dupã ce, în
prealabil, a fost realizatã o pernã de
balast de 0,80 m grosime, din roci
stabile, nealterabile la aer, apã sau
îngheþ. Din cauza condiþiilor speciale
marine, s-au executat la fundaþii
lucrãri de hidroizolaþii verticale ºi
orizontale.
Toate cele trei corpuri sunt alcãtuite din cadre de beton armat (stâlpi,
grinzi ºi planºee de tip monolit), iar
datoritã deschiderilor mari s-au prevãzut grinzi secundare.
La nivelul acoperiºurilor de deasupra holurilor centrale, structurile de
rezistenþã ale luminatoarelor sunt
alcãtuite dintr-o reþea de ferme ºi
pane metalice; luminatoarele sunt
realizate din policarbonat tricameral
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termoformat, iar zonele opace care
acoperã holurile pentru public sunt
din panouri tristrat tip OLTPAN.
Din punct de vedere funcþional,
s-a urmãrit rezolvarea urmãtoarelor
cerinþe:
z separarea fluxurilor de procesare a pasagerilor pentru sosiri ºi
plecãri internaþionale, în vederea
operãrii simultane a celor aflaþi în
trafic între cei provenind din Uniunea
Europeanã ºi cei din afara UE, precum ºi separarea între traficul intern
ºi cel internaþional;
z asigurarea spaþiilor necesare
pentru organele de control – vamã,
poliþia de frontierã, SRI – care trebuie
sã fie prezente pentru verificarea
documentelor pasagerilor la trecerea
frontierei;
z asigurarea spaþiilor necesare
pentru personalul de deservire;
z asigurarea spaþiilor necesare
confortului pasagerilor (baruri, spaþii
comerciale, grupuri sanitare, magazin
„duty-free“);
z asigurarea spaþiilor tehnice pentru
buna funcþionare a terminalului. 
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PLÃCI DIN POLICARBONAT…
… soluþii nelimitate, sigure ºi economice
Firma GEPLAST propune Marlon LONGLIFE
LONGLIFE se referã la existenþa unui tratament aplicat prin co-extrudare pe suprafeþele plãcilor, tratament prin care se
obþine o aderenþã perfectã la stratul de bazã, fãrã a se dezlipi sau deteriora, indiferent de condiþiile climaterice, de
curbarea la rece sau prin termoformare. Aceastã protecþie recomandã folosirea materialului în condiþii de exterior,
acesta pãstrându-ºi transparenþa ºi strãlucirea dupã mulþi ani de expunere la intemperii. LONGLIFE îºi menþine
caracteristicile la temperaturi care variazã de la -40 0C la +120 0C ºi umiditãþi ridicate.

Plãci structurate din policarbonat

Plãcile din policarbonat structurat (multistrat) prezintã o rezistenþã
mare la impact ºi protecþie la radiaþii UV, policarbonatul fiind un
material incasabil ºi conferindu-le o rezistenþã foarte mare la factorii de mediu. Totodatã, policarbonatul este recunoscut pentru
calitãþile sale optice, izolatoare ºi pentru comportamentul sãu
excelent în ceea ce priveºte rezistenþa la foc ºi izolarea termicã.
Aceste calitãþi ale materialului ºi faptul cã firma producãtoare, Brett Martin Ltd UK, este o companie globalã ºi recunoscutã fac din policarbonat opþiunea idealã pentru folosirea lui ca material pentru: placãri, luminatoare de hale industriale,
acoperiri de stadioane ºi sãli de sport, acoperiri de piscine ºi sere, acoperiri curbe sau plane, standuri, placãri porþi
din fier forjat, închideri perimetrale ºi copertine.

Plãci compacte din policarbonat

Plãcile din policarbonat au o maximã claritate a transparenþei ºi o
rezistenþã mare la impact net superioarã celorlalte materiale acrilice
ºi, în acelaºi timp, sunt suficient de flexibile ca sã poatã fi curbate
„la rece”. Marlon FSX LONGLIFE are protecþie UV pe ambele feþe,
ceea ce conferã materialului avantajul folosirii acestuia în condiþii
climaterice deosebite. Marlon ST LONGLIFE prezintã înalte proprietãþi în ceea ce priveºte rezistenþa la impact ºi foc, impunându-se ca
materialul ideal pentru aplicaþii în locuri publice ºi cu grad ridicat de vandalism.
Utilizãri: luminatoare ºi copertine, acoperiri curbe, cabine telefonice, staþii de autobuz, bariere laterale pe poduri,
acoperiri curþi interioare ºi balcoane, panouri publicitare luminoase, protecþie maºini ºi utilaje, standuri expoziþionale,
automate cu fise, vitraje etc.

Plãci profilate din policarbonat

Plãcile profilate sau ondulate din policarbonat cu o protecþie UV
mãritã se recomandã a fi folosite acolo unde nivelul radiaþiilor
ultraviolete este ridicat. Marlon CS LONGLIFE asigurã o barierã
efectivã care reduce cu 98% efectele vãtãmãtoare ale radiaþiilor UV,
fiind alternativa idealã pentru acoperiri de terase, sere, piscine,
locuri de joacã pentru copii, pasaje ºi culoare de trecere, spaþii de
depozitare, clãdiri industriale, stadioane etc.
Uºurinþa în montaj ºi exploatare direcþioneazã materialul chiar ºi pentru consumatorii „do it yourself”.
Plãcile profilate sau ondulate din policarbonat rigid conferã o înaltã calitate reflectatã în marea rezistenþã la impact,
în claritate, luminozitate, contracararea radiaþiilor UV, rezistenþã la foc ºi durabilitate.
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Competenþa în fabricarea geamului izolator
De câþiva ani încoace, pentru SC Abitare „primãvara“ are loc chiar în
sezonul înnoirii naturii ºi a i mpulsului pentru activitãþi mai rodnice ºi
eficiente în vederea consolidãrii ºi dezvoltãrii de noi afaceri în domeniul
construcþiilor.
Acest lucru tinde sã devinã tradiþional fie ºi dacã judecãm dupãã tenacitatea de a organiza reuniuni de specialitate pentru promovarea de noi
produse, tehnologii º i servicii într-un domeniu prioritar, cel al activitãþii
de construcþii.
Ca de fiecare datã la reuniunea care
are loc de desfãºurare Poiana Braºov,
participarea specialiºtilor germani ºi
români, precum ºi materialele prezentate de aceºtia constituie încã un
moment de îmbogãþire ºi perfecþionare
a pregãtirii profesionale.
În acest an, asistenþa a primit informaþii de ultimã orã privind gama completã de materiale ºi utilaje pentru
industria geamului izolator. La manifestarea organizatã de compania
Abitare CG, au fost prezenþi Liviu
Comãnac – director de vânzãri pe
România ºi specialiºti ai societãþilor
pentru care compania Abitare CG asigurã
distribuþia în România: Hubert Storck
ºi Harald K a h l e s – K ö m m e r l i n g
(Germania), Norbert Roschenkemper
– Euroglas (Germania), László Komlós
ºi Gerhard Weber – Grace Davison
(Germania) ºi Danillo Magi – Intermac
(Italia).
Dacã în anii precedenþi prezentarea
de noi materiale, utilaje ºi tehnologii era
preponderentã, aceastã a 8-a ediþie a
simpozionului de la Poiana Braºov s-a
axat pe termeni precum calitate, compatibilitate, standardizare – poate ºi
datoritã faptului cã piaþa româneascã
devine o piaþã aºezatã din punctul de
vedere al producþiei în sine, dar care
trebuie (încã) educatã.
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Hubert Storck – Area Sales Manager
Kömmerling Chemische Fabrik, a
deschis seria prezentãrilor tehnice cu
o scurtã privire asupra situaþiei producþiei de geam izolator în anul 2005 ºi cu
poziþionarea României în acest domeniu. Este bine sã cunoaºteþi cã dintr-un
total de ~ 466 milioane m² de geam
izolator la nivel mondial, 41% s-au
realizat în Europa (~ 191 mil. m²),
aceasta fiind urmatã de SUA – 36% ºi
China – 12% (se prevede cã aceastã
þarã va cunoaºte cea mai mare expansiune în urmãtorii 2 ani). Pe plan european, producþia a fost repartizatã
astfel: statele membre ale Uniunii
Europene – 78%, spaþiul ex-sovietic –
14%, alte þãri europene (între care ºi
România) – 8%. La capitolul sigilanþi,
polisulfidul a avut o pondere mai
mare în comparaþie cu produsele
poliuretanice. În România s-au produs
7 milioane m² de geam izolator, þara
noastrã situându-se astfel printre primii
producãtori în spaþiul est-european ºi
egalând producþia totalã a urmãtoarelor 3 clasate: Ungaria, Republica
Cehã ºi Bulgaria. Ca sigilanþi, în þara
noastrã s-au folosit poliuretan ºi
polisulfid în proporþii egale, însã se
estimeazã cã în urmãtorii ani produsele
pe bazã de poliuretan vor domina piaþa.
Firma germanã Kömmerling oferã, în
prezent, cea mai largã gamã de materiale
de etanºare, adezivi, rãºini, tehnologii
de fabricare ºi accesorii. Având încredere

în conjunctura actualã ºi viitoare a
pieþei de geam izolator, Kömmerling ºi-a
dezvoltat o reþea mondialã de reprezentanþe (SUA, Marea Britanie, Franþa,
Rusia ºi China) ºi centre de desfacere (în
peste 70 de þãri). În România, singurul
distribuitor autorizat este Abitare CG SRL.
„Calitatea” este un concept de bazã
la Kömmerling Chemische Fabrik, ºi
astfel trebuie sã fie perceput ºi de cãtre
producãtorii români în perspectiva integrãrii în Uniunea Europeanã. Harald
Kahles, consultant tehnic al firmei germane ºi membru al Comitetului pentru
Standarde GGF, a adus în discuþie calitatea drept rezultantã logicã a compatibilitãþii ºi standardizãrii. Elementele din
sticlã au încetat sã mai fie privite doar
ca simple închideri, noile exigenþe au
în vedere transparenþa, siguranþa, transferul termic, izolarea fonicã ºi, nu
în ultimul r â n d , l a t u r a e s t e t i c ã .
Complexitatea sistemului ºi numãrul
de componente (sigilanþi, straturi intermediare, componente auxiliare, mecanice
ºi electrice) au crescut. De asemenea, a
crescut ºi numãrul „jucãtorilor” implicaþi:
designeri, proiectanþi, producãtori,
furnizori, montatori etc., ceea ce
mãreºte riscurile ca, undeva pe parcurs,
sã aparã o greºealã. Erori frecvente
sunt, de exemplu, dimensionarea
greºitã a punctelor de îmbinare sau
incapacitatea acestora de a permite
ventilarea/adsorbþia produselor rezultate din reacþii, în cazul sigilanþilor ºi
adezivilor. Fiecare componentã în parte
trebuie sã fie compatibilã ºi sã nu interacþioneze fizic sau chimic cu celelalte,
pentru a nu compromite utilitatea produsului sau vandabilitatea ansamblului
care le include. Sunt domenii, ca de
exemplu producþia geamului rezistent
la foc sau cea a pereþilor-cortinã, în care
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existã deja seturi de concepte, cu practici predefinite, cu produse ºi componente aprobate. Din pãcate însã – a
atras atenþia specialistul german –, sunt
ºi domenii de aplicabilitate în care nu
se acordã nicio atenþie problemelor de
compatibilitate sau existã prevederi
inadecvate.
Standardul EN 1279 este cel care
reglementeazã producþia de geam izolator în Uniunea Europeanã, prevederile
lui devenind obligatorii ºi pentru producãtorii români odatã cu integrarea þãrii
noastre în UE; acelaºi lucru este valabil ºi
în ceea ce priveºte aplicarea marcajului
CE. Spre deosebire de standardele anterioare, EN 1279 priveºte procesul de
testare ca pe o parte a unui tablou mai
larg ºi face referiri la specificaþie, producþie, componente ºi certificarea de
conformitate.
În prezentarea Grace Davison,
susþinutã de László Komlós, a fost adusã
în discuþie influenþa sitei moleculare
asupra calitãþii unitãþilor de geam izolator.
Foarte importantã este selecþia sitei în
funcþie de necesitãþi. Sita molecularã
trebuie sã aibã o mare capacitate de
adsorbþie a apei (dar fãrã adsorbþie/
desorbþie de gaze), densitate uniformã,
timp lung de viaþã, compatibilitate cu
toate gazele, sigilanþii ºi sistemele de
umplere, în conformitate cu toate
standardele de testare naþionale
ºi internaþionale. Produsele trebuie,
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de asemenea, sã urmãreascã cerinþele
de protecþie a mediului ºi a muncii.
La capitolul „produse”, Euroglas a
prezentat la Poiana Braºov sticla din
gamele Silverstar® Sunstop T ºi Silverstar®
Combi, în acest an într-o nouã abordare.
Parte a grupului elveþian Glas Trösch,
Euroglas este producãtor de sticlã float ºi
specialist în acoperiri cu metale nobile.
Firma poate îndeplini cele mai diverse
cerinþe ale clienþilor: sticlã pentru clãdiri
noi, renovãri, izolare termicã ºi acusticã
ºi protecþie solarã, sticlã securizatã sau
cerinþe specifice combinaþiilor de sticlã
specialã. Participanþii la simpozion au
putut vedea clãdiri de referinþã din
Europa, la realizarea cãrora s-au folosit
produsele Euroglas: Munich Tower
Center, Beisheim Center – Ritz-Carlton
Hotel Berlin, Saturn Tower din Viena sau
Volkswagen Arena de la WolfsburgStuttgart, ca sã amintim numai câteva.
Începând din acest an, SC Abitare
CG SRL reprezintã în România ºi firma
italianã Intermac, parrte a grupului
Biesse. Pânã nu de mult, cel mai cunoscut brand al grupului în România a fost
Gieffe, mai exact, maºinile mici semiautomate de prelucrat sticla. Acum însã
producãtorii români au acces la o gamã
extinsã de produse oferite de Intermac
(mese de tãiat Genius ºi centre de prelucrare de înaltã tehnologie Master),
Busetti (linii de ºlefuit simultan pe douã
laturi – sector în care este lider mondial –,

Saturn Tower Viena, obiectiv realizat
cu sticlã Silverstar® Combi – Euroglas

maºini de manipulat foi de sticlã ºi
maºini de gãurit automate ºi semiautomate Giò ºi Plusdrill, inclusiv maºini
de gãurit pe douã pãrþi), Gieffe (maºini
semiautomate de ºlefuit, frezat ºi lustruit sticla cu margini drepte ºi profilate,
gama Bilux) ºi Diamut (scule diamantate, discuri profilate, discuri de tãiat,
de frezat, discuri din rãºini, freze ºi
burghie).
Informaþii suplimentare despre
partenerii Abitare CG ºi despre
produsele ºi serviciile oferite de
firma braºoveanã gasiþi accesând
www.abitare.ro. 
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Eurocer – Building
Ioan Burtea, Elena Nechifor - QUALITY CERT

Dupã cum anunþam în numãrul 14 al Revistei Construcþiilor, în perioada 20 – 21 aprilie a.c., Româniaa a fost gazda
reuniunii bianuale a EUROCER – BUILDING (Asociaþia Europeanã a laboratoarelor de încerrcãri, inspecþie ºi a
organismelor de certificare din domeniul construcþiilor).
Work-shop-ul a avut ca temã principalã: „Avantajele certificãrii. Certificarea produsului, în sprijinul tuturor
pãrþilor interesate”.
Cerinþe pentru îndeplinirea exigenþelor esenþiale de comportament la
foc, rezistenþã, stabilitate ºi durabilitate
– ICECON;
z Infrastructura de evaluare a conformitãþii în România din perspectiva
integrãrii viitoare în UE – SRAC.
Interesul pentru lucrãrile prezentate
s-a manifestat la finalul work-shop-ului,
prin întrebãrile puse de cãtre participanþi
oaspeþilor strãini, privind, în special,
împãrtãºirea experienþei acestora în procesul parcurs de aliniere la principiile
pieþei unice europene, la modificãrile
propuse pentru Directiva Produselor în
Construcþii.
În cadrul organizaþiei EUROCER –
BUILDING, membrii acesteia capãtã un
punct de vedere comun despre dezvoltarea în domeniul certificãrii de produs ºi au posibilitatea de a coopera foarte uºor cu organismele de
certificare din Europa. Prezenþa în cadrul EUROCER –
BUILDING a organismelor româneºti conferã acestora
posibilitatea participãrii la diverse acþiuni sau manifestãri
care pot sã promoveze imaginea României în rândul
þãrilor europene ºi sã asigure o mai bunã cunoaºtere a
realizãrilor constructorilor ºi/sau producãtorilor din
domeniul construcþiilor. 
z

Lucrãrile prezentate au încercat sã acopere cât mai
mult din acest domeniu vast al certificãrii conformitãþii.
Oaspeþii strãini au susþinut prelegeri de un mare interes
pentru participanþi, abordând teme cum ar fi:
z Calitatea în construcþii: cum merg mânã în mânã
mãrcile certificãrii voluntare ºi marcajul CE, aplicate pe
produsele tradiþionale ºi non-tradiþionale;
z Marcajul CE ºi mãrcile certificãrii voluntare – un
exemplu al Directivei Produselor din Construcþii;
z Certificarea de recunoaºtere voluntarã a produselor
ºi sistemul EUROCER – BUILDING (EBAS);
z Certificarea produselor în Franþa;
z Revizia Directivei Produselor din Construcþii.
Din EUROCER – BUILDING fac parte ºi trei organisme
de certificare româneºti, care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul construcþiilor – QUALITY CERT, ICECON, SRAC.
În calitate de gazde, organismele româneºti au
prezentat, la rândul lor, lucrãri prin care s-a dorit sã se
demonstreze preocupãrile României de aliniere la conceptul european de evaluare a conformitãþii, atât pe linia
organizãrii unei infrastructuri în acest domeniu, cât ºi din
punct de vedere legislativ:
z Regulamente în domeniul evaluãrii conformitãþii
ºi atestãrii conformitãþii produselor din construcþii în
România – QUALITY CERT;
108
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NOU

Velux România – adresã nouã
Cunoscuta firmã din oraºul de la poalele Tâmpei
funcþioneazã, începând cu luna mai 2006, într-o nouãã
locaþie.
Numerele de telefon ºi de fax, precum ºi adresele
electronice rãmân neschimbate. Inserãm aceste informaþii
pentru ca dvs. sã aflaþi ºi din paginile revistei noastre
noile date de contact ale
e prestigioasei reprezentanþe din
Braºov a firmei Velux.

Velux România SRL
Str. Aurel Vlaicu nr. 40
500178 Braºov
Tel.: 0268-42.55.77
Fax: 0268-42.57.57
Relaþþii clienþi: 0-8008-83589 (apel gratuit)
E-mail: romania@Velux.com
Web: www.VELUX.ro

SC

Selena, producãtor ºi furnizor internaþional de spume
poliuretanice ºi adezivi, a lansat cu prilejul Construct
Expo Ambient – 2006 primul sistem profesional de etanºare,
izolare ºi montaj pentru tâmplãrie termoizolantã din RomâniaTytan Eurowindow.
z Utilizarea sistemului Tytan Eurowindow poate conduce la
economii anuale de energie de peste 22 milioane de euro;
z Tytan Eurowindow este singurul sistem profesional de pe
piaþa din România care contribuie la aplicarea Directivei
nr. 2002/91/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului privind
performanþa energeticã a clãdirilor.
„Izolarea termicã a clãdirilor este o problemã importantã cu
care se confruntã România ºi care produce imense pierderi ºi
cheltuieli energetice, mai ales în condiþiile creºterii costurilor
pentru încãlzire ºi rãcire. Sistemul Tytan Eurowindow constituie o soluþie adecvatã pentru eficientizarea performanþelor
energetice, precum ºi pentru respectarea directivelor
europene”, a declarat dl Dorin Spãtaru, director general Selena
România.
Tytan Eurowindow se adreseazã companiilor specializate
în montarea tâmplãriei termoizolante ºi reprezintã un sistem
de eficientizare a costurilor pentru beneficiarul final, prin protecþia crescutã împotriva pierderilor de cãldurã.
Sistemul Tytan Eurowindow vine în întâmpinarea
Legii nr. 372/2005 privind performanþa energeticã a clãdirilor,
aplicabilã de la 1 ianuarie 2007 care impune cerinþe minime
legate de eficienþa energeticã a clãdirilor. Potrivit prevederii
legale, atât clãdirile existente, cât ºi cele noi trebuie sã respecte
în viitor metodologiile de creºtere a performanþelor energetice.

QUALITY CERT

Viorica Gh. Cristea

SA

Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51,
e-mail: qualitycert@zappmobile.com

ORGANISM DE CERTIFICARE
SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII ªI DOMENIUL VOLUNTAR
Organism de certificare
produse recunoscut de MTCT

ORGANISM ACREDITAT RENAR
• Certificarea sistemelor de
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;
• Certificarea conformitãþii
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR
• Certificarea sistemelor
de management de mediu;
• Inspecþie.

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

PROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE:
• Procedee, metode, tehnici de auditare,
inspecþie la nivelul standardelor europene;
• Auditori formaþi la nivel:
- Naþional - CNFCMAC
- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT
(Franþa), AJA-EQS (Anglia);
• Profesori universitari;
• Doctori în ºtiinþe;
• Experþi în domeniile de certificare.

Organism agreat MTCT
• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;
• Certificarea sistemelor
de management de mediu;
• Calificarea profesionalã
a întreprinderilor;
• Inspecþie;
• Audit.

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

Performanþele echipamentelor
de preparare a betonului
CRITERII DE EVALUARE INTERNAÞIONALÃ
drd. ing. Roza PAIOVICI, dr. ing. Aurelia MIHALCEA – ICECON SA Bucureºti

Betonul este cel mai rãspândit material produs de mâna omului. Este un material durabil, relativ iefttin, folosit în toate
lucrãrile de infrastructurã, precum ºi în cele din sectorul industrial, de apãrrare, al utilitãþilor sau în sectorul rezidenþial.
În afarã de producãtorii de ciment ºi beton, indusstria betonului include ºi furnizorii de agregate ºi alte materiale,
transportatorii, constructorii, proiectanþii, precum ºi companiile de reparaþii sau de întreþinere a fondului construit.
Dacã pânã nu de mult, prepararea betoanelor se rezuma la unele operaþii simple, manuale sau mecanice, de
n ce în
dozaree ºi amestecare a componenþilor (ciment, apã ºi agregate), în prezent, fabricarea betoanelor este din
ce mai complexã ºi riguros controlatã pentru obþinerea în condiþii de eficienþã economicã a unor betoane
omogene ºi constante cu performanþe superioare.
Fabricarea betoanelor poate fi consideratã un flux

z

Se verificã dacã numãrul de rotaþii pe minut ale

tehnologic continuu, compus din urmãtoarele operaþii

tobei sau dispozitivelor de amestecat este conform cu

principale:

specificaþiile producãtorului.

z

aprovizionarea, manipularea, depozitarea ºi analiza

materialelor componente;
z

dozarea ºi amestecarea materialelor componente în

proporþiile strict stabilite prin calculele de proiectare a
compoziþiilor;
z

z

Se verificã dacã transmisia de putere poate fi repor-

nitã dupã 5 minute de la oprire, mai precis dupã terminarea ciclului de malaxare.
z

Malaxorul poate fi descãrcat conform tipului de

malaxor sau conform specificaþiilor date de producãtor.

transportul ºi controlul betonului proaspãt la

preparare ºi la locul de punere în operã;
z

punerea în operã ºi protecþia betonului dupã turnare;

z

controlul pe faze al betonului întãrit ºi verificarea

performanþelor tehnice finale.
Rezultatele sunt sensibil influenþate de execuþia
corectã a fiecãrei operaþii din fluxul menþionat.
Cerinþele de calitate pentru materiale, echipamente,
maºini ºi utilaje de preparare, transport ºi punere în operã
a betoanelor sunt elaborate pe baza prevederilor cuprinse

Teste de performanþã a malaxãrii
Eficienþa malaxãrii este determinatã de uniformitatea
amestecului de beton ºi de rezistenþa la compresiune a
cuburilor sau a cilindrilor din beton (probe – epruvete),
aceste eºantioane (probe) fiind prelevate dupã terminarea
procesului de malaxare.
Determinarea uniformitãþii amestecului de beton
include urmãtoarele variante de determinãri pentru
diferite probe prelevate:

în legile ºi documentele normative specifice din þarã, cele

z

conþinutul de aer;

europene ºi internaþionale.

z

conþinutul de agregate pe unitatea de volum;

CRITERII DE EVALUARE

z

conþinutul de mortar pe unitatea de volum;

A MALAXOARELOR

z

consistenþa (tasarea).

z

Verificarea integritãþii structurale. Structura oricãrui

Prelevarea de probe. Eºantionarea

malaxor trebuie sã conþinã urmãtoarele componente: camera

Douã probe din amestecul de beton se iau direct din

de malaxare (tobã, cuvã sau jgheab), rotor cu lame sau

camera de malaxare imediat dupã încheierea ciclului de

palete agitatoare, dispozitive de direcþie ºi rotaþie, dispo-

malaxare. În cazul când eºantionarea directã din interi-

zitive de încãrcare ºi descãrcare. Acestea trebuie sã fie

orul camerei de malaxare este dificilã, se poate face

verificate dacã corespund cu specificaþiile producãtorului.

prelevarea dupã ce betonul malaxat este descãrcat (figura 1).
continuare în pagina 112 ®
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Volumul unei probe trebuie sã fie de minimum 20 de litri
pentru malaxoarele cu amestecare discontinuã ºi de 100 de litri
pentru malaxoarele cu amestecare continuã.
Exemple de eºantionare pentru diferite tipuri de
malaxoare sunt prezentate în figura 2.
DETERMINAREA EFICIENÞEI
DE MALAXARE
Calitatea componentelor utilizate uzual corespunde
Fig. 1: Schemã generalã de eºantionare

unei capacitãþi nominale a malaxorului cu amestecare

Legendã:
P1, P2 – cele 2 eºantioane prelevate din malaxor;
AC1, AC2 – probe pentru determinarea conþinutului de aer;
M1, M2, G1, G2 – probe pentru determinarea conþinutului de aer
utilizate pentru determinarea conþinutului de agregat ºi mortar testat
în secvenþa viitoare;
C01, C02 – probe pentru determinarea rezistenþei la compresiune (trei cuburi sau cilindri din fiecare eºantion);
CS1, CS2 – probe pentru încercarea de consistenþã (tasare).

discontinuã ºi productivitãþii nominale pentru malaxoarele cu amestecare continuã conform specificaþiilor
producãtorului. Procedura prezentatã permite, de asemenea, determinarea eficienþei de malaxare.
OPTIMIZAREA DURATEI
DE MALAXARE
Cel mai important aspect pentru producãtorii ºi utilizatorii de malaxoare este reducerea (optimizarea) duratei de
malaxare, asigurând în acelaºi timp cerinþele de calitate
ale betonului ºi productivitatea maximã. În vederea acestei determinãri, este necesarã efectuarea aceleiaºi încercãri pentru diferite durate de malaxare alese pe baza
rezultatelor încercãrilor anterioare.
Rezultatele încercãrilor în funcþie de timpul (durata) de
malaxare v=f(t) sunt marcate în sistemul de coordonate ºi
curba este trasatã prin extrapolare.
Un exemplu pentru determinarea duratei optime de
malaxare stabilit pe baza rezistenþei la compresiune este
prezentat în figura 3. 

Fig. 2: Eºantionarea în cazul diferitelor tipuri de malaxoare
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Fig. 3: Determinarea timpului optim de malaxare
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KINSHOFER, reprezentat în România prin ROMNED

ACCESORII PENTRU MACARALE, EXCAVATOARE
ªI STIVUITOARE

Foto 4

Firma Kinshofer, amplasatã
în zona München Germania,
înfiinþatã în anul 1971, este
specializatã în utilaje pentru
manipularea materialelor de
construcþii care se instaleazã
pe macarale hidraulice ºi excavatoare de la 2 la 60 tone, precum ºi pe stivuitoare.
Firma Kinshofer are o
experienþã îndelungatã în construcþia rotatoarelor hidraulice
(foto1) cu forþa de torsiune
între 300 ºi 2.000 Nm, producându-se ºi dispozitivele de
adaptare la diferite macarale
sau excavatoare.
Dispozitivele de manipulare paleþi (foto 2) pot fi simple sau cu cilindru hidraulic
pentru reglarea distanþei între
furci ºi pot manipula paleþi
cu greutãþi de pânã la 3 tone.
Centrul de greutate este ajustabil manual sau hidraulic.
Pentru încãrcarea ºi descãrcarea cãrãmizilor sau a elementelor de pavaj, se folosesc
dispozitive cu braþe paralele
(foto 3) sau în foarfecã cu
posibilitatea reglãrii hidraulice
a distanþei dintre braþe ºi reglarea manualã a lungimii paletului.
Cupele pentru sãpat (foto 4)
acoperã gama de volume
între 25 ºi 3.000 de litri, toate
dispozitivele dispunând de
un sistem numit HPX drive
(foto 5) care permite închiderea
ºi deschiderea cupei, precum

Foto 5

Foto 7

Foto 6

Foto 8

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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ºi schimbarea diferitelor cupe
pentru diverse volume. 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 (foto 6) 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 schimbate separat ºi sunt fabricate
din oþel special de mare duritate. Corpul de cilindri este
total etanº, mãrind durata de
utilizare 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 (foto 7)
au un volum de maximum
800 de litri ºi capacitãþi
de ridicare de pânã la 6 t.
Materialul 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 (foto 8) au
motoare hidraulice de pânã
la 7.170 Nm forþa de torsiune la care se pot ataºa
burghie de maximum 800 mm
cu extensii, putându-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 fundaþii ºi orice fel
de forare. Dinþii din aliaj de
titan pot fi, de asemenea,
schimbaþi pentru diferite
varietãþi de sol. 
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Peste 12 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã

TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

KOMATSU
Buldoexcavatoare de 5 stele (WB93S-5 ºi WB97S-5)
Buldoexcavatoarele WB93S-5 ºi WB97S-5 aparþin ultimei generaþii de buldoexcavatoare KOMATSU cu patru
u roþi egale
ºi directoare care, împreunã cu cele douã modele cu douã roþi directoare, formeazã un caareu de aºi.
PERFORMANÞÃ
Noile modele WB93S-5 ºi
WB97S-5 sunt realizate pentru a oferi
utilizatorilor o productivitate mare, performanþe greu de egalat ºi un consum
de combustibil scãzut, toate datoritã
sistemului hidraulic, care încorporeazã
o pompã cu debit variabil, produsã de
KOMATSU.

CONTROL ABSOLUT
Comenzile cupei de încãrcare ºi ale
braþului de excavator sunt realizate
prin intermediul joystick-urilor
multifuncþionale. Operaþiunile de
încãrcare-descãrcare, deschidereînchidere ale cupei multifuncþionale
4x1, funcþie SPEED-UP, sunt realizate
mai uºor ca niciodatã.

KOMATSU WB93S-5
Motor: 99,2 CP
Greutate operaþionalã: 8.050 Kg
(în varianta standard)
Adâncime maximã de sãpare: 6.055 mm
Cupa frontalã 4 x 1: 1,03 mc
Viteza maximã de deplasare: 40 Km/h

KOMATSU WB97S-5
Motor: 99,2 CP
Greutate operaþionalã: 8.150 Kg
(în varianta standard)
Adâncime maximã de sãpare: 6.465 mm
Cupa frontalã 4x1: 1,03 mc
Viteza maximã de deplasare: 40 Km/h
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SISTEMUL HIDRAULIC
Modelele WB93S-5 ºi WB97S-5
oferã o productivitate mare datoritã
creºterii forþei de rupere la cupa de
încãrcare, precum ºi la braþul de
excavare, ºi datoritã capacitãþii de ridicare a sarcinilor. Inima sistemului
hidraulic este CLSS, sistem care permite
furnizarea unui debit variabil (în funcþie
de fiecare operaþiune ºi de specificul
ei). Mai exact, furnizeazã doar debitul
necesar ºi nu debitul total care ar duce
la un consum inutil de combustibil.
În completare, operatorul poate
alege între modurile de lucru PUTERE ºi
ECONOMIC, în funcþie de operaþiunile
pe care le are de efectuat, putând opta
între maximum de putere ºi consumul
cel mai scãzut.
PATRU ROÞI DIRECTOARE
Operatorul poate sã aleagã trei
moduri de deplasare:
z roþi directoare pe axul frontal
(pentru circulat pe stradã ºi operaþiuni
uzuale);
z toate roþile directoare (în cerc) –
pentru miºcãri rapide ºi întoarceri în
spaþii înguste;
z toate roþile directoare (în lateral) –
pentru miºcãri fine în spaþii înguste.
Comutarea modurilor de deplasare
se face extrem de simplu prin
apãsarea unui buton.
BRAÞUL DE EXCAVATOR
Design-ul rotunjit ºi robusteþea fac
din braþul de excavator o adevãratã
unealtã de sãpat. Prin adâncimea mare
de sãpare de pânã la 6,5 m, buldoexcavatoarele KOMATSU devin lideri
incontestabili. Pe braþul de excavator
pot fi montate, pe lângã o gamã largã de
cupe, ciocan hidraulic, forezã ºi foarfecã pentru demolãri la înãlþimi mici.
MEDIUL DE LUCRU AL OPERATORULUI
Marii producãtori de utilaje fac tot
posibilul sã creeze cabine extrem de confortabile ºi accesorizate pentru utilajele lor.
De ce acest lucru? Pentru cã este bine
ºtiut cã un operator care lucreazã într-un
mediu confortabil ºi plãcut oferã un randament superior. Cabina buldoexcavatoarelor
KOMATSU are structura ROPS (Sistem de
protecþie la rostogolire) ºi FOPS (Sistem
de protecþie la cãderea peste cabinã a
diverselor obiecte), are un design modern ºi
este bine echipatã. Comenzile sunt extrem de
ergonomice, geamurile au un design rotunjit,
iar operatorul beneficiazã de o vizibilitate
superioarã oricãrui echipament concurent. 
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"BAUER IN-HOUSE EXHIBITION 2006"
Expoziþia de echipamente BAUER
pentru fundaþii speciale în construcþii
ing. Cornel UDRESCU – director general TRACTOR PROIECT COMERÞ

În perioada 30.04 – 03.05.2006 s-a desfãºurat, la sediul din Schrobenhausen al grupului german BAUER
R
MASCHINEN, tradiþionala manifestare “BAUER IN-HOUSE EQUIPMENT EXHIBITION 2006” (Expoziþia de
echipaamente „La BAUER acasã” – 2006 ).
Expoziþia se organizeazã în fiecare an, cu excepþia anului când see desfãºoarã, la München, Expoziþia mondialã
pentru utilaje de construcþii, BAUMA, în care sunt prezeentate echipamentele BAUER.
Participanþii la expoziþie sunt potenþiali utilizatori ai echipamentelor ºi tehnologiilor pentru fundaþii speciale.
ªi în acest an, firma TRACTOR PROIECT COMERÞ din
Braºov, reprezentantã comercialã a grupului BAUER
MASCHINEN în România, a fost prezentã în Schrobenhausen împreunã cu firme româneºti specializate în
tehnologia fundaþiilor speciale, precum AGISFOR ºi
STIZO din Bucureºti sau ARGECOM din Piteºti.
Manifestarea a fost deschisã de cãtre dl profesor
Thomas Bauer, patron ºi preºedinte al Consiliului de
Administraþie al grupului ºi s-a desfãºurat pe mai multe
planuri:
z expoziþia de echipamente;
z demonstraþii practice în poligonul special amenajat
la Aresing, la circa 5 km de Schrobenhausen, unde sunt ºi
noile hale de montaj;
z vizite la ºantiere din München, unde au putut fi
vãzute utilajele BAUER la lucru;
z conferinþe susþinute de specialiºti de renume din
domeniu;
z întâlniri ºi discuþii de afaceri.

Toate firmele componente ale grupului BAUER
MASCHINEN au fost prezente în expoziþie cu ultimele
noutãþi din programul lor de fabricaþie.
Firma mamã, BAUER MASCHINEN,
produce echipamente de foraj rotativ pentru
piloþi de pânã la 4 m diametru ºi de foraj
pentru pereþi mulaþi (pereþi
diafragmã).
Principalele noutãþi prezentate au fost:
z Linia M, un nou concept de
echipamente pentru foraj rotativ, compacte ºi puternice, cu un raport optim
între greutate ºi putere, cu o cinematicã
flexibilã ºi uºor transportabile. Au fost
expuse modelele MBG 24 (în imagine)
ºi MG15 cu mast scurt, pentru incinte
joase.
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z Modelul TBG 12 este o noutate
absolutã, ce constã în montarea unui
echipament de foraj rotativ tip BG 15
pe un ºasiu de camion MAN. Este foarte
util acolo unde se cer deplasãri dese
între punctele de lucru.
z Prin sistemul BAUER denumit CSM
(Cutter Soil Mixing), peretele mulat se
formeazã din amestecul materialului
forat cu betonul lichid introdus, fãrã a
rezulta material la exterior. Utilajul
prezentat în expoziþie în cadrul acestei
metode, denumit „Quattro Cutter”, este,
de asemenea, o noutate absolutã, prin
utilizarea a douã perechi de freze de
foraj, una la partea inferioarã ºi alta la
partea superioarã. Soluþia asigurã o bunã
amestecare a componentelor ºi o poziþionare corectã a peretelui mulat pânã la
adâncimi de 60 m.
Firma KLEMM este specializatã
în producþia de echipamente de foraj
pentru micropiloþi ºi pentru foraje
de ancorare ºi
injecþii, noutatea
prezentatã fiind echipamentul de
foraj pentru micropiloþi KR 712,
echipat în expoziþie cu accesorii de
foraj cu melc continuu, în tuburi de
400 mm. Diametrul maxim de foraj
în tub este de 500 mm, la adâncime
de 15 m. Nu este prevãzut cu cinematicã pentru foraje de ancorare.
În expoziþie s-au aflat ºi ultimele
versiuni ale modelelor de bazã din
gama de fabricaþie: KR 704 DW, KR
800-1, KR 805-1, echipate atât pentru foraje de micropiloþi, cât ºi pentru foraje de ancorare.
Firma RTG este specializatã pentru
producerea de echipamente de mare
putere pentru înfigerea
de palplanºe prin vibro-apãsare.
Noutatea de la expoziþie a fost
maºina RTG, modelul MPZ-630
dotat cu un cap de vibrare cu trei
seturi de gheare de prindere, putând
sã înfigã, datoritã puterii disponibile,
trei palplanºe deodatã.
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Intratã în familia
BAUER din anul
2005, firma PRAKLA
este specializatã în fabricarea de ateliere de foraj, complet echipate,
montate pe ºasiu de camion, destinate forajelor pentru prospectãri
geologice ºi pentru realizarea de
puþuri pentru apã. În expoziþie au
fost expuse modelele RB 40 ºi RB 50.
Gama completã cuprinde modelele RB 3, RB 10, RB 20, RB 30, RB
60 ºi RB 75, cu sarcini la cârlig de la
15 kN la 750 kN.
A fost prezentat, de asemenea, un
utilaj PRAKLA special, modelul
RB 8R, destinat forajelor pentru
captarea energiei termale.
Firma MAT, membrã a familiei BAUER,
produce întreaga gamã
de instalaþii ºi echipamente necesare diverselor
tehnologii de foraj, precum: instalaþii de
denisipare, de preparare ºi amestec al
fluidelor de foraj, pompe de transport ºi
injecþie.

Printre instalaþiile expuse s-au aflat cele de preparare ºi
amestec al fluidelor de foraj IPC 60-E ºi IPC 180-E ºi
pompa dublã cu plungere PP-360-S.
Aproape întreaga gamã de capete de rotire
ºi de percuþie necesarã echipamentelor de
foraj este realizatã de firma EURO DRILL,
membrã ºi ea a grupului BAUER.

Ultima membrã
a grupului BAUER
este firma americanã PILECO, producãtoare de ciocane Diesel de bãtut
piloþi metalici. Aceºtia funcþioneazã pe
principiul unui motor Diesel în 2 timpi,
pe bazã de motorinã.
În imagine este prezentat ciocanul
Diesel D19 – 42, expus în cadrul
„Bauer In-House Exhibition”.
Pentru informaþii complete privind gama de utilaje ºi
echipamente furnizate de firmele grupului BAUER în
domeniul realizãrii fundaþiilor speciale, vã puteþi adresa
oricând la TRACTOR PROIECT COMERÞ Braºov,
tel./fax: 0268-406.406; 427.797; e-mail: tpcom@rdslink.ro;
web: www.tpcom.ro. 

Comportarea „in situ“ a construcþiilor
care suferã intervenþii asupra rigiditãþii
dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, INCERC Bucureºti

În prezent, se constatã cu ochiul liber cã parterele multor clãdiri, iniþial cu destinaþie de locuin
nþe, au fost vândute
ºi convertite în spaþii comerciale, pentru care, dorindu-se un acces direct din stradã, s-au executat goluri de uºi în
locul parapeþilor de fereastrã. ªi la alte etaje s-au practiccat reamenajãri, de multe ori cu scoateri de zidãrii dintre stâlpii
interiori.
În unele cazuri, interrvenþiile sunt, practic, în serie, în toate traveele, iar ultima tendinþã, care va fi probabil imitattã
de ceilalþi, este sã fie complet înlãturate zidãriile de faþadã. Stâlpii parterului sunt acum vizibili, au fost scoase ºi
zidãriile din interior, iar rezolvarea arhitecturalã este completatã de vitrraje moderne pe înãlþimea parterului, scoase în
afarã la limita balcoanelor de la etaje. Blocurile reespective au ieºit astfel din anonimatul ferestrelor cu perdeluþe, iar
zonele au prins viaþã.
Alte cllãdiri, aparent similare, aveau din construcþie parterul liber, pe stâlpi, astfel încât ne putem întrreba: cine ºi
când a fãcut bine, cine vrea sã facã rãu?
DEFINIREA ª I O RIGINEA P ROBLEMEI
Specificul arhitectural al clãdirilor
cu „parter sau etaj flexibil” se caracterizeazã prin:
z prezenþa spaþiilor libere la
parter, pentru magazine, ateliere,
garaje;
z prezenþa unor spaþii de deschideri similare pe nivelul curent de la
etaj pentru camera de zi (salon);
z prezenþa balcoanelor cu deschideri mari în consolã.
Specificul constructiv-structural,
care are influenþã asupra comportãrii
seismice, se caracterizeazã prin
partere flexibile, cauzate de:
z structura de tip bloc pe piloni
(partea superioarã este masivã
deoarece are cadre cu umpluturã de
zidãrie, în timp ce la parter sunt
numai stâlpi);
z orientarea unilateralã a stâlpilor
lamelari (de la parter) perpendicular
pe planul faþadei, ceea ce face ca
rigiditatea sã fie foarte diferitã pe cele
douã direcþii ale clãdirii, structura
fiind vulnerabilã pe direcþia în lungul
faþadei;
z prezenþa grinzilor puternice ºi a
stâlpilor slabi;
z lipsa elementelor de contravântuire pe cele douã direcþii (zidãria
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din corpuri ceramice este subþire ºi
casantã).
Mecanismul de cedare sau efectul
de „parter sau etaj flexibil” (denumit
ºi nivel slab, transparent sau cu rigiditate diferitã) se referã la cazurile în
care o structurã prezintã diferenþe
mari la rigiditate între etaje, pe una
sau pe ambele direcþii, o parte foarte
rigidã reazemã pe un etaj flexibil, astfel încât dinamica structurii este
dominatã de concentrarea solicitãrilor ºi deplasãrilor/ deformaþiilor la
acel nivel sub impactul miºcãrii
seismice. Pot exista ºi alte sensibilitãþi
date de dispunerea în planul unui etaj
a elementelor structurale (localizare,
mãrime, rigiditate, continuitate pe o
direcþie sau alta etc.), precum ºi de
intervenþiile ulterioare execuþiei.
S-a constatat cã la comportarea
negativã contribuie, de asemenea:
z armãtura verticalã subdimensionatã sau dimensionatã la limitã;
z armãtura transversalã (etrieri)
subdimensionatã ºi rarã (20-30 cm),
îmbinãri grindã-stâlp inadecvat armate;
z calitatea betonului slabã ºi
prezenþa segregãrilor la îmbinãrile
grindã-stâlp;

z conformarea de ansamblu
necorespunzãtoare (lipsa rosturilor
antiseismice, stâlpi scurþi);
z amplasarea construcþiilor pe
terenuri improprii (terenuri lichefiabile, pante instabile, umpluturi, vãi
expuse torentelor ºi inundaþiilor);
z supraetajãrile ºi intervenþiile
neautorizate sau cele formal autorizate,
dar care afecteazã parametrii de
rigiditate sau rezistenþã.
Cutremurele din 1977 din România,
cele din 1999 din Turcia, Grecia ºi
Taiwan au pus în evidenþã tragice
exemple de prãbuºiri ale acestor
clãdiri.
®
continuare în pagina 124

Fig. 1: Prãbuºirea aproape orizontalã
a unei clãdiri cu parter flexibil la cutremurul
din Grecia, Attena, 7 septembrie 1999
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Un tronson din blocul de locuinþe
nr. 30 din ªos. ªtefan cel Mare nr.33,
colþ cu Str. Lizeanu (Bucureºti), este
semnificativ pentru efectul seismelor
de perioadã lungã asupra structurilor
înalte, cu parter flexibil sau cu 1 sau 2
niveluri de rigiditãþi diferite; efecte
similare, dar sub limita de colaps, s-au
observat la unele blocuri cu magazine la parter de pe aceeaºi ºosea,
zona Gãrii de Nord, Pantelimon etc.
Blocul a fost construit în 1961–1962,
înainte de introducerea normativului
de proiectare antiseismicã P13-1963.
În 1977 a fost grav afectat tronsonul
„a” cu S+P+8 (+9) etaje (etajul 9
parþial retras), cu magazine la parter.
Infrastructura era alcãtuitã din fundaþii continue din beton simplu–tãlpi,
cu subsol rigid de tip cutie de beton
armat. Structura era alcãtuitã din:
z parter flexibil cu stâlpi din beton
armat monoliþi (care pe exterior continuau pe 8 etaje) ºi zidãrie;
z etaje cu partiu de tip „celular”,
cu pereþi structurali monoliþi de 15 cm,
transversali, dar care nu erau continui
pe etaj; longitudinal existã un singur
perete pe centru; stâlpii mediani se
opreau deasupra parterului ºi intrau
în pereþii structurali;
z planºeu de beton armat monolit
(grinzi ºi plãci de 12 cm la subsol ºi
parter); plãci groase de 14–16 cm,
fãrã grinzi, la celelalte etaje;
z scãrile ºi cajele lifturilor din
beton armat.
Mecanismul de cedare a fost
urmãtorul:
z la parter, stâlpii s-au rupt la
capãtul superior, fiind avariat ºi etajul I;
z o parte din tronsonul „a” (circa
10 m x 10 m) s-a dislocat, s-a
deplasat pe verticalã cu 2 niveluri ºi
s-a scufundat în subsol, cu înclinare
spre stradã, practic nedeformat, dar
unii stâlpi au penetrat planºeele;
nu au cedat fundaþiile nici subsolul;
z planºeele ºi casa scãrii s-au rupt.
La secþiunea rãmasã s-au constatat
avarii, zdrobiri ºi expulzãri de beton,
forfecãri înclinate, ca ºi la alte blocuri
cu proiect similar, indicând deficienþe
de concepþie ºi sistem structural.
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Fig. 2: Prãbuºirea unei secþiuni
din blocul Lizeanu, la 4 martie 1977

Cauza prãbuºirii a fost:
z conformarea antiseismicã nesatisfãcãtoare, asimetrie în plasarea
stâlpilor;
z variaþia bruscã a rezistenþei ºi
rigiditãþii structurii pe verticalã în
zona dintre parter ºi etajul I, cu mari
concentrãri ale solicitãrilor orizontale
la parter (încovoiere cu forþã tãietoare);
z ductilitatea nesatisfãcãtoare a
secþiunilor de beton armat, cu lipsã
de rezistenþã la forþã tãietoare;
z nu este realã istorioara cu un
stâlp de la parter – magazinul Loto –
care ar fi fost „tãiat” pentru a introduce un autoturism (!!!). Între stâlpi
exista suficient spaþiu – circa 4 m.
SINDROMUL PARTERULUI SLÃBIT:
DE LA CONSTATÃRI LA AVERTISMENTE
Fondul construit include foarte
multe clãdiri cu parter flexibil din
generaþia „Lizeanu”. Din aceeaºi
categorie fac parte ºi alte clãdiri executate în anii ’60 de-a lungul centurii
interioare pe ªos. ªtefan cel Mare ºi
Mihai Bravu (de exemplu, între zona
Dorobanþi ºi Vatra Luminoasã), în
zona Gãrii de Nord ºi în alte cartiere.
Deºi mulþi locuitori s-au mutat din
clãdiri sau au uitat prin ce au trecut,
intervenþiile efectuate dupã 1977,
prin cãmãºuirea unor stâlpi, sunt
vizibile ºi nu au depãºit, în general,
nivelul etajului I.
Punerea în siguranþã a acestor
clãdiri reprezintã o problemã care,
formal, se situeazã pe locul II în
ordinea de prioritate pentru reducerea riscului seismic în raport cu
structurile anterioare anului 1940,
dar, în fapt, sub coordonarea MTCT,
se lucreazã cu aceeaºi îngrijorare la
soluþii de punere în siguranþã pentru
acest tip vulnerabil de clãdire.

Clãdiri conceptual similare au fost
realizate ºi în varianta cu locuinþe la
parter. Comportarea acestora la
cutremurele din 1977, 1986 ºi 1990 a
fost aparent bunã, nefiind vizibile
fisuri, dar asta a fost în situaþia fãrã
intervenþii.
Nu trebuie însã uitat cã înregistrarea seismicã de la INCERC, din
4 martie 1977, a pus pentru prima
datã în evidenþã conþinutul spectral al
miºcãrii seismice de perioadã lungã a
miºcãrilor seismice din Vrancea,
durata, numãrul de cicluri, precum ºi
valorile acceleraþiilor reale, cu efecte
importante de suprasolicitare asupra
structurilor flexibile.
Reamintim cã, pânã în 1977, se
considera cã spectrele seismelor
vrâncene sunt similare celor de tip
californian, iar curba spectralã din
normativ avea o formã care permitea
calculul structurilor flexibile la forþe
mai reduse, presupunându-se cã ar fi
mai puþin solicitate. Cei care au citit
mai atent cartea prof. Beleº din 1941
pot constata însã cã acesta fãcea trimitere la studii americane care avertizau, de pe atunci, cu privire la baza
conceptualã insuficientã a acestei
ipoteze (!!!).
Oricum, în 1977, coeficienþii
seismici ks asociaþi gradelor din harta
de zonare s-au dovedit nerealiºti ºi
s-a modificat drastic harta de zonare
seismicã datã de seismologi prin
STAS 2923-63. În normativul P13 de
pânã atunci, compensarea faþã de
încãrcãrile reale se fãcea, între altele,
prin prevederi constructive care ar fi
asigurat o anumitã disipare a energiei
induse, prin miza exageratã pe o aºazisã solicitare de scurtã duratã ºi prin
coeficienþii supraunitari \. ªi aceºtia
s-au dovedit discutabili, în lipsa
celorlalte condiþii.
Mai important este cã a fost modificatã curba de amplificare dinamicã
(coeficientul dinamic Er), din normativul P.13-1970 (devenit P.100-78).
Practic, toate clãdirile proiectate
conform normativelor de pânã în
1977 au fost subdimensionate, dar
cele flexibile au fost cele mai
dezavantajate.
 Revista Construcþiilor  iunie 2006

Deºi mecanismul de cedare de tip
„parter flexibil” a fost evidenþiat la
mai multe cutremure în anii ’60,
o privire retrospectivã identificã acest
mecanism cu o explicaþie pentru
efectele distructive ale cutremurelor
din Vrancea din 1940, continuate cu
prãbuºirea a 28 de clãdiri înalte executate înainte de 1940 la cutremurul
din 1977 ºi care încã existã ca
potenþial de avariere la unele clãdiri
înalte mai vechi.
De aceea, ca ingineri, ne putem
pune o serie de probleme legate de
avertismentul „Blocul Lizeanu” din
1977 ºi de situaþia clãdirilor din generaþia 1960, inclusiv cele care nu au
avut iniþial parter flexibil, dar la care
se fac, în prezent, intervenþii de
„amenajare” în serie.
z deºi este vorba de o „amenajare”, putem presupune cã, pentru a
obþine avizul de urbanism ºi autorizaþia de construire, intervenþiile au
apelat la ingineri structuriºti atestaþi
MTCT, spaþiile de la stradã fiind prea
în vãzul public ºi al celorlalþi proprietari ca sã fie omisã aceastã etapã;
z ar fi fost necesar ºi avizul
proiectantului iniþial, caz în care,
dacã se mai gãsesc note de calcul
iniþiale, s-ar fi putut preciza dacã
acele zidãrii au fost sau nu luate în

calcul seismic, care era mai puþin
riguros în acei ani; putem presupune
cã justificarea prezentatã de inginerul
verificator (ar fi fost necesar ºi un
expert?!) a fost cã zidãria respectivã
era „element nestructural”;
z cu toate cã, în ultimii ani, se
solicitã de cãtre Inspecþia în Construcþii
expertize anexate la solicitãrile de
intervenþii, ar fi de verificat dacã
intervenþiile respective au fost însoþite
sau bazate pe o expertizã a întregii
clãdiri, operaþiune costisitoare;
locurile acestor intervenþii fiind dispersate, este plauzibilã ºi inducerea
unor efecte de torsiune. De aceea,
pentru a þine sub control efectul negativ al acestei succesiuni de intervenþii
(care ar trebui sã aibã o limitã acceptabilã din punctul de vedere al siguranþei la solicitãri seismice…), ar fi
fost necesarã o evidenþã sau o istorie
a acestor operaþiuni;
z nu putem uita cã „miracolul”
supravieþuirii sau chiar al bunei comportãri a multor clãdiri executate
pânã în 1977 a fost dat de prezenþa
elementelor nestructurale, care – prin
adaosuri de rezistenþã – au compensat forþele de calcul reduse din normative, prin rigidizarea cadrelor
au contracarat efectul curbei spectrale

deficitare ºi lipsa ductilitãþii etc.; toþi
constructorii au fost satisfãcuþi atunci
pentru cã au existat ºi elemente cu
acest rol (!!!);
z în aceste condiþii, justificarea
scoaterii zidãriei din calcul pe motivul
cã ar fi „element nestructural” nu mai
este raþionalã ºi reprezintã doar formal
o acoperire legalã, faþã de care
inginerii structuriºti ºi autoritãþile ar
trebui sã reacþioneze neîntârziat.
Nu este cinstit ca în 1977 sã ne felicitãm pentru cã am avut în structuri
câteva elemente „de sacrificiu”, cum
au fost zidãriile ºi chiar parapeþii,
iar în secolul al XXI-lea sã îi eliminãm
ca „parteneri care pot fi înlãturaþi” (!!!)
ºi nu sunt vizibile întãriri compensatorii;
z nu este exagerat sã considerãm
cã, la urmãtorul cutremur, aceste
structuri vor fi solicitate dintr-o situaþie
mai defavorabilã în raport cu cea din
1977, cel puþin din punctul de vedere
al rigiditãþii ºi flexibilizãrii parterului;
z proprietarii din spaþiile respective
ºi din restul clãdirii, care poate cã ºi-au
dat chiar avizul pentru funcþionarea
unor birouri ºi cabinete, nu sunt în
cunoºtinþã de aceastã situaþie care
constituie, de fapt, un pericol public. 

„Brutt Saver“ – metodã de consolidare
a structurilor zidite macrofisurate
dipl. ing. Alexandru PÉTER – SC Aquapol România SA Oradea

În ultima perioadã, se manifestã o tendinþã din ce în ce mai accentuatã, din partea deþinãtorilor dee clãdiri istorice,
de a interveni asupra structurilor zidite prin modernizarea, amenajarea ºi chiar extinderea lor pe verticalã. Aceasta
necesitã gãsirea unor noi metode de consolidare, eficiente atâtt tehnic, cât ºi economic, diferite de cele clasice,
obiºnuite, cu tiranþi metalici, centuri de beton
n armat, cãmãºuieli, subturnãri etc.
FISURAREA STRUCTURILOR ZIDITE
Pentru un specialist în construcþii
ºi nu numai, orice fisurã apãrutã la o
clãdire trebuie sã conducã automat la
întrebarea dacã aceastã construcþie
mai este aptã sau nu pentru
exploatare (fig. 1).
Se cunoaºte cã nu toate fisurile
reprezintã un defect de construcþie,
dar – dacã existã – ele indicã o avarie
minorã sau majorã. Fisura apare în
elementul de construcþie din cauza
unor solicitãri exterioare ºi/sau interioare în momentul în care rezistenþa
la eforturi sau deformaþii este local
depãºitã, astfel încât se rupe coeziunea materialului ºi apar discontinuitãþi pe suprafaþã sau în adâncime
(fig. 2).
La zidãrii ºi structuri din beton,
fisurile apar mai ales la întindere,

deoarece rezistenþa lor la întindere
este mult mai micã decât la compresiune (fig. 3).
Cauzele fisurãrii construcþiilor
sunt diferite ºi multiple. Principalele
cauze sunt urmãtoarele: tasãrile, variaþiile de umiditate ºi de temperaturã,
solicitãri ºi suprasolicitãri mecanice,
dispunerea suporþilor, miºcãri seismice, trepidaþii etc. Originea lor se
regãseºte în toate fazele construcþiei
ºi anume, proiectare, execuþia propriu-zisã, condiþii de exploatare ºi
postutilizare (fig. 4).
Fisurile se pot clasifica sub mai
multe aspecte.
Fenomenologic se manifestã sub
douã forme distincte în ordine cronologicã, microfisurare urmatã de
macrofisurare.
Sub aspectul adâncimii, deosebim fisuri de suprafaþã sau strãpunse/
penetrate.

Ca orientare, se disting fisuri orientate (indicã o anumitã cauzã) ºi
neorientate (caracteristic fisurilor de
suprafaþã) (fig. 5).
Putem sã vorbim ºi despre fisuri
proiectate-planificate (de exemplu,
rosturi de tasare sau de dilataþie)
sau neplanificate care se pot numi
„sãlbatice”.
Fiecare construcþie are viaþa ei, se
comportã diferit „in situ”. Ca ºi
fisurãrile, avariile sunt diferite. Este de
datoria expertului în domeniu sã
urmãreascã evoluþia în timp a
fisurilor, prin diverse metode, ºi sã
ofere soluþii tehnice, atât cât sunt
necesare pentru menþinerea ºi/sau
mãrirea aptitudinii construcþiei pentru exploatare.
METODA/SISTEMUL B RUTT S AVER
În Anglia, pentru mãrirea siguranþei în exploatare a podurilor vechi
din cãrãmidã de la calea feratã, ca
urmare a solicitãrilor crescute din
trafic ºi vitezã de circulaþie, a apãrut
necesitatea gãsirii unor soluþii noi de
consolidare (fig. 6).
continuare în pagina 128 ®

Fig. 1: Consolidare de zid
deasupra unui gol

Fig. 3: Reparare de buiandrug
din cãrãmidã cu boltã

Fig. 2: Consolidare de perete exterior
la colþ de clãdire

Fig. 4: Consolidare buiandrug
de cãrãmidã

126

Fig. 5: Consolidare de perete
pe faþa interioarã
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Un nou standard de calitate
Înfiinþatã în anul 1994, Conmet Slobozia debuteazã în sfera
comerþului prin comercializarea produselor metalurgice
provenite, în special, din producþia externã.
Insistând pe promovarea calitãþii produselor, am câºtigat un segment important din sectorul comerþului cu produse destinate instalaþiilor de apã ºi gaze naturale, în special al þevilor negre ºi zincate,
al þevilor ºi fitingurilor din polipropilenã. Am realizat, astfel, un
portofoliu important de clienþi consacraþi pe piaþa instalaþiilor ºi am
înlãturat, totodatã, produsele similare cu cele comercializate de
noi, dar care erau de provenienþã dubioasã ºi calitate îndoielnicã.
Oferim din stoc:
dimensiunile uzuale de þevi pentru instalaþii din oþel, negre
ºi zincate, de la 3/8’’ pânã la 4’’, în gama de execuþie medie ºi
uºoarã, þevi pãtrate ºi rectangulare, þevi ºi fitinguri din
polipropilenã (PPRC).
Aprovizionãm la comandã:
• þevi negre ºi zincate cu dimensiuni mai puþin uzuale: 5, 6, 7... þoli;
• þevi din oþel sudate acoperite cu polietilenã în 3 straturi, recomandate pentru transportul gazelor naturale ºi al produselor
petroliere.
Produsele de bazã comercializate în sistem en gros de
Conmet sunt: þevi negre pentru instalaþii de apã ºi gaze; þevi zincate; þevi pãtrate ºi rectangulare; þevi ºi fitinguri din polipropilenã pentru instalaþii termice ºi sanitare, agrementate tehnic. 

Simbioză benefică Performanþa în sport ºi… afaceri!
Este un lucru înþelept atunci când, la baza ei, se aflã o
simbiozã logicã legatã de obþinerea unor succese care sã
detaºeze participanþii din punctul de vedere al prestaþiei ºi
rezultatelor.
O asemenea performanþã se poate considera ºi
„coabitarea”, evident beneficã, dintre Handbal Club Dinamo
ºi prestigioasa firmã Baumit România. Sportivii acestei grupãri
au suficiente dovezi însumate într-o perioadã care se întinde
pe o jumãtate de secol, timp în care locurile ocupate de cãtre
ei în competiþii au fost numai printre fruntaºii în acest sport.
Titlurile naþionale ºi medaliile cucerite la competiþiile
internaþionale la care a participat asigurã echipei de
handbal un loc aparte în
sportul românesc.
Fie plecând ºi numai de
la faptul cã atât Dinamo, cât
ºi Baumit România „defileazã”
cu aceleaºi culori, alb-roºu,
explicã poate ºi decizia
cunoscutei firme de a sponsoriza activitatea handbaliºtilor într-un demers comun:
competitivitatea.
Participând la semicentenarul Clubului Dinamo,
compania Baumit România a
fost martora unui moment

inedit – prezenþa la evenimentul handbalistic respectiv a
reprezentanþilor tuturor generaþiilor care au adus faimã
sportivilor ºi þãrii.
„Binomul” Handbal Club Dinamo – Baumit România
pune în evidenþã ambiþia ºi tenacitatea obþinerii performanþei
atât în sport, cât ºi în activitãþile de producþie ºi comercializare a materialelor de construcþii, purtând marca Baumit. ªi dacã Dinamo este vicecampioanã în 2006 în
competiþia de handbal, Baumit România nu se lasã mai prejos ºi se situeazã constant în fruntea furnizorilor de materiale
destinate construcþiilor.
În alocuþiunile rostite cu
prilejul semicentenarului,
chestorul Marcel Popescu
(Dinamo) ºi Laurenþiu Lupuºor
– directorul general Baumit
România) au subliniat faptul
cã ambele „formaþii” se vor
„bate” în continuare pentru
consolidarea poziþiilor lor în
ierarhia valoricã, simultan cu
eforturile de a obþine mereu
rezultate care sã-i detaºeze în
competiþia sportivã ºi economicã, potrivit sloganului
cã este mai greu sã-þi menþii
un loc fruntaº decât sã-l câºtigi.
Ciprian
n Enache
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Din cauza modului diferit de elasticitate a materialelor componente,
consolidãrile cu structuri metalice
ºi/sau din beton armat nu au conlucrat în suficientã mãsurã cu structura
din cãrãmidã existentã.
Astfel s-a apelat la o metodã care
se poate defini structural „zidãrie armatã”.
Pentru armare, s-au ales barele
din oþel austenitic cu profil elicoidal
(spiralat) denumit Brutt Saver, ale cãror
caracteristici principale sunt menþionate în tabelul 1.
Aceste bare se „lipesc” în rosturile
de zidãrie, în prealabil adâncite ºi
curãþate prin aspirare, cu un mortar

Fig. 6: Consolidare de podeþ boltit
din cãrãmidã

Fig. 7: Grindã în zid

Fig. 8: Ancorare perete interior
de zid exterior

Fig. 9: Þesere la ziduri groase
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Tabelul 1

Tabelul 2

bicomponent pe bazã de ciment cu
proprietãþi tixotropice denumit
SAVER POWDER HS.
Mortarul întãrit are caracteristicile
tehnice specificate în tabelul 2.
Producãtorul sistemului recomandã diverse metode de aplicare în
funcþie atât de direcþia, natura ºi/sau
deschiderea fisurilor, cât ºi în funcþie
de configuraþia ºi structura zidãriei.
Acest sistem se poate utiliza la
zidãrii din cãrãmidã, din piatrã brutã
sau mixte.
În figurile 7, 8 ºi 9 se prezintã
câteva detalii tip de aplicare recomandate de producãtor.
Aceste recomandãri nu sunt limitative, totul depinde atât de „fantezia”
ºi priceperea proiectantului de specialitate, cât ºi de condiþiile locale de
execuþie.
ÎNCHIDEREA ROSTURILOR
Rosturile din zidãrii rezultate în
urma fisurãrii, mai ales cele
strãpunse, se vor umple prin injectare,
din urmãtoarele considerente:
z rezistenþã – sã asigure conlucrarea (aderenþa) cãrãmizilor rupte ºi
continuitatea mortarului din rosturi;
z higrotermic
– sã elimine
fenomenul de condens ºi/sau sã
formeze punctul de rouã în interiorul
zidului.
Modul de tratare (matare fisurã,
injectare, umplere cu diverse materiale etc.) se alege, în primul rând, în
funcþie de deschiderea ºi adâncimea
fisurii.
Pentru exemplificare, din practica
autorului, se prezintã câteva variante
posibile pentru tratarea ºi umplerea
fisurilor ºi crãpãturilor.
Astfel, o fisurã mai micã (sub 3 mm)
se mateazã cu mortar epoxidic
bicomponent SikaDur 31 sau 31 R,
iar dacã este mai mare (3–10 mm) se
închide cu mortar de ciment aditivat
cu emulsie sinteticã Sika Latex sau
cu accelerator de prizã Sika4a.
În mortarul de matare se înglobeazã
capul de injecþie prin care se
injecteazã, fãrã presiune, cu rãºinã
epoxidicã bicomponentã SikaDur52

pânã la saturare. În cazul unor goluri
sau caverne mari, umplerea se poate
realiza ºi cu mortar de subturnare
SikaGrout 314.
Pentru termoizolaþia exterioarã a
fisurii, materialul cel mai practic ºi
eficient este spuma poliuretanicã (se
va proteja cu tencuialã!) sau se poate
pisa ºi vatã mineralã în fisurã.
Autorul a utilizat cu succes materialele de mai sus – combinate cu
tehnologia Brutt Saver – la mai multe
lucrãri de consolidare din judeþul
Bihor.
URMÃRIREA C OMPORTÃRII I N S ITU
A C ONSOLIDÃRII
Acest aspect este deosebit de
important pentru cã este unica sursã
de culegere de date privind eficienþa
tehnologiei Brutt Saver.
Metodele de urmãrire nu diferã cu
nimic de cele cunoscute: reperi, martori etc., numai instrumentele de
mãsurare pot fi mai moderne (exemplu, electronice), diferite de cele
tradiþionale (micrometru, ºubler, lupã
de fisurã etc.) [1]. Singura restricþie
care se impune în urmãrirea comportãrii in situ a consolidãrii este ca
verificarea sã se realizeze cu aceleaºi
metode ºi tehnici prin care s-a urmãrit
în faza anterioarã intervenþiei [2].
CONCLUZII
Experienþa acumulatã dupã doi
ani de utilizare ºi aplicare la diverse
construcþii (clãdiri de locuit,
biserici etc.) confirmã avantajele
acestei tehnologii, mai ales ca timp
de execuþie ºi consum de forþã de
muncã. Aplicarea se va face însã,
obligatoriu, pe bazã de proiect
t e h n i c , c u personal calificat,
instruit ºi atestat de reprezentantul
Brutt Saver.
REFERINÞE
[1] Dr. ing F.E.I. Hann: Fisurarea
construcþiilor ºi urmãrirea stãrii lor de
fisurare (Colecþia CNCisC 1999)
[2] *** MP 007-99 Metodologie
de investigare a zidãriilor vechi
(Buletinul construcþiilor 8/2000) 
 Revista Construcþiilor  iunie 2006

Pagini de Construcþii
UN NOU CATALOG
Dupã 10 ani petrecuþi pe piaþa publicaþiilor care abordeazã domeniul construcþiilor, George Brãtulesccu vrea sã
demonstreze cã mai este loc de încã un ghid, iar „Pagini de Construcþii’’ propune un pacheet (catalog, CD, internet),
care sã poatã face faþã concurenþei ºi dupã intrarea în Uniunea Europeanãã.
Redacþia: De când sunteþi în domeniu?
George Brãtulescu: De 10 ani ºi, ca la orice început, mai
întâi am lucrat în vânzãri, apoi am îndeplinit rolul de coordonator, dupã care am ajuns la nivel de conducere. Pot spune
cã este un avantaj pentru cã am reuºit sã cunosc acest domeniu de la A la Z.
Red.: Cum a apãrut „Pagini de Construcþii”?
G.B.: Ghidul „Pagini de Construcþii” a apãrut ca o realã
necesitate, într-o piaþã a construcþiilor foarte dinamizatã, care
a cunoscut o mare dezvoltare în ultimii ani. Dacã în anii ’90
puþini erau cei care acceptau publicitatea în domeniul construcþiilor ºi, ca urmare, ºi numãrul publicaþiilor era extrem
de redus, nu acelaºi lucru se întâmplã în prezent, când
numãrul publicaþiilor a crescut, ceea ce a dus la o concurenþã beneficã pentru domeniu, aceasta presupunând
preþuri mai bune ºi o creºtere evidentã a calitãþii. Este nevoie
acum de o infrastructurã mult mai mare, de o logisticã
serioasã, pentru cã, în prezent, sunt circa 50.000 de firme în
domeniul construcþiilor, faþã de circa 10.000 de societãþi, în
urmã cu un deceniu.
Red.: De ce „Pagini de Construcþii”?
G.B.: Am vrut un titlu sugestiv, care sã nu fie format dintr-un
singur cuvânt. Când optezi pentru un titlu de publicaþie în a
cãrui terminaþie se regãseºte cuvântul construct/construcþii,
atunci ai toate ºansele sã fii confundat cu altcineva.
Red.: Ce aduce nou „Pagini de Construcþii”?
G.B.: Un atu important este structura, care este cea mai
elaboratã dintre cele existente pe piaþa publicaþiilor din
domeniul construcþiilor. Sunt 200 de capitole în care poþi gãsi
informaþii complete, de la detalii extrem de fine, pânã la firme
de construcþii mari. Toate acestea permit ca utilizatorul sã dispunã de o informaþie amãnunþitã ºi sã aibã acces rapid. Un alt
atu important ar fi cea mai mare bazã de date, întrucât existã
ºi module gratuite pentru cei care nu vor sã-ºi facã promovare
prin reclame. Nu trebuie uitat pachetul de servicii (catalog,
CD, internet), prin care atingem orice gen de clienþi din punctul de vedere al suportului media ºi varietatea de module de
apariþie, care oferã posibilitãþi multiple în funcþie de buget.
Red.: Se apropie aderarea României la Uniunea Europeanã. Cum vedeþi activitatea firmei dupã acest moment?
G.B.: Va trebui sã certific serviciile ºi publicaþia, sã înregistrez marca dupã normele UE, este evident cã vor apãrea ºi
publicaþii de profil de afarã. Se vorbeºte cã vor dispãrea
60–70% din firme. Eu cred cã – din totalul societãþilor înregistrate – numai 60–70% au activitate în momentul acesta, restul
sunt deja ieºite din circuit. Cert este cã publicaþia ºi conceptul
au fost create pentru a exista pe o piaþã europeanã, într-o concurenþã adevãratã, astfel încât sã nu fie expuse unui ºoc major.
Red.: Ce le-aþi recomanda celor care aleg sã aparã în
„Pagini de Construcþii”?
G.B.: Uneori, firmele nu-ºi cunosc publicul-þintã. Vor sã-ºi
promoveze tot ceea ce fac, astfel cã unele anunþuri ajung sã
fie prea încãrcate. E bine sã promovezi ceea ce ai de top,
ceva pentru care eºti performant. Poþi face reclamã de imagine
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sau reclamã comercialã, dar rareori le poþi combina ca sã
aibã efectul pe care îl doreºti.
Red.: Cum se va distribui „Pagini de Construcþii”?
G.B.: Gratuit, în cadrul manifestãrilor expoziþionale de
profil la care vom participa ºi unde vom avea stand propriu.
Ghidul va ajunge la participanþi, la persoanele juridice din
domeniu, la firmele care vor sã investeascã în construcþii, dar
ºi la persoanele fizice care sunt interesate de acest domeniu.
Pentru început – aceasta fiind ediþia pilot – vom avea un
tiraj de 15.000 de cataloage ºi 25.000 de CD-uri, dar nu
ascund cã îmi propun pentru anul viitor sã ajungem la un
tiraj de 100.000 (jumãtate sub forma tipãritã, jumãtate sub
forma digitalã).
Red.: Când a avut loc lansarea ghidului „Pagini de Construcþii” ?
G.B.: În cadrul expoziþiei Construct Expo Ambient –
Romexpo am participat cu stand propriu, unde clienþii,
expozanþii, vizitatorii ºi toþi cei interesaþi de pachetul de
servicii pe care îl oferim au fost întâmpinaþi de consultanþii
noºtri. Am ales lansarea la Romexpo, deoarece consider cã
este cea mai importantã ºi experimentatã firmã de manifestãri
expoziþionale. De altfel, de-a lungul anilor, participãrile la
Construct Expo, TIB, Romtherm, BIFE – TINMB, ne-au
demonstrat importanþa ºi amploarea pe care o reprezintã
evenimentele organizate de Romexpo. 
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Armonizarea codurilor româneºti
de calcul cu structurile europene

52, 54, 56

Protect Chemical – Sisteme de protecþie
anticorosivã

60, 61

Doka – Cofraje pentru grinzi TOP 50

62, 63

Beton autocompactant

64, 66

Peri – Cofraje ºi eºafodaje

65

Meva – Soluþii de cofrare

67

Investigarea in situ a umiditãþii clãdirilor 68 – 70, 72
Hornoff – Sisteme de cogenerare

76 – 79

Valrom – AquaPUR – rezervorul tãu de sãnãtate

„Revista Construcþiilor“ este o
Caracteristici:
publicaþie lunarã care se distribuie gratuit, prin poºtã, la câteva mii dintre cele z Tiraj: 8.000 de exemplare
mai importante societãþi de: proiectare z Frecvenþa de apariþie: lunarã
ºi arhitecturã, construcþii, producþie, z Aria de acoperire: întreaga þarã
import, distribuþie ºi comercializare de z Format: 210 mm x 282 mm
materiale, instalaþii, scule ºi utilaje penz Culori: integral color
tru construcþii, prestãri de servicii, benez Suport:
ficiari de investiþii (bãnci, societãþi de
hârtie LWC 70 g/mp în interior
asigurare, aeroporturi, antreprizele judeþene
ºi DCL 170 g/mp la coperte
pentru drumuri ºi poduri etc.), instituþii
centrale (Parlament, ministere, Compania de
investiþii, Compania de autostrãzi ºi drumuri
naþionale, Inspectoratul de Stat în Construcþii
ºi Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comerþ a României ºi Camerele
de Comerþ Judeþene etc.) aflate în banca noastrã de date.
Restul tirajului se difuzeazã prin abonamente, prin agenþii noºtri publicitari
la manifestãrile expoziþionale specializate, naþionale ºi judeþene, sau cu
ocazia vizitelor la diversele societãþi comerciale ºi prin centrele de
difuzare a presei.
Încercãm sã facilitãm, în acest mod, un schimb de informaþii ºi opinii cât
mai complet între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii.
În fiecare numãr al revistei sunt publicate: prezentãri de materiale ºi
tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri,
comentarii ºi anchete având ca temã problemele cu care se confruntã
societãþile implicate în aceastã activitate, reportaje de la evenimentele
legate de activitatea de construcþii, prezentãri de firme, informaþii de la
patronate ºi asociaþiile profesionale, sfaturi economice ºi juridice,
programul târgurilor ºi expoziþiilor etc.

Talon pentru abonament

80, 81

„Revista Construcþiilor“

de producere a energiei termice

82, 83

Atestarea auditorilor energetici

84, 86

Am fãcut un abonament la „Revista Construcþiilor“ pentru ......... numere, începând cu
numãrul .................. .

Euroinstalaþii – Surse alternative

Utilizarea zidãriilor de cãrãmidã

88, 90, 92

11 numere - 75,00 (750.000) lei


Anticorosiv – Produse cu aplicabilitate
în infrastructurã

94, 95

Iridex – Chituri de etanºare

96, 97

Stabilitatea versanþilor alunecãtori

98, 100 – 101

Quality Cert – Avantajele certificãrii produselor

108

Nume ........................................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
persoanã fizicã



persoanã juridicã



Nume firmã ............................................................................... Cod fiscal ............................

Performanþele echipamentelor
de preparare a betoanelor

110, 112

Genco – Tehnologii ºi utilaje pentru construcþii 116, 117
Marcom – Buldoexcavatoare de 5 stele

118, 119

Tractor Proiect – Echipamente
pentru fundaþii speciale

Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal (dispoziþie de platã)
nr. ..............................................................................................................................................
în contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani.

120, 121

Vã rugãm sã completaþi acest talon ºi sã-l expediaþi într-un plic, sau prin fax împreunã cu
copia chitanþei de platã a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Construcþiilor“,
Str. Horia Mãcelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucureºti.

Comportarea in situ a construcþiilor
care suferã intervenþii asupra rigiditãþii 122, 124 – 125
Brutt Saver – Metodã de consolidare
a structurilor zidite macrofisurate

126, 128

* Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

Cititorii din strãinãtate se pot abona prin SC Rodipet SA,
cu sediul în Piaþa Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucureºti, România la P.O. Box 33-57,
la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@
@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro

