ed

!torial

Þepe ºi... þepari!
O expresie care revoltã, dar nu pe
toatã lumea.
Jungla capitalismului sãlbatic, care a
pus stãpânire dupã 1990 încoace pe o
„masã” în continuã creºtere, datoritã
foloaselor oferite „jucãtorilor”, nu este
nici pe departe satisfãcutã de rezultatele
obþinute, de seamã ce apar noi pretendenþi pe lângã cei care ºi-au fãcut
plinul pozând deja în postura de nababi.
Fiind vorba de junglã, este clar cã la
mijloc nu poate fi decât lupta pe viaþã ºi pe
moarte pentru „a sifona” în propriile
buzunare tot ceea ce „picã”, în primul rând,
de la bugetul de stat. Aceasta este sursa pe
care conteazã toþi cei care se implicã în
afaceri, pentru cã este una sigurã.
De la buget se iau banii mai greu,
dar se iau cu certitudine, în plus – lucru
deloc de neglijat – nimeni nu urmãreºte
dacã sumele primite pot fi recunoscute
în produse, servicii ºi, mai ales, în calitatea lucrãrilor care au fãcut obiectul
contractelor încheiate.
Situaþiile au început sã fie din ce în
ce mai clare cu trimitere directã atât la
ofertanþii de licitaþii, cât ºi la executanþii
de lucrãri în construcþii.
Trecând de la general la concret,
vrem sã punem în evidenþã noua terminologie – þepe ºi þepari – despre care am
putea spune cã stã la baza îmbogãþirii
unora.
Dupã 1990, în Bucureºti, cel puþin
aºa-ziºii primari (edili ºefi, cum le place
sã se intituleze) au purces, spun ei, imediat dupã preluarea prerogativelor, sã-ºi
îndeplineascã promisiunile electorale.
Aºa cã n-a fost unul dintre ei care sã nu
fi început cu infrastructura rutierã sau
utilitar-gospodãreascã.
Rezultatul sau rezultatele?
Nenumãratele nemulþumiri exprimate de cei care ar trebui sã beneficieze
de lucrãrile pe care le-au finanþat prin
taxe ºi impozite locale, plãtite cu destule
sacrificii din buzunarul propriu de contribuabili ce sunt.
Numai în 2006, pentru infrastructura
rutierã a Bucureºtiului se vor cheltui peste
un miliard de euro, ºi tare suntem curioºi
dacã, prin cheltuirea lor, se va îndrepta
ceva din „moºtenirea” anterioarã care,
oricum, tot de ei – edilii – este lãsatã.
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Abordând acest sector al infrastructurii
rutiere, ne exprimãm încã o datã surprinderea
pentru uºurinþa cu care Primãria Capitalei
risipeºte, cu nonºalanþã, sume enorme fãrã a
urmãri ºi eficienþa banilor investiþi.
La începutul lunii trecute s-a anunþat
cu surle ºi trâmbiþe demararea unor lucrãri
de anvergurã privind asfaltarea unor cãi de
circulaþie. Este oare ceva nou în asta în
afara numelor primarului general sau primarilor de sectoare? Noi zicem cã nu, fie
ºi dacã invocãm citirea retrospectivã a anunþurilor similare de anul sau anii trecuþi.
Aceleaºi promisiuni ale aceloraºi „þepari“
sau ale altora aflaþi în umbra lor.
În fiecare primãvarã ºi toamnã se
asfalteazã unele strãzi ºi bulevarde,
lucru devenit deja nu numai supãrãtor,
dar ºi revoltãtor.
Cum este posibil ca lucrãrile executate sã aibã o asemenea penibilã duratã
de funcþionalitate? De ce nu rãspunde
nimeni pentru înºelãtorie repetatã? Aici
nu se mai sesizeazã nimeni din oficiu,
aºa cum pretindem în cazul infractorilor
lãsaþi sã zburde în voie în domeniul
banului public?
A devenit obsedant obiceiul de „a se
asfalta“ strãzile bianual din cauza gropilor
ºi denivelãrilor, concomitent cu înlocuirea
bordurilor de la trotuare. Vorbind de borduri, aici este o „poveste” pentru unii ºi
un beneficiu nemãsurat pentru alþii (producãtori ºi cei care le implanteazã), o
poveste din care se obþin câºtiguri enorme
ori de câte ori este vorba despre o asemenea operaþie de înlocuire.
Care este garanþia calitãþii acestor
borduri dacã ele se înnoiesc atât de des?
Bordurile din granit care au fost demolate
ar fi fost bune sine die cu mici excepþii.
Da, dar menþinându-le, nu-ºi mai puteau
însuºi miliardele de lei cei care se „îngrijesc” de confortul nostru. Asta da þeapã!
Iubitorii de croaziere nu trebuie
neapãrat sã meargã la mare pentru a avea
senzaþiile provocate de tangajul valurilor,
pentru cã poþi beneficia de ele strãbãtând
artera nou asfaltatã între Intercontinental
Bucureºti ºi Piaþa Victoriei, unde legãnatul pe patru roþi este la el acasã.
Cu aceste exemple ºi cu multe altele
nemenþionate din cauza spaþiului redacþional limitat, paharul tinde sã se
umple, punând la grea încercare rãbdarea
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de pe urmã a oricãrui român. ªi totuºi nu
putem omite faptul cã Podul Grant se
reparã anual ºi tot plin de gropi este de la
un sezon rece la altul. Apoi, pentru o aºazisã sistematizare a intersecþiei Rãzoare
din Bucureºti, s-au cheltuit deja sume
frumuºele pentru ca acum sã se punã
problema implementãrii unui nou program de sistematizare, în funcþie de noile
artere de circulaþie create dupã realizarea
proiectelor de la pasajul Basarab. Alte þepe,
alþi þepari!
Mai nou, sume deloc de neglijat sunt
alocate ºi pentru executarea pasajului
denivelat din zona ansamblurilor comerciale de lângã Aeroportul Bãneasa, lucrãri
apãrute ca urmare a unor inepþii de care
nu rãspunde nimeni, ele servind interese
finale care bat sus de tot în rândul oligarhiei româneºti ºi nu numai. Mai la
nord de acest pasaj, s-a dat în folosinþã cu
mare tam-tam lucrarea din dreptul Aeroportului Otopeni pe DN 1. Iniþiatorii ºi
executanþii se laudã cã au „sãvârºit”
operaþiunea în 2 ani.
Dacã în Occidentul spre care vrem
sã tindem s-ar executa un pasaj de 340 m
în doi ani, atunci ºi ei ar fi arãtat ca noi,
adicã tributari confortului ºi civilizaþiei
secolului în care trãim.
Nu mai vorbim despre toate justificãrile autoritãþilor atunci când vine vorba
(ºi vine des) despre aºa-zisa autostradã
Bucureºti–Piteºti ºi de cea a Soarelui.
Prima, mereu solicitantã de reparaþii ºi
deci, de bani, a doua, de refacere a indicatoarelor ºi a protecþiei faþã de lumina
autovehiculelor din sensul opus de
mers, protecþie afectatã prin furtul
parapeþilor respectivi.
Aºadar, se va gãsi cineva care sã ne
scape de þepe ºi... þepari? Nu de alta, dar
vrem sã scãpãm ºi de ele ºi de… ei!
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ARACO
Integrarea europeanã
a societãþilor de construcþii (IV)
Ghidul
„PREGÃTIREA SOCIETÃÞILOR DE CONSTRUCÞII-MONTAJ PENTRU DESFÃªURAREA
ACTIVITÃÞII ÎN CONDIÞIILE INTEGRÃR
RII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ”

Mediul înconjurãtor ºi construcþiile: legislaþia româneascã
APA
Legea apei nr. 107/1996 urmeazã sã fie republicatã,
þinându-se seama de Legea nr. 310/2004, care o modificã
ºi o completeazã. Legea nr. 310/2004 transpune Directiva-cadru a apei CD 2000/60/EC din 23 octombrie 2000,
amendatã de Decizia 2455/2001/EC a Parlamentului
European ºi a Consiliului, în 20 noiembrie 2001.
Societãþile de construcþii, deºi nu sunt mari utilizatoare
de apã, pot avea influenþe negative importante asupra
calitãþii resurselor naturale de apã, în special în timpul
execuþiei lucrãrilor sau în faza de proiectare, dacã nu
respectã prevederile legislaþiei în vigoare.
Societãþile de construcþii, ca ºi ceilalþi utilizatori de
apã, vor folosi cele mai bune tehnologii disponibile care
permit utilizarea unor cantitãþi reduse de apã, precum ºi
un consum mic de apã, prin recircularea ºi/sau refolosirea
apei (L 310 /2004, art. 12(2). Nerespectarea de cãtre persoane juridice a acestei prevederi se sancþioneazã cu
amenzi de 1.000–2.000 lei noi (L 310/2004, art. 88(a).
Societãþile de construcþii, ca ºi alþi titulari de activitãþi,
care sunt amplasate pe teritoriul localitãþilor sau pe platforme industriale, au obligaþia sã prevadã staþii locale de
preepurare a apelor uzate (L 107, art. 18). Sancþiuni:
amenzi de 20.000–30.000 lei noi.
Dacã unitãþile respective au depozite de reziduuri de
orice fel (exemplu: nãmoluri de la staþii de neutralizare a
apelor uzate provenind de la secþii de tratare a metalelor
etc.), atunci ele trebuie sã urmãreascã starea apelor subterane aflate sub influenþa eventualelor infiltraþii din
aceste depozite (L 107/1996, art. 17). Sancþiuni: amenzi
de 10.000–12.000 lei noi.
Se interzic (L 107/1996 ºi L 310/2004, art. 16):
z punerea în funcþiune a unor obiective noi sau dezvoltarea celor existente, darea în exploatare a unor noi
ansambluri de locuinþe sau introducerea altor tehnologii
în cadrul obiectivelor economice existente, care pot mãri
încãrcarea în substanþe poluante a resurselor naturale de
apã, fãrã punerea concomitentã în funcþiune a sistemelor
de canalizare (reþele de canalizare ºi staþii de epurare).
Pedepse: 1–3 ani închisoare sau amenzi de
30.000–50.000 lei noi (L 310/ 2004, art. 93(1);
z realizarea unor noi sisteme de alimentare cu apã ori
extinderea celor existente, fãrã modificarea corespunzãtoare ºi concomitentã a sistemelor de canalizare. Sancþiuni: 1–3 ani închisoare sau amenzi de 30.000-50.000 lei
noi (L 310 /2004, art. 93(1);

z aruncarea/depozitarea deºeurilor de orice fel în albiile, cuvetele resurselor naturale de apã, inclusiv în Marea
Neagrã, (fãrã respectarea avizului sau autorizaþiei de
gospodãrire a apei – L 107, art. 87(4). Pedepse:
10.000–12.000 lei noi;
z descãrcarea apelor uzate în ape subterane, lacuri
naturale sau de acumulare, în bãlþi, heleºtee sau în iazuri.
Pedepse: 10.000–12.000 lei noi;
z folosirea canalelor deschise ca receptori ai apelor
uzate fecaloid-menajere sau conþinând substanþe periculoase. Pedepse: amenzi de 20.000–30.000 lei noi;
z spãlarea în ape de suprafaþã naturale sau artificiale
sau pe malurile cursurilor de apã sau lacurilor, a utilajelor
vehiculelor, precum ºi a ambalajelor sau obiectelor care
conþin substanþe periculoase. Sancþiuni: amenzi de
5.000–10.000 lei noi;
z spãlarea animalelor domestice deparazitate în afara
lacurilor amenajate special pentru acest scop. Sancþiuni:
amenzi de 5.000 –10.000 lei noi;
z descãrcarea în instalaþii sanitare ori în reþelele de
canalizare a deºeurilor periculoase ºi/sau substanþelor
periculoase. Sancþiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei noi;
z spãlarea în cursurile de apã sau în lacuri, pe malurile
acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic,
cu folosirea substanþelor chimice de orice fel. Sancþiuni:
amenzi de 5.000–10.000 lei noi;
z depozitarea ºi folosirea de îngrãºãminte, pesticide
sau alte substanþe periculoase în zonele de protecþie a
apelor definite de lege. Sancþiuni: 1–3 ani închisoare sau
amenzi de 30.000–50.000 lei noi.
Sancþiunile ºi pedepsele menþionate sunt prevãzute de
L 310/2004, art. 88 ºi se referã la persoane juridice.
„Poluarea intenþionatã se pedepseºte”– L 107/1996,
art. 23(6).
Acest articol se referã la o problemã foarte gravã care
nu se reflectã distinct în Capitolul VI „Sancþiuni”, dar în
art. 92 reformulat de L 310/2004 se prevãd pedepse de
1–3 ani închisoare sau amenzi de 30.000–50.000 lei, iar
dacã faptele au ca urmare vãtãmarea corporalã gravã a
uneia sau a mai multor persoane sau în cazuri mai grave
(epidemii, otrãvirea în masã a populaþiei, pagube importante ale economiei naþionale etc.), pedepsele se mãresc
la 15–20 ani închisoare ºi interzicerea unor drepturi.
continuare în pagina 8 ®
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Dreptul la folosinþã a albiilor minore, a plajei ºi a þãrmului mãrii se dobândeºte numai dupã autorizaþia de
gospodãrire a apelor, (L 107/1996, art. 25(4). Sancþiuni:
amenzi de 1.000–1.200 lei.
Sunt interzise obturarea, blocarea sub orice formã sau
scoaterea din funcþiune, în orice mod, a construcþiilor ºi
instalaþiilor de descãrcare a apelor mari, (L 107 / 1996,
Art. 26(3). Sancþiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei
(L 107/1996, art. 87(30) ºi L 360/2004, art. 88(a).
Persoanele fizice ºi juridice au obligaþia sã nu arunce
ºi sã nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor ºi în
zonele umede deºeuri de orice fel ºi sã nu spele în apele
naturale autovehicule, utilaje ºi ambalaje care au în
conþinut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianþi, substanþe
periculoase sau pesticide (OU 91 / 2002, Art. 40).
Orice activitate pe luciul de apã, în albii minore, arii
protejate ori în zonele de protecþie, incluzând exploatarea
agregatelor minerale, se va realiza astfel încât sã nu producã efecte negative asupra apei, malurilor ºi albiilor
cursurilor de apã ºi cuvetelor lacurilor, monumentelor
naturii, construcþiilor etc. În nicio situaþie nu este permisã
deteriorarea calitãþii apei (L 310/2004, art. 27).
Sancþiuni: închisoare de la 6 luni la un an sau amenzi
de 20 000– 40 000 lei noi – L 310/2004, art. 93 (2) (c).
Societãþile de construcþii, ca ºi alþi deþinãtori cu orice
titlu, care au avantaje din întreþinerea ºi amenajarea unui
dig de protecþie, plãtesc deþinãtorului digului o cotã-parte
din cheltuielile acestuia, corespunzãtor avantajului –
L 107/1996, art. 34(2).
Se interzice amplasarea în zona inundabilã a albiei
majore ºi în zone de protecþie (albiile minore, suprafaþa
lacurilor, canale ºi derivaþii ºi alte construcþii hidrotehnice,
lucrãri de apãrare împotriva inundaþiilor, construcþii ºi
instalaþii hidrometrice) de noi obiective economice ºi
sociale, inclusiv locuinþe sau anexe ale acestora
(L 310/2004, art. 49). Sancþiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei
– L 107/1996, art. 87 (9) ºi L 310/2004, art. 88 (a).
Lucrãrile care se construiesc pe ape sau au legãturã cu
apele, amenajãrile ºi instalaþiile de extragere a agregatelor
minerale din albiile sau malurile cursurilor de apã,
lacurilor ºi ale þãrmului mãrii, balastiere, cariere etc. pot fi
executate numai în baza avizului de gospodãrire a apelor
emis de cãtre unitãþile teritoriale ale MAPM asupra documentaþiei de investiþii.
Punerea în funcþiune sau în exploatare a acestor lucrãri
se face numai în baza autorizaþiei de gospodãrire a apelor
sau în baza notificãrii ANAR, (L 107/1996, art. 48(f) ºi
310/2004, art. 50(1). Sancþiuni: amenzi de 10.000–12.000 lei
(L 107/ 1996, art. 8 7(1), (2) ºi L 310/2004, art. 88 (b).
Solicitãrile de Aviz de gospodãrire a apelor sunt fundamentate pe studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice sau, dupã caz, pe studii de gospodãrire a apelor sau
studii de impact ale lucrãrilor respective asupra resurselor
de apã sau zonelor riverane respective. Acest aviz îºi
pierde valabilitatea dacã lucrãrile de execuþie nu încep
pânã în 2 anii (L 310/2004, art. 52, art. 53).
Nu este nevoie de Aviz de gospodãrire a apelor, ci
doar de o notificare cãtre ANAR, cu cel mult (în L 107/1996,
art. 54 se scrie greºit „cel puþin”) 20 de zile înainte de
începerea lucrãrilor, dacã nu se capteazã din resurse naturale de apã mai mult de 10 l/s, iar apele uzate nu influenþeazã calitatea resursei de apã–receptor sau pentru

lucrãri noi de captare a apei subterane sau de suprafaþã a
debitelor mai mici de 2 l/s ºi pentru traversãri ale
cursurilor de apã de cãtre drumuri de exploatare comunale sau judeþene, în bazine hidrografice mai mici de
10 km2, (L 107/1996, art. 54). Apele de suprafaþã ºi subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare
ºi de protecþie a calitãþii apelor, pentru treburi gospodãreºti,
dacã nu se depãºesc debite de 0,2 l/s, (L 107/1996, art. 9).
DEªEURILE
Gestionarea deºeurilor
În catalogul european al deºeurilor care a fost tradus în
limba românã ºi face parte integrantã din HG 856/2002,
deºeurile care provin din construcþii ºi demolãri, inclusiv
drumuri ºi dezmembrãri de instalaþii tehnologice, sunt
urmãtoarele: beton, cãrãmizi, þigle, materiale ceramice,
materiale pe bazã de ghips, materiale pe baza de azbest,
lemn, sticlã, materiale plastice, cauciuc, asfalt cu ºi fãrã
conþinut de gudroane, gudroane, cupru, bronz, alamã,
aluminiu, plumb, zinc, fier, fontã, oþel, staniu, amestecuri
metalice, inox, cabluri, pãmânt, piatrã, materiale excavate
sau dragate, materiale izolatoare cu sau fãrã conþinut de
azbest, deºeuri amestecate de materiale de construcþii ºi
deºeuri de la demolãri, ambalaje.
Agenþii economici care genereazã deºeuri au obligaþia
sã þinã evidenþa acestora, în conformitate cu o fiºã tip
prezentatã în Anexa 1 a HG 856/2002, iar datele centralizate anual se transmit, la cerere, autoritãþilor teritoriale
de protecþie a mediului. Absenþa evidenþei sau incorectitudinea datelor înscrise se sancþioneazã cu amenzi de la
3.000 la 7.500 lei noi (HG 856/2002, art. 1, 2 ºi 9).
Lista deºeurilor din Anexa 2 a HG 856/2002 cuprinde
la poziþia 17 „Deºeurile din construcþii ºi demolãri (inclusiv pãmânt excavat din amplasamente contaminate)”.
În general, deºeurile din construcþii sunt nepericuloase.
Deºeurile periculoase din construcþii ºi demolãri sunt cele
care au fost contaminate cu substanþe periculoase sau
care conþin azbest, PCB etc.
Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor
din demolãri ºi construcþii se colecteazã ºi se folosesc într-un
sistem de reciclare; orice deºeu din demolãri, considerat
contaminat se colecteazã separat, dirijându-se într-un
sistem care sã nu permitã accesul persoanelor neautorizate.
Antreprenorul are obligaþii sã monteze recipiente de
colectare adecvate, (OM (MS) 536/1997, art. 39(e)).
În încãperile de dormit pentru colectivitãþile temporare/ºantiere trebuie sã se asigure suprafeþe ºi volume
minime, dupã cum se indicã în tabelul nr.1.
Se admite, în mod excepþional, utilizarea paturilor
suprapuse pentru organizãri de ºantier, dacã se asigurã un
volum minim de aer de 12 m3 pe persoanã.
Tabelul 1: Suprafeþe ºi volume minime necesare pentru
camerele de dormit ale colectivitãþilor temporrare/ºantiere,
(OM (MS) 536/1997, art. 57)

Camere
1 pat

2 paturi 3 paturi 4 paturi

Suprafaþa minimã
a camerei (m2)

10

16

20

26

Volumul minim al
camerei (m3)

27

43

54

60

continuare în pagina 10 ®
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În gestionarea deºeurilor sunt interzise abandonarea,
înlãturarea sau eliminarea necontrolatã a deºeurilor, precum ºi alte operaþiuni neautorizate, efectuate cu acestea
(L 426/2001, art. 5). Sancþiuni: amenzi de la 100 la 1.000 de
lei noi pentru persoane fizice ºi de la 5.000 la 10.000 lei
noi pentru persoane juridice (OU 78/2000, art. 51).
Producãtorii de deºeuri, precum ºi proiectanþii unitãþilor economice producãtoare de deºeuri sunt obligaþi sã
adopte soluþiile ºi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deºeurilor, sã evite
formarea de stocuri de materiale, produse ºi subproduse ºi
sã le ambaleze astfel încât acestea sã nu devinã deºeuri.
Se interzice acestora sã genereze fenomene de poluare
prin descãrcãri necontrolate în mediu.
Producãtorii de deºeuri, precum ºi proiectanþii specializaþi în concepþia ºi proiectarea activitãþilor care pot genera
deºeuri trebuie sã desemneze o persoanã, din rândul
angajaþilor proprii, care sã urmãreascã ºi sã asigure
îndeplinirea obligaþiilor prevãzute de lege, (OU 78/2000,
art. 19).
Livrarea ºi primirea deºeurilor de producþie, a
deºeurilor menajere, deºeurilor de construcþie ºi de la
demolãri ºi a deºeurilor periculoase, în vederea eliminãrii
lor, trebuie sã se efectueze numai pe bazã de contract,
(L 426/2001, art. 21).
Legea 426/2001 precizeazã cã OU 78/2000 se aplicã
ºi deºeurilor de producþie ºi deºeurilor de construcþie ºi
demolãri (Art. 1 ºi Anexa I B).
Depozitarea deºeurilor din construcþii
Societãþile de construcþii pot organiza depozite în
spaþii interne, adicã depozite în care un producãtor de
deºeuri executã propria eliminare a deºeurilor la locul de
producere – HG 349/2005, Anexa 1(b).
Deºeurile din construcþii, conform HG 349/2005,
Anexa 1, lit. F, îndeplinesc criteriile de definire a
deºeurilor inerte ºi, ca atare, pot fi acceptate în depozitele
de deºeuri inerte, fãrã a necesita testare ºi analizare,
(OM 95/2005, Secþiunea 2, paragraful 2.1.1.). Deºeurile
din construcþii ºi demolãri acceptate în depozitele de
deºeuri inerte, numai dupã sortare, având deci un
conþinut cât mai mic posibil de alte tipuri de materiale
(metale, plastic, materiale organice, cauciuc etc.) sunt
betonul, cãrãmizile, þiglele ºi materialele ceramice,
amestecuri ale acestor materiale, fãrã conþinut de substanþe periculoase. Mai sunt acceptate în depozitele de
materiale inerte deºeurile din fibre de sticlã care nu conþin
lianþi organici, pãmânt ºi pietre, exclusiv material de
acoperire, turbã sau sol contaminat. Celelalte deºeuri care
nu au fost menþionate mai sus, dar care trebuie analizate
ºi testate în vederea acceptãrii în depozitele de deºeuri
inerte sunt (OM 95/2005, Secþiunea 6): deºeuri de la dragare, altele decât cele specificate mai sus, pãmânt excavat
din amplasamente contaminate, deºeuri minerale (exemplu:
nisip, pietriº) provenind de la instalaþiile de tratare a
reziduurilor, de la staþiile de epurare a apelor uzate ºi de
la tratarea apelor pentru alimentarea cu apã potabilã sau
industrialã.
Deºeurile inerte pot fi eliminate alternativ în depozite
pentru deºeuri nepericuloase (în care se depoziteazã
deºeurile municipale ºi alte deºeuri nepericuloase), în
conformitate cu prevederile OM 95 / 2005, Secþiunea 5,
paragraful 1.2.2.

Deºeurile din construcþii ºi demolãri (inclusiv pãmânt
excavat din amplasamente contaminate) care sunt acceptate la depozitare în depozitele de deºeuri nepericuloase
(adicã în depozitele de deºeuri municipale), dar care se
recomandã sã fie valorificate sunt: lemnul, materialele
plastice, asfalturi, cupru, bronz, alamã, aluminiu, plumb,
zinc, fier ºi oþel, staniu, amestecuri metalice, cabluri.
Alte materiale care sunt acceptate în depozitul de deºeuri
nepericuloase, dar care nu se pot valorifica sunt: materialele
izolante, altele decât cele codificate în catalogul naþional
170601 ºi 170603, materialele de construcþie cu conþinut de
azbest, materialele de construcþie pe bazã de gips, altele
decât cele specificate la 170801; amestecurile de deºeuri de
la construcþii ºi demolãri, altele decât cele specificate la
170901, 170902, 170903 – acestea recomandându-se pentru
valorificare (OM 95/2005, Secþiunea 6).
Deºeurile din construcþii ºi demolãri (inclusiv pãmânt
excavat din amplasamente contaminate care sunt acceptate în depozitele de deºeuri periculoase, dar nu sunt
acceptate în alte tipuri de depozite sunt: deºeurile contaminate cu substanþe periculoase-amestecuri sau fracþii
separate de beton, cãrãmizi, þigle, materiale ceramice,
deºeuri metalice, pãmânt, pietre, deºeuri din dragare,
resturi de balast, materiale izolante cu conþinut de azbest
sau alte substanþe periculoase, materiale de construcþie pe
bazã de ghips sau deºeuri de construcþii conþinând mercur
– care nu se recomandã sã fie valorificate – ºi sticlã, materiale plastice, lemn, contaminate cu substanþe periculoase, asfalturi cu conþinut de gudron de huilã, gudron de
huilã ºi produse gudronate, cabluri cu conþinut de ulei sau
alte substanþe periculoase, care se recomandã sã fie valorificate, (HG 95/2005, Secþiunea 6).
În HG 95/2005, Secþiunea 6, se recomandã a fi valorificate deºeurile de la construcþii ºi demolãri cu conþinut
de PCB (exemplu: cleiuri, duºumele pe bazã de rãºini cu
conþinut de PCB, condensatoare).
Aceastã recomandare este hazardatã! Deºeurile
respective trebuie depozitate în depozitele de deºeuri
periculoase sau eliminate prin incinerare specialã; valorificarea presupune anumite riscuri care nu meritã sã fie
asumate.
Testele ºi analizele care se cer pentru caracterizarea
deºeurilor sunt (OM 95/2005, Secþiunea 3):
z Proprietãþile generale ale deºeurilor se determinã
prin metodele prescrise prin: EN 13137 – Carbonic organic
total ºi prin EN 14346 – umiditatea;
z Test de comportare la levigabilitate (percolare)
pr. EN 14405;
z Testele de levigabilitate: pr. SREN 12457/1–4;
z Mineralizarea deºeurilor brute;
z EN 13657, pentru determinarea substanþelor solubile în apã regalã;
z EN 13656, în care mineralizarea se face cu amestec
de acid fluorhidric, acid azotic, acid clorhidric ajutatã de
microunde;
z Determinarea urmãtoarelor caracteristici din eluaþi:
pH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S,
SO4, V ºi Zn din eluaþi (EMV 12506), NH4+, Aox, conductivitatea, HG, indicele fenol, TOC, CN, F- (Env. 13370),
hidrocarburile (Pr. EN 14039).
continuare în pagina 12 ®
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Consiliile locale hotãrãsc, în condiþiile legii, asigurarea
cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizãrii
depozitelor ºi instalaþiilor de valorificare ºi eliminare a
deºeurilor pentru localitãþi, care constituie cauzã de utilitate publicã (L 426/2001, art. 35).
Normativele tehnice pentru incinerarea ºi depozitarea
deºeurilor OM 756/2004 ºi OM 757/2004 nu privesc sectorul ,,Construcþii”, decât în mãsura în care societãþile
sunt implicate în proiectarea sau execuþia depozitelor de
deºeuri ºi a incineratoarelor.
Ambalajele
Agenþii economici care produc/importã ambalaje pentru a le distribui sau care le folosesc pentru ambalarea
propriilor produse sunt obligaþi sã raporteze autoritãþii
teritoriale competente de mediu toate datele referitoare la
ambalaje. Agenþii economici importatori de produse
ambalate trebuie sã raporteze cantitãþile de ambalaje ºi
planurile pentru informarea consumatorilor privind sistemele de valorificare a ambalajelor. Agenþii economici
care introduc pe piaþa internã în decursul anului o cantitate de ambalaje mai micã sau egalã cu 1.000 kg transmit
autoritãþii teritoriale de mediu numai datele referitoare la
cantitatea de ambalaje introduse pe piaþã. Rapoartele se
fac dupã un anumit format, pânã la data de 25 februarie a
fiecãrui an.
Dacã agentul economic deþinãtor de ambalaje încheie
un contract cu o altã firmã care rãspunde de gospodãrirea
ambalajelor, atunci acesta trebuie sã transmitã datele de
identificare ale agentului cu care a încheiat contractul de
transfer de responsabilitate pânã la 15 ianuarie a fiecãrui
an (OM 860/2004, art. 1–8).
Operatorii economici sunt obligaþi sã introducã pe
piaþã numai ambalaje la care suma concentraþiilor de
plumb, cadmiu, mercur ºi crom hexavalent prezente în
ambalaj nu depãºeºte 100 ppm (100 mg/kg), începând cu
data de 1 ianuarie 2007, (HG 621/2005, art. 8).
Operatorii economici deþinãtori de deºeuri din ambalaje sunt obligaþi sã valorifice ºi, respectiv, sã recicleze
deºeurile de ambalaje prin mijloace proprii sau prin
predare cãtre operatorii autorizaþi ºi sã raporteze, la solicitarea autoritãþii locale pentru protecþia mediului, cantitãþile de deºeuri de ambalaje gestionate, (HG 621/2005,
art. 20).
Nerespectarea acestei prevederi pentru persoane
juridice se sancþioneazã cu amenzi de la 2.500 la 5.000
lei noi (HG 621/2005, art. 26).
Deºeurile ºi substanþele periculoase
Prin OU 200/2000 se înfiinþeazã Agenþia Naþionalã
pentru Substanþe ºi Preparate Chimice Periculoase, în
subordinea MIR, (OU 200/2000, art. 23).
Agenþia, printre alte atribuþii, furnizeazã informaþii
specifice ºi detaliate tuturor agenþiilor ºi organismelor
guvernamentale care au atribuþii în domeniul substanþelor
ºi al preparatelor periculoase (autoritãþi vamale, inspectorate de protecþie a muncii, direcþii de sãnãtate publicã,
agenþii de protecþie a mediului) (L 451/2001, art. I,
paragraful 17).
HG 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OU 200/2000 aprobatã de L 451/2001
referitor la clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase face referire
la Anexele 1–6, care se procurã de la Agenþia Naþionalã
pentru Substanþe ºi Preparate Chimice Periculoase.
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Comercializarea ºi folosirea produselor conþinând
azbest se reglementeazã prin HG 124/2003.
Valorile maxime admisibile ale concentraþiilor în
azbest din aerul evacuat din încãperi, unde se prelucreazã
materiale cu azbest, sunt de 0,1 mg/ m3 (sunt exceptate
sursele care emit sub 0,5 g/h azbest), iar în apã (efluenþi)
sunt de 30 mg/1 (HG 124/2003, art. 5 ºi art. 6).
Activitãþile din construcþii care pot produce emisii de
azbest sunt:
z prelucrarea/ finisarea unor produse care conþin
azbest (unde se recomandã spaþii deschise, bine ventilate;
uneltele tãietoare sã aibã viteza micã, sã fie dotate cu
sisteme de reþinere a prafului, de umezire a zonei care se
prelucreazã);
z demolarea clãdirilor, a structurilor ºi instalaþiilor care
conþin azbest (se recomandã umezirea materialelor pânã
la depozitarea definitivã în depozitele de deºeuri);
z transportul ºi depozitarea deºeurilor (la depozitare
se iau mãsuri de umezire ºi acoperire/tratare a
suprafeþelor pentru a se evita rãspândirea fibrelor în aer).
Toate produsele care conþin azbest vor avea etichete cu
indicaþii de folosire / avertizare. Rãspund producãtorii ºi
distribuitorii. Sancþiuni: amenzi de 2.500 pânã la 7.500 lei,
HG 124/ 2003, art. 14 ºi art. 15).
Sunt interzise comercializarea ºi folosirea azbestului ºi
a produselor pentru construcþii care conþin azbest, cu
excepþia celor care sunt deja în exploatare ºi care mai sunt
admise pânã la 31 decembrie 2006. Nerespectarea acestei prevederi se sancþioneazã cu amenzi de la 20.000 la
60.000 lei noi. Produsele pentru construcþii care pot
conþine azbest, fiind interzise, sunt unele materiale sau
preparate pentru aplicare prin pulverizare, lacuri ºi
vopsele, materiale de acoperire pentru drumuri (dacã se
depãºeºte 2% conþinut în azbest, mortar, acoperiri de protecþie, umpluturi, etanºãri, compuºi de îmbinare, mastic,
cleiuri, pulberi, finisaje decorative, materiale izolatoare
termice ºi acustice cu densitatea sub 1 g/cm3, cãptuºeli
pentru pardoseli ºi plãci din plastic pentru acoperit pereþi,
carton asfaltat, (HG 124/2003, art. 12, 13, 15 ºi Anexa 2).
Societãþile care au în dotare echipamente electrice
conþinând bifenili policloruraþi (PCB), adicã transformatoare ºi condensatoare, vor trebui sã elimine aceste produse pânã în anul 2010, aºa cum prevede Directiva CD
96 / 59/EC.
HG 173 / 2000, pentru reglementarea regimului special privind gestiunea ºi controlul bifenililor policloruraþi
ºi ale altor compuºi similari prevede la Art. 17(4) eliminarea echipamentelor care conþin uleiuri cu PCB, în concentraþii mai mari de 500 ppm ºi volum mai mare de
5 dm3 pânã la 15 septembrie 2006, iar art. 17(3) prevede
eliminarea echipamentelor care conþin uleiuri cu PCB, în
concentraþii cuprinse între 50 ºi 500 ppm ºi volum peste
5 dm3, pânã la data de 31 decembrie 2010.
Regimul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase,
regimul deºeurilor ºi deºeurilor periculoase ºi regimul
activitãþilor nucleare fac obiectul Secþiunii 2, respectiv
Secþiunilor 21 ºi 4 (OU 91/2002, art. 29 ºi art. 40).

(Continuare în numãrul viitor)
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Asociaþia Auditorilor Energetici pentru Clãdiri

Certificarea energeticã a clãdirilor
din România conform cerinþelor europene
Deºi „vara nu-i ca iarna”, nu-i deloc neavenitã ideea perseverenþei, mai ales în sezonul cald, de a face cât mai
multe lucruri legate de îmbunãtãþirea performanþelor energetice ale clãdirilor de locuitt sau cu alte destinaþii.
Cã este aºa, ne-o dovedesc ºi preocupãrile specialiºtilor în materie de a ne îndemna permanent la executarea unor
lucrãri care sã ne alinieze rezultatelor obþinute deja în þãrrile UE. Un asemenea demers este întreprins de Asociaþia
Auditorilor Energetici pentru Clãdiri (AAEC)), care ºi-a anunþat programul de susþinere a creºterii eficienþei energetice
a clãdirilor din Româniia, în conformitate cu actul normativ european Directiva 2002/91/CE ºi cu Legea 372/2005.
Prin acþiun
nile sale, AAEC doreºte sã contribuie la educarea ºi conºtientizarea utilizatorilor pentru formarea „comportamentului energetic”.
AAEC este o organizaþie profesionalã importantã, care se implicã
activ în stimularea activitãþii de audit
energetic al clãdirilor, în conformitate
cu actul normativ european Directiva
2002/91/CE ºi cu Legea 372/2005.
Asociaþia, fondatã de prof. dr. ing.
Dan Constantinescu, ing. DanBasarab Berbecaru, ing. RalucaAlexandra Cãzãnescu, conf. dr. ing.
Mihaela-Stela Georgescu, fiz. Constanþa
Marin-Perianu, conf. dr. arh. Cristina
Ochinciuc, dr. ing. Horia-Alexandru
Petran ºi conf. dr. ing. Emilia-Cerna
Mladin, s-a nãscut în luna septembrie
2004 ca persoanã juridicã fãrã scop
patrimonial.
Preocupatã de reducerea consumurilor energetice, AAEC ºi-a propus sã susþinã programele energetice
ºi de protecþie a mediului din cadrul
sectorului clãdirilor (construcþii ºi
instalaþiile aferente acestora). Principalele obiective care ghideazã activitatea AAEC se referã la:
z conºtientizarea consumatorilor
asupra importanþei conservãrii energiei;
z reducerea consumului de energie;
z conservarea combustibililor fosili
ºi, prin aceasta,
z reducerea poluãrii.
Prin aderarea României la Uniunea Europeanã, exigenþele din
domeniul eficienþei energetice ºi ale
protecþiei mediului vor creºte. AAEC,
prin activitãþile desfãºurate, doreºte
sã contribuie la profesionalizarea domeniului auditului energetic,
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în vederea realizãrii auditului energetic al clãdirilor, în conformitate cu
reglementãrile naþionale ºi în deplinã
concordanþã cu reglementãrile europene în domeniu.
Totodatã, AAEC militeazã pentru
ridicarea nivelului de educaþie energeticã a proprietarilor clãdirilor, în
vederea creºterii performanþei energetice a fondului construit, precum ºi
în scopul conºtientizãrii populaþiei
cã, prin mãsuri de modernizare a
clãdirilor, propuse de auditori atestaþi
MTCT, se obþin reduceri semnificative ale facturii energetice plãtite de
populaþie.
Activitãþile AAEC constau în:
z organizarea de conferinþe, mese
rotunde ºi seminarii pe tematici din
domeniile energeticii ºi protecþiei
mediului;
z susþinerea activitãþilor de atestare
ºi certificare a auditorilor energetici
pentru clãdiri prin promovarea, organizarea ºi derularea de activitãþi de
consultanþã profesionalã în vederea
formãrii continue de specialiºti.
z organizarea de cursuri de pregãtire profesionalã ºi de training-uri
în Bucureºti ºi în þarã, precum ºi
tipãrirea de materiale informativeducative (pliante, broºuri);
z promovarea proiectelor de eficienþã energeticã în clãdiri.
AAEC considerã cã modernizarea
energeticã a clãdirilor reprezintã o
componentã într-o serie de mãsuri ce
trebuie adoptate în cadrul dezvoltãrii
durabile.

Studiile de caz ºi proiectele elaborate au evidenþiat cã, în condiþiile
României, 40-60% din consumurile
energetice pentru încãlzire ºi
prepararea apei calde de consum
pot fi reduse prin termoizolarea
clãdirilor ºi creºterea eficienþei
instalaþiilor.
Conform informaþiilor furnizate de
asociaþie, la nivel european, numai
prin aplicarea unor cerinþe de performanþã mai ferme decât cele actuale,
atât la clãdirile noi, cât ºi la cele existente, se poate economisi pânã în
anul 2010 mai mult de o cincime din
actualul consum de energie. Prin
aplicarea prevederilor Directivei
2002/91/CE, se urmãreºte reducerea
consumului de energie în toate þãrile
europene, fãrã a fi implicate costuri
suplimentare exagerate ºi, în paralel,
îmbunãtãþirea semnificativã a confortului utilizatorilor.
„ În România, AAEC, asociaþie
profesionalã din domeniul energeticii clãdirilor este unul dintre
principalii parteneri de dialog cu
factorii politici ºi sociali, pentru promovarea creºterii performanþelor
energetice ale construcþiilor ºi instalaþiilor aferente, în scopul respectãrii
principiilor dezvoltãrii durabile a
societãþii”, a declarat Dan Berbecaru,
vicepreºedintele AAEC. 
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ThermoShield
vã protejeazã casa, sãnãtatea ºi punga
ThermoShield este o familie de produse ale tehnologiei de vârf pentru protejarea suprafeþelor de faþþadã, acoperiºuri ºi spaþii
interioare. Caracteristicile inovative ale produselor ThermoShield asigurrã o climã deosebit de agreabilã în orice clãdire, ajutã la
scãderea costurilor de întreþinere ºi protejeazã faþadele ºi acoperiºurile de efectele mediului ºi ale intemperiilor. În plus,
ThermoShield prezintã un raport preþ-calitate similar cu cel al unei zugrãveli normale cu o vopsea de dispersie dee bunã calitate.
Produsele ThermoShield provin din SUA ºi se folosesc cu succes de 18 ani. Pe piaþa europeanã ele sunt obtenabile din
Germania, iar din 2002 se comercializeazã ºi în România.
Datoritã c alitãþilor sale excepþionale, ThermoShield se bucurã de mare atenþie. În anii trecuþi, mai mult de
4.000 de clãdiri din Europa au fost tratate cu aceste produse.
TEHNOLOGIE S PAÞIALÃ
PENTRU P ROTECÞIA C ASEI D VS.
ThermoShield a fost realizat de
NASA pentru zborurile navetelor
spaþiale în anii ’70, pentru protejarea
materialelor ºi a vieþilor astronauþilor în
spaþiul cosmic.
Astãzi, ThermoShield, materialul de
construcþie asemãnãtor unei vopsele,
este concomitent un sistem de
economisire a energiei, de protecþie
durabilã ºi de colorare.
Aplicatã primãvara ºi vara, ThermoShield
eliminã în exterior umezeala acumulatã
de zidãrie în timpul anilor. O suprafaþã
de clãdire tratatã cu ThermoShield se
comportã ca ºi pielea umanã la transpiraþie: prin evaporare pe suprafaþã,
rezultã pierderea de cãldurã, deci
rãcorirea. Cãldura dezagreabilã este
evacuatã din interiorul clãdirii.
Pentru ca aceste procese sã se
desfãºoare nestingherit, vopseaua se
autoprotejeazã prin reflectare a pãrþii
dãunãtoare a radiaþiei solare. Microsferele
împreunã cu adezivul acþioneazã
împotriva supraîncãlzirii nedorite a
suprafeþelor faþadei, indiferent de culoarea

stratului de vopsea. Rezultatul este o
scãdere semnificativã a temperaturii în
interiorul clãdirii ºi o economie la cheltuielile pentru energie prin reducerea
consumului de agent frigorific.
IARNA, D OAR U N P ALTON
USCAT Þ INE D E C ALD
În acelaºi timp, în lunile de varã
ThermoShield pregãteºte exteriorul clãdirii
pentru iarnã. Zidãria se usucã ºi este, prin
urmare, un acumulator excelent pentru
cãldurã, deoarece numai un palton uscat
te încãlzeºte. În clãdire, va trebui sã se
consume deci mai puþinã energie termicã, deoarece „hambarul zidãrie” este
plin ºi se goleºte doar cu încetul.
În interiorul clãdirii, locatarii au privilegiul unor temperaturi mai ridicate ale
pereþilor interiori. De aici, rezultã un
confort sporit la un consum mai redus de
energie termicã.
ThermoShield este disponibil în
multe culori moderne. Cu ajutorul programului de amestecare de culori de
la ThermoShield se pot realiza peste
4.000 de nuanþe diferite. În felul acesta,
gãsiþi culoarea care vã place.
Produsele ThermoShield se prelucreazã la fel ca produsele convenþionale de vopsitorie. Se aplicã
fãrã probleme pe tencuialã, beton sau
metal, nu sunt necesare dotãri speciale
sau lucrãri pregãtitoare.
Aplicarea se face cu rola sau cu
pensula, la suprafeþe mai mari se pot
folosi ºi pulverizatoare fãrã aer.
Membrana de protecþie se usucã
imediat. Nici în timpul aplicãrii ºi nici
dupã prelucrare, nu se degajã solvenþi
sau vapori dãunãtori sãnãtãþii.

Alegere dintre 4.000 de nuanþe de culoare
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THERMOSHIELD I NTERIOR
Senzaþia de confort este o problemã
de atmosferã. În acest sens, ThermoShield
îºi aduce o contribuþie substanþialã.
În ambianþa privatã, ThermoShield
Interior asigurã o climã plãcutã. Vopsirea
cu ThermoShield este indicatã, în special, pentru zone aglomerate cum ar fi:
grãdiniþe, ºcoli, holuri de recepþie,
brutãrii, mezelãrii sau spaþii hoteliere ºi
de gastronomie.
Avantaje ThermoShield Interior
z Climã agreabilã în orice anotimp;
z Rãcoare plãcutã vara chiar ºi fãrã
instalaþie de climatizare;
z Economie de energie ºi senzaþie
de confort în timpul iernii;
z Evitarea formãrii mucegaiului;
z Întreþinere uºoarã ºi rol decorativ.
THERMOSHIELD EXTERIOR
Aplicarea ThermoShield pe faþade
este incomparabilã. Nu serveºte numai
la valorificarea aspectului optic, ci
contribuie semnificativ ºi la eficienþa
economicã a clãdirii.
Protecþie de duratã la intemperii
pentru faþada dvs.
Soarele ºi aerul cald ajutã dupã aplicarea produsului ThermoShield la asigurarea unei protecþii eficiente împotriva
pãtrunderii apei din precipitaþii. Umiditatea în exces din zidãrie se evaporã
rapid, mulþumitã funcþiunii de membranã
a ThermoShield.
Avantajelor ThermoSh
hield Exterior
z Protecþie durabilã a faþadei faþã de
influenþele mediului ca: radiaþii UV,
smog, murdãrie, acizi, sãruri ºi apã de
mare, precum ºi faþã de influenþele
intemperiilor ca: ploaie, zãpadã ºi
grindinã;
z Evitã depunerea de alge, muºchi,
ciuperci ºi putregai;
z Eficienþã energeticã în timpul
iernii ºi al verii;
z Reducerea fisurilor;
z Rezistenþã îndelungatã a culorilor.
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nu pot dãuna produsului ThermoShield
TopShield. Chiar învelitorile din plãci
ondulate sau acoperiºurile din tablã
zincatã ori þigle nu pun probleme pentru acoperirea cu strat ceramic.
Avantaje ThermoShield TopShield
• Protecþie durabilã a acoperiºului
faþã de influenþele dãunãtoare ale
mediului ca: radiaþii UV, smog, murdãrie, acizi, sãruri ºi apã de mare, precum ºi faþã de influenþele intemperiilor
ca: ploaie, zãpadã ºi grindinã;
• Etanºã la apã chiar ºi sub influenþa
intemperiilor extreme;
• Elasticã, evitã formarea de fisuri;
• Eficienþã energeticã în timpul
iernii ºi al verii;
• Reduce tensiunile din dilatarea
învelitorii ºi a construcþiei suport prin
temperare;
• Reflexie bunã a luminii solare;
• Extrem de eficientã la acoperirea
îmbinãrilor de materiale
Thermoshield multifuncþionalitate

Thermoshield exterior

THERMOSHIELD T OPSHIELD
Pentru ca o învelitoare supusã acþiunii intemperiilor ºi a mediului sã-ºi
poatã prelua multã vreme funcþiunile
sale, ea are nevoie de un scut protector
bun. ThermoShield TopShield îndeplineºte aceste cerinþe în mod remarcabil.
Ploile în aversã, grindina ºi zãpada

PENTRU SIGURANÞA DVS. –
EFECT OMOLOGAT
Mecanismele de acþiune ale produselor ThermoShield sunt omologate
prin numeroase încercãri, teste ºi
referinþe. În afara calitãþilor tehnice au
fost testate ºi cele privind economisirea
energiei. Mii de aplicaþii la obiective
mari, în industrie sau construcþii private

din întreaga lume, precum ºi rezultate
ale cercetãrilor ºi rapoarte de încercãri
emise de institute ºi universitãþi
recunoscute, care au dus la comunicarea de brevete, garanteazã siguranþa
în prelucrare ºi menþinerea pe lungã
duratã a funcþiunilor de protejare ºi de
economie a energiei. 

Siguranþã ºi eficienþã în renovarea hidroizolaþiilor
defectuoase ale teraselor vechi
Deitermann este producãtor de materiale de construcþii din anul 1895. Folosind experienþa de 111 anii în hidroizolaþii ºi o tehnologie ultramodernã, laboratoarele de cercetare ºi dezvoltare ale proceesului de producþie din Germania
au creat special produse care sã hidroizoleze rapid, sã fie simplu de aplicat, ecologice ºi sã corespundã necesitãþilor
actuale ale pieþei.

SIGURANÞÃ ªI COSTURI REDUSE LA RENOVAREA TERASELOR
Hidroizolaþia unei terase este supusã unor solicitãri deosebit de mari: variaþii de temperaturã, cicluri
d e î n g h e þ - d e z g h e þ , r a z e U V, u m i d i t a t e , p o l u a r e
agresivã ºi ploi. Aceºti factori afecteazã puternic
durata de viaþã ºi funcþionalitatea hidroizolaþiilor

bituminoase de pe terase ºi acoperiºuri. Produsele
Deitermann pentru întreþinerea ºi refacerea hidroizolaþiilor teraselor ºi acoperiºurilor sunt special concepute
pentru a creºte considerabil durata de viaþã a unui
acoperiº plat.

PLASTIKOL 1

PLASTIKOL 2

SUPERFLEX FDF

Renovarea sigurã a zonelor deteriorate
ale acoperiºurilor plate

Peliculã pentru întreþinerea teraselor
ºi a acoperiºurilor plate
Durata de viaþã ºi funcþionalitatea
unei hidroizolaþii bituminoase pentru
terase se pot prelungi semnificativ
prin lucrãri periodice de întreþinere.
Dacã hidroizolaþia terasei prezintã
semne intense de degradare din
cauza factorilor climaterici, atunci
este necesarã aplicarea unui strat gros
de protecþie.
Plastikol 2 este o protecþie semifluidã impermeabilã, bituminoasã,
ranforsatã cu fibre, cu conþinut de solvent; dupã întãrire are o consistenþã
plasticã, durabilã.

Membranã hidroizolantã lichidã –
protecþia idealã pentru hidroizolarea
teraselor (construcþii civile, industriale,
hale, depozite, spitale, ºcoli, locuinþe etc)
Aceastã peliculã modificatã cu
polimer are o plasticitate excelentã,
fiind protecþia idealã pentru acoperiºurile bitumate, din ciment metalurgic sau ciment fibros, azbociment
(foto a-d) .
Superflex FDF este rezistent la factorii climaterici, menþinând calitatea
construcþiilor ºi prelungind durata de
viaþã a teraselor.
Avantaje:
z monocomponent, aplicabil cu
pensula, rola sau prin pulverizare;
z rezistent la UV, permeabil la
vapori, nu se aprinde la scânteie;
0
z rezistã la temperaturi între -30 C
0
ºi +100 C;
z foarte flexibil, rezistenþã la
rupere 350%;
z nu îmbãtrâneºte, rezistã la acizi
diluaþi ºi gaze industriale agresive;

Plastikol 1 este un mastic bituminos pentru repararea teraselor; se
utilizeazã pentru repararea umflãturilor ºi crãpãturilor din straturile
vechi de hidroizolaþii, hidroizolarea doliilor acoperiºurilor,
etanºarea racordurilor plumbuite
sau zincate, protejarea straturilor
bituminoase ºi a suprafeþelor de
beton de pe terase.
Avantaje:
z monocomponent, gata de utilizare;
z aderenþã excelentã la diverse
tipuri de substrat;
z utilizare versatilã;
z impermeabil;
z rezistent la UV;
z aplicabil pe substrat umed;
z aplicabil cu mistria;
z aplicabil pe metal galvanizat,
plumb, cupru;
z stabilitate excelentã, chiar în
condiþii de expunere intensã la soare.
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Avantaje:
aplicabil cu pensula;
ranforsat cu fibre;
impermeabil;
aplicare la rece – rentabil;
aplicare pe substrat umed;
rezistenþã la UV;
consum: 250 - 1000 ml/ m2;
conþine plastifiant flexibilizând
hidroizolaþia terasei.
z
z
z
z
z
z
z
z
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consum: 1,6 kg/ m 2 pânã la
3,0 kg/m 2;
z disponibil în diverse culori;
z aplicare fãrã rosturi pe întreaga
suprafaþã;
z impermeabil;
z aplicare simplã ºi economicã,
direct din ambalaj.
În funcþie de culoare (gri deschis,
alb, roºu-brun), Superflex FDF
reflectã radiaþia solarã în proporþie de
pânã la 70%.
z

RENOVAREA TERASELOR VECHI, CU DEFECTE

1. Tãierea bãºicii în formã de X ºi
desfacerea colþurilor (foto 1).

1

2. Aplicarea masticului bituminos Plastikol 1 (foto 2).

a

2

3. Imediat se preseazã membrana înapoi în forma iniþialã, peste
produsul proaspãt aplicat (foto 3).

3

b

4. Se acoperã zona reparatã cu
un strat de Plastikol 1 (foto 4).

c

4
5. Pentru substrat poros, absorbant, se aplicã un strat de amorsã
Plastikol 4V.

6. Se aplicã Plastikol 2 pentru
a prelungi durata de viaþã ºi
funcþionalitatea hidroizolaþiei (foto 5).

5

d
Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucureºti
Telefon: 021/403.41.13-15; Fax: 021/403.41.16; E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro
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Materiale ºi sisteme Pagel
pentru repararea elementelor degradate
din beton ºi zidãrie
Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România
Repararea elementelor de construcþii degradate cu sistemul MS
Pagel prezintã urmãtoarele avantaje:
rezistenþe mecanice deosebite, rezistenþã excelentã la smulgere ºi la
îngheþ-dezgheþ, reduce pãtrunderea
CO2 ºi a umiditãþii. La întãrire (dupã
28 de zile), acest sistem prezintã contracþii foarte reduse, aproape inexistente (0,90 0/00).
Un alt avantaj important al sistemului MS Pagel este celeritatea de lucru
datoratã faptului cã sistemul se aplicã

„umed pe umed”, ceea ce înseamnã cã
se eliminã timpii de aºteptare între aplicarea straturilor succesive.

rutiere sau feroviare, stâlpi, pereþi,

Domenii de aplicare:

tavane. El mai poate fi folosit ºi pen-

MS Pagel este un sistem de

tru repararea de: gãuri, muchii, fisuri,

reparaþii ale suprafeþelor necarosabile

parapeþi etc.

cu solicitãri dinamice: intradosuri,

Sistemul este foarte eficace chiar în

pile, elevaþii-poduri, tunele, pasaje

condiþii deosebit de grele; se poate
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aplica atât manual, cât ºi mecanizat (torcretare, tencuire) pe
suprafeþe verticale, orizontale sau
deasupra capului.

Sistemul este alcãtuit din urmãtoarele materiale:
MS02 Pagel – strat de aderenþã
ºi protecþie anticorosivã;
z MS20 / MS40 Pagel – mortar de
reparaþii;
z MS05 Pagel – masã de ºpaclu;
z O2C / O2DE Pagel – material de
protecþie anticorosivã.
Pentru cazurile în care deteriorãrile au o adâncime de pânã la
6 mm, pentru reprofilarea unui element
se poate folosi sistemul simplificat:
z MS02 Pagel – strat de aderenþã
ºi protecþie anticorosivã;
z MS05 Pagel – masã de ºpaclu;
z O2C Pagel – material (pe bazã
de styroacrilant) de protecþie.
z
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Sã ne oprim ºi sã detaliem puþin
materialul MS05 Pagel – masã de
ºpaclu.
MS05 Pagel este un material fin
(cu granulaþie de 0 – 0,5 mm) aditivat,
pe bazã de polimeri ºi microsilice.
Este ideal atunci când se doreºte
obþinerea atât a unui finisaj exterior
de calitate, cât ºi a unuia deosebit de
rezistent, impermeabil ºi capabil sã
protejeze suprafaþa reparatã de elementele agresive ale mediului exterior ºi, în special, ale celui urban.
Un alt avantaj al sistemului MS Pagel
constã în faptul cã toate componentele sale sunt uscate ºi predozate, ele
necesitând doar amestecarea cu apã.
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Mai mult, în funcþie de adâncimea
defectelor, se va alege unul dintre
urmãtoarele materiale:
z pentru adâncimi cuprinse între
0 – 6 mm – MS05 Pagel;
z pentru adâncimi cuprinse între
6 – 40 mm – MS20 Pagel;
z pentru adâncimi cuprinse între
30 – 70 mm – MS40 Pagel.
Existând aceastã sortare a materialelor în funcþie de adâncimea
defectelor, beneficiarul poate alege o
soluþie optimã pentru cazul pe care îl
are de rezolvat.
Folosirea materialelor ºi a sistemelor de reparaþie ºi protecþie
anticorosivã Pagel garanteazã

obþinerea unor rezultate de cea mai
bunã calitate, durabile ºi estetice.
În urmãtorul numãr al revistei,
vom publica un articol privitor la
repararea suprafeþelor carosabile din
beton ºi a altor sisteme utilizabile în
domeniul rutier ºi feroviar. 
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Utilizarea betoanelor de înaltã rezistenþã
la realizarea structurilor
Mircea MIRONESCU – MIRO GRUP SRL

În decursul întregii noastre istorii, am folosit materiale de construcþii, în principal zidãria ºi b etonul armat,
cu caracteristici reduse de rezistenþã, cu un cuantum mediu de aproape trei ori faþã de þãrile dezvoltate ºi bogate.
Am folosit totdeauna mai puþin var ºi mai puþin ciment pentru a realliza structurile construcþiilor noastre, ceea ce a
însemnat structuri cu rezistenþã redusã ºi perform
manþe necorespunzãtoare.
La nivelul anului 2005, situaþia se
menþine. Acest aspect a fost evidenþiat, prin comparaþii edificatoare,
în articolul „Industria cimentului –
trecut ºi prezent”, din Revista Construcþiilor nr. 11, dec. 2005, pag. 10.
În esenþã, folosim puþin ciment ºi
betoane cu caracteristici de rezistenþã
redusã ºi acest aspect este datorat, pe
de o parte, „posibilitãþilor noastre
economice”, dar ºi mentalitãþilor sau
lipsei de disciplinã ori rigurozitate în
realizarea structurilor care sã foloseascã betoane de înaltã rezistenþã
sau betoane de înaltã performanþã.
În conformitate cu terminologia
din Normativul NE 013/2002, „Cod
de practicã pentru execuþia elementelor de beton armat ºi beton precomprimat”, Buletinul Construcþiilor,
vol. 8/2002, betonul de înaltã rezistenþã (BIR) este „betonul cu densitate
normalã sau betonul greu, ce aparþine
unei clase de rezistenþã la compresiune egalã sau superioarã clasei
C50/60 ºi betonul uºor ce aparþine
unei clase de rezistenþã la compresiune egalã sau superioarã clasei
C45/50”.
În situaþiile în care, pentru betonul
de înaltã rezistenþã, sunt garantate ºi
alte performanþe, de exemplu un grad
de impermeabilitate minim P8, un
grad de gelivitate minim G100 etc.,
betonul este denumit de înaltã performanþã – BIP.
În conformitate cu prevederile
Normativului NE 013/2002, se pot
folosi betoane grele pânã la clasa
C100/115 ºi betoane uºoare pânã la
clasa 80/88, notate cu UC80/88.
30

Deci, din punctul de vedere al
realizãrii betonului putem trece la
folosirea betoanelor de înaltã rezistenþã ºi, prin prevederile specifice din
acest normativ, ºi la realizarea
betoanelor de înaltã performanþã.
Problema pentru proiectarea
structurilor este dacã avem un cadru
normativ oficial care sã ne permitã
folosirea în calcul a unor caracteristici de rezistenþã ºi deformaþie pentru
aceste betoane.
Este cunoscut faptul cã STAS
10107/0-90 are caracteristici de
rezistenþã ºi deformaþie pentru
betoanele grele pânã la C50/60 ºi
pentru betoanele uºoare pânã la
C28/35.
Pentru betoane de clase superioare celor de mai sus, se pot folosi,
în mod oficial, caracteristici date în
Eurocode 2 ºi Eurocode 8 deoarece
acestea au fost însuºite, de cãtre
ASRO, pânã la realizarea lor în versiunea în limba românã (anul 2006)
în versiunile din limbile englezã,
francezã sau germanã.
Pentru realizarea betoanelor de
înaltã rezistenþã ºi performanþã, nu
este suficient sã folosim ciment mai
mult ºi cofraje mai bune.
Sunt necesare agregate bine alese
ºi sortate, aditivi ºi adaosuri, rapoarte
apã/ciment corespunzãtoare, fibre
metalice ºi nemetalice ºi multe
altele, dintre care o rigurozitate
sporitã a echipelor care realizeazã
acest material, aspecte care sunt arãtate în literatura de specialitate, precum „Tehnologia betoanelor” sau
„Betoane de înaltã performanþã”,
autori Traian Ispas ºi Ion Ionescu.

Avantajul folosirii betoanelor de
înaltã rezistenþã este evident, mai ales
pentru elementele comprimate.
Este cunoscut faptul cã betoanele
cu cât sunt mai rezistente cu atât sunt
mai puþin ductile, au o rupere mai
casantã.
Cum pentru structurile situate în
zone seismice, elementele verticale,
mai ales în partea inferioarã a structurilor, au nevoie de ductilitate, de
capacitate mare de deformaþie, se
pare cã folosirea BIR nu este recomandatã la aceste elemente.
Acest aspect, studiat ºi experimentat în multe centre de cercetare, a fost
soluþionat favorabil prin armãri transversale speciale, fretãri ºi confinãri
corespunzãtoare, în aºa fel încât
aparentul handicap de rupere casantã
a BIR sã fie înlãturat.
În ultima perioadã au fost foarte
multe comunicãri pe aceastã temã.
În articolul profesorului Sozen, din
Journal of Structural Engineering,
martie 2003, se precizeazã cã elementele de beton de înaltã rezistenþã,
comprimate ºi încovoiate, cu procente de armare transversalã de ~1%
ºi confiate corespunzãtor, pot avea
rotiri relative de nivel mai mari de 4%.
Trebuie sã amintim aici cã limita rotirilor de nivel, maximum admisã în
Normativul P100/2004, este de 2%,
deci elementele BIR pot avea capacitãþi de deformaþie suficientã, fãrã
degradãri mari.
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Tabelul 1: Lista de preþuri valabilã din data de 01.03.2005

În ceea ce priveºte preþul de cost, o
cercetare a listei de preþuri de la unul
dintre cei trei mari producãtori de ciment
din România (tabelul 1) aratã cã preþul
BIR este puþin peste dublul preþului
unui beton obiºnuit, 5.700.000 lei
vechi (570 RON) pentru B 900 (~C70/85)
faþã de 2.500.000 lei vechi (250 RON)
pentru B 330 (C20/25), dar cu avantajele date de dimensiuni mai reduse,
care înseamnã, în realitate, o reducere de
cost mai importantã decât aceea datã
de diferenþele de la betonul marfã.
În concluzie, trebuie sã trecem în
mod cât mai susþinut la folosirea
betoanelor de înaltã rezistenþã ºi performanþã, deoarece avem baza normativã necesarã ºi posibilitãþile
materiale pentru realizarea acestora.
Este necesar sã facem acest lucru
pentru a rãspunde corespunzãtor exigenþelor cerute astãzi structurilor de
construcþii.
În toate þãrile cu tehnologie
avansatã, acest material se foloseºte
pe scarã largã ºi, dacã noi nu o vom
face pentru construcþiile noastre, vor
veni alþii care sã o facã. 

ARACO
Propuneri pentru Normele de aplicare a OUG nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziþii publice
Mereu în avangarda programelor ºi acþiunilor menite modernizãrii ºi creºterii eficienþei în activitaatea de
construcþii-montaj, care tinde sã-ºi sporeascã ritmul pe mãsurã ce România face paºi evidenþii cãtre aderarea la
UE, ARACO intervine frecvent pe circuitul elaborãrii de acte normative fãcând pro
opuneri de substanþã.
Una dintre ele se referã la atribuirea contractelor de achiziþii publice, domen
niu în care s-au semnalat ºi se
semnaleazã multe imperfecþiuni cu efecte negative asupra sectorului de construcþii ºi a firmelor ce lucreazã în
acest domeniu.
Vã supunem atenþiei, aºadar, propunerile ARACO pentru Normele de aplicare a OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziþii publiice, cu speranþa cã ele vor fi luate în seamã de cãtre factorii de decizie în
folosul eficientizãrii activitãþii din construcþii.

În atenþia Autoritãþii Naþionale pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice
La elaborarea Normelor de aplicare, vã propunem
sã þineþi seamã de urmãtoarele:
1.1. În aplicarea Art. 33, paragraful (2), alin. e),
propunem sã se facã urmãtoarele precizãri privind
conþinutul ofertei:
Oferta tehnicã va cuprinde în mod detaliat:
z organizarea de ºantier, inclusiv condiþii de organizare pentru subantreprize;
z tehnologia de execuþie, etape, ordine tehnologicã,
subantreprenorii de specialitate calificaþi;
z lista procedurilor tehnice de execuþie, elaborate în
baza cerinþelor din caietele de sarcini ºi/sau a normelor
tehnice în vigoare;
z recepþia pe faze, inclusiv faze determinate;
z persoanele responsabile cu execuþia R.T.E.;
z personalul de conducere - nominalizaþi, pentru
controlul ºi coordonarea lucrãrilor;
z sistemul de management al calitãþii pentru
lucrare;
z graficul de execuþie, cu nominalizarea termenelor
intermediare relevante ºi a termenului final.
Oferta financiarã va cuprinde:
z centralizatoarele valorice pe obiecte ºi total
ofertã;
z devizele pe categorii de lucrãri, semnate ºi
ºtampilate de subantreprenorii sau partenerii

asociaþi declaraþi în oferta tehnicã ºi în documentele
de calificare;
z capacitatea financiarã pentru execuþia lucrãrii
pentru minimum 3 luni;
z graficul de plãþi.
1.2. În aplicarea Art. 185, paragraful (1), alin. c),
propunem ca cifra de afaceri medie anualã în ultimii
3 ani, stabilitã ca limitã de calificare, sã nu depãºeascã
de 3 ori valoarea estimatã medie anualã a lucrãrii.
Cifra de afaceri, precum ºi valoarea lucrãrilor similare prezentate se însumeazã pentru toþi partenerii.
1.3. În aplicarea Art. 188, paragraful (3), alin. a),
autoritatea contractantã sã fie obligatã ca lista
lucrãrilor executate în ultimii 5 ani sã fie exprimatã
prin activitãþi din clasificarea NACE, având în vedere
natura lucrãrilor ce urmeazã sã fie contractate (se vor
avea în vedere numai lucrãrile relevante, cu pondere
mare).
Pentru fiecare activitate astfel exprimatã se vor stabili praguri minimale exprimate în unitãþi de mãsurã
fizice care nu vor depãºi 30% din cantitãþile ce fac
obiectul documentaþiei de atribuire, pentru un singur
contract sau 50% pentru douã sau maximum trei contracte însumate.
Exprimarea valoricã a activitãþilor executate se va
face în echivalent euro, iar pragul stabilit nu va depãºi
30% din valoarea estimatã a contractului.
continuare în pagina 34 ®
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Candidatul va prezenta:
z Certificate de calificare profesionalã valabile la
data prezentãrii, pentru fiecare activitate precizatã în
documentaþia de atribuire.
În caz cã nu are toate activitãþile certificate, va
nominaliza subantreprenorii sau partenerii asociaþi,
care sunt calificaþi pentru activitãþile respective, cu certificate valabile la data respectivã.
1.4. În aplicarea Art. 199, paragraful (2), propunem
sã se adauge urmãtoarea precizare:
z În algoritmul de calcul, ponderea preþului nu va fi
mai micã de 70%, iar diferenþa de 30% vafi reprezentatã de ceilalþi factori.
1.5. În aplicarea Secþiunii a 4-a, stabilirea ofertei
câºtigãtoare, propunem sã se facã urmãtoarele
precizãri:
z Ofertele prezentate ºi admise (cele respinse se
restituie nedeschise) sunt evaluate de 3 colective de
specialiºti, distinct ºi independent pentru:
- calificare ºi selecþie – 1 persoanã;
- oferta tehnicã – 2 persoane;
- oferta financiarã – 1 persoanã.
Fiecare ofertã este analizatã faþã de criteriile stabilite
ºi nu comparativ între oferte, atribuindu-se punctajul
stabilit pentru evaluare faþã de criteriile stabilite.
Fiecare colectiv, în mod independent, fãrã a
comunica între ele, elaboreazã confidenþial un
raport de evaluare cu clasamentul ºi punctajul acordat fiecãrei oferte pentru oferta tehnicã ºi oferta
financiarã.
z Conducãtorul autoritãþii contractante, pe
baza rapoartelor primite, confidenþial, de la cele
3 colective de specialiºti ºi pe baza algoritmului
de calcul pentru oferta cea mai bunã, corespunzãtoare din punct de vedere tehnico-economic, ia
singur, pe rãspunderea sa, decizia de atribuire a
contractului.
În cazul aplicãrii criteriului celui mai scãzut preþ,
aceastã decizie se ia numai în condiþiile îndeplinirii în
totalitate a cerinþelor de calificare ºi a cerinþelor
tehnice.
z Numãrul de specialiºti în colectivele de evaluare poate fi de 1–4 persoane, în funcþie de complexitatea ºi volumul lucrãrilor de analizat:
minimum un constructor ºi un instalator pentru
colectivul ofertei tehnice, un economist pentru
oferta financiarã, un jurist, economist sau specialist
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cu studii superioare, instruit pentru analiza documentelor de eligibilitate.
Probitatea lor moralã se constituie printr-o declaraþie pe proprie rãspundere din care sã rezulte:
z

cã nu sunt afini pânã la gradul 4 cu candidaþii-

ofertanþi (persoane fizice sau juridice implicate);
z

cã nu au colaborat în ultimii 3 ani cu candidaþii-

ofertanþi;
z

cã vor analiza ºi evalua cu competenþã profesio-

nalã ºi fãrã pãrtinire ofertele;
z

cã vor pãstra confidenþialitatea datelor de care iau

cunoºtinþã cu ocazia analizei ofertelor.
2.1. De asemenea, propunem ca în Normele de
aplicare sã se precizeze urmãtoarele: „În conformitate

cu Art. 177, alin. 3 din OUG 34/2006, Autoritatea
Naþionalã de Reglementare ºi Monitorizare a Achiziþiilor Publice va promova, prin Hotãrâre de Guvern,
modalitatea privind certificarea calificãrii profesionale
pe activitãþile din clasificarea NACE, din Anexa nr. 1 la
Ordonanþã, precum ºi criteriile de calificare.”
Certificarea calificãrii profesionale a operatorilor
care activeazã în domeniul lucrãrilor de construcþii are
scopul de a asigura autoritatea contractantã de
îndeplinirea cerinþelor de calificare a candidaþilor
privind capacitatea tehnicã, financiarã, managementul
calitãþii ºi al protecþiei mediului.
z Certificarea calificãrii profesionale include ºi
monitorizarea anualã a îndeplinirii cerinþelor de
calificare.
z Certificarea calificãrii profesionale se efectueazã
de asociaþii profesionale ºi patronale reprezentative
la nivel naþional, agreate de autoritatea publicã în
domeniu.
z Certificarea calificãrii profesionale se efectueazã
conform normelor de certificare din þãrile membre ale
Uniunii Europene.
2.2. În Normele metodologice este necesar sã fie
cuprins un model-cadru de contract cu menþiunea principalelor clauze contractuale, referitoare la modalitãþile
de acordare ºi restituire a avansurilor, de constituire ºi
restituire a garanþiilor de bunã execuþie, precum ºi a
modalitãþilor de actualizare a valorilor contractate ºi
revizuire a preþurilor, datoritã unor cauze ce nu au putut
fi prevãzute la data întocmirii ofertei. 
 Revista Construcþiilor  iulie 2006

Soluþii eficiente în construcþii

BCA CELCO

ªtim cã „acasã” înseamnã casa cea mai confortabilã pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortab
bilã
înseamnã casa care îþi inspirã încredere ºi care þi se potriveºte cel mai bine, înseamnã locul în 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.
În cei 30 de ani de experienþã în producerea
materialelor de construcþii, SC CELCO SA ºi-a
îndreptat eforturile pentru obþinerea celor mai
eficiente soluþii constructive: blocuri de BCA uºoare
care oferã siguranþã ºi confort în proiectare, execuþie
ºi folosinþã.
Prin retehnologizarea ºi modernizarea procesului
de producþie, SC CELCO SA a realizat soluþia unicã
atât pentru zidãria interioarã, cât ºi pentru cea exterioarã a clãdirilor rezidenþiale ºi industriale: produsul
BCA cu greutate specificã de numai 400 kg/m3.
Acesta asigurã o izolare termicã fãrã cheltuieli
suplimentare, având dimensiuni foarte exacte (precizie de 1 mm).
Performanþele menþionate nu sunt nici facil de
obþinut, nici la îndemâna oricui. Ele însumeazã un
amplu program de investiþii pentru a asigura conformitatea liniei de producþie cu modelele europene.
Eforturile investiþionale aferente îmbunãtãþirii procesului tehnologic în anul 2005 au fost de aproximativ 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar
pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi.
Printre investiþiile semnificative valoric cu impact
major în procesul de producþie se numãrã înlocuirea
completã a autoclavelor ºi achiziþia unei maºini de
tãiat ºi profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest
proces s-a finalizat în 2005 odatã cu modernizarea
sistemului de tãiere, precum ºi realizarea sistemelor
performante de îmbinare NUT ºi FEDER.
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S-a obþinut astfel o precizie superioarã de tãiere,
ajungându-se la abateri dimensionale minime, de
±1 mm, deci un produs aproape perfect.
Aceste performanþe au fost posibile, în primul
rând, pentru cã existã ºi se aplicã un sistem al calitãþii
certificat conform condiþiilor din standardul ISO
9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate
în conformitate cu standardele europene asimilate,
iar în anul care a trecut s-a obþinut certificarea conformitãþii controlului producþiei în fabricã pentru
produsele CELCO. Marcajul naþional de conformitate CS aplicat BCA-ului este o
garanþie a respectãrii cerinþelor
standardului european asimilat SR
EN 771-4/2004.
În prezent, suntem în curs de
implementare a Sistemului de
management integrat – calitate,
mediu ºi securitate ocupaþionalã,
urmãtorul pas fiind certificarea sistemului de cãtre Lloyd’s Register.
În aceste condiþii, numai CELCO
vã oferã soluþii inteligente prin sistemul de înzidire compus din cel
mai uºor BCA, cu cele mai bune
caracteristici tehnice, însoþit de
mortarul pentru straturi subþiri
M10. Acesta transformã simplul
bloc de BCA, în zidul ideal, fãrã
adaosuri, artificii tehnice sau
soluþii de compromis (mult mai
costisitoare, atât în faza de ridicare
a unei case, dar, mai ales, dupã
aceea, în timp).
Construind cu BCA-ul produs
de CELCO SA veþi evita cheltuielile suplimentare atât din faza de
execuþie, cât ºi cele din faza de
exploatare, cheltuieli ce se vor
acumula an de an, dupã terminarea construcþiei. 
 Revista Construcþiilor  iulie 2006
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Realizarea ºi impermeabilizarea
bazinelor de înot ºi a fântânilor arteziene
cu produse din gama proaditiv
În prezentul articol facem o trecere în revistã a materialelor care se recomandã pentru realizarea piscinelor, a bazinelor de înot
ºi fântânilor arteziene pentru a rezista cu succes trecerii timpului în condiþii climatice schimbãtoare. Beneficiind de tehnologia
belgianã de ultimã orã pentru produse hidroizolante, firma noastrã vã propune produse inovatoare, dar cu o calitate recunoscutã
atât în þaarã, cât ºi în strãinãtate. Pentru executarea corectã a unei construcþii care sã satisfacã cerinþele practice ºi estetice ale
beneficiarului, am evidenþiat în rândurile de mai jos mai multe etape necessare realizãrii cu succes a lucrãrilor.

Realizarea structurii bazinului
Pentru o realizare corectã a piscinei este indispensabil ca
bazinul sã nu aibã pierderi de apã, iar suportul sã fie stabil pentru a garanta rezistenþa în timp a finisajelor.
La piscinele noi este posibilã obþinerea caracteristicilor de mai
sus, utilizând betoane impermeabile. Pentru prepararea acestor
betoane vã recomandãm, în funcþie de stadiul actual al piscinei,
aditivul DRY sau HYDROL. Astfel, pentru impermeabilizarea ulterioarã sau pentru realizarea piscinei din blocuri prefabricate, se
recomandã folosirea aditivului DRY. Acest aditiv oferã betonului
un grad sporit de impermeabilitate, reducând densitatea specificã
a betonului cu pânã la 20%. Rezultã un beton uºor, dar cu capacitate hidrofugã sporitã, ideal ºi pentru reparaþia piscinelor ºi
teraselor suspendate. Pentru 1 mc de beton se vor folosi 3-3,5 litri
de aditiv DRY, adicã 1% din cantitatea de ciment. Betonul astfel
preparat trebuie sã aibã clasa minim C16/20 (B250).
Pentru turnarea betoanelor noi sau realizarea de prefabricate
rezistente la intemperii ºi umiditate, vã recomandãm folosirea produsului HYDROL, dozat în proporþie 0,5-1,0 % la cantitatea de ciment
utilizat în amestec. Cantitatea de apã necesarã se va scãdea cu 5%,
iar betonul astfel preparat va avea clasa minim C8/10 (B150).
Dacã turnarea betonului hidrofug nu se va termina într-o zi,
atunci se recomandã folosirea aditivului SEAL ALL pentru
prepararea podului de aderenþã, necesar pentru etanºarea ºi
îmbinarea perfectã a colþurilor. De exemplu, îmbinarea zidului
cu placa de beton. Acest procedeu înlocuieºte cu succes alte
metode mult mai scumpe privind îmbinarea rosturilor de turnare
ºi este absolut necesar pentru a evita pierderile de apã.

Tencuirea º i î ndreptarea s uprafeþei p ereþilor,
a s uprafeþei d e f und s au a r adierului º i, o pþional,
impermeabilizarea u lterioarã
Acest procedeu se recomandã, în special, în cazurile în care
calitatea cofrãrii nu este cea scontatã sau în cazul suprafeþelor
din beton mai vechi, care necesitã o rectificare a suprafeþei
împreunã cu o hidroizolare eficace, rezistentã la presiunea apei
atât din partea pozitivã, cât ºi din cea negativã. Dacã la realizarea
piscinei nu s-a folosit beton aditivat cu DRY sau HYDROL, trebuie
aplicat un strat de hidroizolare ulterioarã. Astfel, în funcþie de
calitatea suprafeþei se va alege una dintre urmãtoarele variante:
z Aplicarea mortarului uscat (glet) hidroizolant
PLASPACTUNA, pe bazã de ciment, în grosime de maxim 5 mm.
Consum specific: circa 2–5 kg/mp material;
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z Utilizarea dispersiei polimerice SEAL ALL PRO pentru
prepararea mortarului hidrofug în grosimea doritã. Consum
specific: circa 0,5-0,7 l/mp aditiv în grosime de 1,5 cm;
z Varianta a treia este aplicarea unei tencuieli hidroizolante,
gata preparatã, pe bazã de ciment PUTZUNA HY, care rezistã la
o presiune de 70-80 m coloanã de apã. Consum specific: circa
1,9-2 kg/mp/mm.

Placarea piscinelor
Soluþiile prezentate mai sus nu necesitã în mod expres
placarea ornamentalã a pereþilor. Totuºi, dacã se doreºte acest
lucru, vã recomandãm urmãtoarele operaþii:
z Pe suprafaþã se poate aplica un înveliº de rãºinã epoxidicã
bicomponentã, fãrã diluant, din gama EPOFLOOR, disponibil
în 12 culori standard sau altele la cerere. Înaintea utilizãrii acestui
material, trebuie aplicat primerul de fixare ºi impregnare epoxidic
bicomponent EPOFLOOR PRIMER.
z Pentru lipirea placajelor de faianþã, ceramicã, marmurã
sau a mozaicului de sticlã, recomandãm adezivul flexibil
FLEXCEMENT cu aderenþã la suport ºi flexibilitate remarcabilã.
z În cazul în care suprafaþa va fi expusã la acþiunea diferiþilor acizi, se recomandã lipirea ºi rostuirea placajelor cu P.T.B.
EPOXY JOINT. Are o rezistenþã mecanicã înaltã, o bunã rezistenþã la diverse produse chimice, folosite pentru întreþinerea ºi
curãþarea acestor bazine.

Rostuirea placajelor
Pentru rostuirea placajelor în bazine, terase, bãi ºi a altor
suprafeþe expuse în mod continuu umezelii, vã recomandãm chitul de rost special hidrofug VOEGSPECIE, „înzestrat” cu o capacitate hidrofugã ridicatã faþã de alte materiale de rostuire obiºnuite.
De asemenea, pentru suprafeþe expuse acþiunii acizilor, o opþiune
sigurã este P.T.B. EPOXY JOINT, rãºinã epoxidicã din douã componente, acesta fiind rezistent la uzurã ºi la acþiunea acizilor.
Se aplicã pentru rostuiri orizontale ºi verticale pânã la 10 mm.
Respectarea indicaþiilor de mai sus, precum ºi calitatea materialelor prezentate sunt cheia succesului pentru construcþii de
duratã, realizate la un preþ optim, care permit exploatarea acestora
pentru un timp îndelungat. Pentru detalii tehnice complete, consumuri ºi procedee de execuþie, va rugãm sã ne contactaþi la telefonul
nr. 0266-379.050 sau pe Internet la adresa www.proaditiv.ro. 
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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, 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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Restaurarea faþadelor clãdirilor
ºi monumentelor de artã ºi arhitecturã
Silviu Alexandru IONESCU – SC AEDIFICIA CARPAÞI SA, Adina Silvia IONESCU – ISC-ICMB

Una dintre preocupãrile majore ale omenirii a fost ºi este aceea de a reda clãdirilor de epocã ºi monumentelor de
artã, existente pe mapamond, înfãþiºarea iniþialã.
Menþinerea acestor vestigii aratã gradul de civilizaþie al poporului respectiv ºi al omenirii în ansamblu.
România dispune de o seriee de astfel de clãdiri monumentale, ca de exemplu, în Bucureºti: clãdirea CEC, Ateneul
Român, Banca Chrissovelonni, Biserica Slãtari, fosta Poºtã Centralã ºi altele, iar în þarã: Palatul Culturii din Iaºi,
Palatul Culturii din Târgu-Mureº, Piaþa Centralã din Bistriþa-Nãsãud, Cetatea Sibiului ºi Cetattea Sighiºoarei, Biserica
Neagrã Braºov, Complexul ªumulãu de lângã Miercurea-Ciuc, Palatul Huniazilo
or, Castelul Bran ºi altele care vor
trebui restaurate reîntregindu-le astfel valoarea care le-a conssacrat.
Pentru a putea intra în subiect, este necesar mai întâi sã aprofundãm cauzele care au conduss la deprecierea
faþadelor, situaþie care apare în prezenþa umiditãþii exterioare ºi/sau capilare în interiorul peretelui.
În cazul unor structuri (perete, strat finisare) care permit migrarea prin capilaritate a apei, are loc antrenarea de
cãtre aceasta a hidroxidului de calciu Ca(OH)2 solubilizat
din piatra de ciment. Prin interacþiunea cu poluarea
atmosfericã, ce are ca principale elemente hidrogenul sulfurat H2S, dioxid de sulf SO2 – produse ale combustiei
carburanþilor uzuali ºi ale poluãrii industriale – rezultã
formarea unor depuneri, iniþial, de culoare albã (eflorescenþe) alcãtuite din sulfat de calciu CaSO4 2H2O, carbonat de calciu CaCO3 (format prin carbonatare sau
recristalizare) ºi în funcþie de agresivitatea mediului ºi
compoziþia structurii întãrite, hidrosulfaþialuminaþi de calciu, peste care, de-a lungul timpului, se depun diverse
substanþe organice (produºi metabolism animal) ºi anorganice (funingine).
Cele expuse mai sus pot fi reprezentate de urmãtoarea
succesiune de reacþii:
I.

II. A

Reacþia are loc la suprafaþa structurilor constituite, în
principal, din carbonat de calciu (calcare semigrele,
mortare cu praf de piatrã, marmurã); carbonatul astfel format prezintã cristale mari ºi formeazã un strat poros,
diferit de structura carbonatului iniþial, microcristalin ºi cu
porozitate micã.

În cazul betonului ºi al mortarelor are loc, cu importante efecte de degradare, reacþia de carbonatare a
Ca(OH)2 solubilizat ºi apoi, în condiþiile menþinerii unei
concentraþii ridicate CO2 ºi în prezenþa umezelii, are loc
procesul de solubilizare al acestuia:
II. B

Aceste procese au loc cu preponderenþã în zonele cu
profilaturã puternic ieºitã din planul faþadei.
În cazul tencuielilor constituite din praf de piatrã ºi
ciment alb, datoritã compoziþiei speciale a acestuia –
cimentul alb se caracterizeazã prin proporþii mari de alit
(C3S, silicat tricalcic), aluminat tricalcic (C3Al) ºi belit
(C2S, silicat dicalcic) sau belit (C2S, silicat dicalcic), aluminat tricalcic (C3Al) ºi sulfat de calciu CaSO4, al doilea caz
fiind o variantã mai economicã, dar mai expusã procesului de degradare – se pot forma în condiþiile unui mediu
agresiv (aerosoli sulfuraþi, umiditate crescutã) hidrosulfaþi
aluminaþi de calciu sub formã trisulfatatã (etringit) compus
expansiv ºi/sau sub formã monosulfatatã, caracterizat de
proprietãþi expansive mai reduse decât precedentul.
Apariþia acestor compuºi duce la degradarea în scurt timp
a structurilor întãrite.
Considerând produºii de hidratare ai cimentului,
putem defini urmãtoarele reacþii:

continuare în pagina 46 ®
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De asemenea, este necesar a se þine cont de posibilitãþile de interacþiune structurã întãritã-aditivi-agenþi
externi (atmosferã, tratamente chimice de reabilitare).
Se poate, de exemplu, ca sub influenþa clorurii de
calciu, CaCl2, (aditiv accelerator de prizã utilizat la
prepararea betonului în anii trecuþi), în condiþiile unei
umiditãþi crescute sã se intensifice procesul de hidrolizã a
silicaþilor de calciu din matricea liantã ºi/sau a dizolvãrii
sulfatului de calciu format sau existent cu facilitarea
formãrii produºilor de degradare.
S-a observat cã procesele descrise mai sus sunt cu atât
mai intense cu cât umiditatea atmosfericã este mai ridicatã, prin accelerarea proceselor de degradare la
suprafaþã ºi progresarea fenomenului cãtre interior.
În prezent, restaurarea faþadelor diferitelor clãdiri ºi
monumente de artã ºi arhitecturã reprezintã una dintre
preocupãrile SC Aedificia Carpaþi SA.
Se menþioneazã, în acest sens, obiectivele pentru care
s-au efectuat lucrãri de restaurare sau se are în vedere
realizarea lor: Banca Chrissovelonni, Biblioteca Centralã
Universitarã, Ateneul Român, Muzeul Naþional de Artã.
SOLUÞII
Procedeul de restaurare prin sablare
Reprezintã un procedeu de restaurare mecanic ce are
ca rezultat curãþirea în sens fizic.
Este o metodã cu un spectru larg de aplicativitate
neexistând condiþiile limitative întâlnite în restaurãrile
bazate pe metode chimice (restaurãri cu schimbãtori de
ioni sau prin tratare cu soluþii chimice de curãþire).
Procedeul descris în cele ce urmeazã a fost pus în
operã de cãtre SC Aedificia Carpaaþi SA, folosind tehnologia „JOS“, în lucrãrile de restaurare a obiectivelor: Banca
Chrissovelonni, Biblioteca Centralã Universitarã, Ateneul
Român.
Principiul metodei
Tehnologia restaurãrii prin sablare se bazeazã pe
metoda curentului turbionar de joasã presiune. Prin
folosirea unei presiuni a aerului ce variazã între 0,1 – 3 bar,
prin consum de apã foarte redus (circa 30-60 l/h), cu ajutorul unui granulat fin, neutru ºi prin intermediul duzei (de
diametre diferite) se produce un curent format din aer –
apã – granulat. Prin funcþionarea duzei se poate regla presiunea aerului. Aceasta înseamnã cã o presiune a aerului
de circa 3 bar scade la 0,5 bar la o distanþã de 40 de cm
de suport.
Prin urmare, intensitatea curentului poate fi reglatã în
funcþie de tipul de suport, distanþa de lucru, efectul dorit
(pãstrarea patinei etc.). De asemenea, se menþioneazã cã
se pot alege prafuri cu diferite granulaþii ºi prin utilizarea
duzei adecvate (micro, piccolo) se obþin curãþiri de fineþe
fãrã a fi atacate culorile sau modelele mai fine ale texturii.
Avantaje ºi dezavantaje
Avantaje
z se pãstreazã patina clãdirilor vechi prin reglarea presiunii curentului turbionar ºi a timpului de lucru;
z se pot reabilita suprafeþe mari în perioade de timp
relativ scurte;
z este o metodã neutrã care nu utilizeazã adaosuri
chimice al cãror efect trebuie bine analizat în prealabil.
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Dezavantaje:
z sub presiunea jetului de nisip, se pot colmata porii
deschiºi cu particule ale produºilor de degradare care, în
timp, cresc în condiþiile unei umiditãþi ridicate a peretelui
tensionând structura ºi, în final, apar degradãri structurale
în interiorul pietrei;
z se obþine o suprafaþã relativ rugoasã susceptibilã a se
degrada (murdãri) în scurt timp în lipsa unui tratament
ulterior de lustruire ºi a unui sistem de protecþie (de exemplu aplicarea unui strat hidrofug siliconic).
PROCEDEUL DE RESTAURARE
CU SCHIMBÃTORI DE IONI
Acest procedeu este indicat pentru restaurarea
lucrãrilor de artã în marmurã ºi alte materiale calcaroase
relativ compacte; se aplicã la lucrãri de volum mic sau
mediu.
Procedeul de curãþare cu schimbãtori de ioni este un
procedeu chimic ce are ca rezultat înlocuirea grupãrii
SO 42- (sulfat) din CaSO 42H 2O cu gruparea CO 32- (ioni
carbonat), refãcând astfel CaCO3 (calcit).
Schema procesului

Procesul de interschimbare are loc în 3 etape:
z dizolvarea parþialã a ghipsului prin saturarea suportului cu sol. 5% NaCl;
22z interschimbarea grupãrilor anionice SO4 grupãrile CO3 ;
z combinarea:
Descrierea sistemului cu schimbãtori de ioni
Sistemul cu schimbãtori de ioni este unul de tip compresã multistrat care se aplicã pe perete.
Constituenþii sistemului:
z amestec de rãºini cationice (acide) tip Wofatit KPS ºi
rãºini anionice (bazice) tip Wofatit SBW;
z vatã industrialã: 57 straturi;
z folie plastic + benzi adezive (dacã este necesar).
Etapele restaurãrii prin desulfatare:
1. Îndepãrtarea resturilor organice ºi de altã naturã prin
curãþare cu abur sau, dupã caz, prin sablare.
2. Saturarea capilarã cu soluþie 5% NaCl pentru
dizolvarea ghipsului ºi împiedicarea pãtrunderii soluþiei
cu conþinut de SO42- în interiorul pietrei.
3. Aplicarea schimbãtorului de ioni pe suprafaþa
umedã ºi acoperirea cu folie de plastic pentru evitarea
uscãrii.
Procesul de desulfatare are loc cu randament sporit la
13-25 0 C, la un pH=6,6 pe o perioadã de timp de
6-12 zile. În funcþie de rezultat, operaþia se repetã.
Avantaje ºi dezavantaje
Avantaje:
z curãþare integralã prin reacþia de interschimb ionic
ce duce la înlocuirea totalã a ionilor sulfat cu ioni carbonat; procesul se desfãºoarã atât la suprafaþã, cât
ºi în profunzime;
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z cristalele de carbonat de calciu cresc controlat
rezultând o structurã internã ºi de suprafaþã omogenã;
suprafaþa rãmâne uniformã fãrã asperitãþi ca în cazul
restaurãrii prin sablare ºi, prin aceasta, se diminueazã
riscul murdãririi ºi al deteriorãrilor structurale ulterioare
procesului de restaurare;
z prin refacerea carbonatului de calciu se acoperã
defecte de suprafaþã (pori deschiºi, fisuri etc.).
Dezavantaje:
z timpul de lucru mult mai îndelungat faþã de alte
metode (sablare, tratamente chimice cu soluþii);
z restricþii de temperaturã, necesitatea menþinerii unui
pH corespunzãtor pentru a nu se produce coroziunea
acidã asupra suportului.
TRATAMENTE CU SOLUÞII CHIMICE
DE CURÃÞIRE
Aceastã metodã se poate aplica numai dupã analiza
minuþioasã a interacþiunii suport – produºi degradare –
agent chimic curãþare.
Principiul metodei constã în dizolvarea sãrurilor solubile recristalizate.
Avantajul îl reprezintã rapiditatea aplicãrii (mecanizat) ºi a obþinerii efectului de curãþire.
Dezavantajul metodei ar fi, în special în cazul tipului
de suport poros, accentuarea porozitãþii de suprafaþã ºi, în
funcþie de profunzimea fenomenului de degradare, a
porozitãþii capilare. Rugozitatea suprafeþei tratate în acest
mod poate fi mai importantã decât în cazul restaurãrii
prin metoda sablãrii, necesitând ulterior tratamente
de umplere a golurilor/fisurilor create sau adâncite.

CONCLUZII
În selectarea metodei de restaurare trebuie sã se þinã
cont de posibilitãþile tehnice ºi obiective ale punerii în
practicã ºi de probabilitatea obþinerii unui rezultat
satisfãcãtor.
Trebuie, totodatã, menþionat cã, indiferent de procedeul de restaurare ales, se vor avea în vedere soluþii
pentru diminuarea agresivitãþii umiditãþii asupra suportului (în interior, respectiv în exterior), deoarece în condiþiile menþinerii unui grad de umiditate ridicat, în timp,
fenomenul de degradare se va repeta.
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Componentele sistemului Doka
Diversitatea echipamentelor de
cofrare necesare firmelor de construcþii – care trebuie sã realizeze
structuri din beton cu o mare varietate stilisticã ºi funcþionalã, solicitate
de clienþi ºi imaginate de arhitecþii lor
– au impus firmelor producãtoare de
cofraje realizarea unor echipamente
de cofrare modulare, cu un minimum de componente ºi maximum
de flexibilitate.
În acelaºi timp componentele trebuie sã se articuleze în:
z sisteme care economisesc manoperã ºi timp;
z produse care funcþioneazã ireproºabil, în siguranþã ºi în timp – pentru
cele mai grele condiþii de ºantier;
z sisteme care asigurã exigenþele
clienþilor privind produsul final:
betonul turnat.
Acestea sunt motivele pentru care
activitatea Centrului de Cercetare ºi
Dezvoltare al firmei Doka din
Amstetten (Austria) este orientatã
cãtre realizarea ºi modernizarea
componentelor sistemului sãu la cea
mai înaltã funcþionalitate, calitate,
fiabilitate pentru a satisface cerinþele
clienþilor. Doar cine are cele mai mari
pretenþii de la componentele de bazã
ale sistemului de cofrare se va putea
impune pe piaþã ºi va putea sã candideze la poziþii de lider.
Grinda H 20 Top
Constituie exemplul ideal al preocupãrilor firmei Doka de perfecþionare a componentelor sistemului

de cofrare. Punctul de pornire al
acestei acþiuni l-a constituit problematica defectabilitãþii relativ mari a
acestei componente la decofrare.
Obiectivul specialiºtilor a fost sã confere grinzilor o rezistenþã mãritã la
ºocuri. S-a ajuns, astfel, la o nouã
întãrire de capãt din material plastic,
care amortizeazã ºocurile provocate de cãderile accidentale ale
grinzilor de la înãlþimea planºeului.
Grinda H 20 Top este una dintre
componentele principale ale sistemelor de cofrare pentru planºee.
Gama de lungimi a acestor grinzi
este: 1,80 m, 2,45 m, 2,65m, 2,90 m,
3,30 m, 3,60 m si 3,90 m, etc.
Grinzile sunt marcate din 50 în 50 cm,
ceea ce permite o instalare simplã,
chiar fãrã desen de cofrare, ºi controlul sistemului Dokaflex 1-2-4.
Popii EUREX
Popii EUREX pentru cofraje de
planºeu corespund normei EN 1065
ºi sunt realizaþi în douã variante de
capacitãþi portante: 20 kN ºi 30 kN.
Popii de 20 kN sunt realizaþi în
5 variante de lungime, acoperind
integral toatã plaja de lungimi de la
147 cm la 550 cm.
Popii de 30 kN acoperã plaja de
lungimi de la 147 la 400 cm.
Popii au aceeaºi portanþã la orice
deschidere.
Gãurile de blocare numerotate,
siguranþele curbate ºi filetele de
geometrie specialã – care permit
reglajul înãlþimii ºi desprinderea

popilor chiar sub sarcini mari – simplificã folosirea popilor. Popii sunt
utilizabili imediat, fãrã calcule sau
mãsurãtori. Pentru o protecþie
optimã contra coroziunii, popii
sunt zincaþi la cald.
Plãcile p entru c ofraje
Plãcile tristrat produse de firma
Doka sunt executate din lemn de
molid cu suprafaþa acoperitã cu rãºini
ureo-melaminoase, cu încleiere rezistentã la fierbere ºi intemperii. Se realizeazã în douã variante de grosime:
21 mm ºi 27 mm ºi o mare diversitate
dimensionalã: lungimi de la 100 cm
la 600 cm (din 50 în 50 cm) ºi lãþimi
de 50 cm ºi 100 cm.
Plãcile multistrat sunt fabricate din
lemn de mesteacãn finlandez,
acoperit în strat cu un film de rãºinã
fenolicã ºi adeziv cu aceeaºi bazã.
Toate tipurile de plãci sunt deosebit de robuste ºi au o excepþionalã
stabilitate a formei.
Panelul DOKADUR
Reprezintã cel mai înalt standard
al plãcilor pentru cofrarea planºeelor,
iar acoperirea de jur împrejur a marginilor pe contur cu poliuretan le
conferã o durabilitate mãritã.
Suprafaþa acestor panouri este
acoperitã cu lac PUR ºi rãºinã
melaminicã cu particule înglobate de
corindon, cu rezistenþã crescutã la
frecare ºi siguranþã mãritã în utilizare
– prin reducerea pericolului de
alunecare.
Panelele Dokadur sunt de 21 mm ºi
27 mm grosime ºi lungimi de 150 cm,
200 cm ºi 250 cm/lãþimea de 50 cm.
Gama de accesorii
Elementele de bazã ale sistemelor
de cofrare se utilizeazã împreunã cu
un bogat sistem de accesorii, dezvoltate special pentru: ancorare,
agãþare, sprijinire, susþinere, acces,
lucru, depozitare ºi transport, în
condiþii de securitate a muncii pentru
operator, care împreunã permit
realizarea celor mai variate lucrãri de
cofrare pentru orice aplicaþie din
construcþii.
Doka România SRL – reprezentanþa prestigioasei firme austriece
„Doka Schalungstechnick”, faciliteazã accesul clienþilor autohtoni la
soluþii profesionale de cofrare, prin
servicii de consultanþã, proiectare,
închiriere ºi vânzare de astfel de echipamente, servicii complementare de
asistenþã tehnicã pe ºantiere ºi training
al specialiºtilor utilizatorului. 
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Protecþii
pentru industria alimentarã
Anticorosiv SA, producãtor tradiþional de produse ºi soluþii anticorosive pentru o gamã largã de
sup
porturi, ºi-a diversificat ºi îmbogãþit portofoliul cu produse noi, moderne, compatibile cu standardeele de
calitate ISO 9001/2001, a cãror aplicare oferã utilizatorilor soluþii tehnice customizate, com
mpatibile cu
domeniile adresate.
Unul dintre segmentele vizate cu precãdere de noile noastre produse este ºi industria alimentarã,
cãreia i-am dedicat un pachet complex de soluþii de protecþie pentru pereþi, pardoseli, echipamente sau
recipiente care vin în contact direct cu alimentele ºi care au aviizul sanitar pentru utilizare în domeniul
alimentar.
z

Pereþii trebuie sã fie:

În tabelul 1 vã prezentãm

- uºor de întreþinut ºi curãþat;

câteva dintre soluþiile oferite de

- impermeabili;

ANTICOROSIV SA Bucureºti pen-

- lucioºi.

tru rezolvarea problemelor de

z

Echipamentele trebuie sã fie:

coroziune ºi protecþie din indus-

- rezistente la medii corosive;

tria alimentarã, aplicabile pentru

- uºor de curãþat;

industria de prelucrare a cãrnii,

- protejate cu protecþii cu aviz

laptelui, panificaþie, fabrici de

alimentar.

bere, vinuri etc.
Protecþii recomandate pentru industria alimentarã

Conform normativelor europene, industria alimentarã
necesitã condiþii de igienã ºi
întreþinere speciale. Acestea
impun realizarea unor protecþii
care trebuie sã asigure câteva
condiþii esenþiale, ºi anume:
z

Pardoselile trebuie sã fie:

- impermeabile la apã;
- uºor de întreþinut, curãþat ºi
dezinfectat;
- uºor de decontaminat;
- uºor înclinate astfel ca apa sã
curgã rapid.
50

 Revista Construcþiilor  iulie 2006

Alãturi de aceste soluþii de reparaþie ºi protecþie, ANTICOROSIV
completeazã oferta pentru partenerii sãi, asigurând serviciile de
execuþie ºi punere în operã a
materialelor comercializate prin
divizia proprie de service.

Printre referinþele noastre putem
enumera:

 Revista Construcþiilor  iulie 2006

z

Tuborg România;

z

Cramele Segarcea;

z

Kubo Ice Piatra Neamþ;

z

Ostrovit Ostrov;

z

Vel Pitar Râmnicu Vâlcea;

z

Lacto Bãneasa;

z

Vel Pitar Bucureºti;

z

Mandy Bucureºti. 
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PROTECT CHEMICAL
Materiale pentru protecþie anticorosivã
Societatea PROTECT CHEMICAL este prezentã de
aproape treisprezece ani pe piaþa româneascã a materialelor destinate protecþiilor anticorosive. Produsele
firmei, denumite comercial IZOCOR, au câºtigat treptat
încrederea tuturor celor care au optat pentru ele.
Aceste produse au o serie de avantaje:
z rol protector ºi decorativ (se pot obþine într-o gamã
variatã de culori);
z rezistenþe sporite fizico-chimice, fizico-mecanice
ºi la factorii de mediu;
z uºor de aplicat;
z stabile în timp;
z aderã foarte bine la suport;
z omogene în ambalajele proprii;
z preþuri accesibile;

Alegerea soluþiilor de protecþie anticorosivã este o
activitate deosebit de importantã ºi trebuie fãcutã de
specialiºti bine pregãtiþi, pentru cã de aceastã alegere
depind atât rezultatul final al protecþiei, cât ºi durabilitatea acesteia în timp.
În general, un sistem de protecþie constã din aplicarea unui grund, care are rolul de punte de legãturã
între stratul suport ºi celelalte straturi, ºi un sistem de
finisare, care datoritã compoziþiei are rol de strat protector ºi decorativ.
În acest articol vom vorbi, în mod deosebit, despre
sisteme de protecþie folosite pentru protejarea pereþilor
din beton ai piscinelor exterioare ºi interioare ºi despre
materiale destinate finisajelor.

SISTEME DE PROTECÞIE FOLOSITE LA PISCINE
Pentru a obþine o protecþie sigurã ºi de calitate a
pereþilor din beton ai piscinelor, este absolut obligatorie parcurgerea mai multor etape:
I. Piscine exterioare
1. Repararea localã a eventualelor segregãri,
desprinderi, goluri sau fisuri cu mortar impermeabil
hidrofob IZOCOR MI2 sau IZOCOR MI4, în funcþie de
suprafaþa ce trebuie reparatã.
IZOCOR MI2 ºi IZOCOR MI4 sunt produse sub
formã de pulbere de diferite granulaþii, care în amestec
cu apa formeazã mortare adezive impermeabile, hidrofobe ºi elastice. Utilizarea lor se face în funcþie de
dimensiunile crãpãturilor sau ale desprinderilor, astfel:
• IZOCOR MI2 se aplicã în crãpãturi cu deschideri
mai mari de 0,5 mm, în straturi succesive de circa 2-3 mm
grosime, aplicate la interval de 24 de ore între ele.
Consumul specific este de circa 1,5-2 kg/m2 pe strat
de 1 mm.
• IZOCOR MI4 se foloseºte în scopul reparãrii ºi
refacerii structurii de beton, dacã aceasta este deterioratã, în straturi succesive de circa 1 cm grosime, aplicate la interval de 24 de ore între ele. Consumul
specific este de circa 15–20 kg/m2 pe strat de 1 cm.
2. Aplicarea unui strat de mortar IZOCOR MI2 pe
toatã suprafaþa, în grosime de 2–3 mm, cu rol de hidrofobizare ºi impermeabilizare.
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IZOCOR MI2 se aplicã cu mistria sau dreptarul în
câmp continuu pe întreaga suprafaþã a piscinei, se
lasã aproximativ 24 de ore, apoi se trece la etapa
urmãtoare.
3. Degresarea pereþilor piscinei cu diluant IZOCOR
D101. Aceastã etapã este necesarã pentru îndepãrtarea
eventualelor particule de mortar neaderente la suport ºi
desprãfuirea suprafeþei ce urmeazã a fi amorsatã.
Consum specific: 0,100 kg/m2.
4. Aplicarea unui strat de amorsã epoxidicã
IZOCOR SA.
IZOCOR SA este o amorsã bicomponentã utilizatã
ca strat de aderenþã în structuri de protecþie anticorosivã, împreunã cu alte produse compatibile marca
IZOCOR. Urmãtoarele straturi ale sistemului de protecþie
se aplicã dupã circa 24 de ore de la aplicarea amorsei.
Consumul specific este de 0,250–0,300 kg/m2/strat,
în funcþie de porozitatea suportului.
5. Aplicarea a 2–3 straturi de vopsea poliuretanicã
IZOCOR VP1 în nuanþa cerutã de beneficiar.
IZOCOR VP1 este o vopsea bicomponentã cu o
rezistenþã foarte bunã la factorii de mediu (variaþii de
temperaturã, radiaþii ultraviolete, factori meteorologici), este decorativã ºi aderã foarte bine la suport.
Se poate fabrica într-o gamã variatã de culori lucioase,
mate sau satinate. Straturile de vopsea se pot aplica la
interval de 24 de ore între ele. Consum specific: circa
0,150 kg/m2/strat.
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II. Piscine interioare
1. Repararea localã a eventualelor segregãri,
desprinderi, goluri sau fisuri cu mortar impermeabil
hidrofob IZOCOR MI2 sau IZOCOR MI4, în funcþie de

4. Aplicarea unui strat de amorsã epoxidicã
IZOCOR SA;
5. Aplicarea a 2–3 straturi de vopsea epoxidicã
IZOCOR VE 3000 în nuanþa cerutã de beneficiar.

suprafaþa ce trebuie reparatã.
2. Aplicarea unui strat de mortar IZOCOR MI2 pe

IZOCOR VE3000 este o vopsea bicomponentã cu

toatã suprafaþa, în grosime de 2–3 mm, cu rol de hidrofobizare ºi impermeabilizare;
3. Degresarea pereþilor piscinei cu diluant
IZOCOR D101;

rezistenþe fizico-mecanice superioare, foarte aderentã
la suport. Se poate fabrica într-o gamã variatã de culori.
Straturile de vopsea se pot aplica la interval de 24 de
ore între ele.
Consum specific: circa 0,300 kg/m2/strat.

MATERIALE DESTINATE FINISAJELOR
În categoria materialelor destinate finisajelor pe
care firma Protect Chemical le produce, intrã urmãtoarele: IZOCOR SAM, IZOCOR VLA, IZOCOR VLI ºi
IZOCOR VLE.
1. IZOCOR SAM este o soluþie apoasã antimucegai
ce conþine o combinaþie supereficientã de substanþe
fungicide ºi bacteriene, care are rolul de a împiedica
formarea microorganismelor pe zidãrie ºi faþade, fiind
conceputã, în special, pentru pretratarea suprafeþelor,
dar ºi decontaminarea eficientã a celor deja atacate.
2. IZOCOR VLA este o soluþie emulsionatã pe bazã
de copolimer acrilo-stirenic, folositã ca strat de bazã
pentru asigurarea aderenþei vopselelor superlavabile de
tipul IZOCOR VLI ºi IZOCOR VLE.
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3. IZOCOR VLI este o vopsea superlavabilã de interior pe bazã de copolimer acrilo-stirenic cu putere
mare de acoperire, pentru zugrãveli mate ale pereþilor
ºi plafoanelor.
4. IZOCOR VLE este o vopsea superlavabilã de
exterior pe bazã de copolimer acrilo-stirenic cu putere
de acoperire foarte mare. Prezintã o rezistenþã foarte
bunã la factorii de mediu (variaþii de temperaturã, radiaþii ultraviolete, factori meteorologici).
Specialiºtii firmei noastre sunt în mãsurã sã stabileascã în mod corect orice soluþie de protecþie pe
bazã de produse IZOCOR, adecvatã fiecãrei situaþii în
parte, ºi vã stau la dispoziþie în acest sens. 
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Tenco® – Performanþe ºi avantaje
Continuãm sã vã prezentãm Tenco ® , noul produs lansat de Holcim România, un material special
proiectat ºi realizat pentru a fi aplicatt în domeniul lucrãrilor de zidãrie, tencuialã, dar ºi în realizarea
ºapelor curente.

Tenco® este un liant hidraulic tip
MC 12.5, un material pulverulent,
fabricat industrial, având în compoziþie clincher de ciment Portland,
adaosuri mineralogice ºi aditivi (componenþi care se adaugã pentru îmbunãtãþirea caracteristicilor liantului).
Gradul înalt de uniformitate al
tuturor proprietãþilor liantului este
asigurat prin procese de producþie în
masã ºi, în special, printr-o mãcinare
ºi omogenizare corespunzãtoare.
Holcim dispune de personal calificat ºi competent, precum ºi de instalaþii pentru încercarea, evaluarea ºi
reglarea calitãþii produsului pentru a
realiza acest liant în conformitate cu
standardul actual SR EN 413-1:2004
(Tabelul 1).

Utilizând Tenco ®, se o b þ i n
mortare de zidãrie ºi tencuialã care
îndeplinesc performanþele calitative
prevãzute în standardele actuale,
atât pentru mortarele proaspete, cât
ºi pentru mortarele întãrite.
Conform SR EN 998-1:2004 ºi
998-2:2004, acestea sunt:
z lucrabilitatea;
z conþinutul de sãruri pentru
mortarele destinate utilizãrii la
zidãria armatã;
z conþinutul de aer;
z rezistenþa la compresiune, pentru mortarele performante;
z aderenþa, pentru mortarele destinate utilizãrii la construcþii supuse
unor cerinþe structurale;
z absorbþia de apã prin capilaritate ºi permeabilitatea la apã, pentru

Tabelul 1

mortarele destinate a fi utilizate la
construcþii exterioare;
z conductivitatea termicã, pentru mortarele destinate a fi utilizate
la elementele supuse condiþiilor
termice;
z rezistenþa la îngheþ-dezgheþ;
Concluzionând, putem enumera
câteva dintre avantajele utilizãrii
liantului aditivat Tenco® la obþinerea
mortarelor de zidãrie ºi tencuialã care
îndeplinesc performanþele calitative
vs. mortarele clasice, ºi anume:
z se eliminã varul din compoziþia
mortarului;
z creºte productivitatea datoritã
preparãrii ºi aplicãrii cu uºurinþã a
mortarului;
z materialul preparat îºi pãstreazã
foarte bine lucrabilitatea permiþând
prepararea unei cantitãþi mari de
mortar fãrã a exista pericolul întãririi
acestuia în cuvã;
z aderenþa la toate straturile
suport este superioarã în comparaþie
cu mortarul clasic;
z existã riscuri minime de apariþie
a fisurilor;
z în cazul utilizãrii la prepararea
mortarelor a nisipului pânã la 1 mm,
tencuiala finalã nu mai necesitã
gletuire;
z prin utilizarea coloranþilor în
compoziþia mortarului, se pot obþine
tencuieli estetice într-o gamã variatã;
®
z sacii Tenco
de 25 kg se
manipuleazã cu uºurinþã, iar termenul de valabilitate a crescut la
90 de zile.
Alegerea liantului pentru
prepararea mortarelor reprezintã un
factor important în realizarea unei
lucrãri durabile ºi de calitate, de
aceea Holcim vine în sprijinul dumneavoastrã, oferindu-vã produ
usul de
care aveþi nevoie – Tenco®. 

54

 Revista Construcþiilor  iulie 2006

SC Geconstruct SRL –
Timiºoara
SC Geconstruct SRL – Timiºoara are ca obiect principal
de activitate proiectarea/consultanþa în construcþii. Înfiinþatã
în anul 1994, firma s-a implicat în numeroase proiecte de
construcþii de anvergurã regionalã sau chiar la nivel
naþional (Banat, Criºana, Sibiu, Caraº-Severin, Gorj,
Vrancea etc.).
Geconstruct, partener de încredere pentru dvs., deþine
actualmente o considerabilã experienþã privind proiectarea ºi optimizarea unor structuri, cum ar fi:
z Structuri metalice de rezistenþã, utilizate la ora actualã în Europa ºi în lume, pentru clãdiri de tip industrial sau
social-cultural;
z Structuri metalice principale sau secundare din profile cu pereþi subþiri formate la rece;
z Structuri mixte din oþel ºi beton cu conectori de tip
gujon;
z Consolidãri / schimbãri de funcþiune ale unor clãdiri
existente (vezi transformare halã cu pod rulant în cladire
P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timiºoara);
z Sisteme moderne de învelitori ºi închideri pentru
construcþii metalice. 

Consolidarea clãdirilor
ºi a culturii seismice a cetãþenilor
dr. ing. Emil - Sever GEORGESCU – INCERC
PUNCTUL CRITIC AL CONSOLIDÃRILOR
La aproape 30 de ani de la
cutremurul din 4 martie 1977, ne
aflãm într-un punct critic al acestui
proces, cauzat de viteza redusã a
operaþiei de punere în siguranþã a
clãdirilor. Aceastã situaþie se constatã
în condiþiile în care:
- reducerea riscului seismic ºi
punerea în siguranþã sunt declarate
„interes naþional” prin Ordonanþa
Guvernului nr. 20/1994, se alocã fonduri pentru expertizare ºi proiectare
gratuite, cu restituirea, la terminarea
consolidãrilor, a sumelor avansate de
la bugetul de stat pentru executarea
consolidãrilor, în rate lunare de pânã
la 25 de ani ºi unele scutiri de taxe;
z avem cunoºtinþe inginereºti, legi
ºi normative – cap. 11 ºi 12 din
P100/1992;
z sunt disponibile tehnologii;
z cunoaºtem categoriile de structuri vulnerabile ºi multe cazuri concrete – numeroase expertize.
O cauzã declaratã a întârzierii
cantitative este aceea cã proprietarii
sunt cei ce decid asupra efectuãrii
consolidãrilor ºi nu o fac în mãsura în
care ar trebui sã o facã. Inginerii ºi
autoritãþile considerã cã orice
cetãþean percepe riscul seismic ca un
specialist ºi este preocupat permanent de punerea în siguranþã a clãdirii
în care locuieºte. În realitate, deºi toþi
se declarã conºtienþi de riscuri, individul, familia, grupurile au alte prioritãþi în viaþã ºi, aparent, nu au o
„culturã seismicã” adecvatã.
În zonele seismice, este deosebit
de important rolul experienþei ºi al
memoriei individuale ca etape în
atingerea unui nivel adecvat al culturii seismice – al culturii prevenirii
dezastrelor. Ne putem pune întrebarea: cine rãspunde de formarea
culturii
seismice?
Seismologii?
Inginerii constructori? Profesorii?
Asociaþiile profesionale? Protecþia
Civilã? ONG-urile? Guvernul?
Miºcarea seismicã reprezintã o
solicitare simultanã a terenului, structurilor de clãdiri, a echipamentelor,

instalaþiilor, mobilierului ºi a persoanelor prezente, cu un potenþial distructiv ºi de stres extraordinar.
Categoriile de efecte ce se pot
produce la seisme includ: efectele
asupra mediului, construcþiilor ºi
ansamblurilor de construcþii, efectele
asupra populaþiei din locuinþe ºi
mediul construit sau liber, efectele
asupra personalului cu funcþii administrative, tehnice, comerciale ºi auxiliare, precum ºi asupra clienþilor,
vizitatorilor ºi altor persoane aflate în
incintele respective.
Se cunoaºte cã protecþia antiseismicã se asigurã prin:
z proiectarea structurilor de construcþii noi pentru a rezista la
cutremur;
z mãsurile de intervenþie preseismicã ºi post-seismicã privind clãdirile,
echipamentele;
z instalaþiile,
mobilierul, prin
intervenþii, reparaþii, consolidãri,
reabilitare etc;
z protecþia, si pregãtirea individualã ºi de grup a cetãþenilor, personalului, prin educare, informare ºi
antrenare periodicã pentru o reacþie
raþionalã în caz de cutremur ºi pentru
situaþii de dezastru produse de
seisme.
Considerãm cã în acest proces trebuie intervenit continuu, atât în
domeniul ingineresc, care a atins performanþe satisfãcãtoare, dar are ºi
rezerve neexploatate, cât, mai ales, în
privinþa factorilor care contribuie la
consolidarea unor aspecte din cultura
seismicã.
PROGRAME DE EDUCARE A POPULAÞIEI
ÎN ZONELE SEISMICE DIN ROMÂNIA
Educarea seismicã se referã la
informarea ºi instruirea populaþiei
pentru a trãi, a se comporta raþional
ºi eficient, a face faþã zvonurilor, a
preveni dezastrele ºi a supravieþui, a
consolida clãdirile ºi a reface localitãþile ºi viaþa dupã evenimente seismice cu efecte negative asupra
mediului natural ºi construit, asupra
vieþii social-economice ºi dezvoltãrii.

Sub egida MTCT (MLPAT / MLPTL)
– INCERC – PRODOMUS SA s-au
elaborat între 1990 ºi 2005 o serie de
materiale (afiºe, broºuri, pliante ºi
casete video) pentru:
z cetãþeni – accent pe reguli de
comportare ºi aplicarea OG 20/1994
privind reducerea riscului seismic al
construcþiilor prin consolidãri subvenþionate de stat – MTCT;
z ºcoli – elevi, profesori, administratori – unitãþi sanitare, clãdiri ºi
spaþii publice mari aglomerate.
Desigur cã ne punem întrebarea:
este populaþia din România suficient
de pregãtitã pentru situaþiile produse
de seisme? Experienþa directã s-a
putut acumula la cutremurele distructive: 1940, 1977, la cutremurele puternice 1986, 1990 sau la cutremurele
moderate care s-au mai produs
recent. Efectele negative ale unor
false predicþii, zvonuri etc. au arãtat
însã cã nu suntem suficient de
pregãtiþi!!!
Informaþiile din mass-media cu
privire la predicþii ºi dezastre seismice fanteziste sunt descurajante
pentru locuitorul obiºnuit, deoarece
nu se pun în evidenþã ºi aspectele
care l-ar putea ajuta sã se protejeze în
astfel de situaþii.
În prezent, populaþia cunoaºte
unele date de bazã ºi detalii privind
hazardurile (pericolele), dar acestea
sunt insuficiente pentru a asigura o
protecþie eficientã; expunerea la risc
ºi riscul din marile aglomerãri urbane
sunt în creºtere, ca urmare a efectului
cumulativ al mai multor seisme, deteriorãrii ºi îmbãtrânirii materialelor.
Programele de reabilitare structuralã au impact cantitativ redus ºi
avem nevoie de forme noi de informare-educare pentru: a reaminti
probabilitatea ridicatã de a fi prinºi
sub ruinele propriei clãdiri la seism, a
spori numãrul proprietarilor care
semneazã actele pentru consolidãri, a
compensa lipsa experienþei de comportare la seisme precedente.
continuare în pagina 58 ®
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EXPERIENÞA JAPONIEI
În cele ce urmeazã, vor fi redate
informaþii culese direct de pe teren cu
prilejul unei deplasãri din luna ianuarie 2005, în Japonia. În zonele seismice, populaþia reprezintã un element
important, integrat în sistemul general, condus centralizat, dar care lasã
loc iniþiativei locale pânã la nivel de
cartier sau bloc de locuinþe. Descentralizarea este asociatã cu respectul
pentru valoarea vieþii umane: fiecare
om este valoros, iar guvernul central
ºi prefectural sprijinã comunitatea –
cartierul, blocul, grupul de case, care
se autoprotejeazã. La nivel central ºi
de prefecturi sau municipalitãþi, în
Japonia se desfãºoarã o campanie
naþionalã de convingere a cetãþenilor
pentru a-ºi consolida clãdirile ºi se
acordã subsidii din bugetele locale.
Recent a fost promovatã o
îmbunãtãþire a legii construcþiilor cu
privire la siguranþã, care include:
z un sistem de inspecþie ºi clasificare a stãrii clãdirilor, recomandarea
de mãsuri de intervenþie, eventual
ordine speciale ºi penalitãþi;
z reguli speciale de autorizare a
reparaþiilor ºi modificãrilor care sã
favorizeze siguranþa;
z chiar dacã se obþine în etape
(mai întâi seismic ºi apoi foc).
Fiecare comunitate de cartier,
urbanã ºi ruralã are organizaþii ale
locuitorilor pentru prevenirea dezastrelor (seisme, inundaþii, incendii).
Organizaþiile comunitare se ocupã
de informare, educare, combaterea
zvonurilor, antrenare ºi evacuare,
în Japonia existând peste 32.600 de
organizaþii.
Administraþia localã acordã sprijin
material ºi financiar organizaþiilor
cetãþeneºti spre a se dota cu materiale
sanitare, pompe portative, filtre de
apã, grupuri electrogene mobile,
stingãtoare, vase de gãtit, echipament
radio, rezervoare de apã, alimente în
depozite speciale.
În fiecare an, de 1 septembrie
(comemorarea marelui cutremur
Kanto din 1923) se organizeazã „Ziua
prevenirii dezastrelor”, la exerciþii
participã ºi primul ministru al Guvernului Japoniei, numãrul cetãþenilor
prezenþi fiind de 8–9 milioane de
locuitori.
Protecþia ºi remodelarea
antiseismicã urbanã
În Japonia a fost dezvoltat conceptul zonelor de evacuare-securitate;
acestea au minimum 10 ha, dotãri
sociale ºi de asistenþã la dezastre, cisterne. Tokyo are o arie de 2156 km2,
iar în oraº sunt organizate 137 locuri
de evacuare-refugiu.

În zona Tokyo – Setagaya, o zonã
cu clãdiri din lemn de 2 niveluri,
amplasate dezordonat, care permite
în multe locuri numai circulaþie
pietonalã ºi nu pot intra pompierii, au
fost luate mãsuri de remodelare
urbanã la scarã micã.
Atunci când se scoate la vânzare o
casã, municipalitatea o cumpãrã ºi o
demoleazã, iar pe locul respectiv se
realizeazã mici parcuri cu cisterne de
apã subterane care vor fi utilizate de
cetãþeni la nevoie.
Prin mãsuri similare se fac
strãpungeri la aleile înfundate, se lasã
locuri de parcare sau se permite compensarea terenului unor locuitori care
îºi retrag casele de la stradã. Cei care
doresc reconstrucþii, dar nu ar putea
sã mai atingã gradul de ocupare
precedent ca urmare a cerinþelor
actuale, primesc asistenþã spre a-ºi
realiza apartamente în clãdiri duplex
din beton armat, prin asociere cu
vecinii.
Pregãtirea cetãþenilor
Centrul de pregãtire a cetãþenilor
din Tokyo, Staþia de pompieri – Honjo
– are un simulator de cutremure (o
platformã seismicã având o camerã
de bucãtãrie cu mobilier la scarã
naturalã) care permite celor interesaþi
(copii, adulþi etc.) sã suporte oscilaþiile unui seism de la 6 la 12 grade
intensitate pe scara MSK ºi astfel a-ºi
învinge teama cu ocazia cutremurelor
viitoare. În prima etapã, oscilaþia
reprezintã un seism moderat, iar în
etapa a 2-a se redã seismul Kobe,
1995, miºcare deosebit de puternicã
la care, practic, nu se poate sta în
picioare. Instructorii recomandã
comportarea adecvatã, protecþia personalã ºi/sau stingerea aragazului.
Experienþa este deosebit de solicitantã, chiar pentru persoane care au
trecut prin seisme reale.
Un amfiteatru cu scaune vibrante,
sunet panoramic ºi viziune spaþialã
permite apoi „trãirea” unei situaþii de
cutremur din clasa de magnitudine 8
în Tokyo (film documentar-artistic).
Staþia de pompieri Honjo permite,
est de
de asemenea, executarea unui te
stingere a incendiului la un simulator
special.
Rolul testãrilor la scarã mare este
considerat important atât în inginerie,
cât ºi în convingerea autoritãþilor ºi
cetãþenilor cu privire la eficienþa
diferitelor soluþii. În 2005 a fost datã
în exploatare platforma seismicã Miki
– Hyogo de 1200 t capacitate portantã (masa modelului), cea mai mare
din lume (foto 1).

Foto 1: Simulatorul seismic Tokyo –
Honjo Bosaikan Ikebukuro. În prima
etapã (foto sus) oscilaþia reeprezintã un
seism moderat, iar în etapa a 2-a se redã
un seism tip Kobe, 1995, miºcare
deosebit de puternicã la care, practic,
nu se poate sta în picioare (foto jos).
Potrivit recomandãrilor s-a încerrcat protecþia sub masã, dar instabilitatea a creat
dificultãþi.

Rolul memoriei publice
ºi al învãþãmintelor dezastrelor
precedente ca instrument de educare
În Japonia este cunoscut de mult
timp Muzeul memorial al marelui
cutremur Kanto din 1 septembrie
1923 din Tokyo.
La Kobe a fost realizat un complex
special, Memorialul Kobe – Hanshin
Awaji, 1995 – ca muzeu cu imagini,
filme, date, mãrturii personale ºi
obiecte de dupã dezastrul din 1995,
informaþii computerizate despre
reconstrucþie, dispozitive de simulat
oscilaþiile, lichefierea, tsunami,
instruire privind comportarea la
seism, acces la publicaþii.
Memorialul Kobe este definit ca
„Instituþie de reducere a dezastrelor ºi
renovare umanã”. Muzeul reducerii
dezastrelor funcþioneazã sub deviza
„Amintiþi-vã de 17 ianuarie! Sã
învãþãm din marele cutremur pentru
un viitor splendid!” pe o arie de
8.200 mp ºi include: divizia cercetare, sprijinirea resurselor umane –
seminare, expoziþii, bibliotecã, spaþii
tehnice, studio cu calculatoare.
Muzeul renovãrii umane funcþioneazã sub deviza „Sã realizãm cât de
preþioasã este viaþa, bucuria coexistenþei în acest spaþiu al vindecãrii” pe
o arie de 10.200 m2 ºi include: Organizaþia de cercetare a secolului 21
continuare în pagina 60 ®
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pentru grija faþã de om, Colegiul
Comunitar Hyogo pentru Sãnãtate ºi
Bunãstare, Centrul de Cercetãri pentru Reducerea Dezastrelor, Centre
Internaþionale Asia, ONU, UNCRD,
expoziþii, restaurant ºi magazin.
Dezvoltarea resurselor umane are
în vedere lucrul a 7 cercetãtori cu
doctorat cu contract pe 3-5 ani, care
se specializeazã în managementul
dezastrelor.
Se organizeazã cursuri profesionale în managementul dezastrelor:
cursuri pentru coordonatorii de
voluntari, cursuri internaþionale, cursuri
intensive de simulare a dezastrelor
pentru personalul administraþiei
locale, cursuri intensive pentru personalul oraºelor mici.
Complexul include dotãri speciale cu aparate ºi personal care
permit vizualizarea zonelor inundabile la tsunami, mini-simulatorul de
lichefiere etc.
Conferinþa Mondialã ONU privind
Reducerea Dezastrelor, WCDR,
Kobe, Japonia, 17-22 ianuarie 2005,
a inclus conferinþe în plen ºi pe secþiuni, un Forum public, seminare,
expoziþie de tehnologie, software ºi
demonstraþii privind combaterea
dezastrelor, inclusiv prin educarea,
instruirea ºi alarmarea în timp real a
cetãþenilor la seism ºi tsunami.
În mod special, au atras atenþia
tehnicile avansate de educare pentru
cetãþeni cu simulatoare de cutremur
mobile (montate pe autocaravane), sistemele electronice de alertã pentru
tsunami etc. Câteva sesiuni speciale au
inclus demonstraþii cu testãri seismice
comparative de modele de clãdiri din
lemn, respectiv piatrã (foto 2).
La Universitatea Nagoya, prof.
Nobuo Fukuwa a conceput o serie de
materiale de informare pentru copii,
cetãþeni ºi proprietari de clãdiri, minisimulatoare seismice, instrumentare
seismicã în timp real pe clãdiri, activitãþi de educare a mass-media, cu
accent pe relaþia dintre specialiºti –
mediatori – cetãþeni.
Prefectura Shizuoka este cunoscutã prin eforturile de câteva decenii
de a acorda subsidii ºi a difuza cãtre
cetãþeni cunoºtinþe ºi materiale
tipãrite pentru a-i convinge
sã
solicite inspecþia, evaluarea ºi consolidarea clãdirilor pentru evitarea
pierderilor de vieþi. Se utilizeazã hãrþi
de hazard seismic, date dintr-un scenariu de cutremur dat de sursa Tokai,
M = 8. În oraºul Shizuoka existã un
Centru de pregãtire pentru cetãþeni cu
simulatoare seismice, de incendiu ºi
tsunami, modele de case din lemn la
scarã naturalã, sisteme de consolidãri
ºi îmbinãri, fixarea mobilierului.
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Foto 2: Kobe, 2005. Simulator seismic
mobil (foto sus). Persoanele de pe platformã sunt supuse la o miºcare seismicã
în trepte succesive. Poziþia aºezat conferã o mai mare stabilitate, de aceea, în
acest caz (foto jos) autorul articolului a
ajuns pana la gradul 6 pe Scara
Japoneza de Intensitãþii JMA.
Gradul 6 JMA este echivalabil astfel:
6minus = 2.5–3,15 m/s2; 6plus = 3,15–4,00 m/s2.
(Pentru comparaþie orientativã, înregistrarea cutremurului Vrancea 4 martie 1977 la
INCERC a atins 2,07 m/s2).

Guvernul Municipal Yokohama
de lângã Tokyo alocã resurse foarte
mari pentru informarea ºi convingerea cetãþenilor privind consolidarea clãdirilor, utilizând hãrþi de
hazard seismic bazate pe 4 scenarii
de cutremur.
CE FACEM ÎN ROMÂNIA?
Pentru a putea prelua aceste idei
din Japonia în condiþiile seismice din
România, este necesar un efort de
adaptare ºi aplicare cu concursul
celor mai buni specialiºti ºi cu colaborarea directã a autoritãþilor legal
abilitate.
La întrebarea „De ce nu aplicã
mai mulþi proprietari OG 20/1994?”
trebuie sã recunoaºtem cã mecanismul legal este complicat, nu a fost
suficient explicat, proprietarii se tem
sã se angajeze la credite pe 25 de
ani cu ipotecã ºi nu vor deranj,
evacuare, relocare, distrugerea finisajelor ºi instalaþiilor. Semnalele
primite de la clãdirile care s-au consolidat sunt parþial negative, costurile nu sunt clare de la început ºi
cresc pe parcurs.

O evaluare simplã ne aratã cã,
pentru a evita un dezastru major în
perspectiva unui seism puternic
în Bucureºti, ar fi necesare în
termen destul de scurt urmãtoarele consolidãri:
z în perioada 2005–2008 – circa
110 blocuri din clasa de risc 1;
z în perioada 2009–2013 – minimum 190 de blocuri din clasa de risc 2.
Acest efort ar acoperi circa 300 de
blocuri din circa 400 pre-1940.
De asemenea, ar fi necesare ºi alte
prioritãþi minimale pentru clãdirile
din clasa de risc 2, locuinþe pre-77,
din categoriile vulnerabile cu parter
ºi/sau etaj cu rigiditate redusã (parter
flexibil), pereþi structurali slab armaþi,
secþiuni OD ºi alte tipuri structurale
de masã, prioritãþi paralele deosebit
de importante, clãdiri publice ºi
dotãri de importanþã vitalã, spitale,
ºcoli, administraþie, precum ºi reþele
de utilitãþi ºi surse de mare risc.
Dar, deºi avem capacitate de calcul, proiectare ºi consolidare, nu
putem spori numãrul de consolidãri
fãrã colaborarea proprietarilor de
apartamente. În acest scop ar trebui
avute în vedere:
z coerenþa comunicãrii cu proprietarii;
z credibilitatea expertizelor, explicarea convingãtoare a riscului,
demonstrarea eficienþei soluþiilor de
consolidare.
Nu trebuie sã ascundem sesizãrile
proprietarilor care au semnalat cã unii
experþi ºi proiectanþi au lucrat din
birou, nu au discutat cu ei, unele
expertize au fost efectuate formal, fãrã
ca datele reale sã coincidã cu
releveele, aparent au neglijat ce s-a
consolidat local în 1977. Uneori au
rezultat ºi soluþii care împiedicã
funcþionarea clãdirii dupã consolidare,
iar unele firme de execuþie au lucrat
superficial ºi nu au asigurat calitatea.
La conferinþa WCDR de la Kobe,
din ianuarie 2005, a fost lansat Deceniul Internaþional al Educaþiei pentru
Dezvoltare Durabilã, 2005 – 2014,
prin Alianþa Globalã pentru Reducerea Dezastrelor în colaborare cu
UNESCO, ISDR.
Mesajul pe care trebuie sã îl preluãm priveºte necesitatea de a realiza
ºi consolida, ºi în România, o culturã
globalã a rezistenþei comunitãþilor la
dezastre, prin reducerea petelor albe
în cunoaºtere ºi prin forme noi de
implementare pentru un bine social
sporit în perspectiva globalã,
aplicând cele mai recente cunoºtinþe
inginereºti. 
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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 a trecut de bariera de -25 0C. Produsul îºi
pãstreazã aceastã proprietate chiar ºi dupã 6 luni de la
þinerea sa într-un cuptor, la temperatura de 70 0C.
Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris
de cãtre Uniunea Europeanã ºi efectuat pe o membranã
bituminoasã. FUTURA RS4 este indicatã oriunde sunt
necesare o excelentã rezistenþã mecanicã ºi o duratã
nelimitatã de viaþã.
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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 le poate avea. 
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Sisteme integrate de management
drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ
Dezvoltarea continuã a standardelor pentru sistemele de management în diverse domenii – cum ar fi: calitate, mediu,
sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, securitatea informaþiei, securitatea lanþului alimentar etc. – a generat preocuparea pentru o
abordare integratã atât a documentãrii ºi implementãrrii, cât ºi a certificãrii acestor sisteme de management.
Conducerea unei organizaþii, în mod logic, ar trebui sã adopte un sistem de management care sã conþinã
elementele/componentele standardelor de referinþã ºi toate metodele necesare pentru a se asigura îndeplinirea tuturor
responsabilitãþilor maanagementului, fiind modalitatea cea mai eficace prin care se pot îndeplini toate responsabilitãþile atât
ale personalului propriu, clienþilor, cât ºi ale societãþii în ansamblu.
CONCEPTUL ª I S TRUCTURA
MANAGEMENTULUI I NTEGRAT
Într-o lume a competiþiei tot mai
acerbe pe piaþã, succesul unei organizaþii rezultã din modul în care se concentreazã energiile pe activitãþile de
bazã ale afacerii sale. Pentru aceasta,
organizaþia trebuie sã-ºi optimizeze
toate procesele asociate afacerii cu
datele de intrare care trebuie transformate în date de ieºire = produse/
servicii. Nivelul de eficienþã depinde
foarte mult de modul în care pot fi controlate procesele.
Managementul integrat asigurã
cadrul pentru un sistem de management atotcuprinzãtor pentru toate procesele ºi elementele necesar a fi
controlate în organizaþie, prin urmare
un sistem de management în cadrul
cãruia zi de zi datele de ieºire (produsele / serviciile) organizaþiei îndeplinesc cerinþele clienþilor ºi asigurã
satisfacþia acestora. În trecutul apropiat,
organizaþiile dezvoltau independent
componentele sistemului de management (de exemplu: calitate ºi mediu) cu
costuri mari ºi posibile conflicte atât în
documentarea, cât ºi în implementarea
sistemului, fapt ce a condus la ineficienþa documentaþiei ºi la costuri mari
pentru menþinere.
O abordare integratã presupune
existenþa unui sistem de managementt
ce cuprinde un numãr de politici,
obiective, proceduri etc. comune, dar ºi
altele specifice.
Conceptul „sistem integrat de management” cuprinde:
z integrarea standardelor sistemului
de management aplicabile într-o singurã documentaþie prin care se asigurã
un control efectiv al activitãþii din
organizaþie;
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z identificarea obiectivelor ºi obligaþiilor organizaþiei, inclusiv cele legale
ºi de reglementare, ºi a politicilor organizaþiei ºi ale pãrþilor interesate;
z asigurarea cã au fost stabilite
toate cerinþele datelor de intrare;
z asigurarea cã personalul organizaþiei este instruit cu privire la cerinþele
standardelor aplicabile;
z determinarea criteriilor de performanþã pentru cerinþele standardelor;
z generarea de dovezi obiective
pentru a demonstra cã cerinþele au fost
îndeplinite;
z monitorizarea ºi raportarea cu
privire la gradul de conformitate cu criteriile de performanþã;
z monitorizarea continuã a modificãrilor datelor de intrare pentru a se
asigura cã acestea sunt reflectate în
cerinþele specifice ale sistemului;
z analiza ºi auditarea proceselor
sistemului ºi actualizarea lor, dupã caz;
z asigurarea cã existã un proces de
îmbunãtãþire continuã.
Un sistem integrat de management
are o serie de elemente comune pentru
toate standardele aplicabile (calitate –
mediu – sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, dar se pot adãuga ºi cele
referitoare la securitatea informaþiilor,
securitatea alimentelor etc.):
z analizele efectuate de management;
z abordarea integratã a auditurilor
interne;
z abordarea integratã a politicii ºi
obiectivelor;
z un sistem integrat de documentaþie (Manual);
z instrucþiuni de lucru integrate;

z proceduri comune ale sistemului
integrat;
z abordare integratã a mecanismelor de îmbunãtãþire (acþiuni corective,
mãsurãtori, îmbunãtãþire continuã);
z abordare integratã a planificãrii
cu efecte pozitive, a abordãrii managementului riscului pentru întreaga
afacere a organizaþiei;
z coerenta participare a managementului la documentare, implementare, menþinere ºi îmbunãtãþire a
sistemului de management.
Principalele elemente pentru dezvoltarea unui sistem integrat de management pot fi grupate în ciclul PDCA,
aliniate sistemelor de management
individuale, model care conduce la
abordarea îmbunãtãþirii continue.
Dupã publicarea standardului ISO
14001 în anul 1996 „Cerinþe pentru sistemele de management de mediu”,
foarte mulþi specialiºti ºi multe organizaþii au început sã analizeze posibilitatea de a integra cele douã sisteme de
management (ISO 9000 fiind deja o
referinþã în documentarea, implementarea, menþinerea ºi îmbunãtãþirea
SMC încã din anii 1987–1990) ºi a se
alinia conceptului „un sistem – un standard”, promovat de Karapetrovic încã
din anul 2003, în locul celui perimat
„mai multe standarde – un sistem”.
Apariþia ºi impunerea pe piaþã a
specificaþiei OHSAS 18001, care ºi prin
structurã este foarte apropiat de ISO
14001, a grãbit ºi încurajat efortul de
integrare a mai multor standarde, într-un
sistem integrat de management, care sã
întruneascã cerinþele privind managementul calitãþii, mediului ºi sãnãtãþii
ºi securitãþii ocupaþionale.
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În momentul de faþã, foarte mulþi
specialiºti ºi foarte multe organizaþii au
în faþã douã provocãri:
z sã dezvolte separat sisteme de
management specifice (distincte);
z sã integreze douã sau mai multe
sisteme într-unul singur.
În anul 1999, Griffith a definit sistemul integrat de management ca
„structura organizaþionalã, resursele ºi
procedurile utilizate pentru a planifica,
monitoriza ºi controla calitatea, mediul
ºi securitatea unui proiect”.
Primul standard din seria ISO 9000
care asigurã îndrumãri legate de planificarea, desfãºurarea, raportarea ºi
urmãrirea auditurilor, având ca referinþã/ criterii de audit cerinþele a douã
standarde (ISO 9000 ºi ISO 14000),
este ISO 19011:2002 ºi stabileºte, de
asemenea, criterii comune legate de
competenþa auditorilor în aºa fel încât,
în cadrul unui audit combinat, aceasta
sã se situeze în interiorul intersecþiei
dintre ISO 9001 ºi ISO 14001.
Karapetrovici afirmã cã integrarea
poate fi perceputã în douã moduri:
z integrare completã în care sistemele care-l compun îºi pierd identitatea unicã, rezultând un sistem de
management multiobiectivat;
z integrare parþialã, care se limiteazã
la alinierea ºi armonizarea obiectivelor,
proceselor ºi resurselor sistemelor de
management separat, luate în considerare pentru integrare.
Dupã opinia mea, viitorul este al
primei variante, dar un rol foarte important îl vor avea nu numai specialiºtii ºi
organizaþiile implicate în documentarea
ºi implementarea sistemelor integrate de
management, dar ºi organismele de
standardizare din diferite þãri ºi, nu în
ultimul rând, ISO care, urmând exemplul lui ISO 19011, ar trebui sã încurajeze ºi sã proiecteze apariþia unui
standard cu cerinþe pentru un sistem
integrat de management.
Un exemplu îl constituie cel de pe
Site – BSI, care face referire la cerinþele
HB 10190:2001 – Anexa 1, IMS –
Criterii comune avute în vedere la certificarea unui sistem integrat de management, ca o soluþie practicã pentru
organizaþiile care doresc sã certifice un
singur sistem integrat de management
pentru toate activitãþile sale.
În cadrul unui SIM, conceptul de
calitate se extinde de la satisfacþia
clientului, incluzând dezvoltarea durabilã, motivarea personalului ºi participarea prin diferite forme de implicare

ale diferitelor pãrþi interesate (clienþi,
furnizori, angajaþi, acþionari, comunitatea, societatea etc.), deci în zone care
anterior þineau de managementul mediului/sãnãtãþii ºi securitãþii ocupaþionale.
Implicaþiile acestei extinderi sunt
foarte importante ºi reprezintã baza pe
care se vor dezvolta sistemele integrate
de management, mai ales cã, în anul
2002, sistemul de management de
mediu era definit ca „mijloace prin care
se integreazã aspectele de mediu în
cadrul funcþiei de management al unei
organizaþii”.
Aceastã extindere este încurajatã ºi
de cãtre Comisia Europeanã care solicitã tot mai frecvent organizaþiilor sã-ºi
îmbunãtãþeascã performanþa de mediu.
Aplicarea ISO 14001 conduce la
reducerea impacturilor de mediu asociate activitãþilor, produselor ºi serviciilor
unei organizaþii, aspect care, de fapt,
conºtientizeazã organizaþiile sã þinã sub
control toate procesele din interiorul
sãu, care înseamnã o apropiere foarte
mare de metode utilizate în cadrul
SMC.
Având în vedere cã, în ultimii ani,
tot mai multe reglementãri din þãrile
europene, membre sau nemembre ale
UE, impun acestora existenþa ºi aplicarea de politici ºi programe legate de
instruirea personalului pentru aplicarea
acestora în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii ocupaþionale, sã evalueze riscurile
asociate activitãþilor/produselor ºi sã
dezvolte mãsuri de control al acestora,
ne conduc, de fapt, cãtre necesitatea
implementãrii cerinþelor din OHSAS
18001, care contribuie la aplicarea
unui sistem de management al
riscurilor legate de proprii angajaþi,
colaboratori, menit sã conducã la
condiþii de muncã cât mai bune.
Din aceste exemple, rezultã cã în
foarte multe situaþii este chiar foarte
greu sã se facã o distincþie între cerinþele legate de calitate, mediu, sãnãtate
ºi securitate ocupaþionalã ºi, mai ales,
când discutãm de procesul de implementare a mãsurilor stabilite.
Fiecare organizaþie poate sã decidã
standardele aplicabile în cadrul sãu.
În acest moment, este o mare compatibilitate între ISO 9001, ISO 14001 ºi
OHSAS 18001.
În ultimii ani, organizaþiile au
adoptat o modalitate de documentare
ºi implementare a sistemelor integrate
de management cu o varietate de
componente:
z calitate – mediu – 9001/14001;
z mediu – sãnãtate ºi securitate
ocupaþionalã – 14001/18001;

z calitate – mediu – sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã – 9001/14001/18001;
z calitate – securitate alimentarã
9001/22000.
SIM este definit de Karapetrovic –
„un set de procese intercorelate care
cuprinde ca un tot, resursele umane,
materiale, informaþiile, infrastructura ºi
resursele financiare, toate în scopul de
a în
ndeplini obiectivele legate de satisfacerea pãrþilor interesate”.
ªi în România, în multe domenii de
activitate, prin reglementãri se impune
existenþa unui sistem documentat,
implementat ºi certificat calitate –
mediu – sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã.
În schema din Anexa 1 se disting
funcþiile managementului care devin
integrate la nivelul strategic al organizaþiilor (adaptare dupã Griffith 2000).
Recomand ca referinþã pentru SIM,
standardul ISO 9001:2000, deoarece:
z este acceptat de majoritatea
þãrilor (154 de þãri în decembrie);
z este adaptat ca standard naþional
în majoritatea þãrilor;
z existã o experienþã de aproape
10 ani, plus în procesul de documentare, implementare ºi certificare;
z documentaþia SMC existentã este
o bunã referinþã în procesul de integrare a celorlalte sisteme;
z existã auditori cu experienþã ºi
competenþã în domeniul SMC care
poate fi actualizatã mai rapid;
z existã deja o conºtientizare la
nivelul personalului implicat, cu privire
la rolul ºi responsabilitãþile sale, care
trebuie actualizate/îmbunãtãþite;
z uºureazã procesele de evaluare/
analizã/auditare;
z cele 5 clauze principale: documentarea SMC, responsabilitatea managementului, managementul resurselor,
realizarea produsului/serviciului ºi
mãsurare, analizã ºi îmbunãtãþire sunt
comune celor trei standarde;
z ciclul PDCA este, de asemenea,
comun;
z în abordarea bazatã pe proces
promovatã de ISO 9001:2000 se pot
integra atât cerinþele legate de mediu,
cât ºi cele de securitate.
Poate fi însã ºi o abordare referitoare la integrarea doar a douã sisteme
de management: mediu – sãnãtate ºi
securitate ocupaþionalã, având ca referinþe ISO 14001 ºi OHSAS 18001.
continuare în pagina 64 ®
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Elementele sistemului integrat de
management în aceastã situaþie sunt:
z politica – cu definirea clarã a
direcþiilor de acþiune legate de mediu ºi
sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã;
z planificare – cu analiza solicitãrilor pãrþilor interesate, planificarea
obiectivelor de mediu ºi sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, planificarea monitorizãrilor ºi a mãsurilor de îmbunãtãþire;

z implementare ºi operare – organizare pentru mediu ºi sãnãtate ºi securitate
ocupaþionalã, instruire ºi comunicare,
documentare, operare ºi control;
z verificare, acþiune corectivã ºi
preventivã – controlul îndeplinirii
obiectivelor, þintelor, auditurile SM,
implementarea acþiunilor corective/
preventive;

z

analize – evaluarea informaþiilor

legate de mediu ºi sãnãtate ºi securitate
ocupaþionalã din audituri, monitorizare, controlul activitãþilor.
În speranþa cã v-am trezit interesul
pentru sistemele integrate de management, vã aºteptãm ºi în numãrul viitor
al revistei. 

Anexa 1
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CENTRULROMÂN PENTRU
PROMOVAREACOMERÞULUI - Bucureºti

LAFARGE ROMCIM SA
Punct de lucru - Medgidia
CONSTRUCÞII COMPLETE SRL

Bucureºti
ASCON SA
Focºani
PESIT ROM SRL
Bucureºti

LASSELSBERGER SA
Bucureºti

MAIRON GALAÞI SA
Galaþi
HOLCIM (ROMÂNIA) SA

Punct de lucru - Aleºd
ELECON SRL
Chitila
CAST SRL

Bãneºti
CONBETA SRL
Focºani

EUROVER SERV SRL
Bucureºti

CON TRANSPORT SRL
Voluntari

FONOTERM PROD SRL
Braºov

CONSTRUCÞII STOIAN SRL
Bucureºti

IAªISTING SRL
Iaºi
ROMTAD SRL
Târgu-Jiu
CORPO CON INVEST S.R.L.
Bucureºti
PROMTEH SRL
Bucureºti

CARUSEL SRL
Târgu Mureº
ENER ROM SRL
Sebeº
TEHNOREX SRL
Mãgureni

AUTO ARO GROUP SRL
Câmpulung

Verificarea capacitãþii portante reale
a pistelor aeroportuare prin metoda ACN-PCN
dr. ing. Viorel PÂRVU – expert tehnic în construcþii drumuri ºi piste aeroportuare,
director departaamentul Aeroporturi, SEARCH CORPORATION SRL, Bucureºti

Dupã cum se ºtie, un avion nu poate fi utilizat în totalã securitate la sol, decât dacã sunt cunoscu
ute caracteristicile
sarcinilor ce le impune, precum ºi capacitatea portantã realã a pistei folosite.. În timp ce caracteristicile sarcinilor aeronavelor sunt date prin cartea tehnicã de construcþie a avionului respectiv, precum ºi în tabelele editate de OACI (Organizaþia
Internaþionalã a Aviaþiei Civile), capacitatea portantã realã a unei piste de aviaþie trebuie verificatã din timp în timp.
În conformitate cu prevederile
reglementãrii tehnice în vigoare în
România „Normativ pentru evaluarea
capacitãþii portante a structurilor
rutiere rigide aeroportuare–indicattiv
NP 044-2000”, verificarea pistelor
conform metodei ACN-PCN, impusã
de OACI, trebuie reactualizatã la circa
3 ani în funcþie de evoluþia caracteristicilor structurii rutiere rigide aeroportuare ºi a traficului aerian real.
Iatã deci cã, în condiþiile în care
majoritatea aeroporturilor din România
au aceastã verificare efectuatã în urmã
cu 6 – 7 ani sau altele nu au efectuat-o
deloc, este absolut necesar ca ea sã fie
reactualizatã în regim de urgenþã –
pentru evitarea unor evenimente grave
vizând siguranþa traficului aerian.
Trebuie ºtiut cã, în conformitate
cu actualele reglementãri tehnice ce
se aplicã pe plan mondial în domeniul aviaþiei civile ºi militare, evaluarea
capacitãþii portante a suprafeþelor de
miºcare aeroportuare (piste, cãi de
rulare ºi platforme) trebuie fãcutã
numai prin metoda ACN-PCN.
Metoda englezã LCN, pe baza
cãreia au fost efectuate, cu foarte
mulþi ani în urmã, încercãrile de
capacitate portantã la unele piste
aeroportuare din România, nu mai
este practicatã în lume, fiind înlocuitã
cu metoda ACN-PCN. Pistele noastre
aeroportuare au fost gândite sã
reziste, din punctul de vedere al
capacitãþii portante, la sarcinile date
de avioanele ce zburau în urmã cu 40
de ani. De-a lungul acestei perioade
îndelungate de exploatare, în structura acestor obiective de mare interes
economic ºi strategic au intervenit
foarte multe schimbãri din cauza
migrãrii pânzelor de ape subterane, a
funcþionalitãþilor sistemelor de drenaj,
precum ºi a diverselor lucrãri de
reparaþii efectuate la îmbrãcãminþile
aeroportuare din beton de ciment.

Se impune astfel ca, într-un timp cât
mai scurt, toate suprafeþele de
miºcare aeroportuare sã fie reevaluate
din punctul de vedere al capacitãþii
portante prin metoda ACN-PCN.
Pentru o mai bunã înþelegere a
principiilor ce guverneazã metoda
ACN-PCN, de verificare a capacitãþii
portante a pistelor aeroportuare, este
necesar ca cei interesaþi în domeniu
sã reþinã cel puþin noþiunile de bazã
ale acestei metode.
Numãrul de clasificare al avionului
(ACN) este numãrul care exprimã
efortul relativ al unui avion asupra
structurii rutiere aeroportuare, pentru
un pãmânt tip de fundaþie prevãzut.
Numãrul de clasific
care al structurii
rutiere aeroportuare (PCN) este numãrul
care exprimã capacitatea portantã a
unei structuri rutiere aeroportuare, utilizatã fãrã restricþii de exploatare, faþã
de un trafic de referinþã.
Capacitatea portantã a unei structuri rutiere rigide aeroportuare este
mãsura aptitudinilor sale de a rezista
încãrcãrilor date de avioanele din
traficul de referinþã, în condiþiile
menþinerii integritãþii pe parcursul
duratei de viaþã.
Durata de viaþã a unei structuri
rutiere rigide aeroportuare este
perioada la sfârºitul cãreia aceasta nu
mai este capabilã pentru a prelua traficul aerian în condiþii de siguranþã.
Numãrul PCN exprimã capacitatea
portantã a structurii rutiere rigide aeroportuare ºi permite oricãrui avion de a
ºti cu uºurinþã (imediat) dacã poate fi
primit fãrã restricþii pe suprafeþele de
miºcare ale aeroportului pe care
doreºte sã aterizeze.
Durata de viaþã a structurii rutiere
aeroportuare reprezintã aptitudinea
sa de a primi, pe termen mai lung sau
mai scurt, traficul prevãzut ºi depinde
de numãrul PCN publicat.
Numerele PCN sunt publicate în
documentele de informare aeronautice

detaliat pe tip de suprafaþã aeroportuarã
(pistã, cale de rulare, platformã).
În cazul în care pista prezintã mai
multe sectoare omogene din punctul
de vedere al caracteristicilor fizicomecanice specifice îmbrãcãminþilor
din beton ºi terenului de fundare,
numãrul PCN care caracterizeazã
ansamblul pistei este numãrul PCN
cu valoarea cea mai micã.
Numerele PCN determinate pentru
pistã ºi, eventual, pentru calea de rulare
sunt folosite pentru determinarea admisibilitãþii avioanelor ºi aplicarea procedurilor de aterizare a avioanelor pentru
utilizarea suprafeþelor aeroportuare,
deoarece acestea sunt suprafeþele aeroportuare circulate obligatoriu.
Metoda ACN-PCN este utilizatã
pentru a determina ºi publica valorile de
capacitate portantã a structurilor rutiere
aeroportuare destinate avioanelor a
cãror masã este mai mare de 5700 kg,
indicându-se urmãtoarele elemente:
z numãrul PCN, exprimat în cifrã
întreagã;
z tipul structurii rutiere aeroportuare
considerate pentru determinarea numerelor ACN ºi PCN;
z categoria de capacitate portantã
a pãmântului de fundare;
z presiunea maximã admisibilã în
pneurile aterizoarelor principale ale
avionului;
z metoda de evaluare a numãrului
PCN.
Numerele PCN sunt determinate
de cãtre fiecare þarã membrã a
Organizaþiei Internaþionale a Aviaþiei
Civile (OACI) dupã metodele proprii
de dimensionare a structurilor
rutiere aeroportuare (în România,
Normativul NP 044-2000).
Numerele ACN sunt stabilite pe
baza unui calcul standard ºi publicate
în documentele de informare aeronauticã de OACI.
continuare în pagina 68 ®
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SC

QUALITY CERT

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
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Datele privind tipul structurilor
rutiere aeroportuare considerate pentru determinarea numerelor ACN ºi
PCN, capacitatea portantã a pãmântului de fundare, presiunea maximã
admisibilã în pneuri ºi metoda de
evaluare a numãrului PCN sunt publicate utilizând literele de cod A, B, C,
D, R, W, X, Y, Z, T ºi U.
De exemplu, capacitatea portantã
a unei structuri rutiere rigide aeroportuare, aºezatã pe un pãmânt de fundare de capacitate portantã medie, al
cãrui numãr PCN este 55, determinat
prin metoda de evaluare tehnicã ºi
pentru presiunea maximã admisibilã
în pneuri a avioanelor nelimitatã, se
publicã sub forma urmãtoare:
PCN = 55R/B/W/T
Numãrul de clasificare al structurii
rutiere (PCN) indicã faptul cã un avion
al cãrui numãr de clasificare (ACN)
este mai mic sau egal cu numãrul PCN
poate sã utilizeze fãrã restricþie structura rutierã aeroportuarã, respectând
presiunea limitã în pneuri.
Pentru calculul numãrului PCN
sunt necesare cunoaºterea urmãtoarelor caracteristici ale pãmântului
de fundare ºi structurii rutiere rigide
aeroportuare:
z modulul de reacþie al pãmântului
de fundare (K0) ºi/sau modulul de reacþie
la suprafaþa stratului de fundaþie (K);
z grosimea dalei din beton de
ciment (H);
z tensiunea la întindere din încovoiere admisibilã a betonului (*t).
Calculul numãrului PCN se efectueazã în douã ipoteze:
a) Calculul general, în care
numãrul PCN se determinã numai pe
baza caracteristicilor structurii rutiere
rigide aeroportuare ºi este folosit când
nu se cunosc date despre trafic (tipuri
de avioane, mase, numãr de miºcãri);
b) Calculul optimizat, în care se þine
seama în acelaºi timp atât de caracteristicile structurii rutiere rigide aeroportuare, cât ºi de traficul aerian prevãzut.
Calculul optimizat corespunde mai
bine principiului metodei ACN-PCN

decât calculul general, deoarece ia în
consideraþie efectele relative ale
fiecãrui tip de avion.
În ambele ipoteze de calcul, se
admite pentru valorile numerelor
PCN o eroare relativã de 5%.
Depãºirea valorii numãrului PCN de
valoarea numãrului ACN nu devine
semnificativã decât peste limita de 5%.
În prezent, pentru investigarea ºi
analiza stãrii fizice a structurilor
rutiere aeroportuare se utilizeazã
masurãtorile nedistructive cu deflectometrul cu sarcinã dinamicã
DYNATEST 8081-HWD.
Echipamentul Heavy Weight
Deflectometer (HWD) DYNATEST –
8081 are un domeniu de investigare
extins, simulând inclusiv sarcina produsã de roata unui avion Boeing 747,
putând efectua mãsurãtori de deflexiune pe piste aeroportuare la care
grosimea dalelor din beton de ciment
poate atinge 60 – 70 cm.
Prin utilizarea DYNATEST 8081
HWD, se pot determina pe baza
bazinelor de deflexiune modulii de
elasticitate dinamici ai fiecãrui strat
din structura rutierã rigidã aeroportuarã ºi modulii de reacþie ai pãmântului de fundare.
Pãrþile funcþionale ale deflectometrului DYNATEST 8081 HWD,
arãtate în fig. 1, sunt urmãtoarele:
z Echipament DYNATEST 8081 HWD
de aplicare a sarcinii ºi de mãsurare a
deflexiunilor, montat pe trailer ;
z Procesor de sistem tip DYNATEST
9000 ;
z Calculator PC ;
z Vehicul de tractare;
z Accesorii opþionale.
Dispozitivul de aplicare a încãrcãrii
utilizate pentru a produce un impuls de
sarcinã este asemãnãtor efectului produs de încãrcarea unei roþi care se
deplaseazã. Încãrcarea se aplicã pe
suprafaþa de miºcare aeroportuarã prin
intermediul unei plãci circulare de
încãrcare. Cãderea greutãþii pe placa
de încãrcare produce în fiecare punct
de mãsurare o solicitare a cãrei variaþie

este de formã sinusoidalã, cu amplitudinea maximã în centrul plãcii ºi cu
amplitudine din ce în ce mai micã pe
mãsurã ce creºte distanþa faþã de centrul plãcii de încãrcare. Încãrcarea aplicatã, mãsuratã cu ajutorul unei celule
de sarcinã care se aflã deasupra plãcii,
produce o deformaþie a suprafeþei de
miºcare aeroportuare.
Mãsurarea deflexiunii se face cu
ajutorul unor traductori (senzori) în
nouã puncte pentru a evalua bazinul
de deflexiune.
Pe baza bazinului de deflexiune
se pot calcula modulii de elasticitate
dinamici, E, pentru straturile componente ale structurii ºi modulul de
reacþie al pãmântului de fundare, K.
Echipamentul HWD poate fi condus de un operator specializat, iar
testarea, în întregime digitalã, poate fi
comandatã prin intermediul tastaturii
unui calculator PC. Calculatorul este
prevãzut cu o interfaþã cu procesorul
pentru sistemul DYNATEST, care
comandã funcþionarea HWD, executã
afiºajul pe ecran ºi condiþioneazã
semnalele traductorului. Secvenþa de
mãsurare este programatã prin tastatura computerului (identificarea
locului, înãlþimea ºi numãrul de
cãderi pentru punctul testat etc.).
Setul de date care rezultã dintr-un
test HWD, combinat cu setul de date
referitoare la grosimile straturilor
rutiere, poate fi interpretat folosind
programe de calcul (ELMOD, ELCON)
pentru a se obþine informaþii precise
ºi directe despre modulii de elasticitate dinamici Ed ai straturilor rutiere,
modulii de reacþie ai pãmântului de
fundare, precum ºi pentru aprecierea
transferului de sarcinã la rosturile
transversale ale dalelor.
Echipamentul DYNATEST 8081
HWD, unic în þarã, se aflã în dotarea
companiei SEARCH CORPORATION
ºi a fost proiectat special pentru a
furniza toate informaþiile necesare
privind mãsurãrile de deflexiune
pentru aeroporturi, þinând cont de
efectele încãrcãrii maxime a
avioanelor. 

Fig. 1
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Staþie de asfalt
tip Ammann Global Q160
Instalaþia de preparare a asfaltului de tip Ammann
Global Q160, producþie 2003, prezintã urmãtoarele
caracteristici:
z lucreazã în flux discontinuu;
z are o capacitate de producþie de 160 t/h;
z preþuri competitive;
z posibilitatea fabricãrii tuturor tipurilor de mixturi
asfaltice;
z construcþia metalicã a staþiei e tipizatã;
z este prevãzutã cu un sistem de operare complet
automatizat cu programe de control proces Ammann
Aktorik ºi Sensorik (vizualizarea în timp real a parametrilor de stare ai staþiei; afiºajul grafic ºi dinamic al
tuturor parametrilor de proces; afiºajul grafic, practic ºi
logic al componentelor staþiei; supravegherea tuturor
parametrilor cu alarmare în caz de probleme; modificarea
ºi adoptarea permanentã a parametrilor;
z lucreazã cu cinci site de sortare a agregatelor în
fracþiuni granulometrice conform standardelor (ciur
vibrator – tip H 1840-50);
z tambur uscare – tip T 2280 – alimentat cu agregate
de la predozatoare printr-o bandã de aruncare.

STAÞIE DE ASFALT DE TIP AMMANN:
capacitate de producþie – 160 t/h;
z capacitate de stocare – 45 to;
z lucreazã cu 5 sorturi de agregate,
respectiv: 0/4, 4/8, 8/12, 12/16, 16/25.
z

70

Sistemul de lucru este contracurent, astfel încât sã se
obþinã un randament termic ridicat ºi o emanaþie cât mai
micã de abur/gaze. Tamburul lucreazã etanºat sub depresiune pentru a nu se elimina praf în mediul înconjurãtor;
z siloz materiale fierbinþi sortate (buncãre pe sorturi –
capacitate 27T0);
z silozuri de filer (capacitate 50 t);
z gospodãrie bitum tip e-bit compusã din 2 tancuri de
bitum izolate ºi încãlzite electric, cu un sistem inteligent
de control al procesului de încãlzire/menþinere;
z sistem de filtrare – recuperare praf tip Alfa 43
Ammann Filter Sistem Ameco – 43.000 nmc/h; carcasã cu
baterie de cartuºe filtrante (filtru textil din aramid); canal
de evacuare ºi exhaustor;
z dispozitive de mãsurã ºi control (temperaturi, presiuni, mase);
z instalaþie electricã de comandã/control cu microprocesor – AS 200+;
z arzãtor mixt gaze – motorinã tip benninghoven;
z sistem de cântãrire malaxare prevãzut cu doze tensiometrice de cântãrire ºi aparaturã electronicã de cântãrire grosierã ºi finã;
z capacitate de malaxare (capacitate ºarjã = 2.000 kg);
numãr ºarje – 80 ºarje/h; malaxor tip MA 2.0, cu doi
arbori orizontali, grup moto-reductor antrenare, cu
blindaje ºi paleþi din material înalt rezistent la uzurã.
Staþia respectã condiþiile de mediu impuse de
normele U.E. 
 Revista Construcþiilor  iulie 2006

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. 

Fenomenul de cracare termicã
în construcþia pilelor pentru poduri
Specialiºtii din Statele Unite sunt destul de îngrijoraþi de scãderea duratei de viaþã a podurilor diin cauza cracãrii termice.
Dar de ce apare fenomenul de cracare termicã în construcþia pilelor pentru
u poduri?
Betonul din pilele podurilor se poate fisura atunci când gradienþii de temperaturã din beto
on genereazã tensiuni termice care depãºesc rezistenþa de rupere la tracþiune. Betonul genereazã cããldurã pe mãsurã ce se fixeazã ºi se întãreºte.
Cu cât acesta conþine mai mulþi lianþi, cu atât mai mult se încãlzeºte. Gradienþii de temperaturã apar în structurile
masive, aºa cum sunt pilele de pod,, deoarece suprafaþa betonului este rãcitã de aer sau de apã mult mai repede decât
partea internã. Vrremea rece, cât ºi plasarea unei porþiuni a unui element de pod în apã prezintã mari probleme din
pun
nctul de vedere al menþinerii variaþiilor de temperaturã sub control ºi al reducerii fenomenului de cracare termicã.
Specificaþiile din standardele americane permit o diferenþã de temperaturã de numai 35 grade F între miez ºi
suprafaþã. Aceastã restricþie este greu de respectat ºi se impune un numãr considerabil de studii ale compoziþiei
pentru a afla ce componente pot asigura rezistenþa necesarã, respectând în acelaºi timp cerinþele de timp, durabilitate
ºi control al temperaturii.
Departamentele statale de transport au de regulã compoziþii standard
dintre care antreprenorii pot alege,
dar acestea necesitã adesea cel puþin
600 pcy de ciment. De asemenea,
aceste departamente limiteazã de
multe ori variaþia de temperaturã la
35 grade F. Mulþi antreprenori nu
anticipeazã faptul cã este aproape
imposibil sã respecþi ambele restricþii
fãrã a apela la mãsuri speciale de
rãcire sau la izolarea suprafeþei. Problema a luat amploare în ultimii ani
din mai multe motive. În primul rând,
realizarea mai rapidã de construcþii
mari lasã mai puþin timp pentru ca
miezul betonului sã se rãceascã. Rata
de rãcire creºte exponenþial faþã de
creºterea grosimii stratului. O fundaþie de 6 inci (15,24 cm) grosime va
elibera cãldura generatã în câteva
ore, în timp ce în cazul unei grosimi
de 152,4 cm, adicã de 10 ori mai
mare, ar putea dura sãptãmâni. O a doua
problemã este cã amestecurile cu
un conþinut mai mare de ciment sunt
considerate a asigura durabilitatea,
pe baza principiului „cu cât mai mult,
cu atât mai bine“. Unii specialiºti ºi
antreprenori cred cã un conþinut ridicat
de ciment va creºte durabilitatea betonului ºi va compensa variaþiile de
temperaturã din timpul turnãrii. În al
treilea rând, pentru a nu depãºi proporþia apã-ciment maxim admisã,
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mai trebuie adãugat ºi ciment atunci
când se adaugã apã. Toþi aceºti trei
factori duc la creºterea valorii gradienþilor de temperaturã din beton,
ceea ce înseamnã o mai mare probabilitate de apariþie a fenomenului de
cracare termicã.
Dar este maximul de 35 grade F o
limitã rezonabilã?
Depinde, spun specialiºtii, în
realitate, diferenþa de temperaturã
maxim acceptabilã se poate calcula ºi
ea este în funcþie de rezistenþa de
rupere la tracþiune a betonului ºi de
cât de mult este forþat. Rezistenþa la
tracþiune depinde de vechimea
betonului, dilataþia termicã, modulul
de elasticitate longitudinal ºi de fluaj.
Suprafaþa betonului este supusã presiunii dinspre miezul cald al betonului, acesta nepermiþând suprafeþei sã
se contracte pe mãsurã ce se rãceºte.
Pentru partea de jos a betonului, presiunea vine dinspre materialul de
bazã, care îl împiedicã sã se contracte când se rãceºte. Aceºti factori
variazã de la un plasament la altul,
aºa cã limita de 35 grade F nu este
valabilã în toate cazurile. În multe
situaþii, este exagerat sã limitãm diferenþa
de temperaturã la numai 35 grade F,
fiind posibil ca fenomenul de cracare
termicã sã nu aparã nici la diferenþe
mai mari. Pe de altã parte, este posibil

ca fenomenul sã aparã ºi la diferenþe
de temperaturã mai mici de 35 grade F.
Ce soluþii ne oferã cercetãrile
recente ºi experienþele din construcþii?
În prezent, departamentele statale
de transport ºi Centrul pentru cercetare în transporturi al Universitãþii din
Texas colaboreazã în cadrul unui
proiect de cercetare privind pavajele
rutiere din beton; rezultatele obþinute
ar putea avea aplicaþii ºi în domeniul
betonului masiv. Pânã acum, s-a þinut
sub control fenomenul de cracare termicã timpurie, limitând creºterea de
temperaturã ºi diferenþa maximã de
temperaturã care apar înãuntrul compoziþiei în timpul hidratãrii. Testele
efectuate asupra probelor supuse
restricþiilor termice au arãtat cã, pe
lângã modificarea temperaturii, trebuie luaþi în considerare toþi factorii
care influenþeazã rezistenþa ºi apariþia
presiunii. Riscul cracãrii termice timpurii poate fi redus prin folosirea unor
amestecuri de beton conþinând: (1) un
coeficient redus de dilataþie termicã,
(2) piatrã concasatã, cu suprafeþe
aspre care dau o rezistenþã crescutã la
rupere, ºi (3) anumite tipuri de cenuºã
zburãtoare ºi cenuºã de furnal granulatã care reduc rata de hidratare. De asemenea, tehnicile de simulare
computerizatã devin tot mai fiabile
ºi mai „prietenoase“, fiind inevitabilã folosirea lor în stabilirea
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specificaþiilor viitoare. Aceste tehnici
vor ajuta la evaluarea procedeelor
de evitare a cracãrii.
Laboratoarele de tehnologie a
construcþiilor încurajeazã proprietarii
ºi antreprenorii sã calculeze valorile
temperaturii. Dacã diferenþa de temperaturã maximã estimatã depãºeºte
diferenþa de temperaturã admisibilã
(indicând astfel pericolul apariþiei
cracãrii), se recomandã aplicarea
urmãtoarelor mãsuri de remediere:
z folosirea unei cantitãþi mai mici
de ciment. De multe ori proiectanþii
indicã o rezistenþã la compresie de
4000 psi (pounds per square inch),
ceea ce echivaleazã cu circa 715 kg/cm2,
dar, odatã aºezat, betonul ajunge la
7000 psi (adicã 1250 km/cm2 în 7 zile,
ceea ce înseamnã cã se foloseºte mai
mult ciment decât este necesar;
z rezistenþa la deformare sã fie
obþinutã mai degrabã în 56 de zile
decât în 28, ceea ce permite sã se utilizeze mai puþin ciment;

z înlocuirea unei pãrþi din ciment
cu cenuºã zburãtoare . Cenuºa zburãtoare de clasã F genereazã cam jumãtate din cãldura emanatã de ciment ºi
este folositã cu o ratã de substituire
de 15%–25%. Adeseori însã se
foloseºte la o ratã de substituire mult
mai mare de 65%–85% în vederea
reducerii cãldurii;
z folosirea agregatelor macrogranulare cu un coeficient relativ mic
de dilataþie termicã, aºa cum sunt piatra de var sau granitul;
z rãcirea betonului înainte de utilizare. Asta va reduce temperatura
maximã a betonului ºi diferenþa de
temperaturã. Printre metodele de prerãcire a betonului se numãrã:
umbrirea sau irigarea agregatelor, utilizarea apei rãcite pentru compoziþie,
înlocuirea apei din compoziþie cu
gheaþã sau folosirea nitrogenului
lichid. Eforturile de rãcire a agregatelor influenþeazã puternic temperatura betonului deoarece acestea
reprezintã 70%–85% din masa lui;
z negocierea cu proprietarul lucrãrii
a unei diferenþe de temperaturã

maxim admisã calculatã, în locul
limitei arbitrare de 35 grade F.
Dacã prin aplicarea acestor
mãsuri nu se reuºeºte respectarea criteriilor, se recomandã, în general,
acoperirea betonului cu straturi izolatoare. Se menþine astfel suprafaþa mai
caldã ºi previne cracarea. Din cauzã
însã cã aceste straturi încetinesc procesul de rãcire a betonului, ele trebuie menþinute sãptãmâni întregi,
ceea ce creºte durata programului de
construire.
Sigur cã, în aceste condiþii, costul
rãcirii trebuie luat în calcul pentru
stabilirea ofertei de beton. Unii antreprenori trec cu vederea acest aspect.
Specialiºtii americani propun
crearea unui nou element de platã
pentru betonul masiv, de naturã sã-i
facã pe antreprenori sã conºtientizeze
faptul cã sunt necesare mãsuri suplimentare. Acest nou element de platã
ar trebui sã le atragã atenþia antreprenorilor asupra mãsurilor de control
al temperaturii necesare ºi sã le permitã sã evidenþieze aceste costuri. 

Montajul
elementelor de pavaj
pentru trafic uºor
Pentru traficul uºor se recomandã montajul pe un
strat de bazã flexibil, din pietriº.
Dupã decopertarea zonei cu un strat de 20 – 30 cm
grosime, se aºazã un strat de bazã din pietriº de
grosime 10 – 15 cm, care se distribuie uniform ºi se
niveleazã, apoi se compacteazã prin vibrare cu un
vibrator cu placã (130 – 160 kg în serviciu).
Se aºazã apoi un pat de nisip uscat (sort 0 – 4 mm),
cu grosimea de 4 cm, care se vibreazã ºi se niveleazã,
obþinându-se o suprafaþã perfect netedã, fãrã urme.
Montarea pavajului se face la configuraþia doritã,
lãsând între elemente o distanþã de 2 – 3 mm. În rosturi
se presarã un strat de nisip fin, dupã care se mãturã
bine suprafaþa pavatã.
Pentru compactarea finalã a suprafeþei se foloseºte
vibratorul cu placã. Dacã mai este necesar, se vor
reumple rosturile ºi se va mãtura din nou suprafaþa.
Fixarea ºi vibrarea pavajului se executã numai pe
timp uscat. Pentru mai multe detalii tehnice accesaþi
www.elpreco.ro. 
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Energie electricã ºi termicã în sistem descentralizat,
cu ajutorul blocurilor de COGENERARE
de la Deutz Power Systems – Mannheim Germania
În anul 1989, majoritatea naþiunilor au hotãrât la
Kyoto sã reducã emisiile de CO2 din atmosferã, ca
urmare a creºterii accentuate a noxelor. Conform previziunilor, dacã nu se întreprinde nimic în urmãtorii
100 de ani, pãmântul va suferi schimbãri puternice din
punct de vedere climatic. Temperatura medie de pe
pãmânt va creºte cu aproximativ 5 grade Celsius, ceea
ce va conduce la catastrofe naturale, începutul acestora
putând fi observat deja din zilele noastre: inundaþii,
secete accentuate etc.
De asemenea, se constatã cã, în ultima sutã de ani,
zãcãmintele de petrol sau alt gen de combustibil au
scãzut considerabil.
Toate acestea au determinat naþiunile participante la
Conferinþa de la Kyoto sã ia mãsuri care sã limiteze emisiile de noxe în atmosfera terestrã. Una dintre cãile de
reducere a emisiilor de CO2 în atmosferã ºi de
economisire a combustibililor este ºi producerea de
energie într-un sistem cât mai eficient.

Puþin mai bine aratã situaþia pentru sistemele centralizate în care se produc în sistem de cogenerare atât
energie electricã, cât ºi termicã, unde ajungem sã folosim
din 100% energie primarã introdusã (gaz, combustibil
solid etc.) 79% sub formã de energie electricã ºi termicã.
Dar cel mai important aspect în producþia de energie în
sistem de cogenerare descentralizat este cã aceastã producþie de energie se realizeazã în cantitatea, la momentul
ºi în locul în care este necesarã. Adicã toate pierderile
care apar datorate transportului energiei dispar. Pierderi
care, pe partea de transport a energiei electrice, se pot
ridica la 2% din energia totalã folositã, iar pe cea de transport a energiei termice, în cazul în care este o centralã de
producþie nu mai veche de 10 ani, pânã la 6%.
Dupã cum bine ºtim, în România mai existã zone unde
pierderile pe reþeaua de transport a energiei termice ating
ºi 50%.

De fapt, ce este cogenerarea sau trigenerarea?
Producerea de energie cu ajutorul cogenerãrii este
recunoscutã ºi sprijinitã în întreaga lume.
De fapt, cogenerarea sau producþia simultanã de
energie electricã ºi termicã conduce, în primul rând, la o
reducere de pânã la 48% a nivelului de CO2 emanat în
atmosferã, în comparaþie cu un sistem centralizat de producþie de energie electricã.
Pe lângã emisiile scãzute de CO2, poate mai important
este aspectul economic. Randamentul pentru producerea
de energie electricã de pânã la 40% într-o centralã electricã convenþionalã, dar care, foarte important, nu este
mai veche de 10 ani.
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Producþia energiei electrice cu ajutorul unui motor în
directã legãturã cu un generator ºi, prin recuperarea cãldurii din gazele arse, din uleiul de motor, a energiei
termice este cogenerarea.
Folosirea energiei termice ºi pentru producþia de aer
rece – producând în felul acesta, pe lângã curent electric,
cãldurã, ºi aer rece – este trigenerarea.
Bineînþeles cã energia termicã recuperatã poate fi utilizatã în diferite moduri. În special în zona industrialã,
aceasta este folositã pentru obþinerea aburului tehnologic
necesar în diverse procese de producþie.
Dupã cum am precizat mai sus, pe lângã aspectul
ecologic, un avantaj foarte mare îl reprezintã ºi aspectul
economic.
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Pentru ca investiþia sã fie recuperatã într-un timp cât
mai scurt, este ideal ca motorul termic sã aibã timpi de
funcþionare de peste 8.000 de ore pe an. Din acest
motiv, dimensionarea unei asemenea instalaþii este foarte
importantã. Motorul trebuie sã fie ales dupã sarcina de
bazã pe partea termicã, astfel încât întreaga energie electricã, cât ºi termicã produsã sã fie ºi consumatã.
Principalii clienþi/posibili beneficiari ai unor asemenea
grupuri de cogenerare sunt din toate domeniile: persoane
private, firme, fabrici etc.
De fapt, cine nu are nevoie de curent ºi energie
termicã la preþuri cât mai mici? Cine nu îºi doreºte sã fie
independent de furnizorii de energie electricã ºi termicã?
Începând de la orice firmã care are consum de energie
termicã ºi electricã, utilizatorii sunt:
z spitalele;
z hotelurile;
z sãlile de agrement unde este construit un bazin sau o
piscinã care necesitã încãlzire;
z azilurile de bãtrâni;
z punctele termice ºi electrice de cartier sau mai mari,
de oraº.

Folosirea grupurilor de cogenerare în astfel de zone
este idealã pentru siguranþa locuitorilor ºi pentru reducerea costurilor la energia electricã ºi termicã.
Un alt gaz special este cel obþinut din zonele limitrofe
oraºelor mari, unde au fost depozitate deºeurile (gropile
de gunoi).
Dupã anumite procese, în aceste zone se formeazã un
gaz special care poate fi folosit de cãtre o instalaþie de
cogenerare DEUTZ pentru producþia de energie electricã
ºi termicã. Avantajul DEUTZ este cã va pune la dispoziþie
motorul termic echipat complet ºi livrat într-un container.
Astfel, dupã ce a fost folosit tot gazul din acea groapã de
gunoi, agregatul poate fi mutat în altã locaþie.
Un avantaj important al sistemelor de cogenerare, mai
ales pentru persoanele juridice care desfãºoarã ºi o activitate de producþie care nu permite întreruperea activitãþii
din cauza unor pene de curent, este ºi cã aceste grupuri
de cogenerare pot suplini grupurile electrogene care
deservesc unitãþile de producþie, în cazul în care existã o
panã de curent. Un avantaj foarte mare este ºi pentru spitale care, pe lângã necesarul permanent de energie electricã, au ºi un consum de energie termicã mai ridicat pe
întreaga perioadã a anului.

Grupurile de cogenerare produse de DEUTZ POWER
SYSTEMS pot utiliza drept combustibil gazul metan,
motorina sau orice gaz special: biogaz, gazele de minã,
gazele rezultate din staþiile de epurare etc.
Domeniul de putere pe care îl oferã GERMAN POWER
SYSTEMS începe de la 20 kW ºi ajunge la motoare care
produc 4.000 kW electrici.
În domeniul utilizãrii gazelor speciale, producãtorii
germani de la DEUTZ sunt lideri mondiali ºi oferã soluþii
complete pentru diferite aplicaþii: utilizarea gazelor de
minã nu numai cã diminueazã riscul de accidente
datorate acumulãrilor de gaz din minã, dar conduc ºi la o
protecþie a mediului înconjurãtor.

Având deja 3 grupuri de cogenerare de 1,5 MW
fiecare, puse în funcþiune în Cluj, Deutz prin
German Power Systems doreºte sã se implice mai
mult pe piaþa din România. Pe lângã aceste 3 grupuri
din Cluj, mai existã grupuri de puteri mai mici, unul
dintre acestea – fiind instalat chiar la sediul firmei
din Bucureºti – produce 20 kW electrici, respectiv,
38 kW termici.
Având avantajul acestor câteva sisteme deja în
funcþiune, dar ºi al celor peste 350 MW instalaþi în
anul 2005 în întreaga lume, Deutz împreunã cu
German Power Systems aºteaptã propunerile dvs. de
colaborare. 
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Portofoliu de produse ºi servicii
INSTALAÞII, ECHIPAMENTE, MATERIALE PENTRU SISTEME DE ÎNCÃLZIRE, PREPARARE APÃ CALDÃ,
ABUR TEHNOLOGIC
C ªI ULEI DIATERMIC, SISTEME DE POMPARE ªI RIDICARE A PRESIUNII,
CONDIÞIONARE – CLIMATIZARE, AUTOMATIIZÃRI
ABILITÃÞI ª I A UTORIZÃRI:
z autorizaþie ISICR pentru instalare, montare,
punere în funcþiune, service ºi garanþie la cazane de
apã caldã, cazane de abur de joasã presiune, arzãtoare ºi aparate consumatoare de combustibili;
z autorizaþie ISICR pentru verificarea tehnicã
periodicã (VTP) ºi autorizarea funcþionãrii aparatelor
consumatoare de combustibil gazos;
z autorizaþie BRML pentru comercializare ºi
montare contoare;
z autorizaþie AFER de furnizor feroviar;
z certificat SRAC pentru sistemul de asigurare a
calitãþii ISO 9001/2000;
z membrã a Camerei de Comerþ ºi Industrie a
României;
IMPORTATOR, DISTRIBUITOR AGREAT
ªI REPREZENTANT TEHNIC AL:
z FERROLI – (cazane din oþel ºi fontã pentru apã
caldã, cazane de aburi, cazane murale ºi radiatoare),
ventiloconvectoare, chillere;
z LAING – Ungaria (pompe de circulaþie, sisteme
de încãlzire în pardosealã, centrale termice);
z VIESSMANN – Germania (cazane din oþel ºi
fontã pentru apã caldã, cazane de aburi, apã
supraîncãlzitã);
z ICI CALDAIE – IMMERGAS (cazane din oþel ºi
fontã pentru apã caldã, cazane de aburi, cazane
murale);
z WILO – Germania (sisteme de pompe, staþii de
pompare);
z BIASI TERMOMECCANICA – Italia (cazane din
oþel ºi fontã pentru apã caldã, cazane de aburi, apã
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supraîncãlzitã, cazane ulei diatermic, cazane murale
ºi radiatoare);
z

STREBEL – Austria – Germania (cazane din

fontã ºi oþel pentru apã caldã);
z

COINTRA – Spania (centrale murale ºi încãlzi-

toare apã cu gaz);
z

LAMBORGHINI – Italia (arzãtoare gaz, lichid,

mixte, dedurizatoare apã, cazane);
z

ATI MARIANO – Italia (gaz boilere industriale);

z

WILO – Germania (pompe de circulaþie,

grupuri de pompare);
z

STARKTHERM – Ungaria (cazane din fontã ºi

oþel, pe combustibil gazos ºi lemne);
z

TIEMME – Italia (fitinguri).

EXECUTANT:
z

de instalaþii de încãlzire, preparare apã caldã,

abur tehnologic ºi ulei diatermic, climatizare, pompare ºi ridicare a presiunii apei, încãlzire în
pardosealã, încãlzire radiantã ºi cu aer cald, centrale
de ventilaþie, instalaþii electrice.
PRODUCÃTOR:
z

construcþii ºi confecþii metalice;

z

coºuri de fum izolate din aluminiu ºi inox;

z

module industriale de condiþionare ºi climatizare;

z

rezervoare din oþel ºi inox;

z

grupuri de pompare, ridicare a presiunii ºi de

incendiu;
z

butelii de egalizare, colectoare – distribuitoare,

izometrii ºi alte echipamente conexe instalaþiilor;
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SERVICII:

z

Uzina de Reparaþii METROREX (ALSTOM),

z

proiectare ºi consiliere;

CESAROM, SEMCO, ICMM Reºiþa, DOURDIN, CFR

z

instalare ºi punere în funcþiune;

Marfã Bucureºti, Staþii Spãlare vagoane Timiºoara,

z

garanþie, service în garanþie ºi postgaranþie;

z

piese de schimb pe toatã durata medie de

utilizare prevãzutã de lege.
MAGAZINE PROPRII ªI COLABORÃRI:
z

Strada Hotarului nr. 1, sector 6, Bucureºti;

z

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 12 A, sector 6,

Bucureºti;
z

Bulevardul Matei Basarab, nr. 54, bl. E2, parter,

Slobozia.

Cluj, Bucureºti, Bãrboºi, Regionala CFR Craiova;
z

Termocentralele Iºalniþa ºi Paroºeni;

z

Direcþia Finanþe Publice Teleorman;

z

Grupul ªcolar Filiaºi;

z

Catedrala Episcopalã din Slobozia, Mãnãstirile

Cernica, Pasãrea, Techirghiol, Bisericile Buna
Vestire, Pipera, altele;
z

Muzeul de Artã, Universitatea Mihai Viteazul;

z

Stadionul Oblemenco – Craiova, Serele

orãºeneºti Craiova;
BENEFICIARI:
Pe parcursul a 11 ani de activitate am fost furnizorii de echipamente ºi servicii pentru:
z

Ambasadele SUA ºi Chinezã;

z

Hotelurile: Carpaþi – Predeal, Traian – Eforie

Nord, Phoenicia – Bucureºti, Tomis, Palm Beach,
Perla, Majestic – Mamaia, Mary – Buºteni;

z

Lemcor, Spumoflex;

z

Institutul Cervantes, ªcoala ºi Grãdiniþa

Micºuneºti – Ilfov, Primãria Nuci – Ilfov, Primãria
Roata – Giurgiu ºi altele;
z

Abator Stenyon, SIMA PROD Buftea, Zahãrul

Buzãu, TOFAN TRANS ºi altele. 

Obiectivul firmei EU-RO INSTALAÞII este livrarea la timp
a unui produs de calitate superioarã care satisface întocmai cerinþele clientului.

Iseki VACUUM SYSTEMS
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERÃ PRIN VACUUMARE
ing. Alexandru PÉTER, S.C. AQUAPOL ROMÂNIA S.A. Oradea

În nenumãrate þãri ale lumii, printre care Japonia, Marea Britanie, Venezuela, Emiratele Arabe Unitee, Australia,
Hong Kong, Polonia, Ungaria, S.U.A, funcþioneazã acest sistem de canalizare prin vacuum
mare.
Prima invenþie a fost înregistratã în anul 1860 în Olanda (Charles Giermieur). Tot aici, în 186
63 s-a construit ºi
prima reþea din tuburi de azbociment, cu supape mecanice ºi pompe de vid acþionatte de maºini cu aburi.
Sistemele moderne de azi sunt construite din conducte elastice de polietilenã,, îmbinate prin fitinguri cu electrofuziune, cu staþie de pompe de vid computerizatã, unde cele maii moderne pompe produc vidul necesar, iar supapele
de vacuum funcþioneazã pneumatic.
PRINCIPIUL DE FUNCÞIONARE
AL SISTEMULUI
Reþeaua de conductã KPE, sudatã
ºi perfect etanºã, este sub presiune
negativã generatã de staþia de vid.
Clãdirile emiþãtoare de apã menajerã (în general 4) sunt racordate la un
cãmin de colectare prin conducte de
branºamente montate la adâncimi
mici cu funcþionare gravitaþionalã
(fig. 1).
În cãminul de colectare este montatã supapa de vacuum Iseki, care, la
ridicarea nivelului apei uzate, se
deschide automat. În acest moment,
presiunea atmosfericã de 1 bar, existentã în condiþii normale în cãmin,
împinge cu vitezã mare apa uzatã în canalul colector KPE, care are

o presiune absolutã interioarã de
0,3–0,5 bar (vid 0,5–0,7 bar). Diferenþa
de presiune prezentã în canalul
colector transportã amestecul de bule
de aer ºi lichid cu o vitezã de circa
20 km/h la rezervorul din staþia de
vid. Din cãminul colector aspirã
cantitatea de 40 l de apã uzatã în
circa 3–5 secunde, apoi mai aspirã
aproximativ încã 200–300 litri de aer.
Deplasarea „dopului” de apã uzatã
este similarã cu miºcarea pistonului
în transporturile pneumatice.
CONSTRUCÞIA CÃMINULUI COLECTOR
Cãminul colector, element de
beton prefabricat, are diametrul 1 m
ºi circa 2 m adâncime, cu planºeu
intermediar. Partea inferioarã este un
jomp de formã conicã în care se pot

Fig. 1: Sistem tipic de canalizare menajerã prin vacuumare

acumula 40 l de apã menajerã. În jompe
coboarã conducta de aspiraþie (KPE,
Dn 90 mm) a supapei de vacuum
pânã la 5 cm de fund ºi tubul sensor
(fig. 2). Aºezarea excentricã a conductei asigurã în procesul de aspiraþie
amestecarea cu vârtej a apei uzate.
La partea inferioarã a cãminului,
sunt racordate conductele de
branºament ale clãdirilor, trasee mai
lungi sau mai scurte în funcþie de
amplasamente.
În partea superioarã a cãminului
colector, este montatã supapa de
vacuum automatã Iseki (fig. 3), fixatã
prin intermediul a 2 coliere rapide.
De la supapã, conducta KPE Dn 90 se
racordeazã la canalul colector principal printr-o ramificaþie „Y“. Cãminul
se aflã sub presiune atmosfericã normalã, vacuumul nu pãtrunde în
locuinþe, deoarece pe traseul conductelor de branºament gravitaþionale sunt cãmine de vizitare.
Supapele de vacuum Iseki au
patru cicluri de funcþionare care se
repetã continuu: cãmin gol, etapã de
umplere, deschidere supapã, evacuare apã menajerã.
În etapa de umplere, în tubul senzor se comprimã aerul, iar când volumul acumulat ajunge la 40 l se
deschide supapa. Datoritã vidului
existent pe canalul colector, „pleacã”
dopul de apã uzatã de 40 l în circa
3–5 secunde. Supapa mai rãmâne
deschisã 3– 5 secunde pentru a introduce în reþea circa 200–300 l de aer
la presiune atmosfericã.
continuare în pagina 82 ®
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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 consolideazã 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 complet realizatã din oþel inox
AISI 304, fiind în gradul de a satisface toate exigenþele în materie
de rezistenþã mecanicã, chimicã ºi termicã. Calitatea sistemelor
noastre de drenaj în totalitate inspecþionabile satisface 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
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Acest dop de aer împinge înainte
dopul de apã menajerã spre staþia de
vacuum. Deci, dacã de la emisari
(2–6 clãdiri) se acumuleazã în 20 de
secunde 40 l de apã uzatã, atunci
ciclul se repetã la 30 de secunde.
Astfel, într-un minut se pot evacua
80 litri, iar într-o orã 4.800 litri de apã
menajerã.
REÞEAUA DE CONDUCTE
Reþelele de conducte din KPE-P6
(presiune 6 bar), sudate cu electrofitinguri, au o dispunere ramificatã.
Conductele de ramificaþie se
racordeazã la canalul colector principal prin vanã cu sertar.
Adâncimea de pozare (circa 0,9 1,20 m) se alege în funcþie de încãrcarea din traficul rutier, de
adâncimea de îngheþ etc. În practica
pozãrii conductelor, faþã de cele de
gaz, este o diferenþã esenþialã ºi
anume, canalul colector are nevoie
de o pantã longitudinalã de 2‰, iar la
anumite distanþe se creeazã locuri de
„stocare“ pentru apa rezidualã, astfel
încât sã închidã toatã secþiunea
transversalã. Aceste trepte se numesc
„lifturi”, deoarece în aceste puncte
avem în plan vertical o ascensiune
la 450. Înãlþimea unei astfel de trepte în condiþii normale - este de 30 cm.

Fig. 2: Cãmin colector tip

Fig. 3: Supapa de vacuum Iseki

Marele avantaj al canalului colector este acela cã poate ocoli orice
obstacol subteran atât în plan orizontal, cât ºi în plan vertical, fãrã sã
afecteze costurile de investiþie.
Nu este nevoie de cãmine de
rupere de pantã ca la sistemul de
canalizare tradiþional. Totodatã, în
sistemul de canalizare prin vacuumare nu este nevoie nici de cãmine
de vizitare sau de schimbare de
direcþie.
Datoritã vitezei mari de deplasare
a dopului de amestec aer-lichid, în
sistem nu sunt depuneri, acesta fiind
autocurãþãtor.
Prin intercalare de „lifturi”, sistemul poate funcþiona ºi „spre deal”,
în limitele legilor fizicii.
Diametrele uzuale pentru canalul
colector sunt de 110–200 mm.
Avantajul deosebit al sistemului îl
reprezintã faptul cã pe terenuri de ºes
se pot construi ramificaþii cu lungimi
pânã la 3 km, astfel o mare parte a
clãdirilor pot fi deservite de o singurã
staþie de vid.
STAÞIA DE VID
Funcþia de pompare a apelor
uzate a staþiei de pompe de vid este
asemãnãtoare cu aceea a pompelor
în cazul canalizãrii obiºnuite în regiunile de ºes.
Apa menajerã uzatã aspiratã din
reþea ajunge într-un rezervor de oþel
vidat , vopsit cu rãºini epoxidice.
La spaþiul de aer de la partea superioarã a rezervorului se racordeazã
pompa de vid nash-elmo, care este
acþionatã de un senzor de presiune
în cazul în care vidul creat este
insuficient.
La partea inferioarã a rezervorului
este racordatã pompa de refulare a
apelor uzate prin care apa menajerã
se evacueazã la staþia de epurare.
Pompa este comandatã de senzori de
nivel.
Atât pompele de vid ºi de refulare,
cât ºi senzorii de nivel sunt instalaþi
în staþia de vid cu o asigurare 100%,
astfel în caz de avarie rezerva intrã
automat în funcþiune.
Staþia de vid funcþioneazã automat.
Partea importantã a defecþiunilor
reþelei ºi a perturbaþiilor din sistem,
datoritã „filosofiei de repornire“ programatã în calculatorul panoului de
comandã, se soluþioneazã automat.

Funcþionarea sistemului, de la prima
pornire pânã la zi, prin intermediul
datelor stocate în PC ºi înregistrate
paralel pe diagrame de vacuum, se
poate analiza oricând. Aria construitã
a staþiei de vid este 40–60m2, construcþia poate fi complet subteranã
sau cu regim S+P.
Staþia de vid poate fi proiectatã cu
alimentare electricã dublã, eventual
ºi cu un agregat diesel de rezervã.
În cazul întreruperii curentului electric pe o perioadã mai micã, reþeaua
dispune de un volum suficient de
acumulare. În cazul întreruperii pe o
perioadã mai mare de 12 ore,
funcþionarea sistemului trebuie asiguratã cu ajutorul generatoarelor de
curent.
AVANTAJELE SISTEMULUI
FAÞÃ DE CANALIZAREA TRADIÞIONALÃ
PRIN GRAVITAÞIE
Sistemul de canalizare prin vacuumare prezintã avantaje deosebite, în
primul rând acolo, unde din cauza
reliefului de ºes canalizarea gravitaþionalã se poate realiza numai cu
pante foarte mici, la adâncimi mari,
sub nivelul pânzei freatice ºi cu mai
multe trepte de pompare.
Avantaje mai importante
z Din punct de vedere ecologic,
se garanteazã o soluþie etanºã
(conductele KPE sudate exclud
infiltraþiile ºi exfiltraþiile).
z În general, cheltuielile de
investiþie sunt mai avantajoase
datoritã adâncimii de pozare ºi
diametrelor de conducte mai mici.
Practic, execuþia nu necesitã sprijiniri
ºi epuismente costisitoare.
z Traseul reþelei este elastic, în
general se poate proiecta în spaþii
verzi, înguste, astfel se eliminã desfacerea ºi refacerea costisitoare de
îmbrãcãminþi rutiere.
z Din cauza volumului mic de
lucrãri de terasamente (sãpãturiumpluturi), execuþia progreseazã
rapid, practic se reduc substanþial atât
problemele legate de dirijarea circulaþiei, cât ºi disconfortul din localitatea în cauzã.
z Cheltuieli de exploatare mici,
mai ales dacã þinem cont de costurile
de decolmatare ºi de deratizare de la
canalizãrile gravitaþionale cu pante
mai mici, eliminarea exfiltraþiilor ºi
infiltraþiilor ºi a reparaþiilor iminente
ale racordãrilor cu mufã.
continuare în pagina 84 ®
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Separator de grãsimi
Procesarea hranei, începând cu operaþiunile desfãºurate în restaurantele mici ºi terminând cu cele diin
sectorul industrial, este producãtoare de uleiuri ºi grãsimi. Acest fapt reprezintã o preocupare majorã pentru
guvern ºi agenþiile ecologiste din cauza posibilitãþii deversãrii lor în reþeaua de apee menajere. Soluþia v-o oferim
noi! Este Euro – Separatorul KESSEL.
Noul design KESSEL bazat pe DIN 4040/ prEN 1825-1 rezolvã toate cerinþele industriei. Separatoarele sunt
disponibile într-o gamã larggã atât din punctul de vedere al dimensiunilor, cât ºi al posibilitãþilor de evacuare
pentru a satisfface necesitãþile fiecãruia.
Avantajele produsului:
fãrã mirosuri neplãcute
datorate conexiunii directe cu
vidanja;
z suprafaþa interioarã ºi exterioarã rezistentã la atacul acizilor ºi
grãsimilor;
z construcþia monobloc nu
permite scurgerile;
z pentru curãþare uºoarã, suprafaþa este netedã ºi „ceruitã”;
z accesoriile pot fi instalate la o
datã ulterioarã montãrii;
z volum minim de vidanjare;
z uºor de transportat datoritã
greutãþii mici ºi compactitãþii;
z
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z

uºor de instalat datoritã

z

cost de întreþinere scãzut

lãcaºurilor pentru ghearele stivui-

datoritã duritãþii materialului ºi

torului, orificiilor pentru ridicare ºi

faptului cã este uºor de curãþat.

greutãþii scãzute;
z

capace de clasa D pentru

trailere ºi vehicule grele;
z

cost scãzut al vidanjãrii datoritã

volumului optim al cãminului;
z

testat LGA;

z

piesã de ridicare ajustabilã în

cazul tasãrii solului;
z

piesã de ridicare ajustabilã pe

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

verticalã ºi orizontalã;
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z Sistemul nu permite racordãri
ilegale de apã pluvialã sau menajerã.
z Apa uzatã ajunge rapid la staþia
de epurare, în stare preoxidatã cu o
consistenþã adecvatã, mãrind eficienþa epurãrii.
z Cu ajutorul conductelor KPE de
calitate superioarã, obstacolele orizontale ºi verticale se pot evita fãrã
probleme.
z Conducta, datoritã elasticitãþii
ei, este mai puþin expusã deteriorãrilor, rezistã mai bine miºcãrilor
solului.
z Execuþia de calitate superioarã,
impusã de tehnologia KPE, poate
satisface toate criteriile de asigurare a
calitãþii.
Supapa de vacuum ISEKI este
deosebit de fiabilã în exploatare.
Testele de funcþionare realizate
chiar ºi în medii corosive, de laboratoare independente, indicã peste
250.000 cicluri de închidere-deschidere.
Utilizarea cu succes a supapei, pe
cele patru continente, în condiþii climatice extreme ºi cu ape uzate cu
diferite caracteristici, confirmã fiabilitatea ei.
Astfel, producãtorul supapei de
vacuum ISEKI acordã 5 ani garanþie
integralã.

CONDIÞII DE UTILIZARE
A SISTEMULUI ISEKI
Brevetul de invenþie, know-howul ºi dreptul de utilizare sunt proprietatea exclusivã a firmei ISEKI Ltd.
Reprezentantul exclusiv în partea de
vest a României (12 judeþe) este societatea AQUAPOL ROMÂNIA SA din
Oradea.
Know-how-ul de dimensionare
hidraulicã al sistemului ISEKI, ca
urmare a dezvoltãrilor continue de
20 ani, cât ºi experienþa exploatãrii
sistemelor deja realizate faciliteazã
realizarea de reþele cu arii mari de
acoperire ºi deservirea unui numãr
mãrit de consumatori.
Sistemul ISEKI se poate proiecta
numai prin coordonarea de cãtre
societatea ISEKI, iar execuþia se va
începe doar în baza proiectelor
avizate de ISEKI Ltd. Construirea ºi
exploatarea sistemului ISEKI se vor
realiza numai cu elemente proprii ale
sistemului (supapã de vacuum, staþie
de vid, monitorizare Iseki), care sunt
conforme cu prevederile standardului
EN1091 din decembrie 1996.

Experienþa tehnicã, economicã ºi
juridicã confirmã cã este foarte
important, totodatã ºi rentabil,
realizarea obiectivului de investiþie în
baza prevederilor originale ISEKI.
Doar un obiectiv construit, reglat ºi
uzinat corect poate atrage satisfacþia
ºi aprecierea beneficiarului, care
într-un termen scurt, cu deranjamente
minime ºi prin economii investiþionale, devine proprietarul unui sistem modern, ecologic ºi sigur în
funcþionare.
CONCLUZII
Se poate afirma cã sistemul de
canalizare menajerã vacuumatã este
o tehnologie modernã, economicã ºi
ecologicã, care se preteazã perfect la
canalizarea localitãþilor de ºes din
România. Astfel, se aºteaptã rãspândirea rapidã a sistemului ISEKI în toatã
þara.
BIBLIOGRAFIE
* Iseki Vacuum Systems Limited
(2004) An introduction to Iseki RediVac Vacuum Technology
** Standard MSZ EN 1091 : 2001 

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 fiabilitate 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.
 Revista Construcþiilor  iulie 2006

85

Prima staþie
ecologicã de betoane mobilã
Seria noutãþilor cu care ne-a
obiºnuit Holcim continuã într-un
ritm care pune în evidenþã, încã o
atã, potenþialul firmei pe linia dezda
voltãrii ºi eficientizãrii funcþionãrii
capacitãþilor de producþie.
Holcim România a pus în funcþiune, la Câmpulung, cea de-a 15-a
staþie ecologicã de betoane, rezultat
al unei investiþii de aproximativ
750.000 de euro ºi reprezintã
prima staþie mobilã pe care o deþine
compania.
Staþia mobilã de la Câmpulung va
satisface, pentru început, nevoile de
beton proaspãt pentru proiectul
privind modernizarea liniei de producþie de la fabrica de ciment Holcim
din zonã.
„Aceastã investiþie în tehnologie
ecologicã, de ultimã orã, ilustreazã

încã o datã faptul cã protejarea
mediului este parte integrantã a angajamentului nostru faþã de dezvoltarea
durabilã, Holcim România fiind
prima companie care a introdus în
România conceptul de staþie ecologicã de betoane odatã cu lansarea în
2001 a staþiei din Piteºti”, a declarat
Markus Wirth, director general
Holcim România.
Staþia mobilã are o capacitate
instalatã de 93 metri cubi de beton pe
orã ºi este complet automatizatã, astfel încât sunt garantate atât calitatea
constantã a betoanelor livrate, cât ºi
furnizarea unei cantitãþi exacte.
Tehnologia de ultimã orã folositã în
noua staþie ecologicã de betoane
permite reducerea la zero a emisiilor
de praf ºi a zgomotului, dar ºi reciclarea reziduurilor de beton proaspãt.

Staþia este operaþionalã pe tot parcursul anului datoritã sistemului de
încãlzire a aerului ºi apei, care permite producerea betonului în condiþii
optime chiar ºi pe timp friguros.
În prezent, numãrul de staþii ecologice de betoane pe care compania
le deþine este de 15: Piteºti, Craiova,
Cluj-Napoca, Ploieºti, Oradea, Arad,
Sibiu, Bucureºti - Chitila, Bucureºti –
Pipera, Bucureºti – Progresul, Satu
Mare, Braºov, Timiºoara, Târgu-Mureº
ºi Câmpulung.
În 2006, Holcim România va
investi peste 70 de milioane pentru
continuarea modernizãrii tehnologiei
de producþie, protecþia mediului, dezvoltarea afacerii, sãnãtatea ºi securitatea în muncã, resursele umane,
precum ºi în proiecte sociale. 

Parcãri versus spaþii verzi
PUNCTE DE VEDERE
conf. dr. ing. Oana LUCA – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
Specializarea Inginerie Urrbanã ºi Dezvoltare Regionalã

Echiparea terenului urban aparþinând domeniului public a fost, este ºi va fi una dintre problemele spinoase ale
edililor. Solicitãrile cetãþenilor privind condiþii de locuire din ce în ce mai bune ºi un grad de confort tot mai ridicat
impun administraþiei locale eforturi speciale ºi soluþii dificil de aplicat.
O mare parte a componentelor unei locuiri urbane adecvate cerinþelor se pot realiza din
n investiþii derulate prin
programe specifice, conform politicilor administraþiei locale. Existenþa unor spaþii de locuit adecvate, cu utilitãþi
asigurate cantitativ ºi calitativ, lipsa zgomotelor ºi particulelor poluante din aer, dotãri comerciale, sociale, transport
urban comod ºi rapid, apropiere faþã de parcuri de odihnã, publice, locuri de joacã pentru copii, parcãri pentru
autovehicule, acesttea sunt doar câteva dintre elementele unei locuiri optime.
O cauzã a „durerilor de cap”, pe
care aleºii din administraþia urbanã le
resimt din ce în ce mai mult, este cea
referitoare la creºterea gradului de
motorizare (numãrul de autovehicule
convenþionale la 1000 de locuitori)
care solicitã suprafeþe mari de teren
pentru parcare. Gradul de motorizare
este determinat de nivelul veniturilor
populaþiei, de prosperitatea cetãþenilor, de dorinþa de deplasare a acestora, de schimburile comerciale ale
aºezãrilor umane, de amplasamentul
acestora faþã de marile cãi de circulaþie rutierã º.a. El nu poate fi monitorizat în sensul influenþãrii mãrimii
ºi, ca atare, scapã de sub controlul
administraþiei locale, iar edilii se
confruntã permanent cu un exces al
numãrului autovehiculelor faþã de cel
al locurilor de parcare existente.
Suprafaþa urbanã ocupatã de strãzi
ºi mobilierul aferent au rezultat din
dezvoltarea istoricã a oraºului. În
acest caz, spaþiul alocat (aferent
vehiculelor care staþioneazã) s-a creat
ca o rezultantã a diferenþei dintre suprafaþa urbanã totalã ºi cea construitã

(inclusiv parcurile, spaþiile verzi pentru odihnã ºi joacã pentru copii).
Parcãrile se dimensioneazã pe
baza unor normative elaborate pe
considerente economice ºi funcþionale, cãrora li se adaugã anumite
condiþii specifice. De regulã, normele
româneºti prevãd o lãþime de 2,3 – 3 m
(în funcþie de unghiul de parcare) ºi o
lungime de 5 m, iar înãlþimea ce trebuie asiguratã, spaþiile de circulaþie ºi
manevra (inclusiv declivitãþile) sunt
cele specifice tipului de autovehicul
care se parcheazã.
Cât teren se alocã unei parcãri
pentru un bloc de locuinþe? Luând în
considerare faptul, uºor de acceptat,
cã la 2 apartamente existã un automobil, suprafaþa de parcare necesarã
pentru un bloc de locuinþe P+4E cu
100 de apartamente va fi de 0,5 x 100
x 15 = 750 mp, reprezentând peste
50% din terenul ocupat de construcþia blocului. Acesteia i se adaugã
ca spaþiu verde terenul aferent realizãrii unui confort al locuirii, adicã
terenul corespunzãtor distanþãrii parcãrii faþã de locuinþe, respectiv
locurile de joacã, teren aparþinând
spaþiului public (tabelul 1).

Pentru clãdirile cu destinaþie
comercialã (magazine, hoteluri,
restaurante), suprafeþele parcãrilor
sunt dimensionate conform normelor
specifice, iar autorizaþia de construire
– conform reglementãrilor actuale
pentru aceste construcþii – nu se
elibereazã decât în urma îndeplinirii
restricþiilor privind spaþiile de parcare
(în soluþie constructivã, supra sau
subterane).
Aºadar, într-o zonã de locuit (grupare funcþionalã de terenuri pe care
predominã clãdiri de locuinþe),
suprafaþa aferentã parcãrilor ar trebui
sã deþinã o pondere importantã.
Dar ea nu se regãseºte în realitate
în bilanþul teritorial al domeniului
public. Dacã pentru noile zone rezidenþiale, pornite de la zero, problema
parcãrilor este inexistentã ºi, ca atare,
locuirea atinge performanþe suplimentare, în zonele de locuit existente, construite înainte de 1993
(anul de referinþã al noilor reglementãri privind dimensionarea spaþiilor
de parcare), gradul de motorizare
urbanã atins a modificat cererea/
necesitãþile, în marile oraºe constatându-se în prezent un deficit de
locuri de parcare, cu mari efecte
negative în derularea traficului urban
ºi a locuirii.

Tabelul 1
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Realizarea unor parcãri pe cãile
de circulaþie prin blocarea a douã fire
de circulaþie (din cele patru minimum
posibile) a fost una dintre soluþiile
adoptate de administraþia localã, dar
care nu a satisfãcut decât într-o proporþie redusã. Presate de contribuabili care îºi exprimã insatisfacþia faþã
de modul de rezolvare (din punct de
vedere cantitativ), edilii au încercat sã
renunþe la porþiuni/suprafeþe de teren
alocat spaþiilor verzi de-a lungul marilor artere de circulaþie urbanã. Astfel,
vegetaþia (garduri vii, flori, gradene)
s-a transformat peste noapte în borduri ºi asfalt cu sau fãrã o delimitare a
spaþiilor individuale de parcare.
Nici aceastã soluþie nu a rezolvat
problema, în special în oraºele unde
zestrea de teren alocat domeniului
public este destul de redusã. Faptul a
creat ºi creeazã mari nemulþumiri
prezentate mai mult sau mai puþin
colorat de mass-media. Expresiile
edililor administraþiilor locale: „sã nu-mi
ridicaþi probleme de parcare ºi locuinþe sociale” sunt frecvent întâlnite în
adunãrile publice.
ªi totuºi ce trebuie fãcut?
Existã locuri de joacã pentru
copii, locuri de odihnã, spaþii verzi

pentru crearea atmosferei de locuire
umanã care implicã ºi „oarece
liniºte”, suprafeþe de teren alocate de
arhitecþii marilor ansambluri de
locuinþe din anii ’80, construite ºi
regãsite în toate marile oraºe ale
României.
Aceste spaþii aparþin domeniului
public; dacã satisfac sau nu cerinþele
destinaþiei lor (curãþenie, îngrijire
plante, mobilier urban din dotare)
este cu totul altã problemã (care
aparþine în exclusivitate administraþiei locale). A fost emisã ideea
folosirii lor pentru rezolvarea problemei parcãrii, ca o soluþie mult mai eficientã din punct de vedere financiar,
faþã de investiþiile majore necesitate
de soluþionarea problemei parcãrilor
prin construcþii sub/supraterane.
Deseori, se omite importanþa „plãmânului oraºului” (spaþiile verzi) ºi se
soluþioneazã problema parcãrilor prin
reducerea suprafeþei acestora, a
locurilor de joacã pentru copii ºi a
locurilor de recreere.
Decizia în aceastã direcþie este
luatã în funcþie de „cultura” managerialã a edililor localitãþii urbane.
Ea nu poate fi decât una singurã –
în spiritul reconstrucþiei durabile a

localitãþii – care, implicit, înseamnã
pãstrarea spaþiilor verzi ºi a zonelor
de odihnã ºi recreere, a spaþiilor de
joacã pentru copii în limita necesarului ºi construirea în zonele cu
deficit a unor parcãri complexe
sub/supraterane. Trebuie adoptate
totodatã mãsuri de descurajare a parcãrii în zonele aglomerate, prin
amplasarea construcþiilor majore
(marile complexe comerciale) împreunã cu parcãrile aferente în afara
localitãþilor, utilizându-se pentru
deplasare mijloacele de transport în
comun de înaltã eficienþã (autovehicule rapide de capacitate redusã).
Nu trebuie omise nici regulile
restrictive privind parcãrile dezordonate în zonele de locuire fãrã dotãri
adecvate, domeniu în care administraþiile locale pot fi extrem de
eficiente.
Se poate concluziona astfel cã, în
disputa parcare versus spaþii verzi,
câºtigul trebuie sã fie al cetãþeanului,
iar de partea acestuia trebuie sã fie
atât specialiºtii în urbanism, cât ºi
administraþia localã. 

Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti
Alba Iulia
Arad
Bacãu
Bistriþa
Botoºani
Buzãu
Cluj
Constanþa
Craiova
Focºani
Iaºi
Miercurea Ciuc
Oradea
Piteºti
Ploieºti
Râmnicu Vâlcea
Satu Mare
Sibiu
Sinaia
Slatina
Suceava
Târgoviºte
Târgu Mureº
Timiºoara
Tulcea

Fedo SRL
Miv SRL
Vimed SRL
Bodimar SRL
Dedeman SRL
Estbau SRL
Stilex Prima SRL
Totex SRL
Constam SRL
Credo Group SRL
Drãgan West SRL
Narcom SRL
Refrom Nav
Dumitru LP SRL
Hard Industries SRL
Status SRL
Shazy SRL
GSV Exim SRL
Direct Auto Rom SRL
Concret C-þii SRL
Erhan SRL
Armand SRL
Unimat SRL
Ambient SRL
Intermont SRL
Confort 2000 SRL
Dedeman SRL
Lider SRL
Falcor SRL
Turbo Trans SRL
Egeria Sistem SRL
Total Ambiant SRL

021 – 314.8022
021 – 242.8277
0258 – 817.988
0257 – 270.078
0234 – 513.330
0234 – 518.291
0263 – 212.199
0231 – 533.777
0238 – 722.230
0264 – 598.963
0723 – 612.087
0241 – 691.092
0241 – 510.231
0251 – 152.415
0237 – 230.440
0232 – 210.843
0266 – 111.057
0259 – 410.885
0248 – 265.557
0244 – 515.867
0250 – 731.725
0261 – 758.211
0269 – 560.216
0269 – 229.630
0244 – 313.700
0249 – 438.957
0230 – 206.341
0230 – 526.534
0245 – 211.013
0265 – 161.941
0256 – 286.004
0240 – 534.754

Controlul calitãþii
elementelor de construcþii (IV)
METODE MECANICE SAU DE DURITATE SUPERFICIALÃ
dr. ing. Octavian George ILINOIU

(continuare din nr. 7)
Metodele mecanice (denumite ºi
metode de duritate superficialã) se
bazeazã pe mãsurarea proprietãþilor
mecanice ale stratului de suprafaþã al
betonului, respectiv a relaþiei existente
între duritatea betonului ºi rezistenþa
sa la compresiune (STAS 6652/1 - 82).
Se pot distinge: metodele de recul,
de amprentã, de penetrare, de smulgere, metodele prin explozie localã ºi
prin dezlipire.
METODA DE RECUL
Metoda nedistructivã de recul
(Schmidt E. 1938) este bazatã pe principiul mãsurãrii reculului, pe care o
masã mobilã a aparatului îl suferã în
urma impactului normal pe suprafaþa
betonului. Aparatul înregistreazã
indicele de recul liniar sau unghiular
(Sclerometru tip N, NR, L, LR, M –
recul liniar ºi P, PT – recul unghiular).
Reculul este folosit ca un indicator al
duritãþii superficiale a betonului, utilizat pentru evaluarea rezistenþei
betonului in situ (STAS 6652/1-82).
Determinarea rezistenþei la compresiune se realizeazã dupã o curbã
de transformare Rc – N (fig.1), care
este trasatã cu ajutorul relaþiei 1:
[1]

Fig. 1: Curbele de transformare indice
de recul N - rezistenþã la compresiune Rc

unde:
Rc – rezistenþa de referinþã a
betonului la compresiune;
N – indice de recul;
a, b – constante în funcþie de compoziþia betonului de referinþã utilizat la trasarea curbei polinomiale de transformare.
Principiul de funcþionare a aparatului constã în acþionarea unui sistem
de resorturi în momentul în care un
ciocan loveºte, prin intermediul unei
tije de percuþie, suprafaþa de beton a
elementului de încercat (fig. 2, 3).
Metoda de recul se recomandã a
fi aplicatã numai în cazurile în care
calitatea betonului de la suprafaþa
elementelor de construcþie este
asemãnãtoare cu cea a betonului din
profunzime. Este o metodã orientativã, care nu se aplicã la betoane cu
maturitate mai micã de un an. Conform
C 26-1985, domeniul de aplicare al
metodei îl constituie controlul pe
faze al elementelor de beton, beton
armat ºi beton precomprimat (decofrare, transport ºi manipulare) cu
grosimi mici ºi mijlocii, cu vârste sub
60 de zile.
Aceastã metodã nu se recomandã a fi aplicatã când elementele de încercat se aflã în:

Fig. 2: Fazele principale de
funcþionare a aparatului
Sursã: Carino 1997, James Instruments, 2003.

construcþii amplasate în medii
agresive la care atacul chimic se
produce de la suprafaþã, construcþii
sau elemente de construcþie avariate care prezintã defecte interne
sau de suprafaþã, betoane cu
dozaje de ciment sub 200 kg/m 3
ºi în elemente la care nu este asigurat accesul direct pe faþa de turnare
ºi la care nu existã posibilitatea
înlãturãrii unui strat de cel puþin
10 mm cu obþinerea unei suprafeþe
fãrã rugozitãþi pentru încercare.

Fig. 3: Schema aparatului pentru
determinarea rezistenþei betonului prin
metoda reculului. 1. Elemen
nt de beton;
2. Tijã de percuþie; 3. Tijã de glisare;
4. Carcasã, 5. Ciocan; 6. Resort de recul;
7. Resort de presiune; 8. Scalã; 9. Tijã cu
reper indicator.
continuare în pagina 94 ®
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METODA DE AMPRENTÃ
Metoda de amprentã este o
metodã de duritate superficialã,
bazatã pe mãsurarea exactã a dimensiunilor componentei obþinute,
respectiv a urmei proporþiei din energia iniþialã a elementului mobil
(amprentei) pe care o bilã, proiectatã
cu o anumitã forþã, este consumatã
de suprafaþa elementului de beton
încercat în urma ciocnirii de acesta.
Elementul mobil de impact se numeºte
bilã; datoritã acesteia metoda se mai
numeºte ºi metoda bilei. (STAS
6652/1-82)
Energia de impact poate fi obþinutã printr-o miºcare rectilinie sau
circularã (pendularã) a bilei, iar
citirea amprentei se realizeazã cu
ajutorul lupelor micrometrice (fig. 4).
Determinarea rezistenþei la compresiune se realizeazã dupã o curbã
de transformare Rc (MPa) - I(mm)
(fig. 5), în care curba a fost trasatã cu
ajutorul relaþiei 2:

METODA PRIN PENETRARE
Metoda rezistenþei la penetrare
(denumitã ºi metoda Windsor), dezvoltatã de Cantor T.R. în SUA (1966)
ºi Kopf R în (Anglia 1964) (Windsor
Machinery Co.), a adus un aport substanþial la evaluarea betonului in situ.
Aceastã metodã se bazeazã pe
mãsurarea adâncimii de penetrare,
prin explozia încãrcãturii unui cartuº
standard, a unui cui de oþel, în
suprafaþa de beton de încercat.
Interpretarea rezultatelor încercãrii se
realizeazã prin corelarea adâncimii
de penetrare cu rezistenþa la compresiune a betonului (Feldmann 1977,
Carino 1994) (STAS 6652/1-82).
Încercãrile efectuate sunt influenþate de mãrimea agregatelor care
conduc la variaþii ale rezultatelor
testãrii. Avantajul acestei metode este
acela cã suprafaþa elementului încercat nu trebuie sã fie neapãrat planã

deoarece dimensiunea cuielor este
redusã (diametru 6,5 mm ºi lungime
8,0 cm) (fig. 6).
Metoda Hellenicã constã în împuºcarea unor tije standard (l = 34 mm,
t = 4 mm) în beton cu ajutorul unui
dispozitiv special (Hilti DX 100L).
Cuiele sunt smulse dupã circa 10 min.,
iar forþa de smulgere este mãsuratã cu
ajutorul unui manometru.
METODA PRIN SMULGERE ªI DEZLIPIRE
Metoda semidistructivã prin smulgere la suprrafaþã (Skramtajev 1938)
(Tremper 1944) (Kierkegaard – Hansen
1962) se bazeazã pe mãsurarea forþei
necesare pentru desprinderea unui
disc metalic, lipit (cu rãºinã epoxidicã) pe suprafaþa betonului, ºi interpretarea rezultatelor în vederea
determinãrii rezistenþei betonului
(STAS 6652/1-82) (fig. 7).
continuare în pagina 96 ®

[2]
unde:
Rc – rezistenþa betonului la compresiune (MPa);
C – constantã în funcþie de rezultatul încercãrilor pe cuburi de
etalonare;
d, D – diametrul amprentei ºi al bilei.

Fig. 4: Schema aparatului pentru
determinarea rezistenþei betonului prin
metoda amprentei. 1. Carcasã; 2. Terminaþie; 3. Tijã de percuþie; 4. Ciocan;
5. Resort.

Fig. 6: Imagine aparatul Windsor
Sursã: James Instruments, 2003

Sursã: Teodorescu M., 1996; Bãlan S.,
Arcan M., 1965.

Fig. 5: Curbele de transformare
diametru amprentã I(mm) – rezistenþã la
compresiune Rc (MPa)
94

Fig. 7: Aparatura de încercare semidistructivã prin smulgere. 1. Disc de smulgere;
2. ªurub dublu fii letat de cuplaj; 3. Tijã de tracþiune; 4. Camerã de presiune;
5. Picioare de reazem; 6. Manometru.
Sursã: James Instruments, IMEC, INCERC.
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a.

c.

b.

d.

Sursã: Carino, 1994

Fig. 8: Exemple de procedee de smulgere prin extracþie a pieselor metalice
postînglobate în beton: a. Procedeul BRE, b. Procedeul inel expandabil, c. Procedeul
CAPO, d. Procedeul prin smulgere la suprrafaþã.

Aceastã metodã mãsoarã direct
rezistenþa la întindere a betonului,
bazându-se pe corelaþia dintre rezistenþa la întindere a betonului ºi forþa
de smulgere a discului metalic.
În funcþie de suprafaþa discului se
deduce rezistenþa la întindere directã
(prin smulgere) a betonului ºi indirect, cu ajutorul unor curbe, tabele
sau relaþii de transformare, rezistenþa
la compresiune.
Modul de lucru constã în:
z lipirea discului (cu diametru de
50 sau 75 mm) cu rãºinã epoxidicã
de suprafaþa elementului de beton,
care va fi încercat, ºi pãstrarea 1-2 zile
la o temperaturã de minimum + 15 0C,
pentru a realiza întãrirea corespunzãtoare a adezivului;
z poansonarea conturului discului
la maximum 5 mm echidistanþã cu
adâncimi de cca 0,5 mm, pe
suprafaþa de beton, cu ajutorul unui
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kerner ascuþit, ºi unirea tuturor acestor puncte astfel încât sã rezulte un
ºanþ continuu (fãrã a se disloca agregate din beton);
z prinderea discului prin intermediul unei tije de tracþiune de
aparatul extractor (presã) ºi tragerea
pânã la smulgere. Forþa de smulgere
necesarã extragerii piesei înglobate va
fi înregistratã de manometrul presei.
Alte abordãri ale aceleiaºi metode
au fost dezvoltate în paralel în Danemarca (Kierkegsard-Hansen 1962),
(Teleni 1970), SUA (Richard 1977),
Anglia (Chabowski, Bryden-Smith
1980), (Bickley 1982).
Aceste procedee (fig 8) se bazeazã
pe mãsurarea forþei axiale sau a
momentului de torsiune necesare
extracþiei din beton a unor elemente
(piesei) preînglobate sau postînglobate
în beton, precum:

Fig. 9

Fig. 10: Dispozitive pentru extras carote

Sursã: James Instruments

Sursã: James Instruments, 2003; ROMTECH

1. Metoda fracturãrii interne a
betonului constã în mãsurarea indirectã a rezistenþei la întindere a
betonului, prin determinarea forþei
necesare extragerii unei tije metalice,
prevãzute cu inele expandabile. Forþa
mãsuratã de smulgere a tijei care
provoacã fracturarea internã a
betonului se coreleazã cu rezistenþa
la întindere a betonului.
2. Metoda smulgerii din profunzime este asemãnãtoare metodei fracturãrii interne, diferenþa constând în
calcularea rezistenþei la forfecare prin
smulgere ºi corelarea ei cu rezistenþa
la compresiune a betonului (fig 9).
Metoda semidistructivã prin smulgere se recomandã a fi aplicatã numai
în cazurile în care calitatea betonului
de la suprafaþa elementelor de construcþie este asemãnãtoare cu cea a
betonului din profunzime.
Aceastã metodã nu se recomandã
a fi aplicatã la: construcþii amplasate
în medii agresive la care atacul
chimic se produce de la suprafaþã,
construcþii sau elemente de construcþie avariate care prezintã defecte
locale sau degradãri structurale ale
betonului ºi la elemente de construcþie puternic armate sau cu strat
de acoperire cu beton sub 1–3 cm.
EXTRAGERE DE CAROTE
Extragerea de carote (Johansen R.
1970) se realizeazã cu ajutorul unui
echipament prevãzut cu tuburi de
oþel cu coroane de diamant industrial;
tuburile se rotesc cu circa 300 rot/min.
Extragerea carotelor se face prin
avansarea ansamblului tub – carotier
– motor de-a lungul glisierei maºinii.
Tubul se poate gãsi în poziþii înclinate
din 150 în 150, astfel încât se poate
gãsi oricând perpendicular pe
suprafaþa betonului de unde se extrage
proba (fig. 10) (STAS 6652/1-82;
C 54-81; James Intruments).
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Acest echipament taie epruvete
cilindrice denumite „carote“ care,
dupã o netezire a suprafeþelor de
capãt se încearcã prin rupere la presã,
pentru determinarea rezistenþei la
compresiune.
METODA RUPERII
Metoda ruperii (din limba englezã
– Broken off specimens by splitting
„BOSS”) se aseamãnã în principiu cu
celelalte metode menþionate, fiind
folositã pentru evaluarea maturizãrii
betonului (Johansen 1970). Principiul
acestei metode constã în ruperea
unor probe (cilindrice sau prismatice), care sunt ataºate de elementele

Fig. 11: a. Modulele probelor ataºate
de cofraj; b. Probele BOSS dupã decofrare

de beton armat, ele fiind formate prin
turnare în acelaºi timp cu elementul
de beton (fig. 11). Încercarea probelor
BOSS se realizeazã prin ruperea lor la
suprafaþa elementului.
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Apariţii editoriale
Cu toate cã înainte de 1990, mai
tot orãºeanul „tuna ºi fulgera”
împotriva betoanelor care au urcat
oraºele pe verticalã uniformizând
arhitectura blocurilor ºi cvartalelor de
locuinþe, ca sã nu mai vorbim despre
coloºii industriali, betonul rãmâne în
continuare o soluþie constructivã, dar
cu alte rosturi ºi interpretãri.
Ne gândim, în primul rând, la
„cântãrirea” variantei lui de folosire
sub aspectul noilor exigenþe privind
raportul preþ-calitate ºi, nu în ultimul
rând, a funcþionalitãþii ºi eficienþei
investiþiei în care este încorporat
acest sistem constructiv.
În aceastã nouã viziune, consemnãm ºi recenta apariþie în literatura de
specialitate a lucrãrii „Evaluarea conformitãþii betonului” a dlui dr. ing.
Octavian George Ilinoiu.
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Consecvent preocupãrilor sale
didactice, autorul pleacã în acest
studiu de la faptul cã evaluarea conformitãþii betonului constituie unul
dintre cele mai importante ºi complexe capitole din vasta tematicã a
executãrii lucrãrilor din beton, beton
armat ºi beton precomprimat.
Pentru a avea o viziune cât mai
complexã despre evaluarea conformitãþii betonului, autorul, dl dr. ing.
Octavian George Ilinoiu, se bazeazã
în lucrarea sa pe un vast studiu ºi
referinþe bibliografice, încadrându-se
în ansamblul exigenþelor privind controlul calitãþii lucrãrilor de construcþii
din beton.
Întreaga lucrare se poate constitui
ºi un îndemn pentru specialiºtii din
domeniu, precum ºi pentru studenþii

care, încã de pe bãncile facultãþii de
construcþii, trebuie sã se alinieze unor
concepte fãrã de care România nu va
putea fi competitivã din acest punct
de vedere odatã cu intrarea în noua
configuraþie europeanã. Înnoirea, ca
mentalitate ºi activitate, este una dintre
soluþiile progresului ºi în activitatea
de construcþii. 
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Performanþele echipamentelor
de punere în operã a betonului
CRITERII ªI METODE DE EVALUARE INTERNAÞIONALE
drd. ing. Roza PAIOVICI, dr. ing. Aurelia MIHALCEA – ICECON SA Bucureºti

Cerinþele de calitate pentru materiale, echipamente, maºini ºi utilaje de preparare, transport ºi pu
unere în operã a
betoanelor sunt elaborate pe baza prevederilor cuprinse în legile ºi documentele norrmative specifice din þarã, cele
europene ºi internaþionale.
CERINÞE DE PERFORMANÞÃ
PENTRU VIBRATOARELE DE EXTERIOR
z Frecvenþa vibratorului de exterior trebuie sã fie în conformitate cu
specificaþiile producãtorului.
z Forþa centrifugã
Motorul principal al vibratorului
de exterior trebuie sã funcþioneze fãrã
pierdere de vitezã, pentru a menþine
forþa centrifugã constantã la solicitarea maximã conform destinaþiei.
z Acceleraþia vibratorului trebuie
sã fie mai mare de 30 m/s2, atunci
când funcþioneazã în sarcinã conform
specificaþiilor producãtorului.
z Durata de încercare a unitãþii de
putere trebuie sã fie continuã. În cazul
motoarelor electrice se admite o duratã
de 30 minute.
z Intensitatea curentului electric ºi
consumul de putere
Atunci când vibratorul e supus
încercãrilor, intensitatea curentului
electric ºi consumul de putere pentru
vibratoarele electrice trebuie sã
fie în conformitate cu specificaþiile
producãtorului.
z Cerinþe de securitate
Pentru proiectarea vibratoarelor
externe în condiþii de securitate, este
recomandat sã fie utilizate principiile
tehnice ºi specificaþiile date de
ISO/TR 12100-2:1992 „Securitatea
maºinilor – Concepte de bazã, principii
generale de proiectare - Partea a II-a:
Principii tehnice ºi specificaþii” .
z Cerinþe pentru montarea ºi
demontarea vibratoarelor de exterior
1. Cerinþe generale
Vibratorul trebuie sã corespundã
cerinþelor din CEI/IEC 60204-1 ºi de
CEI/IEC 60034-1.
2. Gradul de protecþie
Furtunul vibratorului trebuie sã fie
prevãzut cu o protecþie de cel puþin
IP55, datoritã expunerii la curãþarea
cu jet de apã ºi la particule fine de
praf, conform CEI/IEC 60034-5.

3. Protecþia la suprasarcini
Protecþia la suprasarcini a vibratoarelor electrice de exterior trebuie
prevãzutã pentru fiecare motor cu
putere nominalã mai mare de 0,5 kW.
Recomandãrile privind protecþia la
suprasarcini sunt supuse CEI/IEC
60204-1.
4. Performanþe termice
Creºterea temperaturii vibratoarelor de exterior trebuie sã rãmânã în
limitele clasei de izolare CEI/IEC 60034-1.
5. Împãmântarea
Vibratorul trebuie prevãzut cu
mijloace de conectare la un conductor de protecþie. Performanþele acestor mijloace trebuie sã fie conform
CEI/IEC 60034-1.
pentru vibratoarele
z Cerinþe
externe electrice portabile
1. Instalaþia electricã
Instalaþia electricã a vibratoarelor
de exterior electrice portabile trebuie
sã corespundã cerinþelor IEC 745-1 ºi
IEC 745-2-12.
2. Nivelul echivaalent de zgomot
de exterior
Nivelul echivalent de zgomot al
vibratoarelor externe electrice portabile la funcþionarea în gol nu trebuie
sã fie mai mare de 85 dB (A) la distanþa de 1 m de vibrator (ISO 1999 ºi
ISO 9612).
pentru vibratoarele
z Cerinþe
pneumatice ºi hidraulice de exterior
Vibratoarele pneumatice ºi hidraulice de exterior trebuie sã corespundã
urmãtoarelor cerinþe:
- sã asigure funcþionarea corectã
din cadrul testãrilor operaþionale;
- sã treacã încercarea de presiune
la presiunea de lucru maximã în
toate condiþiile în care urmeazã sã fie
utilizat;
- scurgerile (pierderile) ºi deteriorarea componentelor vibratorului sã
nu genereze un pericol de ejectare a
fluidului;

- furtunurile trebuie sã corespundã
standardului ISO 2398 ºi 8331 ºi
racordurile sã fie conform 6150 ºi
7241-1.
z Cerinþe pentru încercarea în gol
a vibratoarelor de exterior
Încercarea în gol a vibratoarelor
de exterior trebuie fãcutã în condiþiile
prevãzute în standardele aplicabile.
Timp de 2 minute de lucru, vibratorul
trebuie sã dovedeascã corectitudinea
operaþiei. Toate componentele trebuie sã fie asigurate ºi sã fie prevenite
pierderile.
z Cerinþe pentru încercarea în
sarcinã a vibratoarelor de exterior
Încercarea în sarcinã a vibratoarelor externe trebuie fãcutã în conformitate cu prevederile standardelor
de specialitate. Vibratorul exterior trebuie sã funcþioneze corect timp de
3 minute.
În timpul încercãrii, trebuie
mãsurate acceleraþia ºi frecvenþa (sau
amplitudinea), precum ºi intensitatea
curentului electric ºi consumul de
putere.
METODE D E E VALUARE
A P ERFORMANÞELOR
z Încercarea în gol se face în
modul urmãtor: vibratorul trebuie
amplasat în poziþie orizontalã pe un
covor din cauciuc cu o grosime de
25 mm pânã la 50 mm în funcþie de
puterea vibratorului.
z Încercarea în sarcinã se efectueazã astfel:
- un cub din oþel sau fontã poate fi
utilizat drept sarcinã utilã;
- vibratorul trebuie bine fixat de
sarcina utilã (cub). Masa utilizatã
drept sarcinã utilã este datã tabelar
pentru diferite tipuri particulare de
vibratoare.
Masa sarcinii utile trebuie fixatã
rigid de vibrator în timpul testãrii în
sarcinã.
continuare în pagina 100 ®
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- Pentru vibratoarele cu acþionare
hidraulicã sau pneumaticã, masa
sarcinii utile trebuie selectatã în
funcþie de consumul de putere.
- Vibratorul împreunã cu sarcina
utilã se amplaseazã orizontal pe un
covor din cauciuc.
z Mãsurarea frecvenþei
Frecvenþa vibratorului se mãsoarã
cu un vibrometru sau stroboscop în
condiþiile de încercare în sarcinã.
Tahometrul poate fi utilizat suplimentar pentru mãsurarea rotaþiei
motorului (turaþiei -rot/min).
z Evaluarea forþei centrifuge
Forþa centrifugã poate fi evaluatã
utilizând una din urmãtoarele metode:
- metoda de mãsurare;
- metoda de calcul ºi mãsurare.
Prin metoda mãsurãrii, forþa centrifugã se calculeazã cu ajutorul formulei:
F=mxa
în care:
m – masa mãsuratã a vibratorului
ºi a sarcinii utile;
a – acceleraþia vibratorului ºi a sarcinii
utile.
Vibratorul împreunã cu sarcina
utilã trebuie amplasat orizontal.
Acceleraþia trebuie mãsuratã cu
un vibrometru (conform ISO 8041)
sau prin mãsurarea amplitudinii ºi a
frecvenþei.

În cea de-a doua situaþie, acceleraþia maximã poate fi calculatã cu
ajutorul urmãtoarei relaþii:

în care amax - acceleraþia maximã (m/s2);
A – amplitudinea maximã (cm);
n – frecvenþa (Hz).
Prin metoda de calcul ºi mãsurare,
forþa centrifugã se calculeazã cu ajutorul formulei:

în care:
m – masa neechilibratã (kg);
e – excentricitatea (m);
n – turaþia vibratorului.
Masa neechilibratã poate fi determinatã prin mãsurare directã.
Valoarea excentricitãþii poate fi
determinatã prin metode grafice.
Turaþia vibratorului corespunde
frecvenþei sale multiplicate cu 60.
z Mãsurarea acceleraþiei
Aceleraþia se mãsoarã cu un
vibrometru (conform ISO 8041) sau prin
mãsurarea amplitudinii ºi frecvenþei.
z Mãsurarea consumului de putere
Consumului de putere se determinã, de obicei, prin mãsurare utilizând ampermetre ºi wattmetre.
z Încercãri pentru verificarea
cerinþelor de securitate
- Vibratoare electrice de exterior
fixe ºi mo
obile
Gradul de protecþie
Încercãrile caracteristice sunt în
conformitate cu prevederile standardului CEI/IEC 60034-5.

Fig. 1: Vibrator electric de exterior:
1. stator; 2. masã excentricã; 3. fiºã;
4. placã de bazã.

Fig. 2: Vibrator pneumatic de exterior:
1. furtun; 2. amortizor; 3. bilã;
4. placã de bazã.
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Fig. 3: Vibrator electric portabil de exterior:
1. motor electric; 2. masã excentricã;
3. comutator; 4. mâner; 5 fiºã.

- Testul de protecþie la suprasarcini
Eficacitatea protecþiei vibratorului
la suprasarcini se verificã prin suprasolicitare ºi verificarea acþiunii de
întrerupere. Suprasarcina poate fi
realizatã prin echiparea cu un dispozitiv de protecþie cu intensitatea
curentului mai mare decât valoarea
nominalã.
Determinarea performanþelor ter-mice se efectueazã în conformitate cu
cerinþele standardului CEI/IEC 60034-1.
Test de împãmântare
Se verificã vizual terminalul de
protecþie, în ceea ce priveºte amplasarea, destinaþia ºi mãsurarea secþiunii
sale transversale în conformitate cu
prevederile standardului CEI/IEC 60034-1.
- Vibratoare electrice portabile
Încercarea instalaþiei electrice se
face în conformitate cu IEC 745-1 ºi
IEC 745-2-12.
Determinarea expunerii zilnice la
vibraþii
Mãsurarea expunerii operatorului
la vibraþii transmise prin mânã se
efectueazã conform metodei stabilite
în ISO 5349-2.
Determinarea nivelului de zgomot
erior
echivalent emis de exte
Mãsurarea nivelului de zgomot
echivalent trebuie efectuatã utilizând
un sonometru, cu funcþionarea vibratorului în gol. Microfonul se amplaseazã la distanþa de 1 m faþã de vibrator
ºi la înãlþimea de 1,5 m.
Vibratoarele pneumatice ºi hidraulice de exterior
Se verificã funcþionarea corectã a
vibratoarelor la presiunea operaþionalã ºi la presiunea de lucru maximã.
De asemenea, trebuie verificate
documentele de atestare a performanþelor furtunurilor ºi racordurilor
cu cuplare rapidã.
Diverse tipuri de vibratoare sunt
prezentate în fig. 1-4. 

Fig. 4: Vibrator hidraulic de exterior:
1. motor hidraulic; 2. angrenaj; 3. roatã
dinþatã montatã pee arborele rotorului;
4. masã excentricã; 5. carcasã;
6. furtun de alimentare.
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We put the materials in motion

Universul echipamentelor specializate
Eurobody îºi continuã activitatea de promovare pe piaþã
a produselor destinate procesului de construcþie, cu utilaje
pentru transportul ºi pomparea betonului la locul de punere
în operã.

Prin grupul de specialiºti cu o
vastã experienþã în domeniul utilajelor de construcþii, Eurobody constituie o certitudine pentru o bunã
alegere a produselor promovate de
aceastã firmã.
Suntem alãturi de dumneavoastrã cu un colectiv de
proiectare dinamic, o secþie de
execuþie de calitate, un service
eficace, un birou comercial aflat
lângã client ºi un management
îndrãzneþ.
Pe piaþa româneascã se simte o nevoie
crescândã de echipamente variate ºi din ce în ce
mai performante, motiv pentru care Eurobody s-a
implicat în construcþia ºi promovarea unei game
diverse de utilaje pentru construcþii.
Pompele de beton reprezintã tot mai mult o
necesitate pentru realizarea construcþiilor astãzi
când, din dorinþa de tot mai mult spaþiu, clãdirile
sunt din ce în ce mai înalte.
Eurobody s-a orientat în promovarea pe piaþã a
produselor MECBO.
Pompele de beton MECBO pot fi montate pe
ºasiuri RENAULT, DAF, IVECO, MAN ºi
MERCEDES, asigurând o garanþie a calitãþii ºi a
performanþelor tehnice atât pentru instalaþie,
cât ºi pentru autoºasiu.

Unitatea de pompare PULSAR care echipeazã pompele de beton
MECBO reprezintã o noutate pe piaþa româneascã, impunând un
nou standard în execuþia de pompe. Sistemul de acþionare hidraulic
– tangenþial al valvei „S” de beton realizeazã un debit uniform de
beton, anulând practic eforturile care duc la sãltarea necontrolatã a
braþului, cum se întâmplã la sistemele tradiþionale.
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Pompele de beton MECBO prezentate au
câteva caracteristici speciale care le propulseazã
în faþã, atunci când intrã în competiþie cu alte
produse similare:
z sistem de comandã prin cablu ºi radio;
z sistem de curãþare a tubulaturii cu pompã de
apã ºi cu aer comprimat;
z kit pentru montarea ºi demontarea
pistoanelor de cauciuc din unitatea de pompare;
z sistem hidraulic cu pompã cu debit variabil;
z vibrator pentru cuvã de alimentare cu beton.

Noi vã oferim posibilitatea sã vã configuraþi
singuri utilajul, în funcþie de necesitãþile dvs.,
combinând diversele lungimi de braþe (cu posibilitatea de realizare a braþului în variante cu
4, 5 sau 6 segmente, la aceeaºi lungime de
braþ), cu unitãþi de pompare cu diferite
debite ºi tubulaturi cu unul sau douã circuite
la diametrele dorite de dvs. (I100 sau I125).

Alte idei inovatoare ale pompelor MECBO ne pot convinge sã le apreciem la justa lor valoare:
• cuva cu agitator bascula• posibilitatea de prelungire
bilã, cu posibilitatea de mentea braþului pentru transportul
nanþã în condiþii optime (uºor ºi
betonului mult în interiorul
repede);
construcþiei.

Prin prezenþa lor tot mai cerutã pe ºantierele de construcþii, achiziþia pompelor de beton reprezintã o bunã investiþie
ºi un indicator economic al firmei respective.
CEFIN ROMÂNIA
Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov
(autostrada Bucureºti-Piteºti, km 13,2)
077040 – ROMÂNIA
Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226;
+40 742 358 653
Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000;
E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com

ARGEª
Str. Depozitelor,
Aleea ACH 20A,
Piteºti
Tel./Fax: 0248 214 405
pitesti@cefin.com
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TIMIª
Calea ªagului DN 59,
km 8+700, Timiºoara
Tel./Fax: 0256 295 895
timisoara@cefin.com

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

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

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

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

103

vã oferã...
Tehnologia de turnare a betonului
cu braþe staþionare la clãdiri înalte
Putzmeister oferã o gamã largã de produse specifice pieþei de investiþii, în care pompele de beton ºi utilajele care livreazã betonul la locul solicitat de client
ocupã un loc principal.
Pentru un numãr mare de secþiuni ale clãdirilor
înalte, betonul trebuie turnat rapid ºi economic.
În combinaþie cu un trailer, pompele de beton urcã
betonul pe clãdire la braþele staþionare.
Sistemul este ideal pentru betonarea pe fiecare nivel
la clãdirile înalte.
Sistemul modular MXR
reprezintã o aplicare
la

programul

braþe

de

staþionare

Putzmeister. Braþul
pliat al pompei de

hidraulic ºi cu comandã de la distanþã.
Coloanele care susþin braþele traverseazã
deschiderile mici din planºee sau sunt
montate în golurile construcþiilor folosind trei
pasarele. Urcarea lor
se face prin cãþãrare
cu cilindri hidraulici ºi

beton, de pe camion,

sisteme de zãvorâre.

este ridicat cu o

Operaþii de urcare:

macara ºi fixat la

În timpul lucrului,

vârful coloanei

braþul poate fi mutat

tubulare,

prin miºcarea rapidã

montate
pe construcþie.
Ridicarea braþelor
cu coloane tubulare
standard PM se face
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a sistemului de desfãºurare. Baza acestor
realizãri tehnice Putzmeister o reprezintã
sistemul electronic de control al miºcãrii
braþului de turnare EBC.
Pentru deschideri mari, braþul staþionar
se poate cupla la una sau mai multe
conducte de transport al betonului pentru
asigurarea unui sistem rapid de lucru.
Executarea unei betonãri economice se
face cu ajutorul unui distribuitor mecanic al
braþului, ideal pentru acoperirea unor
suprafeþe mari.
Numeroasele recorduri mondiale în
pomparea pe distanþe lungi a betonului
demonstreazã performanþele produselor Putzmeister, realizate sub
motto-ul „Valori pentru viitor".

 Revista Construcþiilor  iulie 2006

105

Komatsu WA250-5
Soluþia profesionistã de încãrcare
Komatsu, al doilea producãtor mondial de utilaje de construcþii, oferã
o gamã impresionantã de încãrrcãtoare frontale. O mare parte din producþia
de încãrcãtoare frontale KOMATSU se realizeazã la fabriica KOMATSUHANOMAG din Germania. În momentul de faþã sunt disponibile nu mai
puþin de 21 de modele, având puteri ale motoarelor cuprinse între 54 CP
(modelul WA65-5) ºi 1585 CP (modelul WA1200-3).
Înccãrcãtorul frontal KOMATSU WA250-5 reprezintã o combinaþie perfectã
de performanþã, confort ºi econom
mie. Este o maºinã robustã, extrem de
bine echipatã ºi foarte fiabilã ºi, în acelaºi timp, foarte eco
onomicã.

KOMATSU W A250-5
5
UN Î NCÃRCÃTOR V ERSATIL
Încãrcãtorul frontal KOMATSU
WA250-5 este oferit în echiparea standard cu Sisteem de Control al Tracþiunii
(TCS). Dacã operatorul activeazã sistemul de control al tracþiunii, efortul
maxim de tracþiune este limitat
automat la 80%, pentru a preveni
patinarea pneurilor în cadrul operaþiunilor uºoare de depozitare sau în
lucrul pe soluri nisipoase ºi pentru a
prelungi durata de viaþã a pneurilor.

poate fi vizitat foarte uºor prin pãrþile
laterale, iar ventilatorul ºi radiatorul,
prin partea din spate. Radiatorul
poate fi curãþat foarte simplu prin
glisarea în lateral a ventilatorului.
Sistemul hidraulic de frânare este
de tip dublu circuit. Frânele sunt
multi disc ºi sunt imersate în baie de
ulei, oferind cel mai mare grad de
siguranþã în exploatare ºi o duratã de
viaþã mare. Beneficiile acestui sistem
de frânare constau în faptul cã nu este
afectat de condiþiile de mediu ºi de
lucru, putând intra în lucru imediat
dupã pornirea motorului ºi neavând
nevoie de nici un fel de mentenanþã.
Sistemul de gresare automat reduce
timpii de gresare la minimum ºi costurile legate de gresarea manualã ºi
de întreþinere preventivã.
EMMS (Sistem de Monitorizare a
Funcþiilor Echipamentului) reprezintã
un sistem de monitorizare modern ºi
eficient care poate fi citit de cãtre
operatori sau de cãtre inginerii de
service. Dacã apare o eroare, este
imediat vizibilã pe monitor în limba
care a fost selectatã.

KOMATSU W A250-5
5
UN Î NCÃRCÃTOR U ªOR D E U TILIZAT
ªI Î NTREÞINUT
nerea nu a fost niciodatã
Întreþin
mai uºor de realizat, accesul la toate
pãrþile motorului fiind extrem de
mare. Capota motorului este construitã de asemenea naturã încât motorul

KOMATSU W A250-5
5
UN Î NCÃRCÃTOR C ONFORTABIL
Cabina SPACECAB este printre
cele mai spaþioase din aceastã clasã
de încãrcãtoare ºi oferã condiþii
aproape la fel de bune ca multe dintre
autoturismele pe care le conducem zi
de zi. Geamul frontal, prin design-ul

KOMATSU W A250-5
5
UN Î NCÃRCÃTOR P RODUCTIV
Motorul KOMATSU din dotarea
încãrcãtorului WA250-5 furnizeazã
135 CP la 2000 rpm. Cuplul motor
oferit împreunã cu transmisia hidrostaticã contribuie atât la uºurinþa deosebitã
a încãrcãtorului de a urca pante mai
abrupte, cât ºi la realizarea unui consum minim de combustibil. În toate
operaþiunile efectuate (încãrcat din stoc
+ cãrat + încãrcat în camion), încãrcãtorul KOMATSU WA250-5 a realizat
cicluri de lucru mai rapide comparativ
cu utilajele din gama sa, precum ºi
economii importante de combustibil.

sãu special, oferã o vizibilitate excelentã
operatorului; acesta are acces vizual
la nivelul cupei ºi chiar la nivelul
pneurilor. Cabina este montatã pe
niºte suporþi ce absorb vibraþiile,
asigurând un confort deosebit ºi un
nivel de zgomot extrem de redus la
interiorul cabinei. În plus, instalaþia
de climatizare ºi scaunul cu încãlzire
oferã un confort deosebit operatorului, atenuându-i în acelaºi timp
starea de obosealã.
O altã facilitate oferitã în echiparea
standard o reprezintã comanda tip Joystick care înglobeazã mai multe funcþii
ale maºinii. De exemplu, din Joystick
poate fi controlatã cupa de încãrcare
(încãrcare-descãrcare), braþul de încãrcãtor (sus-jos), cutia de viteze (înainteneutru-marºarier). Totodatã este asiguratã
ºi simultaneitatea miºcãrilor încãrcãtorului, ceea ce ajutã la realizarea
unor performanþe ºi a unei productivitãþi de invidiat.
KOMATSU
SERVICE ª I P IESE D E S CHIMB
Când cumpãraþi un utilaj de construcþii KOMATSU, vi se oferã mult
mai mult decât produsul în sine.
Service-ul MARCOM vã este alãturi în
orice situaþie, pe toatã durata de viaþã
a utilajului. Piesele de schimb sunt
disponibile în cel mai scurt timp posibil, iar intervenþiile se programeazã
într-un interval minim de timp. 

Komatsu WA250-5
Date tehnice
Motor: 135 CP
Greutate operaþionalã: 13.800 kg
Volum cupã: 2,0 - 4,0 m3
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ICE, reprezentatã în România de RomNed
UTILAJE PENTRU FUNDAÞII
ICE, al cãrei sediu principal este în
Almere – Olanda, este o companie
specializatã în utilaje pentru fundaþii,
în principal ciocane hidraulice pentru
vibro-împingere palplanºe, þevi, piloni
metalici sau de lemn, în aproape
toate tipurile de soluri. Înfiinþatã în
urmã cu 28 de ani, International Construction Equipment BV este reprezentatã în circa 50 de þãri, oferind
calitate ºi experienþã în fundaþii pe sol
sau pe terenuri acoperite de ape.
Firma oferã o gamã largã de ciocane
hidraulice certificate ISO 9001 pentru
asigurarea calitãþii, unitãþi vândute cu
20 de ani în urmã continuând sã-ºi
facã datoria pe ºantierele de construcþii din lumea întreagã.
Romned, împreunã cu ICE, oferã,
de asemenea, soluþii de finanþare
flexibile – leasing extern sau intern –
venind astfel în întâmpinarea cerinþelor unei variate categorii de clienþi
din România.

Existã 3 tipuri diferite
de utilaje: montate pe
excavatoare, suspendate
de cârligul unei macarale
ºi susþinute de un sistem
de ghidare.
25 de modele diferite
sunt disponibile pentru ataºarea pe excavatoare sau
miniexcavatoare (foto 1 ºi 2)
folosind circuitul hidraulic
al acestora, ceea ce reduce
substanþial costurile de
investiþie. Gama este de la 2 pânã la
34 Kgm moment excentric, cu
greutãþi proprii de la 490 kg pânã la
3.895 kg, incluzând menghina, specificã
elementului ce se înfige în pamânt.
În funcþie de tipul aplicaþiei, cu acelaºi
utilaj se poate scoate palplanºa în
acelaºi timp foarte scurt. În locul menghinei se poate monta o placã compactoare, putând astfel folosi utilajul
pentru compactãri la nivelul solului
sau în excavaþii.

Deosebitã din punct de vedere
tehnic este soluþia Resonance Free
care face ca utilajul sã nu vibreze la
pornire sau oprire, existând astfel
posibilitatea lucrului în imediata
vecinãtate a altor clãdiri sau în centrul oraºelor (foto 3). Gama acestora
se întinde de la 5 pânã la 64 Kgm
moment excentric cu greutãþi proprii
între 1490 kg ºi 9500 kg.
Aceste utilaje se pot monta pe
excavatoare sau lucreazã independent, fiind alimentate de corpuri
separate de putere hidraulicã, produse,

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6

Foto 7

de asemenea, de ICE. În astfel de situaþii utilajele sunt suspendate cu ajutorul unor macarale (foto 4 ºi 5), forþa
de impact fiind datã de greutatea proprie ºi de momentul excentric produs
de ciocane.
Gama de ciocane hidraulice vibratoare de frecvenþã normalã se întinde
de la 23 la 110 Kgm moment excentric cu greutãþi proprii (incluzând ºi
menghina) de la 4.390 kg la 15.865 kg.
Unitãþile sunt executate etanº,
putând fi efectuate astfel lucrãri sub
nivelul apei (foto 6).
Menghinele utilizate sunt specifice
în funcþie de ceea ce se introduce în sol,

putând fi universale sau pentru piloni,
þevi, diferite profile sau palplanºe.
Existã modele care apucã ºi ridicã
palplanºele sau care susþin þevile ce
trebuie înfipte în pãmânt.
Unitãþile de putere hidraulicã (foto 7)
furnizate de ICE asigurã debitul ºi
presiunea hidraulicã atunci când
acestea nu sunt disponibile la locul
aplicaþiei sau cele asigurate de excavator sunt insuficiente. Ele sunt puse
în funcþiune de motoare Diesel John
Deere sau Caterpillar de la 103 CP
pânã la 1.256 CP, asigurând un debit
de la 120 la 1.368 l/min ºi o presiune
de la 340 la 370 bari. Unitãþile pot,

d e asemenea, comanda ciocane
hidraulice (picoane), foreze, pompe,
utilaje de demolat, cilindri hidraulici,
precum ºi orice altã aplicaþie ce necesitã
debitul ºi presiunea corespunzãtoare.
Echipa Romned asigurã service-ul
la punctul de lucru, diminuând astfel
timpul de intervenþie. Existã, de
asemenea, posibilitatea închirierii de
utilaje cu specialiºtii necesari diferitelor
tipuri de lucrãri.
ICE asigurã fiabilitate ºi calitate,
recuperarea rapidã a investiþiei, service
rapid ºi soluþii deosebite pentru aplicaþii speciale. 
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Managementul mediului
Utilizarea tehnologiei informaþiei în monitorizarea versanþilor
dr. ing. Felicia URSACHE, dr. ing. Gheorghe PLEªU – SC Habitat Proiect SA Iaºi

Rezolvarea problemelor legate de administrarea ºi analiza rapidã, corectã ºi organizatã a informaþiiilor oferite de
planurile urbanistice generale atât la nivel local, cât ºi la nivel regional, implemeentate într-un program GIS (Tehnologia
sistemelor de informaþii geografice), duc la elaborarea metodo
ologiilor pentru evaluarea folosirii durabile a resurselor
sol/teren corelate cu mediul înconjurãtor (proiectare, implementare ºi exploatare).
Referindu-ne la relieful municipiului Iaºi ce se aflã la contactul a douã subunitãþi geografice ale Podiºului
Moldovei: Câmpia Moldovei ºi Podiºul Central Molldovenesc, se poate observa cã formarea ºi evoluþia teraselor râului Bahlui constituie rezultatul unor uºoare ridicãri ale scoarþei corelate cu coborârea continuã a nivelului de bazã
marin ºi cu osciilaþiile climatice din pliocen ºi cuaternar. Relieful zonei se prezintã sub forma unor interfluvii laargi cu
platou întins cu pante reduse pe versantul stâng (nordic) ºi creºte pronunþat cu pante de 220-270 pe versantul drept
(sudic) care, în unele pãrþi, este afectat de eroziune ºi alunecãri de teren.
Dato
oritã mãrimii localitãþii, precum ºi aºezãrii sale la interferenþa unor structuri geomorfologice difeerite, cu o largã
diversitate a formelor de relief, perimetrul Iaºiului este afectat de toate categorriile de factori degenerativi ai solului.
În funcþie de grupele de soluri, regãsim ridicate procente de aciditate sau salinizare, exces de umiditate ºi inundabilitate,
compactitate, eroziune, alunecãrii ºi ravene (suma factorilor de degradare a solurilor din municipiu, luat fiecare în
parte, depãºeºtee suprafaþa totalã a localitãþii).
TEHNOLOGIA REALIZÃRII LUCRÃRILOR
CA BAZE DE DATE COMPLEXE GIS
În rezolvarea unui model de abordare a planificãrii urbane ºi de utilizare eficientã a acesteia în politica
dezvoltãrii locale ºi administrãrii teritoriului, o nouã bazã pentru proiectarea urbanã ce construieºte baza
informaticã, suportul topo-cadastral
ºi harta digitalã inteligentã sunt
implementate într-un program GIS de
proiectare urbanã. Astfel, prin implementarea unui GIS, se va asigura eficienþã, creându-se o bazã logisticã
necesarã demarãrii de noi proiecte
comunitare cu urmãtoarele obiective
principale:

z integrarea informaþiilor din
cadastrul general cu cele provenite
din cadastrul imobiliar-edilitar;
z crearea instrumentelor necesare
pentru referenþierea spaþialã.
Controlul implicã un proces ce
are ca scop analizarea modului în
care sunt aplicate planurile în realitate ºi care presupune stabilirea standardelor, monitorizarea ºi mãsurarea
realitãþii, adoptarea planurilor pentru
pãstrarea aceluiaºi scop fundamental.
Planificarea dezvoltãrii implicã atât
analiza situaþiei reale, cât ºi simularea
unor scenarii atât a componentelor
fizice, cât ºi a celor funcþionale, respectiv
socio-economice (fig.1).

În ceea ce priveºte monitorizarea
versanþilor, obiectivele principale ale
software-ului (GIS), constau în:
z generarea curbelor de nivel ºi
de modelare teren;
z zonarea funcþionalã în mediu GIS.
Pentru punctele de referinþã fixate
opþional, se vor executa mãsurãtori în
plan, datele fiind consemnate în foaia
de observaþie a versantului. Pentru
punctele la care se constatã o activitate mai mare din punctul de vedere
al deplasãrii, se va trece la unele
activitãþi: realizarea periodicã a profilurilor de teren, stabilirea unor
foraje etc., în final, obþinându-se un
plan zonal în funcþie de gradul de
deplasare a versantului, precum ºi de
direcþiile vectorului de deplasare.

Fig. 1: Monitorizarea versanþilor
112

 Revista Construcþiilor  iulie 2006

Dezvoltarea economiei mediului
vizeazã conturarea unui concept de
dezvoltare durabilã, în care agricultura în zonele urbane sã cedeze treptat în favoarea unor activitãþi de
îmbunãtãþire a calitãþii mediului, din
care amintim:
z combaterea eroziunii solului;
z consolidãri de versanþi prin
lucrãri de împãduriri;
z crearea spaþiilor verzi controlate;
z înfiinþarea unor plantaþii forestiere melifere;
z regularizãri de ape ºi asanarea
unor cursuri poluate;
z reamenajãri sau acumulãri noi
de ape;
z reamenajarea bazelor de agrement intravilane, extravilane ºi
periurbane.
În cea mai mare parte, formaþiunile acoperitoare ale versanþilor sunt
reprezentate prin deluvii argiloase, în
structura cãrora sunt intercalaþii ºi
lentile cu fracþiuni granulometrice de
nisip ºi praf. Textura coloidalã ºi componenþa montmorilloniticã din cadrul
compoziþiei mineralogice favorizeazã
absorbþia apei în cantitãþi mari, ceea
ce conduce la umflarea argilelor ºi
formarea suprafeþelor de alunecare
plane ºi semicilindrice (cazul deluviilor mai mici din cartierul Munteni)
sau asociate în succesiuni de trepte,
în zonele Bucium-Tomeºti, GalataMiroslava, Ursulea-Tîrguºoru Copou,
Þicãu, Aurora, Brânduºa.
Evoluþia lentã ºi ciclicã a
fenomenelor de instabilitate a versanþilor constatate încã în perioada
1930–1932 ºi reactivate între anii
1969 ºi 1989, favorizatã de regimul
precipitaþiilor, de pantele mari ºi
structura geomorfologicã a versanþilor, duce la producerea degradãrii
imobilelor, a reþelelor tehnico-edilitare, strãzilor, afectând urmãtoarele
zone din municipiul Iaºi:
z versantul Þicãu, frontul cuprins
între strãzile Poligon ºi Plevnei, mai
afectate fiind strãzile S. Bãrnuþiu,
Crivãþ, Soarelui, B. ªt. Delavrancea,
Bogdan-Vodã, stradela Sãrãriei, Plevnei;
z versantul Cetãþuia-Manta Roºie
– zidul mãnãstirii Cetãþuia;
z versantul Brânduºa: apariþii de
izvoare care determinã instabilitatea
versantului;
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z Grãdina Botanicã: str. Podgoriilor
impracticabilã, rigolele pereate distruse, str. Coºbuc din amonte câteva
imobile cu pereþii fisuraþi;
z versantul Bogdan: s-au construit
numeroase imobile, plantaþia de protecþie fiind defriºatã, punând în pericol stabilitatea versantului;
z versantul Aurora: forfecarea
frecventã a drenurilor forate orizontal,
a chesoanelor;
z versantul Crucea-Roºie: apariþii
de izvoare;
z versantul Ursulea: obiectiv periclitat Casa memorialã „M. Sadoveanu”,
cãminele de drenare degradate, tubulatura de drenare demuflatã, apariþii
de izvoare;
z zona ªcolii Normale „Vasile
Lupu”: sãpãturi ºi tasãri de teren,
apariþii de izvoare;
z zona centralã a municipiului
Iaºi: afectaþi de ridicarea nivelului
pânzei freatice.
STRATEGII DE URMÃRIRE
A COMPORTÃRII VERSANÞILOR
Urmãrirea curentã a comportãrii
în exploatare a lucrãrilor de consolidare executate este o activitate permanentã de culegere a datelor
privind starea tehnicã a construcþiei
(corelatã cu activitatea de întreþinere
ºi reparaþii), având ca obiectiv
menþinerea construcþiilor la parametrii proiectaþi, se realizeazã prin
examinarea vizualã directã, cu
mijloace simple de mãsurare de uz
curent (mãsurarea nivelului apei
pânzei freatice în forajele verticale ºi
mãsurarea debitelor drenurilor).
Activitatea de întreþinere ºi reparaþii
a lucrãrilor de consolidare constã în:
z refacerea traseelor rupte (forfecate), prin sãpãturã deschisã;
z refacerea zonelor degradate ale
ºanþurilor dalate ºi permeate;
z repararea gabioanelor ºi completarea elementelor lipsã;
z desfacerea ºi refacerea filtrelor
ºi umpluturilor drenate;
z activarea drenurilor forate
orizontal;
z decolmatarea chesoanelor, a
cãminelor de dren;
z decolmatarea ºanþurilor ºi nivelarea terenului, asigurând scurgerea
apei ce stagneazã;

z matarea fisurilor ºi rosturilor la
chesoane, cãmine de dren ºi rigole
betonate;
z executarea de umpluturi compactate în zonele unde s-au creat
trepte de alunecare localã;
z completarea umpluturii de pãmânt
în zonele tasate în jurul ranforþilor de
susþinere ºi matarea fisurilor în elementele de beton;
z executarea de cleionaje ºi
cãsoaie în zonele ce necesitã intervenþii rapide;
z înlocuirea elementelor lipsã la
chesoane, cãmine de dren (capace,
refacere scãri de acces);
z regazonarea,
execuþia de
brazde întoarse la terenurile degradate, plantãri de puieþi;
z amenajarea treptelor de rupere
de pantã, amenajãri de torenþi;
z decolmatarea canalelor descoperite
în zonele nesistematizate (Smârdan,
Manta Roºie);
z captarea ºi drenarea izvoarelor;
z intervenþii ca urmare a fenomenelor meteorologice neprevãzute,
periculoase.
Municipiul Iaºi – fiind amplasat
într-o zonã colinarã fragmentatã,
secþionatã de albia râului Bahlui, cu
amplasarea spaþialã relativ excentricã
– prin valenþele sale specifice caracterului metropolitan al urbei reprezintã o problemã investiþionalã
capitalã a viitorului apropiat, necesitând o gândire de ansamblu în conceperea unei strategii de dezvoltare
durabilã, cu efecte asupra bunãstãrii
întregii populaþii.
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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.
* 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

