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Licitaþiile –
subzistenþa intereselor de grup
Toate sunt bune ºi frumoase în aºazisa perioadã a licitaþiilor pentru lucrãrile
la infrastructura rutierã sau utilitarã,
exceptând finalul ei, adicã purcederea la
treabã concretã. De aici încep, aºa cum
s-a vãzut din plin pânã acum, „chinurile
facerii”, în primul rând pentru viitorii
beneficiari, dar ºi pentru executanþi care,
surprinºi de amploarea ºi pretenþiile
lucrãrilor, fac ºi ei ce pot, mimând cã ar fi
specialiºti în domeniu. Beneficiarii, în
schimb, suportã toate supãrãrile „oferite”
de firmele care, câºtigând licitaþiile, n-au
încotro ºi trebuie sã facã ceva, ceva, iar
surprizele se þin lanþ.
Prima operaþiune cu care debuteazã
fiecare lucrare este decopertarea lucrãrii
anterioare. Ceea ce supãrã este faptul cã
suprafaþa respectivã rãmâne în acest stadiu sãptãmâni ºi chiar luni, creând un
disconfort la limita suportabilitãþii participanþilor la traficul rutier. Iar dacã la
reþeaua stradalã mai sunt necesare ºi
lucrãri de modernizare a sistemelor de
alimentare cu apã ºi gaze sau de
canalizare, lucrurile complicã ºi mai mult
situaþia. Dar pe constructor nu-l „miºcã”
deloc situaþiile cãrora trebuie sã le facã
faþã conducãtorii auto. Un exemplu edificator fiind, de doi ani, Calea Giuleºti.
Carenþele firmelor care s-au încumetat
la executarea lucrãrilor rutiere pleacã
direct de la lipsa potenþialului tehnicomaterial ºi a tehnologiilor specifice. Din
aceastã cauzã, unele firme (cu locaþia într-un
apartament) apeleazã la subfurnizori cam
cu aceleaºi posibilitãþi reduse de acþiune,
dar amici (aþi ghicit) de interese pe
spezele statului, ºi lanþul se prelungeºte cu
alþi ºi alþi amatori, de unde ºi lipsa unor
sisteme de maºini ºi utilaje pe baza cãrora
sã se obþinã productivitate ºi calitate.
Pe lângã condiþiile materiale, caruselului afacerilor i se adaugã ºi forþa de
muncã angajatã care nu are nicio tangenþã cu construcþiile rutiere. Ea este
compusã din ceea ce a mai rãmas
disponibil în urma plecãrilor în strãinãtate ºi a completãrii necesarului pe marile
ºantiere.

Redacþia
Director
Redactor-ºef
Redactor
Tehnoredactor
Corector
Procesare text

Publicitate

4

Ionel CRISTEA
0722.460.990
Ciprian ENACHE
0722.275.957
Alina ZAVARACHE
0723.338.493
Cezar IACOB
0726.115.426
Viorica Gh. CRISTEA
Luminiþa CÃLIN
Elias GAZA
0723.185.170
Vasile MÃCÃNEAÞÃ
0744.582.248
Gabriel DUMITRU
0722.206.756

Este ºi motivul deloc îmbucurãtor pentru orice trecãtor prin zonele de
lucru care vede pe viu, cum se spune, un
spectacol dezolant oferit din plin ºi fãrã
nici un ban de cãtre actorii instalaþi pe
scena de refacere ºi modernizare a
strãzilor bucureºtene ºi nu numai. Aceºtia
se întrec în „pauze” pentru mese ºi, mai
ales, în reprize prelungite de odihnã
ºi de somn.
Degeaba, din când în când, scenele
surprinse de cameramanii TV sunt prezente
în buletinele de ºtiri atât timp cât reporterii
respectivi, dupã ce au filmat pe ºantier, nu
intervieveazã pe ºefii firmelor câºtigãtoare
de licitaþii ºi, mai ales, pe cei care i-au
desemnat drept câºtigãtori.
Lentoarea începutului ºi, mai ales,
zorul finalizãrii lucrãrilor atunci când se
apropie predarea obiectivului sunt sursele
muncii de mântuialã, materializatã într-o
execuþie de calitate îndoielnicã.
Un fapt constatat fãrã niciun efort
atunci când strãbaþi calea rutierã „modernizatã” ºi când „guºti” din plin
efectele lãsate de firmele specializate
câºtigãtoare de licitaþii. Stai ºi te întrebi
de ce se aleg ofertele cele mai ieftine,
pentru cã este un lucru dovedit în mai
toatã lumea cã ceea ce este ieftin este ºi
de calitate… ieftinã! Paradoxal – dar, în
prezent, edilii capitalei spun ºi întrebaþi
ºi neîntrebaþi cã au atâþia bani pentru
acest gen de lucrãri încât nu mai ºtiu ce
sã facã cu ei. ªi atunci...
Dovada o reprezintã majoritatea
lucrãrilor recepþionate ºi date în folosinþã
pe autostrãzi, drumuri publice ºi artere
orãºeneºti, care mai de care mai îndoielnicã din punct de vedere calitativ.
Concret, este vorba despre zone
asfaltate denivelate, neasigurarea pantelor necesare scurgerii apelor, neaducerea la cota ºoselei a gurilor de canal,
apã sau gaze, borduri lipite sumar etc.,
toate demonstrând superficialitate generatã tocmai de lipsa de specializare a
firmelor pentru un asemenea gen de
lucrãri. Pe Podul Grant „modernizat”,
retuºurile în urma recepþiei lucrãrilor
sunt niºte petice supãrãtoare.
013935 Bucureºti, Sector 1
Str. Horia Mãcelariu nr. 14-16
Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15

Cine vrea însã puþin adevãr în aceastã
problemã nu are decât sã cerceteze
„tehnologia” acordãrii lucrãrilor care fac
obiectul licitaþiilor.
De la o poºtã se poate constata „grija”
ofertanþilor de a-i confirma câºtigãtori cu
prioritate pe cei de aceeaºi culoare
politicã sau, mai bine zis, din aceeaºi
zonã de interese nu numai politice, dar
ºi economice, pentru cã de aici vin ºi
fondurile electorale suplimentare, dar
consistente. A se vedea tot ceea ce s-a
întâmplat dupã 1990 încoace.
ªi uite aºa, interesele de grup au
început sã fie deranjante chiar în sânul
aliaþilor aflaþi la putere, unii apostrofându-i pe alþii de aceleaºi metehne
întâlnite la predecesorii lor, încât ajungi
sã te convingi cã totul este o apã ºi un
pãmânt, întãrind sila ce te cuprinde la
neconcordanþa dintre vorbele dulci
electorale ºi faptele reale.
Numai cã noi ne alegem cu sila, iar
ei cu banii „furnizaþi” de noi prin sistemul fiscal din ce în ce mai înrobitor.
ªi acest lucru este doar începutul pentru
cã, aºa cum ne avertizeazã guvernanþii,
contribuþiile noastre financiare vor fi ºi
mai substanþiale, pe mãsurã ce ne vom
vedea visul cu ochii – intrarea în UE.
Volumul lucrãrilor de infrastructurã
va creºte destul de mult în perioada care
urmeazã ºi, ca atare, ºi interesul pentru…
grupurile de interese.
Vor avea loc, probabil, ºi alegeri
anticipate, în urma cãrora vom vedea ºi
apetitul noilor interesaþi de cote cât mai
mari din fondurile comunitare destinate
acestui scop.
De aceea ar trebui ca cineva, nu ºtiu
în momentul de faþã cine, sã înþeleagã
cã pe viitor este bine sã gândim mai
aproape de adevãr, deoarece „licitaþiile
– subzistenþa intereselor de grup” tind sã
se stabilizeze.
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ARACO
Au apãrut Normele de aplicare
a OUG nr. 34/2006
Aºteptate cu interes de cei în cauzã, pentru a le statua ºi uºura activitãþile în domeniu, au fost publicate
recent Legea nr. 337/17.07.2006 de aprobare a OUG nr. 34/2006 ºi Hotãrârea de Guvern nr. 92
25/19.07.2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achiziþie publicã.
Consecventã soluþionãrii cât mai rapide ºi conform situaþiilor întâmpinate de constructori în activitatea
cotidianã, ARACO a reuºit ºi în cazul de faþã sã-ºi impunã o serie de ceerinþe care stabilesc pe baze corecte
relaþiile privind achiziþiile publice. La asemenea aspecte se referã ºi cele ce urmeazã.
A. Probleme ce ºi-au gãsit soluþionarea corespunzãtor propunerilor ARACO:
z Certificarea calificãrii firmelor
Prevederile din OUG nr. 34/2006, aprobatã cu
Legea nr.337/17.07.2006 - art. 176. lit. c) ºi d), art. 184
ºi art. 187 privind situaþia economicã ºi financiarã ºi
capacitatea tehnicã ºi/sau profesionalã pentru
selectarea candidaþilor, au fost preluate în art. 12 din
Normele de aplicare.
Pentru a rãspunde prevederilor art. 177(3) din OUG
nr. 34/2006, ARACO a transmis la MTCT ºi ANRMAP
(Autoritatea Naþionalã pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice) un proiect de Hotãrâre
de Guvern privind certificarea calificãrii întreprinderilor ºi includerea firmelor certificate pe „Liste oficiale”.
z Actualizarea preþurilor ca urmare a unor situaþii ce
nu au putut fi prevãzute - art. 127 (1), (2), (3), (4) ºi (5)
din Ordonanþã, se regãseºte în art. 97 (1), (2), (3), (4),
(5) ºi (6) din Norme.
z Garanþiile de participare la licitaþii art. 113, 114
a) ºi b) ºi garanþiile de bunã execuþie – art. 126
din Ordonanþã, au fost preluate în Capitolul VIII –
art. 84-92 din Norme.
z Obligaþia de prezentare a contractelor subcontractanþilor – art. 126 din Ordonanþã – la contractare
(nu ºi la ofertare, cum a propus ARACO) s-a preluat în
art. 96 din Norme.

Normele stabilesc responsabilitãþi sporite pentru
autoritãþile contractante care impun cerinþe minime de
calificare ce trebuie sã prezinte relevanþã ºi sã nu fie
disproporþionate în raport cu complexitatea contractului de achiziþie publicã.
În aceste cazuri, autoritãþile contractante trebuie sã
fie în mãsurã sã motiveze aceste cerinþe, elaborând în
acest sens o notã justificativã care se ataºeazã la
dosarul achiziþiei.
z

Modelul contractului de achiziþie publicã

z

Prin ghidurile care urmeazã a fi elaborate în com-

pletarea Normelor, sã se stabileascã algoritmele de
calcul pentru selectarea ofertanþilor ºi evaluarea
ofertelor tehnice.
z

Pentru a evita situaþia în care anumite firme, în

principal strãine, contracteazã cu anumite preþuri
ºi apoi subcontracteazã la preþuri mai mici, este
necesar ca ghidurile sã trateze într-un capitol distinct subcontractarea ºi conþinutul cadru al ofertelor tehnice ºi al ofertelor financiare (a se vedea
Directiva 2004/18/CE).
Ghidurile sã cuprindã un capitol privind „avansurile”
sau sã facã trimitere la HG nr. 264/2003.

B. Probleme ce nu ºi-au gãsit soluþionarea ºi care
urmeazã a fi susþinute în continuare de ARACO:
z Normele de aplicare au un caracter general nestabilind criterii minime de calificare ºi selecþie, în raport
cu complexitatea contractului de achiziþie publicã ºi cu
volumul lucrãrilor.
10

ARACO va susþine în continuare soluþionarea propunerilor care nu au fost preluate în Ordonanþa 34/2006
ºi în Normele de aplicare, prin amendarea acestor acte
normative ºi/sau prin preluarea lor în ghidurile pe care
ANRMAP urmeazã sã le elaboreze. 
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Aniversãri de succes!
45 de ani SC GIP GRUP SA
65 de ani ing. Laurenþiu Naum
Viaþa fiecãrui om este, dacã vreþi, o sumã de… performanþe care
þin, în primul rând, de supravieþuirrea la provocãrile continue ale
naturii, dar ºi de felul în care fiecare dintre noi prin voinþã ºi in
nstruire reuºim sã lãsãm în urma noastrã borne de referinþã cã n-am fãcut,
cum se spune, degeaba um
mbrã pãmântului pe care am cãlcat de-a
lungul timpului. Performanþã poate fi consideratã ºi vârsta om
mului,
cu cât ea este mai înaintatã, cu atât înseamnã cã ai reuºit mai mult.
Afirmaþia nu este valabiilã însã pentru toþi „înaintaþii” în vârstã,
mai ales pentru cei care, prin indiferenþã, au lãsat în voie ca viaþa
sã treacã pe lângã ei, neremarcându-i nimeni cu nimic.
Aºadar, vârsta are ºi nu are liimite pe care te bucuri sã le
atingi, dar satisfacþia aprecierii de cãtre semeni cã ai lãsat ceva fru
umos în urma ta are valoare sentimentalã, este o bucurie lãuntricã.
Când un om a împlinit 65 de anii, nu înseamnã cã a îmbãtrânit
dacã prezenþa sa fizicã ºi capacitatea intelectualã rãmân de
invidiat. ªi asta, mai ales într-un domeniu (cel al construcþiilor),
unde media de viaþã nu este dintre cele mai ridicate din cauza
condiþiilor ºi eforturilor fãcute în timp.
Un astfel de om deosebit al constrrucþiilor, care trece graniþa
celor 65 de ani, este pentru toþi cei ce îl cunosc ºi apreciazã
dl ingg . Laurenþiu Naum – director general al SC Gip Grup S.A.

ing. Laurenþiu Naum – dir. gen. GIP GRUP SA

Înainte de a-l intervieva, iatã
câteva date personale, care îl recomandã celor ce nu-l cunosc îndeajuns de bine:
z Data naºterii: 18 august 1941;
z Studii: 1961–1965, Facultatea
de Construcþii Civile Industriale
Timiºoara;
z Activitate profesionalã: IPROMET
Bucureºti, TLS Bucureºti, ICM Dâmboviþa, GIP Grup SA Bucureºti;
z Actualmente, director general al
GIP Grup SA;
z Atestat: coautor al invenþiei cu
titlul „Coº de fum”.
Ciprian Enache: Dacã dvs. aþi trecut graniþa a 65 de ani, tot în
2006, Gip Grup SA împlineºte
45 de ani de activitate în proiectarea ºi execuþia de lucrãri
speciale, care au asigurat buna
funcþionare a multor platforme
industriale din þarã ºi strãinãtate.
Care sunt câteva dintre aceste repere?
Laurenþiu Naum: Colectivul de
specialiºti din cadrul societãþii Gip
Grup a executat înainte de 1989
lucrãri de excepþie, cu caracter de
unicat pentru perioada în care au fost
concepute ºi realizate, aplicându-se
tehnologii deosebite. Cu scuzele de
rigoare pentru nespecialiºti este
nevoie însã ca, menþionându-le, sã
fac apel la unele dintre denumirile lor
tehnice.
12

Aºadar, este vorba despre:
z Torcretarea ºi protecþia reactorului de la cracarea cataliticã Brazi,
construcþie cu H = 60 m, D = 42 m,
executatã în anul 1969;
z Priza de apã Turnu Mãgurele cu
4 criburi de larg în Dunãre, cu
lungimea de 250 m, 4 fire cu conducte de I880 mm, în anul 1974;
z Batalurile de ºlam pentru instalaþiile NPL Turnu-Mãgurele, TârguMureº, Craiova, care au avut rolul de
rezervoare impermeabile de 15 – 30 ha
pentru ºlamurile foarte agresive care
nu trebuiau sã ajungã în pânza freaticã – executate în anul 1975;
z Coºurile de fum Copºa Micã cu
H = 250 m, Turnu Severin, H = 280 m,
Baia Mare cu H = 352 m, executate
în perioada 1986-1994;
z Coºurile de fum din Krivoi-Rog
Ucraina – 3 coºuri cu H = 200 m ºi
un coº cu H = 150 m;
z 92 de proiecte de coºuri de fum,
cu înãlþimi cuprinse între 60 ºi 352 m;
z S-au executat glisãri speciale,
s-au conceput ºi executat instalaþii de
glisare pentru structuri deosebite,
coºuri de fum, silozuri, turnuri de
granulare, chesoane marine, sedii de
firme;
z Staþia de epurare Glina – execuþie ºi consolidare de fermentatoare
ºi decantoare;
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z Consolidãri ºi reparaþii ale
coºurilor de fum – Iºalniþa, Rovinari,
Deva ºi Constanþa, cu H = 200–280 m.
În afara celor menþionate mai
înainte, în domeniul construcþiilor
speciale am lucrat 34 de ani ºi am
realizat lucrãri deosebit de complexe,
participând în calitate de proiectant ºi
executant.
În ultima perioadã, adicã dupã
1990, am participat la proiectarea ºi
execuþia consolidãrilor de coºuri de
fum, fermentatoare, decantoare,
precum ºi la proiectarea ºi execuþia
de clãdiri – sedii de birouri, obiective
care au reprezentat contracte la cheie
pentru SC Gip Grup SA, cu asumarea
întregii rãspunderi atât ca proiectant,
cât ºi ca executant.
ªi înainte ºi dupã 1990, pe platformele industriale din strãinãtate
situate în Siria, Irak ºi Egipt, am coordonat lucrãrile în cadrul antreprizei
ARCOM, realizând contracte la cheie
ale României, concretizate în rafinãrii, fabrici de ciment, fabrici de
vagoane, drumuri, captãri de apã etc.
C.E.: Conduceþi una dintre firmele
care, în paginile Revistei Construcþiilor, au semnalat unele neajunsuri ce persistã din motive de
interese de grup, speculaþii
politice, lipsa unui program de
dezvoltare generalã a economiei
româneºti, carenþe legislative etc.
Persistaþi în a le reaminti?
L.N.: Desigur, pentru cã sunt
nesemnificative mãsurile care ar fi
trebuit sã se ia în vederea rezolvãrii
unor situaþii stringente din domeniul
energetic, unde lucrãrile executate cu
10–20–30 de ani în urmã de cãtre noi
sunt într-o situaþie criticã din punctul
de vedere al rezistenþei. Dacã nu
vrem sã se întâmple adevãrate
catastrofe materiale ºi chiar umane,
sunt necesare consolidarea ºi modernizarea coºurilor de fum ºi a turnurilor de rãcire a apei la
termocentrale. ªi asta cât mai repede
posibil.
În acest sens, neîntârziat, trebuie
schimbatã legislaþia de realizare a
investiþiilor ºi ar trebui sã disparã
lozinca în care prioritate are preþul
cel mai mic, un factor ce determinã
execuþia de lucrãri rezistente doar
3–6 luni. De fapt, în cazul coºurilor de
fum ºi al turnurilor de rãcire a apei, se
fac o tencuire superficialã ºi o vãruire
care ascund fisurile grave din construcþia lor, iar la prima miºcare seismicã mai importantã, catastrofa nu
mai poate fi evitatã.
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Iar dacã la noi nu s-a produs ºi nici
nu dorim sã se producã un astfel de
fenomen, alte þãri, cum este Turcia,
de exemplu, au trecut prin momente
dificile atunci când cutremurele au
distrus peste 50 de coºuri de fum
de la diferite obiective economice.
ªi aceasta tocmai pentru cã n-au fãcut
la timp ceea ce trebuia sã facem ºi
noi de 10 ani încoace, deoarece construcþiile noastre din termo-energeticã
au fost executate cu multe zeci de ani
în urmã.
De aceea, este necesar ca, în
primul rând, Inspectoratul de Stat în
Construcþii sã se implice mai activ în
activitatea de proiectare ºi derulare a
lucrãrilor de acest gen. În perioada
postdecembristã au apãrut o mulþime
de firme de construcþii care consolideazã ºi reparã structurile de
rezistenþã prin tencuire cu mortare
speciale din strãinãtate, fãrã sã se ia
nicio mãsurã asupra acestui aspect
care se rezumã doar la cosmetizare.
C.E.: Care sunt cauzele executãrii
lucrãrilor de slabã calitate de
cãtre diverºi constructori?
L.N.: Le menþionez fãrã a le
comenta, din lipsã de spaþiu (poate
altã datã). Iatã câteva dintre ele: faptul cã se întocmesc caiete de sarcini
pentru realizarea investiþiei de nespecialiºti; faptul cã lucrãrile nu sunt predate la cheie prin realizarea atât a
proiectãrii, cât ºi a execuþiei de cãtre
aceeaºi unitate; faptul cã urmãrirea ºi
derularea lucrãrilor nu se fac de firme
de consultanþã specializate; faptul
cã nu se pune preþ pe specialiºti.
ªi... faptele ar putea continua, pentru
cã sunt destul de multe din punct de
vedere numeric.

Dar mai existã un aspect, deloc de
neglijat, pe care vreau, neapãrat, sã-l
menþionez. Din pãcate, astãzi, pot sã
întocmeascã caiete de sarcini,
proiecte ºi sã urmãreascã execuþia
nespecialiºtii. Aº aminti cã în domeniul energetic, de exemplu, se realizeazã lucrãri de consolidare de cãtre
grupuri de investiþii, care ºtiu sã
obþinã energia electricã, ceea ce este
cu totul altceva. Ele nu cunosc însã
tehnologiile de realizare, reabilitare ºi
mentenanþã a coºurilor de fum, turnurilor de rãcire, staþiilor de epurare.
La fel ºi în domeniul transporturilor ºi
al aeroporturilor, unde personalul din
acest domeniu cunoaºte fluenþa circulaþiei, dar nu ºi modul de realizare
al drumurilor, aeroporturilor etc., care
în acest sector solicitã tehnologii ºi
materiale specifice ºi de o calitate ireproºabilã pentru a evita catastrofele.

ªi uite aºa, destul de succint, am
inserat pentru dvs. câteva repere ale
vârstei, activitãþii ºi gândurilor unui
om care nu se sperie deloc cã a
împlinit 65 de ani. Din contrã,
vigoarea care îl caracterizeazã este o
promisiune cã viaþa continuã, iar
implicarea dlui ing. Laurenþiu Naum
ºi de acum înainte în sectorul construcþiilor va însemna poate un nou
început ºi, în acelaºi timp, ºi o punte
de legãturã cu cei care îi vor fi, pe
mai departe, colaboratori.
Ciprian ENACHE
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Sisteme moderne
de impermeabilizare a betonului
TEHNOLOGIA KRYTON
În completarea pachetului de soluþii, produse ºi servicii pe care ANTICOROSIV le oferã partenerilor sãi, se aflã ºi sistemele
KRYTON de impermeabilizare ºi autoreparare ale betonului. Aceste sisteme, distribuite pe 5 continente, ºi-au demonstrat adaptabilitatea ºi fiabilitatea într-o gamã largã dee aplicaþii ºi condiþii de mediu, fiind utilizate la structura de rezistenþã a podurilor ºi
barajelorr, la conducte de aducþiune ºi rezervoare, clãdiri tip zgârie-nori etc.

CONCEPTUL KRYTON
Principiul care stã la baza
impermeabilizãrii chimice
este prevenirea circulaþiei
apei în interiorul betonului
prin blocarea porilor ºi a
reþelei capilare. Iar capacitatea de autoreparare a
betonului prin utilizarea sistemului Kryton este una dintre cele mai importante
caracteristici ale acestei metode de impermeabilizare.
PRODUSSELE KRYTON
KRYSTOL KIM este un
aditiv de impermeabilizare
pe bazã de ciment ºi
compuºi organici speciali
care se adaugã în compoziþie la turnarea betoanelor.
Componenta organicã reacþioneazã cu apa ºi cu particulele nehidratate din beton,
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formând milioane de cristale
aciculare, care se dezvoltã
rapid în masa betonului pentru a umple porii ºi golurile
microscopice, asigurând astfel impermeabilizarea structurii de beton.
Tehnologia Kim stimuleazã procesul natural de
hidratare a betonului ºi reduce
riscul de apariþie a fisurilor
de contracþie. Kim posedã capacitatea unicã de autoreparare.
Astfel, produºii chimici, în
lipsa apei sau a umiditãþii,
rãmân în stare inactivã.
Fisurile rezultate mult dupã
perioada de întãrire a betonului se vor remedia prin
reactivitatea compuºilor organici în prezenþa apei sau a
umiditãþii. Aceste fisuri se
vor autorepara fãrã costuri
suplimentare ºi fãrã intervenþii ulterioare.
KRYSTOL T1 & T2 este un
sistem de impermeabilizare
a betonului deja existent.
Produsele sunt materiale pe
bazã de ciment ºi aditivi speciali care se amestecã cu apa
ºi se aplicã cu bidineaua pe
suprafaþa betonului. Acest
sistem are avantajul cã se
aplicã inclusiv pe suprafeþe
umede.
Krystol T1 & T2 reacþioneazã chimic în prezenþa
apei în masa betonului,
formând cristale care blocheazã porii din structura de
beton ºi obtureazã fisurile
acestuia. Presaturarea sau,
ulterior, reumezirea suprafeþei
va extinde difuzia în profunzime a compuºilor organici.

z Pe mãsurã ce apa penetreazã betonul, tehnologia
Krystol creeazã o reacþie
între apã ºi particulele de
ciment nehidratate.
z Reacþia produce creºterea
cristalelor de hidratare,
umplând porii ºi capilarele
masei de beton.
z În timp, aceastã reacþie
va continua în masa betonului
pentru a crea o structurã care
este, virtual, impermeabilã.
z Aceastã reacþie continuã în timp, activându-se la
fiecare nouã penetrare a
apei, pe întreaga duratã de
viaþã a betonului.

KRISTOL T1 & T2

KRYSTOL PLUG este un
ciment hidraulic cu prizã
ultrarapidã, livrat sub formã
de pulbere, care, atunci
când este amestecatã cu apa,
stopeazã rapid infiltraþiile
sau scurgerile de apã.
CARE SUNT AVANTAJELE
TEHNOLOGIILOR
KRYSTOL - KRYTON
z Tehnologia Krystol este
integralã. Ea poate fi aplicatã
pe suprafeþele de beton existente sau în betonul proaspãt
prin aditivare.
z Tehnologia Krystol este
permanentã. Odatã aplicatã,
nu va necesita niciodatã
reaplicãri.
z Tehnologia Krystol, odatã
aplicatã, nu necesitã reparaþii
costisitoare, reducând eficient
atât riscurile, cât ºi costurile.
z Tehnologia Krystol este
certificatã pentru contactul
direct cu apa potabilã.
RECOMANDÃRI DE UTILIZARE
z Piscine ºi amenajãri
acvatice;
z Rezervoare de apã;
z Parcãri complexe;
z Tancuri de apã rezidualã;
z Conducte ºi canalizari;
z Staþii de tratare ºi epurare a apelor uzate;
z Tuneluri ºi pasaje;
z Planºee ºi grinzi;
z Poduri ºi viaducte;
z Subsoluri cu igrasie;
z Aplicaþii arhitecturale;
z Toate fundaþiile ºi construcþiile subterane;
z Canale de irigaþii;
z Turnuri de rãcire. 
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Sisteme epoxidice MUREXIN
pentru pardoseli rezistente ºi „curate” (I)
ing. Mihalache PÃUN – Product Manager Murexin, Baumit România
Tabelul 1: Sisteme epoxidice pentru finisarea pardoselilor

1. EPOXI –
„SOLUÞIA” IDEALÃ
Cerinþele diferitelor
directive europene care
urmãresc, în final, asigurarea sãnãtãþii ºi securitãþii
oamenilor ºi a protecþiei
mediului înconjurãtor,
cerinþe care par la început
„exagerate”, dar mai apoi

Impregnare: d < 0,1 mm
- porii capilari sunt parþial închiºi
- suprafaþa este acoperitã cu film discontinuu
- suportul: ºapã cu suprafaþã curatã
Vopitorie: d = 0,1 – 0,3 mm
- porii capilari sunt în majoritate închiºi
- suprafaþa este acoperitã cu film continuu
- suportul: ºapã cu suprafaþã curatã
Acoperire: d = 0,3 – 3 mm
- strat continuu/închis pe suprafaþã
- surafaþa netedã – rugozitãþile sunt închise
- suportul: prelucrare + grund/amorsã
Acoperire în stratt gros: d > 3 mm
- strat uniform ºi neted pe suprafaþã
- suprafaþã netedã - rugozitãþile sunt închise
- suportul: prelucrare + grund/amorsã

Tabelul 2: Produse de impregnare / grunduri-amorsã ºi vopsele

acceptate ca fiind de bunsimþ ºi normale, au impus
ºi în sfera producþiei ºi a
serviciilor în general ºi a
celei din industria alimentarã,

în

realizarea

mod
unor

special,
„spaþii

curate”, sãnãtoase. În acest
sens, în special pardoselile
care sunt cele mai expuse
trebuie sã fie rezistente ºi
„curate”, adicã: sã reziste
l a varietatea de solicitãri
mecanice, chimice ºi termice la care sunt supuse în
procesul de exploatare, sã
fie stabile ºi, în acelaºi
timp, sã fie „curate” – sã
nu genereze praf, sã
permitã o curãþare ºi
18
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întreþinere uºoarã, sã nu se

Tabelul 3: Rãºini epoxidice pentru acoperiri-finisaje ºi cele cu utilizare specialã

descompunã în timp ºi sã
nu degaje substanþe dãunãtoare sãnãtãþii omului ºi
mediului înconjurãtor.
Dacã, în plus, materialele ce pot fi produse
într-o gamã largã de culori
oferã ºi posibilitatea realizãrii unei palete largi de
pardoseli decorative/ estetice – dupã caz ºi domeniu
de utilizare – putem sã
apreciem cã reprezintã o
soluþie idealã, care satisface pe toþi „actorii” implicaþi în realizarea unui
proiect.
2. SISTEME TIP
Principalele

sisteme

epoxidice folosite la finisarea

pardoselilor

sunt

prezentate în tabelul 1.
3. PRODUSE MUREXIN

Wiener Neustadt conform siste-

succesului în utilizarea „soluþiei

PREZENTARE

mului de management al calitãþii,

epoxi Baumit-Murexin”.

Caracteristicile principale ale

ISO 9001 – certificat, respectiv

produselor Murexin ºi domeniul

de management de mediu –

lor de utilizare sunt prezentate în

ISO 14001, certificat la rândul sãu.

tabelele 2 ºi 3.
Produsele prezentate sunt fabri-

În numãrul viitor al Revistei

Construcþiilor, se vor prezenta sistemele

principale

cele

mai

Grija faþã de calitatea produselor ºi protecþia mediului care
ultimã

instanþã

utilizare, natura ºi intensitatea

cate de Murexin AG din Austria,

înseamnã

componentã a grupului Schmid

respectul faþã de client – compo-

solicitãrilor, precum ºi condiþiile

Industrie Holding. Ele sunt realizate

nenta principalã a filozofiei firmei

de aplicare la lucrãrile noi sau la

în fabrica de produse umede de la

Murexin – reprezintã garanþia

cele de reabilitare. 
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în

folosite, în funcþie de domeniul de

19

Meºterii zidari recomandã Tenco®
LIANTUL PENTRU ZIDÃRIE ªI TENCUIALÃ DE LA HOLCIM
La câteva luni de la lansarea liantului pentru zidãrie ºi tencuialã Tenco® de la Holcim, pãrerile specialiºtilor care au
realizat lucrãri cu noul produs vin sã susþinã atributeele acestuia ºi calitatea pe care Tenco ® o asigurã în aplicaþii.
Dialogul dintre consultanþii tehnici din echipa Holcim România ºi meºterii ziidari poate constitui un reper important
pentru toþi specialiºtii în construcþii ºi pentru companiilee de construcþii ale cãror activitãþi implicã utilizarea
mortarelor pentru zidãrie ºi tencuialã.
Meºterii zidari de la compania de
construcþii Total Confort executã în
prezent finisarea unei clãdiri de
birouri în zona Pipera. „Firma noastrã
foloseºte întotdeauna cele mai noi
produse apãrute pe piaþã, pentru a
uºura munca oamenilor ºi, bineînþeles, pentru a creºte productivitatea.
Printre produsele noi, alese anul
acesta iniþial ca test, iar apoi ca produs de bazã, se numãrã Tenco ®” ,
spune ºeful formaþiei de zidari
Constantin Þicã – ferm convins cã
cele mai noi produse apãrute pe piaþã
meritã întotdeauna testate, întrucât
aduc aportul inovaþiei ºi al calitãþii
îmbunãtãþite. Dupã ce ani de zile au
realizat lucrãri de tencuialã ºi zidãrie
folosind ciment, var ºi nisip, oamenii
sãi au testat Tenco® ºi au remarcat
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imediat avantajele: „Mortarul preparat
cu liantul Tenco® este mai bun, mai
gras în comparaþie cu cel realizat cu
var. Se amestecã mai uºor, se omogenizeazã mai bine ºi este gata mult mai
repede. În plus, nu este afânat ºi se
lucreazã uºor. Noi îl folosim atât la
zidãrie sau tencuialã, cât ºi la tinci ºi
se comportã foarte bine. Se lipeºte
de suport, însã nu ºi de mistrie, ceea
ce e bine pentru cã nu mai avem
pierderi de material.”
„Când am decis cã folosim Tenco®
pentru lucrãrile noastre, am fãcut un
calcul simplu în ceea ce priveºte costurile”, spun specialiºtii de la Total
Confort. „Când faci mortarul cu
Tenco® nu îþi trebuie decât saci de
liant, nisip ºi apã. În varianta clasicã
aveam nevoie ºi de var, ceea ce,

evident, însemna ºi creºterea costurilor de producþie. În plus, termini
mult mai repede lucrarea, pentru cã
mortarul este mai uºor de omogenizat, se aplicã mai repede, este mai
simplu de modelat ºi mai rezistent.
Eficienþa timpului de lucru s-a
îmbunãtãþit simþitor.” Pentru specialiºtii de la Total Confort, disponibilitatea unui produs care asigurã un plus
de protecþie prin ambalajul din folie
de plastic a reprezentat, de asemenea,
un atu în decizia de a alege Tenco®.
„Am folosit mult timp mortar în varianta clasicã ºi nu de puþine ori am
avut surpriza neplãcutã de a gãsi
ciment depreciat în colþurile sacilor,
tocmai pentru cã depozitarea acestora
nu era fãcutã corespunzãtor. Acest
lucru nu se întâmplã cu Tenco ® ,
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pentru cã sacul are o folie de plastic la interior care îl protejeazã de
umiditate.” În vederea eficientizãrii
lucrãrii, echipa din Pipera este deschisã
sã încerce, în viitorul apropiat, ºi o
aplicare mecanizatã a mortarului
realizat cu Tenco®. „Produsul se comportã foarte bine la aplicarea manualã, deci suntem convinºi cã vom
avea rezultate excelente ºi în cazul
aplicãrii mecanizate.”
La ºantierul organizat de compania de construcþii CAM SERV în
comuna Berceni, în vederea construcþiei unui complex de vile, vizita

consultanþilor Holcim s-a produs
în momentul în care meºterii zidari
tencuiau pereþii viitoarei grãdiniþe,
folosind mortar produs cu Tenco®.
Aceeaºi satisfacþie legatã de calitate:
„Mortarul cu Tenco® este bun, se
preparã mult mai uºor decât cel fãcut
în varianta clasicã, cu var. Pânã
acum, nu am folosit reþeta orientativã
de pe sac, pentru cã, de obicei,
reþetele depind de suport, de nisipul
folosit ºi de timpul de afarã. Dar
indiferent de reþeta pe care am ales-o,
mortarul realizat cu Tenco® face priza
repede, se lipeºte mai bine de suport

Constantin Þicã, ºeful formaþiei de zidari

Alexandru T., zidar
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ºi este rezistent. Am remarcat prin
teste cã nu apar fisuri nici în zonele
unde încãrcarea este de 7 – 8 cm.”
Echipa se declarã mulþumitã ºi de
costurile reduse realizate prin
folosirea Tenco®: „Cu un sac de 25 kg
de Tenco® obþinem aceeaºi cantitate
de mortar pe care am obþine-o dacã
am folosi 30 kg de ciment ºi un sac de
var, în varianta clasicã de realizare a
mortarului. Deci, este mai economic
pentru cã ai nevoie de mai puþine
materiale, iar sacii având doar 25 de kg
sunt mai uºor de manevrat.”
Eficienþa liantului Tenco® este în
continuare experimentatã cu succes
de meºterii zidari care au ales aceastã
soluþie pentru lucrãrile de zidãrie ºi
tencuialã pe care le executã.
În acelaºi timp, echipele de consultanþi Holcim îºi continuã demersul de
a analiza ºi anticipa nevoile utilizatorilor produsului. „Odatã cu lansarea
Tenco®, am fãcut o promisiune meºterilor zidari, o promisiune exprimatã
în sloganul produsului – «Tenco®. Îþi
face viaþa mai uºoarã». Având ºi
pãrerile specialiºtilor de pe ºantiere,
avem acum convingerea cã promisiunea noastrã este o realitate ºi suntem hotãrâþi în a pãstra legãtura cu
cei care folosesc Tenco®”, spune Ionuþ
Lepãdatu, Consultant Tehnic Holcim
România.
Pentru mai multe informaþii legate
de Tenco ®, apelaþi Holcim Infoline
021/208.20.00. 
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Cercetarea în construcþii: încotro?
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN –
preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiiilor
Se pare cã în ultimii ani cercetarea în general ºi, mai ales, cercetarea în construcþii a intrat într-un „con
de umbrã”. Timpurile „glorioase”
dinainte de „revoluþie”, când institutele de cercetare semãnau cu un
stup de albine, e drept, cu destui
trântori, au rãmas în urmã, ca
amintiri, pentru unii frumoase, în
special pentru cei „aleºi” – membri
PCR – pentru alþii frustrante, prin
marginalizare ºi „nerecunoaºtere”.
O spun din propria-mi experienþã de
cercetãtor în cadrul INCERC, în
perioada 1959 – 1999.
Din cei 1 400 de angajaþi în 1989,
au mai rãmas în prezent puþini, poate
a zecea parte; greutãþile financiare ºi
baza materialã precarã obligã la
reorientarea spre preluarea de contracte mai mult de agrementare,
testare, verificare sau reglementare,
cu un aport novator ºi original infim.
Totuºi, ar exista o posibilitate de
revigorare a cercetãrii în construcþii
pornind de la convingerea cã cel mai
vast ºi diversificat câmp de cercetare
disponibil îl constituie construcþiile
realizate, aflate în amplasament (in
situ) în diverse faze ale existenþei lor.
Aºa cum am afirmat în repetate
rânduri, comportarea in situ a construcþiilor constituie obiectul de
cercetare cel mai fascinant, fiind în
acelaºi timp sursa de inspiraþie pentru
orice inovaþie în construcþii ºi totodatã modalitatea de verificare a aplicabilitãþii ºi utilitãþii soluþiilor propuse.
Cercetarea interacþiunii construcþiilor cu mediul ambiant, a
evoluþiei stãrii de deteriorare a construcþiilor ºi legat de aceasta a aptitudinii lor pentru exploatare, cercetarea
cauzelor ºi efectelor accidentelor de
construcþie, a metodelor ºi echipamentelor necesare monitorizãrii
comportãrii in situ a construcþiilor,
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respectiv a urmãririi comportãrii ºi a
intervenþiilor necesare menþinerii ºi
refacerii calitãþilor lor, studiul
metodelor de valorificare a rezultatelor cercetãrii, constituie toate
obiective incitante ºi de interes public,
socialmente utile ºi totodatã
necesare.
Prin rezultatele cercetãrilor efectuate, experþii în comportarea in situ a
construcþiilor ºi a intervenþiilor pe
acestea ar obþine „indicaþii preþioase”
privind tehnicile ºi metodele de
investigaþie. Ar putea primi de asemenea consultanþã ºi asistenþã tehnicã în
activitatea lor, iar societãþile angrenate
în monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor ar avea cui se adresa în
rezolvarea unor probleme mai
deosebite întâlnite în cursul lucrãrilor
proprii.
Cercetarea comportãrii in situ a
construcþiilor ce stã la baza evaluãrii
aptitudinii lor pentru exploatare ºi a
deciziilor de intervenþie pentru remedierea deficienþelor de comportament
constituie o preocupare, în primul
rând, pentru breasla constructorilor,
care urmãresc satisfacerea cât mai
deplinã a cerinþelor fundamentale ale
beneficiarilor de siguranþã, confort ºi
economie prin concepere, proiectare,
execuþie, exploatare ºi asistenþã
tehnicã, consultanþã, învãþãmânt;
dar cercetarea comportãrii in situ a
construcþiilor este, desigur, cu mult
mai importantã ºi preocupantã pentru
beneficiarii construcþiilor, proprietari
ºi utilizatori, care au nevoie de o
instituþie de referinþã pentru a primi
consultanþã ºi asistenþã în caz de
nevoie.
Nu mai puþin interes prezintã
cercetarea in situ a construcþiilor pentru autoritatea publicã, de stat sau
comunitarã, mai ales în ceea ce priveºte interacþiunea construcþii/vânt,

apã, cutremur, alunecãri ºi altele pentru a cãrei susþinere financiarã trebuie
sã se apeleze la banul public.
Cercetarea comportãrii in situ a
construcþiilor ar putea fi finanþatã de
cãtre stat, pentru proiectele de interes
major – cutremure, inundaþii, alunecãri de teren º.a. – dar ºi de
patronatele din construcþii, sau de
cãtre un nabab miliardar care ar
sesiza aceastã oportunitate cu un
viitor sigur.
Ca fost cercetãtor la INCERC, cred
cã acest institut s-ar putea privatiza ºi
reprofila pe cercetarea comportãrii in
situ a construcþiilor, dar tot aºa de
bine s-ar putea transforma ºi Inspectoratul de Stat în Construcþii sau
vreun laborator de pe lângã o facultate de construcþii din þarã, sau mai
multe chiar.
Important este ca cineva, autoritate publicã sau persoanã juridicã privatã, sã se convingã de necesitatea ºi
utilitatea unei asemenea activitãþi, sã
aibã voinþa ºi putinþa de a o porni ºi
capacitatea managerialã pentru a o
menþine în timp ºi dezvolta.
Sunt convins cã o asemenea
activitate ar fi susþinutã ºi de Uniunea
Europeanã, prin programe ºi proiecte
adecvate.
De altfel, activitatea de cercetare a
comportãrii in situ a construcþiilor ar
da un suport ºtiinþific ºi transpunerii
în realitatea concretã a activitãþii de
„urmãrire a comportãrii în exploatare
a construcþiilor ºi intervenþii”, ce
reprezintã o componentã a actualei
Legi nr. 10/1995 privind calitatea în
construcþii.
Dar pentru realizarea acestui
proiect este necesar ca breasla ºi
oamenii cu putere decizionalã sã se
miºte ºi sã iasã din starea de
înþepenire în care se complac de la
„revoluþie” încoace. 
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Conferinþa Naþionalã cu participare internaþionalã
Comportarea in situ a construcþiilor
Ediþia a XVI-a, 28–30 septembrie 2006

Centrul de Conferinþe Râul Mare – Brazi, Haþeg, România
Comportarea in situ a construcþiilor este modul de manifestare al transformãrilor fizice ºi
chimice pe care acestea le parcurg în procesul de interacþiune cu mediul ambiant – natural ºi
tehnologic – ºi cu sine însuºi; ea poate fi caracterizatã prin performanþele definite în baza
cunoaºterii legilor cauzale ºi condiþionale de apariþie ºi dezvoltare a fenomenelor de comportament ºi a mãrimilor ce le însoþesc.
Performanþele servesc drept criterii de apreciere a mãsurii în care comportarea construcþiilor
satisface cerinþele de siguranþã, confort ºi economie ale beneficiarilor, exprimate prin condiþii de
utilitate derivate din destinaþia funcþionalã a fiecãrei construcþii.
Performanþele ce satisfac condiþiile de utilitate se transformã în calitãþi pentru construcþia
respectivã ºi definesc aptitudinea ei pentru exploatare.
Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor – prin urmare ºi intervenþiile asupra lor – are ca
scop evaluarea aptitudinii construcþiilor pentru exploatare ºi menþinerea sau refacerea acesteia.
TEMATICA
z Interacþiunea
construcþiilor cu mediul
ambiant (acþiuni, efecte, aspecte ecologice);
z Patologia construcþiilor (defecte, degradare,
accidente, avarii);
z Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor (urmãrirea comportãrii ºi intervenþiile
pe construcþii);
z Teoretizare, legislaþie, recomandãri.
Cea de-a 16-a Conferinþã Naþionalã „Comportarea in situ a construcþiilor” cu participare
internaþionalã urmãreºte evidenþierea rolului
cunoaºterii comportãrii in situ a construcþiilor în
asigurarea progresului, prin folosirea ei ca sursã
de inspiraþie ºi câmp de verificare pentru orice
inovaþie sau invenþie în acest domeniu.
Schimbul de experienþã se referã la comportarea tuturor profesioniºtilor, ocupaþi sau preocupaþi în ºi de construcþii.
Comisia Naþionalã „Comportarea in situ a
Construcþiilor” promoveazã, prin ediþiile succesive ale schimbului de experienþã cu aceastã
temã, prezervarea fondului construit existent,
bogãþia de bazã a cetãþenilor þãrii.
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Conferinþa Naþionalã „Comportarea in situ a
Construcþiilor” din 28–30 septembrie 2006, de
la Haþeg, reprezintã a XVI-a ediþie a schimbului
de experienþã iniþiat în 1976 ºi constituie
aniversarea a 30 de ani de existenþã a acestei
manifestãri.
ORGANIZATORI
z

Comisia naþionalã „Comportarea in situ a
Construcþiilor”, Bucureºti

Preºedinte dr. ing. Felician Ioan Hann
z

SC Hidroconstrucþia SA – Bucureºti

Director general ing. E. Timofti;
Director Sucursala Râul Mare, ing. I. Radu
z

Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare
în Construcþii ºi Economia Construcþiilor –
INCERC Bucureºti

Director general prof. dr. ing. Dan
Constantinescu
z

SC CONSITRANS SRL Bucureºti

Director general ing. Eduard Hanganu 
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Piaþa materialelor de construcþii,
o piaþã concurenþialã
Trebuie sã fii cârcotaº sã nu recunoºti cã, dupã 1990 încoace, sectorul care a reanimat
în cea mai mare parte economia româneascã a fost cel al construcþiilor.
Sigur cã n-a mai fost vorba de vaste pllatforme industriale sau de ample cartiere de locuinþe,
ci timid, uneori stângaci, s-a dezlãnþuit o adevãratã concurenþã pentru construcþia de
ouri, spaþii comerciale, locuinþe
unitãþi economice optim delimitate, de clãdiri pentru biro
de toate genurile, cu precãdere pentru cei cu buzunarele pline etc..
Toate aceste intenþii au fost substanþial susþinute de o ofertã generoasã de soluþii tehnice,
ologice ºi arhitecturale ºi, îndeosebi, de „explozia” de materiale de pe piaþa constructehno
þiilor din þara noastrã, cu precãdere a produselor din import.
Acest lucru a ajutat ºi a influenþat favorabil deezvoltarea fenomenului investiþional, dând
cale liberã apariþiei unor forme noi, moderne, de comerciaalizare a materialelor de construcþii.
La una dintre acestea ne oprim în cele ce urmeazã, avându-l drrept interlocutor pe
dl Liviu Nicolau, director general ACOM Materiale de Construcþii.
Ciprian Enache: Evoluþia domeniului
materialelor de construcþii de pe piaþa
româneascã vi se pare co
oncludentã
în momentul de faþã?
Liviu Nicolau: În ultima perioadã,
þara noastrã a înregistrat creºteri economice constante. Evident, ºi segmentul materialelor de construcþii urmeazã
acest curs, observându-se, cel puþin în
ultimul an, o orientare a beneficiarilor
cãtre produse de calitate. De asemenea, au intrat pe piaþã lanþuri de magazine comerciale internaþionale care nu
au întâmpinat probleme deosebite din
cauza comercianþilor privaþi de materiale de construcþii. Obiectivul nostru
principal este acela de a acorda sprijin
distribuitorilor autohtoni pentru a face
faþã concurenþei accentuate de pe piaþã.
C. E: Deºi aþi împlinit doi ani de
existenþã, nu-i lipsit de interes sã
reamintiþi pe ce segmente see
desfãºoarã activitatea ACOM?
L. N: Activitatea firmei evolueazã
pe mai multe planuri – respectiv
domenii de interes – în funcþie de materialele de construcþie: oþel, ciment, elemente de zidãrie, var/mortare uscate,
lemn prefabricat, vopsele, ferestre pentru locuinþe (tâmplãrie PVC), elemente
de acoperiº/izolaþii, pavaje/tubulaturã
PVC ºi instalaþii sanitare/sisteme de
încãlzire ºi scule. Existã un interes pentru produsele din oþel, care au înregistrat o evoluþie bunã, fapt reflectat prin
cifre de afaceri corespunzãtoare, de
ordinul milioanelor de euro.
C. E: Ce rezultate financiare a
obþinut în acest interval de timp
compania pe care o conduceþi?
L. N: Societatea s-a înfiinþat în
august 2004, iar primele rezultate
într-adevãr concludente nu le-am putut
avea decât la finele anului precedent.
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Motivul este reprezentat de faptul
cã activitatea pe piaþa construcþiilor
nu este una constantã pe întregul an
calendaristic. Prin urmare, în 2005,
ACOM a înregistrat o cifrã de afaceri de
13 milioane de euro, în condiþiile în
care a avut aproximativ 80 de acþionari
ºi 60 de furnizori. Una dintre cele mai
importante realizãri este ºi relocarea
companiei într-un sediu ultramodern,
care corespunde condiþiilor actuale de
dezvoltare a societãþii. Spaþiul pe care îl
avem la dispoziþie în clãdirea Conect
Business Park, situatã în bulevardul
Dimitrie Pompeiu nr. 10 A, este unul
generos, de cca 900 mp, din care 250 mp
sunt destinaþi unui show-room de
prezentare.
C. E: În ce constau avantajele ºi
beneficiile colaboratorilor ACOM?
L. N: Sunt trei direcþii importante:
finanþe, asigurãri ºi marketing. Noi
putem obþine lichiditãþi suficiente pentru a putea achita marfa la furnizor imediat dupã preluare. Datoritã necesitãþii
producãtorilor de a încasa cât mai
repede contravaloarea facturilor, aceºtia
apeleazã la principiul marfã contra
platã imediatã, iar costurile cu tranzacþiile bancare generale vor fi, astfel,
reduse. Colaborãm, în acest sens, cu
trei bãnci: Raiffeisen, HVB Bank ºi
BRD. În privinþa asigurãrilor, încheiem
un pachet-cadru amplu, specific branºei,
pentru a fi asiguraþi împotriva unei eventuale creanþe neacoperite a acþionarilor
faþã de ACOM ºi a clienþilor fatã de
comercianþi. Totodatã, ACOM implementeazã un concept centralizat, cu
scopul de a spori gradul de notorietate
al acþionarilor, precum ºi vânzãrile în
locaþiile acestora prin publicitate activã
ºi activitãþi de marketing.

Liviu NICOLAU – dir. gen. ACOM

Existã ºi posibilitatea de a oferi acþionarilor noºtri diverse servicii, asigurându-le
astfel suport în dezvoltarea afacerii (de
exemplu: servicii de telefonie mobilã
pentru tot grupul, achiziþii utilaje etc.).
O altã componentã importantã este ºi
participarea la târgurile naþionale, în
acest an lista cuprinzând nouã astfel de
evenimente în: Bucureºti, Iaºi, Braºov,
Cluj-Napoca, Constanþa, Craiova ºi
Timiºoara.
Avantaje pentru comercianþi –
acþionari ACOM
z achiziþia centralizatã de produse
ºi servicii derivate;
z posibilitãþi diverse de alegere
dintr-o ofertã bogatã de produse ºi de
sortimente;
z consultanþã de specialitate pentru
achiziþia ºi aplicarea materialelor de
construcþii;
z concepte unitare de marketing;
z amenajare profesionalã a spaþiilor
de prezentare la expoziþii (orientate
cãtre client; promoþii de produs);
z stabilire a conceptelor comune de
vânzare, acþiuni promoþionale etc.
Avantaje pentru furnizorii ACOM
z reducerea timpului alocat discuþiilor cu comercianþii în favoarea negocierilor concentrate pe cantitate;
z cantitãþi previzionate de livrare la
condiþii unitare, menite sã faciliteze
planificarea internã a furnizorilor ºi
comerþul;
z colaborarea cu distribuitori stabili
ºi solvabili;
z achiziþionãri alternative, în cazul
unor dificultãþi de livrare la condiþiile
prevãzute în contractele aflate în
derulare;
z diminuarea fluctuaþiilor sezoniere
în distribuþie, prin vânzare pe plan
naþional.
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C. E: Pornind de la informaþiile
furnizate mai înainte, vã rog sã precizaþi care este strategia pe termen
scurt a societãþii ?
L. N: Planul de dezvoltare al companiei vizeazã pãtrunderea pe sectorul
de instalaþii ºi articole sanitare, în acest
sens fiind în derulare o colaborare cu
societatea Sanimix Instal. Nu în ultimul
rând, ne îndreptãm eforturile pentru a
atrage importuri de materiale de construcþii ºi încercãm sã obþinem exclusivitate pe piaþã în privinþa distribuþiei
acestor produse. Pentru 2006, preconizãm sã reunim, în ACOM, 140 de
acþionari care sã deþinã în total peste
600 de depozite. Mizãm pe o cifrã de
afaceri în acest an de 40 milioane de
euro. De altfel, în primele trei luni ale
lui 2006, ACOM a înregistrat o triplare
a vânzãrilor, raportat la aceeaºi perioadã
a anului trecut. Trebuie spus cã în acest
an se vor înfiinþa noi puncte de lucru în
oraºele Oradea ºi Suceava. Aceste
locaþii ar urma sã acopere cererea
mare înregistratã pe pieþele din zonele
de nord ºi vest ale României.
C. E: Cum priviþi în viitor evoluþia
domeniului materialelor de construcþii din þara noastrã?

 Revista Construcþiilor  septembrie 2006

L. N: Structurile comerciale ºi piaþa
din România se vor modifica radical
odatã cu accentuarea globalizãrii
pieþelor ºi dezvoltarea strategiilor de
marketing /vânzare. Apropierea aderãrii
României la Uniunea Europeanã
accelereazã aceastã evoluþie ºi branºa
materialelor de construcþii va trebui sã
facã faþã unei noi provocãri. Structurile
comerciale autohtone se vor adapta
treptat la cele ale þãrilor vest-europene.
Astfel, va exista o diferenþiere între
piaþa materialelor de construcþii ºi
comerþul specializat cu materiale de
construcþii, pentru a putea face faþã
creºterii cererii, necesitãþilor variate ºi
multitudinii de produse. Prin urmare,
micii comercianþi nu vor putea rezista
fãrã un sprijin consistent.
C. E: În ultimii ani s-a constatat o
creºtere semnificativã a construcþiilor pe structuri metalicee . În ce
constau iniþiativele ACOM pe piaþa
oþelului, de exemplu?
L. N: Unul dintre cele mai dinamice sectoare din piaþa materialelor de
construcþii este cel al oþelului beton ºi
al produselor derivate. Dovadã a interesului internaþional pentru acest gen
de material este ºi faptul cã pe piaþa

autohtonã se regãsesc deja companii de
vârf pe plan mondial, cum ar fi: Mittal
Steel (care a inaugurat linii de producþie
la Iaºi, Galaþi, Roman ºi Hunedoara),
Mechel (cu fabrici la Târgoviºte ºi
Câmpia Turzii) ºi Ductil Steel (în
Buzãu). În perspectivã, piaþa oþelului în
domeniul construcþiilor nu poate avea
decât un trend ascendent. Este evidentã orientarea investiþiilor ºi a finanþãrilor guvernamentale cãtre domeniul
construcþiilor. Avem nevoie de strãzi,
autostrãzi ºi de cartiere întregi cu infrastructura aferentã. Iar pentru acestea,
oþelul poate fi cea mai bunã soluþie.
Începând cu decembrie 2005, ACOM
s-a axat pe distribuþia unor produse noi,
cum ar fi: profilele Mittal Hunedoara,
þeava Mittal Iaºi ºi tabla Mittal Galaþi.
Avem în derulare contracte de furnizare
cu cei trei mari producãtori de oþel din
România – Ductil Steel, Mechel ºi
Mittal Steel. Respectivele companii
dezvoltã programe ample de investiþii,
menite sã le alinieze activitatea la
nivelul de performanþã corespunzãtor
standardelor europene care se vor
impune odatã cu preconizata aderare
la Uniunea Europeanã. 
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Cofraj cãþãrãtor DOKA MF
Cofrajul cãþãrãtor MF 240 este
ideal pentru toate clãdirile înalte
din domeniul construcþiilor de locuinþe ºi al celor industriale, piloni de
poduri, silozuri, turnuri de telecomunicaþii ºi de radio/televiziune, peste
tot unde cofrajele se mutã în sus în
mai multe etape de betonare.
Cofrajul cãþãrãtor este economic
ºi practic pentru ºantier. Este un sistem modular format din subansambluri standard. Pentru susþinere ºi
pentru adaptarea înclinaþiei cofrajului,
se utilizeazã ansamblul de deplasare MF,
consola pentru cofraj fiind cea care se
adapteazã la diferitele aplicaþii.
Cofrajul cãþãrãtor MF 240 este
realizat dintr-un numãr mic de componente tipizate.
Ansamblul de deplasare MF este
compus din caroserie MF, rigla de
aliniere MF 3,00 m ºi tija de reglare
MF 3,00 m.
Consola cãþãrãtoare MF se poate
combina cu cofraje pentru stâlpi ºi
cofraje cu panouri. Este rezistentã la
sarcini mari (50 kN/consola cãþãrãtoare) cu înclinare pânã la ±150 ºi
compusã din: profil orizontal MF cu
parapet, profil vertical MF 80, contravântuire MF scurtã ºi contravântuire MF lungã.
Consolele de lucru au posibilitãþi
variate de utilizare. Ele se realizeazã
din elemente standard pentru construirea platformei de lucru ca platformã de betonare, intermediarã sau
suspendatã..

Cofrajul cãþãrãtor MF 240 permite
o adaptare optimã la orice proiect de
construcþie, cu puþine piese componente ºi reglaje la înclinaþii pânã la
±150 pentru cofraj ºi schelã.
z La construcþii cu pereþi drepþi,
platforma cãþãrãtoare MF 240 permite execuþia unor înãlþimi de betonare de pânã la 6 m.
z La construcþii a cãror înclinare
se schimbã la fiecare turnare, cofrajul
cãþãrãtor MF 240 poate fi adaptat cu
ajutorul tijei de presiune.
z La construcþii cu înclinaþie constantã, reglajul precis pânã la înclinaþii d e ± 1 5 0 s e r e a l i z e a z ã c u
ajutorul contravântuirilor.
Cofrajul cãþãrãtor MF 240 utilizeazã acelaºi tip de platformã pentru
platforma suspendatã ºi platforma de
betonare, iar combinaþia cu automat
de cãþãrare SKE permite mutarea
cofrajului cãþãrãtor fãrã macara.

Agãþarea
Platformele de betonare ºi finisare
sunt compuse în mod economic din
acelaºi tip de platformã MF 75 ancoratã în buloane.
Piesele de ancorare robust dimensionate asigurã legãtura sigurã între
construcþie ºi cofrajul cãþãrãtor.
Punctul de fixare/agãþare se realizeazã cu o singurã piesã.

Cofrarea ºi decofrarea
În combinaþie cu unitatea mobilã
de cofrare, platformele late de 2,40 m
permit o deservire rapidã ºi sigurã.

Cursa mare de retragere uºureazã
decofrarea, curãþarea, lucrãrile de
deservire ºi de armare.
Datoritã capacitãþii mari de încãrcare, unei deserviri simple ºi datoritã
elementelor de construcþie zincate
robuste, acest cofraj cãþãrãtor constituie o soluþie deosebit de practicã pe
ºantier.

Avantajele cofrajului cãþãrãtor
Cofrajul ºi schela sunt legate între
ele, ceea ce permite:
z cofrarea/decofrarea fãrã macara,
cu puþin personal;
z mutarea rapidã a întregului
ansamblu – timp minim de utilizare a
macaralei;
z ajustarea rapidã ºi exactã a
cofrajului în toate direcþiile;
z reglajul simplu al înclinãrii;
z ancoraj economic (puþine piese
de ancorare);
z siguranþa deplinã în toate fazele
de lucru.

Caracteristicile tehnice
ale cofrajului cãþãrãtor:
z capacitate de încãrcare mare
(50 kN /consola de cofraj cãþãrãtor);
z înãlþimi de cofrare pânã la 6,0 m;
z indicat pentru cofraj pe grinzi ºi
cofraj cu panouri;
z platforme de lucru late (2,40 m);
z cofraj cu o cursã de retragere de
pânã la 75 cm;
z este posibilã cãþãrarea peste
proeminenþe în beton cu ieºiri în consolã de pânã la 25 cm;
z console pentru cofrajul cãþãrãtor
ca platforme de încãrcãri mari pentru
schele.

Alte tipuri de cofraje
cãþãrãtoare oferite de DOKA
z Cofraj autocãþãrãtor SKE – independent de macara pentru construcþii
de orice formã ºi înãlþime;
z Platforma SCP – platformã
autocãþãrãtoare de cofrare ºi de lucru
pentru sâmburele central al clãdirilor
înalte;
z Cofraj cãþãrãtor GCS Doka – sistem ghidat de-a lungul construcþiei,
mutat cu ajutorul macaralei;
z Cofraj cãþãrãtor K – cofraj cãþãrãtor multilateral format din platforma
pliabilã ºi elemente de cofrare. 
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ARACO
Integrarea europeanã
a societãþilor de construcþii (VI)
Ghidul
„PREGÃTIREA SOCIETÃÞILOR DE CONSTRUCÞII-MONTAJ PENTRU DESFÃªURAREA
ACTIVITÃÞII ÎN CONDIÞIILE INTEGRÃR
RII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ”

Calamitãþile naturale
Documentaþiile de urbanism ºi amenajare a teritoriului, planurile urbanistice ºi regulamentele de urbanism
aferente care se întocmesc în conformitate cu OM (MLPAT)
91/1991 în aplicarea L 50/1991 – republicatã în 1997 ºi a
Regulamentului general de urbanism aprobat prin
HG 525/1996 vor conþine capitolul „Zone expuse la
riscuri naturale“ (OM 62/N, 19/288, 1955/1998, art. 1).
Zonele expuse riscurilor naturale sunt zonele cu alunecãri
de teren, inundaþii, prin revãrsãri de ape ºi scurgeri de pe
torenþi. Acestea se delimiteazã prin hotãrâri ale consiliilor
judeþene, în baza studiilor specifice ºi avizelor organelor
de specialitate ale administraþiei publice, în vederea
restricþiei în autorizarea construcþiilor sau în vederea luãrii
mãsurilor de prevenire.
Exigenþele minime de conþinut ale documentaþiilor de
amenajare a teritoriului ºi urbanism pentru zonele care
prezintã risc la cutremure, inundaþii ºi alunecãri de teren
rezultã din prevederile HG 382/2003.
Prevederile din toate tipurile de planuri se fac în urma
identificãrii riscului, a cauzelor ºi efectelor. Apoi se realizeazã delimitarea ºi ierarhizarea arealelor pe baza hãrþilor
de risc.
Pentru inundaþii ºi alunecãri de teren se prevede:
PUG:
z interdicþie temporarã de construire pânã la efectuarea studiilor topo, geografice ºi hidrogeologice pentru
fundamentarea lucrãrilor de eliminare a riscului;
z promovarea unor programe, studii ºi proiecte pentru
eliminarea cauzelor (diguri, regularizãri – pentru apãrare,
la inundaþii ºi consolidãri versanþi, plantãri – pentru
alunecãri de teren);
z interdicþie definitivã de construire;
z crearea unei rezerve funciare de utilitate publicã;
z demolarea fondului construit ºi reamplasarea pe
rezerva funciarã de utilitate publicã.
PUZ:
z adaptarea condiþiilor de construire în funcþie de
microzonarea pânã la demolarea ºi reamplasarea fondului
construit pe rezerva funciarã de utilitate publicã;
z mãsuri specifice de protecþie: pentru inundaþii –
îndiguiri, regularizarea cursurilor de apã, extinderea/redimensionarea reþelei hidroedilitare, iar pentru alunecãri de
teren – plantãri, ranforsãri, condiþii specifice de fundare
pentru stabilizarea terenurilor.
Pentru prevenirea alunecãrilor de teren se face microzonarea pe criterii de securitate, pe baza studiilor geotehnice ºi hidrogeologice, se stabilesc condiþiile specifice
de construire (distanþe minime între clãdiri, indicii POT ºi
CUT ºi se definesc mijloacele de stabilizare – plantãri,
ranforsãri).
PUD:
z Pentru factorul de risc „inundaþii“:
- redimensionarea reþelei hidroedilitare existente –
pentru factorul de risc „inundaþii“;
- executarea de lucrãri specifice (ºanþuri de protecþie,
canale de dren, diguri, terasamente.
z Pentru factorul de risc „alunecãri de teren“:

- mãsuri particulare de stabilizare a terenurilor (plantãri,
drenare, fundare pe piloþi);
- stabilirea zonelor de construcþii;
- stabilirea condiþiilor specifice de fundare ºi construire.
z Pentru ambii factori de risc – „inundaþii“ ºi
„alunecãri de teren“:
- se vor prevedea amplasarea ºi conformarea clãdirilor
în raport cu gradul de risc acceptat ºi caracteristicile
terenului.
PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PATY ªI PATZ:
z pentru prevenirea inundaþiilor ºi alunecãrilor de
teren, planuri de mãsuri privind amenajarea bazinelor
hidrografice, respectiv de amenajare a terenurilor, prezentând risc de alunecare;
z pentru atenuarea/eliminarea riscurilor de inundaþii ºi
alunecãri de teren ºi prevãd planuri de mãsuri pentru
combaterea inundaþiilor, respectiv alunecãrilor de teren,
precum ºi recuperarea ºi reabilitarea terenurilor;
z în situaþia acceptãrii iminenþei calamitãþii este necesarã schimbarea folosinþei terenului, adicã strãmutarea
pãrþii expuse din intravilan. De asemenea, este necesarã
încheierea unor convenþii de asigurare.
Pentru factorul de risc „cutremure de pãmânt“, în
cadrul planurilor de urbanism ºi de amenajare a teritoriului, sunt necesare informarea cu privire la perioada medie
de revenire ºi iniþierea unor mãsuri în caz de urgenþã.
Numai pentru planurile de urbanism se prevãd:
z recomandãri cu privire la proiectarea ºi construirea
antiseismicã, conform Normativului P 100/1992,
OG 20/1994, privind mãsuri pentru reducerea riscului
seismic la construcþiile existente, republicatã;
z amplasarea ºi conformarea clãdirilor în raport cu
gradul de seismicitate (distanþe între clãdiri, regim de
înãlþime);
z sisteme de avertizare cu privire la producerea seismelor.
AUTORIZAREA
În cadrul procesului de autorizare a diverselor activitãþi de cãtre autoritãþile competente de protecþie a mediului,
existã urmãtoarele opt tipuri de acte tehnico-juridice care
se emit, dupã caz (OU 91/2002, Anexa):
1. Acord de mediu, care dã dreptul titularului de
proiect sã realizeze proiectul. Este valabil pentru toatã
durata punerii în aplicare a proiectului, dar îºi pierde valabilitatea dacã execuþia lucrãrilor nu începe pânã în 2 ani.
2. Acord integrat de mediu, care acordã dreptul de a
stabili condiþiile de realizare a unei activitãþi încã din
etapa de proiectare, care sã asigure cã instalaþia corespunde cerinþelor legislaþiei în vigoare. Poate fi eliberat
pentru una sau mai multe instalaþii ori pãrþi ale instalaþiilor
situate pe acelaºi amplasament.
3. Aviz de mediu pentru planuri ºi programe, care confirmã integrarea aspectelor privind protecþia mediului în
planul sau programul supus adoptãrii.
continuare în pagina 42 ®
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4. Aviz de mediu pentru stabilirea obligaþiilor de
mediu prin care sunt stabilite obligaþiile de mediu ca
prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea
asumãrii acestora de cãtre pãrþile implicate, în urmãtoarele situaþii:
z schimbarea titularului unei activitãþi cu impact
asupra mediului;
z modificarea sau încetarea unor activitãþi cu impact
asupra mediului;
z vânzare de acþiuni sau de active;
z fuziune, divizare, concesionare;
z dizolvare, urmatã de închidere;
z lichidare.
Avizul de mediu este valabil cel mult 2 ani.
5. Aviz de mediu pentru produse de uz fitosanitar,
necesar în procedura de omologare a produselor de uz
fitosanitar.
6. Autorizaþie de mediu prin care sunt stabilite condiþiile ºi/sau parametrii de funcþionare a unei activitãþi existente sau pentru punerea în funcþiune a unei activitãþi noi
pentru care anterior a fost emis Acordul de mediu.
Este valabilã cel mult 5 ani.
7. Autorizaþie inteegratã de mediu, care dã dreptul de a
exploata în totalitate sau în parte o instalaþie, în anumite
condiþii care sã asigure cã instalaþia corespunde cerinþelor
pentru prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii. Actul
poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaþii sau
pãrþi ale instalaþiilor situate pe acelaºi amplasament ºi
care sunt exploatate de acelaºi titular.
8. Autorizaþie pentru activitate nuclearã, prin care
autoritatea competentã de reglementare în domeniul
nuclear autorizeazã titularul activitãþii sã amplaseze,
sã proiecteze, sã achiziþioneze, sã fabrice, sã producã,
sã construiascã, sã transporte, sã importe, sã exporte,
sã punã în funcþiune, sã posede, sã foloseascã, sã opereze,
sã transfere, sã dezafecteze ºi sã dispunã de orice sursã de
radiaþii ionizante, instalaþii nucleare sau amenajãri pentru
gospodãrirea deºeurilor radioactive.
Acordul de mediu se elibereazã în paralel cu celelalte
acte de reglementare emise de autoritãþile competente
(OU 91/2002, art. 8).
Autorizaþia de mediu se elibereazã dupã obþinerea
celorlalte avize, autorizaþii, dupã caz, ale autoritãþilor
competente, potrivit legii (OU 91/2002, art. 8).
În Anexa la OM 860/2002 la art. 10(1) se specificã:
Pe baza solicitãrii formulate prin cererea tip, însoþitã
de fiºa tehnicã privind condiþiile de protecþie a mediului
(anexã la certificatul de urbanism), autoritatea publicã
competentã pentru protecþia mediului stabileºte, în
funcþie de impactul proiectului asupra mediului, una din
urmãtoarele variante de continuare a procedurii:
a) Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de
mediu.
b) Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu
fãrã acord.
c) Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu
cu acord/acord integrat de mediu.
Evaluarea impactului asupra mediului în scopul emiterii acordului de mediu se face obligatoriu pentru urmãtoarele proiecte care au legãturã cu sectorul economic
„Construcþii“ (OM 860/2002, Anexa 1.1):
z Industria materialelor minerale de construcþii, ºi
anume:
- instalaþii pentru produsele de azbociment ºi pentru
alte utilizãri ale azbestului;
- instalaþii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor
din sticlã, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi.
- instalaþii pentru topirea substanþelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale cu o capacitate de
topire mai mare de 20 t/zi;
- instalaþii pentru fabricarea produselor de ceramicã
prin ardere, în special a þiglelor, cãrãmizilor refractare,
dalelor, produselor din ceramicã sau porþelan cu o capacitate de producþie mai mare de 75 t/zi ºi/sau o capacitate
a cuptoarelor mai mare de 4 m3 ºi cu o densitate de încãrcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300kg/m3.

Pentru activitãþile enumerate mai sus, competenþele de
autorizare sunt la nivel regional, fiind necesar Acordul
Integrat de Mediu;
- cariere ºi exploatãri miniere de suprafaþã, când
suprafaþa amplasamentului este mai mare de 25 ha.
Pentru aceste obiective, competenþele sunt la nivel
regional, atunci când suprafeþele de exploatare sunt peste
100 ha ºi la nivel local pentru suprafeþe sub 100 ha, în
ambele cazuri fiind necesare acorduri de mediu simple.
z Proiecte de infrastructurã (linii feroviare, aeroporturi,
autostrãzi, drumuri noi, cãi navigabile interioare, porturi
comerciale);
z Gestiunea deºeurilor:
- instalaþii pentru eliminarea sau recuperarea
deºeurilor periculoase care necesitã Acorduri Integrate de
Mediu pentru capacitãþi peste 10 t/zi ºi Acorduri de mediu
pentru capacitãþi mai mici. Competenþele de avizare sunt
la nivel central – pentru capacitãþi peste 750 kg/h, la nivel
regional – pentru capacitãþi sub 750 kg/h ºi pânã la
10 tone/zi ºi la nivel local – sub 10 t/zi ºi sub 750 kg/h;
- incineratoare de deºeuri municipale având capacitatea peste 3 t/h, staþii de tratare chimicã a deºeurilor
nepericuloase având capacitate mai mare de 25.000 t
(>10 t/zi), cu excepþia depozitelor controlate de deºeuri
inerte (exemplu: materiale de construcþii din demolãri).
Aceste proiecte necesitã autorizaþii integrate de mediu
emise de autoritãþi competente de mediu la nivel regional.
z Alte tipuri de proiecte:
- sisteme de captare a apelor subterane, câmpuri de
infiltraþie artificiale, 3cu volume de apã extrase anual de
al apei între
peste 10 milioane m , derivaþii pentru transfer
bazine hidrografice – peste 100 milioane m3/an,3 baraje ºi
lacuri de acumulare având peste 10 milioane m volum la
nivelul normal de retenþie.
Pentru aceste proiecte, este necesar Acordul de mediu
emis de autoritãþi competente centrale;
- staþii de epurare orãºeneºti pentru cel puþin 150.000
locuitori echivalenþi, care necesitã Acord de mediu emis
de autoritãþi competente la nivel local.
Proiectele care se supun analizei CAU, în vederea
încadrãrii în procedura de evaluare a impactului asupra
mediului a activitãþilor care au legãturã cu sectorul economic „Construcþii“, sunt:
z instalaþii pentru fabricarea sticlei ºi a fibrelor de sticlã, a produselor ceramice prin ardere (þigle etc.), pentru
topirea fibrelor minerale, având capacitãþi mai mici decât
cele menþionate anterior;
z proiecte de dezvoltare urbanã, inclusiv construcþia
centrelor comerciale ºi parcãrilor auto;
z construcþia de cãi ferate, aeroporturi, drumuri, porturi – altele decât cele menþionate anterior – linii de tramvai, metrou, linii suspendate;
z piste permanente de curse ºi testare a autovehiculelor;
z staþii pentru eliminarea deºeurilor, staþii de epurare a
apelor uzate – altele decât cele menþionate anterior –
depozite de nãmoluri de la staþiile de epurare, depozite de
fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deºeuri de vehicule,
instalaþii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;
z sate de vacanþã, grupuri hoteliere cu amenajãrile
aferente, în afara zonelor urbane;
z pârtii de ski, instalaþii ski-lift, telecabine ºi amenajãrile aferente;
z campinguri permanente ºi amplasamente pentru
caravane.
Tipurile de proiecte menþionate mai sus, ca ºi modificãrile sau extinderile oricãrui proiect supus procedurilor
de evaluare a impactului sunt de competenþa autoritãþilor
locale de protecþie a mediului.
Proiectele care þin de competenþa autoritãþilor
regionale sunt:
z construcþiile de cãi navigabile interioare, barajele ºi
lacurile de acumulare, captãri de ape subterane, derivaþii
pentru transfer de apã între bazine hidrografice;
z altele decât cele menþionate anterior;
z apeducte;
z lucrãri costiere;
z amenajãri marine de agrement.
continuare în pagina 44
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Deºi societãþile de construcþii nu sunt implicate direct
în procesul de obþinere a Acordurilor de mediu/Acordurilor integrate de mediu decât in situaþia în care sunt
titulari de proiect, acestea devin rãspunzãtoare de aplicarea obligaþiilor referitoare la protecþia mediului în
perioada execuþiei lucrãrilor. Societãþile care elaboreazã
proiectele diverselor construcþii sunt rãspunzãtoare în faþa
titularilor de proiecte pentru prevederea în cadrul
proiectelor respective a tuturor mãsurilor de protecþie a
mediului atât în timpul execuþiei, cât ºi în timpul
exploatãrii construcþiilor respective.
Societãþile care executã lucrãrile rãspund de respectarea condiþiilor de protecþie a mediului pe perioada
execuþiei.
Toate investiþiile implicã activitãþi de construcþii civile
ºi industriale ºi, ca atare, aceste activitãþi ocupã un loc
important în procedura-cadru de evaluare a impactului
asupra mediului aplicatã pentru anumite proiecte publice
sau private.
În HG 918/2002 un „Proiect“ este definit astfel:
„Execuþia lucrãrilor de construcþii sau alte instalaþii, ori
amenajãri, alte intervenþii asupra cadrului natural ºi
peisajului, inclusiv cele care implicã extragerea resurselor
naturale“. Aceastã definiþie este tradusã din Directiva
85/335 EEC, amendatã de Directiva 97/11/EC/1997,
referitoare la evaluarea efectelor unor proiecte publice
sau private asupra mediului.
Informaþii necesare despre construcþii în procedura de
evaluare a impactului unui proiect asupra mediului în
vederea emiterii acordului de mediu (OM 863/2002 –
Anexa nr. 1) – etapa de încadrare:
z planuri de situaþie ºi amplasamente;
z planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcþie etc., cât mai detaliat posibil;
z cãi de acces;
z planul de execuþie cuprinzând faza de execuþie,
punerea în funcþiune, exploatare, refacere ºi folosire ulterioarã, unde este cazul;
z metode folosite în construcþie;
z resurse naturale folosite în construcþie ºi funcþionare;
z alte activitãþi care apar ca urmare a implementãrii
proiectului (exemplu: extragerea de agregate, asigurarea
unor noi surse de apã, surse sau linii de transport, de
energie, creºterea numãrului de locuinþe, eliminarea
apelor uzate ºi a deºeurilor).
În „Lista de control“ din OM 863/2002 folositã pentru
identificarea posibilelor efecte asupra mediului figureazã
urmãtoarele întrebãri care se referã la activitãþile societãþilor de construcþii (Anexa nr. 1, Tabelul nr. 3):
z dacã se preconizeazã schimbarea permanentã sau
temporarã a folosinþei terenului etc.;
z dacã terenul se elibereazã de vegetaþie ºi clãdiri;
z dacã se dau noi folosinþe terenului;
z dacã existã studii geotehnice, hidrogeologice etc.,
preliminare fazei de construcþie;
z dacã se fac lucrãri de construcþii ºi demolãri;
z dacã existã amplasamente temporare pentru organizare de ºantier (locuinþe pentru constructori sau alte construcþii adiþionale);
z dacã se executã construcþii supraterane, structuri sau
lucrãri de terasament, inclusiv excavaþii;
z dacã se executã lucrãri subterane, inclusiv mine sau
tuneluri, lucrãri de dragare, structuri costiere, structuri
marine;
z dacã se executã construcþii pentru depozitarea materialelor;
z instalaþii pentru tratarea ºi eliminarea deºeurilor
solide sau a efluenþilor lichizi;
z dacã se executã construcþii pentru adãpostirea
muncitorilor pe durate mari de timp;
z dacã se produce intensificarea traficului de orice fel
în timpul etapelor de construcþie ºi funcþionare;
z rute noi sau modificate de cãi de transport ºi dacã se
prevede închiderea sau devierea rutelor existente conducând la modificãri de trafic;

z dacã se executã linii noi sau se modificã linii de
transport electric sau conducte noi sau modificate;
z dacã se executã lucrãri de îndiguire, barare, desecare, regularizare sau alte schimbãri în hidrologia apelor
de suprafaþã ºi subterane;
z dacã se executã traversãri de râuri;
z sursele de captare a apei subterane sau de suprafaþã;
z dacã se fac modificãri ale cursurilor de apã sau ale
terenurilor care sã afecteze scurgerea apei;
z dacã transportul de persoane ºi materiale necesare
în fazele de construcþie, funcþionare ºi dezafectare au sau
nu efect semnificativ asupra mediului.
Aceleaºi întrebãri în legãturã cu efectele asupra
mediului se pun pentru tot chestionarul prezentat mai sus
ºi cu precizãri suplimentare pentru lucrãrile de scoatere
din funcþiune sau demontare pe perioade mai lungi, pentru activitãþile care continuã pe parcursul scoaterii din
funcþiune, referitor la afluxul de populaþie permanent sau
temporar, la introducerea în arealul proiectului a unor
specii de organisme neautohtone, la pierderea unor specii
indigene etc.
Alte întrebãri referitoare la impactul activitãþilor de
construcþii, la care trebuie sã se rãspundã pentru luarea
deciziei asupra oportunitãþii efectuãrii unui studiu de
impact al proiectului asupra mediului, sunt:
z dacã în timpul execuþiei lucrãrilor sau la dezafectarea obiectivului se produc deºeuri (materiale excavate, steril, menajere, periculoase sau toxice, industriale,
surplus de produse, nãmol de canalizare sau staþii de epurare, din demolarea construcþiilor, soluri sau alte materiale
contaminate, echipamente electrice, mecanice, electronice etc.);
z dacã apar emisii de poluanþi în atmosferã (de la
surse staþionare sau mobile care folosesc combustibili
fosili, de la manevrarea materialelor – prafuri, mirosuri –
de la instalaþii ºi echipamente mecanice, de la arderea
deºeurilor în aer liber – resturi de la activitãþile de construcþii, cauciucuri uzate, etc.);
z dacã în timpul execuþiei lucrãrilor ºi la dezafectarea
obiectivului, proiectul cauzeazã zgomote ºi vibraþii, radiaþii neionizante, luminoase, termice (din exploatarea
echipamentelor mecanice – buldozere, macarale, ventilatoare, concasoare etc. – din demolãri, explozii sau
folosirea acumulatorilor electrici, din traficul generat de
lucrãrile de construcþii, din sisteme de iluminare sau
rãcire etc.);
z dacã proiectul prezintã risc de contaminare a solului
ºi apei (din manevrarea sau depozitarea de materiale, de
la descãrcarea apelor uzate sau de la depunerea pe sol a
poluanþilor emiºi în aer);
z dacã existã riscuri ca în timpul execuþiei lucrãrilor sã
se producã accidente care pot afecta sãnãtatea populaþiei
sau mediul (din explozii, descãrcãri de substanþe,
incendii, folosirea de substanþe periculoase sau toxice,
din avarierea instalaþiilor de control al poluãrii, din dezastre naturale – cutremure, inundaþii, alunecãri de teren etc.);
În întocmirea „Listei de control“ pentru luarea deciziei
asupra oportunitãþii studiului de impact al proiectului
asupra mediului, un capitol important se referã la schimbãrile sociale care pot apãrea, spre exemplu, prin crearea
de locuri de muncã în timpul fazei de construcþie.
Raportul la studiul de evaluare a impactului unui
proiect asupra mediului trebuie sã cuprindã ºi un plan de
monitorizare a mediului, în timpul execuþiei lucrãrilor.
Conform definiþiei din textul HG 573/2002 – „Autorizaþia“ reprezintã actul care condiþioneazã funcþionarea
comercianþilor de respectarea legislaþiei privind protecþia
mediului înconjurãtor, art. 1 (2).
Autorizaþia se emite de cãtre autoritatea competentã
pentru protecþia mediului în a cãrei razã teritorialã de
responsabilitate se aflã sediul comerciantului, prin
reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul Camerei
de Comerþ ºi Industrie Teritorialã.
Nu este necesarã Autorizaþia de mediu pentru activitãþi
cu impact nesemnificativ asupra mediului. În sectorul
„Construcþii“, aceste activitãþi sunt: fabricarea altor elemente din beton, ciment ºi ipsos decât cele pentru construcþii, lucrãrile de învelitori, ºarpante ºi terase la
continuare în pagina 46 ®
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construcþii, de instalaþii sanitare ºi de încãlzire centralã,
instalaþii electrice, de montaj, de echipamente ºi utilaje
tehnologice de la clãdiri ºi construcþii inginereºti, lucrãri
de ipsoserie, tâmplãrie, dulgherie, de pardosire, placare a
pereþilor, vopsitorie, zugrãveli ºi montãri de geamuri, alte
lucrãri de finisare, închirierea utilajelor de construcþii ºi
demolare cu personalul de deservire aferent, activitãþi de
comerþ (maºini pentru construcþii, materiale de construcþie, furnituri de fierãrie, încãlzire etc.) ºi închirierea
maºinilor ºi echipamentelor pentru construcþii fãrã personal de deservire aferent.
De asemenea, nu este necesarã Autorizaþia de mediu
pentru activitãþi de proiectare urbanism, inginerie ºi alte
servicii tehnice, de întreþinere ºi curãþare a clãdirilor.
Pentru aceste activitãþi, titularul prezintã autoritãþii competente de protecþie a mediului o declaraþie pe propria
rãspundere privind respectarea legislaþiei de protecþie a
mediului, HG 573/2002, art. 6(a), Anexa 4.1 – poziþiile
191, 308, 312, 313, 316 – 322, 362, 363, 368, 463, 480
ºi 485, Anexa 4.3.
Este necesarã obþinerea Autorizaþiei de mediu pentru
activitãþi din sectorul „Construcþii“ care au impact redus
sau care au impact semnificativ asupra mediului.
Activitãþile cu impact redus sunt supuse unei proceduri
simplificate de autorizare de mediu: autoritatea competentã de mediu analizeazã documentele din dosarul solicitantului, verificã sediul acestuia ºi condiþiile de
funcþionare ºi conformare a activitãþii supuse autorizãrii,
redacteazã referatul cuprinzând concluziile evaluãrii ºi
propunerile de eliberare sau neeliberare a autorizaþiei, pe
care le înainteazã Biroului unic, prin reprezentantul delegat.
Pentru autorizarea activitãþilor din sectorul „Construcþii“,
care au impact redus asupra mediului, nu este necesar sã
se întocmeascã „Bilanþul de mediu“ (HG 573/2002, art. 6).
Activitãþile din „Construcþii“ considerate cã au impact
redus asupra mediului sunt: fabricarea elementelor de
dulgherie ºi tâmplãrie pentru construcþii, a ipsosului, varului, elementelor din beton sau ipsos pentru construcþii, a
betonului ºi mortarului, tãierea ºi fasonarea pietrei, construcþii metalice ºi pãrþi componente, structuri ºi tâmplãrii
metalice, lucrãri de foraj ºi sondaj pentru construcþii,
demolarea construcþiilor, terasamente ºi organizãri de
ºantiere, lucrãri de izolaþii ºi protecþii anticorosive, comerþ
cu ridicata a deºeurilor ºi resturilor, activitãþi de testãri ºi
analize tehnice (HG 573/2002, Anexa 4.1 – poziþiile 116,
185 – 189, 192, 214, 215, 305, 306, 314, 366, 481).
Activitãþile cu impact semnificativ asupra mediului
sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare. Pentru
aceste activitãþi este necesar sã se întocmeascã Bilanþul de
mediu.
Bilanþul de mediu nu este necesar pentru activitãþile
noi, pentru care emiterea Acordului de mediu a avut la
bazã un studiu de evaluare a impactului asupra mediului.
Dar, pentru verificarea acestei prevederi, „solicitanþii vor
depune o fiºã de prezentare a activitãþii“. Aceastã
prevedere nu este corectã. Bilanþul de mediu este necesar,
chiar dacã înainte s-a efectuat un Studiu de impact.
Studiul de impact se referã la o activitate care nu existã pe
teren, se proiecteazã, iar efectele proiectului se prognozeazã. Pe baza acestor prognoze se emite „Acordul de
mediu“. Bilanþul de mediu se face pentru un proiect realizat (implementat), iar Bilanþul de mediu verificã datele
prognozate cu ocazia Studiului de impact.
Activitãþile din sectorul „Construcþii“ care au impact
semnificativ asupra mediului sunt: extracþia pietrei pentru
construcþii, extracþia pietriºului, nisipului, argilei, caolinului, fabricarea produselor ceramice, a cãrãmizilor, þiglelor,
produselor din azbociment, cimentului ºi varului, lucrãri
de construcþii inginereºti – hidrotehnice, social – culturale, inclusiv lucrãri de artã (HG 573/2002, Anexa 4.1 –
poziþiile 40, 43, 44, 176 – 184, 190).
Activitãþile de construcþii nu sunt supuse procedurilor
de autorizare.
46

Autorizaþiile de mediu sunt necesare numai pentru
societãþile care sunt titulare ale uneia sau mai multor
activitãþi enumerate în Anexa nr. 1 la OM 876/2004.
Autorizaþiile de mediu se emit pentru:
z activitãþi existente;
z activitãþi noi care urmeazã sã fie puse în funcþie ºi
pentru care existã „Acorduri de mediu“ emise anterior.
Autorizaþiile de mediu sunt de trei feluri:
1) Autorizaþii pentru activitãþi cu impact semnificativ
asupra mediului (OM 876/2004);
2) Autorizaþii integrate de mediu (OU 34/2004 aprobatã ºi modificatã de L 645/2002);
3) Autorizaþii pentru activitãþi cu impact redus asupra
mediului, OM 860/2002, art. 7 (b).
Activitãþile cu impact nesemnificativ sunt activitãþi rezidenþiale, din gospodãrii individuale sau dependinþe ale
acestora, destinate exclusiv satisfacerii locuinþei ºi care nu
sunt amplasate în zone cu regim special de protecþie.
Activitãþile cu impact redus asupra mediului sunt cele
menþionate în OM 876/2004, Anexa nr. 1.2 ºi pentru care
în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit cã nu se
supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activitãþi se emit numai Autorizaþii de
mediu, iar proiectele aferente acestor activitãþi, care
vizeazã investiþii noi sau modificarea celor existente,
inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obþinerea
Acordului unic.
Activitãþile cu impact semnificativ asupra mediului
pentru care se emit autorizaþii sunt enumerate în Anexa
nr. 1 a OM 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a activitãþilor cu impact semnificativ asupra
mediului. Activitãþile prevãzute în OU 34/2002 pentru
autorizaþie integratã de mediu nu fac obiectul Procedurii
din OM 876/2004. Activitãþile definite ca având impact
semnificativ asupra mediului, care necesitã a fi autorizate
ºi care au legãturã cu sectorul „Construcþii“, corespund
proiectelor pentru care se cere „Acord de mediu“ în conformitate cu prevederile HG 860/2002.
Aceste activitãþi sunt prezentate în tabelul 1.
La realizarea documentaþiei pentru solicitarea autorizaþiei
integrate, titularul activitãþii/operatorul va prezenta modul
în care rãspunde la cerinþele:
z selectarea ºi pretratarea materiilor prime;
z gradul de utilizare a apei;
Tabelul 1

continuare în pagina 48 ®
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®

CERAMICA IASI

®

®

De ce sã construim cu cãrãmidã?

Opþiunea pentru un material sau altul la realizarea construcþiilor civile sau industriale devine din ce în ce mai grea,
fie ºi dacã ne gândim numai la varietatea produselor de acest
gen, existente pe piaþa de specialitate. De aici ºi necesitatea
de a cunoaºte, pânã la amãnunt, performanþele fiecãrui material de construcþie, pentru a-l folosi la locul potrivit ºi cu cheltuieli cât mai mici.
Iatã de ce, prin utilizarea cãrãmizilor ºi a blocurilor
ceramice produse de Ceramica Iaºi pentru realizarea de construcþii civile sau industriale, beneficiaþi de:
z rezistenþã la compresiune superioarã altor materiale
pentru zidãrie (min. 10 N/mm2), asigurându-se astfel durabilitatea construcþiei ºi siguranþa în utilizare chiar ºi pe un teritoriu cu activitate seismicã intensã, cum este România;
z un coeficient de transfer termic cuprins între 0,25 ºi
0,30 W/mk ºi o rezistenþã termicã specificã unidirecþionalã
cu valori cuprinse între 1,00 ºi 1,40 m2k/W, care asigurã un
confort termic atât în sezonul cald, cât ºi în perioada rece;
z un coeficient redus de absorbþie a apei (12–14%) care
nu permite formarea condensului, fenomen întâlnit la alte
materiale pentru zidãrie des utilizate;
z utilizarea materialelor 100% naturale ºi ecologice,
care nu emanã magnetism sau alte tipuri de radiaþii.
Utilizarea pentru zidãrii a cãrãmizilor ºi blocurilor
ceramice produse ºi comercializate de Ceramica Iaºi face
posibilã realizarea de economii semnificative prin:
z reducerea cheltuielilor de execuþie, existând posibilitatea diminuãrii costurilor cu structura de rezistenþã;
z scãderea consumului de ciment
(mortar) datoritã suprafeþelor netede
ºi muchiilor drepte ale blocurilor
ceramice;
z reducerea cheltuielilor
cu manopera pentru execuþia
zidãriei, blocurile ceramice
fiind elemente spornice pentru
zidãrie, cu dimensiuni mari;
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z diminuarea costurilor cu energia
necesarã pentru asigurarea confortului
termic atât pe timpul verii, cât ºi pe
timpul iernii.
Pentru a veni în sprijinul clienþilor
prin satisfacerea cerinþelor tipo-dimensionale tot mai variate ale acestora,
Ceramica Iaºi va inaugura în luna septembrie a acestui an o nouã linie de fabricaþie a blocurilor ceramice. Odatã cu
intrarea în funcþiune a noii capacitãþi de
producþie, se vor obþine avantaje substanþiale în raportul
preþ-calitate pentru beneficiarii produselor livrate de
Ceramica Iaºi.
Calitatea cãrãmizilor ºi a blocurilor ceramice este garantatã de implementarea ºi certificarea Sistemului de Management al Calitãþii ISO 9001/2001 ºi a Sistemului de
Management de Mediu ISO 14001/2005. 
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minimizarea ºi managementul deºeurilor;
controlul emisiilor punctiforme ºi fugitive;
utilizarea energiei;
zgomotul ºi vibraþiile;
monitorizarea emisiilor;
sisteme de raportare a datelor;
sisteme de management utilizate.
Lucrãrile de construcþii, ºantierele nu sunt supuse
autorizãrilor integrate de mediu conform OU 34/2002.
Singurele care pot fi legate, oarecum, de anumite societãþi de construcþii supuse procedurii de autorizare integratã de mediu sunt (Anexa 1 la OU 34/2002):
z instalaþiile de producere a azbestului ºi fabricare a
produselor pe bazã de azbest ºi instalaþiile pentru fabricarea produselor din sticlã, inclusiv a fibrelor de sticlã,
având capacitãþi mai mari de 20 t/zi;
z instalaþiile pentru fabricarea produselor din ceramicã prin ardere, în special a þiglelor, cãrãmizilor,
cãrãmizilor refractare, dalelor, produselor din ceramicã
sau porþelan cu o producþie rnai mare de 75 t/zi sau cu
o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m 3 ºi cu o
densitate stabilitã pentru fiecare cuptor, mai mare de
300 kg/m3;
z instalaþii pentru tratarea suprafeþei materialelor,
obiectelor sau produselor, utilizând solvenþi organici, în
particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare,
impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curãþare sau
impregnare cu o capacitate de consum mai mare de
150 mg/h sau mai mult de 200 t/an;
z instalaþii pentru topirea substanþelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale cu o capacitate de
topire mai mare de 20 t/zi.
Baza tehnico-ºtiinþificã pentru eliberarea autorizaþiilor
de mediu o constituie Bilanþul de mediu.
Bilanþurile de mediu sunt de trei tipuri/niveluri care nu
se exclud reciproc: O, I ºi II. Acestea pot fi executate consecutiv sau concomitent, dupã cerinþele autoritãþii competente de mediu. Bilanþul de nivel O este o fiºã de verificare
conþinând elementele caracteristice activitãþii ºi care permite autoritãþii competente sã stabileascã necesitatea
bilanþurilor de nivel I sau II. Bilanþul de nivel I se
efectueazã pe baza interpretãrii datelor de mediu existente, iar Bilanþul de nivel II pe baza mãsurãtorilor (analize
fizice, chimice, biologice ºi bacteriologice, debite etc.).
La constatarea unor poluãri/impacturi posibil semnificative, autoritatea competentã solicitã efectuarea unui
studiu de evaluare a riscului (OM 184/1997).
Societãþile de construcþii-montaj au nevoie de bilanþuri
de mediu numai în situaþia în care sunt titulari de
activitãþi.
Din informaþiile deþinute rezultã cã cele mai probabile
activitãþi (definite în Anexa A6 a MO 184/1997 ca având
impact negativ asupra mediului) în legãturã cu societãþile
de construcþii sunt:
z extracþia, manipularea ºi depozitarea unor materiale
de construcþie (balast, calcar etc.);
z producerea, depozitarea ºi folosirea unor substanþe
ca: bitum, asfalt, vopsele, lacuri etc.;
z producerea cãrãmizilor ºi a altor materiale de construcþii;
z producerea materialelor pe bazã de sticlã sau ceramicã;
z repararea, depozitarea ºi înlocuirea echipamentelor
electrice ºi electronice, inclusiv a transformatoarelor ºi
condensatoarelor;
z tratarea ºi folosirea, inclusiv tratarea pentru conservare a cherestelei;
z tratarea apelor uzate, stocarea, tratarea sau neutralizarea nãmolurilor;
z tratarea, stocarea, depozitarea sau neutralizarea deºeurilor, inclusiv a rebuturilor de la activitãþile de demolare;
z demolarea clãdirilor, uzinelor sau echipamentelor
uzate provenind de la activitãþile enumerate în Anexa A6
din OM 184/1997;
z refacerea terenurilor prin folosirea umpluturilor din
materiale poluante.
z
z
z
z
z
z
z

48

Persoanele fizice sau juridice care doresc sã foloseascã
resurse naturale de apã au obligaþia sã solicite ºi sã obþinã
„Avizul de gospodãrire a apelor“. Dreptul la folosinþã a
resurselor naturale de apã (consumul sau evacuarea în
emisar) se stabileºte prin „Autorizaþia de gospodãrire a
apei“. Pentru instalaþiile cu caracter provizoriu pe durate
de execuþie a unor investiþii, dacã debitul prelevat nu este
mai mare de 10 l/s, iar apele uzate prin descãrcarea în
emisari nu influenþeazã calitatea acestora este necesarã
„notificarea“ cãtre filialele teritoriale ale Administraþiei
Naþionale „Apele Române“ – OM 148/1997 – Anexa 1 c (III c).
Nu este necesar sã se solicite obþinerea Avizului de
gospodãrire a apelor pentru folosinþele gospodãreºti individuale dacã nu se depãºeºte debitul de 0,2 l/s – OM
148/1997, OM 148/1997, Anexa 1 c(I).
Solicitarea Avizului ºi Autorizaþiei de gospodãrire a
apelor este necesarã pentru amenajãri ºi instalaþii de
extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile
cursurilor de apã, lacurilor ºi þãrmul mãrii: balastiere,
cariere etc. (OM 148/1997 – Anexa l b).
Pentru Planurile urbanistice zonale (PUZ), inclusiv
Regulamentul de urbanism aferent ºi pentru Planul de
urbanism de detaliu (PUD), sunt necesare Avize de
gospodãrire a apelor emise de filialele ANAR – pentru
localitãþi, municipii ºi oraºe cu populaþie pânã la 50 000
de locuitori ºi de ANAR – pentru celelalte localitãþi. Pentru toate localitãþile situate în Delta Dunãrii, de pe litoral
sau în fâºia de 10 km de-a lungul râurilor de frontierã,
avizele se emit de ANAR (OM 148/1997 – Anexa l e).
Autorizarea de construire asigurã aplicarea mãsurilor
prevãzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea,
executarea ºi funcþionarea construcþiilor.
Acordul unic se emite, uneori în prealabil, pentru simplificarea procedurii de autorizare de cãtre emitentul
autorizaþiei care are obligaþia sã organizeze structuri de
specialitate, obþinând, în numele solicitantului, avizele
necesare autorizãrii pentru L 50/1991 republicatã, art. 5,
Anexa nr. 1 (2.5.4.):
a) racordarea la reþelele de utilitãþi;
b) racordarea la reþeaua cãilor de comunicaþii;
c) prevenirea ºi stingerea incendiilor, apãrarea civilã,
protecþia mediului ºi sãnãtãþii populaþiei.
Autorizarea de construire/desfiinþare se emite numai în
baza documentaþiei complete descrise în Anexa 1 a
L 50/1991 republicatã, cu excepþia construcþiilor necesare
în caz de avarii, accidente tehnice, calamitãþi, când
autorizaþia se emite imediat, urmând ca documentaþia
completã sã fie predatã pe parcursul sau dupã încheierea
lucrãrilor – art. 7(12), (16).
Proiectul de organizare a execuþiei lucrãrilor (POE) se
autorizeazã fie împreunã cu proiectul de execuþie, fie
separat. El cuprinde descrierea lucrãrilor pregãtitoare atât
pentru asigurarea tehnologiei de execuþie a lucrãrilor
investiþiei, cât ºi pe spaþiile ocupate temporar (L 50/1991,
Anexa nr. 1, C).
Din prezentarea conþinutului-cadru al proiectului
supus autorizãrii lucrãrilor de organizare a execuþiei
lucrãrilor de construcþii nu rezultã cã este necesarã evaluarea impactului acestora asupra mediului/obþinerea acordului de mediu.
Potrivit art. III din L 453/2001, art. 8, alin. 5 ºi punctul
8, lit. j din Anexa II la Legea protecþiei mediului 137/1995,
republicatã în MO, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000,
precum ºi obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrãrile de construcþii-montaj se abrogã.
Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului,
în context transfrontierã, se deruleazã conform prevederilor OM 864/2002, care completeazã prevederile
OM 860/2002. Procedurile de evaluare a impactului activitãþilor care se desfãºoarã pe teritoriul României, dar pot
afecta mediul aflat sub jurisdicþia altui stat sunt coordonate de autoritatea centralã pentru protecþia mediului.
(continuare în numãrul viitor)
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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

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.
52
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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. 
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Amenajãri acustice speciale
Pentru a concepe un mediu acustic bun, sunt necesare
cunoºtinþe temeinice privind proprietãþile acustice ale
materialelor ºi sistemelor de construcþie.
În cazul configurãrii ºi amenajãrii sãlilor de conferinþe sau
a spaþiilor de ºcolarizare, trebuie respectate mai multe
criterii. Pe lângã luminozitate ºi confort, un rol însemnat îl
joacã acustica încãperii. Claritatea cu care se transmite
vocea umanã, respectiv cea a conversaþiilor, este esenþialã
în acest caz, deoarece condiþiile acustice precare influenþeazã în mod negativ concentrarea auditoriului.
Rãspunzãtoare pentru percepþia clarã a sunetului, în
asemenea sãli de ºedinþe sau întruniri, este absorbþia
acusticã. Cum se defineºte „absorbþia acusticã“?
Prin aceasta se înþelege diminuarea energiei de propagare a sunetului într-o încãpere. Undele sonore sunt
absorbite atât de cãtre diverse suprafeþe de delimitare, cât
ºi de cãtre obiectele ºi persoanele dintr-o încãpere. Mai
simplu spus: absorbþia acusticã determinã modul în care
este perceput mai încet sunetul din încãpere (acustica din
încãpere).
Capacitatea unui material de a „înghiþi“ undele sonore
depinde de alcãtuirea acestuia. Materialele poroase cu
celule deschise sau perforate sunt, în mod special, indicate pentru o absorbþie acusticã.
Aceastã capacitate se mãsoarã prin gradul de
absorbþie acusticã aw (as).
Absorbþia acusticã dintr-o încãpere este definitã ºi prin
timpul de reverberaþie. Acesta indicã perioada în care un
nivel de zgomot, dupã încheierea transmiterii sunetului,
scade cu 60 dB. De aceea, este foarte important ca în
cazul proiectãrii/amenajãrii unei încãperi, sãli de conferinþe sau pentru seminarii, ºcolarizãri etc., sã se þinã cont
de timpul de reverberaþie. Cu cât timpul de reverberaþie
este mai mare, cu atât claritatea sau percepþia sunetului
este mai slabã. Acesta reprezintã însã doar un aspect al
problematicii, deoarece, în cazul unor timpi de reverberaþie nefavorabili, adicã mari, vorbitorul este obligat sã
mãreascã sonoritatea, ceea ce conduce în mod inevitabil
la creºterea zgomotului de fond, situaþie în care capacitatea de concentrare a auditorului este influenþatã în mod
negativ.
Dacã zgomotul nedorit, transmis, de exemplu, dintr-o
încãpere învecinatã, trebuie eliminat sau atenuat, atunci
vorbim de amortizarea zgomotului sau de fonoizolaþie.
ªi aceasta este foarte importantã pentru orice spaþiu
deoarece, altfel, zgomotul transmis din exterior, respectiv
dinspre încãperile învecinate, ar deranja în timpul unei
prelegeri. Dacã transmiterea zgomotului dintr-o încãpere
cãtre alta trebuie împiedicatã, ne referim la atenuarea sau
izolaþia fonicã a undelor propagate.
Atenuarea acusticã se mãsoarã prin indicele de
evaluare a diferenþei de nivel normalizat – Dn,c,w (dB).
Prin montarea unor plafoane suspendate, acustica
spaþiului poate fi influenþatã în mod pozitiv. Datoritã
fixãrii punctiforme a plafoanelor suspendate de planºeu,
apar foarte puþine punþi acustice, iar prin legãturile moi
ale acestora, plafoanele casetate suspendate oferã o
fonoizolaþie ridicatã.
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Astfel, se poate obþine o reflectare mai redusã a zgomotului printr-un corp. Desigur cã fonoizolaþia aerului,
prin intermediul pereþilor de compartimentare ºi al
plafoanelor suspendate, nu depinde numai de configuraþia acestora, ci ºi de execuþia elementelor de construcþie,
aºezate de o parte ºi de cealaltã a lor. De aceea, este
importantã o concepþie corectã a spaþiului, în funcþie de
sursa de zgomot, ºi a poziþionãrii acestuia.
AMF-Mineralplatten GmbH oferã soluþii pentru diferite
cerinþe date de amenajarea sãlilor de conferinþe ºi pentru
ºcolarizãri. Plãcile din fiibrã mineralã – AMF prezintã valori
de protecþie acusticã deosebite, atât pentru absorbþia acusticã, cât ºi în cazul fonoizolãrii. Plãcile pentru plafon sunt
verificate în mod regulat, conform cerinþelor severe ale
normelor europene (DIN EN 20354/ EN ISO 354, DIN EN
ISO 11654 ºi EN 20140-9/ISO 140-9).
Plafonul suspendat influenþeazã în mod esenþial acustica unei încãperi. Pânã acum, arhitectul sau proiectantul
a avut posibilitatea de a alege între materiale cu suprafeþe
netede, care oferã o absorbþie acusticã redusã, sau materiale cu suprafeþe perforate, pentru absorbþie acusticã ridicatã. Vremurile acelea au trecut. Plafoanele – AMF cu
confort acustic combinã o izolare acusticã deosebitã, cu
valorile ridicate ale absorbþiei acustice ºi aceasta în
condiþiile în care arhitecþii îºi doresc materiale cu
suprafeþe netede. Dar aceasta încã nu reprezintã totul:
datoritã proprietãþilor acustice de diferenþiere ale
produselor AMF cu confort acustic (SILENCE alpha,
SILENCE dB, THERMACOUSTIC, THERMACOUSTIC dB,
THERMOFON, KOMBIMETALL) se pot îndeplini optim
cerinþele acustice impuse de cele mai variate încãperi (de
exemplu, aulã universitarã sau amfiteatru pânã la sãli de
operã). Acest lucru era posibil, pânã acum, doar cu cheltuieli ridicate ºi de aceea rezervate, în cele mai
multe cazuri, doar sãlilor pentru congrese sau celor
multifuncþionale. Cu ajutorul plafoanelor – AMF cu confort acustic, diferite încãperi, cum ar fi: birouri, spaþii de
discuþii ºi comerciale, foaiere, coridoare, holuri, sãli de
clasã, sãli de audiþie ºi cinematografe, devin zone optimizate din punct de vedere acustic. Astfel, se mãreºte
capacitatea de concentrare ºi de asimilare ºi se
favorizeazã eficienþa ºi sãnãtatea. Acestea pot fi înlesnite
datoritã unei tehnici noi, ce se bazeazã pe combinarea
diferitelor materiale, dupã un mod de construire a plãcilor
tip „sandwich”. Protecþia optimã la foc, eficienþa economicã ºi o întreþinere uºoarã reprezintã alte avantaje.
Fiecare încãpere pentru conferinþe sau ºedinþe trebuie
conceputã în mod individual, luând în considerare suma
cerinþelor, precum ºi a particularitãþilor de la faþa locului.
Legat de problematica plafoanelor suspendate, AMF
oferã ºi sisteme ce pot contribui la soluþionarea optimã a
climei ºi a confortului termic din încãperile respective.
În cazul abordãrii unor cerinþe fizico-constructive
complexe, colaboratorii firmei AMF vã stau cu plãcere la
dispoziþie. 
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Dispozitive de comandã
pentru ferestrele de mansardã VELUX
Oana CIOBOTARU
Interioarele clasice ori nonconformiste de la mansardã pot deveni
expresia unui echilibru armonios, în
rezonanþã cu funcþionalitatea ºi confortul atât de necesare ºi apreciate.
Interioarele realizate la mansardã
beneficiazã acum de cantitatea
optimã de luminã naturalã ºi aer
proaspãt, iar beneficiarii se pot
bucura în liniºte de priveliºtea doritã.
Pentru a spori confortul la acþionarea
ferestrelor dumneavoastrã de mansardã, vã prezentãm o serie de dispozitive de comandã concepute
special pentru ferestrele ºi accesoriile
VELUX.
Pentru iluminarea în profunzime a
încãperilor de la mansardã, se recomandã instalarea ferestrelor foarte
aproape de coama acoperiºului.
Aceste ferestre pot fi acþionate cu ajutorul tijelor de comandã care sunt fie
telescopice, putând fi reglate de la
100 cm la 183 cm, fie cu lungimea
fixã de 80 cm. De asemenea, pentru a
opera bara de comandã a ferestrelor
de mansardã, se poate folosi ºnurul
de comandã care are o lungime de
5 m, fiind special creat pentru ferestrele situate foarte sus.
Pentru ca acþionarea ferestrelor sã
fie cât mai simplã ºi accesibilã pentru
toþi membrii familiei, VELUX a creat
un sistem de operare electricã
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care permite deschiderea
ferestrei cu ajutorul unui
întrerupãtor. Cu acest tip
de dispozitiv poate fi operatã o singurã fereastrã.
Pentru a putea deschide
simultan pânã la 3 ferestre, se recomandã utilizarea sistemului de operare
electricã cu întrerupãtor,
de tipul WLX 131. Sistemul
electric poate fi instalat ºi
la ferestrele GGL ºi GGU
deja montate.
Gama de rulouri ºi
accesorii VELUX aduce
atractivitate ºi fluiditate
încãperii, sporind nivelul de confort
ºi funcþionalitate la mansardã. Pentru
alegerea accesoriilor trebuie sã aveþi
în vedere atât destinaþia încãperii în
care urmeazã sã fie utilizate, cât ºi
orientarea acesteia. Acolo unde este
necesarã o atenuare a luminii,
rulourile ºi jaluzelele VELUX vã oferã
posibilitatea de a regla cantitatea de
luminã, imprimând o notã de eleganþã ºi confort ambientului. Din
categoria dispozitivelor de comandã
care sunt menite sã faciliteze
acþionarea ferestrelor de mansardã ºi
accesoriilor puse la dispoziþie de
firma VELUX, face parte ºi adaptorul
pentru operarea rulourilor interioare.

Acesta se foloseºte pentru acþionarea rulourilor de tip perdea ºi a
rulourilor Siesta, ideale pentru dormitoare. Pentru rulourile montate la
o înãlþime mai mare, poate fi folosit
ºnurul ZAZ (040), care are o lungime
de 5 m.
Tot ce trebuie sã faceþi când
comandaþi rulouri sau accesorii pentru
fereastra dumneavoastrã de mansardã,
este sã indicaþi codul de pe plãcuþa
de identificare pentru a fi siguri cã
veþi primi produsul potrivit.
Pentru un nivel sporit de confort,
fereastra GGL INTEGRATM este idealã
atunci când proiectul arhitectural
presupune plasarea la înãlþime a
ferestrelor de mansardã. Prevãzutã cu
o telecomandã care acþioneazã atât
clapeta de ventilaþie, cât ºi fereastra,
INTEGRATM este complet echipatã ºi
nu necesitã decât conectarea la o
sursã de energie. Întrerupãtorul ºi
telecomanda cu infraroºu sunt de
asemenea incluse, acþionând pânã la
trei ferestre sau o combinaþie de
ferestre ºi rulouri. Acest tip de fereastrã are inclus un senzor de ploaie care
este activat ºi închide automat fereastra în cazul unei ploi neaºteptate.
În procesul de transformare a
mansardei în spaþiu locuibil ºi în cel
de optimizare a confortului, elementul primordial îl reprezintã invitaþia
pe care o facem luminii naturale ºi
aerului curat, spaþiul astfel creat
încântând prin vitalitate ºi relaxare. 
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Eficienþa energeticã a ferestrelor
Al. CIORNEI, Lucian AVRAM – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi
FERESTRELE E FICIENTE E NERGETIC
CONDUC L A E CONOMII
ÎN T IMPUL E XPLOATÃRII.
Criteriul principal de alegere a ferestrelor exterioare, concomitent cu aspectul, durabilitatea ºi mãrimea acestora,
este costul energiei consumate în spaþiul
încãlzit cauzat de pierderile de cãldurã.
Tipul ferestrei va fi, aºadar, subordonat criteriului energetic.
Amortizarea cheltuielilor de investiþii
pentru mãrirea izolãrii termice a ferestrelor este de aproximativ 4 ani. Ulterior,
economia de combustibil conduce la o
micºorare a cheltuielilor în exploatare.
Simultan, se mãreºte confortul termic pe
durata de viaþã a clãdirii.
Prin ferestre se poate pierde o cantitate de 30% din cãldurã sau din energia pentru sistemul de aer condiþionat
necesar confortului interior.
Ferestrele cu durabilitate mare au
cheltuieli de întreþinere reduse pe termen lung.
Ferestrele pierd cãldura prin conducþie, convecþie, radiaþie ºi scurgeri de
aer (fig. 1).
Ferestrele cu rezistenþa termicã
mãritã pot conþine între foile de sticlã un
gaz cu conductivitate scãzutã (argon etc).
Transmisia cãldurii prin conducþie
poate fi micºoratã prin utilizarea distanþierelor de colþ ºi a ramelor produse
din materiale cu rezistenþe termice
mãrite.
Iarna, aerul încãlzit din încãperi
intrã în contact cu suprafaþa interioarã a
geamului ferestrei. Aerul se rãceºte,
devine mai dens ºi se deplaseazã spre
pardosealã, iar aerul cald îi ia locul pe
suprafaþa sticlei. Ciclul, o buclã a curentului de convecþie, are o autorepetare
permanentã.
Fereastra termoizolatoare, cu straturi
de sticlã multiple, separate printr-un gaz cu
conductivitate scãzutã, cu distanþiere de
colþ ºi rame cu conductivitate termicã
scãzutã, va conduce la o micºorare a convecþiei, deci la îmbunãtãþirea confortului
termic interior.
Transferul radiant este miºcarea cãldurii, energia termicã cu lungime de undã
mare, de la un corp cald spre unul rece.
Sticla transparentã absoarbe cãldura
ºi o radiazã din nou spre exterior.
Pierderea de cãldurã radiantã poate fi
mult micºoratã prin utilizarea unei sticle cu o peliculã (low-E), ce reflectã
radiaþiile de energie termicã cu o anumitã lungime de undã.
Scurgerea de aer spre exterior
cauzeazã pierderea a circa jumãtate din
cantitatea medie pentru încãlzirea ºi
rãcirea unei locuinþe.
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Ponderea maximã a pierderilor de
cãldurã prin anvelopã se realizeazã prin
ferestre. Micºorarea pierderilor de cãldurã la ferestre se mai poate realiza prin
execuþia unor garnituri de etanºare
durabile ºi dispozitive de calitate pentru
închidere, care împiedicã schimburile
de aer spre exterior (fig. 2). Concepþia
modului de îmbinare a componentelor
mobile ºi fixe ale ferestrelor îºi va
adãuga influenþa la schimburile de aer.
Pentru asigurarea etanºeitãþii se va
acorda o atenþie concepþiei legãturilor
de contact între sticlã – rama cercevelei
ºi rama cercevelei – rama tocului.
Sticla cu peliculã de acoperire low-E
reflectã energie termicã, permiþând
pãtrunderea luminii din spectrul vizibil.
Iarna, lumina din spectrul vizibil cu
lungime de undã scãzutã este absorbitã
de interiorul locuinþei.
Vara, energia caloricã având lungime
de undã mare este reflectatã ºi menþinutã în exterior.
Lumina din spectrul vizibil cu
lungime de undã micã va pãtrunde în
interior. Sticla low-E reflectã cãldura
spre interior.
Lumina din spectrul vizibil este
absorbitã în interior ºi radiatã din nou
sub formã de cãldurã.
Iarna, cãldura ºi lumina solarã sunt
benefice. Dupã captarea cãldurii, ea
trebuie menþinutã în clãdire.

Mai puþin de jumãtate din energia
solarã este în spectrul vizibil. Lungimile
de undã mari – dincolo de graniþa spectrului vizibil – sunt radiaþiile infraroºii ºi
se manifestã sub formã de cãldurã.
Lungimile de undã mici sunt specifice
radiaþiilor ultraviolete. La întâlnirea
energiei solare cu fereastra, lumina din
spectrul vizibil, cãldura radiaþiilor
infraroºii ºi radiaþiile ultraviolete pot fi:
reflectate, absorbite sau transmise în
interiorul clãdirii.
Concepþia energeticã a ferestrei are
un impact real asupra costurilor de
încãlzire ºi rãcire a clãdirii.
Introducerea peliculelor de acoperire
la sticlã (low-E), din oxizi metalici transparenþi, care reflectã 90% din energia
caloricã, cu lungime de undã mare, lasã
sã treacã lumina din spectrul vizibil, cu
lungime de undã micã.
Vara, acest tip de sticlã reflectã
energia caloricã cu lungime de undã
mare, lãsând sã treacã lumina din spectrul vizibil, astfel pãstrându-se în interiorul clãdirii o temperaturã mai redusã
ca în exterior.
Iarna, sticla low-E ce reflectã cãldura radiantã cu lungime de undã mare
înapoi în interior admite transmiterea
luminii din spectrul vizibil. Lumina
vizibilã cu lungime de undã micã este
absorbitã în interior de pardosealã,
pereþi ºi mobilã.
continuare în pagina 64 ®

Fig. 1: Pierderile de cãldurã prin ferestre
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În continuare, radiazã ca energie
caloricã cu lungime de undã mare, care
este reflectatã în interior de pelicula de
acoperire de la sticla low-E.
Pelicula de acoperire la sticla low-E
va îmbunãtãþi izolarea termicã a ferestrei, concomitent cu adãugarea unui geam
suplimentar.
Combinarea unei pelicule de acoperire la sticla low-E cu utilizarea unui
gaz cu conductivitate termicã scãzutã,
precum argonul sau kriptonul, mãreºte
eficienþa economicã faþã de geamul
transparent. Argonul ºi kriptonul sunt
gaze inerte care, în timp, pot avea
pierderi (de 10% în 20 de ani), dar
rezistenþa termicã se va reduce numai
cu câteva procente.
Costurile suplimentare pentru acoperirea cu peliculã a sticlei low-E ºi umplerea cu gaz inert cu conductivitate
scãzutã mãresc cu un procent redus
costul total al ferestrei.
Vara, concepþia ferestrei, ce conduce la un aport suplimentar redus de
cãldurã, poate micºora costurile pentru
instalaþia de aer condiþionat mai mult
decât creºterea valorii de izolare termicã a ferestrei cu un strat suplimentar
de sticlã. Pentru evitarea supraîncãlzirii
în timpul verii, aportul suplimentar de
cãldurã trebuie sã fie redus. Configuraþia
peliculelor de acoperire a sticlei este astfel aleasã încât sã realizeze un optim, în
funcþie de anotimp ºi orientarea clãdirii.
Modul de montare a foilor de sticlã
cu eficienþã energeticã poate reduce
condensul în timpul iernii.
Dacã temperaturile scãzute ale sticlei fac ca aerul interior sã ajungã la
punctul de rouã, apa condenseazã pe
fereastrã.

Valoarea rezistenþei termice a
ferestrei trebuie mãsuratã în centrul ºi
pe marginile foii de sticlã.
Când aerul cald din interior se rãceºte
sub punctul sãu de rouã, vaporii de apã
condenseazã pe sticlã. Condensarea
apare ºi se dezvoltã de obicei în jurul
marginilor foilor de sticlã de la fereastrã
datoritã faptului cã marginea geamului
este menþinutã separat de distanþierele
din aluminiu ce au conductivitate termicã ridicatã.
Partea cu temperaturã mai scãzutã a
unei ferestre cu foi multiple de sticlã
este în jurul marginilor. Mãrirea temperaturii marginilor reduce riscul de formare a condensului.
Conductivitatea termicã a materialului distanþierului influenþeazã modificarea ratei/viteza cu care cãldura
trece printr-o margine a ferestrei.
Materialul utilizat la distanþiere trebuie sã participe la evitarea condensului
la îmbinarea foilor de geam cu rama.
Se va evita utilizarea distanþierelor din
aluminiu care se înlocuiesc cu materiale
cu conductivitate redusã precum oþelul
inox ºi materialul plastic.
Materialul utilizat la realizarea
ramei influenþeazã performanþa energeticã a ferestrei.
Existã o diferenþã substanþialã între
valorile coeficientului de conductivitate
termicã a materialelor uzuale din care
se realizeazã ramele ferestrelor (aluminiu, lemn, mase plastice). Rama ferestrei reprezintã circa 25% din suprafaþa
totalã. Deci, materialul ramei va trebui
sã aibã coeficientul de conductivitate
termicã redus (de exemplu, lemnul ºi
materialul plastic).

Fig. 2: Ferestre cu izolare termicã mãritã
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Ramele din aluminiu au conductivitate termicã mare. Îmbinãrile între
partea mobilã ºi partea fixã a ferestrei se
etanºeazã pentru a nu permite infiltrarea apei sau a aerului.
Garniturile de etanºare la ferestre
trebuie sã-ºi pãstreze caracteristicile
iniþiale în timp. Acestea pot fi influenþate de variaþia factorilor climatici
(umezealã la ploaie, uscare la soare ºi
îngheþ în timpul iernii). Se recomandã
garniturile de etanºare compresibile sau
cele utilizate la etanºarea uºilor de automobile, iar sistemele de închidere trebuie sã menþinã fereastra închisã etanº.
În cazul ramelor din lemn, întreþinerea frecventã ºi pretenþioasã este
unul dintre dezavantajele principale.
La variaþii de umiditate, lemnul manifestã variaþii dimensionale (contracþii,
umflãri), iar vopseaua se desprinde de
pe suprafaþa ramelor. Lemnul bine
întreþinut este stabil ºi se revopseºte cu
uºurinþã. Ferestrele din lemn cu strat de
acoperire (aluminiu, mase plastice) au
întreþinere simplã ºi uºoarã, având
dezavantajul deteriorãrii culorii stratului de acoperire. Ramele de lemn pot fi
tratate cu material de protecþie contra umiditãþii, mãrind durabilitatea, rezistenþa
vopselei ºi stabilitatea dimensionalã.
Ferestrele din material plastic (ce
se fabricã de 35 de ani) sunt eficiente
din punct de vedere energetic, durabile, rezistente la putrezire, la insecte
ºi la intemperii. Compoziþia acestor
materiale împiedicã degradarea datoritã radiaþiei ultraviolete. Materialul
plastic este colorat în masã ºi nu necesitã vopsire. Dezavantajul acestui material este degradarea unor proprietãþi în
timp, devine casant ºi este instabil din
punct de vedere termic (în special la
culori închise).
Modificãrile de temperaturã cauzeazã contracþia ºi dilatarea ramelor
din material plastic mai mult decât în
cazul lemnului ºi al aluminiului.
Ramele din material plastic se vor alege
din culori deschise, având colþurile
sudate la cald, ceea ce conferã o mãrire
a durabilitãþii.
Ferestrele cu ramã din aluminiu
sunt durabile, necesitã o întreþinere
redusã, au rezistenþã termicã micã ºi nu
se folosesc la spaþii vitrate cu eficienþã
energeticã ridicatã.
Performanþele energetice ale ferestrelor se concretizeazã prin rezistenþa
termicã mãsuratã în diverse puncte ale
sticlei (în centru ºi la margine) ºi ale
ramei la care se adaugã infiltraþiile de
aer în jurul cercevelei.
În cazul ferestrei se mãsoarã performanþa produsului, incluzând rama, distanþierul ºi sticla.
Concepþia raþionalã a ferestrelor, din
punctul de vedere al izolãrii termice,
poate conduce la economii de combustibil în perioada de iarnã, ceea ce
micºoreazã timpul de amortizare a
cheltuielilor suplimentare la realizarea
acestor spaþii vitrate. 
 Revista Construcþiilor  septembrie 2006

Uºa NOBILA
Produs românesc destinat locuinþelor rezidenþiale
Specialiºtii SC MACO PRODIMPEX SRL au proiectat ºi realizat, pornind de la o concepþie unitarã de gândire tehnologicã constructivã a tuturor categoriilor de produse ale
firmei, o nouã uºã destinatã, în special, echipãrii locuinþelor tip vilã. Uºa îmbinã siguranþa ºi robusteþea cu eleganþa, design-ul ºi finisajele cele mai moderne elaborate
sub denumirea Nobila (marcã protejatã OSIM), dezvoltând ideea constructivã de bazã aplicatã la produsele
standard (Civica). Primul element care asigurã obþinerea
unui produs superior din punctul de vedere al imaginii, al
modelelor ºi finisajelor feþelor interioare ºi exterioare ale
blatului îl reprezintã profilele speciale din aluminiu, care
se monteazã pe pãrþile laterale ale casetei metalice.
Ele permit fixarea panourilor decorative din MDF ºi PVC
plastifiat. Modelele aplicate pe fronturile din MDF, la care
se adaugã nuanþele de culoare specifice diferitelor esenþe
lemnoase decorative, conferã produselor o notã superioarã de nobleþe ºi frumuseþe.
Un alt aspect foarte important la o uºã exterioarã este
siguranþa realizatã la cote maxime cu uºa Nobila, prin
existenþa modulului metalic central rigidizat ºi izolat, a
protecþiilor suplimentare din dreptul sistemelor de siguranþã ºi prin folosirea unei feronerii de calitate.
Pe bazã de comandã se pot executa orice dimensiuni, într-un
canat sau în douã canaturi, cu supraluminã, cu luminatoare
laterale ºi grilaje ornamentale.

z Construcþie: modul metalic
central realizat din douã foi de
tablã din oþel dublu decapat de
0,8 mm, cu protecþii suplimentare de 3 mm în zona sistemelor de siguranþã, cu
ranforsãri interioare în formã
de „zet”, canturi fãlþuite care
conferã o mare rezistenþã întregului ansamblu, toc profilat din
tablã de oþel dublu decapat de 1,5 mm,
spumã poliuretanicã injectatã la interior, ce asigurã o bunã
izolare termicã ºi fonicã ºi comportarea uºii ca un întreg,
plãci MDF termovidate cu folie PVC, cant exterior dintr-un
profil special de aluminiu.
z Siguranþã: chei cu dublã bãrbie, cilindri de securitate, blindaje suplimentare de 3 mm sudate pe interiorul
uºii în dreptul broaºtelor pentru a anula posibilitatea
gãuririi broaºtei, bolþuri fixe sudate pe blatul de uºã care
devin active atunci când aceasta este închisã ºi care,
împreunã cu tijele de închidere pe verticalã, anuleazã
orice tentativã de scoatere de pe toc (uºa este avizatã de
Poliþia Capitalei ca având un grad sporit de siguranþã). 

PLÃCI DIN POLICARBONAT…
… soluþii nelimitate, sigure ºi economice
Firma GEPLAST propune Marlon LONGLIFE
LONGLIFE se referã la existenþa unui tratament aplicat prin co-extrudare pe suprafeþele plãcilor, tratament prin care se
obþine o aderenþã perfectã la stratul de bazã, fãrã a se dezlipi sau deteriora, indiferent de condiþiile climaterice, de
curbarea la rece sau prin termoformare. Aceastã protecþie recomandã folosirea materialului în condiþii de exterior,
acesta pãstrându-ºi transparenþa ºi strãlucirea dupã mulþi ani de expunere la intemperii. LONGLIFE îºi menþine
caracteristicile la temperaturi care variazã de la -40 0C la +120 0C ºi umiditãþi ridicate.

Plãci structurate din policarbonat

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

Plãci compacte din policarbonat

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

Plãci profilate din policarbonat

Plãcile profilate sau ondulate din policarbonat cu o protecþie UV
mãritã se recomandã a fi folosite acolo unde nivelul radiaþiilor
ultraviolete este ridicat. Marlon CS LONGLIFE asigurã o barierã
efectivã care reduce cu 98% efectele vãtãmãtoare ale radiaþiilor UV,
fiind alternativa idealã pentru acoperiri de terase, sere, piscine,
locuri de joacã pentru copii, pasaje ºi culoare de trecere, spaþii de
depozitare, clãdiri industriale, stadioane etc.
Uºurinþa în montaj ºi exploatare direcþioneazã materialul chiar ºi pentru consumatorii „do it yourself”.
Plãcile profilate sau ondulate din policarbonat rigid conferã o înaltã calitate reflectatã în marea rezistenþã la impact,
în claritate, luminozitate, contracararea radiaþiilor UV, rezistenþã la foc ºi durabilitate.
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AplaWallTherm –
sistem de izolare termicã ºi finisaj
Sistemele de termoizolare exterioarã a clãdirilor capãtã o importanþã din ce în ce mai mare ºi tot mai mulþi
proprietari recunosc avantajele aduse de aplicarea termoizolaþiei, prin consumul ulterior redus de utilitãþi pentru
asigurarea unei temperaturi constante în interiorul casei, atât iarna, cât ºi vara.
Sistemul AplaWallTherm, soluþia completã pentru termoizolarea ºi finisarea pereþilor exteriiori, cuprinde toate
elementele necesare ce se aplicã de la cãrãmidã pânã la ultimul strat de vopsea sau tencuialã decorativã.
AplaWallTherm poate fi pe bazã de polistiren extrudat XPS sau pe bazã de polistiren expandat EPS AplaEfoam.
Pentru aplicarea corectã a
sistemului AplaWallTherm,
trebuie sã respectaþi urmãtorii
paºi:
1. Mai întâi, se monteazã
la baza peretelui un profil de
aluminiu pentru începerea
montajului, a cãrui grosime se
alege în funcþie de grosimea
plãcii de polistiren.
2. Polistirenul se fixeazã pe
perete cu adezivul special
AplaStyrofix.
Adezivul AplaStyrofix se
preparã combinând conþinutul
unui sac cu apã curatã ºi se
amestecã pânã se obþine o
pastã omogenã. Dupã 5 minute
de repaus, se amestecã iar ºi
se poate întinde pe suprafaþa
curãþatã de impuritãþi, cu ajutorul unui ºpaclu cu dinþi, sau
se poate opta pentru lipirea
plãcii în puncte.
3. Plãcile de polistiren se
fixeazã cu dibluri pentru a
preveni alunecarea lor pânã la
uscarea adezivului.
Apla vã recomandã polistirenul extrudat XPS, deoarece
este unul dintre cele mai moderne ºi competitive produse
pentru izolaþii termice, înglobând o sumã de caracteristici
care îl fac unic:
z cel mai bun izolator termic (cu un coeficient de transfer termic foarte scãzut);

slabã retenþie a apei ºi a umiditãþii;
rezistenþã mecanicã ridicatã;
z rezistenþã la compresiune ridicatã ºi altele.
4. Termoizolaþia se acoperã apoi cu un strat de armare
format din masa de ºpaclu AplaStyrofix ºi AplaMesh.
AplaMesh este plasa de armare din fibrã de sticlã ºi se
plaseazã între douã straturi de AplaStyrofix, astfel încât sã
fie înglobatã în masa de ºpaclu. La îmbinãri, plasele
AplaMesh se suprapun 10 cm.
5. Pentru finisarea sistemului de termoizolare, existã
douã alternative:
z cu tencuialã decorativã texturatã AplaTencoPlast sau
z glet fin pe bazã de ciment alb AplaFill pentru exterior, amorsã AplaExprime ºi vopseaua acrilicã pentru exterior AplaCryl, albã sau coloratã.
Tencuielile decorative texturate AplaTencoPlast sunt
disponibile în 3 variante de texturã: Rice, Fine Shell ºi
Crust, albã sau coloratã. Existã posibilitatea alegerii culorii
din cele 20 de nuanþe standard sau din cele peste 175 ce
se pot obþine în sistemul de colorare AplaColorSelect.
Înainte de aplicarea tencuielii, este recomandabil ca
peretele sã fie pregãtit cu amorsã AplaExprime.
În cazul utilizãrii vopselei AplaCryl, beneficiarul poate
opta pentru oricare dintre cele 18 culori standard sau
dintre cele 1.200 de
nuanþe disponibile în
sistemul de colorare
AplaColorSelect.
Cu sistemul
AplaWallTherm, pe
lângã beneficiile unei
termoizolaþii de calitate, se obþine ºi un
aspect elegant al unei
faþade durabile ce îºi
va pãstra culoarea
intactã ºi nu va prezenta fisuri timp
îndelungat. 
z
z

ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucureºti
Tel.: 021/230.87.77-80; Fax: 021/230.87.60
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Dezvoltarea durabilã
TERMINOLOGIE SPECIFICÃ
prof. dr. ing. Adrian RADU

La început de secol ºi mileniu, civilizaþia industrialã ajunsã la nivelul globalizãrii, având puterile uriaºe conferite
de ºtiinþã ºi tehnologie, se confruntã totuºi cu probleme foarte serioase. Adapttate situaþiei, dar pãstrându-ºi integral
caracterul dramatic, cuvintele lui Hamlet se potrivesc momeentului în forma „a fi sau a nu mai fi”. Salvarea mai poate
fi încã posibilã numai pe calea dezvoltãrrii durabile. Aceasta este unanim consideratã ca singura „ieºire de siguranþã”
pentru a evita proceseele de autodistrugere ºi destinul trist pe care l-au avut toate civilizaþiile precedente, dupã lungi
perioade de uimitor progres. Desigur, omenirea este ameninþatã de multe pericole (pandemii, meteoriþii, cutremure,
vulcani, accidente nucleare etc.), dar cele care decurg din degradarea mediului ºi epuiizarea resurselor sunt cele mai
importante, fiind extinse asupra întregii planete ºi practic ireversiibile. Conceptul dezvoltãrii durabile renunþã la lupta
cu natura în schimbul prieteniei cu aceasta, cãutând sã frâneze orice proces susceptibil de a aduce prejudicii
generaþiilor viitoare ºi sã repare tot ce se mai poate. Sunt necesare grabnic schimbãri profunde în sferele activitãþilor
industriale, economice, educative, culturale, administrative – politicii, ºtiinþei ºi tehnologiei revenindu-le un
n rol
hotãrâtor. Înainte de toate, este nevoie de un alt mod de a gândi ºi de alte atitudini, în spirritul “thinking globally,
acting locally”. Totul trebuie fãcut rapid, din mers. Au de învãþat copiii,, dar ºi cei maturi, pentru a nu fi expuºi sã
devinã, de la o zi la alta, incompatibili cu exigenþelee locului unde muncesc sau, ceea ce este mai grav, suferinzi de
„sindromul managerului depãºit”, caree blocheazã ºi îmbolnãveºte un întreg sector, ducându-l la eºec. Sub
presiunea situaþiei existente, se construieºte o bazã corectã de gândire ºi se adoptã repere sintetice de orientare,
având rol catallizator în activitatea inginereascã. Importanþa lor este excepþionalã în construcþii deoarece acesteaa au o
duratã lungã de utilizare.
De regulã, nu mai este timp sã
aparã cuvinte noi ºi se adoptã
frecvent expresii în care termenii
vechi primesc uneori semnificaþii
suplimentare, încã neincluse în
dicþionare. Caracteristic este cã în
englezã a fost introdusã sintagma
“sustainable development”, iar în
francezã “développement durable”
preluatã în românã prin „dezvoltare
durabilã” (existând ºi variantele viabilã sau sustenabilã, care ar fi fost mai
aproape de sensul dorit). Alþi termeni
sau expresii mai puþin cunoscuþi sunt:
masivitate (greutate) virtualã, dematerializare, materiale ecologice, energie
înglobatã, energie primarã, secundarã
ºi finalã, exergie, anergie, materiale
energofage, imobile cu consum redus
de energie, case pasive, audit energetic etc.
MASÃ S AU G REUTATE V IRTUALÃ?
Orice obiect are o masã de m (kg),
dar realizarea lui implicã folosirea unor
materii prime având masa totalã m1.
În plus, se utilizeazã ºi o cantitate de
energie obþinutã prin arderea unei
mase m2 de combustibili fosili.

Astfel, apare masa virtualã mv a
produsului, care rezultã dupã ce se
scade masa m3 (ceea ce poate fi utilizat
din deºeurile recuperate dupã dezafectare sau din produsul de fabricaþie):
mv = m1 + m2 – m3
[kg]
Desigur, este o exprimare neobiºnuitã, dar interesantã, deoarece sugereazã intuitiv importanþa agresiunii
exercitate de orice proces de producþie.
Ea poate fi comparatã cu ajutorul
unui indice de impact specific:
i = mv / m
[-]
Plaja de variaþie este vastã, în
funcþie de produs, tehnologie ºi
modul de valorificare a deºeurilor.
Astfel /1/ pentru confecþionarea unui
„cip” de 2 grame, care se monteazã
într-un calculator sau alt dispozitiv
electronic, se consumã peste 1700
grame de materii prime, raportul „i”
fiind 850. Pentru un automobil, acest
raport este 2. Valoarea minimã
rezultã în cazul chirpicilor (i=1).
O evaluare mai corectã se obþine
considerând ºi durata de utilizare „t”
a bunului respectiv, þinând seama de
uzura lui fizicã sau moralã, care

poate fi de 5–10 ani la un cip, de
20 de ani la un automobil ºi de 50 sau
chiar mai mulþi ani la un imobil.
Rezultã un indice corectat:
i’ = i / t
exprimat în kg/kg·an.
Nu existã decât puþine date statistice cu privire la valorile mv, i, t ºi i’.
Un coeficient de corecþie suplimentar
poate fi utilizat pentru a þine seama
de nocivitatea masei virtuale prin
epuizarea de resurse, degradãri ºi
poluare: de exemplu, cazul extracþiei
aurului (poluare cu cianuri) sau al
îngrãºãmintelor pe bazã de fosfaþi
(halde, deºeuri, fosfoghips radioactiv).
Într-un articol recent, Eric D. Williams,
de la Universitatea ONU din Tokio a
scris: „The environmental footprint of
the device is much more substantial
that its small physical size would
suggest” (Impactul produsului asupra
mediului este mult mai puternic decât
ar indica dimensiunea sa redusã).
Dacã se adaugã ºi consumurile în
perioada de exploatare, se obþin
rezultate impresionante.
continuare în pagina 72 ®
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O astfel de abordare ar putea
aduce date foarte interesante în
construcþii. În primul rând, ar trebui
stabilite valorile mv pentru diverse
materiale utilizate ºi apoi pentru
variate tipuri de clãdiri civile ºi lucrãri
inginereºti, þinând seama ºi de ceea
ce se consumã ulterior cu prilejul
reparaþiilor capitale. Rezultatul obþinut,
împãrþit la durata medie de viaþã a
construcþiei, dã numai un indicator
parþial i’ la care mai trebuie adãugat
indicatorul corespunzãtor consumului anual de energie în exploatare ie’.
Astfel, indicatorul final pentru construcþii ar fi:
ic’ = i’ + ie’
exprimat în kilogram/an ºi cel mai
bine, cu valori specifice, în kg/m2a.
Este o operaþie laborioasã, dar care se
justificã, deoarece numai în acest fel
s-ar aprecia corect masa virtualã a
construcþiilor despre care, în prezent,
ºtim doar cã au mase reale între 200
ºi 300 kg/m3.
DEMATERIALIZARE
Aceastã noþiune a apãrut recent,
deoarece utilizarea din ce în ce mai
intensã a materialelor ºi energiei contribuie la degradarea mediului ºi la
epuizarea resurselor neregenerabile /2/.
Termenul „dematerializare” înseamnã
descreºterea cantitãþilor de materiale
incluse în circuitul de producþie
industrialã ºi de generare a energiei.
Astfel, a fost adoptatã expresia
„decarbonarea energiei” prin folosirea
resurselor regenerabile. Ideea se
reflectã în declaraþiile „Clubului pentru factorul 10” /3/, care argumenta
cã aceastã descreºtere trebuie sã fie
de zece ori, provocând multe controverse, unii apreciind cã diminuarea
necesarã ar fi de 100, alþii, mult mai
micã. Se poate face o legãturã ºi cu
propunerea lui Weizsäker /4/, cã în
urmãtorii 50 de ani, când populaþia
Terrei va creºte de la 6 la 9 miliarde,
iar nevoile se vor egaliza, supravieþuirea cere ca eficienþa sã sporeascã
de cel puþin patru ori.
Pentru un produs oarecare conteazã: indicele de impact, cantitatea
care se produce anual ºi trebuie
acþionat pentru: concepþii îmbunãtãþite,
tehnologii mai eficiente, utilizarea
resurselor regenerabile sau disponibile în cantitãþi practic nelimitate,
diminuarea consumurilor specifice

în exploatare, folosirea deºeurilor ºi
recuperarea materialelor din obiecte
dezafectate. Toate sunt obiective
principale ale progresului tehnic.
Prin volumul uriaº al producþiei de
energie din combustibili fosili, acesta
este domeniul în care dematerializarea
este deosebit de importantã. Un exemplu interesant este dat de Islanda, þara
în care se produce electricitate
folosind apa fierbinte a gheizerelor ºi
cu ea se obþine hidrogen utilizat la
transporturile în comun. Se dezvoltã ºi
centrale hidroelectrice cu ajutorul
unor gheþari care se topesc acum cu
vitezã acceleratã. În curând, islandezii
îºi propun sã devinã exportatori de
hidrogen, în vederea propulsãrii
vapoarelor. În SUA, Franþa, Germania
ºi Japonia se dezvoltã intens pilele de
combustibil, care utilizeazã hidrogen,
rezultând energie electricã fãrã ardere
ºi fãrã degajãri de CO2.
Dematerializarea poate fi un
impuls pentru modificãri favorabile în
industrie. Iatã douã exemple banale.
În componenþa vehiculelor rutiere
existã subsistemul de evacuare a gazelor
emise ºi de atenuare a zgomotului.
La autoturismele Dacia 1300, acum
scoase din fabricaþie, dar încã
prezente pe arterele de circulaþie,
tobele ºi þeava de eºapament trebuie
înlocuite anual, deoarece se corodeazã.
Circa 30 kg de material (metal ºi
azbest), fãrã a þine seama de masa virtualã, se transformã periodic în
deºeuri. Pe parcursul a 20 de ani de
utilizare a automobilului, masa lor
ajunge sã fie aproape egalã cu cea a
metalului din caroserie ºi motor!
Nenumãrate exemple existã la tot
pasul ºi gãsirea lor poate constitui o
temã de debut pentru orice curs de
pregãtire. În cadrul preocupãrilor
pentru dezvoltare durabilã, dematerializarea poate fi obþinutã prin
îmbunãtãþirea concepþiei subansamblului respectiv ºi a calitãþii cu care
ajunge acesta pe piaþã. Este interesant
de remarcat cã dematerializarea vine
în acest caz în contradicþie cu
rentabilitatea fabricantului. Plecând
de la calitatea mai slabã, acesta cheltuieºte mai puþin ºi vinde mai mult,
transferând dezavantajele în sarcina
cumpãrãtorului ºi asupra mediului
înconjurãtor, de unde sunt preluate
resursele neregenerabile ºi unde sunt
acumulate deºeurile.

Contradicþia între economic ºi
ecologic se manifestã atunci când se
fac analize parþiale, fãrã a þine seama
de costurile care includ exploatarea ºi
întreþinerea pe durata de viaþã (LCA –
life cycle asessment). Problema trebuie examinatã pe ansamblu ºi în
cadrul unui mecanism economic,
conceput pentru a fi favorabil dezvoltãrii durabile.
Dematerializarea este un argument
ºi pentru valorificarea deºeurilor prin
reciclare (sticle, metale, hârtie,
cãrãmidã, beton etc.), compostare
(resturi alimentare) sau incinerare
(cauciuc, lemn). Un efect contrar este
când se furã ºi se sparg capace de
canalizare, þevi ºi alte elemente metalice încã utile, pentru a fi vândute
centrelor de achiziþie. Din pãcate,
cu excepþia hârtiei ºi a bateriilor auto,
aproape nimic nu se colecteazã pentru
reciclare.
MATERIALE E COLOGICE
Materialele ecologice se disting
prin aceea cã nu dãuneazã mediului
înconjurãtor ºi oamenilor. Plãcile de
azbociment, ferodourile cu azbest,
rocile uºor radioactive, anumite feluri
de vopsea, sursele de COV (componente organice volatile) ºi altele care
polueazã, nu pot fi încadrate în
aceastã categorie favorabilã. Prin
asimilare cu denumirea de cãrbune
alb, datã surselor hidroelectrice, se
utilizeazã termenul de „material alb”
pentru cazul când nu se consumã
resurse neregenerabile. La fel, prin
împrumut, existã ºi denumirea de
„material verde” care, precum o plantã,
nu implicã degajãri de bioxid de
carbon. Astfel, lemnul ºi produsele
agricole, care absorb CO 2 în perioada de creºtere a plantelor, nu
degajã mai mult din acest gaz când
sunt arse, ceea ce justificã utilizarea
lor pentru înlocuirea combustibililor
fosili. ªi totuºi, acestea genereazã
alte câteva substanþe nocive dacã ard.
Puþine produse pot fi 100% verzi,
dar industria occidentalã se orienteazã în aceastã direcþie. Astfel apar
compozitele la care armarea este
asiguratã cu fibre vegetale. Toate produsele organice naturale se degradeazã
îndatã ce mor. Pentru a împiedica
poluarea cu mase plastice, se cautã
soluþii sub forma materialelor
biodegradabile. Idealul ar fi sã se
poatã produce materiale care nu se
degradeazã atâta vreme cât sunt
folosite, dar care sã poatã fi restituite
mediului înconjurãtor, când nu mai
sunt utile.
continuare în pagina 74 ®
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Case cu Paºaport energetic, obligatoriu din 2009
Vrem nu vrem, „asprimile“ impuse
de convieþuirea în UE trebuie încet,
dar sigur, implementate ºi în România.
ªi totul pleacã de la veºnica problemã
a surselor de energie, surse limitate ºi
în continuã scãdere din punctul de
vedere al cantitãþilor disponibile.
Printre mãsurile eficiente care trebuie
sã stopeze risipa de energie se
numãrã introducerea în þara noastrã a
„Paºaportului energetic”, un concept
nou de care va trebui sã þinem cont
de aici încolo, pentru cã acest document nu va fi doar facultativ, ci,
reþineþi, obligatoriu.
Conform legislaþiei promovate la
sfârºitul anului trecut, toate clãdirile
din România vor avea certificat de
performanþã energeticã. Legea intrã în
vigoare de la 1 ianuarie 2007, iar certificatul de performanþã energeticã a
clãdirii va fi obligatoriu din anul 2009.
Certificatul energetic este o carte
de vizitã care menþioneazã performanþa
energeticã a clãdirii evaluate. Performanþele energetice se determinã conform unei metodologii de calcul ºi se
exprimã prin unul sau mai mulþi indicatori numerici. Aceºti indicatori se
calculeazã luându-se în considerare
izolaþia termicã (a pereþilor exteriori,
a fundaþiei, acoperiºului ºi ferestrelor), caracteristicile tehnice ale
clãdirii ºi instalaþiilor, proiectarea ºi
amplasarea clãdirii în raport cu factorii climatici.
Construcþiile fãrã certificate
de eficienþã energeticã nu vor
putea fi înstrãinate sau concesionate, începând din anul 2009,
iar impozitele vor fi diferenþiate
faþã de clãdirile care vor avea
acest certificat.
S.C. AMVIC PROIECT S.R.L.,
membrã a grupului de firme AMVIC,
a realizat 15 proiecte de locuinþe tip
(personalizate conform dorinþelor
fiecãrui client) cu „Paºaport energetic”, menit sã vã ajute sã obþineþi
uºor Certificatul energetic al casei.
În sistemul AMVIC, pierderea de
energie termicã prin pereþi este
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uniformã ºi redusã, nu se formeazã
punþi termice, iar parametrii rezultaþi
sunt conform normelor valabile
în Uniunea Europeanã.
Proiectele AMVIC au suprafeþe
desfãºurate cuprinse între 120 mp
ºi 230 mp. O compartimentare
interioarã interesantã ºi funcþionalã, prec u m º i o i m a g i n e

exterioarã reprezentativã recomandã casele AMVIC pentru cele
mai pretenþioase solicitãri de confort ºi utilitate.
AMVIC este soluþia realã de a
avea locuinþa mult doritã, cu un
design unitar, funcþional ºi original,
adaptat fidel stilului dumneavoastrã
de viaþã. 
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ENERGIE ÎNGLOBATÃ.
MATERIALE ENERGOFAGE
ªI IMOBILE CU CONSUM REDUS
DE ENERGIE
Existã un „cost energetic” al materialelor, referitor la realizarea lor
industrialã (fig. 1). Când acest preþ
este mare, se adoptã calificativul
„energofag”, denumire menitã sã sensibilizeze publicul. La o apreciere
corectã, este necesarã caracterizarea
pe durata de viaþã a produselor finale:
vehicule, instalaþii industriale, clãdiri etc.
În mod greºit, utilizarea materialelor
de izolare termicã eficiente (pâslã
mineralã, polistiren expandat) a fost
limitatã drastic în anii 1970-1980, pe
criteriul cã sunt energofage, cerând la
fabricaþie cantitãþi importante de energie,
dar neglijând efectul benefic preponderent pe care acestea îl au în perioada
de exploatare a construcþiilor. La rândul sãu, aluminiul, pentru a cãrui producere este necesarã multã energie,
prezintã avantajul cã nu se distruge
prin oxidare, putând fi reciclat.
Cândva, în viitor, tot necesarul de
aluminiu va putea fi asigurat numai
prin reciclãri. Trebuie observat cã
pentru confecþionarea unei folii de
aluminiu (U = 2690 kg/m3) reciclat, se
consumã numai 15,6 MJ/kg faþã de
170 MJ/kg în cazul când se recurge
la aluminiu nereciclat.
Studiile statistice efectuate în þãrile
dezvoltate scot în evidenþã ponderea
mare a energiei consumate în clãdirile
care nu au scop productiv (fig. 2), situaþie care se reflectã în nivelul ridicat
al cheltuielilor ºi în emisiile anuale
de CO2. O analizã efectuatã în Anglia,
publicatã în /6/, dupã Digest of UK
Energy Statistics, evidenþiazã urmãtoarea repartiþie a consumului anual
de energie: construcþii 46%, industrie,
agriculturã ºi transporturi 44%, producþia de materiale de construcþie 10%.
În fig. 3 se prezintã o comparaþie
între energia înglobatã ºi energia consumatã în decursul a 25 ani de utilizare a diverselor tipuri de construcþie
în Anglia, la nivelul anilor 1975, cu
menþiunea cã, ulterior, consumul în
exploatare a mai scãzut, iar cel înglobat a crescut, pentru a spori protecþia
termicã a imobilelor.

Fig.1: Energia înglobatã (Ev) în materiale de construcþie, dupã Horst Arndt: Holtz – lemn;
Zst – izolaþie termicã din celulozã; HWL– plãci fibrolemnoase; Gips- ipsos; KS – silicocalcar; GB – beton celular; Mifa – vatã mineralã;; PS – polistiren expandat; PB –
beton poros; GF – vatã de sticlã; DSB – beton dens; Z – cãrãmidã; ST
TB – beton armat;
PUR – spumã de poliuretan; K – var (în MJ/t); ZT – ciment (în MJ/t); LZSB – beton uºor
cu adaosuri poroase.
Sunt indicatori care se modificã permanent ca urmare a progresului tehnologgic.

Fig. 2: Repartiþia consumului de energie finalã în Suedia.
Se observã cã sectoarele rezidenþial ºi terþial reprezintã 39% din total

Totuºi, pe ansamblu, ponderea
consumului în clãdiri rãmâne foarte
mare, deoarece majoritatea imobilelor sunt vechi.
Astfel a crescut preocuparea pentru diminuarea consumului specific
de energie în clãdiri civile, de la
200 – 300 kwh/m2·a pentru imobilele
realizate pânã în anii ’70, cãtre 75 kwh/m2·a
în prezent. Mai mult, se dezvoltã ºi
imobile ecologice, care duc preocuparea pentru eficientizarea energeticã
pânã a le face furnizoare de mici cantitãþi de energie electricã curatã,
folosind celule fotovoltaice montate
pe acoperiºuri.

Se disting douã categorii:
z case cu un consum redus de
energie (low energy houses), având
un consum de energie finalã de
ordinul a 50 kWh/ m2·a pentru
încãlzit spaþiile;
z case pasive (passive houses), cu
un consum de energie finalã care
coboarã spre 20 kWh/m2·a, fãrã a
considera prepararea apei calde.
Între timp a apãrut ºi noþiunea de
case cu un consum foarte redus de
energie, demarate în Germania
„superniedrigenergie häuser”, intermediar 20-50 kWh/m2·a.
continuare în pagina 76 ®
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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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Prin analogie cu vehiculele de
transport rutier ºi þinând seama de
echivalenþa energeticã (1 litru de
combustibil lichid = 10 kWh), aceste
imobile sunt numite ºi „case de 2 sau
3 litri”. Este un mod foarte eficient de
a atrage atenþia populaþiei pentru
construcþii ecologice, care beneficiazã de o protecþie termicã foarte
bunã, împreunã cu alte mãsuri: utilizarea energiei solare, geotermale ºi
eoliene, recuperarea cãldurii pierdute
prin aerul viciat etc.
AUDIT E NERGETIC
Cuvântul englez „audit” înseamnã
revizie contabilã, bilanþ sau constatare. În contextul preocupãrilor
pentru dezvoltare durabilã, auditul
energetic a fost introdus în SUA, ca o
condiþie pentru obþinerea subvenþiilor
de stat oferite de Programul pentru
Conservarea Energiei (SSEP), în 1997,
apoi pentru garantarea împrumuturilor.
Acum, auditul energetic înseamnã
identificarea ºi cuantificarea scurgerilor (consumurilor) de energie, care
au loc într-o anumitã unitate fizicã
(industrie, clãdire, instalaþie). În /7/
se precizeazã cã auditul energetic
stabileºte intrãrile de electricitate,
gaz, petrol, cãrbune, abur ºi modul în
care acestea sunt folosite pentru iluminare, încãlzire, condiþionarea aerului
ºi producþie. Auditul energetic trebuie
sã stabileascã modalitãþi eficiente pentru economiile de energie ºi reduceri

de cheltuieli ca urmare a investirii în
mãsurile de conservare a energiei.
În normativele aprobate de MLPTL,
NP 47, 48 ºi 49/2000 se introduce o
defalcare în trei componente:
z expertizarea termicã în care se
stabilesc caracteristicile termotehnice
ale clãdirilor (elemente de construcþii
ºi instalaþii) ºi consumurile de energie
pentru satisfacerea exigenþelor de
funcþionare normalã;
z certificatul energetic prin care,
plecând de la expertiza energeticã, se
stabileºte „calitatea energeticã” a
construcþiei ºi se acordã un calificativ.
Certificatul energetic devine obligatoriu în multe situaþii;
z auditul energetic prin care se
prezintã soluþii pentru reducerea consumului de energie în clãdiri.
Din sfera principiilor, sub presiunea timpului care se scurge, dezvoltarea durabilã trebuie sã se
concretizeze în acþiuni cu efecte în
multe domenii ºi, în mod special, cu
privire la reducerea consumurilor de
energie obþinutã prin arderea combustibililor fosili. Pentru aceasta,
inginerilor le revin mari responsabilitãþi.
Deºi cercetarea ºtiinþificã mai poate
aduce importante rezultate în domeniul valorificãrii energiilor regenerabile, totuºi soluþiile tehnologice care
pot fi aplicate imediat existã ºi ar trebui introduse fãrã întârziere, cu sprijin guvernamental.

Fig. 3: Comparaþie privind consumul de energie în 25 ani de exploatare ºi cel
înglobat în alcãtuireaa clãdirilor de locuit din Anglia /6/
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În sintezã, pot fi reþinute patru
concluzii dominante:
z Ne aflãm la începutul procesului
de tranziþie spre dezvoltarea durabilã
care se impune cu maximã necesitate
ºi urgenþã, iar transformãrile aferente
trebuie sã pãtrundã în toate sectoarele
de activitate, începând cu energia ºi
educaþia populaþiei.
z Modificãrile care se impun trebuie realizate în timpul generaþiei
actuale. Altfel va fi prea târziu.
z De cele mai multe ori, beneficiile
nu apar numai acolo unde sunt cerute
investiþiile. De aceea, statul ºi structurile
internaþionale trebuie sã se implice substanþial prin legislaþie, mecanism economic ºi sprijin financiar.
z Trecerea spre dezvoltarea durabilã este un proces de amploare
planetarã, realizabil simultan prin
cooperarea tuturor þãrilor, deoarece
efectele asupra mediului natural nu
cunosc limite impuse de graniþe. Este
poate cel mai important aspect al
globalizãrii. Suntem toþi într-o singurã, unicã ambarcaþie.
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Lucrãri de hidroizolaþie ºi termoizolaþie
Media City Hp este o companie
specializatã în execuþia de lucrãri de
hidroizolaþie ºi hidro-termoizolaþie.
Ceea ce o diferenþiazã de celelalte societãþi similare de pe piaþa româneascã
este calitatea foarte înaltã a lucrãrilor
executate. Pentru a menþine acest standard înalt, compania dispune de personal calificat ºi de logistica necesarã unui
asemenea gen de lucrãri. Principalele
materiale folosite sunt importate
direct din Belgia, fiind fabricate de
concernul IKO, cel mai mare producãtor de materiale hidroizolatoare din
lume, concern care dispune de linii de
producþie în peste 10 þãri.
Cele mai utilizate produse sunt:
1. De la Iko Sales International
(Ham – Belgia):
z Gama ARMOUR – membrane
bituminoase aditivate cu APP, cu flexibiliate la rece între - 8 0C ºi -15 0C.
2. De la ATAB (Antwerp – Belgia):
z Gama POLYGUM – membrane
bituminoase aditivate cu SBS, cu flexibilitate la rece pânã la - 20 0C;
z Gama Polygum Hi-Tech – membrane bituminoase aditivate cu tripolimeri cu dublã armãturã (poliester
ºi fibrã de sticlã) ºi flexibilitate la rece
pânã la -20 0C;
z Gama VINALAN – membranã PVC;
z Gama SPECTRAROOF – membranã TPE – poliolefinã termoplasticã
elastomericã;
Din anul 2005, Media City HP
comercializeazã cu succes în România
geotextile, geosintetice ºi geocompozite POLYFELT – Austria.
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Garanþia tuturor lucrãrilor execu-

Constanþa – Tronson I, Comauto

tate de Media City HP este de 10 ani.

Meridian, Dorobanþi 239 Office

Lucrãri de referinþã executate de

Building, ProAuto, PanVitan, Spitalul

Media City HP: Pasajele ºi podurile

Colþea, Rostock, ansambluri rezi-

de pe autostrada Bucureºti –

denþiale ºi altele. 
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Styrofoam:
calitatea pe care te poþi baza
DOW CHEMICAL COMPANY, cel mai mare producãtor de polistiren extrudat, a fost
fondatã în anul 1897 dee cãtre Herbert H. Dow în Michigan, SUA. Este al doilea fabricant
din lume de produse chimice în ceeaa ce priveºte cifra de afaceri, având peste 3.200 de
produse manufacturate în cele peste 200 de fabriici din 38 de þãri.
Principala sa inovaþie, STYROFOAM, spumã albastrã de polistiren extrudat (XPS), este
produsã de firma DOW CHEMICAL de mai bine de 60 de ani, fiind inventatã în 1941,
pentru ca în 1945 sã înceapã comercializarea sa la scarã largã. Inovaþia a constat în izolaþia de mare performan
nþã conferitã. Datoritã procesului tehnologic bazat pe extrudare,
panourile izolante au o structurã omogenã cu celule închise ºi o serie de alte proprietãþi
care fac din ele alegerea idealã pentru o laargã gamã de exigenþe în izolarea termicã a
construcþiilor.
Începând cu anul 1950, polistirenul
extrudat DOW STYROFOAM a început
sã se foloseascã pentru izolarea
camerelor frigorifice, iar din 1960 pentru terasele inversate, fiind o adevãratã
revelaþie în domeniu datoritã perenitãþii
acestora ºi costurilor mult reduse faþã
de terasele clasice.
Este prima companie din lume ºi
printre puþinele care utilizeazã ca agent
de suflare dioxidul de carbon (CO2) în
procesul de producþie a polistirenului
extrudat, înlocuind în totalitate freonul
(CFC, HCFC), recunoscut pentru efectele nocive produse asupra stratului de
ozon ºi a efectului de serã. Din aceastã
cauzã, conform normelor europene,
toate celelalte companii producãtoare
de XPS vor fi obligate ca din anul 2010
sã elimine din tehnologia de producþie
agentul de suflare pe bazã de freon.
Totodatã, compania DOW CHEMICAL
deþine marca CE privind standardele
europene, fapt ce conferã produselor
sale garanþia calitãþii ºi a siguranþei.
Inclusiv în România, companiile care
comercializeazã încã polistiren extrudat
vor fi obligate sã respecte normele
europene odatã cu intrarea în Uniunea
Europeanã. De asemenea, este singurul
fabricant de XPS care are propria
materie primã, ceea ce-i permite sã aibã
un control riguros al produselor finite.
În plus, XPS STYROFOAM nu este biodegradabil ºi nu prezintã un pericol
privind mediul în zona apã/sol, fiind
totodatã reciclabil.
Principalele avantaje ale izolaþiei cu
XPS STYROFOAM sunt:
z valoare scãzutã a conductivitãþii
termice, pe termen lung;
z rezistenþã mecanicã excelentã;
z lipsa capilaritãþii;
z rezistenþã ridicatã la umezealã;



rezistenþã la cicluri îngheþ-dezgheþ;
durabilitate ridicatã;
rezistenþã înaltã la difuzia vaporilor;
greutate redusã ºi uºurinþã în
manipulare;
z uºor de tãiat cu unelte simple;
z rezistent la deteriorare sub acþiunea rãdãcinilor;
z curat, inodor ºi neiritant pentru piele.
Aceste caracteristici ºi proprietãþi
permit instalarea XPS STYROFOAM,
fãrã protecþie împotriva umiditãþii în
sisteme speciale de izolaþie, cum ar fi:
z acoperiºuri (terase) plane inversate;
z terase tip grãdinã;
z acoperiºuri renovate;
z acoperiºuri înclinate;
z pardoseli (în construcþii civile,
industriale, depozite frigorifice sau
încãlzite etc.);
z pereþi de subsol, fundaþii;
z izolarea globalã împotriva frigului
a clãdirilor ºi a obiectivelor de inginerie
civile;
z clãdiri agrozootehnice.
Avantajele utilizãrii izolaþiei XPS
STYROFOAM sunt evidente atât pentru
proiectanþi ºi antreprenori, cât ºi pentru
proprietarii de clãdiri:
z conferã o valoare înaltã performanþei izolaþiei termice pe toatã durata
de viaþã a construcþiei;
z reprezintã o soluþie pe termen
lung, sigurã ºi fiabilã chiar ºi atunci
când izolaþia este plasatã pe latura exterioarã a clãdirii, în condiþii climatice
severe, expusã direct umezelii ºi
efectelor de îngheþ-dezgheþ.
DOW a dezvoltat o serie de produse de izolaþie, finite, din acelaºi XPS
STYROFOAM, proiectate special pentru a corespunde diverselor cerinþe în
aplicaþii variate:
z ROOFMATE SL-A – pentru izolarea acoperiºurilor, pardoselilor ºi a
structurilor situate la subsol;
z
z
z
z

z FLOORMATE 500-A – pentru izolarea pardoselilor la construcþii civile
ºi industriale, precum ºi a fundaþiilor
de beton;
z SHAPEMATE GREC-A – cu suprafaþã rugoasã, pentru izolarea pereþilor, a
soclurilor ºi pentru prevenirea punþilor
termice;
z STYROFOAM SM-TG-A – pentru
izolarea acoperiºurilor înclinate ºi a
clãdirilor agrozootehnice.
Principalele avantaje ale XPS
STYROFOAM faþã de celelate produse
izolatoare, cum sunt EPS (polistirenul
expandat), spuma poliuretanicã sau
vata mineralã, sunt:
z impermeabilitate;
z rezistenþã la difuzia vaporilor;
z rezistenþã la îngheþ-dezgheþ;
z performanþã pe termen lung;
z rezistenþã mecanicã.
În România, printre proiectele de
referinþã care au folosit XPS STYROFOAM ca soluþie pentru izolare, se
numãrã: Hotel Marriott – Bucureºti
(terasa inversatã), sediul BRD – Piaþa
Victoriei (pardoseli ºi terase inversate),
Spitalul Judeþean Constanþa (terasa
inversatã), Fabrica de Sticlã Saint Gobain
– Cãlãraºi, Hotel Golden Tulip –
Bucureºti, clãdirea de birouri Anchor
Plaza – Bucureºti, construcþii civile
zona rezidenþialã Bãneasa – Bucureºti.
Printre proiectele de referinþã din
strãinãtate, se pot menþiona: aeroportul
din Atena (Grecia), Muzeul Guggenheim din Bilbao (Spania), fabrica Ikea
(Italia), sediul central Sony (Germania),
clãdirea de birouri SNAM din Milano
(Italia), Centrul cultural din Lisabona
(Portugalia) ºi lista poate continua. 

Dacã doriþi informaþii suplimentare despre produsele Styrofoam puteþi trimite datele dumneavoastrã la urmãtoarea adresã:
Dow Europe DmbH Repr. Office • Str. Teheran nr. 11, sector 1, 01931 - Bucureºti • Tel.: +40 21 231 16 38, Fax: +40 21 231 45 12
Nume - Prenume ...................................................................................................... Profesia ............................................................
Adresa ......................................................................................................................................... Oraº ..............................................
Tel.: ........................................................................................... E-mail: .............................................................................................

Bine aþi venit la...
Sisteme de acoperiº-ºarpantã
• Sisteme de termoizolaþii peste cãpriori
• Renovãri de acoperiºuri
• Construcþii noi
• Clãdiri pasivee
• Sub acoperiºuri din tablã ºi ºindrilã
• Membrane de difuzie
• Membrane autoadezive (primul strat))
• Strat intermediar
• Drenuri pentru acoperiºuri din tablã
ºi membrane pentru aerisire

Sisteme de acoperiº-terasã
• Hidroizolaþii cu membrane bituminoase
sau PVC
• Sisteme autoadezive
• Sisteme prin sudurã
• Sistemee de hidroizolaþii
într-un singur strat
• Sisteme pentru reparaþii
• Sisteme de hidroizolaþii fluide
• Sisteme de termoizolaþii
• Accesorii pentru scurgeri

Sisteme de acoperiº verde – cu vegetaþie
• Acoperiºuri verzi extensive
• Acoperiºuri verzi pe structuri uºoare
• Acoperiºuri verzi pe suprafeþþe înclinate
• Acoperiºuri verzi intensive
• Acoperiºuri verzi pe garaje
• Membrane hidroizolante rezzistente
la rãdãcini

Termoizolaþii poliuretanice
• Elemente uzuale de termoizolaþiii
• Elemente robuste de termoizolaþii
• Elemente de termoizolaþii cu strat
de difuzie
• Elemente cu izolare termicã ºi fonicã
• Elemente tencuibile de termoizolaþie

MEMBRANE BITUMINOASE
ªI MEMBRANE PVC DE LA
UN SINGUR PRODUCÃTOR
Sunt deja aproape 150 de ani de când
compania germanã Bauder Gmbh&Co KG
a început sã producã materiale pentru sisteme de acoperiº. Pe lângã fabrica iniþialã
din Stuttgart-Zuffenhausen, firma s-a
extins în ultimele 3 decenii, deschizând
încã 4 fabrici, echipate cu cele mai moderne
tehnologii de producþie. Povestea de
succes a companiei începe în 1857, când
Wilhelm Burck a pus bazele unei fabrici
în Stuttgart-Zuffenhausen cu intenþia de a
realiza produse pentru acoperiºuri. În 1909
compania a fost preluatã de Paul Bauder,
care a deschis o nouã fabricã în StuttgartWeilimdorf în 1911. În 1948, fiul sãu,
Hermann Bauder, a început sã extindã
afacerea în sudul Germaniei. În 1964, ca
urmare a unor investiþii pe scarã largã, el
a ajutat sistemele de hidroizolaþii termosudabile sã se autodepãºeascã prin îmbunãtãþirea metodelor de aplicare. Din anul 1967
au început sã se producã termoizolaþiile
din spumã poliuretanicã. Astfel Bauder a
devenit un furnizor de sisteme complete.
A treia generaþie de membri ai familiei
Bauder, Gerhard ºi Paul-Hermann, a dezvoltat sistemele de acoperiºuri verzi,
deschizând o nouã fabricã în LandsbergHalle ºi extinzând afacerea în Europa.
În cele 5 fabrici, Bauder realizeazã produse inovative care sunt, în mod constant,
adaptate noilor standarde ºi specializate
în domeniul sistemelor de acoperiººarpaantã, al sistemelor de acoperiº-terasã,
sistemelor de acoperiº cu vegetaþie ºi în
domeniul termoizola
aþiilor.

Astãzi, Bauder este una dintre cele mai
importante companii în domeniu, realizând materiale termo- ºi hidroizolante la
un înalt standard tehnologic. De exemplu,
în Germania, Bauder a devenit al doilea
mare manufacturier de membrane bituminoase ºi termoizolaþii poliuretanice, iar
în Europa se situeazã pe locul al treilea.
De asemenea, Bauder are reprezentanþe
în Suedia, Olanda, Elveþia, Italia, Anglia,
Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria ºi,
începând cu 2005 ºi în România. Astfel,
Bauder vine în întâmpinarea constructorilor
ºi beneficiarilor români, cu soluþii complete de hidro- ºi termoizolaþii. Un producãtor de marcã al membranelor
bituminoase ºi un specialist în membrane
PVC, Bauder este o garanþie a calitãþii
indiferent de materialul de bazã, oferind
produse inovative, de ultimã generaþie.
În cele ce urmeazã, vã invitãm sã vã formaþi propria opinie în legãturã cu Bauder,
cu serviciile, produsele, sistemele ºi
soluþiile oferite, care satisfac cele mai exigente cerinþe, putând fi soluþii monostrat
sau multistrat, care se preteazã pentru
toate tipurile de acoperiºuri: sisteme de
acoperiº-ºarpantã, siisteme de acoperiºterasã ºi sisteme de acoperiº verde (cu
vegetaþie).
SISTEME DE ACOPERIª-ªARPANTÃ
Din ce în ce mai des, spaþiul de locuit este
creat direct sub acoperiº. Ca rezultat,
acoperiºurile ºarpantã sunt confruntate cu
noi provocãri – în particular, cererile pentru termoizolaþii de calitate cresc.

Bauder oferã clienþilor o gamã largã de
soluþii integrate complete. Materialele
oferite în acest domeniu sunt membranele
hidroizolante bituminoase, de difuzie ºi
termoizolaþiile de ultimã generaþie din
n
spumã poliuretanicã, ce au o serie de
avantaje faþã de termoizolaþiile clasice.
În ambele cazuri, Bauder a dus o muncã
decisivã de pionierat, punând bazele
unor noi standarde ale calitãþii. Bauder
Buzi AK a fost prima membranã bituminoasã de difuzie ºi aceasta a fost urmatã
de Bauder Difutex ºi Bauder Difutex NSK
(autoadezivã). Am creat în colaborare ºi
opla cererea clienþilor noºtri Bauder To
Vent, prima membranã bituminoasã de
difuzie pentru acoperiºurile pe structurã
metalicã.
Suntem unii dintre primii deschizãtori de
drumuri în ceea ce priveºte termoizolaþia
pe bazã de spumã poliuretanicã rigidã,
cea mai bunã metodã de izolare termicã.
Avem în acest domeniu gama de produse
patentate Bauder PIR, primele produse
termoizolante cu îmbinare verticalã ºi
orizontalã.
ª-TERASÃ
SISTEME DE ACOPERIª
Sistemele de acoperiº-terasã, fie cã sunt în
sectorul industrial sau privat, necesitã sisteme de termoizolaþii ºi hidroizolaþii la un
înalt nivel calitativ. Astãzi, cu o proiectare,
execuþie ºi întreþinere de excepþie, ele pot
rezista o viaþã, ca ºi clãdirea însãºi. Acesta
este ºi motivul pentru care din ce în ce
mai mulþi arhitecþi ºi constructori îºi pun
încrederea în expertiza profesionalã ºi în
produsele de calitate excepþionalã oferite
de Bauder. Aici, antreprenorii ºi proiectanþii
pot gãsi sisteme complete de soluþii capabile sã satisfacã cele mai înalte cerinþe,
într-o gamã variatã.
Pentru aceste sisteme de acoperiº, Bauder
oferã atât membrane bituminoase, cât ºi
membrane PVC. Compania vine cu soluþii
flexibile, membranele bituminoase putând
fi autoadezive (gama Bauder TEC, una
dintre primele de acest gen în domeniu)
sau termosudabile, într-un singur strat
(Bauder PRO F – pentru acoperiºuri noi ºi
Bauder SL500 – pentru renovãri), sau în
mai multe straturi, aditivate cu elastomeri,
plastomeri sau pe bazã de bitum oxidat.
În cazul halelor industriale ºi al sistemelor
de acoperiºuri cu structurã uºoarã, o
soluþie rapidã, eficientã ºi elegantã este
datã tot de Bauder prin membranele PVC
într-un singur strat, fixate mecanic ºi
sudate cu aer cald (Bauder Thermo-Fol U).
Fabricile Bauder sunt dotate cu o tehnologie modernã, de mare capacitate, care
este în permanenþã actualizatã ºi
îmbunãtãþitã, pentru a face faþã celor mai
noi descoperiri ºi cerinþe în domeniu.

SISTEME DE ACOPERIª VERDE –
AÞIE
CU VEGETA
De fiecare datã când o clãdire nouã este
construitã cu un acoperiº verde,
înseamnã cã puþin din natura care a fost
pierdutã se poate recupera. Acoperiºurile
cu vegetaþie sunt un factor decisiv în
înnobilarea clãdirilor ºi oferã o serie de
avantaje ecologice, împrospãtând aerul
prin producerea de oxigen. Ele contribuie
la reglarea umiditãþii din aer, absorbind
praful ºi ajutând la stocarea apei de
ploaie. Fiind adeptul soluþiilor pentru protecþia mediului, Bauder promoveazã în
mod activ conceptul de acoperiº verde,
oferind sisteme complete, perfect configurate pentru acoperiºurile cu vegetaþie.
Acestea pot fi extensive, cu rol decorativ,
sau intensive, cu rol utilitar-decorativ.
Cu prima membranã bituminoasã hidroizolantã, rezistentã la penetrarea rãdãcinilor
– Bauder Plant E – Bauder a rezolvat
problema care este centralã în tehnologia
acoperiºurilor cu vegetaþie. În fapt, Bauder
este prima companie care a dezvoltat
sisteme structurale complete de acoperiº
verde, începând de la bariera de vapori
ºi terminând cu vegetaþia.
Indiferent de opþiunea clienþilor, firma
Bauder este conºtientã cã, pe lângã produsele calitative ºi trainice, eficientizarea
unui sistem de acoperiº presupune ºi o
consiliere competentã. De aceea, Bauder
oferã suport tehnic, compania având
peste 70 de specialiºti în Europa, a cãror
vastã experienþã le permite sã ofere informaþii despre produse ºi uzul acestora.
Destul de des pot apãrea probleme practice complexe, unde detalierea completã
ºi corectã este de o importanþã vitalã pentru
a asigura integritatea ºi calitatea sistemului.
Tocmai aceste situaþii dificile sunt cele
care reflectã devotamentul ºi experienþa
inginerilor de la Bauder, care oferã sfaturi
de calitate în beneficiul clienþilor. Bauder
face tot posibilul pentru a se asigura de
mulþumirea clienþilor, fie ei antreprenori,
arhitecþi, designeri de spaþii verzi sau
distribuitori. Relaþia companiei Bauder cu
ei nu este una exhaustivã, nu se reduce
numai la a le furniza materiale; ea este
una de continuã comunicare, angajaþii
Bauder fiind dispuºi oricând sã asculte
dorinþele ºi sugestiile partenerilor.
Produsele de calitate, suportul tehnic, satisfacerea clienþilor sunt obiective dezvoltate ca rezultat al multor ani de
experienþã, precum ºi din consideraþia pe
care Bauder o are pentru viitor. Bazânduse pe o echipã atent selecþionatã de profesioniºti, indiferent de domeniu: tehnic,
comercial, industrial sau administrativ,
Bauder reuºeºte sã-ºi îndeplineascã ºi
chiar sã depãºeascã obiectivele asumate.
Echipa din România vã stã la dispoziþie.

CÃUTÃM DISTRIBUITORI ÎN TOATÃ ÞARA

SC BAUDER SRL

Cluj-Napoca, P-þa 1 Mai 4-5
(în incinta platformei Clujana)
Tel.:
0040 264 206.638
Fax:
0040 264 206 639
E-mail: bauder_ro@yahoo.com
Mobil: 0040 744 160.061
0040 745 326.690
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C.H.E. Vãlenii de Munte pe râul Teleajen
Antreprenor: Apasco SA Mãneciu
Proiectant: ISPH Bucureºti
Beneficiar: Hidroelectrica SA, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº
Antreprenor de specialitate: Energomontaj SA. Bucureºti
Subantreprenor: Conhid SRL Izvoarele
CARACTERISTICI

z

staþia de 110 KV Vãleni;

TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

z

canalul de fugã Vãleni cu L = 1,2 km;

z

polderul Vãleni cu un volum de

C.H.E. Vãlenii de Munte face
parte din lucrarea complexã de amenajare a râului Teleajen în patru trepte

În zona podului Stãneºti, în care

de cãdere; primele douã trepte ale

s-au înregistrat tasãri puternice sub

amenajãrii (C.H.E. Mãneciu ºi C.H.E.
Izvoarele) sunt în exploatare de mai
bine de 10 ani.
Treapta a treia, reprezentatã de
C.H.E. Vãlenii de Munte, a necesitat
realizarea urmãtoarelor lucrãri:
z

aducþiunea principalã Vãleni

sub forma unei conducte din tolã
metalicã betonatã, cu Dn = 3,2 m
ºi L = 4,95 km;
z

nodul de presiune Vãleni com-

pus dintr-o galerie forþatã ºi un castel
de echilibru de tip diferenþial;
z

82

circa 200.000 mc.

centrala Vãlenii de Munte, de

radierul conductei de aducþiune, a
fost necesarã aplicarea unei soluþii
unicat de consolidare a conductei de
aducþiune Vãleni, prin amplasarea
pe ºei metalice în cuvã de beton;
în acest fel pot fi preluate tasãri de
ordinul centimetrilor, fãrã scoaterea
centralei din funcþiune.
Amenajarea râului Teleajen a fost
destinatã îndeplinirii a trei folosinþe:
z

folosinþa principalã o constituie

alimentarea cu apã potabilã ºi industrialã a consumatorilor din aval;

suprafaþã, echipatã cu douã turbine

z

atenuarea undelor de viiturã;

FRANCIS cu ax vertical de 5 MW;

z

folosinþa energeticã. 
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Þigle metalice Lindab ECO 350
Începând cu luna iulie a.c.,
Lindab ºi-a completat portofoliul de
produse prin lansarea pe piaþa
româneascã a unui nou profil de
þiglã metalicã, sub denumirea
comercialã de ECO 350.
Þigla metalicã Lindab ECO 350
este o variantã economicã ºi eficientã pentru acoperiºuri, având o
lãþime de acoperire cu 10% mai
mare decât profilul NORDIC 400.
ECO 350 îmbinã aspectul clasic
de þiglã cu rezistenþa oþelului zincat
la cald ºi acoperit cu straturi succesive de pasivizant, grund, stratul
final fiind realizat cu vopsea poliester de 25 Pm. Suprafaþa lucioasã
ºi netedã a þiglelor metalice Lindab
împiedicã dezvoltarea muºchilor
sau lichenilor, în timp ce praful

sau alte impuritãþi sunt uºor îndepãrtate de ploaie.
Acoperiºul înseamnã mai mult
decât formã ºi funcþie, el este, în
primul rând, un accent de culoare
al construcþiei. De aceea, pentru
þiglele metalice ECO 350 au fost
selectate, din paleta Lindab, douã
culori sinonime cu acoperiºul: roºu
ºi maro.
Perioada de garanþie pe care
firma Lindab o acordã pentru þiglele
metalice ECO 350 este de 10 ani.
Þiglele metalice Lindab sunt autentificate pe partea inferioarã cu sigla
companiei.
Pentru un acoperiº complet, cu
un montaj simplu ºi sigur, Lindab
pune la dispoziþie o gamã largã de
componenþe ºi accesorii.
Profilul Eco 350 completeazã
gama de produse pe care compania le distribuie prin intermediul Diviziei Lindab
Profile: sisteme complete de învelitori din
þiglã

metalicã, sisteme de acoperire ºi
placare exterioarã, tablã planã, sisteme de drenaj pluvial, porþi industriale ºi de garaj, elemente pentru
siguranþa acoperiºurilor, clãdiri
metalice multifuncþionale.

Compania Lindab, prezentã pe
piaþa româneascã începând cu anul
1994, dezvoltã, produce ºi promoveazã soluþii moderne pentru
construcþii civile ºi industriale ºi
sisteme ecologice de ventilaþii,
folosind ca materie primã tabla de
oþel.
Activitatea companiei se
desfãºoarã prin intermediul a douã
divizii distincte: Profile ºi Ventilaþii.
Divizia Lindab Profile se concentreazã pe industria construcþiilor,
oferind o gamã complexã de sisteme metalice pentru construcþiile
civile ºi industriale. Divizia Lindab
Ventilaþii acoperã toatã gama de
sisteme de ventilaþii: tubulaturã ºi
accesorii, elemente de rãcire, grile
ºi anemostate, atenuatoare de zgomot, clapete de reglaj etc.
Concernul internaþional Lindab
AB cu sediul la Grevie – Suedia are
125 de puncte de lucru în 28 de
þãri ºi unitãþi de producþie în
17 þãri.
Pentru mai multe informaþii
despre produsele Lindab,
accesaþi www.lindab.ro. 
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Premii AICPS

Complexul Comercial CORA Lujerului
prof. dr. ing. Zoltan KISS – Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcþii,
ing. Petre DRAGOMIR – director general SC Cons.Co SRL Bucureºti

Dupã succesul obþinut la vânzãri de primul magazin, în anul 2004, compania CORA a luat decizia de a construi
încã un hypermarket în Bucureºti.
Complexul comercial cu o suprafaþã desfãºuratã de aproapee 90.000 mp (fig.1) urma sã fie construit în apropierea
intersecþiei dintre bdul Iuliu Maniu ºi str. Lujerului.
Amplasamentul se aflã într-o zonã dens construitã, terenul obþinându-se prin demolarea un
nei fabrici de lapte.
Datoritã suprafeþei mari a clãdirii într-un spaþiu restrâns, soluþiile adoptatee trebuiau sã limiteze la maximum afectarea
circulaþiei din zonã (ºi aºa greoaie).
Pentru atribuirea lucrãrii, beneficiarul a impus condiþii severe privind costul maxim al investiþiei ºi termenele de
execuþie. La prima cerinþã ar fi rãspuns probabil mai bine o soluþie monolitã, dar se pierdea la termeenul de execuþie.
În final, a câºtigat o soluþie mixtã: o parte mai micã executatã în varianta monoliitã ºi o parte mai mare prefabricatã.
Astfel, executanþii s-au putut încadra în termenele stabilite la un cost moderat.
Complexul Comercial CORA Lujerului este o pledoarie pentru cãutarea unor soluþii optime, adecvate locului ºi
timpului în care se desfãºoarã o investiþie, în pofida situaþiei des înttâlnite în practicã de etichetare strictã a unei soluþii
(monolit sau prefabricat) de cãtre lumea teh
hnicienilor în construcþii.
DATE G ENERALE
Suprafaþa construitã: 50.000 mp
Trama: 8,25 x 12,5 m la subsol;
16,5 x 12,5 m la parter.
Înãlþimea utilã: 4,0 m la subsol;
7,3 m la parter.
Volumul construcþiei: 370.000 mc
Proiectanþii de rezistenþã:
z structura prefabricatã: SC Plan 31 Ro SRL, Cluj Napoca,
prof. dr. ing. Kiss Z.; ing. Balint K.; ing. Bekesi A. T.
z structura monolitã: SC ConsCo SRL, Bucureºti,
ing. Dragomir P.; ing. Nita Adrian, ing. Cristian Botoi, ing. Tanase Emil
Verificatori: prof. dr. ing. Pãcurar V.; prof. dr. ing. Oneþ T.; ing. Ioan Stancu
Biroul de control: SECO Bruxelles.
Execuþie:
z partea prefabricatã: SC Asa Cons Ro SRL, Turda;
z partea monolitã: SC Conarg SA, Piteºti.
Inaugurare oficialã: septembrie 2005.
Clãdirea are trei zone distincte
(fig. 2), cu înãlþimi diferite (fig. 3),
separate între ele cu rosturi:
z zona din faþã (S) este destinatã
parcãrii autovehiculelor;
z zona din mijloc (S+P ºi S+P+E)
reprezintã magazinul propriu-zis cu
parcãri la subsol;
z zona din spate (P, S+P ºi S+P+E)
este destinatã aprovizionãrii ºi depozitãrii mãrfurilor.
Spaþiul de vânzãri are o suprafaþã
de 18.000 mp, iar parcãrile de la

subsol 35.000 mp ºi la parter 17.000 mp
(fig. 4).
Deoarece zona spaþiilor de vânzare ºi cea a depozitãrii aveau o
perioadã mai lungã de execuþie
(datoritã volumului mare de lucru),
s-a optat pentru o soluþie prefabricatã.
Zona parcãrii din faþa magazinului
avea un termen de predare ulterior
(odatã cu deschiderea magazinului),
motiv pentru care s-a ales soluþia de
execuþie monolitã.

Fig. 1: Intrarea principalã în complex

Fig. 2: Planul general
continuare în pagina 88 ®
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Fig. 3: Secþiune transversalã

Fig. 4: Vedere din interior: magazin, parcãri subterane

CONCEPÞIA DE ALCÃTUIRE
A STRUCTURII
Structura prefabricatã
Structura de rezistenþã este alcãtuitã
din cadre de beton armat, etajate (fig. 5).
z fundaþii izolate tip pahar executate monolit;
z stâlpi prefabricaþi, grinzi principale din beton armat peste subsol

ºi din beton precomprimat peste
parter;
z grinzi secundare din beton
armat monolit peste subsol ºi prefabricate peste parter;
z planºee intermediare din fâºii cu
goluri prefabricate cu suprabetonare;
z învelitoarea este din tablã
cutatã.

Fig.5: Detalii noduri zona S+P

Fig.6: Detalii noduri zona S+P+E

În zona S+P+E la nivelul etajului,
stâlpii ºi grinzile sunt din metal (fig.6).
Condiþiile de exploatare au impus
o tramã principalã de 16,50 m x
12,50 m la nivelul magazinului (la
parter) ºi 8,25 m x 12,50 m la subsol.
De la început trebuiau precizate
particularitãþile care fãceau din
aceastã structurã aparent simplã una
complexã, motiv pentru care a fost
nevoie de o tratare foarte atentã a
lucrãrilor de proiectare, ceea ce a
solicitat o tehnicitate ºi un profesionalism sporit din partea executantului
de prefabricate.
Grinzile principale de la nivelul
parterului (de 12,00 m) sunt aºezate în
sens transversal, iar cele de la acoperiº
(de 16,50 m) sunt rotite cu 900, fiind
montate în sens longitudinal.
Încãrcãrile utile mari de 15 kN/mp
au necesitat realizarea unor elemente
de planºeu cu o capacitate portantã
mare. Numãrul foarte mare al acestora (circa 2000 bucãþi) ºi timpul de
execuþie redus au fost motivele pentru care nu s-au putut folosi elemente
obiºnuite „TT” sau fâºiile cu goluri
executate, în mod tradiþional, în
tipare individuale.
În cele din urmã s-a optat pentru
fâºii cu goluri de 320 mm înãlþime,
care s-au realizat la fabrica de prefabricate „ASA Cons” din Turda. Sistemul
PEIKO adus din Finlanda permite
realizarea unor fâºii precomprimate de
80,00 m lungime, din care se obþin
elemente la lungimea doritã prin tãiere
(fig.7). La armarea fâºiilor se folosesc
numai toroane precomprimate.
Principalele probleme pe care a
trebuit sã le rezolve concepþia generalã a proiectãrii au fost generate
continuare în pagina 90 ®
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Panouri termoizolante ºi casete de faþadã
Societatea Coilprofil sãrbãtoreºte
5 ani de la deschiderea fabricii de
profilat tablã din Ceptura, judeþul
Prahova, unitate de producþie caracterizatã prin: o tehnologie de ultimã
generaþie, un important stoc de
materie primã de cea mai bunã calitate, o gamã completã de produse,
paletã largã de culori, asigurarea
controlului calitãþii pe tot parcursul
procesului de producþie, termene de
livrare scurte, o echipã de specialiºti
cu înaltã calificare.
În acest sezon, se încheie un alt
program de investiþie care s-a derulat
din vara anului trecut ºi a constat
în dublarea spaþiului de producþie
ºi achiziþionarea unor utilaje
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ultramoderne în vederea lansãrii
unor produse noi în domeniul materialelor de construcþii.
Pentru a rãspunde tendinþelor ºi
cerinþelor pieþei, Coilprofil produce
panouri termoizolante cu polistiren
ºi vatã mineralã pentru pereþi ºi
acoperiº ºi casete de faþadã.
Panourile termoizolante reprezintã
alternativa modernã la soluþiile clasice pentru închiderea unor spaþii
destinate producþiei, depozitãrii,
activitãþilor comerciale ºi sportive etc.
Avantajele acestor panouri sunt:
greutate redusã, realizarea unor elemente de închidere cu performanþe
ridicate de izolare termicã, la grosimi
mici, în comparaþie cu elementele de
închidere clasice, montaj uºor (ce se

poate realiza în orice perioadã a
anului), calitate superioarã datoritã
materiei prime de bunã calitate ºi utilajelor de ultimã generaþie.
Casetele de faþadã sunt utilizate la
placarea unor clãdiri pentru birouri, spaþii expoziþionale, spaþii comerciale etc.
Echipa Coilprofil este la dispoziþia
dumneavoastrã cu soluþii tehnice ºi
comerciale! 
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Fig. 7: Fâºii cu goluri h=320 mm

Fig. 8: Nod articulat la nivelul
acoperiºului

Fig. 9: Piese de continuizare
a armãturilor TERWA BV

Fig. 10: Monolitizare fâºii
cu goluri

Fig. 11: Vedere parcaj subteran
cu structurã monolitã
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de situarea construcþiei într-o zonã cu
seismicitate ridicatã. Acestea pot fi
sintetizate dupã cum urmeazã:
z Realizarea unei greutãþi cât mai
mici a elementelor acoperiºului. Pentru
a obþine aceasta s-au prevãzut grinzi
principale „T” din beton precomprimat (16,50 m deschidere), pane din
beton armat dimensionate în aºa fel
încât sã conducã la greutãþi minime
ºi învelitoare din tablã cutatã cu
cute mari, termoizolaþie din vatã
mineralã ºi hidroizolaþie folie PVC.
Nodurile de cadru de la acest nivel
sunt articulate.
z Realizarea unei rigiditãþi mari la
nivelul planºeului intermediar prin
prevederea unei ºaibe din beton
armat ºi noduri de cadru încastrate în
scopul reducerii deplasãrilor laterale
ale structurii. Dimensiunile stâlpilor
centrali au rezultat, tot din acest considerent, de 80 x 70 cm.
z Asigurarea unui rãspuns seismic
controlat în condiþiile unei fragmentãri minime, prin rosturi antiseismice,
a construcþiei (tronsoane de 112,60 m
x 82,50 m). Acest lucru s-a obþinut
prin prevederea de contravântuiri
metalice în planul acoperiºului.
În cazul structurilor din beton
armat prefabricat, o problemã specialã este realizarea nodurilor. În
cadrul proiectului au fost folosite
soluþii relativ noi, de felul:
z la nodurile articulate de la
nivelul acoperiºului a fost preferatã
aºezarea grinzilor principale în furci
create în capul stâlpilor ºi asigurarea
cu ºuruburi orizontale (câte douã pe
capãt de grindã) ºi mustãþi verticale
fixate cu ºuruburi ºi plãci de repartiþie
(fig. 8);
z la nodurile marginale, încastrate, situate la nivelul planºeului
intermediar, au fost prevãzute piese
speciale de continuizare ale armãturilor (fig. 9);
z la continuizarea fâºiilor, s-a
folosit un mod ingenios de a introduce armãturi în golurile fâºiei pe
zona de rezemare (fig. 10). Evident,
au fost prevãzute armãturi ºi în suprabetonare.

STRUCTURA MONOLITÃ
Obiectele de structurã monolite
din cadrul investiþiei COMPLEX
COMERCIAL MULTIFUNCTIONAL –
CORA LUJERULUI sunt:
1. Parcare subteranã Axe Z-T,
respectiv axele 1-16;
2. Gospodãrie apã cu capacitate
de 1.100 mc ºi staþie de pompare;
3. Adãpost ALA;
4. Dalaje;
5. Rampe acces ºi ziduri sprijin.
Parcaj subteran axe Z-T/2-16
Este o construcþie semi-îngropatã
dezvoltatã pe 30 deschideri de 8,25 m
ºi 6 travei de 12,5 m. Structura este
împãrþitã în 4 (patru) tronsoane prin
prevederea de rosturi transversale de
1,45 m (fig.11).
Structura a fost proiectatã cu un
regim de înãlþime S+P – subsol integral monolit – etapa I ºi parterul integral metalic – etapa a II-a.
La nivelul planºeului, nodurile
cadrelor din axele modulare s-au
tratat astfel încât sã permitã ulterior
dezvoltarea pe verticalã cu încã un
nivel, pe structurã integral metalicã,
cu dalã de beton.
Structura de rezistenþã monolitã a
subsolului este alcãtuitã cu stâlpi din
beton armat monolit 70 x 70 cm,
grinzi principale de planºeu din
beton armat monolit cu secþiune de
40 x 100 cm ºi secundare 30 x 70 cm,
planºeu din beton armat monolit
hpl=12 cm.
Pardoseala de la subsol s-a realizat din beton armat cu grosime de
12 cm, executatã pe o pernã de balast
cu grosimea de 20 cm.
CONCLUZII
În practica inginereascã din construcþii, analiza posibilitãþilor de execuþie a diferitelor obiective trebuie sã
ia în considerare toate aspectele relevante care implicã aportul proiectantului ºi al executantului.
Analiza ºi adoptarea soluþiilor
constructive pentru fiecare lucrare în
parte vor avea în vedere toate
aspectele tehnice, economice, arhitecturale ºi de duratã ale execuþiei.
Obiectivul prezentat – Complexul
Comercial CORA Lujerului – este un
exemplu de alegere a soluþiilor de
alcãtuire ºi de execuþie a structurilor
de beton armat. 
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Sisteme prefabricate
de construcþii metalice
Remco România SRL este o subsidiarã a companiei olandeze Remco
Ruimtebouw b.v. care proiecteazã,
produce ºi livreazã hale industriale
conform unui concept propriu de
construcþii metalice. Principiul acestui concept se bazeazã pe o eficienþã
maximã în utilizarea oþelului, asociatã cu un raport excelent preþexecuþie. Este vorba despre un sistem
de construcþii metalice conceput pentru deschideri mari, bazat pe o atentã
studiere a detaliului, atât în sine, cât
ºi a modului în care acesta interacþioneazã cu întregul. Se pot obþine
astfel suprafeþe flexibile, adaptabile
cerinþelor utilizatorului ºi concepute
în funcþie de necesitãþile acestuia.
Sistemul elaborat de calcul structural
folosit permite reducerea consumului
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de oþel, în vederea eficientizãrii
maxime a preþului de cost. Structura
este conceputã în funcþie de sarcinile
de încãrcare, de modul de închidere,
de izolaþia termicã ºi de necesitãþile
de protecþie împotriva intemperiilor.
Suprafeþele extinse care pot fi
atinse cu acest concept utilizeazã în mod
optim fiecare metru pãtrat posibil.
Prin urmare, halele industriale Remco
se caracterizeazã printr-un nivel înalt
de operativitate, costuri reduse de
construcþie ºi exploatare ºi o suprafaþã extinsã de spaþiu liber utilizabil.
Oþelul folosit la construcþia
cadrelor de rezistenþã este de cea mai
bunã calitate ºi oferã maximum de
flexibilitate ºi rezistenþã. Astfel, Remco
poate obþine, în limite convenabile

de preþ, suprafeþe cu deschideri mari
fãrã utilizarea stâlpilor intermediari de susþinere, ceea ce conferã o
mare flexibilitate spaþiului interior,
condiþie importantã atât pentru cel
care creeazã spaþiul, cât ºi pentru
beneficiar.
Conceptul Remco poate fi caracterizat ca o construcþie personalizatã
folosind module standard. Proiectarea
ºi producerea structurii metalice sunt
în deplinã concordanþã cu cerinþele
clientului. Acest sistem are ca recompense o flexibilitate ºi o funcþionalitate
maxime, un preþ scãzut pe metru
pãtrat ºi livrarea în termenul stabilit.
Cu toate acestea, arhitectul are libertatea de a-ºi lãsa amprenta – sau pe
cea a beneficiarului – la conceperea
clãdirii.
Mai mult, conceptul Remco oferã
destulã libertate pentru lucrãri la
comandã, astfel încât practic toate
cerinþele specifice diverselor ramuri
sã fie îndeplinite. De asemenea, sunt
posibile multe soluþii arhitectonice
surprinzãtoare. Prin urmare, Remco
construieºte pentru toate ramurile:
producþie, transport, depozitare, distribuþie, comerþ cu ridicata, comerþ cu
amãnuntul, ramura de prestãri servicii
ºi activitãþi sportive ºi recreative.
Încã de la apariþia pe piaþa din
România în 1996, compania a fost
implicatã în numeroase proiecte.
Deºi iniþial a apãrut ca furnizor de
clãdiri industriale prefabricate din
oþel, în prezent s-a transformat într-un
furnizor de construcþii la cheie,
putând sã îºi asume orice rol pe care
investitorul l-ar putea solicita.
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Spre deosebire de alte companii
de construcþii, Remco România este
interesatã mai mult de a crea o dezvoltare adecvatã a proiectului decât
de viteza cu care se poate realiza
tranzacþia. Pentru a scoate în evidenþã acest lucru, compania preferã
sã lucreze pe baza unui proiect bine
determinat.
Aceastã abordare conþine anumiþi paºi care permit atât investitorului, cât ºi societãþii Remco sã
evalueze situaþia înainte de apariþia
cheltuielilor aferente stagiilor
urmãtoare. În timp ce alte companii
de construcþii se bazeazã pe cheltuieli suplimentare pentru a transforma un proiect într-un succes
financiar, Remco România considerã
aceste deviaþii o disturbare a procesului de realizare ºi, în acest scop,
insistã asupra unui proces decizional
d e t a l i a t î n a i n t e d e semnarea
contractelor.
Remco România este o societate
de sine stãtãtoare care are propriii
designeri, arhitecþi ºi ingineri în aºa
fel încât canalele de comunicaþii sã
fie scurtate ºi sã se asigure o dezvoltare sãnãtoasã ºi eficientã a
proiectului.

Dupã înfiinþare, în 1972, Remco

ar fi proiectul. Numeroasele clãdiri

Ruimtebouw b.v. s-a transformat

Remco existente în multe þãri europene

rapid într-un lider al pieþei europene

sunt dovada vie a strategiei eficiente

de construcþii industriale din oþel.

ºi de succes a companiei.

Compania ºi subsidiarele ei din
Europa Centralã ºi de Est au realizat
mii de proiecte, totalizând milioane
de metri pãtraþi, pentru un numãr larg

omânia la o
Apartenenþa Remco Ro
companie de construcþii pan-europeanã o face sã se bucure de condiþii
favorabile de achiziþie de la furnizori
de încredere ºi cunoscuþi ºi le poate

de investitori locali sau strãini.

oferi clienþilor sãi calitatea ºi sigu-

Cunoºtinþele ºi experienþa acumulatã

ranþa financiarã de care au nevoie.

asigurã performanþa maximã ºi satis-

Pânã în prezent, Remco România

facerea clienþilor, oricât de complex

a construit peste 60 de clãdiri cu o suprafaþã totalã ce depãºeºte 200.000 m2
pe întreg teritoriul þãrii, având ca
beneficiari atât investitori strãini, cât
ºi români. Pentru a consulta lista
detaliatã a clienþilor noºtri sau pentru
a transmite o solicitare de ofertã,
puteþi vizita site-ul de internet
www.remcoromania.ro.

Remco România SRL
Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 8,
Camera 8.18-8.19,
Sector 5, Bucureºti
Tel. /Fax: 021.403.48.40,
021.403.48.41
E-mail: info@remcoromania.ro
Web: www.remcoromania.ro
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Alternativa viitorului
Printr-o creºtere puternicã a investiþiilor în tehnologia necesarã obþinerii unor produse de cea maii înaltã
calitate, compania Megaprofil, membrã a grupului belgian Joris Ide, este la 5 ani de la înfiiinþare numãrul 1 în
România, atât din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cât ºi al diversitãþiii produselor. Doar în ultimul an de
activitate, pe lângã gama de produse deja existentã, compania noaastrã a investit în trei noi utilaje de profilare,
diversificând astfel oferta necesarã satisfacerii pieþei.

Profil 58.160.825 mm
Este profilul metalic de înaltã
rezistenþã imprimat cu aripi laterale
pentru a mãri aderenþa betonului pe
el, fiind folosit la cofraje pentru
planºee intermediare. Cofrajul rãmâne
definitiv încorporat în structura
planºeului conferindu-i o rezistenþã
mãritã, fiind considerat ca o armãturã
inferioarã în stratul de beton. Datoritã
secþiunii favorabile a profilului, turnarea planºeului intermediar nu
necesitã sprijiniri suplimentare fãcute
de o structurã anexã de susþinere a
planºeului pe toatã perioada maturitãþii betonului. Stratul de zinc
aplicat profilului de tablã conferã
acestuia protecþie suplimentarã
anticorosivã.

Sinus p rofil 7 6.18.988 m m
Este folosit ca profil de acoperiº
ºi faþadã, putând fi montat atât pe
vertical, cât ºi pe orizontal,
oferind o libertate arhitecturalã
volumetricã într-o gamã diversificatã de culori. Datoritã profilãrii
ondulate a produsului, gama de
aplicabilitate creºte, putând fi
folosit atât la corpuri de birouri,
centre comerciale, faþade în
reparaþii capitale, dar ºi pentru
construcþii industriale. Etanºarea
este perfectã, iar trecerea de la o
coalã la alta este invizibilã.
94
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Planche
Un produs destinat faþadelor
clãdirilor speciale a cãror imagine arhitecturalã se încadreazã
perfect în ambientul urban al
complexelor moderne. Datoritã
volumetriei extra plate a profilului ºi fixãrii invizibile, expunerea
acestuia pe faþada clãdirilor conferã o omogenitate arhitectonicã
spaþialã.
Produsele prezentate mai
sus, precum ºi întreaga gamã
de tablã cutatã ºi panouri
sandwich le puteþi achiziþiona
de la orice distribuitor Megaprofil din România. Pentru mai
multe detalii, vã rugãm accesaþi
site-ul nostru www.megaprofil.ro.
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Conferinþa Internaþionalã de Structuri Metalice
POIANA BRAªOV, 20–22 SEPTEMBRIE 2006
prof. Dan DUBINÃ – preºedinte ICMS 2006, preºedinte ECCS 2005/2006

Începând cu 1973, din trei în trei

Metalice – ECCS 2006, locul de

Volumul lucrãrilor conferinþei

ani, Departamentul de Construcþii

desfãºurare fiind Poiana Braºov,

conþine materialele celei de-a 11-a

Metalice ºi Mecanica Construcþiilor

20–22 septembrie 2006.

ediþii a Conferinþei Internaþionale de

al Universitãþii „Politehnica” din

În era materialelor noi, com-

Timiºoara a organizat o serie de con-

pozite ºi a betoanelor de înaltã

„Steel – A New and Traditional

ferinþe internaþionale dedicate struc-

rezistenþã, datoritã

cerinþelor

Material for Building”. Autori din

turilor metalice. În anul 1982,

crescânde ale tehnologiilor de

conferinþa a cuprins Sesiunea Est

20 de þãri au contribuit cu 76 de

construcþii pentru dezvoltare dura-

Europeanã a Colocviului Inter-

lucrãri ºtiinþifice, revizuite de

bilã, oþelul se confruntã cu o ade-

naþional de Stabilitate a Structurilor

cãtre

vãratã provocare în domeniul

Metalice, SSRC. Începând cu anul

ªtiinþific Internaþional de prestigiu.

dezvoltãrii structurilor de clãdiri.

1992, s-au lansat o serie de conferinþe internaþionale: Coupled Instability in Metal Structures – CIMS,
dedicatã instabilitãþilor cuplate ale
structurilor metalice, iar în

1994,

Timiºoara a gãzduit prima conferinþã
STESSA – Steel Structures in Seismic
Areas. În anul 1999 a fost organizatã
prima sesiune a celei de-a 6-a ediþii
a Colocviului Internaþional SDSS în
cadrul seriei de colocvii SSRC, Stabilitatea ºi Ductilitatea Structurilor

Oþelul ca material are o serie de
avantaje semnificative atât în ceea
ce priveºte realizarea unor structuri
noi, cât ºi pentru reabilitarea ºi consolidarea clãdirilor istorice. Totodatã, oþelul poate fi combinat cu
succes ºi cu alte materiale pentru
obþinerea unor structuri cu capacitate de rãspuns ridicatã sub acþiuni
statice ºi dinamice.
Conferinþa ICMS 2006 abordeazã subiecte cheie, de interes

Metalice.

Structuri

Metalice,

membrii

intitulatã

unui

Comitet

Volumul include, de asemenea,
nouã lucrãri prezentate de oameni
de ºtiinþã ºi specialiºti de renume din
Europa, Asia, Australia ºi SUA, invitaþi la acest eveniment.
Conferinþa este organizatã de
Universitatea „Politehnica” din
Timiºoara, Departamentul de Construcþii Metalice ºi Mecanica Construcþiilor ºi de Asociaþia Producãtorilor
de Construcþii Metalice din România,
în colaborare cu CANAM Steel

În cursul acestor ani s-au organi-

privind prezentul ºi dezvoltarea

România, Universitatea „Transilvania”

zat conferinþele ICMS – Interna-

în viitor a industriei de construcþii

din Braºov, LINDAB România ºi

tional

metalice:

BRITT SRL Timiºoara. Conferinþa se

Conference

in

Metal

Structures, în acest an ajungând

z

modele ºi metode de calcul;

desfãºoarã sub patronajul Convenþiei

la cea de-a 11-a ediþie. De aceastã

z

studiul ºi dezvoltarea normelor

Europeane de Construcþii Metalice –

datã, Conferinþa ICMS 2006 „Steel –

de proiectare;

ECCS.
Sponsorii principali ai evenimen-

A new and traditional material for

z

oþelul ºi tehnologii mixte;

building” va avea loc concomitent

z

oþelul sub acþiuni excepþionale;

tului sunt:

cu Adunarea Generalã Anualã a

z

oþelul pentru structuri remar-

Tenaris, Tower Centre Interna-

Convenþiei Europene de Construcþii
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cabile ºi consolidãri.

Arcelor

–

Mittal,

tional România ºi Unger Austria. 
 Revista Construcþiilor  septembrie 2006

Structuri metalice
pentru construcþii
Cu o experienþã de 11 ani în domeniul instalaþiilor ºi al
confecþiilor metalice, Eu-Ro Instalaþii produce, comercializeazã ºi monteazã o gamã largã de confecþii metalice,
structuri metalice pentru construcþii de orice gen, coºuri
de fum din aluminiu ºi inox, garaje, elemente pentru
instalaþii etc.
Dispunem de dotãri ºi resurse umane specializate, precum ºi de autorizaþii care permit executarea de lucrãri
diverse în acest domeniu. Ne adresãm deci antreprenorilor în construcþii în vederea execuþiei, livrãrii ºi montãrii
de confecþii metalice, începând de la structuri multietajate
ºi terminând cu confecþii de completare ca: balustrade,
împrejmuiri, copertine, tâmplãrie metalicã, toate executate dupã cerinþele clientului.
Dacã sunteþi persoanã fizicã sau juridicã ºi doriþi consultanþã pentru rezolvarea unor probleme legate de confecþiile metalice, personalul nostru bine pregãtit este în
mãsurã sã vã ofere cele mai bune, economice ºi eficiente
soluþii pentru concretizarea proiectelor dumneavoastrã.
Oferta noastrã se adreseazã ºi societãþilor comerciale
care doresc sã execute lucrãri de construcþii sau dezvoltare pentru hale, depozite, magazii, ateliere etc. chiar
în spaþii limitate sau cu anumite servituþi, oferindu-vã
întregul pachet de servicii de la consiliere pânã la execuþie ºi montaj. De asemenea, putem veni în sprijinul
dumneavoastrã ºi prin execuþia de containere pentru organizare de ºantier, acestea putând avea destinaþia de dormitoare, birouri, magazii etc.
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Fie cã aveþi nevoie de o scarã, un coº de fum sau de o
construcþie multietajatã, vã vom prezenta toate variantele
ºi vã vom ajuta, dacã este cazul, sã o alegeþi pe cea
optimã. Orice decizie luaþi, aveþi siguranþa cã veþi primi
un produs de calitate realizat cu materii prime de la furnizori de încredere.
Putem executa la preþuri atractive lucrãri de compartimentare, amenajãri de spaþii comerciale ºi de dezvoltare
care implicã ºi lucrãri de construcþii.
Dintre lucrãrile realizate de Eu-Ro Instalaþii în cei 11 ani
de când funcþioneazã societatea, menþionãm doar:
z Sediul Petrom Brazi – execuþie ºi montaj copertine ºi
alei pavate;
z Orion Matcons – ferme ºi panouri metalice;
z Alpha Bank Magheru – structuri ºi confecþii metalice
pentru amenajãri interioare;
z CECCAR – rafturi suprapozabile;
z Euro Construct SA – containere tip ºantier pentru
birouri, vestiare ºi magazii;
z Esso Prod – cabine pentru staþii auto tip RATB;
z Sediul Petrom Câmpina ºi alte sute de beneficiari –
coºuri de fum din inox cu înãlþimea de pânã la 25 metri;
z Hotel Sirena - Saturn – tubulatura de ventilaþie confecþionatã din tablã zincatã.
Obiectivul firmei Eu-Ro Instalaþii: livrarea la timp a
unui produs de calitate superioarã, care se
e potriveºte cu
cerinþele clientului. 
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Acoperiºuri fãlþuite
Printre diversele tehnologii ºi
materiale utilizate la acoperirea construcþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.
Tehnica fãlþuirii este cunoscutã în
Europa încã din timpul construcþiei
primelor catedrale, iar avantajele
dovedite au dus la aplicarea acestei
tehnici pe o scarã din ce în ce mai
largã. Aceste avantaje constau în:
z versatilitate – materialele fãlþuite
pot îmbrãca cele mai diverse forme
ale unui acoperiº; se pot desena cele
mai variate modele pe acoperiº; permit
soluþii ingenioase de conducere a
apelor;
z se pot realiza acoperiºuri cu
panta foarte micã, pânã la 30
înclinaþie;
z greutate redusã – acoperiºurile
realizate, de exemplu, din aliaj de
aluminiu, cântãresc 1,9 kg/m2;
z rezistenþã la agenþii atmosferici,
nu puþine fiind acoperiºurile fãlþuite
care au traversat secolele.
Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite sunt
cuprul, zincul (a nu se confunda cu
tabla zincatã) ºi aliajele din alu miniu, materiale nobile care ºi-au
dovedit calitãþile în timp.
Iatã o scurtã prezentare a lor:
Cuprul este, prin excelenþã, primul
material capabil sã înfrunte secolele.
Culoarea strãlucitoare naturalã a
cuprului se modificã în timp, trecând
prin diferite nuanþe de maro-închis.
Pe suprafeþele înclinate, stratul protector de oxid continuã sã se dezvolte
de-a lungul timpului ºi, în cele din
urmã, va apãrea acea patinã verzuie
caracteristicã produselor din cupru.

Firma KME din Germania oferã
din fabricã materialul în trei forme:
z TECU CLASSIC;
z TECU OXID – preoxidat, cu
aspect brunat;
z TECU PATINA – pretratat pentru
aspect patinat.
Zincul este un material care s-a
consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de acest
material, multe din clãdirile de prestigiu construite în perioada interbelicã fiind acoperite cu zinc. Un aliaj
de tipul Rheinzink® se obþine din zinc
electrolitic cu grad de puritate ridicat,
prin adãugarea unei cantitãþi bine
determinate de cupru ºi titan.
Tabla din zinc este rezistentã la
diferenþele de temperaturã, este
ignifugã ºi anticorosivã. Durata de
viaþã a învelitorilor din tablã de zinc –
chiar ºi în condiþii de mediu nefavorabile – este de cel puþin 80-100 de ani.
Un exemplu de aliaj de aluminiu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este Falzonal
de la firma NOVELIS (Germania).
Falzonalul este un amestec de aluminiu,
mangan ºi magneziu care asigurã
materialului maleabilitate. Falzonal
este vopsit PvdF în culori variate
(garanþie de minimum 10 ani a strãlucirii vopselei) ºi lãcuit cu lac poliester
pe interior.
Proiectele de construcþii la care
poate fi utilizatã tehnica fãlþuirii sunt
foarte diverse ºi includ:
z locuinþe private: case, vile,
blocuri mansardate etc.;

show-room-uri, magazine;
spaþii expoziþionale;
z sãli de sport, bazine de înot;
z clãdiri cu destinaþie turisticã:
hoteluri, cabane, pensiuni;
z biserici;
z obiective publice de prestigiu:
palate, muzee, imobile oficiale etc. 
z
z

Materialele prezentate,
precum ºi utilajele ºi sculele necesare
prelucrãrii lor sunt oferite de cãtrre firma

Str. Siriului 60A,
Sector 1, Bucureºti.
Tel.: 021-232.12.55, 021-232.24.81;
Fax: 021-232.06
6.29.
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Sisteme de garduri Dirickx
Dirickx este o companie francezã înfiinþatã în 1921 de cãtre Armand Dirickx. Atelierul în care a pro
odus primul
gard mãsura numai 30 m 2. Pânã în 1928 se extinsese la 300 m 2. Acum, Dirickx este lider pe piaþa de garduri ºi
împrejmuiri în Franþa, având 6 unitãþi de producþiee în întreaga lume, cu o suprafaþã totalã de 69.390 m2. În 2003
Dirickx a avut o cifrã de afaceri de 111 milioane de euro ºi 930 de angajaþi în cele 4 colþþuri ale lumii.
Gardurile firmei franceze DIRICKX, fabricate pe baza unei experienþe de 80 de ani, c orespund cerinþelor
arhitecturii moderne în privinþa esteticii ºi funcþionalitãþii.
În prezent, pe lângã cerinþele de bazã – durabilitate, rigiditate, montaj simplu, un rol important îl joacã ºi estettica
gardului sau acomodarea la specificul terenului.
Gama de garduri ºi împrejmuiri DIRICKX este variatã, oferind produse adecvate din punctul de vedere
al funcþionalitãþii ºi esteticii, începând cu garduri pentru împrejmuirea caselor private, pânã la panouri utilizate în cazul celor mai stricte cerinþe de securitate.
Unitãþile de producþie DIRICKX sunt certificate conform
standardului ISO 9001/2000.
SISTEMUL A XIS D ESIGN
Acest sistem este unic în domeniu.
Stâlpii ºi panoul de gard – din plasã
sudatã în puncte, formeazã un sistem
perfect care corespunde chiar ºi celor
mai exigente aºteptãri. Este oferit în
5 variante, de calitate superioarã, cu
o esteticã deosebitã.
Sistemul Axis Design este premiat
internaþional.
Avantaje
z Instalare simplã: fãrã ºuruburi ºi
elemente de fixare; panoul de gard se
fixeazã în locaºul stâlpului, pe toatã
înãlþimea. Astfel sistemul devine sigur
ºi foarte stabil.
z Plastifiere: pe suprafaþa oþelului
zincat este aplicat materialul plastic
cu aderenþã superioarã, asigurând

a
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Gama de produse:
sisteme de garduri cu panouri;
z sisteme de garduri în colac;
z sisteme de garduri pentru terenuri de sport;
z sisteme de garduri de securitate cu accesorii speciale;
z porþi industriale.
z

astfel rezistenþã mãritã la îmbãtrânire
ºi condiþii meteo nefavorabile.
z Capacitate de adaptare la specificul terenului: curbe, unghiuri, diferenþe de nivel.
z Gard Dirickx cu poartã: sistemul
de gard AXIS DESIGN cu poartã
OPPIDUM – realizat din profil
special, formeazã o structurã
armonioasã.
z Soclu din beton: opþional, pentru a uºura întreþinerea terenului.
z Garanþia DIRICKX: Garanþia de
specialitate 10 ani. Societatea Diricks
se angajeazã la asigurarea calitãþii în
fabricarea gardurilor DIRICKX.
Tehnologie de instalare
Datoritã lipsei accesoriilor, la
instalarea sistemului Axis Design

b

c

se economiseºte timp ºi se reduc
costurile.
Foto a: Realizarea gropilor la distanþe de 2,37 m sau 2,53 m în funcþie
de lãþimea panourilor. Adâncimea
gropilor variazã în funcþie de tipul
solului.
Foto b: Betonarea stâlpului nr. 1.
Foto c: Fixarea primului panou
de stâlp.
Foto d: Fixarea elementelor de
rigidizare din plastic, care susþin temporar panourile de stâlp, în timpul
montãrii ºi întãririi betonului (apoi se
îndepãrteazã).
Foto e: Fixarea stâlpului 2 la
panoul de gard, puþin rotit pentru
poziþionare.
În cazul instalãrii gardurilor cu
panouri la terenuri de joacã, capãtul
þepos trebuie orientat spre sol.

d

e
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Tipuri de garduri:
AXIS DR – recomandat pentru
împrejmuirea
terenurilor considerate periculoase.
Sârmele orizontale
duble, de 8 mm,
asigurã o stabilitate
excelentã.
AXIS D – recomandat pentru
împrejmuirea
sigurã a terenurilor
industriale, administrative. Sârmele
au 5 – 6 mm
grosime.
AXIS SR – stabilitate ºi siguranþã
sporitã prin rigidizarea panourilor
de gard prin
îndoire; dimensiunea ochiurilor:
100 x 50 mm;
sârmele au 6 mm
grosime.
AXIS C – siguranþã ºi esteticã
deosebitã; dimensiunea ochiurilor:
200 x 50 mm;
grosimea sârmei
este de 5 mm.
AXIS S – stabilitate sporitã datoritã
ochiurilor; dimensiunea ochiurilor:
100 x 50 mm; se
monteazã cu stâlp
AXOR; este recomandat pentru
terenuri industriale
ºi sociale.
Axor Surete
Axis Design
Elegance: colecþie
nouã, unicã, având
o esteticã deosebitã datoritã efectului de acoperire
cu nisip, în zece
nuanþe.

Axis DR

Axis D

Axis SR

Axis C

Axis S

SISTEMUL AQUASURE
Piscinele sunt,
cu siguranþã, o
modalitate excelentã de relaxare,
dar pot fi ºi o
sursã importantã
de pericole. În
cursul verii 2003,
29 de copii s-au înecat în piscine private din Franþa. Singura modalitate de
a preveni aceste accidente este limitarea accesului copiilor la piscine
prin instalarea unui gard de protecþie.
Avantaje:
z conform standardului European
NF P 90-306; înãlþime minimã 1,30;
poarta Aquasure are închidere
automatã, magneticã; sistemul de
închidere la 1,50 m de pãmânt,
închidere cu cheia; sistem cu linii
drepte sau curbe pentru a se integra
perfect în decor; este realizat din aluminiu ºi protejat anticorosiv cu
vopsea poliestericã albã lucioasã;
z instalare uºoarã ºi rapidã a
panourilor preasamblate de 1 m sau
2 m; pot forma unghiuri de 80 grade
sau mai mult.
KIT TENIS – GARDURI SPECIALE
PENTRU TERENURI DE SPORT
z Gardul este
special realizat
pentru împrejmuirea terenului de
tenis.
z Se instaleazã
uºor; este foarte
rezistent datoritã
grosimii sârmei.
z Pachetul conþine toate elementele necesare împrejmuirii terenului de tenis 18 x 36 m (inclusiv poarta).
z Înãlþime: 3 – 3,5 – 4 metri;
dimensiunea ochiurilor: 45 mm;
grosimea sârmei: 2,4 mm sau 2,9 mm;
culoare: verde.

Axor Surete

The Grand Offices Marriott,
Calea 13 Septembrie nr. 90,
etaj 1, cam 1.17,
sector 5, Bucureºti

Axis Elegance
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Telefon: 021/403.41.13;
Fax: 021/403.41.16;
E-mail: buctrad@b.astral.ro;
web: www.bucurestitrading.ro
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REFERINÞE
1. ªcoalã în Marea Britanie
2. Unitate militarã în Belgia
3. Aeroport Bratislava
4. Salon Skoda în Cehia
5. Zonã de înaltã securitate
6. Firmã de arhitecturã în Budapesta
7. Trecere frontierã
8. Centura 3 ºi 4 în Peking, China
9. Salon Renault
10. Depozit deºeuri nucleare 
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Trofeul

Linie TTS/CATAFOREZÃ/MASTIC
la Renault Trucks – Blainville sur Orne (Franþa)
Antreprenor: IMSAT S.A. Bucureºti
Antreprenor general: COMAU Systems Franþa
Proiectant: COMAU-GEICO SpA Italia
Beneficiar: RENAULT TRUCKS Franþa
CARACTERISTICI
TEHNICE ªI FUNCÞIONALE
Dupã achiziþia uzinei RENAULT
TRUCKS de cãtre concernul VOLVO,
acesta a decis construirea unei noi linii
TTS/CATA/MASTIC pentru mãrirea
capacitãþii. Abrevierile provin din
tehnologia de protecþie: caroseriile sunt
supuse unui proces de curãþare ºi pasivare prin fosfatare într-o instalaþie de tip
tunel – Tunelul de Tratament de
Suprafaþã – urmatã de aplicarea unui
grund prin procedeul de CATAFOREZÃ
ºi de protejare prin aplicarea de
MASTIC într-o cabinã specialã.
S-au executat lucrãri complexe de
construcþii-montaj instalaþii ºi utilaje
tehnologice de înalt nivel tehnologic,
precum ºi punerea lor în funcþiune.
Au fost construite structuri metalice ºi din beton armat pentru:
z recepþia caroseriilor la intrarea
în instalaþie;
z susþinerea cuvelor de tratament, de
cataforezã ºi a tunelului de tratament;
z susþinerea etuvei de cataforezã,
a cabinei mastic, a etuvei mastic, a
echipamentelor aferente (utilaje de
transport, centrale de tratare a aerului, grupuri de ventilaþie, arzãtoare etc.);
z platforme tehnologice, pasarelele
ºi scãrile de acces la echipamente ºi
la diferitele funcþiuni ale clãdirii
(birouri, magazii, spaþii sanitare etc.).
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S-a executat montarea cuvelor ºi a
inter-zonelor (zone tehnologice de
legãturã între diversele stadii de tratament), împreunã cu echipamentele
aferente: pompe, filtre, schimbãtoare
de cãldurã, rezervoare, rampe tratament ºi de recirculare, dispozitive de
siguranþã, împreunã cu instrumentaþia pentru controlul procesului).
S-a realizat protejarea cuvelor de
cataforezã contra coroziunii chimice
ºi a descãrcãrilor electrice prin aplicarea unui strat de rãºinã cu rezistenþã la strãpungere de 30kV.
Montarea tunelului TTS/CATA, a
echipamentelor tehnologice interioare (rampe de aspersiune) ºi exterioare (ventilatoarele, tubulatura ºi
coºurile de evacuare a gazelor, iluminatul special, dispozitivele de siguranþã ºi inter-blocare).
A fost construitã cabina de aplicare
a masticului cu instalaþiile aferente de
stocaj ºi distribuþie mastic, ventilaþie,
iluminat local ºi general.
A fost realizatã instalaþia electricã
pentru alimentarea echipamentelor de
proces.
Toate lucrãrile au fost executate la un
nivel de calitate ridicat, cu respectarea
strictã a standardelor ºi normelor de
securitate franceze ºi europene, standardelor internaþionale specifice vopsitoriilor din industria autovehiculelor ºi a
normelor interne RENAULT. 
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Luminatoare pentru hale
Întotdeauna, acoperiºul unei construcþii a fost o lucrare pretenþioasã sub aspectul funcþionalitãþiii ºi eficacitãþii
pentru orice tip de clãdire industrialã sau civilã. Aceastã problemã pare a fi rezo
olvatã în condiþii optime, datoritã
noilor materiale ºi tehnologii apãrute dupã anul 1990 ºi pe piaþaa construcþiilor din România. Ba mai mult, a apãrut ºi
în acest caz o adevãratã concurenþã între oferttanþi, punând la încercare orice investitor. În paginile Revistei Construcþiilor,
puteþi gãsi în perm
manenþã asemenea recomandãri, pentru ca dvs. sã alegeþi soluþia cea mai eficientã privind acoperiºull
clãdirii pe care o ridicaþi.
Una dintre ofertele de care trebuie
sã þineþi seamã atunci când demaraþi
proiectul dvs. este ºi cea descrisã mai
jos. Ea aparþine companiei BIGIMPEX
din Baia Mare, înfiinþatã în 1994, firmã
care comercializeazã:
z panouri celulare din policarbonat:
- plane – Barlo SPC produse de
concernul Quinn Plastic (Belgia) ºi
Daulux produse de Polyu (Italia);
- panouri celulare cutate din policarbonat – Thermogreca;
- panouri celulare ondulate din
policarbonat – Thermonda;
- panouri modulare tip Lamba ºi Uluc;
- sisteme autoportante pentru acoperiri ºi închideri cu panouri;
- cupolete thermoformate din policarbonat celular;
z lambriuri din PVC pentru exterior;
z sidinguri din PVC pentru exterior;

glafuri din PVC pentru interior;
luminatoare pentru hale industriale – fixe sau cu trape mobile.
Panourile celulare din policarbonat cutate, Thermogreca 1000 G16,
reprezintã soluþia idealã pentru crearea
de benzi luminatoare în planul acoperiºurilor realizate din panouri sandwich
sau panouri cutate. Thermogreca
1000 G16 este o placã celularã cutatã
cu grosimea de 16 mm, lãþimea de
1000 mm ºi lungimea la cerere.
Suprafaþa de suprapunere a urechilor
poate fi între 24 ºi 45 mm, în funcþie
de tipul panoului sandwich.
Avantajele acestor panouri cutate
faþã de cele din fibrã de sticlã:
z având structura celularã ºi
capetele termosudate, au o bunã termoizolaþie K=1,8 Kcal/m2h0C;
z
z

z fiind tratate împotriva razelor UV,
au o bunã rezistenþã la factori de mediu
(intemperii) ºi la impact (sunt, practic,
incasabile), iar aspectul lor este
menþinut în timp.
Firma promoveazã luminatoarele
pentru hale sub formã de cupolete,
luminatoare continue fixe sau cu
trape mobile. Luminatoarele cu trape
mobile pot avea rolul de ventilaþie
ºi/sau evacuare a fumului. Astfel,
trapele pot fi echipate cu senzori de
fum ºi temperaturã pentru a se
deschide, respectiv de vânt ºi precipitaþii pentru a se închide.
Lucrãri de referinþã executate de
compania BIGIMPEX din Baia Mare:
luminatoare la Piaþa Timpuri Noi –
Bucureºti, Halele GEIGER – Târgu
Mureº, luminatoare cu trape la Hala
de producþie Ion Art Glass ªelimbãr. 

Activitate integratã pentru investiþii eficiente
CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de actiivitate construcþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind stru
ucturat astfel încât sã acopere întreaga
plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satiisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 12 ani de activitate, la
CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.
CONSTRUCÞII – un colectiv de
profesioniºti care însumeazã toate
ramurile acestei activitãþi:
z Proiectare – managementul achiziþiei terenurilor, consiliere urbanisticã, arhitecturã, structurã, instalaþii;
z Execuþie lucrãri de construcþii
civile, industriale ºi edilitare cu subdezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri rezidenþiale, hale industriale dedicate (fabrici
pentru industria alimentarã, show-room,
service auto), clãdiri de birouri, spaþii
comerciale;
z Antreprenoriat general;
z Iniþiator ºi finanþator de investiþii:
primul parc rezidenþial în zona de sud
a Bucureºtiului – MAMINA-BERCENI.
VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi este
o activitate relativ nouã a societãþii,
echipa de agenþi bazatã pe relaþiile ºi
experienþa firmei-mamã a dezvoltat o
minireþea de distribuþie de materiale
pentru construcþii, având în vedere ºi
o capacitate de depozitare (15.000 mp
descoperiþi ºi 800 mp acoperiþi).
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În acest sens, departamentul de
vânzãri a dezvoltat relaþii de distribuitor ºi parteneriat cu firme renumite,
precum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab
(distribuitor), Bramac (distribuitor),
Romstal (partener), Daw Benþa
(partener). De asemenea, CAM SERV
comercializeazã toate tipurile de
cherestea ºi oferã un pachet de servicii pentru fierul beton pentru construcþii (îndreptare, tãiere, fasonare,
transport).
TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU –
desfãºuratã într-o halã modernã de
600 mp; este un domeniu de activitate garantat atât de utilajele de tip
(U-R-B-A-N), cât ºi de profilele germane
marca REHAU. Anul 2005 a însemnat
o importantã evoluþie pentru acest
compartiment, o serie de utilaje nouachiziþionate dublând practic capacitatea de producþie existentã. 2005 a
fost foarte productiv ºi în ceea ce
priveºte realizarea de pereþi-cortinã,
trei dintre cele mai importante lucrãri

fiind hala show-room Kia Motors de pe
DN1, show-room-ul KIA MOTORS
de pe bulevardul Aviatorilor din
Bucureºti ºi hala proprie a SC CAM
SERV SRL.
DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL – de
3 ani CAM SERV deþine o staþie Petrom
în francizã la intersecþia dintre ªos. Berceni
ºi ªos. de Centurã. Tot de atunci, firma
are licenþã de transport ºi distribuþie de
combustibili, deþinând 2 auto-cisterne,
fiind astfel distribuitor de produse petroliere pentru mai multe staþii de betoane
ºi garaje ale unor importante firme de
construcþii ºi distribuþie din Bucureºti
ºi jud. Ilfov.
Pentru dezvoltarea acestor activitãþi
ºi proiecte, societatea gãseºte prilejul de
a mulþumi celor mai importanþi clienþi
ai sãi: BRD Groupe Société Générale,
ROHE România, Mit Motors International,
Ines Group, Ager Bussines Tech,
Ranexim SRL, Vertical Construct,
Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics,
Rolly’s SRL, KVAERNER ROMÂNIA,
Foria România. 
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Firmã de prestigiu
în domeniul infrastructurii rutiere
SC CONSILIER CONSTRUCT SRL cu obiect principal de activitate proiectarea, consultanþa ºi asistenþa
teehnicã ºi financiarã în domeniul construcþiilor pentru infrastructura rutierã îºi desfãºoarã activitaatea atât pe plan
intern, cât ºi pe plan extern, în strânsã corelare cu strategia rutierã din Româniaa ºi se adapteazã permanent
cerinþelor impuse de integrarea acesteia în Uniunea Europeanã. Societateaa utilizeazã programe moderne de
proiectare cu tehnicã de calcul adecvatã ºi personal de înaltã califficare.
Pentru aplicarea acestor programe,
SC CONSILIER CONSTRUCT ºi-a
dezvoltat un sector important de
activitate de laborator ºi încercãri in
situ, având urmãtoarele obiective
principale:
z studii tehnice ºi lucrãri de
laborator pentru proiectarea ºi execuþia construcþiilor;
z prestarea de servicii sub formã
de testãri ºi analize tehnice în
domeniul rutier;
z elaborarea de tehnologii noi;
z determinarea parametrilor de
evaluare a calitãþii drumurilor ºi
podurilor;
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expertize tehnice complexe;
z lucrãri de urmãrire a comportãrii în timp a construcþiilor.
Pentru realizarea acestor obiective, firma dispune de o bazã materialã ºi logisticã importantã care
asigurã realizarea de servicii de
înaltã calitate într-un timp redus.
Astfel, menþionãm echipamentele de ultimã generaþie pentru
determinarea în sistem integrat a
stãrii tehnice a drumurilor, un
ansamblu de aparate mobile care
permit culegerea datelor ce caracterizeazã drumul în timp real, date
care sunt prelucrate
printr-un ansamblu de
programe modulare.
Rezultatele permit
evaluarea necesitãþilor
de întreþinere sau de
reabilitare, precum ºi
prioritizarea lucrãrilor
pe bazã de analize
tehnice ºi valorice,
aplicându-se modelul
de gestionare HDM4
(Highway Design and
Maintenance Standard
z

Model) conceput ºi dezvoltat de
Banca Mondialã.
Echipamentul mobil multifuncþional (amplasat pe un microbuz)
are în componenþã: radar portabil
pentru determinarea grosimii straturilor rutiere, sistem de vizualizare ºi
poziþionare în timp real a degradãrilor sistemului rutier, cu tastaturã
pentru înregistrarea acestora, echipao grafiere
ment digital pentru foto
continuã a drumului, transversoprofilograf numeric, carotierã
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pentru prelevarea probelor, pendul SRT ºi
Bump Integrator pentru
determinarea caracteristicilor suprafeþei de
rulare.
Laboratorul de încercãri în construcþii (grad
II) este autorizat pentru
profilele: materiale de
construcþii, drumuri,
geotehnicã ºi încercãri
nedistructive pentru
poduri.
Asistenþa tehnicã
ºi consultanþa asigurã

urmãrirea execuþiei lucrãrilor de
reabilitare, modernizare, reparaþii
sau construcþii noi de la faza de
începere a lucrãrilor pânã la
recepþia finalã.
SC CONSILIER CONSTRUCT
SRL este membrã a Asociaþiei Profesionale Drumuri ºi Poduri din
România ºi a Comisiei Comportarea
in situ a Construcþiilor ºi colaboreazã permanent cu universitãþile
tehnice din þarã.
Societatea a obþinut certificarea în Sistemul Calitãþii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001
PRI SRAQ, IQNET ºi CISQ ºi a fost
distinsã cu diplome de recunoaºtere în domeniul specific de
activitate. 
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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. 

Soluþii germane
de încãlzire industrialã
Radu ÞURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT

Atât sectorul construcþiilor industriale, cât ºi cel al construcþiilor civile au luat un avânt extraaordinar în ultimii ani.
Cererea în creºtere de spaþii de locuit (ansambluri de vile, blocuri etc.) ºi de spaþii industriale impune folosirea la
maximum a perioadelor în care se pot executa lucrãri de construcþii.
De asemenea, preþurile în continuã creºtere ale combustibilului ºi ale materiilor prim
me impun adoptarea pentru
spaþiile industriale a celor mai eficiente metode de încãlzire.
Confruntând
du-se cu aceeaºi problemã, pe piaþa de termotehnicã din Germania au apãrut firme specializate care
offerã soluþii de încãlzire industrialã. Unul dintre cei mai importanþi producãtori din Germania de aseemenea sisteme
de încãlzire industrialã este firma KROLL.
Importate prin Hornoff Trade Consult, echipamentele
Kroll se diferenþiazã, în primul rând, prin faptul cã pot
satisface orice cerinþã. Fie cã aveþi nevoie sã încãlziþi o
halã de producþie, o vopsitorie, o halã în care nu doriþi sã
ridicaþi praful, un service auto, o salã de sport, un cort sau
cã doriþi sã uscaþi mai repede o camerã care tocmai a fost
zugrãvitã, sã topiþi gheaþa de pe anumite utilaje care
lucreazã iarna în aer liber, KROLL vã oferã soluþia idealã.
Alegerea celui mai adecvat mijloc de încãlzire
conduce, în primul rând, la costuri de încãlzire mai mici.
Gama foarte diversificatã ºi posibilitatea de utilizare a
aproape tuturor combustibililor prezenþi pe piaþã sunt
puncte forte pentru produsele Kroll.

Ideal pentru depozite, hale de producþie, service-uuri
Varianta SKE
Generator de aer cald cu
refulare directã
z Combustibil: gaz natural/lichefiat, motorinã, ulei
universal;
z Puteri de la 40 la 350 kW;
z Posibilitãþi multiple de
instalare – inclusiv suspendate;
z Posibilitatea de ventilaþie
pe timp de varã.
Varianta S
În plus faþã de cele enumerate
mai sus, acest generator oferã:
z posibilitatea de racordare
la un sistem de tubulaturi pentru direcþionarea aerului;
z puteri de la 40 pânã la 730 kW.
Varianta LH
Aeroterme pentru racordarea în sisteme convenþionale
de încãlzire
z Puteri pânã la 70 kW;
z Posibilitatea funcþionãrii în 2 trepte de putere;
z Instalare suspendatã (pe tavan sau perete).

Direcþionarea aerului cald se poate face cu ajutorul
unor jaluzele, lamele de dirijare a aerului.
Varianta N
Generatoare de aer cald cu arzãtor atmosferic încorporat
z Combustibil: gaz;
z Puteri: pânã la 75 kW;
z Instalare suspendatã;
z Posibilitatea de sistem dublu de tubulaturã pentru
accesul de aer proaspãt în încãpere ºi pentru evacuarea
gazelor arse.
Varianta H
Generator de aer cald cu arzãtor cu aer insuflat
z Combustibil: gaz natural/lichefiat, motorinã, ulei
universal;
z Puteri: de la 25 pânã la 55 kW;
z Instalare suspendatã.
Existã posibilitatea de folosire pe timp de varã doar
pentru ventilaþie.

Ideal pentru spaþii care se aflã în construcþie
Pentru a realiza uscarea mai rapidã a construcþiilor noi
sau pentru a crea atmosfera propice lucrãrilor de construcþie fãrã a ridica praful, vã recomandãm urmãtoarele
soluþii:
Varianta IR33
Generator mobil de cãldurã cu radiaþii în infraroºu
z Combustibil: motorinã;
z Putere: 33 kW.
De asemenea, pentru încãlzirea localã se pot folosi ºi
urmãtoarele generatoare:
Varianta E
Aeroterme electrice mobile
z Combustibil: electric;
z Puteri: de la 3 la 18 kW.
Varianta P/PX
Generatoare mobile de aer
cald
z Combustibil: gaz lichefiat
(butelie);
z Puteri: de la 10 la 140 kW.
continuare în pagina 116 ®

114

 Revista Construcþiilor  septembrie 2006

¬ urmare din pagina 114

Varianta M
Generatoare mobile de aer cald
z Combustibil: motorinã (aparatele de puteri mici sunt
dotate cu rezervor);
z Puteri: de la 22 la 125 kW.
Existã posibilitatea de racordare a unui tub flexibil
pentru dirijarea aerului cald.
Varianta MA
Generatoarele corespund descrierii de mai sus.
Au posibilitatea de utilizare în spaþii închise deoarece
dispun de racord pentru montarea tubulaturii de evacuare
a gazelor arse.
Varianta GK
Generatoarele corespund descrierii de mai sus.
Sunt recomandate a se utiliza în spaþii deschise,
deoarece nu au cale de gaze arse.
Ca soluþie temporarã de încãlzire pentru spaþii mari,
pentru desfãºurarea de competiþii sportive sau concerte
ori în cazul în care se doreºte o înlocuire temporarã a
instalaþiei de încãlzire dacã aceasta s-a defectat, existã
posibilitatea adoptãrii unei surse temporare de încãlzire
sub forma unei centrale termice mobile.
Varianta HM
Centralã termicã mobilã
z Combustibil: gaz natural/lichefiat, motorinã, ulei
universal;
z Putere:190 kW;
z Livrare: într-un container.
Distribuirea aerului cald se face printr-unul sau mai
multe tuburi flexibile.

Varianta W12
Umbrelã radiantã
z Combustibil: gaz lichefiat
(butelie);
z Putere:12 kW.

Ideal p entru s paþii c u
umiditate
Dacã se doreºte uscarea
aerului dintr-o încãpere sau
fixarea unui anumit procentaj
de umiditate într-un spaþiu
închis, vã recomandãm deumidificatoarele Kroll:
Varianta T
Deumidificatoare mobile
z Combustibil: electric;
z Puteri: de la 16 la 120 litri/zi.

Ideal pentru service-uuri
În cazul în care autoritatea de mediu din zona dumneavoastrã vã acordã avizul de folosire a unui produs care
foloseºte uleiul universal, vã recomandãm:
Varianta W401
Sobã pentru încãlzire
• Combustibil: ulei universal;
• Putere: 29 kW.
Varianta KG UB
Arzãtor pe ulei universal
z

Combustibil: ulei universal;

z

Puteri: de la 20 la 200 kW.

Având în vedere cã piaþa
în acest domeniu este în continuã expansiune, aºteptãm
sugestiile dumneavoastrã de
colaborare la e-mail: office@vaillant.ro sau la sediul
firmei HTC – Hornoff Trade Consult – importator
unic Kroll în România: ªos. Odãii nr. 249-251,
tel. 021/350.23.35-37.
Informaþii suplimentare referitoare la produsele
prezentate mai sus gãsiþi ºi în secþiunea oferte la
www.vaillant.ro 

Ideal pentru terase, pieþe, restaurante
Pentru ca terasa din faþa restaurantului sã nu rãmânã
nefolositã pe perioada iernii, un foarte mare succes îl are
în Germania umbrela radiantã.
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Importator unic Vaillant pentru România ºi reþeaua
naþionalã de distribuitori autorizaþi.
Detalii pe
e www.vaillant.ro.
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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

Pachetul de programe ExpertKIT v. 4.5
COMPETENÞE GENERALE
ExpertKIT® este un software integrat, complet ºi uºor de utilizat, destinat proiectãrii ºi dimensionãrii instalaaþiilor
sanitare ºi termice. Facilitãþile sale unice permit proiectarea virtualã a întregului sistem – necesar de cãldurã,
dimensionarea elementelor terminale (radiatoare, calculul hidraulic etc.), perrmiþând verificarea funcþionalitãþii,
emiterea listei de materiale, calculul costului materialelor, interfaþa cu programe pentru devize etc.

Are nevoie domeniul proiectãrii pentru instalaþii
de acest program de calcul?
Opinia specialiºtilor în domeniu oferã cel mai potrivit
rãspuns: „În prezent, preocuparea proiectanþilor de instalaþii de a dezvolta resurse software capabile sã asigure o
asistenþã competentã în proiectare este o tendinþã globalã
a pieþei. A avea posibilitatea ca, în câteva ore, sã poþi
crea, pe lângã instalaþia în sine, o antemãsurãtoare ºi un
deviz ce oferã întreaga imagine a investiþiei, este un lucru
apreciabil. Este extrem de util ca, dincolo de interfaþa prietenoasã, care solicitã un minim efort de acomodare din
partea utilizatorului, sã se afle module ce realizeazã o
documentaþie tehnicã completã. Este generos ca, pornind
de la un plan de arhitecturã, sã ajungi la unul complet utilat din punctul de vedere al instalaþiilor, fãrã a fi nevoie sã
apelezi la alte mijloace auxiliare de calcul. În opinia
noastrã, programul va reprezenta un jucãtor important pe
aceastã piaþã emergentã, oferind o asistenþã competentã
în proiectarea instalaþiilor termice ºi sanitare.” (prof. univ.
dr. ing. Lucian SANDU – ºef de catedrã, Catedra de
Hidraulicã ºi Protecþia Mediului, Un
niversitatea Tehnicã de
Construcþii Bucureºti; prep. univ. drd. ing. Rãzvan-Silviu
ªTEFAN – Catedra de Hidraulicã ºi Protecþia Mediului,
Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti).
ExpertKIT® permite identificarea ºi diagnosticarea erorilor din proiectare, permiþând utilizatorului evaluarea

soluþiilor alternative. Programul permite recunoaºterea
desenelor în format CAD, oferind utilizatorului posibilitatea de a introduce direct, în zona de lucru, detaliile constructive ºi termice ale elementelor de construcþie
(elemente inerþiale ºi neinerþiale). Programul dispune de
editor grafic propriu pentru realizarea vederilor plane la
scarã, cu interfaþã utilizator ºi mod de operare similar
AutoCad®. Se pot importa fiºiere *.dwg ºi *.dxf (AutoCAD®)
sau se pot utiliza desene scanate (*.bmp). Desenele instalaþiilor termice ºi sanitare pot fi exportate în format
AutoCAD® (*.dwg – Release 11 pânã la 2000 – sau *.dxf).

continuare în pagina 120 ®
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Avantajele oferite de acest software sunt considerabile,
realizând:
z calculul necesarului de cãldurã (conform normei
europene EN ISO 12831 – preluatã în România sub forma
normei SR EN ISO 12831, în august 2004);
z dimensionarea elementelor instalaþiei de încãlzire
pentru spaþiul considerat;
z lista de cantitãþi ºi antemãsurãtoarea, utilizând informaþii existente în biblioteca programului, pusã la dispoziþie de cãtre producãtor.
La finalizarea unui proiect derulat în ExpertKIT proiectantul dispune de avantajul de a putea prezenta beneficiarului o sumã a investiþiei, reducând intervalul de timp
necesar procurãrii listelor de preþuri.
Pe lângã aceste avantaje, software-ul oferã ºi posibilitatea adaptãrii la necesitãþile proiectantului, prin introducerea unor elemente de construcþie inexistente în
biblioteca iniþialã de produse, printr-o simplã referinþã la
caracteristicile termice ale acestora.
Metodologia de calcul pentru necesarul de cãldurã
(SR EN ISO 12831) utilizeazã standarde de referinþã:
SREN 673/2000 – Sticla pentru construcþii. Determinarea
transmitanþei termice, U. Metoda de calcul; SREN ISO
6946/1998 – Pãrþi ºi elemente de construcþie. Rezistenþa
termicã ºi transmitanþa termicã. Metoda de calcul; SREN
ISO 10077-1/2002 – Performanþa termicã a ferestrelor,
uºilor ºi obloanelor. Calculul transmitanþei termice.
Partea I: Metoda simplificatã; SREN ISO 10456/2002 –
Materiale ºi produse pentru construcþii. Proceduri pentru
determinarea valorilor termice declarate ºi de proiectare;
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SREN 12524/2002 – Materiale ºi produse pentru
construcþii. Proprietãþi higrotermice. Valori de proiectare
tabelate; SREN ISO 13370/2003 – Performanþa termicã a
clãdirilor la transferul termic prin sol. Metode de calcul;
SREN ISO 14683/AC 2002 – Punþi termice în clãdiri.
Transmitanþa termicã liniarã. Metode simplificate ºi valori
aproximate.
ExpertKIT® este independent de alte aplicaþii (nu necesitã licenþã AutoCAD®) ºi poate fi actualizat cu uºurinþã,
prin Internet. Versiunea de probã ExpertKIT® include
software-ul, exemple de proiecte ºi manualul de utilizare,
în format electronic. Pachetul ExpertKIT® standard include
software-ul, complet funcþional, exemple de proiecte ºi
manualul de utilizare în forma tipãritã ºi electronicã (*.pdf).
Interfaþa ºi funcþionalitatea versiunii de probã sunt similare cu cele ale versiunii standard, cu urmãtoarele limitãri:
z versiunea de probã nu permite tipãrirea ºi exportul în alte formate (*.dwg, *.dxf etc.);
z se pot edita maximum trei proiecte, în cadrul
fiecãrui modul inclus în pachet; pentru aceste proiecte nu
existã restricþionãri legate de introducerea datelor sau de
modificarea acestora;
z versiunea de probã foloseºte propriul format de
fiºier, care poate fi convertit în momentul instalãrii versiunii
standard.
Versiunea de probã poate fi instalatã fãrã niciun fel de
restricþii, pe un numãr nelimitat de calculatoare ºi poate fi
descãrcatã ºi din site-ul www.valrom.ro.
Pachetul standard ExpertKIT® este distribuit gratuit
clienþilor Valrom. Versiunea standard necesitã un cod
pentru activare, validat lunar, furnizat de cãtre Valrom.
Compania îºi rezervã dreptul de a suspenda sau anula
codul de activare, în orice moment, fãrã trimiterea unei
notificãri prealabile.
Valrom va organiza gratuit prezentãri ºi cursuri de
pregãtire în principalele oraºe din þarã sau la sediul firmei
dvs., pentru a vã familiariza cu proiectarea asistatã de programul ExpertKIT®.
Exemplele de calcul prezentate în articolele urmãtoare
vor ilustra accesibilitatea acestui pachet de programe, precum ºi modulele de calcul pe care acesta le desfãºoarã,
proiectantului revenindu-i misiunea de a armoniza datele
de calcul cu necesitãþile sistemului pe care îl propune.
Pentru întrebãri sau informaþii suplimentare referitoare
la ExpertKIT®, Valrom vã stã la dispoziþie, la adresa de
e-mail: expertkit@valrom.ro. 
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Protecþia ºi repararea instalaþiilor
de apã potabilã ºi canalizare
cu materiale ºi sisteme PAGEL
Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Dupã cum v-am semnalat deja în numãrul 18 (august a.c.) al Revistei Construcþiilor, în acest articol vã
prezentãm materialele recomandate pentru protecþia, hidroizolarea la interior ºi repararea recipiienþilor de apã
potabilã ºi a sistemelor de canalizare.
Sistemul TW PAGEL pe bazã de
ciment îndeplineºte condiþiile
stabilite în normativele sanitare
referitoare la materialele pentru
recipienþii de apã potabilã.
Domenii de utilizare
Sistemul TW PAGEL este utilizat
la lucrãri de reparaþii ale recipienþilor de apã potabilã, conductelor
ºi instalaþiilor de epurare a apelor.
Sistemul este format din urmãtoarele materiale:
z TW05 PAGEL – Masã de ºpaclu;
z TW10 PAGEL – Amorsã +
Mortar fin;
z TW 20 PAGEL – Mortar de
torcretare;
z TW 40 PAGEL – Mortar;
z TW 80 PAGEL – Beton.
Repararea ºi protecþia instalaþiilor de apã potabilã cu sistemul
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TW PAGEL prezintã urmãtoarele
avantaje: conferã instalaþiilor rezistenþe mecanice deosebite, frâneazã
procesele de coroziune ºi permite
difuzia vaporilor de apã.
Sistemul este aplicabil atât pe
suprafeþe orizontale, cât ºi pe
suprafeþe verticale în instalaþii de
apã potabilã ºi poate fi pus în
operã atât manual, cât ºi prin torcretare (procedeu umed sau procedeu uscat).
Un avantaj deosebit este acela
cã sistemul nu favorizeazã dezvoltarea microorganismelor ºi nu
are proprietãþi bactericide sau

în cantitatea prescrisã de producãtor.
În funcþie de adâncimea degradãrilor, se pot folosi:
z

TW05 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 2 ºi 6 mm;
z

TW10 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 5 ºi 10 mm;
z

TW20 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 10 ºi 30 mm;
z

TW40 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 20 ºi 40 mm;
z

TW80 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 30 ºi 100 mm.
În continuare, vã prezentãm un

fungicide.
Componentele sistemului TW
PA G E L

amestecându-se numai cu apã

sunt

uscate,

ele

sistem de protecþie ºi reparaþie a
reþelelor de canalizare.
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Sistemul KA PAGEL pe bazã de
ciment este utilizat la repararea ºi
acoperirea suprafeþelor de beton,
cãrãmidã sau mortar, care sunt
supuse unui atac chimic deosebit.
Domenii de utilizare
Sistemul este indicat pentru
reparaþii sau acoperiri la: instalaþii
de epurare a apei, colectoare de
ape reziduale sau apã de ploaie,
sisteme de canalizare a apelor
reziduale, zone cu agresivitate
chimicã etc.
Sistemul KA PAGEL prezintã
urmãtoarele avantaje: rezistenþã
mãritã chiar ºi în medii foarte agresive, rezistenþã la atac sulfatic
(industrie) sau sãruri de amoniu
(agriculturã), o aderenþã mãritã ºi o
stabilitate ridicatã pe suprafeþele
verticale ºi deasupra capului.
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Sistemul este indicat atât pentru
aplicare manualã, cât ºi prin
torcretare. De asemenea, mortarul
se prelucreazã foarte uºor (se
amestecã doar cu apã). Mortarul
este predozat ºi însãcuit în saci speciali antiumezealã, de 25 kg, uºor
de manipulat.
Sistemul este alcãtuit din urmãtoarele materiale:
z MS02 PAGEL – Material de
protecþie contra coroziunii ºi strat
de aderenþã;
z KA05 PAGEL – Masã de ºpaclu;
z KA20 PAGEL – Mortar de
reparaþie pentru canale.

În funcþie de adâncimea degradãrilor, sistemul se utilizeazã:
z

KA05 PAGEL – pentru adân-

cimi cuprinse între 2 ºi 5 mm;
z

KA20 PAGEL – pentru adâncimi

cuprinse între 6 ºi 40 mm.
În urmãtorul articol, vã vom
prezenta gama variatã de acoperiri
epoxidice marca PAGEL. 
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Un nou design în arhitectura bãilor
Pentru un design nou în arhitectura bãilor, firma
KESSEL lanseazã pe piaþa din România un produs
revoluþionar –

sifonul cu rigolã denumit LINEARIS.

Acesta este folosit pentru cabinele de duº închise, în
care nu se mai folosesc cãdiþe, apa evacuându-se
printr-o rigolã cuplatã la un sifon cu ieºire verticalã sau
orizontalã. LINEARIS este executat din inox ºi PP,
partea aparentã fiind din inox. Pentru partea de sifon,
KESSEL vã pune la dispoziþie mai multe tipuri de capace
cu design deosebit (vezi foto). Aºa cum v-aþi obiºnuit, ºi
sifonul LINEARIS beneficiazã de avantajele tipice produselor KESSEL. Sifonul este construit de aºa naturã
încât la el se poate adapta o gamã largã de sifoane,
cu diametrul sau tipul de ieºire dorit.
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Datoritã garniturii speciale, rigola împreunã cu corpul sifonului au un grad de libertate reglabil de 2,50 faþã
de orizontalã.
Firma KESSEL vã pune la dispoziþie patru tipuri de
dimensiuni pentru acest produs: 750 mm, 850 mm,
950 mm, 1.150 mm. În plus, KESSEL vã mai propune ºi
alte tipuri de sifoane, unele fiind prezentate mai jos.
Pentru informaþii suplimentare, contactaþi KESSEL
ROMÂNIA SRL. 
KESSEL ROMÂNIA SRL
Bucureºti, Str. Matei Basarab nr. 83,
Bl L117, Ap. 17, Sector 3;
Tel.: 021/326.17
7.00;
Fax: 021/326.17.01;
E-mail: radu.toma@kessel.de
www.kessel.de
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Sisteme moderne de canalizare
din beton
Toamna se numãrã bobocii, parcã spune o binecunoscutã zicalã din bãtrâni. ªi aºa ºi este pentru uniii care devanseazã
acest sezon al recoltelor. Este cazul unei reprezentative societãþi de producþie diin inima Olteniei, Elpreco, care va furniza
pieþei noi sortimente necesare infrastructurii utilitare din domeniul construcþiilor.
Semnalãm deci cã Elpreco continuã seria modernizãrilor
prin investiþii în producþia materialelor de construcþii, cu o
nouã linie de fabricaþie a tuburilor de canalizare din beton.
Pe lângã tuburile propriu-zise, cu dimensiuni variate, întreg
sistemul este compus ºi din cãmine de vizitare cu trepte,
precum ºi din garniturile de cauciuc necesare îmbinãrilor
aferente.
Aºadar, cea mai mare linie româneascã de tuburi ºi cãmine
de canalizare din beton a fost inauguratã de Elpreco în cadrul
secþiei Beton Greu din Craiova. Ea are la bazã tehnologia
danezã Pedershaab consacratã ºi armonizatã cu standardele
europene. Valoarea noii investiþii intrate în circuitul productiv
se cifreazã la aproximativ 4,5 milioane de euro.
În cadrul festivitãþii ocazionate de aceastã premierã industrialã, la care au participat specialiºti, comercianþi, reprezentanþi
ai presei ºi salariaþi, dl Dan Cãprioarã, directorul general
Elpreco, menþiona: „O caracteristicã importantã a acestor
sisteme este siguranþa unei etanºeitãþi perfecte prin garniturile
din cauciuc în sistem uscat. Posibilitãþile multiple de îmbinare a
elementelor componente care sunt de dimensiuni variate atât
ca lungime, cât ºi ca diametru constituie, de asemenea, un alt
avantaj, crescând considerabil numãrul proiectelor de
canalizare în care acestea pot fi utilizate. Cu o duratã mare de
viaþã ºi o garanþie de 10 ani oferitã, sistemele de canalizare din
beton se monteazã uºor, fãrã riscuri de deteriorare. În funcþie de
proiect, se poate opta pentru tuburi cu mufã din beton simplu
sau armat, dar ºi pentru tuburi cu cep ºi buzã sau tuburi pentru
execuþia prin împingere «jacking pipes»“.
Datoritã unei colaborãri excelente a specialiºtilor Elpreco
cu firma danezã Pedershaab, montarea noii instalaþii complexe a fost executatã în numai 4 luni, din luna aprilie pânã
la sfârºitul lunii iulie (a.c.), când a început efectiv producþia,
dupã ce au fost parcurse probele aferente de funcþionare în
conformitate cu graficul prestabilit. Noua capacitate de producþie vine sã întregeascã, prin produsele sale, o gamã foarte
variatã pusã la dispoziþia solicitanþilor. Vã reamintim cã
Elpreco mai produce ºi elemente din beton celular autoclavizat (BCA), sisteme de învelitori ºi accesorii pentru acestea,
precum ºi elemente pentru pavaj. De altfel, oferta pusã la dispoziþia pieþei materialelor de construcþii consolideazã poziþia
fruntaºã a producãtorului craiovean, întrucât el rãmâne pe
mai departe un nume cunoscut, un nume care are la bazã o
tradiþie de peste 40 de ani în domeniu.
Cã este aºa, ne-o dovedeºte
ºi faptul cã o creºtere a calitãþii
produselor în paralel cu extinderea capacitãþilor de producþie au fost posibile, în
primul rând, ca urmare a realizãrii unor investiþii de peste
30 de milioane de euro în
ultimii 10 ani.
Întreaga politicã managerialã înscrie rezultate dintre cele
mai bune ºi datoritã acþionariatului societãþii, Elpreco având
ca acþionar Fondul American
de Investiþii Broadhurst, administrat în România de Compania New Century Holdings
(NCH). 
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Sistem de conducere centralizatã
a alimentãrii cu energie a substaþiilor electrice de tracþiune RATB
ANTREPRENOR: TIAB SA Bucureºti
BENEFICIAR: Regia Autonomã de Transport Bucureºti
ing. Cristian CAZAN – SC TIAB SA
Ultimii ani au demonstrat necesitatea unei politici eficiente în ceea ce priveºte rezolvarea problem
melor de trafic în
Bucureºti. La nivelul Primãriei Municipiului Bucureºti, au fost lansate diverse prroiecte ºi programe cu surse de finanþare
dernizarea infrastructurii rutiere ºi de transport în comun.
comune – buget local ºi fonduri externe care au ca scop mod
Þinând cont de caracteristicile traficullui în Bucureºti ºi având în vedere modul în care a fost rezolvatã aceastã problemã
onomã de
în celelalte capiitale europene, unde accentul este pus pe un serviciu foarte eficient de transport public, Regia Auto
Transport Bucureºti, beneficiind de sprijinul Primãriei Municipiului Bucureºti, a lansat un program de modernizare a infrastructurii proprii, ca premisã esenþialã pentru realizarea unui servviciu public de calitate. Beneficiind de o finanþare PMB-BEI,
RATB a demarat implementarea unui numãrr important de proiecte menite sã aducã serviciile sale la standarde europene,
atât în ceea ce priveºº te calitatea transportului în comun, cât ºi siguranþa în exploatare a instalaþiilor energetice ce
allimenteazã reþeaua de tramvai ºi troleibuz.
Una dintre direcþiile principale ale
acestui program este cea a modernizãrii
infrastructurii reþelei de tramvai, prin
crearea conceptului de „metrou uºor”
(vezi linia 41) ºi prin refacerea completã a întregii infrastructuri pentru
celelalte linii. Acest lucru a presupus,
printre altele, ºi înlocuirea vechilor
instalaþii din substaþiile electrice ce alimenteazã cu energie electricã reþeaua
de contact cu instalaþii moderne automatizate care sã asigure o funcþionare
în condiþii de siguranþã maximã ºi sã
permitã reducerea timpilor de intervenþie în caz de defecþiune prin crearea
de sisteme redundante.
Modernizarea echipamentelor din
substaþiile electrice de tracþiune a presupus înlocuirea vechilor celule de
20 KV, a celulelor de 825 V, a transformatoarelor de tracþiune ºi de servicii
auxiliare, a întregii instalaþii electrice
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vechi din interiorul substaþiei ºi a fiderilor ce alimenteazã aceste substaþii.
Pentru aceasta, au fost selectate ca
furnizori, firme de prestigiu pe plan
mondial, precum SIEMENS, BALFOUR
BEATTY, SECHERON, ABB, montajul
fiind executat de firme româneºti, în
parteneriat cu acestea.
La implementarea acestui proiect,
s-a impus ca aceste echipamente ce intrã
în componenþa unei substaþii sã poatã
fi integrate într-un sistem unitar de
comandã ºi control, avându-se în vedere
crearea unui sistem centralizat modern
de conducere a sistemului energetic.
Acest obiectiv a fost atins prin realizarea
investiþiei: „Sistem de Conducere Centralizatã a Alimentãrii cu Energie“.
În urma licitaþiei desfãºurate,
SC TIAB SA a contractat ºi realizat acest
proiect împreunã cu furnizorii ºi subcontractanþii sãi (DELL, NEXANS, EUXIN SRL,
FIBROPT INSTAL SRL, PROIECT STIL
SRL, LOTUS TELECOM SRL, STIZO SA),
reuºind integrarea funcþionãrii prin sistemul de telemecanicã a tuturor echipamentelor din substaþiile modernizate.
Confirmarea acestei reuºite o reprezintã
ºi aprecierea specialiºtilor UITP care au
participat, în luna iunie a.c., la sesiunea
„Light Rail Committee 3rd Meeting for
Tramway Modernization in CEEC“, inaugurând cu aceastã ocazie punerea în
funcþiune a sistemului folosit în premierã
pentru transportul public de suprafaþã în
România.

Supravegherea lucrãrilor a fost
fãcutã de cãtre specialiºtii RATB, consultanþa fiind asiguratã de specialiºtii
SC METROUL SA, reuºindu-se astfel o
colaborare eficientã la nivel tehnic cu
personalul SC TIAB SA în vederea
depãºirii tuturor inconvenientelor în
realizarea compatibilizãrii diverselor
sisteme ce au fost integrate.
În vederea realizãrii sistemului de
conducere ºi control de la distanþã al
echipamentelor energetice aferente substaþiilor RATB din partea de Sud-Vest a
municipiului Bucureºti, s-a luat în considerare atingerea urmãtoarelor obiective:
a) fiabilitate ºi redundanþã maximã;
b) comunicaþie de mare vitezã;
c) soluþie omogenã, care sã permitã
comunicaþia într-o reþea serialã industrialã a mai multor echipamente diferite
ca producãtor;
d) posibilitatea de extindere ºi dezvoltare ulterioarã (Open System);
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e) media timpului de bunã funcþionare (MTBF) – cât mai ridicatã;
f) furnizori cu referinþe ºi garanþii
maxime;
g) concepþie ºi realizare fizicã la
nivel mondial;
În scopul satisfacerii optime a acestor condiþii, sistemul de telemecanicã
energeticã pentru zona de Sud-Vest a
municipiului Bucureºti a fost conceput
ºi structurat pe trei nivele:
z Un nivel local, amplasat în
fiecare substaþie electricã de tracþiune
RATB (SET), echipat cu un calculator
PC de tip industrial, care culege informaþii din proces prin intermediul unor
automate programabile care doteazã
echipamentele primare modernizate
sau noi (celule de medie tensiune,
celule de 825 Vc.c. etc.) sau direct, de
la echipamentele primare din proces,
prin module specializate de intrãri ºi
ieºiri digitale ºi intrãri analogice. Prin
intermediul echipamentului de telecomandã din substaþie, este asiguratã ºi
telecomanda separatorilor cu motor din
reþeaua de contact.
z Un nivel de conducere intermediar alcãtuit din patru microdispecerate, câte unul pentru fiecare din cele
patru zone regionale (DEL).

z Un nivel central, amplasat la dispeceratul energetic central (DEC).
Funcþionarea sistemului se bazeazã
pe colectarea automatã de date din proces de cãtre echipamentele din SET ºi
transmiterea acestora cãtre nivelele DEL ºi
DEC, precum ºi pe lansarea de comenzi
individuale sau de secvenþe de comenzi
de cãtre operatorul uman de la SET, DEC
sau DEL, cãtre procesul energetic.
Softul creat pentru rularea aplicaþiei
SCADA este interactiv ºi nu permite
lansarea de comenzi eronate în instalaþie, evitându-se astfel posibilitatea
unor erori umane de operare.
Comunicaþia între cele trei nivele
ierarhice se face pe o reþea Fast Ethernet,
având ca suport cabluri de fibrã opticã
de tip single mode. Reþeaua de comunicaþie a fost realizatã în bucla pentru
fiecare microdispecerat în parte, cu
scopul de a putea realiza comunicarea chiar ºi în cazul unei întreruperi
accidentale a cablului pe oricare din
tronsoane.
Dispeceratul Central pentru conducerea proceselor energetice a fost
dotat cu echipamente de ultimã generaþie, precum ºi cu un panou video construit din cuburi cu retroproiecþie
(tehnologie DLP) cu dimensiunea de

3 m x 2 m care permite afiºarea în regim
permanent a hãrþii interactive a reþelei
de contact la nivelul întregului oraº.
Totodatã, pentru respectarea condiþiilor de securitate impuse în operare,
s-au montat echipamente de înregistrare
audio a convorbirilor între dispeceri ºi
personalul ce efectueazã diferitele
manevre ºi un sistem de supraveghere
video a persoanelor care intrã în interiorul fiecãrei substaþii electrice.
Acest sistem asigurã supravegherea
spaþiului de la intrarea substaþiilor,
respectiv a dispeceratului central.
Imaginile captate sunt vizualizate live
ºi, de asemenea, înregistrate automat
pentru o analizã ulterioarã.
Pentru transmiterea imaginilor preluate de camerele video din substaþii
pânã în dispecerat se folosesc aceleaºi
switch-uri Ethernet utilizate pentru sistemul de telecomandã al substaþiilor.
Prin realizarea acestei investiþii, dispecerii RATB controleazã operativ,
automatizat ºi în timp real funcþionarea
în condiþii de siguranþã a instalaþiilor
energetice, limitând timpul alocat intervenþiilor în caz de defecþiuni, dispecerii
având acum la dispoziþie o imagine
completã ºi interactivã a sistemului. 

Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1
010312 - Bucureºti, ROMÂNIA
Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52,
316.20.21, 316.76.58;
Fax: (+4021) 316.22.54
E-mail: tiabsa@pcnet.ro;
http://www.tiab.ro

CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE
SOCIETATE PE ACÞIUNI CU CAPITAL
PRIVAT, OFERÃ CLIENÞILOR
ÎN CONDIÞII AVANTAJOASE:

•
•
•
•
•
•

montaj
punere în funcþiune
service în perioada de
garanþie ºi post garanþie
proiectare
pregãtire tehnologicã
software

PRODUSE INDUSTRIALE:

•
•
•

confecþii metalice
tablouri electrice
joncþiuni ºi terminale pentru
cabluri de joasã ºi medie tensiune
• accesorii de montaj
• tubulaturã metalicã, PVC, ALP,
pentru ventilaþii, condiþionare aer
SERVICII DE ZINCARE TERMICÃ
ªI ELECTROCHIMICÃ, pentru

protecþia anticorosivã a produselor
PENTRU INSTALAÞII:

•
•
•
•
•

electrice
automatizare
termice
ventilaþie, condiþionare aer
antiefracþie, antiincendiu,
semaforizare
- mediu normal
- mediu cu pericol de explozie

SUBUNITÃÞI TERITORIALE
Piatra-Neamþ • Oneºti • Brãila • Constanþa • Bucureºti • Ploieºti • Piteºti • Craiova • Slatina • Arad • Târgu Mureº • Tulcea • Timiºoara • Prefin
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE
SYSTEMA ROMÂNIA propune soluþii tehnice ºi echipamente pentru încãlzirea eficientã a spaþiilor indusstriale în
condiþiile realizarii unor economii importante de energie (de pânã la 65%).
Încãlzirea încãperilor industriale (ºi, în general, a încãperilor cu volum mare) pune, de regulã, probleme dificiile
din cauza diversitãþii tipurilor de clãdiri întâlnite, a varietãþii activitãþilor desfãºurate ºi a necesitãþii alegerii celui mai
economic sistem, atât din punctul de vedere al investiþiei, cât ºi al exploatãrii.
Ameliorarea condiþiilor de lucru este sistematic cãutatã ºi în industrie ca, de altffel, în toate sectoarele de activitate,
necesitatea asigurãrii unui confort termic fiind cerinþa caree trebuie sã satisfacã parametrii necesari în incintele de
volum mare ºi, de asemenea, sã contribuie la reabilitarea termicã a construcþiilor, precum ºi la economisirea energiei
termice.
Majoritatea haalelor de tip industrial sunt clãdiri cu înãlþimi mari, de peste 5 m, ajungând chiar pânã la 30 m.
Exxceptându-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolaþie redusã, uneori inexxistentã.
Consumul specific de energie termicã al acestor clãdiri se situeazã la niveluri ridicate, care se repercuteazã asupra
preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþiii facturilor sau la întreruperea activitãþii pe
timpul sezonului de iarnã.
În acest numãr al revistei, vã
aducem în atenþie gama de sisteme
moderne de încãlzire prin radiaþie,
care înseamnã, pe lângã eficienþã, ºi
economii energetice importante, între
30% ºi 65%, în funcþie de tipul halei,
gradul de izolare, procesul tehnologic desfãºurat etc.
Sistemele de încãlzire prin radiaþie
pot fi utilizate pentru: hale industriale, depozite, service-uri auto, sãli de
sport, spaþii cu înãlþimi mari, showroom-uri, pavilioane expoziþionale,
sere de flori ºi legume, crescãtorii de
animale, cuptoare cu temperaturã
strict controlatã etc.
Tubulaturã radiantã OHA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie
OHA este o soluþie excelentã pentru
încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în
general, a spaþiilor cu înãlþimi medii
ºi mari. Flexibilitatea sistemului constã
în adaptarea tubulaturii radiante la orice
exigenþe privind traseul acesteia în interiorul clãdirilor încãlzite. În funcþie de
necesarul de cãldurã ºi înãlþimea
clãdirii, tubulatura radiantã poate
avea o configuraþie monotubularã sau
bitubularã.
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Grupul de combustie care se plaseazã
în exteriorul clãdirii are rolul de a
genera cãldura obþinutã de la arzãtor
ºi de a realiza, prin intermediul unui
ventilator, circuitul continuu al
fluidului caloportor. Circuitul se
realizeazã în interiorul unei tubulaturi radiante etanºe, aflatã în depresiune în raport cu mediul încãlzit.
Temperatura suprafeþei exterioare a
tubulaturii radiante este variabilã ºi,
dupã cerinþe, se poate situa în intervalul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj
al unui asemenea sistem de încãlzire
este acela cã se recirculã în proporþie
de 80% gazele rezultate în urma
procesului de ardere.

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul construcþiei,
sistemul poate fi utilizat ºi în situaþia
în care nu existã suprafaþã vitratã

corespunzãtoare, conform normativelor în vigoare.
Tuburi r adiante m odulare I NFRA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie
INFRA este cea mai adecvatã soluþie
de încãlzire zonalã. Echipamentele
pot fi utilizate în spaþii cu înãlþimi
cuprinse între 5 ºi 20 de metri ºi chiar mai
mult în condiþii speciale. Concentreazã
fluxul de cãldurã în zona de lucru ºi,
în acelaºi timp, limiteazã ºi stratificarea aerului între pardosealã ºi
planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer.
INFRA este un sistem foarte economic, care încãlzeºte rapid suprafeþele aflate sub conul de radiaþie,
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suprafeþe ce devin la rândul lor emitori de cãldurã.
Randamentele de combustie sunt
mari: peste 95%.
Toate acestea, coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat,
conduc la economii de energie de
30%–65% faþã de sistemele clasice.
Cu tuburile radiante INFRA se pot
obþine zone de temperaturi diferite în
aceeaºi incintã.
Circuitul gazelor de ardere este în
depresiune în raport cu mediul
ambiant, iar camera de ardere etanºã,
ceea ce conferã o siguranþã deosebitã
în exploatare.
Module radiante INFRA BAF
Reprezintã o soluþie perfectã pentru încãlzirea serelor ºi a fermelor de
animale.
Existã mai multe variante sub care
se pot realiza acestea, ºi anume:
z INFRA BAF MSV: module radiante
legate la un canal colectiv pentru gaze
de ardere cu exhaustor final, unic
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pentru toate modulele instalate. Acest
sistem poate fi desfãºurat pe lungimi
de 12, 18, 24 metri lungime;
z INFRA BAF USV: module radiante în formã de „U”, racordate la un
canal colectiv pentru gazele de
ardere, cu exhaustor final, unic pentru toate modulele instalate;
z INFRA BAF MC: module etanºe
cu lungimi diferite ºi numãr variabil
de arzãtoare BAF 28/45 kW; în
funcþie de aplicaþie acestea sunt destinate serelor ºi fermelor zootehnice,
cu înãlþimi reduse. Modulele au un
sistem de liftare special gândit pentru
aceste aplicaþii.

Cuptoare industriale INFRA BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea
diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:
z uscarea diverselor materiale:
piese metalice, plastice, produse agricole, forme ºi miezuri de turnãtorie,
marmurã;

încãlzirea diverselor tipuri de
lichide cu schimbãtoare de cãldurã
imersate, nisipul pentru turnãtorii ºi
alte substanþe granulate, diverse
materiale în vederea vopsirii etc.
SYSTEMA ROMANIA vã stã la dispoziþie cu orice informaþie din domeniu,
consultanþã, studii de fez
zabilitate. 
z
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We put the materials in motion

UNIVERSUL ECHIPAMENTELOR SPECIALIZATE
SUPER-MIXERE DE BETON
ing. Argos LAMBRACHE

EUROBODY are o activitate permanentã de promovare pe
piaþã a produselor din gama utilajelor folosite în domeniul
construcþiilor:
• Mixere de beton montate pe autoºasiuri;
• Pompe de beton montate pe autoºasiuri;
• Macarale (automacarale, macarale pentru teren ºi teren greu).
EUROBODY produce mixere de beton la nivel
tehnologic ºi calitativ mondial.
Proiectul de realizare al mixerelor de beton este
bazat pe componente hidraulice Sauer-Danfoss ºi
reductoare centrale Bonfiglioli, pentru acþionarea
tobei de malaxare, asigurând o funcþionare cu costuri reduse de mentenanþã ºi duratã de viaþã mãritã.
Nevoile pieþei ne aratã necesitatea promovãrii
cãtre clienþi a unei largi game de mixere cu capacitãþi cuprinse între 6 ºi 12 mc.
Întreaga gamã de mixere este proiectatã ºi verificatã cu programe specializate atât pentru circulaþia
pe drumurile de ºantier, cât ºi pentru circulaþia pe
drumurile publice,
în condiþii de siguranþã conform legislaþiei în
vigoare din România, precum ºi normelor
europene.
Sfera de accesorii completeazã în mod util
specificaþiile tehnice ale acestor utilaje.
Mixerele de beton sunt montate pe ºasiuri
RENAULT, DAF, IVECO, MAN, SCANIA sau
MERCEDES, asigurând o îmbinare optimã între
performanþele tehnice ºi de calitate ale mixerelor cu cele ale autoºasiurilor pentru satisfacerea cerinþelor celor mai exigenþi clienþi.
Pentru lucrãri de mentenanþã, EuroBody
asigurã intervenþii prompte prin cele 3 sedii de
service specializat din Bucureºti, Cluj ºi
Timiºoara, cu personal de specialitate ºi ateliere
mobile de service.
Prin prezenþa lor tot mai cerutã pe ºantierele
de construcþii, achiziþia mixerelor de beton
reprezintã o bunã investiþie ºi un indicator
economic al firmei respective.
Str. Italia nr.1-7, Sat Chiajna, Com. Chiajna,
(Autostrada Bucureºti-Piteºti km. 13,2),
Judeþul Ilfov, 077040, România

Telefon: +40 745.345.648
Email: argos.lambrache@cefin.com
Fax: +40 741.841.222

Peste 12 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã

TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

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
136
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Controlul, limitarea ºi amortizarea miºcãrilor
induse construcþiilor de acþiunea seismicã (I)
UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ªERB
dr. ing. Viorel ªERBAN, M. ANDRONE – Sucursala de Inginerie Tehnologicã Obiective Nucleare (SITON),
D. CREÞU, C. PAVEL, M. PAVEL – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
T. SIRETEANU – Institu
utul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (INMA)

În timpul unui cutremur construcþiile sunt puse în miºcare de vibraþii întreþinute datoritã excitaþiiei date de miºcarea
seismicã a bazei. Construcþiile fiind corpuri spaþiale intrã de cele mai multe ori în regimuri de cvasirezonanþã amplificând miºcarea seismicã indusã de la baza construcþiei. Aceeastã situaþie conduce la deformaþii mari ale structurilor ºi
la suprasolicitãri ale acestora cu aparriþia unor degradãri care pot afecta stabilitatea clãdirii.
O soluþie modernã de asigurare a construccþiilor la cutremure este controlul ºi limitarea deformãrilor acestora,
cu ajutorul unor dispozitive inserate sub diferite moduri în structura lor de rezistenþã.
În lucrarea de faþã, se prezintã o conccepþie generalã de protejare antiseismicã a clãdirilor ºi detalierea acesteia
pentru douã cazuri partticulare recomandate clãdirilor rigide ºi, respectiv, flexibile.
PROCEDEU GENERAL DE PROTECÞIE
ANTISEISMICÃ A UNEI CONSTRUCÞII
În invenþia cu titlul „Procedeu de
protejare antiseismicã a unei construcþii. Construcþii protejate antiseismic ºi procedee de realizare a
acestora”, înregistratã la OSIM sub
numãrul A/00780/08.09.2004, se
prezintã o concepþie unitarã de
realizare a construcþiilor rezistente
la acþiuni dinamice ºi seismice în
special.
Noua concepþie se bazeazã pe
aplicarea legilor de variaþie a energiei
ºi impulsului care guverneazã
miºcarea clãdirilor în timpul unui
cutremur, urmãrindu-se maximizarea
urmãtoarelor aspecte favorabile:
a) transmiterea unei cantitãþi minime
de energie ºi impuls de la terenul de
fundare la partea superioarã a
clãdirii; b) transmiterea de energie ºi
impuls de la terenul de fundare la
clãdire sã se realizeze cu forþe cât mai
mici; c) energia ºi impulsul transmis
clãdirii sã ducã la o miºcare de
vibraþie a clãdirii în afara zonei de
rezonanþã cu atenuare maximã.
Noua concepþie este o dezvoltare
ºi unificare a practicilor actuale de
protejare a construcþiilor la acþiuni
seismice, cum ar fi: izolarea bazei
clãdirii ºi mase covibrante (absorbitori
dinamici). Noua metodologie constã
în divizarea construcþiilor în douã sau
mai multe module A1, A2 – Ai pe verticalã, între care se realizeazã zone cu
elasticitate ºi amortizare controlatã A3.
În acest mod, se asigurã integritatea

ºi stabilitatea ansamblului construcþiei
în orice condiþii, permiþându-se totodatã o miºcare relativã controlatã între
modulele construcþiei, având ca efect
reducerea transmisibilitãþii acþiunii
dinamice între module, o disipare
mare de energie seismicã ºi controlul
miºcãrii seismice a construcþiei în
ansamblu, inclusiv cu realizarea unei
miºcãri în antifazã a modulelor
vecine.
Mãrimea acestor module, a zonelor
cu elasticitate ºi amortizare controlatã ºi poziþia acestora pe înãlþimea
construcþiei depind de caracteristicile
miºcãrii seismice, de proprietãþile
terenului de fundare, dar ºi de
forma ºi caracteristicile dinamice ale
construcþiei.
Pentru construcþiile de înãlþime
micã ºi medie, se recomandã realizarea
unei singure zone cu elasticitate ºi
amortizare controlatã care, pentru construcþii rigide, este indicat a fi plasatã la
partea inferioarã, iar pentru construcþii
flexibile ºi înalte la partea superioarã a
clãdirii. Condiþia de realizare este ca
masa pãrþii de construcþie, situatã deasupra zonei de deformare ºi disipare a
energiei, sã fie suficientã pentru a putea
realiza o miºcare în antifazã cu
miºcarea clãdirii.
Pentru construcþiile foarte înalte,
se recomandã douã sau mai multe
zone cu elasticitate ºi amortizare controlatã, poziþionate în aºa fel încât
tronsoanele obþinute sã aibã transmisibilitate minimã ºi miºcare în antifazã.

Zona de deformare ºi disipare a
energiei seismice se realizeazã cu
dispozitive mecanice cu elasticitate ºi
amortizare controlatã tip ªERB montate
vertical ºi/sau oblic. Dispozitivele
verticale preiau de regulã un procent
mare din încãrcarea verticalã ºi controleazã miºcarea seismicã a clãdirii
pe verticalã ºi parþial pe orizontalã,
iar dispozitivele oblice, de regulã,
preiau un procent mai mic din încãrcarea verticalã ºi realizeazã controlul
miºcãrii seismice pe orizontalã ºi
parþial pe verticalã.
Pentru clãdirile înalte ºi flexibile,
zona de elasticitate ºi amortizare
controlatã se poate realiza utilizând
numai dispozitive mecanice oblice,
inserate în construcþie pentru controlul efectului miºcãrii seismice, de
regulã, în contravântuiri, caz în care
zona de deformare ºi disipare se
distribuie pe mai multe nivele ale
construcþiei.
Iatã douã cazuri particulare
(cunoscute sub denumirea de soluþiile ªERB-SITON) de consolidare
ºi/sau realizare a construcþiilor rezistente la cutremure cu ajutorul dispozitivelor ªERB, ºi anume: izolarea
bazei clãdirii (varianta 1) ºi controlul,
limitarea ºi amortizarea miºcãrilor
seismice ale clãdirii (varianta 2).

VARIANTA 1
Izolarea construcþiilor
Pentru construcþii de regulã
masive, realizate, de exemplu, din
zidãrie portantã, soluþia de consolidare constã în practicarea unor goluri
continuare în pagina 140 ®
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în pereþii de la subsolul, demisolul
sau parterul clãdirii (fig. 1), la distanþe
de 4 – 6 m cu înãlþimea de circa 1 m
ºi lãþimea de 1,2 m. În aceste goluri
se toarnã cuzineþi din beton armat la
partea inferioarã ºi, respectiv, superioarã în care se înglobeazã piesele
de prindere a dispozitivelor mecanice
ªERB-I. Dispozitivele, în stare de precomprimare maximã, se monteazã
direct în spaþiile practicate. Dupã
montare, dispozitivele se decomprimã circa 30% pentru a reface
starea de eforturi din perete în
apropierea valorii existente înaintea
realizãrii golurilor. În zona de separaþie a infrastructurii de suprastructurã, se întãresc local pereþii prin
realizarea a douã centuri de
rigidizare din beton armat, situate la
partea superioarã, respectiv inferioarã
a golurilor. Armãtura din centuri se
înnãdeºte cu armãtura din pereþi ºi
din cuzineþi.
Dupã întãrirea centurilor de
rigidizare, dispozitivele mecanice
ªERB-I se decomprimã total ºi se eliminã elementele de precomprimare
pentru a nu favoriza blocarea acestora
în timpul unui cutremur. În etapa
urmãtoare, se taie legãtura rigidã
(pereþii ºi stâlpii dacã existã) dintre
suprastructurã ºi infrastructurã, între
cele douã centuri de rigidizare.
Suprastructura clãdirii rãmâne rezematã numai pe dispozitivele mecanice.
Pentru a elimina unele efecte secundare posibile, decomprimarea dispozitivelor mecanice se va realiza în etape
mici, astfel încât sã fie antrenate progresiv toate dispozitivele dispuse
simetric. Ca urmare, se vor evita modificãri importante ale stãrii de eforturi
existente în structurã înainte de aplicarea soluþiei de consolidare prin izolare.
Dispozitivele mecanice vor susþine
elastic suprastructura clãdirii ºi vor
reduce transmiterea acþiunii seismice
de la terenul de fundare la suprastructura clãdirii. Rigiditatea ºi amortizarea
dispozitivelor vor fi în aºa fel stabilite,
încât în timpul unui cutremur suprastructura clãdirii va rãmâne practic
nemiºcatã, în timp ce terenul de fundare cu infrastructura se va miºca sub
suprastructura clãdirii. Totodatã, se
urmãreºte ca rigiditatea dispozitivelor
sã fie astfel aleasã încât perioada proprie a suprastructurii clãdirii izolate sã
difere cu circa 30% de perioada sau
perioadele componentelor armonice,
dominante caracteristice miºcãrilor
seismice estimate pe amplasament.

Fig. 1: Izolarea seismicã a construcþiilor

continuare în pagina 142 ®
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ROMNED – REPREZENTANT AUTORIZAT VERMEER

Utilaje pentru foraje orizontale dirijate

D 100 x 120 Series II

Una dintre cerinþele
majore în construcþii, în
viitorul apropiat, va fi construirea amplasamentelor
pentru utilitãþi (gaze, electricitate, apã, telecomunicaþii etc.), folosind tehnologii
„prietenoase”, nedistructive ºi nepoluante pentru
mediul înconjurãtor. Imaginea strãzilor brãzdate de
ºanþuri ºi excavaþii sau
cicatricele acestora vor fi
date uitãrii, precum ºi distrugerea asfaltului proaspãt
turnat pentru instalarea vreunei þevi de apã.
Romned este reprezentant autorizat al companiei
olandeze Vermeer, care
produce utilaje specializate
pentru foraje orizontale
dirijate. Compania Vermeer
produce o serie de 10 utilaje specializate pentru astfel de lucrãri: D 7 x 11
Series II, D 10 x 14 I, D 16
x 20 A, D 20 x 22, D 24 x
40 Series II, D 36 x 50
Series 15 Foot I, D 36 x 50
Series II, D 100 x 120
Series II, D 200 x 300,
D 300 x 500, care pot dezvolta cupluri de la 1.700 Nm
la 67.800 Nm ºi greutãþi de
la 1,5 tone la 40,7 tone.

D 10 x 14 I

D 16 X 20 A

D 200 x 300

D 24 X 40 Series II

D 6 x 6 Shooter

D 300 X 500

D 36 x 50 Series II Foot I1
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D 6 x 6 Six Shooter,
primul din serie, este un
utilaj de dimensiuni mici,
compact, care poate interveni în spaþii de lucru foarte
mici ºi aglomerate, dezvoltã
un cuplu de 1.500 Nm la
180 rpm, având performanþe
spectaculoase. Foloseºte prãjini
de foraj de 6’, construite din
oþel aliat de cea mai bunã calitate, rezistent ºi flexibil, cu
„memorie”, putând prelua eforturile de rotaþie ºi încovoiere
care apar în timpul forajului.
Permite transportul pe
trailer de mici dimensiuni
împreunã cu sistemul pentru
fluid de foraj Vermeer S T250,
un sistem de mixare cu rezervor de circa 1.000 l. Greutatea
totalã a forezei, a sistemului
de mixare, scule ºi trailer este
mai micã de 4.545 kg.

D 3 00 x 500, ultimul
din serie, este un utilaj construit dupã cerinþele contractorilor de profil, fiind o
maºinã puternicã pentru
foraje de dimensiuni mari,
cu flexibilitate sporitã,
libertate de miºcare ºi
autonomie. Este dotat cu
unitate de putere, cabinã
pentru operator ºi un
motor Caterpillar C-15.
Dezvoltã un cuplu de
67.800 Nm la 44 rpm ºi
poate fi transportatã ºi
montatã la locul lucrãrii
foarte rapid. Toate comenzile maºinii sunt accesibile
din cabina operatorului.
Toate aceste utilaje se
remarcã prin construcþia
robustã ºi compactã, adaptatã la condiþii de lucru
diverse, ºi prin productivitate sporitã. 
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Consolidarea clãdirilor prin izolare
cu dispozitivele ªERB-I asigurã comportarea controlatã a acestora în timpul oricãrui cutremur, indiferent de
intensitatea ºi caracteristicile dinamice
ale miºcãrii seismice. Trebuie
menþionat faptul cã este posibilã izolarea clãdirilor vechi din zidãrie chiar
dacã pereþii acestora sunt fisuraþi de
cutremurele produse pânã în prezent.
În aceastã situaþie se impune ca pereþii
sa fie „precomprimaþi“ printr-o reþea
de elemente verticale ºi orizontale, de
regulã exterioare pereþilor, realizate
din bare sau profile metalice formând
o reþea rectangularã. În aceastã reþea
se monteazã, din loc în loc, diagonalele prevãzute cu dispozitive
mecanice de tip ªERB-B de dimensiuni
mici (vezi varianta 2 de consolidare).
Comprimarea barelor din reþea se va
realiza cu dispozitive ªERB-B capabile
sã asigure o suficientã flexibilitate
necesarã miºcãrilor relative, cu
degradãri controlate ale pereþilor care,
la data consolidãrii, pot fi fisuraþi.
Dispozitivele pentru izolarea construcþiilor, ªERB-I, se pot monta ºi
între un radier general ºi fundaþia
consolidatã a unei construcþii vechi,
ca în cazul monumentelor istorice.
Astfel de clãdiri pot fi poziþionate la o
altã cotã, diferitã de cea iniþialã.
În acest caz, de regulã, se face ºi ridicarea construcþiei faþã de cota actualã
a terenului sau translatarea acesteia
într-o altã locaþie pentru reîncadrarea
ei în noua arhitecturã a zonei.
Prin izolarea construcþiilor cu dispozitivele ªERB-I, acceleraþia seismicã maximã a suprastructurii nu
depãºeºte 0,05g, dacã dispozitivele

pot prelua integral deplasãrile
seismice ale terenului de fundare.
Acceleraþiile seismice pot avea valori
mai mari în raport cu deplasãrile permise de sistemul de izolare, caz în
care nu se va putea prelua integral
deplasarea relativã impusã de
miºcãrile seismice. Valorile acceleraþiilor transmise clãdirii în acest caz
depind de raportul dintre deplasarea
seismicã preluatã de sistemul de izolare ºi deplasarea seismicã totalã a
terenului în amplasament.
Pentru testarea dispozitivelor ªERB-I,
s-au realizat prototipuri la scara 1:1 ºi
s-au efectuat încercãri experimentale
cvasistatice ºi dinamice. Rezultatele
obþinute demonstreazã cã aceste dispozitive se pot realiza cu orice caracteristicã neliniarã ºi amortizare dorite
atât pe direcþie verticalã, cât ºi pentru
orice direcþie în planul orizontal.
În fig. 2 se prezintã rezultatele
încercãrilor dinamice, efectuate cu
ajutorul unor hidropulsuri, pe un element al dispozitivului ªERB-I pentru
determinarea caracteristicilor forþã –
deplasare.
În fig. 3–4 se prezintã caracteristica forþã – deplasare pentru acþiuni
seismice pe direcþie verticalã ºi,
respectiv, verticalã ºi orizontalã.
Din analiza acestor diagrame
reiese faptul cã dispozitivul are capacitatea de a „tãia“ transmiterea acþiunii seismice de la terenul de fundare,
respectiv infrastructura clãdirii, la
suprastructura clãdirii. La o încãrcare
de 100 kN, dispozitivul poate efectua
miºcãri de deplasare prin deformare
în planul orizontal datoritã acþiunii
unor forþe mici, de circa 5% din încãrcarea verticalã. Aceasta înseamnã cã,
indiferent de mãrimea acþiunii seismice care afecteazã amplasamentul,
la suprastructura clãdirii se transmite

o forþã care va reprezenta 5% din
greutatea totalã a clãdirii. Situaþia
corespunde unei acceleraþii seismice
orizontale totale de maximum 0,05 g,
în limitele unor deplasãri seismice
maxime mai mici sau egale cu
deplasarea admisã de dispozitive.
Încercãrile experimentale efectuate la Laboratorul de Hidropulsuri de
la INMA Bãneasa au fost realizate ºi
pentru deplasãri laterale de pânã la
±120 mm (valoarea maximã impusã
de limitele hidropulsului), dar din
cauza unor defecþiuni la sistemul de
înregistrare pentru aceste încercãri,
nu au putut fi trasate diagramele
rezultate. În toate situaþiile, testele
efectuate au evidenþiat cã dispozitivele ªERB-I pot asigura în condiþii
de siguranþã ºi stabilitate deplasãri
laterale mari cu forþe mici, în jur de
5% din încãrcarea verticalã, ceea ce
asigurã o transmisibilitate minimã
pentru energia ºi impulsul seismic de
la infrastructura la suprastructura
clãdirii izolate.
Încercãrile experimentale au fost
efectuate pentru încãrcãri verticale
totale maxime statice ºi dinamice de
250 kN (din cauza limitei impuse de
hidropulsurile existente în dotarea
laboratorului de la INMA Bãneasa).
Pentru izolarea seismicã a clãdirilor, peste care se pot suprapune
încãrcãri dinamice pe trei direcþii, se
pot realiza casete cu un singur dispozitiv paralelipipedic având dimensiunile de circa 0,5 x 1,2 x 0,7 m, la
care deplasãrile laterale sunt de 20 –
30 cm sau chiar mai mari ºi care pot
prelua o încãrcare de pânã la 200 kN.
VARIANTA 2
Controlul deformãrii construcþiilor
Constã în inserarea unor dispozitive mecanice ªERB-B în structura de
rezistenþã a clãdirilor. Dispozitivele
se monteazã în contravântuiri telescopice prin intermediul cãrora se
continuare în pagina 144 ®

Fig. 2: Încercãri dinamice pe un
element al dispozitivului ªERB-I, verticale
ºi orizontale, aplicatee simultan
142

Fig. 3: Element ªERB-I. Diagrama
forþã – deplasare direcþie verticalã.
Precomprimare 40 kN. Amortizare 46.1%

Fig. 4: Element ªERB-I. Diagrama
forþã – deplasare pe direcþie orizontalã.
Precomprimare 100 kN. Înccãrcãri
orizontale, cicluri sinusoidale de 1 Hz
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realizeazã controlul deplasãrilor relative de nivel (fig. 5). Prin acest procedeu se pot reduce solicitãrile în
elementele de rezistenþã existente
(stâlpi ºi grinzi), în aºa fel încât se
limiteazã articulaþiile plastice la
valori prestabilite care sã asigure atât

Fig. 5: Controlul deformãrii clãdirilor
flexibile cu dispozitive ªERB-B

o transmisibilitate micã de la terenul
de fundare la clãdire, cât ºi o creºtere
a amortizãrii pentru reducerea
rãspunsului seismic. Acest mod de
consolidare nu va modifica dimensiunile stâlpilor, aºa cum se întâmplã în
soluþia clasicã prin cãmãºuire.
Deoarece contravântuirile telescopice au rigiditate micã la deformaþii
mici, prestabilite în funcþie de tipul ºi
starea clãdirii, parterul ºi etajele inferioare în care se monteazã contravântuirile telescopice vor rãmâne cu o
flexibilitate mare, ceea ce va produce
deformarea lor relativã la forþe relativ
mici în domeniile dorite. Stabilitatea
clãdirii este asiguratã prin creºterea
progresivã de rigiditate dupã atingerea valorilor prestabilite. Totodatã,
se realizeazã ºi un alt mod de preluare a încãrcãrilor seismice orizontale,
iar degradãrile locale, dacã apar, se
vor limita la valori care nu duc la o
flexibilizare mare a clãdirii pentru a
intra în zona de rezonanþã cu
miºcarea seismicã. Contravântuirile
telescopice permit, de regulã, o
deplasare relativã de nivel de 0,3% –
0,5% din înãlþimea de etaj, în funcþie
de tipul clãdirii, în aºa fel încât sã nu
se producã suprasolicitarea grinzilor
ºi stâlpilor care, la clãdirile vechi,

Fig. 6: Montarea contravântuirilor
telescopice la o structurã existentã
în cadre de beton armat
Fig. 9: Diagrama forþã – deplasare pentru
un dispozitiv ªERB-B fãrã precomprimare
iniþialã. Amortizaare 43,3%

Fig. 7:
Dispozitiv
ªERB-B capsulat
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Fig. 8: Încercãri
dinamice ale
dispozitivului
ªERB-B capsulat

Fig. 10: Diagrama forþã – deplasare a unui
dispozitiv ªERB-B cu precomprimare
iniþialã de 10 kN. Amo
ortizare 41,9%

de multe ori sunt subdimensionate,
urmând a fi consolidate.
Dispozitivele ªERB-B realizeazã
protejarea clãdirii la cutremur prin
controlul, limitarea ºi amortizarea
oscilaþiilor, în aºa fel încât lungirile ºi
scurtãrile contravântuirilor telescopice sã limiteze deplasãrile relative
de nivel ºi solicitãrile în stâlpi ºi grinzi
la valori prestabilite astfel încât sã nu
se afecteze capacitatea de rezistenþã
a elementelor structurale, sã nu fie
distruse elementele nestructurale ºi sã
fie în acord cu cerinþele impuse de
noile funcþiuni ale clãdirilor consolidate.
Contravântuirile telescopice se
monteazã la partea inferioarã ºi medie
a clãdirii care urmeazã a fi consolidatã, în aºa fel încât sã se realizeze
panouri dispuse simetric în plan.
În continuare, la partea superioarã se
recomandã a se monta contravântuiri
rigide pe anumite nivele, astfel încât
încãrcãrile seismice orizontale sã fie
preluate ºi transmise la fundaþie prin
forþe axiale în contravântuiri ºi nu prin
forþe ºi momente în stâlpi.
În fig. 6 se prezintã un model de
montare a contravântuirilor telescopice pentru consolidarea unei structuri în cadre de beton armat. Panoul
contravântuit este întãrit prin montarea
unor corniere metalice dispuse pe
muchiile stâlpilor ºi grinzilor. În fig. 7
se prezintã un dispozitiv ªERB-B
capsulat.
Pentru determinarea caracteristicilor
de rigiditate ºi amortizare a dispozitivelor ªERB-B s-au efectuat încercãri
cvasistatice ºi dinamice, cu ajutorul
unor hidropulsuri, ca în fig. 8.
Caracteristicile de rigiditate ºi
amortizare determinate experimental
pentru un tip de dispozitiv ªERB-B
sunt prezentate în fig. 9, fãrã prestrângerea iniþialã, ºi în fig. 10 cu prestrângere iniþialã.
Dispozitivele sunt astfel concepute încât, prin modificãri minime ale
geometriei pieselor deformatoare
centrale ºi periferice, ale grosimii ºi
numãrului de lamele elastice, sau
prin legarea în serie sau paralel a
pachetelor de lamele elastice, sã se
poatã realiza orice caracteristicã forþã
– deformare.
Pânã în prezent, soluþia ªERBSITON a fost aplicatã cu succes la
reducerea ºocurilor, a vibraþiilor ºi
miºcãrilor induse de miºcãrile seismice
a echipamentelor grele ºi reþelelor de
conducte.
(continuare în numãrul viitor)
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