
Þara între hãis ºi cea!

Deºi îndesaþi în acelaºi car electoral
sub emblema DA, dupã aproape doi ani
de guvernare, zig-zag-ul înaintãrii scoate
la ivealã mersul haotic al actului de con-
ducere a treburilor þãrii. Chiar dacã la
înfiinþare prezenta oarece presupuneri de
izbândã în virtutea multiplelor promi-
siuni, planurile scrise, dar, mai ales orale,
au zburat în neant fãrã ca de acest lucru
sã-i pese cuiva dintre cei aflaþi atunci în
postura de „mântuitori” ai tuturor relelor
înregistrate dupã 1990. Odatã cu 2005,
mulþi români credeau cã, în sfârºit, situ-
aþia va lua o întorsãturã radicalã, mesaj la
care erau dispuºi sã se angreneze, în
ciuda faptului cã nu era ceva uºor.

Carul veseliei DA a pornit cu entuzi-
asm de faþadã pentru cã, la puþine zile
de la demarare, aveau sã aparã deja
încet, încet primele, dar nu ºi ultimele
desincronizãri între parteneri. Deºi
numãrul lor este redus (4), disconfortul
din interiorul carului de care vorbeam,
disconfort promovat cu insistenþã, dar
mai ales sistematic, de un partid cu doi
preºedinþi (unul la Bucureºti ºi altul la Cluj),
a dus la o permanentã hãrþuialã, exte-
nuantã ºi imprevizibilã.

Primele douã ocupante ale fotoliilor
alianþei s-au trezit pe nepusã masã într-o
disputã cu lovituri mai ceva decât cele
din lumea boxului.

Cetãþenii, cu precãdere cei entuziasmaþi
de promisiunile electorale, aºteptau din
partea politicienilor veniþi la putere fapte
concrete în misiunea ce ºi-o asumaserã.

Anii au trecut, ºi din promisiunea „O sã
trãiþi mai bine” s-a ajuns la „Bine cã mai
trãiþi”. Afirmaþia nu-i valabilã însã ºi pentru
oligarhia care în 16 ani a reuºit sã întreacã
orice performanþã în materie, acumulând
bogãþii pe care alþii din lume nu le-au
obþinut în mult mai mulþi ani.

Explicaþia discrepanþei dintre înavu-
þiþii peste noapte ºi grosul populaþiei este

datã de nivelul de trai. Pentru primii, sfi-
darea pe toate planurile a celorlalþi fãrã
nici cea mai micã rezervã a devenit o
regulã, uitând cã ºi ei trebuie sã aibã
acces la o viaþã cât de cât decentã.

Un singur exemplu ar trebui sã le dea
acestora de gândit: cum poate supra-
vieþui un om din al cãrui venit costurile
cu întreþinerea se ridicã la trei sferturi?
De aici ºi o altã întrebare: care este
diferenþa între starea populaþiei înainte
de ’89 ºi dupã ’89, în condiþiile în care
salariile ºi pensiile sunt mici, frigul per-
sistã în locuinþe, cu toate cã se achitã
costuri astronomice pentru gaze ºi cãl-
durã, medicamentele deºi existã din
belºug au preþuri inaccesibile pentru cei
de vârsta a treia etc.?

Vedeþi, tabla înmulþirii este bunã în
calculele tehnice ºi comerciale, dar ea
este deformatã cu bunã ºtiinþã de cei
care, prin orice mijloace, îºi adaugã zi
de zi, fãrã ruºine, noi ºi noi averi.

Cine sunt aceºti nababi? În primul
rând, cei care au intrat în politicã din
interes personal, fapt concretizat în
fabuloasele declaraþii de avere, ºi apoi
cei care „fãrã de partid” stau în umbra
intereselor de grup, loc de unde se
propulseazã ºi se susþin toþi cei care îi
finanþeazã pe „binefãcãtori”.

Aºadar, politicienii sunt cei mai
iscusiþi purtãtori de mãºti, de seamã ce
nu au scrupule faþã de interesul general
aflat mult în urma celui personal. Aºa se
face cã, din cauza jocului mascat al
politicienilor, în loc sã se manifeste
peste tot puterea legii, ºi-a fãcut loc
legea puterii în slujba încrengãturii poli-
ticianiste, doveditã pe toate planurile.
Nu degeaba un mucalit spunea la o emi-
siune TV cã totul în ziua de azi se
rezumã la „viaþa voastrã-i foarte bunã,
viaþa noastrã-i o minciunã”.

Cu toate acestea, „mincinoºii” îºi vãd
de treabã ºi, dacã este sã ne referim

la ceea ce se întâmplã în sectorul con-
strucþiilor, aici lucrurile nu mai surprind
pe nimeni de seamã ce „cumpãrarea de
aprobãri” s-a instituþionalizat, în special
la lucrãrile de anvergurã unde sumele
vehiculate sunt ameþitoare. Iatã de ce nu
trebuie sã ne mai mirãm cã ici-colo, dar
cu tenacitate, îºi fac loc zgârie-nori în
locuri unde nu-ºi au rostul.

Un ultim exemplu este clãdirea mul-
tietajatã care se ridicã pe spaþiul fostului
teatru bucureºtean Excelsior, în buricul
capitalei, deci fereastrã în fereastrã cu
vechiul CC al PCR. Este începutul sfârºi-
tului intimitãþii Pieþei Palatului pentru
cã, în curând, se preconizeazã demararea
ºi a altor lucrãri în zona amintitã.

Vorbeam anterior despre partenerii caru-
lui de coaliþie, aceºtia trag hãis ºi cea, dar la
înavuþire nu au nicio reþinere, pentru cã
aprobãrile se dau de cãtre oamenii lor dupã
principiul exprimat de un parlamentar (de sex
feminin) potrivit cãruia „suntem la putere” ºi
sã fim lãsaþi sã ne îndeplinim „mandatul“.

Cum? O ºtiþi de acum ºi o simþiþi pe
propria piele, întrucât „hãis ºi cea” între
cele douã partide portocalii la culoare
electoralã au aceleaºi interese de grup ºi
nu legate de aºteptãrile votanþilor.

Întrebarea finalã este: cine ºi când ia
biciul în mânã pentru a nu fi pe mai
departe þara între hãis ºi cea? Nu de alta,
dar preavizul aderãrii noastre la 1 ianuarie
2007 la UE va da cale liberã unor noi
dispute de interese legate de accesul la
fondurile comunitare.
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ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR NOªTRI!
Din cauzã cã în cursul anului 2006 SC RODIPET SA nu ºi-a respectat obliigaþiile contractuale cu societatea noastrã, în anul 2007 nu vom

mai colabora cu aceastã firmã de diffuzare a presei. În aceste condiþii, rugãm pe toþi cititorii care au avut abonament la „Revista Consttrucþiilor”
prin RODIPET sã se adreseze direct societãþii noastre pentru contractarea de abonamente ppentru anul viitor.
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Reabilitarea carierelor: o iniþiativã durabilã

Cei peste 2.000 de participanþi
au vizitat cariera de calcar Dealul
Hulei - Mateiaº ºi au primit infor-
maþii despre reabilitarea continuã
a carierelor pe care Holcim România
le deþine  ºi cu care opereazã.
Programul a inclus un concert,
activitãþi pentru copii, surprize
diverse. Acest eveniment este o
continuare a iniþiativei care a avut
loc anul trecut – „Soluþii ale
prezentului în sprijinul viitorului:
Co-procesarea deºeurilor”.

Evenimentele „Ziua Porþilor
Deschise“ în fabricile de ciment ale
Holcim România sunt parte inte-
grantã a comunicãrii transparente
a companiei cu toþi partenerii de
interes. Protejarea mediului este
una dintre prioritãþile Holcim
România ºi, de aceea, eveni-
mentele „Ziua Porþilor Deschise“,
care au avut loc anul trecut ºi anul
acesta, s-au concentrat asupra
problematicii de mediu. Aceastã
activitate vine în completarea pro-
gramelor de responsabilitate
socialã pe care compania le dez-
voltã pentru a creºte nivelul de
cunoaºtere a problemelor de
mediu ºi a-i determina pe cei în
cauzã sã le aplice în interesul
general al þãrii.

„Dezvoltãm ºi implementãm în
mod constant strategii europene

pentru protejarea mediului în toate
fabricile de ciment ºi staþiile de
betoane, pentru dezvoltarea de
produse ºi servicii ecologice, pre-
cum ºi în alte proiecte similare.
În plus, comunicarea eficientã cu
toþi partenerii de interes contribuie
la creºterea conºtientizãrii cu
privire la problemele de mediu,
precum ºi la responsabilitatea de a
le rezolva”, a declarat Markus
Wirth, director general Holcim
România.

Concret, extragerea de calcar ºi
argilã din cariere este una dintre
activitãþile cu impact asupra
peisajului ºi mediului ambiant.
Folosind soluþii tehnice variate,
Holcim România minimizeazã
acest impact ºi, în plus, compania
are planuri specifice pentru reabi-
litarea tuturor carierelor opera-
þionale, astfel încât aceste zone
exploatate sã fie integrate în
relieful înconjurãtor, luând în con-
siderare opþiunile tuturor celor
implicaþi. Se asigurã funcþionarea
ecosistemului ºi biodiversitatea.

„Toate activitãþile noastre sunt
planificate ºi implementate astfel
încât sã aibã cel mai mic impact
posibil asupra peisajului ºi mediului
înconjurãtor ºi, în plus, sã con-
tribuie la un mediu mai sãnãtos.
Astfel, avem planuri specifice pentru

reabilitarea carierelor pe care le
exploatãm. În plus, fabrica de
ciment din Câmpulung este
echipatã cu instalaþii pentru co-
procesarea deºeurilor. Oferim
acest serviciu de mediu care are
trei avantaje importante: elimi-
narea deºeurilor în condiþii de
deplinã siguranþã, fãrã a afecta
mediul înconjurãtor ºi sãnãtatea,
conservarea resurselor naturale
prin substituirea parþialã a com-
bustibililor tradiþionali fosili ºi a
materiilor prime tradiþionale cu
unele alternative ºi reducerea
indirectã a emisiilor de gaze cu
efect de serã care s-ar genera dacã
deºeurile ar fi tratate prin depozi-
tarea la haldã sau prin incinerare”,
a declarat Emil Raicov, directorul
Fabricii de Ciment Câmpulung.

Protejarea mediului reprezintã o
prioritate pentru Holcim România,
fiind una dintre cele trei linii direc-
toare ale dezvoltãrii durabile, alã-
turi de creºterea economicã ºi
responsabilitatea socialã. Astfel,
compania a investit peste 20 de
milioane de euro în protecþia
mediului în perioada 1998–2005,
în acest an, investiþiile Holcim
România fiind de aproximativ
2,5 milioane de euro în proiecte
privind protecþia mediului. 

Holcim România nu se dezminte atunci când spune cã este consecventã în aplicarea sistematicã a mãsurrilor
privind dezvoltarea durabilã a sa, a colaboratorilor ºi a societãþii în ansamblul ei.

Un exempllu recent este ºi cel care se referã la organizarea la fabrica de ciment din Câmpulung a Zilei
Porþillor Deschise, având tema „Reabilitarea carierelor: o iniþiativã durabilã”. La acest eveniment au partticipat
reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi centrale, clienþi, reprezentanþi ai mass-media ºi aii comunitãþii locale.





CÃMIN EXTRA/SUPER BCR
Credit imobiliar în lei/valutã

Visezi la o casã nouã? BCR te ajutã sã îþi împlineºti visul. Fie cã vrei sã-þi modernizezi ºi sã-þi
redecorezi casa în care stai sau sã te muþi într-una cu totul ºi cu totul nouã, poþi folosi unul dintre
creditele imobiliare CÃMIN EXTRA BCR (în lei) sau CÃMIN SUPER BCR (în valutã).

CARACTERISTICI

Destinaþia:
cumpãrarea sau construirea de imobile; 
cumpãrarea de terenuri aflate în intravilan; 
amenajãri/modernizãri/viabilizãri/reparaþii de locuinþe.

Moneda de acordare: RON, EUR, USD.

Suma maximã: maximum 75% din valoarea imobilului/terenului ce urmeazã a fi achiziþionat sau maximum
75% din valoarea devizului estimativ al construcþiei/amenajãrilor/modernizãrilor/viabilizãrilor/reparaþiilor
de locuinþe, precum ºi în funcþie de capacitatea de rambursare a solicitantului ºi a familiei acestuia, dacã
este cazul ºi de garanþiile constituite.

Termen maxim: 25 ani.

Avans: minimum 25% din valoarea imobilului achiziþionat/construit/amenajat sau a terenului.

Dobânda: se stabileºte în funcþie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea creditului; pânã la
data de 15 noiembrie 2006, BBCR reduce marja de produs pentru creditul imobiliar acordat în valutã (EUR) –
CÃMIN SUPER BCR – cu dobândã fixã în primul an de creditare cu 0,85 p.p. Astfel, dobânda finalã
pentru creditele CÃMIN SUPER BCR aprobate în perioada campaniei va fi de 6,4%, fixã în primul an de
creditare, iar ulterior variabilã.

Perioada de graþie: maximum 12 luni, în cadrul termenului de rambursare. În perioada de graþie, împru-
mutatul achitã numai comisioanele aferente, cu excepþia comisionului de administrare. Dobânda se calcu-
leazã lunar la soldul creditului ºi se capitalizeazã la sfârºitul perioadei de graþie, fiind inclusã în valoarea
creditului. 

Garanþii:
ipotecã de rangul I asupra imobilului cumpãrat din credit sau asupra unui alt imobil aflat în proprietatea

solicitantului sau a unei terþe persoane. În cazul construirii de locuinþe, creditul se garanteazã cu garanþii
imobiliare aparþinând solicitantului sau unor terþe persoane;

asigurarea bunurilor imobiliare care constituie garanþia creditului la o societate de asigurãri agreatã de
BCR ºi cesionarea poliþei de asigurare în favoarea bãncii;

asigurare de viaþã pentru persoanele care au calitatea de împrumutat ºi vârsta cuprinsã între 18 ºi
65 ani, oferitã în mod gratuit de cãtre bancã.



Forma de decontare este viramentul în contul: 
vânzãtorului locuinþei sau al terenului; 
societãþii de construcþii, care va executa lucrarea (eºalonat în funcþie de graficul de executare a

lucrãrilor);
împrumutatului, în cazul efectuãrii lucrãrilor în regie proprie.

Documente necesare: 
BI/CI (copie) pentru solicitant ºi, dacã este cazul, pentru coplãtitor(i); 
Certificat de cãsãtorie sau hotãrâre de divorþ, dacã este cazul (copie);
Documente necesare pentru justificarea veniturilor realizate (în funcþie de sursa de realizare a

veniturilor, respectiv: salarii, dividende, chirii, venituri realizate în strãinãtate etc.);
Documente specifice în funcþie de destinaþia creditului.

AVANTAJE:
Finanþarea oricãrui proiect de investiþii imobiliare, executarea lucrãrilor de construcþii putând fi

realizatã atât în regie proprie, cât ºi prin intermediul unei firme de construcþii;
Posibilitatea Refinanþãrii creditelor angajate la alte bãnci, inclusiv suplimentarea acestora;
Acordarea creditului fãrã garanþi;
Acordarea, la cerere, a unei  perioade de graþie de pânã la 12 luni, în cadrul termenului de rambursare; 
Efort financiar redus prin:
- oferirea de cãtre BCR de reduceri de dobânzi ºi comisioane pentru creditele CÃMIN SUPER BCR acor-
date în EUR cu dobândã fixã în primul an de creditare, aprobate pânã la data de 15 noiembrie 2006;

- perioada mare de creditare;
- oferirea gratuitã de cãtre bancã a certificatului de asigurare, pentru persoanele care au calitatea de
împrumutat ºi vârsta cuprinsã între 18 ºi 65 de ani împliniþi; 

Accesul la sume mai mari prin luarea în calcul atât a veniturilor solicitantului, cât ºi ale familiei sale,
dupã caz;

Economie de timp, prin apelarea la una dintre urmãtoarele modalitãþi de rambursare:
- oriunde ºi oricând în þarã prin reþeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsã reþea) din contul de card de

debit, pentru creditele în lei;
- utilizând serviciul e-BCR, nu mai este necesarã deplasarea la bancã pentru achitarea ratei de credit;
Documentaþie de credit simplificatã pentru:
- solicitanþii care au beneficiat de credite garantate cu garanþii reale imobiliare de la BCR în ultimele
12 luni, în aceastã situaþie, banca nemaisolicitând copii dupã contractul individual de muncã/ cartea de
muncã/registrul general de evidenþã a salariaþilor;

- solicitanþii care îºi încaseazã salariul lunar într-un cont curent/cont de card la BCR, banca nemaisoli-
citând adeverinþa de salariu ºi nici copii dupã contractul individual de muncã/cartea de
muncã/registrul general de evidenþã a salariaþilor.

Puteþi obþine informaþii legate de acest credit prin intermediul serviciului InfoBCR, sunând la numãrul de
telefon 0801.0801.227 (Romtelecom) sau *0801.227 (Vodafone), de luni pânã vineri între orele 8.00 ºi
20.00, iar sâmbãta între orele 8.00 ºi 12.30.

BCR. E în puterea noastrã



GIP GRUP – performanþe prin materiale
ºi tehnologii deosebite

Aºa se face cã în 2006,
Gip Grup SA în colaborare
cu SC Convas Constanþa ºi
sub conducerea antrepre-
norului AMEC – Earth &
Environmental, a reuºit sã fina-
lizeze cu succes lucrãrile de
reparaþii la pista principalã ºi
la bretelele de legãturã ºi
manevrã ale aeroportului
„Mihail Kogãlniceanu“ din
jud. Constanþa.

Dificultatea lucrãrii a con-
stat în regimul de lucru alert,
generat de exploatarea
intensã a pistelor de cãtre
aeronavele militare ºi de
condiþiile meteo, care pot

varia imprevizibil de la un
moment la altul.

Lucrãrile s-au desfãºurat
într-un cadru organizatoric
tipic american, impus ºi
supravegheat permanent de
contractorul general, firma
AMEC – Earth & Environ-
mental, companie cu tra-
diþie în repararea pistelor
din beton pentru aeronave
mari, localizate cu precã-
dere în America, Asia ºi
Pacific.

Evident, pentru a putea
lucra sub sigla AMEC, soci-
etatea GIP GRUP a trebuit sã
demonstreze profesionalism

în executarea lucrãrilor, arãtând
cã este dotatã corespunzãtor
cu utilaje, scule, tehnologii ºi
personal specializat.

GIP GRUP a trecut testul
cu succes, partea interesantã
a evaluãrii fiind cea în care
reprezentantul autorizat al
antreprenorului general (AG)
a fãcut o vizitã în cadrul
companiei, pentru a se
convinge de capacitatea
tehnicã disponibilã. Din
pãcate, nu aºa se întâmplã în
prezent, în special la achizi-
torii finanþaþi de buget, care
adjudecã licitaþii fãrã a
vedea dotarea firmelor par-
ticipante ºi a se convinge
de capacitatea tehnicã ºi
organizatoricã.

Lucrãrile de reparaþii la
pistele pentru aeronave au
constat în tratarea într-un
interval de 3 luni a 12 km de
rosturi – 3 km rost longitudinal
ºi 9 km rosturi transversale.
La acest gen de lucrãri,

Cunoscutã pentru reuºitele sale deosebite în diverse sectoare de activitate, reuºite legate
de ridiccarea unor construcþii cu un caracter special (coºuri de fum industriale, turnuri de
rãcire a apei, sstaþii de epurare etc.), Gip Grup SA ºi-a dezvoltat activitatea cu noi lucrãri
având la rândul lor unn caracter particular. ªi în acest domeniu, bogata bazã tehnicã, tehno-
logicã ºi logisticã de care ddispune i-a permis sã rezolve comenzi cu un caracter de unicat.

Aeroport M. Kogãlniceanu, jud. Constanþa



nu se pot face compromisuri
în detrimentul calitãþii pen-
tru a scurta durata de exe-
cuþie, riscurile implicate
fiind mult prea mari, dacã
ne imaginãm cã, pe aceste
cãi de rulare, vin ºi pleacã
aeronave care pot ajunge la
400 de tone.

De aceea, a trebuit acor-
datã o importanþã extraordi-
narã pregãtirii rosturilor
degradate în vederea refa-
cerii ulterioare. De aseme-
nea, sistemul de materiale
utilizat la refacere a fost ales
astfel încât sã satisfacã toate
exigenþele impuse de timpul
scurt de execuþie, de condiþiile
meteo, de traficul aerian
intens ºi de necesitatea de a
oferi durabilitate sporitã în
timp.

Materialele utilizate au fost
alese cu acceptul AG-ului,
ele fiind deja folosite de
AMEC, ca un sistem compact
ºi în alte locaþii, cum ar fi:

Germania – Frankfurt,
Hamburg, Leipzig, Rheine,
Bitburg, Spangdahlem;

Irlanda – Dublin;
Elveþia – Zürich;
Ungaria – Budapesta;
Danemarca – Copenhaga;
Polonia – Poznan, Settin,

Danzig;
Austria – Salzburg, Linz;
Olanda – Den Heldor;
Italia – Roma.

Tehnologia de reparare a
fost conceputã sub suprave-
gherea AMEC, GIP GRUP
având o contribuþie esenþialã
la stabilirea soluþiilor practice
ºi la elaborarea tehnolo-
giilor proprii de reparaþie.
Acestea au fost concepute
de cãtre specialiºtii sãi.

O descriere sumarã a
soluþiei aplicate se contu-
reazã, dupã cum urmeazã:

Iniþial, se face o carto-
grafiere a defectelor vizibile
ºi se evalueazã amploarea
lucrãrilor necesar a fi executate;

Se trece la pregãtirea
logisticii – instalaþii de tãiere/
frezare în beton, surse de
utilitãþi (apã, aer comprimat,
energie electricã), cãi de
transport rapid pentru mate-
riale, personal, moloz, scule
– deoarece trebuiau evacu-
ate ºi remobilizate toate
dotãrile de 10-15 ori pe zi, în
funcþie de traficul aerian;

Urmeazã pregãtirea ros-
turilor în vederea refacerii –
respectiv îndepãrtarea pãrþilor

neaderente prin tãiere, fre-
zare ºi sablare;

Se aplicã apoi un cofraj
care sã menþinã rostul
deschis în timpul turnãrii
unui beton epoxidic pentru
refacerea muchiilor rostului;

În final, se trateazã efec-
tiv rostul prin introducerea
unui fund de rost ºi etanºarea
cu un mastic special.

În concluzie, putem afirma
cã lucrarea a fost un real
succes, aprecierile AMEC
fiind de la foarte  bine în sus,
antreprenorul american expri-
mându-ºi intenþia de a
colabora cu firma noastrã ºi
pe viiitor pentru intervenþii
de amploare ºi mai mare.

În plus, considerãm cã
firma noastrã a contribuit
activ la buna desfãºurare a
spectacolului aviatic organi-
zat între 29-30 iulie 2006
pe Aeroportul Intternaþional
„Mihail Kogãlniceanu” cu
ocazia sãrbãtoririi cente-
narului „Traian Vuia”.

Bucureºti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod poºtal 030218
Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75;  021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@clicknet.ro

pistã aeroport
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Noua generaþie de fibre pentru armarea
betonului folosit în aplicaþii exterioare

Tradiþional, proiectanþii vor încorpora, de asemenea, în
placa de beton, unul sau douã straturi de plasã din sârmã
pentru armare. În termeni generali, cantitatea micã de oþel
de armare, care este utilizatã în mod uzual în acest tip de
construcþii, nu va mãri semnificativ capacitatea portantã a
plãcii, nu va avea un rol de compensare a condiþiilor neu-
niforme ale solului ºi nici nu va permite reducerea grosimii
plãcii. Scopul fundamental al plasei din oþel utilizate într-o
placã amplasatã pe sol este, în principal, de a þine legate
fisurile distribuite neuniform, odatã ce ele au apãrut.
Pentru a fi eficientã în domeniul controlului fisurilor, plasa
din oþel trebuie sã fie dimensionatã corect, în conformitate
cu mãrimea dalei de beton, ºi amplasatã la partea supe-
rioarã, de obicei, la 50 mm sub nivelul plãcii.

FIBRE DDE PPOLIPROPILENÃ PPENTRU MMICROARMARE
Atât timp cât plasa din oþel nu previne apariþia fisurilor,

este de la sine înþeles cã, în aplicaþiile externe, apa ºi
sãrurile folosite la dezgheþare penetreazã uºor aceste fisuri
ºi intrã în contact cu armãtura din oþel. În acest caz, existã
o foarte mare probabilitate ca plasa din oþel încorporatã sã
rugineascã ºi apoi sã se dilate, apãrând astfel degradãri ale
betonului (fig.1). Aceste rezultate pot fi dezastruoase pentru
beton ºi sunt costisitoare pentru client. 

Încã de la mijlocul anilor 1990, în plãcile de beton au
fost adãugate pentru microarmare fibrele din polipro-
pilenã, dozate la 0,9 kg/m3. Acestea asigurã protecþie
împotriva ciclurilor de îngheþ/dezgheþ ºi un control tim-
puriu al fisurilor, îmbunãtãþind omogenitatea amestecului
ºi rezistenþa la impact. Ulterior, au fost construite cu
succes multe plãci exterioare de beton, folosindu-se fibre
din polipropilenã pentru microarmare, înlocuindu-se
astfel plasa din oþel ºi antrenorul de aer.

CERINÞE DDE PPROIECTARE
Cerinþele crescânde privind durabilitatea ºi costurile

de întreþinere scãzute pentru platformele moderne de
beton destinate sã suporte încãrcãri mari, cum ar fi par-
cãrile de camioane ºi platformele pentru manipularea
containerelor, sunt provocãri pentru proiectanþi. Datoritã
cunoaºterii faptului cã fibrele din polipropilenã pentru
microarmarea betonului nu influenþeazã rezistenþa la
încovoiere a betonului, proiectanþii au folosit deseori
armarea cu fibre din metal. Totuºi, în timp ce fibrele din
metal oferã o creºtere a rezistenþei ºi a capacitãþii portante
pentru o anumitã grosime a plãcii, este ºtiut cã unii clienþi
preferã sã nu riºte pãtarea cu ruginã a plãcii, cauzatã de
fibrele metalice aflate la suprafaþã. 

Ca fabricanþi ai gamei de fibre de polipropilenã
Fibermesh ºi pionieri ai macrofibrelor din polimer de
înaltã performanþã (HPP), SI Concrete Systems – acum
parte a concernului Propex – a lansat pe piaþã Novomesh
External, un  material de nouã generaþie pentru armarea
betonului folosit în aplicaþii exterioare.

CONTROLUL CCONTRACÞIEI PPLASTICE TTIMPURII
Aceastã tehnologie de utilizare a fibrelor este o combi-

naþie tehnicã de micro ºi macrofibre sintetice, care prezintã
un mare avantaj atât în proiectare, cât ºi în execuþie.
Microfibrele oferã controlul contracþiei plastice timpurii ºi
stabilizarea fisurãrii, precum ºi rezistenþa mãritã la
degradãrile din cauza îngheþului/dezgheþului. 

Deformarea sinusoidalã a macrofibrelor asigurã anco-
rarea maximã în beton ºi oferã mãriri semnificative ale
rezistenþei la încovoiere ºi o remarcabilã performanþã
postfisurare (fig. 2), aºa cum a fost demonstrat de testele
efectuate în laboratoarele  independente din întreaga lume. 

În Marea Britanie, proiectarea majoritãþii plãcilor
exterioare de beton este bazatã, în mod curent,  pe
metode dezvoltate pentru autostrãzi ºi pardoseli
industriale.

Uzual, aceste plãci au o grosime dee 200–300 mm ºi
sunt produse dintr-un beton cu o rezistenþã de
30–40 Mpa, care înglobeazã un aditiv aantrenor de aer,
asigurându-se un conþinut de aer de aproximativ 5%.
Incluziunile microscopice de aerr create de aditiv permit
ca tensiunile interne în betonul întãrit sã fie reduse atunci
când apa se ddilatã în timpul ciclurilor de îngheþ/dezgheþ,
diminuându-se astfel distrugerea prin fisurare, crãparre. Fig. 1 – Fisurã în placa de beton armatã tradiþional,

cu urme de ruginã provenind de la plasa din oþþel

„Cerinþele crescânde privind durabilitatea ºi costurile de întreþinere scãzute
pentru platformele modderne de beton destinate sã suporte încãrcãri mari,

cum ar fi parcãrile de camioane ºi platformele peentru manipularea
containerelor, sunt provocãri pentru proiectanþi.”

Autor: Trevor Atkinson – SI CONCRETE SYSTEMS
Traducere din englezã: ing. C. Kalambayi



Testarea panoului condusã de specialistul în beton
Stefan Bernard de la TSE Pty Ltd, Sydney, Australia a con-
firmat cã acestea prezintã o mai mare capacitate post-
fisurare decât panourile similare armate cu plasã tip A142
ºi A193. Sistemul de fibre sintetice a fost testat conform
BS 5075-2(1) (100 cicluri) ºi oferã protecþie împotriva
efectelor de degradare produse de ciclurile de îngheþ/dezgheþ
(fig.3) ºi a exfolierii cauzate de sãrurile de dezgheþare.

În combinaþia sa unicã de macro ºi microfibre sinte-
tice, Novomesh External poate furniza diminuãri semni-
ficative atât ale timpului total de execuþie, cât ºi ale
costului prin reducerea grosimii plãcii ºi eliminarea
nevoii de a tãia ºi a amplasa plasa din oþel destinatã
controlului fisurilor. Acest produs eliminã, de asemenea,
problemele ºi riscurile asociate cu incorecta amplasare ºi
poziþionare a plasei din oþel destinate controlului
fisurilor, furnizând o reþea de fibre de armare inte-
gralã, în întreaga masã a betonului, superioarã calita-
tiv. Acest tip de armare a betonului este ideal pentru
utilizarea într-o gamã largã de aplicaþii, incluzând:

platforme exterioare;
parcãri de camioane;
zone portuare/docuri;
zone de manevrare avioane în aeroporturi;
drumuri;
acostamente/alei pietonale/piste pentru cicliºti;
piste pentru maºini golf;
rampe pentru vapoare;
drumuri private (fig. 4).

CONCLUZII
Sistemul de fibre poate fi adãugat în beton fie pe

ºantier, fie la staþia de betoane ºi amestecat cel puþin
5 minute la viteza maximã de amestecare pentru a asigura
distribuþia uniformã a fibrelor în amestec. Dozajul materi-
alului poate varia în funcþie de destinaþie ºi de cerinþele de
performanþã, dar va respecta, în general, urmãtoarele
recomandãri: 

Trotuare, alei pietonale ºi alte aplicaþii care permit
încãrcãri mici: 2–4 kg/m3;

Plãci de beton, zone de parcare, drumuri private ºi
alte aplicaþii care permit încãrcãri mai mari: 4,5–7 kg/m3.

Acest sistem unic de fibre permite ºi utilizarea unor
dozaje mai mari, care echivaleazã cu performanþe cres-
cute, betonul menþinându-ºi o bunã lucrabilitate în stare
plasticã. 

Folosirea sistemului de fibre conferã o gamã largã de
beneficii, printre care putem enumera armarea tridimen-
sionalã care va fi amplasatã totdeauna corect ºi inhibarea
dezvoltãrii fisurilor/crãpãturilor.

Bibliografie: Institutul Britanic de Standarde, BS 5075-
2:1982 Aditivi de beton. Specificaþii pentru aditivii
antrenori de aer 

Produse comercializate de cãtre IRIDEX GROUP PLASTIC SRL –
Departamentul Materiale Speciale de Consttrucþii.

Fig. 2 – Performanþe postfisurã 

Fig. 3 – Rezistenþa îngheþ/dezgheþ

Fig. 4 – Aplicaþie tipicã pentru armarea cu fibre
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SEZONUL DDE… „„TIMP FFRIGUROS”

„Nu se lucreazã la temperaturi mai mici de +5 0C!“
Aproape cã nu existã fiºã tehnicã de produs care sã nu
atragã atenþia asupra acestui lucru. În perioada normalã
de lucru, nu bãgãm de seamã aceasta, dar când se apropie
„timpul friguros” – cu temperaturi mai mici de +5 0C,
cãutãm cu „înfrigurare” acele produse speciale care sã
zicã contrariul: „Se poate lucra la temperaturi sub +5 0C“.
Calendaristic, perioada de „timp friguros” începe în
15 noiembrie ºi þine pânã pe 15 martie, dar pot apãrea
temperaturi sub „00” ºi înainte ºi dupã. Se lucreazã cu
restricþii ºi/sau cu luarea unor mãsuri speciale de pro-
tecþie, mai ales pentru procesele aºa-zis umede, care sunt
influenþate de temperaturile scãzute. Mãsurile sunt speci-
fice fiecãrei categorii de lucrãri pentru a îndeplini
cerinþele impuse de reglementãrile în vigoare.

S-au dus timpurile când, în general, constructorii între-
rupeau activitatea în timpul iernii. Astãzi, perioada de
timp friguros a devenit, practic, una „normalã“ de lucru,
colegii de pe ºantiere având termene de predare, care nu
þin seama de ea: ei trebuie sã lucreze la exterior, sã toarne
betoane, sã hidroizoleze, sã zideascã, sã tencuiascã, sã
vopseascã faþadele, iar la interior, chiar dacã instalaþia de
încãlzire încã nu este pusã în funcþiune, sã execute lucrãri
de tencuire/gletuire/vopsire, sã lipeascã placaje, parchet,
covoare, mochetã etc.

Unele proiecte mari chiar acum au început ºi sezonul
rece le prinde din plin.

Nu este deloc uºor!
Producãtorii de materiale cunosc ºi ei aceste lucruri ºi

încearcã sã vinã în întâmpinarea constructorilor cu mate-
riale speciale, care sã-i ajute sã lucreze în aceste condiþii
cu respectarea cerinþelor impuse prin proiect, specificaþii
tehnice, standarde, normative etc.

PRODUSE                     PPENTRU TTIMPUL FFRIGUROS

Dintre produsele                       concepute pentru a ajuta
la desfãºurarea lucrãrilor pe timp friguros, vã prezentãm
în continuare urmãtoarele:

aditiv „anti-îngheþ“ pentru betoane/ Betonfrostschutz;
aditiv „anti-îngheþ“ pentru mortare/ Mörtelfrostschutz;
aditiv pentru accelerarea uscãrii ºapelor/Estrich

Express X3;
hidroizolaþie pe bazã de bitum aplicatã la rece 2K-

Winter/ Dickbeschichtung 2K Winter;
adeziv flexibil alb rapid/Schnell Flex Klebemörtel

Weiss.

Aditiv „„anti-îîngheþ“ ppentru bbetoane/Betonfrostschutsz

Este un produs care ajutã la turnarea
betoanelor pânã la temperaturi de -10 0C.

Fiind complet lipsit de cloruri,
betonul cu aditiv se poate utiliza fãrã
restricþie la executarea elementelor din
beton armat/precomprimat. 

Se poate livra sub forma de lichid  –
bidoane de 25 l, sau pulbere-saci 20 kg
ºi se adaugã în beton – la staþia de
betoane sau la ºantier, în proporþie de circa 1%.

Trebuie subliniat de la început cã, deºi l-am numit
„anti-îngheþ”, mai corectã ar fi denumirea de „protecþie la
îngheþ”; a nu se înþelege cã aditivul  face ca betonul – de
fapt, apa din beton – sã nu îngheþe. Utilizarea aditivului
nu exclude nici mãsurile de preparare a betonului pe timp
de iarnã, ºi anume: dezgheþarea agregatelor, utilizarea
apei calde, folosirea cu precãdere a cimenturilor fãrã
adaosuri ºi nici mãsurile de protecþie a elementelor tur-
nate, în special a celor cu secþiuni mici.

Efectul principal al aditivului este acela de declanºare
mai rapidã a reacþiilor de hidratare ºi obþinerea în con-
secinþã a rezistenþei minime la îngheþ.

Este utilizat pe scarã mai largã aditivul sub formã
lichidã, care este uºor de dozat, dar trebuie depozitat la
temperaturi pozitive, în timp ce aditivul sub forma de
pulbere – care nu are probleme cu depozitarea, este de
preferat în cazurile în care betonul se preparã în cantitãþi
mici direct pe ºantier. 

Aditivii de tip „anti-îngheþ” nu sunt definiþi ca atare în
SR EN 934–2 ºi, în consecinþã, punerea lor pe piaþã se
face pe baza agrementului tehnic.

Aditiv aanti-îîngheþ ppentru mmortare

Este un produs lichid, pe bazã de
cloruri care, adãugat în mortarele de
zidãrie ºi tencuialã (inclusiv cu
conþinut de var), precum ºi în
betoanele/ºapele simple (nearmate),
face posibilã executarea lucrãrilor
pânã la temperaturi de -10 0C.

Aditivul se adaugã în apa de
amestecare, proporþia apã:aditiv vari-
ind în limitele de 1:15 pentru o temperaturã de circa
-3 0C ºi 1:6, pentru  o temperaturã de circa -9 0C.

Baumit Romania –
produse                             de… sezon!

ing. Mihalache PÃUN –  Product Manager Murexin, Baumit România
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Ca ºi la betoane, ºi în acest caz trebuie respectate

masurile de lucru pe timp friguros, prevãzute în reglemen-

tãrile specifice în vigoare.

Livrare: bidoane de 5 ºi 25 kg;

Consum: circa 15-50 kg/mc de mortar/ºapã, în funcþie

de temperaturã.
Aditiv ppentru aaccelerarea uuscãrii

ºapelor/Estrich EExpress XX3

Este un aditiv cu acþiune combi-

natã: plastifiant, antrenor de aer ºi cu

efect de accelerare a procesului de

uscare, în vederea reducerii timpului

de aºteptare-uscare, necesar obþinerii

condiþiilor de umiditate remanentã

impuse de aplicarea unor finisaje, cum

sunt, de exemplu: maximum 2,5%

pentru lipirea parchetului, maximum 3,5% pentru apli-

carea de finisaje epoxidice etc.

Mãsurãtorile de umiditate în ºapã, cu ºi fãrã aditiv, la

temperaturi normale (interior încãlzit) sunt prezentate în
tabelul 1. 

Hidroizolaþie ppe bbazã dde bbitum

2K WWinter/Dickbeschichtung 22K WWinter

Este un produs bicomponent de

hidroizolare pe bazã de bitum-cau-

ciuc, fãrã solvenþi, cu elasticitate ridi-

catã (poate prelua ºi fisuri), aplicabil la

rece pânã la temperaturi de -5 0C.

Se utilizeazã la interior ºi exterior

pentru hidroizolaþii contra umiditãþii

terenului, a infiltraþiilor, a apei fãrã pre-

siune ºi chiar a apei sub presiune, la fundaþii, pereþi sub-

sol, la clãdiri de locuinþe sau comerciale, garaje

subterane, balcoane, terase, ziduri de sprijin etc.

Se foloseºte ºi pentru lipirea perimetralã a plãcilor

rigide de termoizolaþie.

Mod de ambalare: 32 kg( comp. A=24 kg + comp. B=8 kg);

Depozitare: 6 luni, loc uscat ºi rãcoros, în ambalaje

originale; 

Consum:

circa 4 kg/m2 – hidroizolaþie contra umiditãþii

terenului, cu grosimea minimã de 3,5 mm;

circa 5 kg/m2 – hidroizolaþie contra apei fãrã pre-

siune, cu grosimea minimã 4,5 mm;

circa 6 kg/m2 – hidroizolaþie contra apei sub pre-

siune, cu grosimea minimã 5,0 mm (minimum 2 straturi –

primul strat armat cu plasã din fibre de sticlã);

Lucrabilitate: circa 1 orã;

Rezistenþã la ploaie: dupã circa 3 ore;

Punere sub sarcinã: circa 3 zile la +5 0C; circa 7 zile la

temperaturi între 00 ºi -5 0C;

Amorsã: Emulsie rapidã de bitum – cauciuc/Voranstrich

Schnell.
Adeziv fflexibil aalb rrapid/Schnell FFlex KKlebemörtel WWeiss

Este un adeziv flexibil special, clasa
C2F-S1 conform SR EN 12004, respec-
tiv SR EN 12002. Adezivul flexibil alb
rapid este recomandat pentru cazurile
în care se doreºte/este necesarã o lipire
„rapidã“ a placajelor la interior ºi exte-
rior, pereþi ºi pardoseli. Dat fiind faptul
cã lucreazã în strat de pânã la 20 mm,
se poate folosi, practic, pentru toatã
gama de placaje, de la cele mici tip mozaic – caz în care
poate fi chit, gresie porþelanatã, plãci ceramice de toate
tipurile, pânã la plãci din marmurã, piatrã naturalã ºi arti-
ficialã de dimensiuni mari ºi grele.

Întrucât se întãreºte repede, ajutã la rezolvarea proble-
melor de placare la temperaturi scãzute sau în cazuri de
urgenþã. Temperatura minimã în momentul aplicãrii tre-
buie sã fie mai mare de +5 0C, dar faþã de un adeziv nor-
mal, atinge mai repede rezistenþa necesarã la îngheþ ºi, ca
urmare, se reduce durata de aºteptare pânã la punerea în
exploatare.

ÎN LLOC DDE CCONCLUZII

Nu este uºor, dar cu grijã ºi cu atenþie se poate lucra ºi
pe timp friguros!

Trebuie analizat fiecare caz în parte, trebuie luatã în
calcul prognoza pe termen mediu ºi scurt, posibila
scãdere a temperaturii în perioada imediat urmãtoare
punerii în operã, astfel încât alegerea sistemului/produ-

sului sã se facã în cunoºtinþã de cauzã,
inclusiv cu prevederea mãsurilor nece-
sare de protecþie. 

Cititorul interesat se poate adresa

direct la Baumit România, bdul Iuliu

Maniu nr. 600. Telefon 350.01.03/05 –

Serviciul Tehnic, mobil 0722-317.644. 

Tabelul 1: Mãsurãtori de umiditate în ºapã
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Mortarul universal U 40 PAGEL cu
granulaþia de 0 – 4 mm este un mortar
numai pe bazã de ciment îmbunãtãþit
cu adaos mineral de microsilice care
îi conferã urmãtoarele proprietãþi:

îndeplineºte condiþiile pentru
un material de construcþie clasa A1
(necombustibil), în conformitate cu
DIN 4102/1;

poate fi încadrat ca mortar de
protecþie contra incendiului în clasa
de rezistenþã la foc F 90;

are creºtere controlatã de volum
ca toate mortarele PAGEL ºi prezintã
stabilitate;

nu prezintã contracþii la uscare;
are aderenþã ridicatã;
poate fi livrat ºi cu fibre din oþel

sau din material plastic;
deosebit de indicat pentru

lucrãri pe suprafeþe verticale ºi
deasupra capului; 

cu consistenþã plasticã, mortarul
U 40 poate fi folosit de la grosimi
foarte mici pânã la grosimi mari, apli-
carea mortarului U 40 cu granulaþia
de 0 – 4 mm, fiind completatã cu
urmãtoarele produse:

- U 02  masã finã de ºpaclu – cu
granulaþia 0 – 0,2 mm;

- U 05  masã de ºpaclu – cu granu-
laþia 0 – 0,5 mm;

- U 10 mortar fin/amorsã – cu
granulaþia 0 – 1,0  mm;

- U 80  mortar de reparaþie – cu granu-
laþia 0 – 8,0  mm;

- U 160  mortar de reparaþie – cu
granulaþia 0 – 16,0  mm;

produsele sunt controlate în
conformitate cu normele în vigoare,
producþia acestora fiind certificatã
conform ISO 9001;

poate fi aplicat cu mistria, prin
driºcuire sau prin torcretare, prelu-
crarea fiind foarte uºoarã;

dezvoltã rezistenþe mecanice
ridicate, putând fi pus sub sarcinã în
câteva zile;

permite difuzia vaporilor de apã
ºi este rezistent la gelivitate ºi la acþi-
unea sãrurilor de dezgheþ;

frâneazã procesele de coro-
ziune ºi de dezalcalinizare a
betoanelor.

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Unul dintre produsele firmei PAGEL® SPEZIAL-BETON cu o gamã largã de utilizãri în multe domenii este
mortarul universal U 40 PAGEL. 

Un mortar cu domenii de utilizare universale
ºi rezistent la foc
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Aceste proprietãþi permit folosirea
acestor mortare universale, de tip
U PAGEL, în foarte multe domenii:

în locuri unde este necesarã
protecþia împotriva focului, cum ar fi:

montarea uºilor de protecþie
contra incendiilor – putând fi folosit
între toc ºi perete;

strãpungeri de þevi prin zid;
tuburi de ventilaþie;
închideri contra incendiilor cum

sunt golurile din pereþi;
tencuieli la pereþi ºi tavane inte-

rioare sau la faþade;
lucrãri de reparaþie a betoanelor;
montarea materialelor de con-

strucþie (cãrãmizi, plãci de faianþã ºi
gresie etc.);

strat de egalizare a pardoselilor
ºi executarea pardoselilor industriale; 

lucrãri cosmetice în toate tipu-
rile de construcþii;

lucrãri de ºpãcluire la elemen-
tele prefabricate;

egalizarea rugozitãþilor ºi a
denivelãrilor în pereþi ºi tavane din
beton;

închiderea porilor ºi defectelor
la suprafeþe din beton;

fixarea cablurilor ºi conductelor
în ºliþuri în beton etc.

Datoritã proprietãþilor enumerate
mai sus, Mortarul Universal U PAGEL
este un material care s-a dovedit a fi
cunoscut din ce în ce mai mult pe
piaþa constructorilor din þarã ºi de
peste hotare, având ca avantaj aplica-
bilitatea uºoarã ºi numeroasele
domenii de utilizare.

De asemenea, eficacitatea acestui
material constã în diminuarea sorti-
mentelor de materiale (specializate
într-un singur domeniu de utilizare)
întâlnite pe cele mai multe ºantiere.

Pentru noi este o datorie sã livrãm
produse de foarte bunã calitate ºi sã
oferim consiliere tehnicã competentã
clienþilor noºtri. 
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Legea calitãþii în construcþii
din nou în atenþia specialiºtilor

dr. arh. Gheorghe POLIZU

Pânã în 1989, problema – în mare vorbind – a avut un
mod de rezolvare care nu mai putea fi pãstrat dupã
revoluþie. Acesta se baza la proiectare pe un ansamblu de
reglementãri privind dimensionarea structurilor de rezis-
tenþã din diferite materiale ºi o reglementare generalã care
a evoluat în timp privind „proiectarea antiseismicã a con-
strucþiilor de locuinþe, social-culturale, agrozootehnice ºi
industriale”, cunoscut sub denumirea P100. Aceste regle-
mentãri erau aplicate de proiectanþi, verificate de CTE-urile
institutelor ºi centrelor de proiectare ºi aplicate de con-
structori pe ºantiere, întregul proces fiind asistat de
Inspectoratul de Stat pentru Calitatea Construcþiilor. În acelaºi
timp, pentru programele de largã repetabilitate se foloseau
proiecte tip pentru clãdiri întregi - de exemplu, în dome-
niul locuinþelor sau, mai ales, în domeniul construcþiilor
industriale, era asiguratã o largã producþie de elemente
structurale prefabricate din beton armat sau policompri-
mat, toate beneficiind de încercãri la scara 1/1.

Sistemul nu mai putea fi pãstrat pentru cã, alãturi de
proiectanþi ºi constructori, responsabilitatea revenea
ministerelor economice ºi altor organe centrale ºi locale
supervizate, aºa cum am spus, de Inspectoratul de Stat.
Or, în afarã de proiectanþi ºi constructori, întreaga organi-
zare a responsabilitãþilor dispãruse dupã 1989.

Alarmaþi de situaþia creatã, specialiºtii din construcþii
au încercat sã o rezolve imediat dupã  decembrie 1989,
speriaþi ºi de seismul puternic din mai 1990, care parcã
voia sã ne atenþioneze cã lipsa unei reglementãri adaptate
situaþiei ar putea fi fatalã. În dezordinea ce se prefigura
prin disoluþia institutelor ºi centrelor de proiectare de stat,
care, prin CTE-uri, stãpâneau – de bine, de rãu – corecti-
tudinea soluþiilor constructive la un nivel de calitate-
siguranþã minim, era imperios necesarã o rezolvare rapidã
a situaþiei.

Curând, în primãvara anului 1990, a ajuns în þara
noastrã textul Directivei 89/106 CEE privind armonizarea
legilor, reglementãrilor tehnice ºi a prevederilor adminis-
trative ale statelor membre, referitoare la produsele pentru
construcþii, care a lansat cele ºase cerinþe esenþiale
privind calitatea în construcþii ºi a afirmat cã: „revine
statelor membre sã se asigure cã pe teritoriile lor, clãdirile
ºi lucrãrile de inginerie civilã sunt proiectate ºi executate
astfel încât sã nu punã în pericol siguranþa persoanelor,
animalelor domestice ºi a proprietãþii, respectând totodatã
ºi alte cerinþe esenþiale în interiorul bunãstãrii generale”
(citat din preambulul Directivei).

S-a înþeles destul de repede de cãtre colectivul de spe-
cialiºti care încercau sã elaboreze o reglementare nouã
privind calitatea în construcþii cã responsabilitatea nu mai
poate sã aparþinã organelor centrale ºi locale, cã trebuie
antrenaþi în acþiune noi actori: specialiºtii din construcþii,
asociaþiile profesionale ale acestora, societãþile de con-
strucþii care executã lucrãri pe ºantiere, furnizorii de mate-
riale, produse ºi echipamente, dar, mai ales, investitorii ºi
proprietarii construcþiilor. S-a înþeles totodatã cã fiecare
participant la conceperea ºi executarea unei construcþii
noi sau la consolidarea ori la modernizarea celor exis-
tente poate fi fãcut responsabil pentru contribuþia sa la
realizarea construcþiei. Din aceastã cauzã, cu toate cã au
fost avute în vedere, nu au fost incluse printre actori ºi
societãþile de asigurãri în construcþii, puþin dezvoltate la
începutul ultimului deceniu al secolului trecut. De altfel,
nici Directiva nu face referire direct la implicarea acestui
tip de instituþii.

Având deci, pe de-o parte, Directiva amintitã ºi, pe
cealaltã parte, cristalizându-se noua concepþie privind
responsabilitãþile în construcþii, care excludeau statul ºi
administraþiile centrale ºi locale, a fost construit punct cu
punct un nou sistem al calitãþii în construcþii. Ca urmare,
prin 1992 a fost lansatã o primã variantã a unei legi a
calitãþii în construcþii.

În paralel, au fost organizate comisii de atestare a spe-
cialiºtilor verificatori tehnici de proiecte, experþi tehnici ºi
responsabili tehnici cu execuþia, care urmau sã super-
vizeze proiectele prezentate pentru a fi obþinutã autori-
zarea construirii. Proiectele erau elaborate de persoane
fizice autorizate sau birouri de proiectare particulare cu
statut de societate comercialã cu rãspundere limitatã,
înlocuind în acest fel fostele CTE-uri din cadrul marilor
institute sau centre de proiectare de stat.

Perioada 1992 – ianuarie 1995 a fost o perioadã de
luptã cu neînþelegerea, neºtiinþa, cu ambiþii ºi orgolii în
care textul viitoarei legi a calitãþii a fost analizat ºi discu-
tat în cercuri de specialiºti, în comisii ºi plenul Parlamentului,
rezultatul fiind Legea nr.10/1995 privind calitatea în
construcþii.

De atunci au trecut aproape doisprezece ani. În toatã
aceastã perioadã, Legea 10/1995 privind calitatea în con-
strucþii a funcþionat, ºi a funcþionat bine. De altfel, dupã
ºtiinþa mea, este singura lege care pe parcursul a mai mult
de un deceniu a suferit minime modificãri, fiind înþeleasã
ºi aplicatã de toþi actorii implicaþi în construcþii.

România este o þarã situatã într-o zonã afectatã periodic de seisme puternice pe mai mult de jumãtatte din teritoriul
sãu. Din acest motiv, mai ales dupã devastatorul seism din noiembrie 1940, specialiiºtii din construcþii, ingineri ºi
arhitecþi, dar ºi specialiºtii în seismologie inginereascã au fostt preocupaþi de a gãsi soluþii care sã reducã pierderile de
vieþi omeneºti ºi daunele materiale produuse de cutremure.

continuare în pagina 24
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Desigur cã reglementarea nu este perfectã ºi poate cã
acum, când suntem la poarta de intrare în UE, am putea
vorbi de modernizarea ei, introducând în text corectãrile
pentru formulãrile mai puþin izbutite.

În general, legea este bine primitã, dar existã ºi critici.
Cele mai vehemente sunt cele fãcute de cãtre domnul
doctor inginer Felician Eduard Ioan Hann care, în activi-
tatea sa de zi cu zi, nu se ocupã nici cu proiectarea con-
strucþiilor, ºi nici cu execuþia acestora. Obiecþiile
domnului Hann atacã legea pe un front larg. Unele sunt
discutabile ºi le-am putea înþelege. Vorbesc evident,
numai în nume propriu. Altele, nu!

Critica, de exemplu, se îndreaptã împotriva includerii
în lege a celor ºase cerinþe esenþiale ºi a refuzului ministe-
rului, Inspectoratului  de Stat în Construcþii, a altor factori,
între care ºi Patronatul Societãþilor din Construcþii, de a
regla calitatea în construcþii prin sistemul de asigurãri.

Critica este vehementã! Spre surprinderea mea, dom-
nul oponent scrie: „Legea 10/1995 privind calitatea în
construcþii este o lege perimatã, neadaptatã promovãrii
unor metode liberale, economice, de asigurare a calitãþii
construcþiilor, tributarã vechilor concepþii asupra rolului
statului ca organ suprem de control înarmat cu puterea de
a amenda ºi interveni punitiv fãrã o responsabilitate con-
cretã privitoare la efectele benefice ale mãsurilor prescrise
în urma inspecþiilor efectuate.” (Revista Construcþiilor
nr. 18, p. 96).

Apreciez critica drept „rãutãcioasã” cu menþiunea cã
domnul Hann nu a înþeles cã o lege cuprinde dispoziþii a
cãror nerespectare, în mod natural, trebuie sancþionatã.
Fãrã sancþiuni, textul devine superfluu. Desigur, în alte
þãri, prima de asigurare este variabilã în funcþie de criterii
avute în vedere de societãþile de asigurare, între care
probabil cã ºi calitatea lucrãrilor are un loc. Dar în cazul
unui accident, este pueril sã crezi cã totul se încheie
printr-un gentil agrement încheiat cu societatea de asigu-
rare! Intervine ºi poliþia!

Pentru a obþine un punct de vedere calificat, personal
am profitat de workshop-ul organizat de Ministerul Trans-
porturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi Bureau Veritas cu
tema „Calitatea în construcþiile civile ºi industriale”, la
Bucureºti, în 28 februarie 2006. Discutând despre
calitate, participanþii au fãcut referiri la Legea
francezã 78-12, cunoscutã ca „Legea Spinetta”, dupã
numele celui care a promovat-o.

Am profitat de ocazie ºi am solicitat o comparaþie – o
expertizã – a calitologilor francezi între Legea 10/1995
privind calitatea în construcþii ºi legea francezã.

Spre bucuria mea, prin bunãvoinþa Bureau Veritas, a
fost transmisã o analizã comparativã a celor douã legi
semnatã de domnul N. Vauthier, în care se precizeazã în
sintezã (citez din traducerea fãcutã de Bureau Veritas):
„Legea româneascã 10/1995 referitoare la calitatea în
construcþii este, de departe, mult mai vastã decât Legea
francezã 78 -12 din 04.01.1978, numitã Spinetta, în
sensul cã:

ea prevede dispoziþiile care trebuie respectate nu
numai în materie de construcþie nouã (singurul domeniu
luat în considerare de Legea Spinetta), dar ºi perioada de
exploatare, pentru întreþinerea construcþiilor ºi, dacã este
cazul, pentru demolarea lor;

ea defineºte rolurile ºi obligaþiile diferiþilor
intervenienþi;

ea determinã natura responsabilitãþilor implicate în
caz de dezordini ºi sancþiunile penale corespunzãtoare.

Ea nu poate fi, deci, comparatã în mod direct cu Legea
Spinetta, al cãrei obiect esenþial este:

sã publice o prezumþie de responsabilitate a interve-
nienþilor în actul de construire;

sã stabileascã condiþiile în care aceºti intervenienþi
trebuie sã fie asiguraþi în responsabilitate ºi daune.

Singurul domeniu comun al celor douã legi este cel
care priveºte controlul construcþiilor. Totuºi modalitãþile
prevãzute sunt foarte depãºite în mãsura în care legea
româneascã face apel la intervenienþi multipli (verificatori
de proiecte, diriginþi de ºantier, experþi…) a cãror compe-
tenþã este limitatã la un domeniu particular (proiectare,
execuþie…) ºi dotaþi cu putere de decizie vis-a-vis de
proiectanþi ºi/sau antreprenori (art. 32 prevede cã Inspec-
toratul de Stat poate decide oprirea lucrãrilor ºantierului).

Nu acesta este cazul legislaþiei franceze care instau-
reazã un „controlor tehnic” unic, ce intervine în diferite
etape ale proiectului ºi nu este dotat cu vreun mijloc de
constrângere vis-a-vis de pãrþile implicate în actul
construirii, rolul sãu limitându-se la formularea de opinii
tehnice în atenþia investitorului.

În fine, obligaþia de asigurare instauratã de Legea
Spinetta nu a gãsit nicio echivalenþã în legea româneascã.

În ceea ce priveºte modalitãþile de îmbunãtãþire a legii
româneºti:

Sistemul de asigurare obligatorie introdus în Franþa
prin intermediul Legii Spinetta a condus în mod indu-
bitabil la o anumitã deresponsabilizare a pãrþilor impli-
cate în actul construirii, care dãuneazã calitãþii lucrãrilor
de construcþie.

Deci, nu ar fi judicios sã se transpunã acest model în
fapt, chiar dacã, aºa cum am vãzut, punerea în aplicare a
unei asigurãri paralele cu sancþiunile penale ar putea fi de
naturã sã furnizeze o reparare mai rapidã în cazul unor
dezordini.”

În finalul textului, domnul Vauthier subliniazã cinci
idei asupra cãrora ar trebui sã se îndrepte procesul de
reflecþie, care ar putea conduce la oarecare îmbunãtãþire
a legii româneºti a calitãþii construcþiilor. Aceste idei, cu
care nu pot sã nu fiu de acord, sunt:

1. armonizarea cerinþelor de calitate definite în art. 5
cu cerinþele Directivei europene referitoare la produsele
pentru construcþii;

2. clarificarea (ºi completarea) rolului actorilor care
intervin în controlul construcþiilor;

3. definirea mai precisã a naturii ºi importanþei dezor-
dinilor supuse fie unei garanþii de 10 ani, fie unei garanþii
pe toatã durata de viaþã a clãdirii;

4. eventuala instaurare a unei garanþii de duratã mai
scurtã, referitoare la dezordinile ce afecteazã lucrãrile mai
mici sau echipamentele;

5. dublarea sancþiunii penale cu obligaþia de asigurare
de responsabilitate ºi de daune.

Nu pot sã închei fãrã a mulþumi specialiºtilor de la
Bureau Veritas ºi, în special, domnului N. Vauthier pentru
competenþa ºi corecta analizã întreprinsã.

Problema „modernizãrii” ºi „actualizãrii” Legii 10/1995
privind calitatea în construcþii este în atenþia specialiºtilor
din Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
Inspectoratului de Stat pentru Calitatea Construcþiilor, cât
ºi a Patronatului Societãþilor din Construcþii. Pentru spe-
cialiºtii acestor instituþii, cât ºi pentru mine personal,
punctul de vedere al Bureau Veritas confirmã gândurile ºi
intenþiile noastre de completare ºi actualizare a prevede-
rilor unei noi ediþii a legii calitãþii în construcþii. Apreciez
ca deosebit de importante în liberalizarea controlului ºi a
responsabilitãþilor rolul sistemelor de asigurare ºi cel al
investitorilor. Acesta este un motiv pentru lãrgirea colec-
tivului de analizã cu reprezentanþi ai societãþilor de asigu-
rare, alãturi de investitori ºi beneficiari. 

urmare din pagina 22
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Ridicarea  suprastructurii podurilor

Este de semnalat  cã în prezent se
desfãºoarã lucrãri de execuþie a unor
artere rutiere independente de pro-
gramul UE, cum este cazul Drumului
Naþional 17, între Iacobeni ºi Sadova
din jud. Suceava. Acestea se executã
cu fonduri de la Banca Europeanã de
Investiþii ºi Guvernul României. De la
început însã precizãm cã reabilitarea
unui drum nu înseamnã reasfaltarea
lui, ci presupune lucrãri mult mai
ample ºi mai complexe.

Una dintre ele are o importanþã
deosebitã ºi se referã la redarea la
parametrii normali a funcþionalitãþii
unui asemenea obiectiv pe lângã care
trecem de nenumãrate ori fãrã sã-i
acordãm importanþa cuvenitã.

Aºadar, pe drumul naþional DN 17,
între localitãþile Iacobeni ºi Sadova,
se desfãºoarã lucrãri de reabilitare
al cãror contractor general este
Mochlos SA.

În cadrul acestui contract, SC Dara
Construcþii executã lucrãrile de
reparaþie ºi consolidare pentru cinci
poduri amplasate de-a lungul trase-
ului amintit mai înainte.

Din cauza situaþiei existente,
proiectantul Scetauroute-DP Consult
a prevãzut pe lângã lucrãrile care se
executã în mod obiºnuit – consoli-
darea infrastructurii, schimbarea
aparatelor de reazem, refacerea plãcii
de suprabetonare ºi a consolei trotu-
arului, hidroizolaþie, cale pe pod ºi
rosturi de dilataþie – ºi ridicarea cotei
suprastructurii pentru asigurarea
debuºeului. Specialiºtii în materie
înþeleg mai bine ce înseamnã o atare
lucrare, care solicitã cunoºtinþe
tehnice ºi tehnologice.

Printre prioritãþile la care România trebuie sã rãspundã în cadrul programului ce urmeazã a fi apliccat în vederea
aderãrii la UE, infrastructura rutierã, feroviarã ºi utilitarã reprezintã poate cel maai important obiectiv care trebuie atins
dacã dorim armonizarea cu exigenþele impuse în acest domeniuu.

O serie de lucrãri de acest gen, puþine la numãr, au fost executate în diverse zone ale þãrii, groosul lor urmând a fi
demarate pe mãsurã ce se vor stabili programe fiabile ºi cu finanþare certã.

ing. Mihai POPA – director general SC DARA Construcþii



Punerea în operã a tuturor particu-
laritãþilor proiectelor de acest tip a
creat ºi creeazã, pe zi ce trece, mari
probleme privind fluenþa circulaþiei
rutiere. Toate aceste necazuri afec-
teazã conducãtorii auto, cresc con-
sumurile de carburanþi ºi piese de
schimb la mijloacele auto, reduc
productivitatea etc.

Þinând cont de aceste dificultãþi ºi
încercând, pe cât posibil, sã le elimine,
SC Dara Construcþii s-a organizat în
aºa fel încât la podurile de la
km 171+894 (1) ºi 181+731 (12) s-a
prevãzut ridicarea suprastructurii cu
1,20 m, respectiv 0,80 m, evitându-se
procedura obiºnuitã pânã acum, când
circulaþia pe pod era închisã ºi deviatã
pe un pod provizoriu, dupã care se
efectua operaþiunea de ridicare.

Metoda folositã de Dara Con-
strucþii a permis ridicarea supra-
structurii la noua cotã proiectatã, fãrã
închiderea circulaþiei pe pod, ceea ce
a influenþat pozitiv desfãºurarea trafi-
cului rutier.

La podul de la km 171+894 (1),
lucrãrile proiectate (refacerea plãcii

de suprabetonare ºi a consolei trotu-
arului, hidroizolaþie) au fost executate
pe jumãtate  din cale înainte de începerea
operaþiunii de ridicare cu 1,20 m.

Avantajul utilizãrii acestei metode
constã în faptul cã nu a fost necesarã
construcþia unei variante ºi a unui pod
provizoriu, reducând astfel costurile

ºi durata de execuþie, elemente eco-
nomice importante atât pentru bene-
ficiar, cât ºi pentru construcþii.

În final, trebuie semnalat faptul cã
abordarea lucrãrilor la infrastructura
rutierã trebuie fãcutã cu constructori
de specialitate ºi aleasã varianta
optimã ca productivitate ºi eficienþã. 
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REABILITAREA TTERMICÃ

A FFERESTRELOR

Tâmplãria exterioarã joacã un rol deosebit de impor-
tant în reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit,
deoarece prin suprafeþele vitrate se face cel mai mare
transfer termic. Majoritatea clãdirilor de locuit din
România, construite înainte de anul 1990, sunt dotate cu
ferestre din lemn cu geam simplu, fiind departe de asigu-
rarea performanþei energetice ºi a  confortului specific
unei locuinþe moderne.

Economisirea eenergiei ttermice
necesare ppentru îîncãlzirea llocuinþelor

În cadrul programelor de reabilitare termicã, la
înlocuirea ferestrelor tradiþionale cu geam simplu, cu
ferestre cu geam termoizolator, se obþin urmãtoarele
avantaje:

scãderea transferului termic prin suprafaþa vitratã
conduce la o protecþie termicã pe timpul verii;

asigurã condiþii speciale pentru ventilarea perma-
nentã a încãperilor; 

creºte calitatea vieþii prin asigurarea unui confort
modern;

prin izolare bunã, se reduce zgomotul;
conservarea mediului prin reducerea emisiilor de

CO2 în atmosferã, datorate reducerii consumului de com-
bustibili primari utilizaþi la încãlzirea locuinþelor;

scãderea costurilor pentru încãlzire.
Fereastra ttermoizolantã sstandard rrecomandatã

pentru bblocurile dde llocuinþe
Elementele din care se executã o fereastrã ter-

moizolantã trebuie sã-i confere acesteia, în primul rând,
funcþionalitate ºi durabilitate. Astfel:

Profilele PVC trebuie sã prezinte:
minimum 3 camere de izolare;
reþeta materialului din care se extrudeazã aceste pro-

file sã corespundã climatului sever din România;
sã fie armate cu profile din oþel zincat cu grosime

de minimum 1,5 mm;
lãþimea minimã a profilului sã fie de 58 mm.

Feroneria trebuie sã fie oscilo-batantã ºi sã prezinte
rezistenþã la 15.000 cicluri închis-deschis.

Geamul termoizolator trebuie prevãzut cu peliculã
low-E, iar grosimea lui sã fie de minimum 24 mm;
coeficientul de transfer termic al ferestrei în ansamblu
-Uw 2 W/m2K.

Suplimentar, fereastra poate fi prevãzutã cu un sistem
de ventilare, a cãrui montare nu necesitã nicio modificare
a acesteia, în schimb asigurã primenirea permanentã a
aerului din încãpere ºi previne formarea, în anumite
condiþii, a condensului ºi, respectiv, a mucegaiului.

Vine, vine… iarna!
PROGRAMUL NAÞIONAL DE REABILITARE TERMICÃ (II)

Faptul cã „iarna nu-i ca vara” este de mult constatat de fiecare dintre noi.
Din pãcate, vara, când  „gâfâim” de cãldurã, uitãm acest lucru ºi nu ne pasã cã,
peste doar câteva luni, începe (cel puþin ppentru unii, destui ca numãr) teroarea
frigului din apartamente graþie „binefacerilor” oferite din pllin de sistemul ter-
moenergetic centralizat.

Pentru limitarea ºi eliminarea pe cât posibil a unor assemenea stãri de lucruri
supãrãtoare, specialiºtii în materie ºi chiar statul oferã unele soluþii demmne de luat
în seamã. Mai recent, este vorba despre „Programul Naþional de Reabilitare
Termicã” elaborrat de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
(MTCT) în colaborare cu autoritãþile  publice locale.

Pentru interesul dvs. de a cunoaºte intenþiile ºi efectele unui asemenea
program, nee facem ecoul celor care l-au elaborat ºi trimis publicând, în paginile Revistei Construcþiilor,
conþþinutul lui cu speranþa cã ºi societãþile cu profil de construcþii vor participa (în urma solicitãrillor viitorilor
beneficiari) la realizarea programului în termen scurt ºi la parametrii de calitate ceeruþi.

Secþiune printr-o fereastrã modernã cu tâmplãrie din PVC ºi
geam termoizolant

continuare în pagina 30
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Montajul tâmplãriei trebuie sã respecte normele speci-
fice fiecãrui proiectant de sistem de ferestre.

Glaful exterior împiedicã pãtrunderea apei de
ploaie în interior, scurgerea apei pe faþadã ºi murdã-
rirea acesteia.

TERASE
La stabilirea soluþiilor de reabilitare termicã, se þine

seama de starea (gradul de deteriorare) straturilor
hidroizolante ºi termoizolante existente. Se pot constata
urmãtoarele situaþii:

a) Starea hidroizolaþiei ºi a stratului termoizolant nu
este corespunzãtoare; reabilitarea termicã presupune:

îndepãrtarea tuturor straturilor existente pânã la faþa
superioarã a betonului de pantã;

refacerea acestora în condiþiile înlocuirii stratului
termoizolant existent cu un nou strat termoizolant, de
calitate ºi grosime corespunzãtoare noilor cerinþe.

b) Starea termoizolaþiei existente este bunã, dar
hidroizolaþia este deterioratã ºi se impune refacerea ei;
reabilitarea termicã constã în:

îndepãrtarea straturilor existente pânã la hidroizo-
laþia existentã, în condiþiile menþinerii ei cu funcþie de
barierã contra vaporilor ºi ale menþinerii stratului
termoizolant existent;

montarea unui strat termoizolant suplimentar, de
calitate ºi grosime corespunzãtoare noilor cerinþe;

montarea celorlalte straturi, inclusiv a straturilor
hidroizolante.

c) Starea hidroizolaþiei este bunã ºi se menþin toate
straturile existente, mai puþin stratul de protecþie a
hidroizolaþiei, realizându-se o bunã protecþie mecanicã ºi
termicã (inclusiv la acþiunea directã a radiaþiei solare) a
straturilor hidroizolante; reabilitarea termicã presupune:

îndepãrtarea stratului de protecþie a hidroizolaþiei;
executarea unor eventuale reparaþii locale ale

hidroizolaþiei;
montarea, dacã este cazul, a unui strat hidroizolant

suplimentar;
montarea unui s t rat  termoizolant ,  peste

hidroizolaþie.

d) Starea hidroizolaþiei, a stratului termoizolant ºi a
betonului de pantã nu sunt corespunzãtoare; reabilitarea
termicã presupune:

îndepãrtarea tuturor straturilor, inclusiv a betonului
de pantã;

refacerea completã a terasei, eventual cu montarea
betonului de pantã peste stratul termoizolant.

Pentru reducerea substanþialã a efectului defavorabil al
punþilor termice de pe conturul planºeului de peste
ultimul nivel, este foarte important a se lua mãsuri de
„îmbrãcare“ a aticelor cu un strat termoizolant.

ªARPANTE

Soluþia de reabilitare termicã a unei ºarpante existente
se stabileºte în urma unei expertize tehnice de specialitate
(cerinþa E), în funcþie de destinaþia spaþiului de sub
ºarpantã (pod sau mansardã) ºi de nivelul necesar de izo-
lare termicã.

Pentru poduri care nu necesitã climatizare, reabilitarea
termicã se realizeazã prin termoizolarea pardoselii podu-
lui, astfel:

curãþirea ºi nivelarea suprafeþei suport;
aplicarea barierei contra vaporilor;
aplicarea termoizolaþiei;
aplicarea unui strat de separare (folie polimericã,

material geotextil etc.);
montarea pardoselii.

Pentru poduri care necesitã climatizare (mansarde),
reabilitarea termicã se realizeazã la nivelul structurii
ºarpantei, astfel:

desfacerea structurii de închidere interioarã a spaþiilor;
montarea între cãpriori sau sub aceºtia a termo-

izolaþiei;
aplicarea spre interior a barierei contra vaporilor;
montarea plafonului.

TRANSFORMAREA TERASELOR
ÎN ªARPANTE

Transformarea teraselor în ºarpante se face cu acordul
asociaþiei de proprietari ºi al autoritãþilor locale, pe baza
unei expertize tehnice de specialitate (cerinþa A – Rezis-
tenþã ºi stabilitate ºi cerinþa E – Izolaþie termicã, hidrofugã
ºi economia de energie).

Soluþiile se stabilesc în funcþie de:
înãlþimea construcþiei;
sistemul constructiv al clãdirii care susþine structura

ºarpantei (cosoroabã, popi, grinzi, cãpriori) care nece-
sitã/nu necesitã modificãri;

conceperea structurii ºarpantei ºi a modului de
fixare-ancorare în structura construcþiei, astfel încât sã
rãspundã cerinþelor de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea
factorilor de mediu;

geometria acoperiºului (învelitorii) care trebuie
conceputã astfel încât sã asigure evacuarea exterioarã sau
interioarã a apelor pluviale, þinându-se seama de viteza
de scurgere a apei, de posibilitãþile de deversare peste
elementele de preluare, dirijare ºi colectare-evacuare a
apelor, încadrarea în arhitectura zonei;

natura materialului ºi a modului în care este realizatã
învelitoarea pentru a rãspunde acþiunilor fizico-mecanice ºi
cerinþelor de etanºeitate. 

(Continuare în numãrul viitor)Secþiune printr-un planºeu de terasã

urmare din pagina 28
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Infiltraþiile apar întotdeauna

la momentul nepotrivit. Pentru a

vã ajuta în astfel de situaþii,

Bucureºti Trading SA oferã douã

produse de etanºare: Fillcoat ºi

Fillcoat Fibre. Cu aceste produse

puteþi acþiona imediat pentru

repararea infiltraþiilor în acoperiº,

la canale de scurgere, muchii de

acoperiº, coºuri de fum ºi la þevi

de evacuare (foto 2).

Fillcoat ºi Fillcoat Fibre permit

repararea instantanee a acoperi-

ºurilor indiferent de condiþiile

meteo (foto 3).

Umiditatea, ploaia sau nin-

soarea nu diminueazã perfor-

manþele produsului Fillcoat.

Pentru infiltraþii minore, utilizaþi

Fillcoat, iar pentru crãpãturi sau

fisuri mai mari, utilizaþi Fillcoat

Fibre (foto 4).

Fillcoat ºi Fillcoat Fibre pot fi

aplicate pe aproape orice tip de

suport, precum: straturi vechi de

hidroizolaþii, pâslã, bitum, asfalt,

tablã, PVC, poliester, sticlã, þiglã,

beton cu vechime de cel puþin

1 an etc.

Fillcoat ºi fillcoat fibre
Etanºeazã infiltraþiile/scurgerile, rapid ºi simplu

chiar ºi în condiþii de ploaie

Fillcoat ºi Fillcoat Fibre sunt pro-
duse de etanºare pe care oricine ar
trebui sã le aibã acasã. Elle permit
repararea infiltraþiilor/scurgerilor chiar
ºi în condiþii meteo nefavorabile.
Astfel, pot ffi rezolvate pe loc cele
mai dificile probleme, pentru a lãsa
apoi locul unui profesionist sã
efectueeze o reparaþie finalã (foto 1). Foto 1

Foto 3

Foto 4

Foto 2



Revista Construcþiilor noiembrie 2006 33

TEHNOLOGIE DE APLICARE

Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90,
etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucureºti

Telefon: 021.403.41.13; Fax: 021/403.41.16;
E-mail: buctrad@b.astral.ro; web: www.bucurestitrading.ro

În locurile unde s-au mai efectuat
reparaþii sau unde sunt crãpãturi mari,
puteþi sã aplicaþi un strrat de þesãturã
Dakfill ºi sã acoperiþi imediat cu un
alt strat gros de Fillcoat. 

Aplicaþi Fillcoat sau Fillcoat Fibre
cu o pensulã normalã. Pensulaþi
mereu în aceeaºi direcþie, prefferabil
perpendicular pe crãpãturi sau fisuri.

Curãþaþi întreaga suprafaþã care
urmeazã a fi tratatã. Îndepãrtaþi praful,
noroiul, frunzele uscate  ºi toatã murdãria
cu o perie, apoi spãlaþi cu un burete. 







GREAT STUFF PRO -
calitatea pe care te poþi baza

Ghidul utilizatorului
de GREAT STUFF PRO

Curenþii de aer provocaþi de diverse gãuri ºi fisuri conduc
la pierderi de cãldurã ºi reduc eficienþa chiar ºi a celor
mai bune materiale izolatoare. Aerul din afarã poate intra
ºi ieºi din clãdiri în diferite moduri, dar cel mai des se
poate observa acest fenomen pe la tocurile uºilor ºi ale
ferestrelor, mansarde, prize, conducte ºi instalaþii sanitare,
podele.
Spuma poliuretanicã GREAT STUFF PROTM de la Dow este
soluþia idealã pentru acest gen de probleme. Poate fi
aplicatã cu mare precizie ºi se fixeazã în numai
10 minute. Dupã circa o orã, când este complet
uscatã, poate fi tãiatã, sablatã sau vopsitã.

GREAT STUFF PRO interacþioneazã extrem de eficient cu
urmãtoarele materiale:

beton; cãrãmidã; 
ipsos; piatrã; 
lemn; metal.
materiale plastice;

Proprietãþile sale sunt sporite dacã suprafaþa pe care
urmeazã sã fie aplicatã este curãþatã de impuritãþi, pete
de grãsime sau umezealã.
Spuma poliuretanicã GREAT STUFF PRO de la Dow îºi
mãreºte volumul în momentul aplicãrii, de aceea doar
jumãtate din golul unde este aplicatã trebuie umplut,
pentru a lãsa spaþiu de extindere.

Ferestre ºi uºi
Astupã niºele dintre geamuri sau uºi ºi tocurile
acestora. Este ideal pentru etanºarea tocurilor
din lemn, PVC sau aluminiu.

Materiale de construcþii
Etanºeazã spãrturile ºi crãpãturile din structura
clãdirii, îmbinãrile din duºumele sau pereþi,
golurile sau niºele în parchet sau grinzi.

Instalaþii sanitare
Conferã excelente rezultate la aplicarea în jurul þevilor
ºi la intrãrile acestora în pereþi sau podele,
ca ºi pentru izolarea instalaþiilor ºi a conductelor de apã.

Sisteme electrice
Poate fi cu uºurinþã aplicatã în jurul panourilor
electrice sau prizelor.

Sisteme de  climatizare
Etanºeizeazã ºi izoleazã gurile de ventilare.
Asigurã protecþia ºi izolarea conductelor,
precum ºi etanºarea îmbinãrilor ºi a punctelor
de penetrare.

Casa ºi grãdina
Foarte practic pentru etanºarea ºi izolarea
golurilor de la garaje sau ºoproane.

®TM* Trademark of The Dow Chemical Company (“DOW“) or an affiliated company of Dow



Distribuitor autorizat:
SC ROMPOLYKEM SRL
ªos. Dudeºti Pantelimon nr. 42,
Sector 3, Bucureºti
E-mail: office@rompolykem.ro;
Tel.: 021-255.41.78;

021-255.38.92;
Fax: 021-255.02.01

Spumã poliuretanicã, un sin-
gur aplicator cu control de
volum.

Curãþãtor pentru pistolul aplicator.
Dizolvã ºi înlãturã spuma rãmasã
în interiorul aplicatorului.

Un singur aplicator de spumã
poliuretanicã izolatoare, cu
control de mãrire a volumului,
cu aplicare în toate direcþiile.

Precizie mãritã
Dozare economicã
Închidere etanºã
Refolosire

®TM* Trademark of The Dow Chemical Company (“DOW“) or an affiliated company of Dow
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În domeniul construcþiilor civile ºi
industriale, Ruukki România proiec-
teazã ºi furnizeazã sisteme metalice
complete, hale industriale la cheie,
structuri metalice pentru clãdiri parter
sau multietajate, faþade arhitecturale,
sisteme complete de acoperiºuri meta-
lice (inclusiv accesorii ºi sisteme plu-
viale), profile trapezoidale ºi panouri
sandwich. Ruukki este renumitã pentru
experienþa vastã în livrarea de compo-
nente ºi sisteme, în servicii integrate de
furnizare de materiale pentru centre
logistice, centre industriale ºi comer-
ciale, birouri ºi hoteluri în þãrile baltice,
nordice, din Europa Centralã ºi de Est,
Rusia ºi Ucraina.

Disponibile într-o varietate de forme
ºi culori, panourile sandwich oferite de
Ruukki sunt alcãtuite dintr-un miez izo-
lator (spumã poliuretanicã rigidã,
incombustibilã, fãrã HCFC, vatã mine-
ralã cu o foarte bunã rezistenþã la foc sau polistiren) ºi
douã foi din tablã planã, galvanizate pe ambele feþe la
parametrii corespunzãtori oþelului S 280GD + Z 275, cu
strat de acoperire organic. 

Tabla planã standard este acoperitã cu un strat de pro-
tecþie din poliester cu grosimea de 25 microni, disponibil
în culorile din paletarul standard pentru panourile metalplast
Isotherm. Tabla este protejatã la partea interioarã cu un
strat ce asigurã aderenþa miezului izolator la aceasta. 

Pentru comenzi speciale, se pot oferi panouri sandwich
metalplast Isotherm realizate cu tablã din oþel zincat, cu
urmãtoarele sisteme de protecþie:

PVDF – cu grosimea de 25 microni, ce oferã o exce-
lentã protecþie anticorozivã ºi o bunã rezistenþã la factorii
mecanici; sistemul de protecþie conferã o bunã rezistenþã
în timp a culorii chiar ºi la temperaturi de pânã la 120 0C. 

Plastisol – cu grosimea de 200 microni, disponibil în
culoare albã (alte culori din sistemul RAL sunt disponibile

în comenzi speciale). Sistemul Plastisol
are cea mai mare rezistenþã împotriva
factorilor corozivi ºi mecanici ºi oferã,
de asemenea, o foarte bunã rezistenþã
în timp a culorii (la temperaturi de pânã
la 60 0C).

PVC – cu grosimea de 120 microni,
disponibil în culoare albã; este un sis-
tem de protecþie special, cu rigiditate
crescutã, utilizat în construcþiile din
industria alimentarã sau la camerele
frigorifice. Folia PVC nu se pãteazã, se
spalã uºor ºi este rezistentã la acþiunea
soluþiilor industriale pentru spãlat.

Oþel inoxidabil – 0H18N9 – apli-
cat pe ambele feþe, pentru panourile
metalplast Isotherm SC ºi metalplast
Isotherm CH, utilizate, în special, în
industriile farmaceuticã ºi alimentarã.

Panouri sandwich pentru pereþi ºi acoperiº
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Panourile MMETALPLAST IISOTHERM

cu mmiez ddin sspumã ppoliuretanicã

Caracteristica principalã a acestor panouri este capaci-
tatea mare de termoizolare în comparaþie cu produsele
similare de pe piaþã. Coeficientul de conductivitate ter-
micã pentru spuma poliuretanicã este =0,022W/m2K,
calculat la 10 0C, iar coeficientul de transfer termic (U), cal-
culat în zona centralã a panoului, este de 0,10 0,46 W/m2K,
acesta fiind variabil, în funcþie de grosimea panoului.

Din aceastã gamã, panourile sandwich metalplast
Isotherm CH sunt utilizate pentru pereþii ºi acoperiºul
depozitelor frigorifice, datoritã tipului special de
îmbinare, cu rupere de punte termicã, precum ºi datoritã
grosimii mari a miezului.

Panourile metalplast Isotherm PB cu miez din spumã
poliuretanicã au feþele realizate din hârtie (carton) atât în
exterior, cât ºi în interior, fiind destinate în special indus-
triei agrozootehnice.

Panourile MMETALPLAST IISOTHERM

cu mmiez ddin vvatã mmineralã

Aceste panouri nu necesitã soluþii suplimentare pentru
etanºarea rosturilor ºi prezintã o izolare termicã relativ
bunã. Coeficientul de conductivitate termicã pentru vata
mineralã este =0,039W/m2K, calculat la 10 0C, iar coefi-
cientul de transfer termic (U), calculat în zona centralã a
panoului, este de 0,25 0,46 W/m2K, în funcþie de
grosimea panoului.

Caracteristica principalã a acestor panouri este capaci-
tatea mare de izolare la foc. Panourile pentru închideri ºi
compartimentãri sunt încadrate în clasa EI 120. Rezistenþa
la foc a panourilor cu miez din vatã mineralã ajunge pânã
la EI 90 ºi EI 120, în funcþie de grosimea acestuia.

Panourile metalplast Isotherm cu miez din vatã mineralã
sunt recomandate pentru construcþiile care necesitã pro-
tecþie ridicatã la foc sau pentru construcþiile turn, cu multe
etaje.

Panourile MMETALPLAST IISOTHERM
cu mmiez ddin ppolistiren

Aceste panouri necesitã soluþii suplimentare pentru
etanºare (modelul PLUSs) ºi produse pe bazã de butil
(modele de SCs ºi Ds) în zona rosturilor. Au o capacitate
de izolare termicã bunã ºi un coeficient de conductivitate
termicã pentru polistiren de =0,037W/m2K, calculat la
10 0C. În funcþie de grosimea panoului, coeficientul de
transfer termic (U), calculat în zona centrala a panoului,
este de 0,15 0,57 W/m2K.

Rezistenþa la foc a unui panou cu miez din polistiren
atinge E 30 sau E 60 (pentru închideri ºi compartimentãri)
ºi E 120 (pentru învelitori). Panourile metalplast Isotherm
cu miez din polistiren sunt recomandate pentru clãdirile
cu nivel mediu de rezistenþã la foc.

Cele trei tipuri de panouri sandwich metalplast
Isotherm îndeplinesc cele mai exigente criterii solicitate
de arhitecþi, proiectanþi sau investitori, necesare obþinerii
unor forme ºi finisaje speciale pentru clãdirile proiectate. 

Ruukki este expertul în metal pe care vã puteþi baza
oricând aveþi nevoie de produse, componente, sisteme ºi
soluþii metalice complete în domeniul construcþiilor civile
ºi industriale. Dezvoltãm permanent gama de produse
pentru a veni în întâmpinarea solicitãrilor clienþilor noºtri.

Pentru mai multe detalii, accesaþi www.ruukki.com.
Ruukki România, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 3,

sector 1, Bucureºti.
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Alternativa viitorului

Profil 558.160.825 mmm

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, tur-
narea planºeului intermediar nu
necesitã sprijiniri suplimentare fãcute
de o structurã anexã de susþinere a
planºeului pe toatã perioada matu-
ritãþii betonului. Stratul de zinc
aplicat profilului de tablã conferã
acestuia protecþie suplimentarã
anticorosivã. 

Sinus pprofil 776.18.988 mmm

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 diversifi-
catã 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. 

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. 
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Planche

Un produs destinat faþadelor

clãdirilor speciale a cãror ima-

gine arhitecturalã se încadreazã

perfect în ambientul urban al

complexelor moderne. Datoritã

volumetriei extra plate a profilu-

lui ºi fixãrii invizibile, expunerea

acestuia pe faþada clãdirilor con-

ferã o omogenitate arhitectonicã

spaþialã. 

Produsele prezentate mai

sus, precum ºi întreaga gamã

d e  t a b l ã  c u t a t ã  º i  p a n o u r i

sandwich le puteþi achiziþiona

de la orice distribuitor Mega-

profil din România. Pentru mai

multe detalii, vã rugãm accesaþi

site-ul nostru www.megaprofil.ro!
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Consolidãri de infrastructurã
ing. N. SIMA - SC GEOSOND SA

Consecventã procesului de pro-
movare a noilor tehnologii de con-
solidare, societatea GEOSOND era
ºi este pregãtitã sã treacã la efectu-
area lucrãrilor de consolidare în sis-
temul ISCHEBECK, socotit pentru
moment cel mai eficient pentru
execuþia ancorelor ºi minipiloþilor.

În toatã lumea, sunt promovate
noile tehnologii cu aplicaþii largi,
atât la consolidarea infrastructurii
cãilor ferate ºi rutiere, cât ºi la
sporirea stabilitãþii versanþilor
(taluzelor). Aceste tehnologii au fost
preluate ºi de societatea GEOSOND
care, cu concursul asociatului ºi
colaboratorului HIMMEL&PAPESCH
din Germania, le-a utilizat în anul
2006 pe mai multe ºantiere din þarã
executând lucrãri de consolidare
prin ancore active dupã sistemul
ISCHEBECK.

Este vorba în primul rând
despre ºantierul de pe ºoseaua
naþionalã DN1– Bucureºti-Braºov,
km 114, unde s-a intervenit în
forþã pentru restabilirea ºoselei
naþionale executându-se 4500 m
de ancore active, minipiloþi de
150 mm ºi drenuri suborizontale

de 75 mm – 650 m. Toate
lucrãrile enumerate s-au executat
în decurs de 50 de zile, cu o pro-
ductivitate de 10-12 ancore pe zi.

A urmat zona Mãgura de pe
ºoseaua naþionalã DN10, unde
GEOSOND a realizat ancorarea
unui zid de sprijin cu 42 de ancore
de 65 tf cu lungimea de 24 m.

Tehnologia ISCHEBECK a fost
descrisã pe larg într-un articol
publicat în Revista Construcþiilor
(nr. 14) din luna aprilie 2006. 

Reamintim cã sistemul constã
din folosirea de bare de ancoraj
prefabricate, realizate din oþel Titan
de calitate superioarã, confec-
þionate din segmente cu lungimi de
3 – 6,5 m ºi cu diametre diferite.

La barele cu gaurã centralã, pe
mãsura avansãrii se introduce sus-
pensie de ciment sub presiune
controlatã. Avansarea barelor se
face cu o sapã fixatã la capãtul lor
inferior, sapã care strãpunge rocile
indiferent de tãria acestora.

Sistemul ISCHEBECK scuteºte
multe alte operaþii ºi asigurã o pro-
ductivitate mare în situaþia în care
gaura îºi atinge limita proiectatã,
deci intrã în faza finalã. Activând în
acest mod, o instalaþie de foraj,
pregãtitã special, poate executa
10 ancore pe zi în roci semistân-
coase ºi pânã la 8 ancore pe zi în
roci dure cu adâncimi de pânã la
25 m. În sistem clasic (execuþia
gãurii, tubarea ºi detubarea gãurii,
extragerea prãjinilor de lucru ºi
cimentarea armãturii), în aceeaºi
perioadã de timp se pot realiza
maximum 2 ancore de 20–30 m
adâncime.

Datoritã acestor avantaje mari ºi
certe,  sistemul a fost promovat iar
rezultatele obþinute au fost deosebite.
Este motivul pentru care revenim
astãzi cu aceastã descriere sumarã a
sistemului ISCHEBECK insistând
asupra avantajelor pe care le oferã
ºi a necesitãþii extinderii lui la
lucrãrile de consolidare de infra-
structurã din þara noastrã.

Subliniem cã unele întrebãri
referitoare la imposibilitatea obþinerii
unor dovezi directe prin foraje nu

sunt realiste, întrucât detalii privind
constituþia litologicã trebuie
cunoscute din faza de cercetare.
Cât priveºte performanþele ancorelor
sau ale minipiloþilor realizaþi, existã
posibilitatea de a se efectua încer-
cãri de smulgere în perioada de
execuþie care pot demonstra capa-
citatea portantã.

Despre performanþele acestor
ancore ºi minipiloþi a se vedea mate-
rialele publicate anterior în Revista
Construcþiilor nr. 14/2006. 

Putem executa lucrãri de consolidare într-un ritm foarte alert? Rãspunsul este afirmativ! Numai cã llucrãrile
la care este strict necesar sã se efectueze consolidãri de infrastructurã, deºi au fost anuunþate, au fost mereu
amânate ºi, în cele din urmã, nu s-au executat. Ne referim, de pildã, la numerooasele lucrãri de consolidare
proiectate pentru asigurarea stabilitãþii versanþilor limitrofi coridorrului de cale feratã Comarnic-Predeal.
Deºi s-au desfãºurat licitaþii, pânã în prezent nu s-au nominaalizat câºtigãtorii.

Fig. 1
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dipl. ing. Alexandru PÉTER –  SC AQUAPOL ROMÂNIA SA Oradea

Expresia de „mucegai” este, de
fapt, o denumire cuprinzãtoare care
include specii diferite de ciuperci,
dar asemãnãtoare ca formã.

Unele tipuri de mucegai sunt
deosebit de utile omenirii, fiind
folosite în viaþa de toate zilele la
prepararea brânzeturilor speciale ºi
a salamului de iarnã, unde „muce-
gaiul nobil” este indispensabil.
Mucegaiul are un rol foarte impor-
tant ºi în prepararea unor medica-
mente cum sunt antibioticele. 

Pe de altã parte, sunt tipuri de
mucegai care produc mari pagube,
distrugând obiective valoroase,
istorice, culturale ºi arhitectonice.

Apariþia mucegaiului este foarte
neplãcutã mai ales în apartamente
unde se poate observa pe pereþi,
mobilã ºi pe alte obiecte casnice.
Aceste infecþii provoacã, din pãcate,
din ce în ce mai multe probleme în
lume.

Suprafeþele acoperite de muce-
gaiuri de diverse culori sunt deosebit
de neplãcute pentru viaþa ºi confor-
tul persoanelor care îl locuiesc. Un
astfel de apartament pare neîngrijit
ºi, în multe cazuri, devine chiar
nelocuibil. 

Nu se poate ignora nici efectul
dãunãtor al mucegaiului  asupra
sãnãtãþii, deoarece o mare parte a
ciupercii se rãspândeºte în aerul
interior, fiind inhalatã de locatari.

CARACTERISTICI BBIOLOGICE
Mucegãirea este produsã de ciu-

perci de mãrime microscopicã, care,
dacã apar în cantitãþi mari, se pot
vedea ºi cu ochiul liber. Celulele de
înmulþire (spori – konidium) plutesc
prin aer ºi ajung pretutindeni.

Condiþia principalã a existenþei
mucegaiului este apa. Ciupercile apar
ºi se dezvoltã numai pe substanþe
nutritive care conþin multã apã sau
într-un spaþiu cu un grad ridicat de
umiditate atmosfericã.

Pentru menþinerea funcþiilor vitale,
mucegaiul are nevoie de umiditate
relativã de cel puþin 60%, iar atunci
când umiditatea relativã a aerului
este de 80-90%, mucegaiul atacã
toate substanþele organice. Condiþi-
ile de temperaturã necesare dez-
voltãrii mucegaiului variazã, de
obicei, între 10 0C ºi 30 0C. În ceea ce
priveºte substanþele nutritive, muce-
gaiul nu este pretenþios, practic; orice
substanþã organicã este potrivitã pen-
tru dezvoltarea lui. 

În formarea mucegaiului din
apartamente (se cunosc peste
120.000 de specii) un rol deosebit îi
revine unui grup mai mic de specii de
ciuperci, mucegaiul de „pensulã” din
specia Penicillium, mucegaiul de
„canã” din specia Mucor, Rhizopus
eventual Aspergillus ºi mucegaiul de
„funingine” din specia Cladosporium
sau Alternaria. Coloranþii negri
produºi de aceste ciuperci le prote-
jeazã atât de razele ultraviolete ale
radiaþiei solare, cât ºi de uscare.

Mucegãirea – indiferent de sub-
stanþa pe suprafaþa cãreia se formeazã
– apare numai în cazul în care ume-
zeala persistã fie sub formã de apã, fie
sub formã de aburi. Temperatura este
mai puþin importantã, pentru cã ºi
valorile mai scãzute sunt bine supor-
tate de mucegaiul dezvoltat. 

CAUZELE AAPARIÞIEI MMUCEGAIULUI
Materiile variate care se gãsesc pe

suprafaþa pereþilor (de exemplu clei,
grund ºi adezivi de tapet, tapet de
hârtie, lianþi de ipsos, grãsimi, ami-
don, proteinã, glucozã etc.) ºi sunt
disponibile în cantitãþi relativ mari

Anii trec nu numai peste oameni, dar ºi peste spaþiul ºi obiectele care îi înconjoarã. Efectele treccerii timpului ºi
anumite „intervenþii” negative provocate tot de naturã creeazã condiþii de coºmar îîn loc de viaþã obiºnuitã. Un asemenea
„dar al naturii” este mucegaiul din apartamente. 

S-a mai vorbbit despre el în publicaþia de faþã. De data aceasta însã, oferim câteva informaþii de o mare importaanþã
pentru eradicarea mucegaiului. 

Din cauza modificãrii regimului higrotermic prin schimbarea ºi/ssau comasarea destinaþiei spaþiilor ºi a încãperilor,
în apartamentele de bloc ºi chiar la multe clãddiri unifamiliale, mucegãirea pereþilor ºi a altor obiecte din interior a
devenit o problemã generalãã, deosebit de rãspânditã. În unele cazuri avem de a face cu adevãrate „explozii biologice”. 

Numai îîn baza cunoaºterii detaliate a fenomenului, sub toate aspectele lui, se poate opri rãspândirea ºi see pot lua
mãsurile necesare pentru eradicarea acestei infecþii biologice.

Mucegaiul din apartamentele de bloc

continuare în pagina 46
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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 sub-
terane 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 aco-
perã un domeniu mai mare de utilizare. În orice situ-
aþie, 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. 

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 ELASTO-
BOND 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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reprezintã substanþa nutritivã aproape
idealã pentru mucegai. 

Umiditatea aerului din încãperi
depinde de mai mulþi factori: de
exemplu de numãrul persoanelor
care se gãsesc în apartament ºi de
durata ºederii lor (în 24 de ore un om
eliminã aproape 1 litru de apã prin
expiraþie ºi prin piele). Umiditatea
aerului mai depinde ºi de obiceiurile
de viaþã ale locuitorilor, deoarece în
casã se desfãºoarã deseori activitãþi
producãtoare de aburi (spãlat ºi uscat
haine, gãtit, îmbãiat). Însã, pentru
condensarea aburilor pe suprafaþa
pereþilor încãperilor, este nevoie ºi de
temperaturi scãzute. 

Umezeala sub formã de apã poate
ajunge pe pereþi sau pe mobilier ºi
din alte cauze. De exemplu, defecþi-
uni ale acoperiºului sau ale reþelei de
burlane ºi jgheaburi, din instalaþii de
apã ºi canalizare, termoizolaþie

neadecvatã, prin ascensiunea capilarã
a apei subterane din cauza lipsei
hidroizolaþiei orizontale etc. 

Cauza cea mai frecventã  este însã
prezenþa condensului pe suprafeþele
interioare: pereþi, tavane, pardosealã,
tâmplãrie. La majoritatea aparta-
mentelor de bloc construite înainte
de 1990, precum ºi la case familiale
nou-construite, din multiple cauze
(orientare, greºeli de concepþie ºi/sau
de execuþie, lipsã termoizolaþie, sub-
dimensionare termicã etc.) s-au for-
mat aºa-zisele punþi termice. Aceste
zone, fie punctiforme, fie pe o
suprafaþã mai micã sau mai mare,
sunt mai reci decât restul suprafeþelor.
Condensul va apãrea întotdeauna pe
aceste suprafeþe (fig. 1). 

Mucegãirea peretelui se manifestã
prima datã pe o suprafaþã micã a
peretelui printr-o patã de culoare gri,
maro sau roz (de exemplu în colþuri,

în spatele mobilierului sau al
tablourilor). Dupã un timp, zona infec-
tatã se extinde ºi ocupã suprafeþe din
ce în ce mai mari. De obicei, se pot
observa zone acoperite de ciuperci
mici cât acul de gãmãlie, colorate,
umede ºi proeminente, dupã care
tapetul sau zugrãveala de tip „dispersit”
se desprinde. Pe suprafeþele vãruite
sau cu humã se formeazã un înveliº
fãinos, continuu, neuniform, maro
închis – negru, catifelat. Deseori,
rãspândirea rapidã a mucegaiului este
acceleratã de închiderea peretelui mai
rece printr-un ºir continuu de mobilã
cu suport plin (fãrã picioare) care
împiedicã circulaþia aerului ºi creeazã
condiþiile pentru formarea unui mediu
umed, plin de vapori.

Mucegãirea se poate transmite de
la o locaþie la alta ºi prin intermediul
sculelor. Acest lucru se poate evita
prin utilizarea la fiecare lucrare
numai a sculelor noi, neinfectate bio-
logic (pensule, role, ºpaclu etc.).

Uneori pe pereþi se formeazã ºi o
substanþã albicioasã, pufoasã, care
seamãnã cu mucegaiul, dar aceasta nu
este de naturã biologicã; ea nu este
altceva decât „eflorescenþa” diverselor
sãruri higroscopice. Sãrurile au fost
dizolvate de apã din materialele com-
ponente ale zidãriei ºi tencuielii, iar
dupã evaporarea apei, sarea a rãmas
pe suprafaþa peretelui sub formã de
cristale. Acest fenomen deranjeazã
doar estetic, dar, fiind hidrofob,
absoarbe umezeala ºi astfel poate
înlesni mucegãirea suprafeþei.

PREVENIREA MMUCEGÃIRII
Modul cel mai sigur ºi mai eficient

al prevenirii apariþiei mucegaiului
este înlãturarea umezelii prin diverse
mãsuri ca: formarea aburilor în
bucãtãrie sã fie redusã prin utilizarea
unei hote, uscarea hainelor sã se facã
în afara locuinþei, sã se evite
staþionarea vaporilor din bãi printr-o
bunã aerisire etc.

Cea mai importantã este însã
aerisirea eficientã ºi sistematicã.
Putem reduce, de asemenea, riscurile
mucegãirii pereþilor ºi dacã asigurãm
o încãlzire continuã ºi uniformã a
tuturor încãperilor, inclusiv a celor
care nu sunt folosite.

Preventiv, cea mai la îndemânã
soluþie pentru evitarea mucegãirii sunt
tencuielile ºi finisajele anorganice,
aseptice, hidrofobe, inerte biologic
etc. Aceste tencuieli se executã din
mortar de ciment aditivat cu generatori
de macropori, cu proprietãþi ter-
moizolante ºi hidrofobe. Finisajul se
realizeazã cu gleturi de ciment ºi
zugrãveli silicatice minerale (silicat de
potasiu). Se pot utiliza ºi tencuieli
minerale subþiri gata preparate.

Fig. 1: Principalele cauze ºi locuri caracteristice ale apariþiei mucegaiului 
1.termoizolarea insufficientã a peretelui exterior; 2. lipsa sau defecþiuni ale

hidroizolaþiei orizontale la pereþi; 3. liipsa hidroizolaþiei împotriva umiditãþii subterane;
4. lipsa hidroizolaþiei pereþilor ºi pardoselii ssubsolului; 5. lipsa izolãrii termice a
tavanului în consolã; 6. parapet subþire fãrã încãlzire; 7. ttermoizolare insuficientã a
centurii de beton armat; 8. îmbinarea defectuoasã a jgheabului; 9. îmbinaarea negli-
jentã a burlanului; 10. nerezolvarea îndepãrtãrii apei din precipitaþii; 11. infiltraþii
ddin cauza defecþiunilor acoperiºului; 12. lipsa izolãrii termice a mansardãrii ulte-
rioare; 13. lipssa termoizolaþiei planºeului; 14. amplasarea în faþa peretelui exterior de
mobilier voluminos; 15. uººã de baie deschisã; 16. uscarea sistematicã a hainelor;
17. lipsa aerisirii

urmare din pagina 44 
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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 soci-
etãþi similare de pe piaþa româneascã
este calitatea foarte înaltã a lucrãrilor
executate. Pentru a menþine acest stan-
dard înalt, compania dispune de perso-
nal 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 produ-
cãtor 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):
Gama ARMOUR – membrane

bituminoase aditivate cu APP, cu flexi-
biliate la rece între - 8 0C ºi -15 0C.

2. De la ATAB (Antwerp – Belgia):
Gama POLYGUM – membrane

bituminoase aditivate cu SBS, cu flexi-
bilitate la rece pânã la - 20 0C;

Gama Polygum Hi-Tech – mem-
brane bituminoase aditivate cu tri-
polimeri cu dublã armãturã (poliester
ºi fibrã de sticlã) ºi flexibilitate la rece
pânã la -20 0C;

Gama VINALAN – membranã PVC;
Gama SPECTRAROOF – mem-

branã TPE –  poliolefinã termoplasticã
elastomericã;

Din anul 2005, Media City HP
comercializeazã cu succes în România
geotextile, geosintetice ºi geocom-
pozite POLYFELT – Austria. 

Garanþia tuturor lucrãrilor execu-

tate de Media City HP este de 10 ani.

Lucrãri de referinþã executate de

Media City HP: Pasajele ºi podurile

de pe autostrada Bucureºti –

Constanþa – Tronson I, Comauto

Meridian, Dorobanþi 239 Office

Building, ProAuto, PanVitan, Spitalul

Colþea, Rostock, ansambluri rezi-

denþiale ºi altele. 
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În schimb, din cauza proprietãþilor
sale hidroabsorbante, este interzisã cu
desãvârºire folosirea gletului de ipsos
(ipsosul nu se va utiliza nici mãcar la
fixarea instalaþiilor). Sunt interzise, de
asemenea, zugrãvelile acrilice, cunos-
cute sub numele de „dispersit”,
deoarece au rezistenþã mare la difuzi-
unea vaporilor de apã ºi nu sunt inerte
biologic. 

Un element tehnic deosebit de
important este determinarea punctu-
lui de rouã. Prin aceastã noþiune se
înþelege temperatura la care apa din
atmosferã, cu diverse conþinuturi de
vapori, se precipitã pe o suprafaþã.
Azi dispunem de aparaturã perfor-
mantã, electronicã, pentru asemenea
mãsurãtori higrotermice.

În ultimul deceniu, datoritã cali-
tãþilor incontestabile, tâmplãria PVC
a cunoscut ºi în România o rãspân-
dire spectaculoasã. În schimb, din
cauza etanºeitãþii aproape perfecte, a
produs ºi schimbãri esenþiale în regimul
higrotermic al apartamentelor. A crescut
cu câteva grade temperatura inte-
rioarã. Nu a crescut însã ºi tempe-
ratura pereþilor exteriori. A crescut, în
schimb, exponenþial umiditatea
atmosfericã din încãpere. Garniturile
tâmplãriei împiedicã ventilaþia finã a
apartamentului; nu are loc deci un
schimb suficient de aer între interior
ºi exterior. Aerisirea nu rezolvã inte-
gral problema decât dacã este sistema-
ticã (atât ziua, cât ºi noaptea).
Aerisirea intermitentã nu asigurã
uscarea suprafeþei pereþilor, mai ales
a celor obturaþi cu mobilier, carpete
ºi/sau tablouri. A crescut astfel sub-
stanþial temperatura  punctului de rouã. 

Acest fenomen se poate cuantifica
dupã tabelul lui Eichler.

De exemplu:
• înainte de schimbarea tâm-

plãriei, la temperatura interioarã de
18 0C ºi umiditatea relativã de 50% a
corespuns un conþinut de umiditate
de 7,65 g/m3 aer; aceastã umiditate se
condenseazã pe perete la tempera-
tura de +6,77 0C;

• dupã schimbarea tâmplãriei,
temperatura interioarã a crescut la
22 0C, iar umiditatea atmosfericã rela-
tivã la 60-70%, ceea ce corespunde
unui conþinut de umiditate atmosfe-
ricã de 11,64-13,58 g/m3 aer; aceastã
umiditate se condenseazã pe perete
la temperatura de +13,59 – +15,90 0C;

• în cazul în care la temperatura
de +22 0C umiditatea atmosfericã rela-
tivã se menþine la 50% sau la 40%,
temperatura de rouã scade la +10,95 0C,
respectiv la +6,99 0C, deci este mai
puþin posibil sã se producã rouã. 

În concluzie, se poate afirma cã,
în cazul în care temperatura peretelui
exterior, la colþuri, muchii sau pe
toatã suprafaþa, inclusiv pe tâmplãrie,
scade sub aceste valori se formeazã
condensul. Altfel spus, pe suprafaþa
rece se precipitã umiditatea din
atmosferã. Se creeazã astfel mediul
de viaþã propice formãrii ºi dez-
voltãrii mucegaiului. 

Se poate spune deci cã peretele
exterior  corespunde termic dacã pe
toatã suprafaþa lui, temperatura este
numai cu max. 1-2 0C mai micã decât
temperatura atmosfericã interioarã. 

Pentru a realiza pereþi cu supra-
feþe calde, este la „modã” termoizo-
larea ulterioarã, din interior, a
pereþilor exteriori. Indiferent de mate-
rialele utilizate, se omite, însã,
realizarea a douã elemente impor-
tante, ºi anume: bariera de vapori la
faþa interioarã (care opreºte difuzia
vaporilor de apã din interior, prin ter-
moizolaþie, cãtre peretele exterior
care va deveni ºi mai rece) ºi racor-
darea termoizolaþiei cu pereþii per-
pendiculari pe peretele exterior (fig. 2). 

În acest caz,  apare un fenomen
fizic deosebit de periculos: prin
realizarea stratului interior ter-
moizolant se reduce substanþial fluxul
termic spre peretele exterior. Astfel,
acesta se va rãci ºi mai mult pe faþa
interioarã (în anumite condiþii poate
sã ajungã chiar la 0 0C), creându-se o
suprafaþã de condens pentru vaporii
de apã difuzaþi prin izolaþie. În timp,
spaþiul dintre stratul de termoizolaþie
ºi perete va fi „invadat” de mucegai.

ELIMINAREA MMUCEGAIULUI
Mucegaiul poate fi eliminat defi-

nitiv doar prin înlãturarea cauzelor

care au condus la apariþia lui, prin
refacerea ºi/sau mãrirea capacitãþii de
izolaþie termicã (parþial sau integral)
ºi a protecþiei contra umiditãþii, prin
realizarea unor sisteme de încãlzire ºi
de aerisire corespunzãtoare sau prin
eliminarea surselor de infiltraþie a
apei (izolaþii defecte, conducte de
apã, canal ºi încãlzire neetanºe). 

Acestea nu se pot realiza însã
întotdeauna, deoarece necesitã un
efort financiar considerabil, fiind
deseori nevoie de reabilitarea întregii
anvelope termice a clãdirii ºi a tuturor
instalaþiilor tehnice.

Modalitatea cea mai rãspânditã de
înlãturare a mucegaiului este totuºi
folosirea unor procedee chimice.
Cu ajutorul unor substanþe chimice
care au anumite efecte asupra ciuper-
cilor (opresc rãspândirea lor, chiar le
distrug), se spalã ºi/sau se vopsesc
suprafeþele infectate.

În comerþ se gãsesc foarte multe
produse chimice, mai bune sau mai
puþin reuºite, dar înainte de alegerea
tratamentului se recomandã con-
sultarea specialiºtilor în domeniu.

Substanþele chimice oferã o pro-
tecþie temporarã, înlãturând simp-
tomele mucegãirii pânã la repararea
defecþiunilor tehnice sau pânã la reno-
va rea  locu in þe i  sau  a  c lãd i r i i .
Folosirea lor este justificatã ºi în
cazurile în care prin lucrãri de con-
s t rucþ ie  s -au în lã tura t  cauzele
apariþiei mucegaiului. Asta deoarece
înlãturarea cauzelor opreºte rãspân-
direa în continuare a mucegaiului,
dar pãrþile de ciupercã sunt viabile
chiar ºi în lipsa umezelii.

Substanþele cu efect de distrugere
a ciupercilor nu oferã în sine o pro-
tecþie definitivã. Prin urmare, în lipsa
reparaþiei tehnice infecþia va reveni în
decurs de câteva luni. Prevenirea
mucegãirii pe mai mulþi ani se poate
obþine numai cu ajutorul unor sisteme
speciale de tratamente anticiupercã.

În toate cazurile, însã, trebuie sã
ne asigurãm cã defecþiunile tehnice
care au condus la umezealã sunt înlã-
turate înainte de a trece la tratarea
chimicã a pereþilor. Se va aºtepta apoi
uscarea suprafeþelor deoarece sub-
stanþele chimice nu sunt absorbite de
pereþii umezi ºi, astfel, nu-ºi pot face
efectul.

Deseori mucegaiul apare doar în
anumite colþuri sau pe câte un perete,
în funcþie de orientare. În aceste
cazuri nu este indicatã izolarea ter-
micã ulterioarã a întregii faþade,
întrucât folosirea anualã a sub-
stanþelor de dezinfecþie a suprafeþelor
mucegãite cu efect de oprire a
rãspândirii ciupercilor reprezintã o
soluþie definitivã.

Fig. 2: Termoizolare ulterioarã a
peretelui exterior pe faþa interioarã:
1. Perete exterior temperattura -15 0C;
2. Termoizolaþie interioarã; 3. Punte ter-
micã – în colþul camerei temperatura
scade la +6…7 0C; 4. Perete transversal
interior; 5. Locul condensului – mucegai;
6. Temperatura peretelui +17 0C
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La constatarea apariþiei infecþiei
suntem tentaþi sã încercãm a rezolva
problema singuri. Rareori reuºim însã
sã anihilãm problemele pentru cã
folosirea substanþelor chimice care dis-
trug mucegaiul necesitã un anumit
nivel de cunoºtinþe de specialitate,
chiar dacã modul de aplicare a aces-
tora coincide cu tradiþionala zugrãvire. 

Prin urmare, oprirea rãspândirii
mucegaiului necesitã, în general, inter-
venþia specialistului ºi costuri materiale.
Cu ajutorul specialistului intrãm în
posesia unor informaþii preþioase care
meritã cheltuiala. El este cel care poate
stabili proporþia ºi cauzele infecþiei. Tot
el este acela care, în funcþie de intere-
sele ºi posibilitãþile beneficiarului,
poate da sfaturi asupra modalitãþilor de
distrugere ºi asupra aplicãrii lor în prac-
ticã ºi poate indica soluþiile tehnice
pentru eliminarea definitivã a infecþiei,
poate consilia în legãturã cu modi-
ficãrile ce se impun în utilizarea
locuinþei ºi indica etapele care trebuie
urmate pentru distrugerea simptomelor.

SOLUÞII ªªI TTEHNOLOGII PPRACTICE
Soluþiile tehnice, tehnologiile ºi

sfaturile practice pentru limitarea
acestor fenomene de infecþie biolo-
gicã se referã la unul sau mai multe
apartamente ºi nu la un ansamblu de
bloc de locuinþe. 

Atragem atenþia cã soluþia tehnicã
unicã ºi definitivã pentru un bloc de
locuinþe este numai refacerea unitarã
a anvelopei termice a clãdirii întregi,
atât la pereþi, cât ºi la acoperiº ºi nu
separat pe apartamente cu diferite
tehnologii.

Primul pas este depistarea ºi elimi-
narea surselor directe de umezire, ºi
anume, exfiltraþiile de la instalaþiile de
apã – canal ºi de încãlzire, infiltraþiile
de la acoperiºuri ºi de la sistemele de
evacuare a  apelor pluviale.

Indiferent de extinderea mucegãirii,
orice lucrare de întreþinere, reabilitare,
reparaþie va fi precedatã obligatoriu de
dezinfecþia biologicã. Aceasta ºi dacã a
fost infectat peretele ºi dacã nu (trata-
ment preventiv).

Pentru tratament se vor alege numai
produse care au în compoziþie atât
algicide, bactericide, cât ºi fungicide.

Într-un apartament în care a
apãrut cel mai mic simptom de
infecþie biologicã, se va utiliza, exclu-
siv ºi obligatoriu, zugrãveala silicaticã
mineralã pe bazã de silicat de pota-
siu. Sunt interzise zugrãvelile sinte-
tice (de exemplu, tip dispersit), pe
bazã de humã sau var aditivat cu
aracet sau materiale organice.

Reducerea umiditãþii atmosferice
interioare, care conduce, implicit, la
ridicarea temperaturii punctului de

rouã, se poate realiza cu aºa-numitele
aparate deumidificatoare. Aceste
aparate inhausteazã (absorb) într-un
anumit  spaþ iu închis  a tmosfera
umedã ºi exhausteazã (eliminã) aer
uscat la parametrii reglaþi dupã
necesitãþi. În cazul în care se doreºte
deumidificarea atmosferei într-un
grup mai mare de încãperi, cu un sin-
gur aparat de capacitate mai mare, se
va asigura circulaþia aerului între
încãperi. De exemplu, uºile se vor
prevedea cu fante de aerisire mini-
mum 40-60 cm2.

Aerisirea finã permanentã se poate
realiza prin montarea în rama tâm-
plãriei PVC sau în goluri cu diametru
de 100 mm în pereþii exteriori, a
unor dispozitive higrosensibile
automate. O soluþie bunã este ºi
schimbarea garniturilor tâmplãriei
PVC cu garnituri care permit difuzia
vaporilor de apã ( 100). 

Termoizolaþia interioarã ulterioarã
se poate executa în stratificaþie
omogenã sau heterogenã pe baza
unor detalii de execuþie elaborate de
un specialist în termoizolaþii.

Termoizolaþia omogenã se reali-
zeazã dupã dezafectarea tuturor stra-
turilor (zugrãvealã, glet, tencuialã)
pânã la peretele brut. Se va executa
din tencuialã groasã de mortar de
ciment (circa 3-5 cm) aditivat cu
agent generator de macropori ºi
armat la apariþia fisurilor cu fibrã de
polipropilenã (1 kg la m3 mortar).
Pentru mãrirea rezistenþei termice se
poate utiliza, în loc de nisip, ºi zgurã
de furnal. Se pot folosi, de asemenea,
mortare uºoare gata preparate cu fulgi
de polistiren. Ca finisaj se va utiliza
glet de ciment aditivat cu generatori
de pori, iar pentru zugrãvealã –
exclusiv – materiale silicatice.

Termoizolaþia heterogenã se va
executa dupã rãzuirea zugrãvelii ºi a
gletului. Stratul termoizolant poate fi
din vatã mineralã sau de sticlã, poli-
stiren, fibrolemn sau combinaþia
acestora cu diverse grosimi (rezultã
din calcul termotehnic!). Se fixeazã
mecanic cu dibluri sau cu adezivi.
Obligatoriu, peste termoizolaþie se va
executa un strat de barierã de vapori,
de preferinþã din folie de polietilenã
cu indice de difuzie vapori 200.000
(de exemplu, aerul are =1). Acoperirea
se va face cu materiale inerte biologic
ºi uºor de întreþinut (de exemplu plãci
de gips-carton hidrofobizat, panouri
eternit, lambriu PVC etc.) ºi ventilate
pe intrados. 

În fig. 3 se indicã modul de racor-
dare corectã a termoizolaþiei inte-
rioare cu pereþii transversali.

Acest detaliu se va aplica de la
caz la caz ºi la racordarea cu tavanul
ºi cu pardoseala. 

O soluþie tehnicã deosebitã este
încãlzirea electricã a pereþilor. Astfel, pe
peretele rece se asigurã o temperaturã
constantã, reglatã la o valoare superioarã
punctului de rouã. Sistemul se poate
automatiza cu ajutorul unor senzori de
temperaturã ºi umiditate, încãlzind
numai atunci ºi atât cât este necesar.
Grosimea straturilor nu depãºeºte
1,5-2 cm, deci nu sunt pierderi de spaþiu
de locuit.

Putem concluziona cã pentru
combaterea mucegaiului existã nume-
roase soluþii, dar pentru alegerea vari-
antei corespunzãtoare, trebuie neapãrat
sã se consulte un specialist cu expe-
rienþã în domeniul reabilitãrii clãdirilor. 

Un element deosebit de important
este ºi urmãrirea comportãrii în timp
a lucrãrii realizate. În aceastã etapã,
la cel mai mic semn de reapariþie a
mucegaiului se va consulta un expert
în domeniu.

Odatã cunoscute toate aspectele
prezentate mai înainte, putem fi mai
aproape de cunoaºterea ºtiinþificã a
apariþiei mucegaiului, în funcþie de
care putem lua mãsuri preventive sau
putem acþiona pentru eliminarea lui.
Sãnãtatea oamenilor ºi a construcþiilor
trebuie sã primeze încã din faza de
proiectare ºi realizare a clãdirilor, în
aºa fel încât sã se elimine din start
orice cauzã de apariþie a mucegaiului.

Deºi am intrat în sezonul de
toamnã, încã mai este vreme pentru
efectuarea unor lucrãri care sã ne
fereascã pe viitor de efectele nefaste
ale mucegaiului. 

Fig.3: Racordarea termoizolaþiei ulte-
rioare cu alte elemente de construcþie:
1. Perete exterior -115 0C; 2. Faþa interioarã
rece ±0 0C; 3. Termoizolaþie interioarã
+17 0C acoperitã cu barierã de vapori;
4. Panã de termoizolaþie; 5. Perete interior
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SELC Ediþia a XVIII-a – 2006 Neptun
SCHIMB DE EXPERIENÞÃ AL LABORATOARELOR DIN CONSTRUCÞII

ing. Ioan BURTEA – director general Quality Cert

La reuniunea din acest an au par-
ticipat 275 de specialiºti din peste
200 de instituþii ºi operatori eco-
nomici, dintre care, 17 profesori uni-
versitari, din 5 centre, 8 doctori în
ºtiinþe tehnice, 18 reprezentanþi ai
organelor centrale, ai asociaþiilor
patronale, profesionale, de acre-
ditare, de standardizare, 12 reprezen-
tanþi ai Inspectoratului de Stat în
Construcþii.

Pentru reuniune s-au elaborat, de
cãtre colective de specialiºti, 56 de
comunicãri, dintre care 25 au fost
prezentate în plenul lucrãrilor, fãcând
în acelaºi timp obiectul unei expoziþii.
De asemenea, s-a tipãrit ºi s-a difuzat
participanþilor ºi bibliotecilor univer-
sitare un volum de lucrãri cuprinzând
256 de pagini, care a stârnit un
interes deosebit în rândul partici-
panþilor la SELC XVIII.

Subiectele abordate de cãtre spe-
cialiºti, incluse în cadrul acestui volum,
au vizat, cu prioritate, teme din dome-
niul cercetãrii, metode moderne de
investigare/expertizare, materiale ºi
tehnologii noi, precum ºi referiri la
cadrul normativ ºi legislativ ºi la stadiul
pregãtirii în vederea integrãrii europene.

În cadrul reuniunii s-au organizat
douã mese rotunde, cu caracter interac-
tiv, la care s-au dezbãtut, cu prioritate,
problemele cu care se confruntã opera-
torii economici din construcþii ºi din
industria materialelor de construcþii.

Discuþiile purtate au scos în evi-
denþã preocupãrile actuale ale spe-
cialiºtilor din domeniul construcþiilor
ºi al industriei materialelor de con-
strucþii, precum ºi unele mãsuri care
se impun a fi luate, în perioada
rãmasã pânã la aderarea României la
Uniunea Europeanã.

Problemele ridicate de participanþii
la SELC se pot clasifica, în funcþie de
tematica acestora, în ºase grupe,  pe
care încercãm sã le prezentãm succint,
considerându-se cã rezolvarea aspec-
telor semnalate ar putea avea un impact
considerabil în asigurarea condiþiilor
de competitivitate a operatorilor

economici din construcþii ºi din indus-
tria materialelor de construcþii.

1. Cu privire la cadrul legislativ
Se semnaleazã cã sunt necesare

unele modernizãri ale legislaþiei exis-
tente, precum ºi emiterea unei
Hotãrâri de Guvern care sã permitã
operatorilor economici din con-
strucþii sã participe cu ºanse egale la
licitaþiile publice.

În acest sens, s-a menþionat nece-
sitatea adoptãrii unor mãsuri precum:

modernizarea prevederilor Legii
10/1995 privind calitatea în con-
strucþii ºi introducerea de prevederi
referitoare la calificarea profesionalã;

promovarea HG privind Certifi-
carea calificãrii profesionale a opera-
torilor economici din construcþii ºi
introducerea ca o condiþie obligato-
rie, pentru eligibilitate, la licitaþiile
publice, a prezentãrii certificatului de
calificare profesionalã;

reanalizarea OUG 34/2006 ºi
introducerea unei prevederi privind
obligativitatea prezentãrii certificatu-
lui de calificare profesionalã ca o
condiþie eliminatorie;

crearea unui cadru organizat de
instituire de asociaþii de operatori
economici din construcþii, dupã caz,
ºi din industria materialelor de con-
strucþii, adjudecarea de lucrãri de
cãtre operatorii economici speciali-
zaþi, cei mai competitivi;

afiºarea pe site-ul MTCT a
proiectelor de acte legislative/norma-
tive în stadiu de anchetã, în vederea
formulãrii de puncte de vedere.

2. Cu privire la cadrul normativ
Procesul de armonizare a norma-

tivelor din domeniul construcþiilor este
lent, existând peste 100 de normative
ale cãror prevederi se abat ºi/sau sunt
în contradicþie cu prevederile standar-
delor/normelor europene armonizate.

Se menþine în valabilitate norma-
tivul NE 012:1999, care are prevederi
ce contravin celor din standardele
europene armonizate, producându-se
interpretãri neconforme, ce pot genera
consecinþe nedorite.

Nu s-a valorificat studiul elaborat în
anul 2002 de INCERC Bucureºti, prin
care s-au identificat normativele care la
acea datã nu erau aliniate la prevede-
rile standardelor europene armonizate.

Pentru o mai bunã pregãtire a
cadrului normativ ºi a alinierii aces-
tuia la cerinþele din legislaþia euro-
peanã, s-a menþionat ca fiind necesare
urmãtoarele mãsuri:

actualizarea în cel mai scurt
timp a studiului privind armonizarea
normativelor cu normele/standardele
europene;

întocmirea de cãtre MTCT a
unui plan de prioritãþi, cu consultarea
patronatelor ºi a asociaþiilor profe-
sionale, pentru elaborarea de norma-
tive armonizate cu prevederile
standardelor europene;

reanalizarea componenþei comite-
telor tehnice ºi includerea în cadrul lor a
specialiºtilor selectaþi pe bazã de criterii
bine definite, care sã participe efectiv la
avizarea actelor normative.

Urgentarea punerii de acord a
reglementãrilor privind betonul, beto-
nul armat, betonul precomprimat, cu
prevederile standardelor europene.

3. Cu privire la activitatea de
adoptare a standardelor europene

S-a discutat problema preluãrii
standardelor europene, punându-se
accentul pe numãrul mare de stan-
darde în condiþiile în care operatorii
economici din construcþii nu dispun
de specialiºti ºi/sau mijloace pentru
traducerea corectã a acestora.

În vederea asigurãrii unei baze de
date care sã poatã fi accesatã cu
uºurinþã de cãtre specialist, s-a propus:

întocmirea de cãtre ASRO,
împreunã cu MTCT, a unui inventar
al standardelor andosate ºi/sau a stan-
dardelor de metodã nepreluate;

stabilirea de cãtre MTCT, cu
consultarea patronatelor ºi a asocia-
þiilor profesionale de profil, a unui
plan de prioritãþi;

instituirea unui sistem adecvat
de informare de cãtre ASRO, privind
stadiul la zi al standardelor europene

În cadrul reuniunilor la nivel naþional cu un pronunþat caracter ºtiinþific se aflã ºi „Schimburile  de Experienþã ale
Laboratoarelor din Construcþii – SELC“, care reunesc anual circa 200–300 de particcipanþi din domeniul construcþiilor
ºi al industriei materialelor de construcþii, din administraþia ccentralã, servicii centralizate, patronate, asociaþii profe-
sionale, universitãþi, institute de cerccetare, organisme de acreditare, organisme de certificare, operatori economici din
construcþii, produucãtori de materiale de construcþii.



adoptate, în vederea preluãrii aces-
tora de cãtre operatorii economici
interesaþi, în cel mai scurt timp dupã
intrarea lor în vigoare.

4. Cu privire la calificarea profe-
sionalã a personalului din construcþii

S-a reluat în discuþii problema
formelor de recunoaºtere a compe-
tenþei personalului, punându-se
accentul pe faptul cã, în prezent, se
utilizeazã forme de agreere, atestare,
autorizare, care nu sunt în concor-
danþã, în unele cazuri, cu prevederile
standardului european preluat ºi de
România – SREN 17024:2005.

S-au exprimat puncte de vedere
prin care se considerã necesarã
reanalizarea sistemelor utilizate în
prezent pentru recunoaºterea compe-
tenþei personale ºi certificarea aces-
teia, precum ºi crearea cadrului
legislativ/normativ pentru alinierea la
procedurile de certificare/recunoaºtere
utilizate în Uniunea Europeanã.

5. Cu privire la caalificarea profe-
sionalã a personalului de laborator

Lipsa de specialiºti în domeniul
calitãþii mãsurabile a reprezentat una
dintre temele larg discutate, având în
vedere faptul cã învãþãmântul preuni-
versitar ºi cel universitar nu au în pro-
grama analiticã calificarea de personal
specializat pentru derularea activi-
tãþilor de laborator, iar în nomencla-
torul unitar al ocupaþiilor „Clasificarea
ocupaþiilor în România” nu se regã-
sesc ocupaþiile pentru personalul din

laboratoarele de construcþii ºi din
industria materialelor de construcþii.

S-au formulat propuneri privind:
reînfiinþarea de clase specia-

lizate în licee, colegii, universitãþi cu
profil de ºcolarizare a personalului de
laborator;

analizarea posibilitãþii includerii
în programele din fonduri europene a
acþiunilor de ºcolarizare a persona-
lului specializat pentru derularea
activitãþilor de laborator, inclusiv prin
acþiunile de recalificare, specializare
postlicealã/postuniversitarã;

reintroducerea în nomencla-
torul din România a ocupaþiilor de
„ºef de laborator în construcþii”, „ºef
de profil de încercãri în construcþii”,
„laborant în construcþii”;

impunerea la acreditarea labo-
ratoarelor de încercãri a condiþiilor
privind calificarea.

6. Cu privire la autorizarea labora-
toarelor din construcþii

Autorizarea laboratoarelor nu se
regãseºte în legislaþia europeanã ºi nici
în cea a statelor membre ale UE, sin-
gura formã utilizatã fiind acreditarea.

Nu existã un registru sau un sistem
de informare a operatorilor economici
cu privire la laboratoarele cãrora li s-a
retras autorizaþia. Se impune reanalizarea
termenului de autorizare, introducerea
unui sistem de recunoaºtere, în care sã
se facã apel la organizaþii profesionale
de profil, care sã îndeplineascã crite-
riile stabilite prin standardele europene.

Se propune instituirea de cãtre
autoritate a unui sistem de infor-
mare electronicã a operatorilor eco-
nomici cu privire la laboratoarele
recunoscute, precum ºi la profilul
de încercãri pe care au dreptul de a
le efectua.

Analiza ºi stabilirea unei mãsuri de
soluþionare de cãtre autoritatea coor-
donatoare a domeniului reglementat
al construcþiilor, a problemelor ridicate
de participanþii la lucrãrile SELC, ediþia
a XVIII-a – 2006 Neptun, se considerã
ca fiind o prioritate, deoarece menþi-
nerea operatorilor economici pe piaþa
internã, dupã aderarea la 1 ianuarie
2007 la Uniunea Europeanã, depinde
de gradul de pregãtire realizat în
domeniul legislativ, crearea cadrului
normativ adecvat, precum ºi de asigu-
rarea  instrumentelor de lucru care sã
permitã acestora sã opereze în condiþii
de egalitate cu operatorii economici
din þãrile UE.

Reamintim cã integrarea în UE a
Poloniei s-a soldat cu ieºirea de pe
piaþã a circa 70% din întreprinderile
de construcþii, iar în Ungaria, 40%
din întreprinderi nu au putut face faþã
competiþiei pe teritoriul acesteia.

Considerãm cã problemele ridi-
cate de participanþii la lucrãrile SELC,
ediþia a XVIII-a – 2006 Neptun sunt de
strictã actualitate ºi sunt demne de a li
se acorda atenþia cuvenitã de cãtre
autoritãþi ºi ceilalþi factori implicaþi. 

QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

• Certificarea sistemelor de 
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

SC QUALITY CERT SA
Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, 

e-mail: qualitycert@zappmobile.com

ORGANISM ACREDITAT RENAR

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR

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

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

Organism de certificare
produse recunoscut de MTCT

• 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 MTCTPROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE: 

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII ªI DOMENIUL VOLUNTAR

ORGANISM DE CERTIFICARE
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Cele mai noi soluþii din familia
protecþiilor pentru pardoseli sunt cele
pe bazã de rãºini epoxidice/poliure-
tanice, marca ALOREX/ACOTANE. 

Decorative, rezistente la trafic
intens ºi spãlãri frecvente, aceste par-
doseli permit o întreþinere uºoarã pe
întreaga lor duratã de viaþã. 

Utilizarea ca protecþie a unui
suport de beton turnat ºi elicopterizat
conferã acestuia multiple avantaje:

creºterea duratei de viaþã a
suportului de beton ºi a rezistenþelor
mecanice;

etanºarea suprafeþei de beton –
protecþia pãtrunde profund în porii
suportului ºi creeazã o peliculã con-
tinuã, elasticã, rezistentã la ºocuri
mecanice, rezistentã la produse
petroliere, uleiuri minerale, trafic
intens etc.; 

realizarea unei bariere împotriva
friabilitãþii stratului superficial – eliminã
pericolul creãrii prafului;

permiterea igienizãrii uºoare, cu
utilaje specializate, a suprafeþei;

întreþinere ºi reparare facile, în
regie proprie.

Aplicarea acestui tip de pardoseli
presupune urmãtoarele etape de
execuþie:
1. PPREGÃTIREA SSUPRAFEÞEI DDE LLUCRU

Se va face cu mijloace mecanizate
care constau în:

frezare mecanicã sau sablare
(inclusiv la rampe) pentru deschi-
derea porilor ºi crearea rugozitãþii în
cazul suprafeþelor orizontale;

desprãfuirea suprafeþelor cu
aspiratoare industriale;

degresarea suprafeþelor cu sol-
venþi organici;

mãsurarea umiditãþii suportului
(cu umidometrul) pentru verificarea
gradului de umiditate (admis maxi-
mum 6% umiditate).

Aceste operaþii au rolul de înde-
pãrtare a laptelui de ciment, a porþiu-
nilor neaderente sau a altor
contaminanþi ai betonului (uleiuri sau
grãsimi) care pot crea, ulterior,
defecte de aderenþã ale sistemelor
de protecþie epoxidice.

2. RREPARAÞIA SSTRUCTURII BBETONULUI

Defectele de suprafaþã ale beto-
nului – fisuri, gãuri, structuri poroase
– se vor remedia cu beton epoxidic
marca ALOREX. Aplicarea se va face
cu fierul de glet dupã deschiderea în
„V” a fisurilor, pânã la reprofilarea
suprafeþei. 

3. PPROTECÞIA FFINALÃ

Stratul final de protecþie epoxi-
dicã, în grosime minimã de 2-3 mm,
poate fi aplicat în douã variante de
finisaj, fie ca strat de protecþie perfect
plan, lucios, fie ca strat de protecþie
antiderapantã, rugoasã; ambele vari-
ante sunt livrabile într-o paletã largã
de culori.

Sistemele de protecþie se compun din:
Varianta planã

aplicarea unui strat de amorsã
epoxidicã ALOREX PDG;

pardosealã epoxidicã autonive-
lantã ALOREX MGP; 

strat de sigilare poliuretanic
ACOTANE;

trasare de marcaje cu vopsea
poliuretanicã ACOTANE.

Soluþii eficiente
pentru protecþia parcajelor 

În cei 50 de ani de experienþã pe care a acumulat-o în fabricarea materialelor anticorosive, societaatea noastrã
ºi-a îndreptat eforturile cãtre obþinerea celor mai eficiente soluþii de protecþie.

Sunttem conºtienþi cã pentru clienþii noºtri nu este simplu sã cunoascã în amãnunt performanþele fiecãruii produs
pentru a opta în cunoºtinþã de cauzã pentru un material sau altul.

Nu este foarte simplu, dee asemenea, sã recomandãm un produs cu o calitate excelentã fãrã a lua în calcul toate
detaliile lucrrãrii respective, deoarece fabricãm produse customizate pentru diverse situaþii.

Vom prezenta, în conntinuare, avantajele diverselor soluþii tehnice pentru protecþia pardoselilor  de la parcajele
acoperrite, semideschise sau subterane.

continuare în pagina 56





Varianta antiderapantã
aplicarea unui strat de amorsã

epoxidicã ALOREX IJG0;
aplicare de nisip cuarþos cu

granulaþie 0,5-1mm;
aplicarea  unui strat de rãºinã

epoxidicã ALOREX IJG;
aplicarea unui strat de rãºinã

epoxidicã ALOREX VG;
strat de sigilare poliuretanic

ACOTANE;
trasare de marcaje cu vopsea

poliuretanicã ACOTANE.
Zonele de rampe ale parcajului

pot fi prelucrate cu benzi paralele
transversale pentru reducerea vitezei
configurate din beton epoxidic.

Zonele de marcaje vor fi, de
asemenea, profilate prin adaos supli-
mentar de cuarþ ºi rãºinã epoxidicã ºi
vopsite în culoarea specificatã de
beneficiar, alta decât cea de pardosealã.

CARACTERISTICILE TTEHNICE

ALE PPROTECÞIILOR PPENTRU PPARCAJE

Duritate;
Barcol min. 30 0B;
Shore D 70 - 90 0sh D;
Rezistenþã la compresiune mini-

mum 450 daN/cm2;
Rezistenþã la încovoiere mini-

mum 30 daN/cm2;
Aderenþa la beton prin rezistenþã

la tracþiune minimum 40 daN/cm2;
Rezistenþã termicã -30 – 80 0C.

Secretul eficienþei protejãrii parca-

jelor supuse unor solicitãri extreme,

din cauza traficului intens, precum ºi

al durabilitãþii soluþiei alese constã în

calitatea ridicatã ºi aplicarea corectã

a materialelor.

De aceea, Anticorosiv SA vã stã la

dispoziþie cu întreaga sa echipã de

specialiºti, pentru a vã furniza toate

informaþiile de care aveþi nevoie ca sã

puteþi alege soluþia optimã de pro-

tecþie a parcajelor.

Adresaþi-vã cu încredere departa-

mentului nostru de vânzãri! 

urmare din pagina 54 
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În întreaga lume,
mereu în apropierea dumneavoastrã

Cu peste 120 de amplasamente în
întreaga lume ºi reprezentanþã în
peste 55 de þãri, Doka Tehnica Cofra-
jelor GmbH – Austria oferã o reþea
densã de servicii pentru produse din
domeniul tehnicii de cofrare.

Inovaþia înseamnã înnoire ºi
optimizare

Pentru SC Doka România Tehnica
Cofrajelor SRL, clientul se aflã în cen-
trul tuturor reflecþiilor noastre – idee
valabilã nu doar pentru produsul finit
Doka, ea fiind decisivã la proiectarea
noilor soluþii de cofrare, a noilor sis-
teme sau servicii.

Mai mult decât alte branºe, indus-
tria construcþiilor este în continuã
transformare.

Pentru a asigura succesul
clienþilor noºtri, ne concentrãm
asupra unor sisteme ºi servicii care
economisesc bani ºi timp pentru
manopera unor produse ce func-
þioneazã ireproºabil chiar ºi în cele
mai grele condiþii, fiind în acelaºi
timp viabile ºi sigure ºi îndeplinind
cele mai exigente cerinþe referitoare
la produsul final beton.

Cofrajele sunt echipamentele
tehnologice care determinã forma,
dimensiunile ºi aspectul elementelor
structurale din beton armat pe toatã
durata procesului de întãrire a aces-
tuia, pânã la atingerea rezistenþei
necesare pentru decofrare.

Caracterul acestor echipamente
tehnologice este acela de con-
strucþie specificã, auxiliarã ºi de tip
provizoriu în structura care urmeazã
a fi realizatã.

Ponderea cofrajelor reprezintã
circa 30-60% din costul lucrãrilor din
beton armat, fapt care justificã ideea
folosirii unor sisteme de cofraje cât
mai performante, apte sã confere cali-
tate, fiabilitate, productivitate ºi sigu-
ranþã la un preþ de achiziþie/închiriere
cât mai scãzut.

Cofrajele simple din lemn – scân-
duri, lemn rotund, lemn ecarisat, cuie
etc., asigurã cu greu etanºeitatea ºi
suprafaþa netedã a betonului, nu asi-
gurã rezistenþa la presiunile de turnare
a betonului necesare azi, consumã
multã manoperã ºi importante can-
titãþi de material lemnos ºi cuie.
Asigurarea unui ritm susþinut de exe-
cuþie este condiþionatã, în cele mai
multe cazuri, de existenþa materia-
lului pentru cofrarea urmãtoarei
secþiuni de construcþie.

Aceste cofraje necesitã forþã de
muncã, dulgheri de înaltã calificare,
dar ºi muncã mai puþin calificatã pentru
decofrare, curãþarea materialului recu-
perat, scoaterea cuielor, sortarea etc.

Echipamentele moderne de cofrare
contribuie major la raþionalizarea
tuturor acestor operaþii, respectiv la
asigurarea calitãþii lucrãrilor în con-
diþii de siguranþã a muncii, reducerea
manoperei ºi scurtarea radicalã a
timpilor de cofrare, prin lucrãri de
cofrare înþelegându-se cofrarea pro-
priu-zisã, decofrarea, curãþarea cofra-
jelor ºi a celorlalte elemente.

Apropierea de clienþi în practicã
prin consiliere ºi instruire

Pentru orice firmã este absolut
necesar sã vândã sau sã închirieze
servicii ºi produse.

Relaþiile bine fundamentate cu
clienþii ºi mulþumirea acestora joacã

un rol la fel de important ca ºi înþe-
legerea pentru interesele variate ale
clienþilor.

La Doka colaborarea începe cu
înþelegerea proiectului. Consilierii
noºtri de specialitate sunt familiarizaþi
cu sistemele de cofrare, cu cerinþele
ºi problemele clienþilor ºi stau la dis-
poziþia acestora atât cu informaþii
referitoare la utilizarea economicã a
cofrajelor, cât ºi cu date privind con-
strucþiile moderne din beton.

O gamã largã de servicii 
Doka oferã o gamã largã de servicii

pentru alegerea, proiectarea ºi uti-
lizarea sistemelor ei de cofrare,
sporind siguranþa în privinþa cos-
turilor pentru lucrãri de cofrare pe
ºantier ºi uºurând astfel sarcina ºefu-
lui de ºantier ºi a maºiniºtilor.

Planificarea lucrãrii se realizeazã
prin soluþii de cofrare optimizate
dupã analiza sarcinilor tehnice ºi de
termen ale proiectului de construcþie,
prin dezvoltarea unor soluþii de
cofrare speciale, individuale, sta-
bilirea listei de materiale ºi piese
componente, planificarea stocurilor
de materiale pe baza termenelor.
De asemenea, sunt puse la dispoziþie
indicaþiile de montare conform nor-
melor de securitate ºi pentru aplicaþii
speciale ºi instrucþiunile de utili-
zare a cofrajelor conform normelor
în vigoare.

Pentru ºantierele mari, se asigurã
prezenþa unui specialist Doka, pentru
coordonarea dispunerii ºi utilizãrii
cofrajelor, ºi consiliere permanentã a
conducerii ºantierului în toate proble-
mele referitoare la cofraje.

SC Doka România SRL oferã o
gamã variatã de cofraje, verificate în
practicã pentru toate situaþiile pe
ºantier, pentru toate domeniile de uti-
lizare ºi toate cerinþele referitoare la
suprafaþa betonului. 
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În perspectiva aderãrii la Uniunea
Europeanã, CELCO SA a iniþiat, înce-
pând cu anul 2000, un amplu program
de investiþii pentru modernizarea ºi
retehnologizarea societãþii. CELCO SA
este preocupatã în permanenþã de
domeniul cercetare/dezvol tare,
compania deþinând în prezent un
laborator modern, echipat cu apa-
raturã de ultimã orã. Investiþiile reali-
zate pânã în momentul de faþã
depãºesc cifra de 7 milioane de euro.
Printre investiþiile semnificative valo-
ric, cu impact major în procesul de
producþie, se numãrã înlocuirea com-
pletã a autoclavelor ºi achiziþia unei
maºini de tãiat ºi profilat cu tehnolo-
gie Stork Olanda. Acest proces s-a
finalizat în 2005, odatã cu moder-
nizarea sistemului de tãiere prin

realizarea sistemelor performante de
îmbinare NUT ºi FEDER. Prin aceasta,
s-a obþinut o precizie superioarã de
tãiere, ajungându-se la abateri
dimensionale minime, de 1 mm, deci
un produs aproape perfect. În pre-
zent, întregul proces tehnologic

este automatizat, pornind de la
mãcinare, dozare, translaþie poduri
rulante,  pânã la procesul  de
autoclavizare. 

Calitatea CELCO este susþinutã
ºi de certificarea produselor în con-
formitate cu standardele europene
asimilate. SC CELCO SA a obþinut
certificarea conformitãþii controlului
producþiei în fabricã pentru toate
produsele. Marcajul naþional de con-
formitate CS, aplicat BCA-ului,
este o garanþie a respectãrii cerin-
þelor standardului european asimilat
SR EN 771– 4/2004.

Compania este certificatã pentru
sistemul de management al calitãþii
conform EN ISO 9001:2000.

SC CELCO SA a acumulat o experienþã de peste 30 de ani în producerea  BCA-ului, fiind unul dintre ceei mai
importanþi producãtori  din România. Iar pentru cã piaþa a cerut-o, de 6 ani societatea ºi-a llãrgit gama de produse,
fabricând ºi mortar pentru BCA, adeziv pentru placaje, ºapã ºi mortar uscat.

EEste evident cã, odatã cu dezvoltarea socioeconomicã a României, ºi numãrul lucrãrilor de construcþiii a crescut de
la an la an. SC CELCO SA ºi-a impus ca obiectiv dezvoltarea capacitãþilor de producþiee, în sensul mãririi dimen-
siunilor producþiei ºi a calitãþii acesteia. 
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Aderarea la Uniunea Europeanã va
fi beneficã pentru compania CELCO,
deoarece piaþa materialelor de con-
strucþii se va maturiza ºi va continua
sã creascã în urmãtorii 5–10 ani, cu
o medie de cel puþin 5–10% pe an.

Segmentul de piaþã pe care soci-
etatea îºi desfãºoarã activitatea are

o evoluþie foarte dinamicã. Pentru a
face faþã cererilor înregistrate pe piaþa
de profil, societatea realizeazã pro-
duse noi, BCA profilat cu o greutate
specificã de 400 ± 50 kg/m3.

Datoritã capacitãþii termoizolante
foarte bune, zidãria din BCA asigurã
un confort termic excelent pe toatã
perioada anului. CELCO oferã soluþii
inteligente prin sistemul de înzidire
compus din cel mai uºor BCA, cu
cele mai bune caracteristici tehnice,
însoþit de mortarul pentru straturi sub-
þiri M10, care transformã simplul bloc
de BCA în zidul ideal, fãrã adaosuri,
artificii tehnice sau soluþii de compro-
mis (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, se evitã cheltuielile
suplimentare atât din faza de exe-
cuþie, cât ºi cele din faza de
exploatare, cheltuieli care se vor
acumula an de an, dupã terminarea
construcþiei. 
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Dezvoltarea ingineriei seismice
CONTRIBUÞII IEªENE

cercet. ºt. pr. I, ing. Daniel DIACONU – preºedinte al Asociaþiei Române de Inginerie Seismicã (ARIS),
CP II dr. ing. Adrian-Constantin DIACONU, CP I dr. ing Dumitru VASILESCU, CP I dr. ing. Tudorel POOPA – INCERC Iaºi

Pentru constructorii ieºeni, anul
2006 are o dublã semnificaþie:

se împlinesc 65 de ani de la înfi-
inþarea, în cadrul Institutului Politehnic
Iaºi, a Facultãþii de Construcþii  (noiem-
brie 1941) ;

se împlinesc 50 de ani de la înfi-
inþarea Filialei INCERC Iaºi, ca Filialã
a Institutului de Cercetãri ºi Studiii
pentru Construcþii (ICSC – iunie
1956), acþiune datoratã profesorului
Anton ªesan, cu sprijinul organelor
centrale de resort ºi al unor persona-
litãþi ºtiinþifice.

Domeniile în care cercetarea din
Iaºi ºi-a adus contribuþii semnificative
se referã la douã direcþii majore care
privesc protecþia construcþiilor la acþi-
uni dinamice-seiismice ºi la acþiuni
climatice.

Activitãþile s-au dezvoltat ºi diver-
sificat continuu dupã anul 1960, în
special odatã cu punerea în funcþiune
a primei platforme seismice de 140 tf
acþionatã cu program (1966), a Staþiei
de încercãri higrotermice (1972) ºi,
ulterior, a noii baze de cercetare din
zona Podu Roº (1985).

DETERMINAREA CCARACTERISTICILOR

DINAMICE AALE CCONSTRUCÞIILOR

(1961)

Prima acþiune întreprinsã de
colectivul din Iaºi, cu implicaþii
majore în cuantificarea rãspunsului
seismic al structurilor, a fost stabilirea
metodologiei pentru determinarea
experimentalã a caracteristicilor
dinamice ale clãdirilor, folosind ca agent
perturbator agitaþia microseismicã,
metodologie ºi rezultate publicate

în 1962 ºi confirmate la Conferinþa
mondialã de inginerie seismicã din
Chile, 1969.

Fundamentarea metodologiei s-a
fãcut utilizând comparativ ºi alte
surse de producere a vibraþiilor:
ºocuri în terenul învecinat, vibro-
maºini de diferite capacitãþi ºi carac-
teristici º.a.

Reliefãm cã metodologia de cerce-
tare propusã s-a dezvoltat continuu,
azi fiind folositã atât la diagnosticarea
unor neconformitãþi structurale, cât ºi
ca metodã de control al eficienþei
lucrãrilor de consolidare.

CONSTRUCÞII CCIVILE

S-au experimentat la acþiuni
dinamice-seismice ºi s-au omologat:

a) Sttructuri din panouri mari în sis-
tem fagure ºi celular cu P + 4E ºi cu
nuclee verticale, având P + 9 E (foto 1).

S-a determinat capacitatea de
rezistenþã ºi de deformabilitate a
panourilor la acþiuni statice, verticale
ºi orizontale, a îmbinãrilor orizontale
ºi verticale la acþiuni dinamice – seismice

Motto: „Dacã noi ne jucãm cu natura,
ºi natura se poate juca cu noi!“

Activitatea de cercetare în domeniul ingineriei seismice s-a desfãºurat ºi se desfãºoarã la Iaºi în ccadrul Filialei
INCERC ºi al Facultãþii de Construcþii, în strânsã colaborare cu alte centre universiitare, institute naþionale ºi judeþene
de proiectare, ºi a slujit mutaþiilor ºi etapelor parcurse de  constructorii din þara noastrã, de la acoperirea cerinþelor de
existenþã ºi crearea bazei tehnico-maateriale pânã la acþiunea de finisare a localitãþilor ºi de modernizare-con-
solidare a fondului consstruit existent, concomitent cu diversificarea ºi mãrirea posibilitãþilor de cercetare.

Foto 1 Foto 2

continuare în pagina 64
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(generaþia I, II, III ºi IV – de la profi-
latura cu danturã mare la alveole), a
porþiunilor de structurã sau a mode-
lelor structurale, stabilindu-se modul
de lucru al îmbinãrilor, planºeelor ºi
pereþilor structurali, eliminându-se
prin mãsuri constructive (calãri ale
panourilor, sub-betonãri ºi praguri)
discontinuitãþile în special orizontale
ale pereþilor structurali.

b) Structuri din zidãrie de
cãrãmidã simplã, armatã cu OB sau
grile polimerice, cu stâlpiºori, cu
planºee monolite sau din fâºii prefa-
bricate, reliefându-se rolul supra-
betonãrii planºeelor;

c) Structuri din elemente spaþiale de
dimensiunea unei camere cu P+4E,
asamblate prin precomprimare verti-
calã (foto 2);

Studiile au evidenþiat importanþa
vitezelor relative între elementele
spaþiale în cuantificarea rãspunsului
seismic structural ºi inutilitatea pre-
comprimãrii;

d) Structuri din cadre monolite sau
parþial prefabricate cu P+10E, cu ºi
fãrã „diafragme moi“ (foto 3). Studiile
întreprinse pe modele structurale
mari sau subansamble la scarã natu-
ralã au evidenþiat importanþa depla-
sãrilor relative de etaj, a efectului
amortizãrii cu impact major asupra
filtrajului ºi întârzierii oscilaþiilor pe
înãlþimea clãdirii, a rigiditãþii ºi
armãrii corespunzãtoare a stâlpilor
scurþi, medii ºi lungi, a rigiditãþii ºi
armãrii nodurilor, a influenþei, rigi-
ditãþii ºi a modului de prindere a
panoului de umpluturã din ochiurile
cadrului, a influenþei efectului forþei
tãietoare la diferite tipuri de îmbinãri
grindã – stâlp º.a.

e) Structuri din cadre lamelare,
parþial prefabricate cu P +8E.

Studiile întreprinse pe stâlpi lame-
lari cu conformare spaþialã (+, T, L) ºi
pe modele structurale au evidenþiat
necesitatea armãrii corespunzãtoare

a stâlpilor pentru preluarea lune-
cãrilor verticale dintre aripile stâlpilor
ºi reducerea corespunzãtoare a depla-
sãrilor relative de etaj. Structurile cu
stâlpi lamelari de conformare spaþialã
ºi dalã groasã, fãrã grinzi, nu sunt
recomandate în zone seismice;

f) Structuri din diafragme verticale
monolite ºi planºee dalã prefabricate
(foto 4). Studiile au analizat com-
portarea diafragmelor armate clasic
sau diagonal, a bulbilor, a buian-
drugilor armaþi clasic sau diagonal ºi
a influenþei rigiditãþii acestora asupra
panoului peretelui structural, a
modului de îmbinare dintre planºeu
ºi peretele structural, a consecinþelor
parterului flexibil ºi a diminuãrii aces-
tui efect prin utilizarea unei structuri
de tip “pantalon”;

g) Structuri din cadre cu diafragme
rare, cu nuclee centrale sau multiple
(foto 5), nucleele fiind monolite
sau prefabricate asamblate prin
precomprimare.

Studiile au evidenþiat importanþa
amplasãrii acestora în structurã, astfel
încât efectul de torsiune sã fie minim,
precum ºi importanþa modului de
cuplare a nucleelor cu structurile din
cadre;

h) Structuri rurale din materiale
locale (foto 6) a cãror rezistenþã la
seism este condiþionatã de realizarea
unei infrastructuri corespunzãtoare ºi
a cãmãºuielii pereþilor cu mortar
armat cu plase din sârmã moale sau
din grile polimerice.

Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6
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Un oraº construit numai din cãrãmizi...

®

®

®

... acest lucru s-ar întâmpla dacã am concentra toate locuinþele
construite cu blocurile ceramice ºi cãrãmizile produse de cãtre
Ceramica Iaºi. 

În cei aproape 40 de ani de când Ceramica Iaºi produce blocuri
ceramice ºi cãrãmizi, producþia companiei a totalizat peste 200 de
milioane de bucãþi, cu care s-au construit aproximativ 40.000 de locuinþe.
Luând în calcul mãrimea medie a unei gospodãrii din România, rezultã
cã în cele 40.000 de case locuiesc peste 125.000 de persoane, adicã
echivalentul populaþiei unui oraº de dimensiunile Botoºaniului. Este un
exemplu care justificã ºi cuvintele de început ale acestei prezentãri.

REÞETA SUCCESULUI COMPANIEI: caracteristicile imbatabile
ale argilei ºi paleta largã de produuse de calitate

Avantajele produselor ceramice (zidãrii, învelitori, faþade):
Au o rezistenþã la compresiune superioarã altor materiale (produse

cu marca de rezistenþã minimum 100, ajungându-se la unele dintre
blocuri ceramice chiar la marca de rezistenþã 280).

Asigurã cea mai bunã protecþie antiseismicã.
Sunt materiale ecologice fabricate din materii prime 100% naturale.
Au un coeficient de absorbþie de apã redus, care nu permite

formarea condensului (fenomen întâlnit frecvent la alte materiale de
zidãrie des utilizate).

Au o rezistenþã ridicatã la acizi ºi baze.
Au o duratã lungã de viaþã, doveditã, de circa 80–100 de ani.

30 de tipuri de produse de calitate superioarã, livrate integral
pachetizat sau paletizat

Ceramica Iaºi realizeazã peste 30 de produse ceramice grupate în
trei categorii: produse ceramice pentru zidãrie, produse pentru înveli-
tori ceramice ºi produse pentru finisajul faþadelor. 

Despre Ceramica Iaºi

CERAMICA Iaºi a fost înfiinþatã în
anul 1969, având ca obiect de activi-
tate fabricarea produselor ceramice
pentru construcþii. Începând cu anul
1997, compania declanºeazã un
ambiþios program de investiþii, con-
cretizat prin achiziþionarea unei insta-
laþii automatizate de fabricare a
þiglelor dublu presate ºi a coamelor. 

Programul investiþional a fost con-
tinuat, materializându-se prin achizi-
þ ionarea în anul 2005 a unei
tehnologii de ultimã orã în domeniul
producþiei de blocuri ceramice.
Demaratã cu succes ºi aflatã în curs de
finalizare, aceastã investiþie aliniazã
compania, din punct de vedere tehnic,
la ultimele standarde internaþionale
în producþia de materiale ceramice
pentru zidãrie.

Programul investiþional masiv,
coroborat cu recertificarea sistemului
de management al calitãþii, ISO
9001:2001, ºi obþinerea certificatului
de management al mediului, ISO
14001:2005, transformã CERAMICA
Iaºi într-una dintre cele mai moderne
companii de profil din România, capa-
bilã sã producã blocuri ceramice în
conformitate cu standardele de calitate
europene ºi mondiale.
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Totalitatea studiilor întreprinse
pentru noile tipuri de construcþii
civile a avut ca scop gãsirea unui com-
promis între flexibilitatea partiului ºi
capacitatea de rezistenþã a sistemului
structural la acþiuni gravitaþionale ºi,
în special, seismice.

CONSTRUCÞII IINDUSTRIALE
a) Structuri de hale parter ºi etajate 
Elaborarea unui sistem tipizat de

hale parter ºi etajate integral prefabri-
cate, cu mare productivitate în mon-
taj, a impus verificarea la acþiunea
cutremurelor a unei serii întregi de
sisteme constructive, module funcþio-
nale, subansambluri ºi îmbinãri care
au permis obþinerea unor construcþii
industriale optimizate, multiplu
funcþionale.

Se menþioneazã rezultatele experi-
mentãrilor întreprinse pentru confor-
marea seismicã a acoperiºurilor
halelor parter (foto 7) cu diferite grade
de vitrare, cuantificarea rigiditãþii
stâlpilor (rectangulari sau circulari),
influenþa efectului oscilaþiilor nesin-
crone ale terenului asupra rãspunsu-
lui seismic, comportarea diferitelor
tipuri de îmbinãri grindã-stâlp de la
nivelul acoperiºului realizate prin
procedee umede sau uscate, precum
ºi a ponderii influenþei portalelor
metalice de frânare în rãspunsul
global structural.

Reliefãm faptul cã, pentru prima
datã, s-a reuºit calibrarea coeficien-
tului „ “ pentru hale parter din beton
armat pe criterii dinamice.

Evidenþierea particularitãþilor de
rãspuns seismic a diferitelor sisteme

de hale etajate, uºoare sau grele, inte-
gral prefabricate, structuri în cadre,
cadre cu pereþi structurali sau cu
nuclee, realizate monolit sau prefa-
bricat, au furnizat date semnificative
privind dinamica planºeelor ºi
pereþilor portanþi, a nodurilor ºi
îmbinãrilor, a stâlpilor ºi riglelor, pre-
cum ºi reliefarea stadiilor de lucru
post elastice ºi a mecanismelor de
cedare.

b) Construcþii speciale
Pentru construcþii speciale tipizate

(foto 8), rezervoare supraterane de
25 – 60 mc confecþionate din polies-
teri armaþi cu fibre de sticlã, de 5.000
– 10.000 mc realizate din elemente
de beton prefabricat – precomprimate
ºi de 60.000 – 80.000 mc executate
din metal, precum ºi pentru seria de
castele de apã de 150 – 170 mc, s-a
întreprins un amplu program experi-
mental, care a oferit posibilitatea
cuantificãrii efectului de balansare a
lichidului asupra stãrii de eforturi ºi
de deformaþii în pereþii rezervoarelor,
ponderea efectului P– în stabilitatea
ºi capacitatea de rezistenþã a secþiu-
nilor inelare din beton armat pentru
castele de apã, precum ºi unele date
privind distribuþia armãturilor în
aceste secþiuni.

CONSTRUCÞII UUNICAT
DE IIMPORTANÞÃ NNAÞIONALÃ

Cunoaºterea comportãrii la acþiuni
seismice a unor structuri speciale, uni-
cat, de importanþã naþionalã, ca
metroul Bucureºti ºi obiective ener-
getice (marile termocentrale Rovinari
(foto 9), Chicani, centrala atomo-elec-
tricã Cernavodã, uzina de apã grea
Drobeta Turnu – Severin etc.) a impus,
de asemenea, efectuarea unor ample
programe experimentale, finalizate
cu instrucþiuni ºi metodologii de
proiectare pentru marile termocen-
trale, pentru construcþii îngropate de
tip metrou, conducte subterane, ziduri
de sprijin, precum ºi pentru con-
strucþiile subterane ºi supraterane
supuse acþiunii exploziilor. Complexele
fenomene au fost tratate þinând cont
de conlucrarea structurii cu terenuri
de fundaþii, de distribuþie a accelera-
þiilor, vitezelor ºi deplasãrilor relative
în masivele de pãmânt.

Sinteza studiilor efectuate a con-
dus la concluzia cã rãspunsul seismic
maxim pentru construcþiile îngropate se
obþine la deplasãri relative, calibrate

Foto 7 Foto 9Foto 8
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În pas cu cerinþele pieþei

Redactor: Cum caracterizaþi piaþa
internã a sculelor ºi a uneltelor de
mânã? Care este situaþia impoorturilor
de astfel de produse?
Dãnuþ Costache: În momentul de faþã,

segmentul intern al sculelor ºi uneltelor de
mânã cunoaºte o creºtere importantã, atât
din punctul de vedere al volumului pieþei,
cât ºi din punctul de vedere al calitãþii pro-
duselor comercializate. Acesta este ºi
motivul pentru care, pe piaþa autohtonã de
profil, importurile deþin supremaþia înre-
gistrând o valoare mai mare de 50%.
Aderarea României la Uniunea Europeanã
îºi spune cuvântul, influenþând în mod
pozitiv tendinþele de creºtere a pieþei, mai
ales din punct de vedere calitativ. În acest
sens, se observã o cizelare a pieþei, în speþã
a clientului final, care solicitã produse din
ce în ce mai performante, punând accent
pe raportul calitate-preþ. În viitorul apropiat
vor exista pe acest segment doar materiale
performante, acestea excluzându-le pe
cele de o calitate îndoielnicã. Astfel, pen-
tru a ocupa un loc cât mai bun în piaþa de
profil, jucãtorii care activeazã în acest
domeniu (fie cã sunt producãtori sau
importatori) sunt nevoiþi sã respecte cerin-
þele clienþilor ºi, totodatã, sã se alinieze
normelor impuse de Uniunea Europeanã.

R: Care este grupa de produse care a
contribuit în mod evident la realizarea
cifrei de afaceri a commpaniei ACOM? 
D.C.: Dintre principalele produse din

categoria sculelor ºi uneltelor care au
contribuit la creºterea cifrei de afaceri fac
parte: roabele (mãrcile Liv ºi Limex
importate din Slovenia ºi Croaþia), cu o
capacitate de 75 ºi 85 de litri ºi
betonierele aceloraºi mãrci, cu o capaci-
tate de 125, 130, 145, 160, 190 ºi 250 de
litri. Începând din luna mai, Comatex –
unul dintre principalii furnizori de aseme-
nea produse – a oferit pieþei o gamã pro-
fesionalã de betoniere (cu motor termic ºi
electric), disponibile la capacitãþi
cuprinse între 300 – 500 de litri ºi desti-
nate atât firmelor de construcþii, cât ºi
celor care îºi construiesc locuinþe în regie
proprie. În viitorul apropiat, Piritex va
include în portofoliul de produse un nou
tip de betonierã marca Limex, disponibilã
la o capacitate de peste 190 de litri. 

R: Din punct de vedere geografic,
puteþi denumi o zonã în care aþi înre-
gistrat un volum mai ridicaat al
cererilor de unelte ºi scule? 
D.C.: În centrul ºi în sudul þãrii constatãm

un numãr mai mare al afacerilor specializate

în comercializarea sculelor ºi uneltelor de
mânã. Astfel, din totalul cifrei de afaceri afe-
rente primelor 5 luni ale anului 2006,
vânzãrile înregistrate în cele douã zone mai
sus-amintite au contribuit cu  52,2%. 

R: Care sunt obiectivele dumnea-
voastrã în cadrul ACOM?
D.C.: Unul dintre principalele obiective

pe care îl am în vedere pentru anul în curs
este cooptarea unui numãr cât mai mare de
acþionari ºi, totodatã, mãrirea portofoliului
de produse oferite spre comercializare.
De asemenea, o prioritate este ºi mãrirea
cifrei de afaceri în cursul acestui an.
În acest scop, este necesarã o colaborare
cel puþin la fel de bunã cu furnizorii ACOM
ºi, nu în ultimul rând, dezvoltarea reþelei.
În prezent, pe segmentul sculelor ºi unel-
telor, ACOM deþine un numãr de 11 con-
tracte semnate cu furnizori de asemenea
produse, care activeazã la nivelul întregii
þãri. 

Printre produsele care contribuie cu un procent semnificativ la cifra de afaceri a
ACOM (Asociaþia Coomercianþilor de Materiale de Construcþii) se numãrã uneltele,
aparatele, maºinile ºi instalaþiile. Câteva amãnunte despre acest sector, în interviul cu
Dãnuþ Costache, manager de produs.



Revista Construcþiilor noiembrie 200668

în funcþie de caracteristicile sursei de
acþiune (armonic, seismic sau explozii),
de caracteristicile masivului de pãmânt
ºi de tipul structural.

IZOLAREA SSEISMICÃ; IINTERACÞIUNEA

CLÃDIRE-EECHIPAMENTE IINDUSTRIALE

Studiile complexe, experimentale
ºi teoretice, privind problemele de
izolare seismicã pasivã sau cinema-
tica la nivelul fundaþiilor ºi în struc-
turã, inclusiv limitarea deplasãrilor
orizontale structurale, s-au abordat pe
o bazã conceptualã nouã, în sensul
folosirii elementelor pasive ºi a unor
elemente active de disipare a energiei
în timpul cutremurelor puternice.

Pe baza unor ample studii între-
prinse, s-au elaborat metodologii de
izolare pasivã la nivelul fundaþiei cu
suporþi de neopren armat, tampoane
de neopren simplu ºi izolare cine-
maticã cu elipsoizi din beton armat
cu fibre metalice, realizându-se la
Iaºi ºi un bloc experimental izolat cu
elipsoizi.

Varietatea mare a sistemelor de
amortizare – disiparea energiei seis-
mice în strructurã a permis, pe baza
amplelor studii experimentale ºi a
investigaþiilor teoretice efectuate la
INCERC Iaºi, sã fie grupate în:

disipatori direcþionali;
disipatori inerþiali;
perete disipator;
sisteme disipatoare excentrice

(linkuri);
sisteme de disipare din plãci de

rigidizare ºi disipare în formã de „X”
(PL-X).

Subliniem cã, pentru toate sis-
temele de disipare structuralã a
energiei seismice, s-au elaborat
metode ºi instrucþiuni de proiectare.

Experimentãrile complexe ºi gene-
ralizãrile teoretice privind com-
portarea ansamblului construcþii –
utilaje în timpul exploatãrii, cât ºi în
timpul acþiunii seismice au condus la
elaborarea unor metodologii de
analizã ºi proiectare a acestor sisteme,
inclusiv stabilirea limitelor de la care
interacþiunea devine semnificativã.

REABILITAREA
FONDULUI CCONSTRUIT EEXISTENT
Reabilitarea structuralã s-a desfã-

ºurat în cadrul programului naþional
de reabilitare a construcþiilor exis-
tente (de locuit, de emergenþã, indus-
triale ºi culturale).

O primã categorie structuralã
abordatã de cãtre INCERC Filiala Iaºi
se referã la consolidarea construc-
þiilor din zidãrie realizate în diferite
etape în þara noastrã.

Pentru aceastã categorie struc-
turalã, s-au elaborat metode ºi pro-
cedee de consolidare, verificate
experimental, a infrastructurilor ºi
pereþilor structurali, în special prin
cãmãºuire cu mortar sau microbeton
torcretat, cãmãºuire armatã cu OB
sau grile polimerice (foto 10).

Pentru structurile din panouri
mari, realizate în prima etapã la noi
în þarã, s-a elaborat ºi testat o soluþie
de consolidare de tip „corset” exterior
(cãmãºuiri ale fundaþiilor ºi pereþilor
de elevaþie pentru infrastructurã,
respectiv stâlpiºori ºi centuri exte-
rioare din beton armat în dreptul
îmbinãrilor exterioare, ancoraþi ori-
zontal la nivelul planºeelor prin
cabluri precomprimate, care îmbu-
nãtãþesc totodatã ºi efectul de dia-
fragmã orizontalã rigidã a planºeului
(foto 11).

Menþionãm cã ambele soluþii de
consolidare structuralã pentru con-
strucþiile din zidãrie ºi cele din
panouri mari se pot executa fãrã
evacuarea locatarilor.

S-a studiat, utilizând analize
deduse pe baza indicelor de
degradare structuralã, reabilitarea
structurilor în cadre ºi din diafragme
din beton armat prin cãmãºuire sau
prin introducerea unor panouri de
rigidizare din beton armat, respectiv
din zidãrie, creându-se astfel dia-
fragme de rigidizare rigide, respectiv
moi.

ÎMBUNÃTÃÞIREA CCONLUCRÃRII
LA AACÞIUNI DDINAMICE –– SSEISMICE

DINTRE DDIFERITE MMATERIALE
ªI EELEMENTE DDE CCONSTRUCÞIE
În acest context reliefãm:

Studiile privind lunecarea,
respectiv ancorarea barelor de oþel cu
profil periodic ºi lise înglobate în
beton, produsã de acþiuni dinamice;

Studiul alcãtuirii ºi comportãrii
elementelor de beton armat cu armã-
turã rigidã, realizatã din profile cu
pereþi subþiri care, în comparaþie cu
sistemele din beton armat cu armã-
turã rigidã laminatã, reduc consumul
de oþel cu circa 30%;

Foto 10

Foto 11
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Firma SC Acoperiºul SRL Oradea, înfiinþatã în anul 2000,
a ajuns în aproape 6 ani la performanþa de a se situa printre
cei mai mari distribuitori în România de conectoare metalice
BMF SIMPSON Strong-Tie ºi plãci multicui Gang-Nail.
Având cuprinsã în obiectul de activitate ºi consultanþa de
specialitate, societatea poate sã ofere clienþilor cele mai efi-
ciente ºi cele mai ieftine soluþii pentru realizarea unor
acoperiºuri durabile ºi estetice. 

Producãtorul danez SIMPSON Strong-Tie GmbH, inova-
torul numãrul unu pe plan mondial în ceea ce priveºte sis-
temele de conectoare pentru structuri din lemn, asigurã soluþii
variate ºi performante pentru realizarea construcþiilor din
lemn: papuci de grindã, papuci de stâlpi, suporþi pentru stâlpi
ºi pane, piese de susþinere grinzi, piese de îmbinare grinzi,
colþari, ancore fixare, plãcuþe perforate, benzi de contravân-
tuire, papuci stâlpi pentru înlocuirea fundaþiilor tradiþionale de
gard, legãturi dinþate pentru elemente de lemn stratificat,
ºuruburi din oþel special, cuie crestate, bolþuri tip barã, suspen-
sori speciali etc., rãspunzând  la toate pretenþiile ºi cerinþele în
domeniul construcþiilor din lemn. 

Montajul conectoarelor se poate face deosebit de uºor ºi
rapid. Ele asigurã durabilitate, eficienþã ºi esteticã, ceea ce face
sã fie din ce în ce mai solicitate pe piaþa româneascã.
Acoperiºul SRL Oradea s-a angajat în distribuirea unei game
de produse fracþionale, cel mai des folosite,  prezentate în
Catalogul BMF Simpson Strong-Tie redactat în limba românã.
Asta nu înseamnã cã nu satisfacem cererea ºi pentru alte
piese Simpson necuprinse în catalog.  Datele statistice, redac-
tate în limba românã, stau la dispoziþia constructorilor în
proiectarea îmbinãrilor rezistente ºi eficiente. 

Sistemele de conectoare BMF Simpson Strong-Tie com-
pleteazã cu succes ºi sistemul de plãci multicui GGang-Nail.
Realizarea rapidã ºi perfectã a legãturilor fermelor de
acoperiº prefabricate din lemn cu structura construcþiilor,
precum ºi rigidizãrile suplimentare transversale ºi longitudi-
nale necesitã toate aceste elemente deosebit de sigure.

Acoperiºurile cu deschideri mari (10–30 m), din ferme de
lemn prefabricate sunt tot mai rãspândite în Europa, iar acest
sistem de construcþie câºtigã din ce în ce mai mult teren ºi pe
piaþa româneascã. Ele au urmãtoarele avantaje: greutate
foarte redusã faþã de metal sau faþã de materialele
tradiþionale,  rapiditatea montajului (se pot executa sute de
m2 – 600-700 m2 – de acoperiri în numai 8 ore), precum ºi
economii considerabile de cost, de circa 40%, faþã de alte
materiale. Formele variate ale fermelor prefabricate în sistem
de plãci multicui Gang-Nail, proiectate cu program software,
permit construirea unei game variate de acoperiºuri civile,
sociale ºi industriale.  

SC Acoperiºul SRL stã la dispoziþia proiectanþilor ºi benefi-
ciarilor cu consultanþã ºi proiecte de acoperiº prefabricat din
lemn. Profilul firmei include comercializarea plãcilor multicui,
produse de GANG-NAIL SYSTEM LIMITED/Anglia, venind în
întâmpinarea necesitãþilor altor fabricanþi ºi proiectanþi exis-
tenþi în þarã prin preþurile reduse practicate de societate.

În 2006 am început o colaborare cu firma de construcþii
de case din lemn Casa Heimann. Acestea pot fi vãzute în
întreaga zonã de vest a þãrii: Timiº, Caraº-Severin, Arad,
Mehedinþi, Satu-Mare, Bihor. Solicitãrile partenerilor externi
pentru a construi Case Heimann în UE: Germania, Italia,
Austria, Slovenia, sunt tot mai frecvente. Rezultatele din
primul semestru al anului 2006 ne permit sã estimãm o
creºtere accentuatã a cifrei de afaceri în acest domeniu. 

Casele Heimann oferã un confort sporit, siguranþã, calitate,
durabilitate, rezistenþã în timp ºi costuri de întreþinere reduse. 

Tehnologiile actuale permit  sã realizãm într-o gamã foarte
largã aceste case ºi, mai ales, la costuri din ce în ce mai mici.

Dar, nu numai atât! Am rezolvat o parte din acoperiºurile
tip ºarpantã, am construit case, dar mai rãmâne problema
acoperiºurilor tip terasã. Suntem în stare sã rezolvãm ºi
aceastã problemã. Oferta noastrã include materiale perfor-
mante cu toate accesoriile necesare realizãrii hidroizolaþiilor
perfecte! Sistemul de produse hidroizolante din PVC
Rhenofol ºi PIB Rhepanol/FDT-BRAAS Germania, în
variantele cu fixare mecanicã, lestare sau lipire, satisfac
aºteptãrile celor mai pretenþioºi beneficiari. Durata de viaþã
de peste 30 ani, rezistenþa sporitã la rupere ºi la ardere, rezis-
tenþa la îmbãtrânire ºi la temperaturi extreme sunt numai
câteva calitãþi de excepþie ale acestor produse. Important
este ºi raportul calitate-preþ în favoarea clienþilor noºtri,
precum ºi accesoriile puse la dispoziþie. Aparatura Leisterr/
Elveþia cu utilaje de montaj dintre cele mai cunoscute ºi
performante, colectoarele de apã, aerisitoarele VarioGully
ºi SITA Gully, cu dimensiuni, funcþionalitate, material ºi
forme variate, aduc  un plus de  calitate hidroizolaþiilor. 

Colaboratorii societãþii în materie de montaj, cei mai perfor-
manþi din þarã, oferã servicii de execuþie de excepþie cores-
punzãtor cu calitatea materialelor, la nivelul cerinþelor europene. 

Alte informaþi i  pentru cei interesaþi  oferim la:
acoperisul@rdslink.ro ºi wwww.acoperisul.ro. 

Soluþii eficiente pentru acoperiºuri durabile
dipl. ing. Magda DULL – administrator SC Acoperiºul SRL Oradea
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Modelãri dinamice ale legã-
turilor dintre elementele prefabricate
care au evidenþiat influenþa lor asupra
forþelor seismice, starea eforturilor ºi
deformaþiilor structurale;

Studiul comportãrii dinamice a
planºeelor compozite, profile meta-
lice-placã de beton armat turnatã în
cofraje metalice de tablã cutatã,
cuplate prin gujoane;

Analiza criteriilor de conden-
sare ºi decondensare a structurilor
care a stabilit erorile comise în apli-
carea acestor tehnici;

Analiza curbelor histeretice
obþinute experimental pe diverse
tipuri de elemente, îmbinãri, sub-
ansamble ºi structuri din beton armat,
monolit ºi prefabricat care a permis
calibrarea unor modele histeretice cu
largã utilizare practicã;

Baze de calcul energetice,
fundamentate experimental, pentru
evaluarea degradãrii structurilor, ele-
ment decizional important în reabi-
litarea structuralã.

CALIFICAREA SSEISMICÃ
A EECHIPAMENTELOR

ªI UUTILAJELOR TTEHNOLOGICE
Filiala INCERC Iaºi a întreprins

studii experimentale ºi generalizãri
teoretice privind calificarea seismicã
a echipamentelor ºi utilajelor tehno-
logice luate individual, independente
de construcþii, atât pentru partenerii
din þarã, cât ºi pentru cei externi.

Astfel s-au întreprins studii privind
comportarea seismicã a utilajelor ºi
echipamentelor specifice domeniilor
energetice (foto 12) (producere –

transport – distribuþie), chimice ºi
petroliere.

Astfel, s-au calificat seismic:
întrerupãtoare
(230 KV, 400 KV, 750 KV);
separatoare (simple, duble);
transformatoare (400 KVA –

400 MVA);
bobine de reactanþã (în labo-

rator + in situ – Isaccea);
celule de înaltã ºi medie tensiune;
suporþi pentru linii aeriene ºi

transport;
panouri de automatizare, vane;
baterii de acumulatori, reduc-

toare de gaze;
penetraþii ermetice pentru CNE,

staþie control presurizare, traductori
de siguranþã etc.

Metodele ºi procedurile de califi-
care au urmãrit identificarea pe cale
experimentalã a elementelor matri-
celor de rigiditate ºi amortizare,
frecvenþele dominante ale diverselor
subsisteme ale utilajului ºi testarea
ansamblului utilajelor la nivelul de
exploatare ºi avarie.

Testele la seism s-au fãcut con-
form procedurilor seismice de pro-
dus, în funcþie de cerinþele de
încercare ºi clasa produsului (gene-
ralã sau specialã) ele au fost testate la
nivelele cerute de beneficiari: la
fragilitate (limita superioarã), sub
sarcinã (pentru componente sensibile
la vibraþii) ºi fãrã sarcinã.

Certificãrile s-au elaborat pentru
anumite condiþii tehnice de lucru ºi
utilizare, cerinþe care au constituit
certificatul de acceptare a produsului.

COLABORARE

Colectivul din Iaºi al Filialei
INCERC a realizat, totodatã, servicii
de cercetare pentru parteneri externi
pe bazã de contract (V.R.B. –
Venezuela, Jacobson & Widmark –
Suedia), cercetãri bilaterale mixte,
colaborãri cu prestigioase institute
din strãinãtate (Centrul de Cercetãri
în Ingineria Seismicã a Universitãþii
Berkeley – California, UCLA – USA,
Tniisk – Moscova, ISMES – Bergamo,
LNEC –  Lisabona, IZIIS – Scopje) ºi
participãri cu lucrãri la toate confe-
rinþele europene ºi mondiale de
inginerie seismicã ( începând cu
1969).  Totodatã, a lucrat la pro-
grame internaþionale de cercetare în
domeniul seismic, organizate în
cadrul PNUD – UNESCO, UNDRO,
CAER, INCO – COPERNICUS, PECO
ERBEV – ECOLAND, BECEP – IC º.a.

În acest context, menþionãm cã
prima „Conferinþã privind calculul
seismic al structurilor” cu participare
internaþionalã (11 þãri ºi 21 de comu-
nicãri ale delegaþilor strãini, 40 de
comunicãri fiind din þarã), s-a organi-
zat la Iaºi în septembrie 1970.

Toate aceste realizãri au fost posi-
bile datoritã elaborãrii unor meto-
dologii proprii de experimentare
pentru structuri in situ, porþiuni de
construcþii, modele fizice mari ale
acestora, subansamble ºi îmbinãri,
precum ºi crearea unei baze materi-
ale corespunzãtoare de acþionare în
regim dinamic ºi seismic (platforme
seismice de 60 Kgf, 1 tf, 15 tf, 140 tf,
vibromaºini, standuri pentru sub-
ansamble structurale) de captare a
mãrimilor caracterizante ale rãspun-
sului seismic global, de stocare ºi
de prelucrare automatã a datelor
experimentale.

Noi dimensiuni vor cãpãta
investigaþiile în acest domeniu
prin finalizarea investiþiei începute
în 1985, care cuprinde noi standuri
de încercãri la sarcini dinamice ale
elementelor ºi subansamblelor de
construcþii structurale la scarã natu-
ralã, precum ºi strãdaniile de a ter-
mina simulatoarele seismice de mare
capacitate (I-5 tf, I-30 tf, I-200 tf,
I-1000 tf). Foto 12

urmare din pagina 68
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Elemente de construcþii din lemn lamelat stratificat
COMPORTAREA LA DIFERITE TIPURI DE SOLICITÃRI

Victoria BACIU, Vasilica VASILE, Mirela LAZÃR – INCERC Bucureºti,
Laboratorul de Produse Polimerice ººi Finisaje în Construcþii

Denumirea de lemn lamelat stratifi-
cat este utilizatã pentru descrierea
unitãþilor structurale, care constau din
lamele de cherestea îmbinate cu
adezivi speciali, în condiþii determinate
de temperaturã, umiditate ºi presiune.

Etapele procesului tehnologic de
fabricare a lemnului lamelat stratificat
sunt în conformitate cu SR EN 386:
„Lemn lamelat încleiat. Caracteristici
de performanþã ºi condiþii minime de
fabricaþie”, standard românesc iden-
tic cu norma europeanã.

Lemnul utilizat pentru realizarea
elementelor din lemn lamelat stratifi-
cat trebuie sortat dupã rezistenþã, iar
încleierea trebuie sã fie fiabilã ºi
durabilã. Aceste prescripþii generale
sunt considerate satisfãcute dacã, pe
ansamblu, caracteristicile din stan-
dardele SR EN 386 ºi SR EN 301 sunt
satisfãcute.

Producþia curentã a fabricii este
supusã controlului intern de calitate,
în laboratorul propriu de încercãri.

Laboratorul de Produse Polimerice
ºi Finisaje din INCERC realizeazã
controlul extern al calitãþii producþiei
de lemn lamelat stratificat, prin
inspecþii periodice, ºi preleveazã
eºantioane pentru încercãrile pre-
vãzute de standardele europene
armonizate.

Specialiºtii INCERC, Departamen-
tul Structuri au determinat com-
portarea la solicitãri statice a
elementelor de construcþii din lemn
lamelat stratificat, la scarã naturalã,
conform SR EN 408, prin supunerea
la urmãtoarele tipuri de încercãri:

Încercarea la încovoiere, pentru
determinarea rezistenþei la încovoiere
ºi a modulului de elasticitaate la înco-
voiere global

Grinda se aºazã orizontal, încãr-
cându-se simetric, în douã puncte
situate pe o deschidere egalã cu de
18 ori înãlþimea. Se aplicã forþa cu o
vitezã constantã a capului de încãr-
care, astfel încât forþa maximã sã fie
atinsã în (300 ± 120) s.

Se mãsoarã sãgeþile în centrul
deschiderii ºi în centrul laturii întinse.

Se noteazã valoarea maximã a
forþei, timpul în care s-a ajuns la
rupere ºi modul de rupere.

Forma ºi dimensiunile grinzilor
supuse la încovoiere sunt prezentate
în tabelul nr. 1, iar rezultatele obþi-
nute sunt înregistrate în tabelul nr. 2.

Modul de rupere a grinzilor:
Grinda 1 –  sub unul din punctele

de încãrcare, pornind de la noduri
suprapuse în primele douã lamele de
la talpa inferioarã ºi apoi extinsã pe
întreaga secþiune verticalã.

Grinda 2 – la mijlocul deschiderii,
pornind de la douã noduri amplasate
în aceeaºi secþiune, în lamela de la
talpa inferioarã întinsã, ºi continuatã
prin crãpãturi orizontale în urmã-
toarele douã lamele, inclusiv o zonã
pe suprafaþa de lipire.

Grinda 3 – la aproximativ mijlocul
deschiderii, pornind de la un nod din
lamela de la talpa inferioarã, întinsã,
ºi continuatã prin crãpãturi orizontale
prin lamela de deasupra, extinse din-
colo de punctele de încãrcare.

Încercãrile efectuate pe elemente
la scarã naturalã au confirmat rezul-
tatele obþinute pe epruvete în cadrul
încercãrilor de laborator, ºi anume
clasa de rezistenþã GL 24.

Încercarea la compresiune, pen-
tru determinarea rezistenþei ºi a mo-
dulului de elasticitate la commpresiune
paralel cu fibrele 

Epruveta se aºazã vertical, încãr-
cându-se concentric, cu ajutorul unui
dispozitiv care permite aplicarea unei
sarcini de compresiune fãrã a induce
încovoiere. 

Realizarea de elemente structurale rezistente la diferite tipuri de solicitãri ºi la condiþiile climmatice specifice þãrii
noastre s-a înscris în gama de rezultate preconizate a fi obþinute în cadrul pproiectului 6B01 din Programul AMTRANS,
proiect realizat de INCERC Bucureºti, Laboratorul de Produse  Polimerice ºi Finisaje, împreunã cu partenerul cofi-
nanþator, firma GLULAM ROMÂNIA.

Tabelul 1

Tabelul 2

continuare în pagina 76
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Pornind de la o concepþie unitarã de gândire tehnologicã constructivã a
tuturor categoriilor de produuse ale firmei, specialiºtii SC MACO
PRODIMPEX SRL au proiectat ºi realizat o nouã uºã destinatã, în sspecial,
echipãrii locuinþelor tip vilã. Uºa îmbinã siguranþa ºi robusteþea cu ele-
ganþa, design-ul  ºi finisajele cele mai moderne elaborate sub denumirea
Nobila (marcã protejatã OSIM), dezvoltând ideeea constructivã de bazã
aplicatã la produsele standard (Civica).

Uºa NOBILA
Produs românesc destinat locuinþelor rezidenþiale

Primul element care asigurã
obþinerea unui produs superior din
punctul de vedere al imaginii, al
modelelor ºi finisajelor feþelor inte-
rioare ºi exterioare ale blatului îl
reprezintã profilele speciale din alu-
miniu, care se monteazã pe pãrþile
laterale ale casetei metalice. Ele per-
mit fixarea panourilor decorative din
MDF ºi PVC plastifiat. Modelele apli-
cate pe fronturile din MDF, la care se
adaugã nuanþele de culoare specifice
diferitelor esenþe lemnoase decora-
tive, conferã produselor o notã supe-
rioarã 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 supli-
mentare din dreptul sistemelor de
siguranþã ºi prin folosirea unei ferone-
rii de calitate. 

Pe bazã de comandã se pot exe-
cuta orice dimensiuni, într-un canat
sau în douã canaturi, cu supraluminã,

cu lumina-
toare laterale
º i  g r i l a j e
ornamentale.

Construcþie:
modul metalic
central reali-
zat din douã
foi de tablã
din oþel dublu
decapat, de
0,8 mm, cu
protecþii
suplimentare
de 3 mm în zona
sistemelor de sigu-
ranþã, 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 inte-
rior, 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.

Siguranþã: chei cu dublã bãrbie,
cilindri de securitate, blindaje supli-
mentare 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
Poli þ ia Capitalei  ca
având un grad sporit
de siguranþã). 
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Se aplicã forþa cu o vitezã con-
stantã, astfel încât forþa maximã sã fie
atinsã în (300 ± 120) s. Se mãsoarã
deformaþiile pe o lungime de referinþã
centralã egalã cu de patru ori dimen-
siunea cea mai micã a secþiunii epru-
vetei încercate, utilizându-se douã
extensometre.

Se noteazã valoarea maximã a
forþei, timpul în care s-a ajuns la
rupere ºi modul de rupere.

Forma ºi dimensiunile grinzilor
supuse la compresiune sunt menþio-
nate în tabelul nr. 3, iar rezultatele
obþinute, în tabelul nr. 4.

În cadrul Laboratorului de Produse
Polimerice ºi Finisaje din INCERC
Bucureºti, laborator de gradul I,
autorizat de Inspectoratul de Stat în
Construcþii ºi acreditat RENAR, cu
Certificatul de acreditare nr. 345-L
din data de 23.05.2005, a fost deter-
minatã comportarea la solicitãri cli-
matice a elementelor de construcþii
din lemn lamelat stratificat.

Metoda de încercare la îmbã-
trânirea naturalã a produselor din
lemn lamelat stratificat presupune
expunerea acestora la solicitãri clima-
tice directe, în poligoane amplasate
în diverse zone: urban-industrialã,
alpinã, marinã. 

Staþiile de expunere constau dintr-o
serie de stative pe care se monteazã
epruvetele ce urmeazã a fi cercetate.
Fixarea epruvetelor pe stative se face
în aºa fel încât sã fie orientate spre
sud ºi înclinate cu un unghi de 450

faþã de orizontalã.
Îmbãtrânirea artificialã a produ-

selor este realizatã prin alternarea
expunerii la intemperii, ºi anume: la
UV ºi la temperatura de +70 0C, cu
ploaie ºi perioadã de îngheþ la -20 0C.

Încercãrile de laborator care pun în
evidenþã modificarea calitãþii lemnului
lamelat stratificat, dupã expunerea la
îmbãtrânire naturalã, în mediu urban-
industrial, marin ºi alpin, ºi la
îmbãtrânire artificialã sunt: încercarea
la încovoiere a îmbinãrii în dinþi
multipli ºi încercarea la forfecare a
zonelor încleiate.

1. Determinarea rezistenþei la
încovoiere se efectueazã conform
SR EN 408 ºi constã în mãsurarea
forþei de rupere la încovoiere a unei
epruvete de lemn lamelat încleiat,
încãrcatã simetric în douã puncte (fig. 1).
Se calculeazã rezistenþa la încovoiere
ºi se noteazã modul de rupere al
epruvetei.

2. Rezistenþa la forfecare a zonelor
încleiate se determinã conform
SR EN 392 ºi constã în mãsurarea
forþei de forfecare în zona de încle-
iere a lamelelor ºi notarea modului de
rupere. 

Epruveta se aºazã în dispozitivul
de forfecare, în aºa fel încât forþa sã se
aplice paralel cu fibrele (fig. 2).

Zona de încleiere trebuie sã fie
plasatã astfel încât distanþa pânã la
planul de forfecare sã nu depãºeascã
1 mm în niciun punct.

Se apreciazã proporþia de rupere
în lemn rotunjind cu multiplu de 5,
la  va loarea cea mai  apropia tã .
În continuare se încearcã toate pla-
nurile de încleiere corespunzãtoare
unui element.

Rezultatele obþinute sunt sinteti-
zate în tabelul nr. 5.

De asemenea, s-au determinat
comportarea ºi rezistenþa zonelor de
încleiere dupã metoda A din SR EN
391, astfel:

s-au introdus epruvetele în incintã,
s-a aºezat o greutate peste ele ºi s-a
adãugat apã în cantitate suficientã cât
sã le acopere complet . 

s-a creat o depresiune de 70 kPa
pânã la 85 kPa care s-a menþinut timp
de 5 minute.

s-a anulat depresiunea ºi s-a sta-
bilit presiunea la o valoare de 600 kPa
timp de 1 orã. 

Cu epruvetele total scufundate în
apã, s-a repetat ciclul de depresiune–
presiune, pentru a obþine douã cicluri
de impregnare, pe o perioadã de 130 min.

S-au uscat epruvetele timp de 22 h
în aer a cãrui temperaturã a fost de +70 0C.

Fig.1: Dispozitiv de încercare pentru mãsurarea forþei de încovoiere
h – înãlþimea secþiunii la înceercarea de încovoiere;
l – deschiderea la încovoiere;
F – forþa de încovoiere.

Tabelul 3

Tabelul 4

Tabelul 5

urmare din pagina 74



Pentru fiecare epruvetã în parte, s-a
calculat proporþia de desprindere
prezentatã în tabelul nr. 6.

CONCLUZII

Lemnul lamelat stratificat posedã
o serie de calitãþi care îl recomandã
ca materie primã pentru producþia
elementelor structurale folosite în
majoritatea tipurilor de construcþii,
cum ar fi: locuinþe, construcþii indus-
triale sau agrozootehnice, sãli de
sport, piscine, magazine ºi centre
comerciale, biserici, poduri pietonale
ºi auto, stâlpi de înaltã tensiune sau
telegraf, monumente sau elemente de
design interior. 

Cercetãrile de laborator efectuate
asupra elementelor de construcþii din
lemn lamelat stratificat au confirmat
capacitatea acestora de a îndeplini
cerinþele impuse de legislaþia euro-
peanã, preluatã pe plan naþional.

Rezultatele obþinute constituie un
imbold pentru folosirea pe scarã mai
mare a lemnului în construcþii, reali-
zându-se astfel clãdiri ecologice,
integrate armonios în mediul urban
ºi rural. 

Tabelul 6

Fig. 2: Dispozitiv de forfecare, cu epruveta amplasatã în dispozitiv



1. GGENERALITÃÞI

Prezentul îndrumar are ca obiectiv pregãtirea soci-
etãþilor de construcþii-montaj pentru satisfacerea
cerinþelor UE privind protecþia mediului.

Îndrumarul conþine douã pãrþi:
Partea I
Construcþiile ºi mediul: trecere în revistã a legislaþiei
Partea a-II-a
Mãsuri
Partea I este deja tratatã în aceastã documentaþie.
Partea a-II-a se „schiþeazã“ în aceastã anexã, urmând a

fi definitivatã în etapa urmãtoare, pânã în decembrie, anul
acesta.

2. SSCHEMA DDE AABORDARE
În figura de mai jos se observã rolul mãsurilor în

cursa pentru menþinerea sau îmbunãtãþirea stãrii medi-
ului ºi sãnãtãþii oamenilor.

3. MMÃSURI
În tabelul 1 se sintetizeazã mãsurile necesare pentru satis-

facerea cerinþelor de calitate a lucrãrilor de construcþii-mon-
taj, precum ºi de calitate a materialelor pentru construcþii.

Tabelul constituie o trecere în revistã a surselor de polu-
are din cadrul construcþiilor ºi a cerinþelor, distribuite pe:

• calitatea aerului:
- în interiorul clãdirilor;
- în exteriorul clãdirilor;
• alimentarea cu apã;
• canalizarea.

ARACO
Integrarea europeanã

a societãþilor de construcþii (VIII)

Anexã
Îndrumar de mãsuri pentru satisfacerea cerinþelor de protecþie a mediului în domeniul construcþiilor  (proiect)

Pregãtirea unitãþilor de construcþii-montaj în contextul integrãrii României în Uniunea Europeanã.
Construcþiile ºi mediul – schema de lucru. 

• Aer - materiale de con-
strucþii, oameni, animale,
plante, subsol (gaze de fer-
mentare etc.), apa înmagazi-
natã sau de alimentare,
echipamente de combustie,
servicii, sisteme de venti-
laþie, sisteme de
condiþionare a aerului, polu-
area din exterior în interior;

• Vapori, aburi, umiditate
pereþi ºi acoperiº, precipi-
taþii, apã subteranã, con-
dens, ciuperci, praf,
instalaþii încãlzire, rãcire,
ventilaþie;

• Apa de alimentare conducte
ºi îmbinãri, materiale în con-
tact cu apa, rezervoare;

• Apa uzatã – etanºãri imper-
fecte, cãmine, tratãri la faþa
locului, refulãri;

• Deºeuri solide, produse
depozitate, ambalaje, con-
tainere.

• COV, CO2;
• microbi, ciuperci,

radioactivitate
(materiale con-
strucþii, incinerãri);

• formaldehidã (0,1
ppm);

• pentaclorfenol
(PCP), etc.

• creºterea emisiilor ºi
concentraþiilor în
COV, GHG, radioac-
tivitatea etc.; în
atmosferã;

• concentraþii în
CBO5;

• micropoluanþi, bac-
terii în apã;

• contaminarea 
solului (a apei,
plantelor etc.);

• ocuparea solului.

• sãnãtatea oamenilor
(boli cardiovascu-
lare, respiratorii, car-
cinogene); 

• inconfort (ocuparea
terenurilor, aspectul
curat, praf, miros,
culoarea apei, zgo-
mot etc.);

• biodiversitatea (zgo-
mot, fragmentarea
terenurilor, ocuparea
cu gunoaie,
defriºãri).

• limitarea folosinþei unor
materiale;

• noi metode de proiectare ºi
execuþie a construcþiilor ºi
instalaþiilor;

• etanºeizarea, limitarea pierde-
rilor de cãldurã ºi substanþe;

• concentrarea poluanþilor în
condiþii definite;

• prizele de aer;
• ventilarea subsolurilor;
• prevenirea formãrii bacteriilor;
• transportul materialelor;
• evitarea descãrcãrilor în ape

naturale;
• evitarea instabilitãþii chimice

ºi biologice a apei;
• controlul etanºãrilor

depozitelor de deºeuri;
• sisteme de certificare a construcþi-

ilor cu maximum 5 ani vechime;
• inspecþia periodicã a sis-

temelor de încãlziri ºi ventilaþii
cu maximum 15 ani vechime;

• instruirea personalului din con-
strucþii pentru noile cerinþe;

• etichetarea ecologicã;
• gospodãrirea deºeurilor:

- identificarea ºi clasificarea;
- selectarea;
- colectarea;

• alimentarea cu apã a
ºantierelor;

• evacuarea apelor uzate;
• biocidele.

Ghidul
„PREGÃTIREA SOCIETÃÞILOR DE CONSTRUCÞII-MONTAJ PENTRU DESFÃªURAREA
ACTIVITÃÞII ÎN CONDIÞIILE INTEGRÃRRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ”

continuare în pagina 80



Constructorul de care ai nevoie
Înfiinþatã în anul 1994, societatea ATCIM cu capital

100% privat, are ca obiect de activitate transportul rutier de
mãrfuri, dar ºi alte activitãþi, cum ar fi: pregãtirea terenurilor
pentru construcþii, executarea reþelelor de canalizare, apã ºi
gaze, confecþii metalice, construcþii, terasamente ºi dru-
muri, închirierea utilajelor specifice acestor activitãþi, pre-
cum ºi vânzarea de produse de balastierã.

SC ATCIM SRL urmãreºte creºterea continuã a calitãþii
lucrãrilor prin îndeplinirea cerinþelor prevãzute în con-
tracte, caiete de sarcini, specificaþii, norme ºi standarde
aplicabile, cerinþe legale ºi de reglementare.

Totodatã, firma se conformeazã legislaþiei actuale
privind protecþia mediului ºi oricãrei evoluþii a acesteia,
referitoare la activitãþile desfãºurate.

LUCRÃRI EXECUTATE DE CÃTRE SC  ATCIM SRL
În subantreprizã: 

reþele de canalizare (beneficiari: ADPP Ploieºti;
Parcul Industrial Crângul lui Bot – Ploieºti).

Lucrãri în subantrepriza Acvatot
reþele de apã ºi canalizare: CARREFOUR, BRICOSTORE,

MEDIA GALAXY, MOBEXPERT – Braºov; CARREFOUR,

BRICOSTORE – Ploieºti; CARREFOUR – Constanþa; CORA
Militari – Bucureºti; CORA – Cluj; APA NOVA – Bucureºti etc.;

reþele de gaze (Râmnicu Vâlcea).
Alte lucrãri sunt cele de: construcþii (structuri, amena-

jãri interioare), confecþii metalice, drumuri de acces,
reþele de apã ºi canalizare la diferite puncte de lucru
(case, vile, blocuri, diferite obiective); terasamente ºi dru-
muri, reabilitare de strãzi în cartierul Bãneasa.

Operativitatea ºi calitatea lucrãrilor sunt asigurate de o
bogatã bazã tehnicã, tehnologicã ºi logisticã. În dotarea
tehnicã a SC ATCIM sunt incluse utilaje de ultimã orã,
acestea fiind elementele care determinã în final producti-
vitatea ºi calitatea lucrãrilor executate: buldoexcavatoare,
excavatoare, compactoare, autogredere, încãrcãtoare
frontale, autobasculante.

Aºadar, o firmã cu activitate complexã, prin inter-
mediul cãreia, printr-un singur contract, puteþi beneficia
de aproape tot ce este necesar unei lucrãri la... cheie!
Încercaþi sã vã convingeþi de toate aceste oferte ºi sigur
veþi reuºi în realizarea unei investiþii eficiente. 



I. Calitatea aerului în interiorul clãdirilor

urmare din pagina 78
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II. Alimentarea cu apã

IV. Salubrizarea

V. Mediul înconjurãtor (exteriorul construcþiilor)

III. Canalizarea

continuare în numãrul viitor
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Importate ºi în România 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 uti-
laje 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 ppentru ddepozite, hhale dde pproducþie, sservice-uuri
Varianta SKE 
Generator de aer cald cu

refulare directã
Combustibil: gaz natu-

ral/lichefiat, motorinã, ulei
universal;

Puteri de la 40 la 350 kW;
Posibilitãþi multiple de

instalare – inclusiv suspendate;
Posibilitatea de ventilaþie

pe timp de varã.
Varianta S 
În plus faþã de cele enumerate

mai sus, acest generator oferã: 
posibilitatea de racordare

la un sistem de tubulaturi pen-
tru direcþionarea aerului;

puteri de la 40 pânã la 730 kW.
Varianta LH 
Aeroterme pentru racordarea în sisteme convenþionale

de încãlzire 
Puteri pânã la 70 kW;
Posibilitatea funcþionãrii în 2 trepte de putere;
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

Combustibil: gaz; 
Puteri: pânã la 75 kW;
Instalare suspendatã;
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

Combustibil: gaz natural/lichefiat, motorinã, ulei
universal;

Puteri: de la 25 pânã la 55 kW;
Instalare suspendatã.

Existã posibilitatea de folosire pe timp de varã doar
pentru ventilaþie.

Ideal ppentru sspaþii ccare sse aaflã îîn cconstrucþie
Pentru a realiza uscarea mai rapidã a construcþiilor noi

sau pentru a crea atmosfera propice lucrãrilor de con-
strucþie fãrã a ridica praful, vã recomandãm urmãtoarele
soluþii:

Varianta IR33
Generator mobil de cãldurã cu radiaþii în infraroºu

Combustibil: motorinã;
Putere: 33 kW.

De asemenea, pentru încãl-
zirea localã se pot folosi ºi
urmãtoarele generatoare:

Varianta E
Aeroterme electrice mobile

Combustibil: electric;
Puteri: de la 3 la 18 kW.

Varianta P/PX
Generatoare mobile de aer

cald
Combustibil: gaz lichefiat

(butelie);
Puteri: de la 10 la 140 kW.

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.) ººi 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 primme impun adoptarea pentru
spaþiile industriale a celor mai eficiente metode de încãlzire.

Confruntânddu-se cu o asemenea problemã, pe piaþa de termotehnicã din Germania au apãrut firme specializate
caree oferã soluþii de încãlzire industrialã. Unul dintre cei mai importanþi producãtori din Germania de  astfel de
sisteme de încãlzire industrialã este firma KROLL.

Sisteme de încãlzire
industrialã
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Varianta M
Generatoare mobile de aer cald 

Combustibil: motorinã (aparatele de puteri mici sunt
dotate cu rezervor);

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

Combustibil: gaz natural/lichefiat, motorinã, ulei
universal;

Putere:190 kW;
Livrare: într-un container.

Distribuirea aerului cald se face printr-unul sau mai
multe tuburi flexibile.

Ideal ppentru tterase, ppieþe, rrestaurante

Pentru ca terasa din faþa restaurantului sã nu rãmânã
nefolositã pe perioada iernii, un foarte mare succes îl are
în Germania umbrela radiantã.

Varianta W12
Umbrelã radiantã

Combustibil: gaz lichefiat
(butelie);

Putere:12 kW.

Ideal ppentru sspaþii ccu

umiditate

Dacã se doreºte uscarea
aerului dintr-o încãpere sau
fixarea unui anumit procentaj
de umiditate într-un spaþiu
închis, vã recomandãm deu-
midificatoarele Kroll:

Varianta T
Deumidificatoare mobile

Combustibil: electric;
Puteri: de la 16 la 120 litri/zi.

Ideal ppentru sservice-uuri

În cazul în care autoritatea de mediu din zona dum-
neavoastrã vã acordã avizul de folosire a unui produs care
utilizeazã uleiul universal, vã recomandãm:

Varianta W401

Sobã pentru încãlzire

• Combustibil: ulei universal;

• Putere: 29 kW.

Varianta KG UB

Arzãtor pe ulei universal

Combustibil: ulei universal;

Puteri: de la 20 la 200 kW.

Având în vedere cã piaþa

în acest domeniu este în con-

tinuã 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

Importator unic Vaillant pentru România ºi reþeaua
naþionalã de distribuitori autorizaþi.

Detalii pee www.vaillant.ro.
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Rememorând, putem afirma cã posibilitatea construirii
unui metrou în capitala României a fost prevãzutã prima datã
de inginerul Dimitrie Leonida la începutul secolului XX,
dar construirea lui în acea perioadã nu se justifica, deoarece
oraºul era mic (300.000 – 400.000 locuitori).

Dezvoltarea ulterioarã a oraºului a însemnat gãsirea unor
soluþii pentru satisfacerea cererii de transport în comun.
Acest lucru s-a întâmplat încã din anul 1970, când s-au pre-
vãzut trasee majore de transport la suprafaþã care sã preia
fluxurile de cãlãtori. Deoarece acestea nu ofereau soluþii
corespunzãtoare, s-a preconizat introducerea sistemului de
transport cu metroul, soluþie optimã atât pentru desconges-
tionarea traficului de suprafaþã, cât ºi pentru transportul cãlã-
torilor în condiþii sporite de confort, siguranþã ºi rapiditate.

În noiembrie 1974 au fost declanºate lucrãrile premergã-
toare: studii, analize, proiecte, iar dupã înfiinþarea între-
prinderii Metroul Bucureºti (1975), a început construirea
tunelurilor ºi proiectarea trenurilor.

La  19 noiembrie 1979,
primul tronson al magis-
tralei I, în lungime de
8,1 km, cu ºase staþii, pe
distanþa Semãnãtoarea –
Timpuri Noi, a fost dat în
exploatare.

Dupã 1990, au fost
stabilite mãsuri în scopul
redresãrii ºi îmbunãtã-
þirii activitãþii metroului.
Societatea a contractat
împrumuturi de la orga-
nisme bancare interna-
þionale, garantate de
Guvernul României, pen-
tru a achiziþiona echipa-
mente în scopul creºterii
siguranþei în exploatare.

Dupã elaborarea „Strategiei de dezvoltare ºi modernizare
a metroului din Bucureºti” care prevedea ºi realizarea unor
programe de investiþii menite sã conducã la dezvoltarea ºi
modernizarea metroului, a demarat materializarea progra-
mului de finalizare a lucrãrilor începute înainte de 1989, cu
finanþare de la bugetul de stat ºi cofinanþare externã. 

În acest sens, SC METROREX SA a organizat în 2005 lici-
taþii pentru atribuirea contractelor de achiziþie publicã de
execuþie a lucrãrilor pentru urmãtoarele proiecte:

Magistrala 4. Racord 1. Nicolae Grigorescu 2 – Linia
de Centurã. Instalaþii electrice (exclusiv tracþiunea electricã);

Magistrala 4. Racord 1. Nicolae Grigorescu 2 – Linia
de Centurã. Instalaþii sanitare ºi de ventilaþie.

SC TIAB SA a participat la ambele licitaþii cu oferte
conþinând echipamente de la firme de renume ºi cu o bogatã
experienþã în domeniu (SIEMENS, MOELLER, WOODS etc.). 

Comisiile de evaluare au desemnat societatea TIAB SA
drept câºtigãtoare a ambelor licitaþii. Acest lucru a fost posi-
bil ºi ca urmare a experienþei acumulate în cei peste 30 de
ani în care societatea a realizat cea mai mare parte a insta-
laþiilor electrice, sanitare ºi de ventilaþie de la metrou.

Lucrarea executatã de SC TIAB este complexã, având în
vedere importanþa obiectivului care impunea respectarea
unor condiþii tehnice severe. Echipamentele, accesoriile ºi
materialele utilizate, precum ºi tehnologiile de execuþie a
lucrãrilor de instalaþii sunt produse feroviare ce fac parte din
clasa de risc 2a.

Proiectul întocmit de SC METROUL SA a þinut cont de
procesul aderãrii României la Uniunea Europeanã în 2007,
care impune adaptarea strategiei de dezvoltare a transpor-
tului cu metroul la standardele europene. Soluþiile adoptate
la realizarea sistemului electroenergetic ºi a sistemului insta-
laþiilor sanitare ºi de ventilaþie ale metroului sunt conforme
standardelor europene în domeniu.

Noile echipamente montate de cãtre SC TIAB SA sunt
moderne, de ultimã generaþie, achiziþionate de la furnizori cu
experienþã în domeniul instalaþiilor electrice ºi, mai ales, cu
experienþã în domeniul tracþiunii electrice urbane.

TIAB S.A.
CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

ing. Vasile RÂMNICEANU, ing. Dumitru BULUC

Antreprenor: SC TIAB SA
Beneficiar: SC METROREX SA

Modernizarea transportului cu metroul în Bucureºti

De-a lungul timpului, pe mapamond, odatã cu evoluþia socioeconomicã a statelor, problema transporturiilor – fie de
mãrfuri sau de persoane – a constituit o adevãratã povarã, care a apãsat ºi apasã din cce în ce mai greu pe umerii celor
care conduc destinele unei þãri. Situaþia se perpetueazã ºi azi – pprobabil, chiar mai accentuat  în viitor –  ºi în România.

Deja, în prezent se constatã o supra-aglommerare a traficului, de unde ºi intensificarea preocupãrilor privind gãsirea ºi
implementarea unor sooluþii cât mai viabile ºi eficiente. La un asemenea demers participã multe firme de specialitate. Priintre
ele, SC TIAB, implicatã direct ºi responsabil în lucrãrile executate la metroul bucureºtean.

Urrmând etapele realizãrii magistralelor feroviare subterane, vom înþelege ºi mai bine rolul jucat de SSC TIAB. Vom putea
reþine totodatã ºi ce ofertã avem la dispoziþie pentru contractarea cu SC TIAB a uunor alte lucrãri complexe.



SOCIETATE PE ACÞIUNI CU CAPITAL
PRIVAT, OFERÃ CLIENÞILOR
ÎN CONDIÞII AVANTAJOASE:
•     montaj
•     punere în funcþiune
•     service în perioada de 

garanþie ºi post garanþie
•     proiectare
•     pregãtire tehnologicã
•     software

PENTRU INSTALAÞII:
•     electrice
•     automatizare
•     termice
•     ventilaþie, condiþionare aer
•     antiefracþie, antiincendiu, 

semaforizare
- mediu normal 
- mediu cu pericol de explozie

PRODUSE INDUSTRIALE:
•    confecþii metalice
•    tablouri electrice
•    joncþiuni ºi terminale pentru

cabluri de joasã ºi medie tensiune
•    accesorii de montaj
•    tubulaturã metalicã, PVC, ALP,

pentru ventilaþii, condiþionare aer

SERVICII DE ZINCARE TERMICÃ
ªI ELECTROCHIMICÃ, pentru
protecþia anticorosivã a produselor

CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

SUBUNITÃÞI TERITORIALE
Piatra-Neamþ • Oneºti • Brãila • Constanþa • Bucureºti • Ploieºti • Piteºti • Craiova • Slatina • Arad • Târgu Mureº • Tulcea • Timiºoara • Prefin

Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1
010312 - Bucureºti, ROMÂNIA

Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52,
316.20.21, 316.76.58;

Fax: (+4021) 316.22.54
E-mail: tiabsa@pcnet.ro;

http://www.tiab.ro

Astfel, instalaþia de 20 kV se echipeazã cu celule prefa-
bricate închise de interior, cu întreruptoare cu vid, având
prevãzutã comanda de la distanþã ºi fiind manevrate prin
telemecanicã de la dispeceratul energetic al metroului, în
coordonare cu dispecerul oraºului Bucureºti. Celulele
furnizate de SIEMENS, dotate cu echipamente primare per-
formante ºi automate programabile, au un rol important în
exploatarea în siguranþã ºi pe termen lung a noilor trenuri de
metrou. Unitatea de protecþie ºi control bazatã pe micropro-
cesoare permite prezentarea schemei sinoptice monofilare a
celulei monitorizate, indicând starea elementelor de comu-
taþie în timp real. Unitatea monitorizeazã ambele stãri
(închis/deschis) ale fiecãrui element de comutaþie ºi prezintã
stãrile de funcþionare normalã sau eroare prin intermediul
schemei sinoptice.

Toate tablourile electrice de joasã tensiune, furnizor
MOELLER, aferente instalaþiilor electroenergetice ºi electro-
mecanice (ventilaþia generalã a staþiilor ºi interstaþiilor, ventilaþia
staþiilor de hidrofor, staþiilor de pompare ºi puþurilor de mare
adâncime etc.) sunt dotate cu automate programabile care
transmit la distanþã, prin telemecanicã, toate informaþiile privi-
toare la starea de funcþionare a  tabloului ºi a utilajelor electrice.

Corpurile de iluminat sunt corpuri cu balast electronic
respectând prescripþiile Directivei europene 2000/55/EC
privind eficienþa energeticã a balasturilor pentru corpurile de
iluminat fluorescente.

Sunt folosite cabluri NEXANS cu izolaþie din polietilenã
reticulatã, cu comportament special la foc (rezistenþã la
propagarea flãcãrii, fãrã degajãri de halogeni – halogen free,
emisii scãzute de fum, corozivitate ºi toxicitate reduse a
gazelor ºi a fumului în caz de foc).

Instalaþiile de ventilaþie au drept scop asigurarea condi-
þiilor optime de funcþionare a utilajelor, echipamentelor ºi
instalaþiilor care deservesc ºi participã la circulaþia cãlãtorilor
ºi asigurã crearea unui microclimat corespunzãtor pentru
pasageri ºi personalul de exploatare. Totodatã, instalaþiile de
ventilaþie servesc ºi la evacuarea fumului ºi a gazelor fierbinþi
în situaþii de incendiu, precum ºi la asigurarea parametrilor

de confort în orice
ano t imp a l  anu lu i .
Instalaþiile sunt realizate
cu echipamente perfor-
mante ºi fiabile furnizate
de firme de prestigiu în
domeniu: WOODS din
Marea Britanie, FRANCE
AIR din Franþa.

Pentru prima datã, la
realizarea instalaþiilor
sanitare din cadrul
metroului a fost utilizat
un sistem de montare ºi
demontare a conductelor
prin utilizarea cuplajelor
elastice (VICTAULIC) în
locul tehnologiei clasice
de filetare ºi cuplare prin
flanºe sudate. Utilizarea
acestui sistem prezintã
avantaje importante:
preluarea la îmbinãri a eforturilor cauzate de  dilatarea sau
contractarea instalaþiilor, reducerea semnificativã a zgomo-
tului produs în instalaþie, cost diminuat în exploatare, uºurinþa
cu care se pot face modificãri ulterioare în instalaþie, asigu-
rând o întreþinere facilã.

Nu în ultimul rând, trebuie menþionate ºi podurile de
cabluri, furnizate de SC TIAB SA, realizate în conformitate cu
standardul SR EN 61537:2003 – ºi sisteme pentru poziþio-
narea ºi prinderea cablurilor ce poartã marcajul CS conform
legislaþiei în vigoare.

Toate aceste mãsuri duc la creºterea siguranþei în
exploatare prin reducerea timpilor de indisponibilitate
cauzaþi de avarii ºi reducerea riscurilor de incendii ºi acci-
dente, ceea ce amplificã atractivitatea transportului cu
metroul ºi asigurã condiþii de transport pentru un numãr mai
mare de cãlãtori. 



Revista Construcþiilor noiembrie 200688

Site-ul – o comunicare modernã ºi eficientã

Realizat în colaborare cu agenþia Selenis, site-ul este
organizat pe 5 secþiuni ºi conþine informaþii despre viziu-
nea ºi filosofia de CSR a companiei, noutãþi despre impli-
carea socialã a Carpatcement Holding ºi cele mai recente
articole despre companie apãrute în presã. 

Pilonul principal al platformei online este reprezentat
de secþiunea „implicare socialã” care are drept obiectiv
informarea susþinutã, educarea ºi responsabilizarea popu-
laþiei cu privire la protecþia mediului ºi la programele
desfãºurate de Carpatcement Holding. 

Site-ul www.carpatcementcsr.ro conþine informaþii
detaliate cu privire la platforma de responsabilitate socialã
a companiei ºi a celor 4 domenii (protecþia mediului,
urbanism ºi arhitecturã, sprijin pentru comunitãþile locale

ºi donaþii) în care Carpatcement Holding se implicã.
În plus, pentru facilitarea ºi eficientizarea procesului de
selecþie a solicitãrilor de sprijin venite pe adresa com-
paniei, site-ul conþine ºi un ghid pentru cei interesaþi în
obþinerea de sponsorizãri.  

Avantajul major al platformei online faþã de alte
mijloace de comunicare îl reprezintã posibilitatea actua-
lizãrii continue a informaþiei cu privire la activitãþile
desfãºurate de Carpatcement Holding. Site-ul devine ast-
fel, pentru companie, un mijloc important, transparent ºi
comod de comunicare a informaþiilor cãtre presã,
autoritãþi, parteneri, clienþi ºi publicul larg. „Am decis sã
folosim mediul online pentru a creºte transparenþa în ceea
ce priveºte raportarea acþiunilor de responsabilitate
socialã ale companiei ºi pentru a facilita stabilirea de noi
parteneriate”, a declarat Bogdan Arnãutu, Manager de
Comunicare al Carpatcement Holding.

Principalul proiect de responsabilitate socialã
desfãºurat anul acesta de CARPATCEMENT HOLDING
este „Bucureºtiul respirã”. Programul a constat în
plantarea unei pãduri de protecþie în apropierea
Bucureºtiului, în comuna Cornetu – judeþul Ilfov, în
vederea diminuãrii celor mai importante probleme cu
care se confruntã comunitatea din zonele limitrofe
capitalei: poluarea ºi despãduririle. „Bucureºtiul respirã“
se desfãºoarã în perioada ianuarie-decembrie 2006 ºi
va continua anul viitor prin extindere în alte localitãþi.
Programul face parte din platforma „Oraºul respirã”. 

Aºadar, orice „curios” în ale materiei, dacã vrea sã se
convingã cã este adevãrat, necesar ºi util tot ce s-a scris mai
înainte, nu are decât sã acceseze www.carpatcementcsr.ro
ºi se va convinge cã nu sunt vorbe în vânt. Succes! 

Anul 1990 a adus românilor multe… neplãceri „plãcute”, stimulându-i sã se adapteze rapid la ritmurille moderne
ale capitalismului, în primul rând la operativitatea demarãrii ºi funcþionalitãþii oricãroor idei de afaceri sau de asigurare
a unui confort personal sau colectiv. A intervenit în acest sens  un mijloc modern de comunicare ºi informare, un site,
pe baza cãruia ai acces la cele mai noi ºi siggure informaþii. A început odatã cu acest fenomen sã se înþeleagã mai
direct cã, într-adevãr, informaaþia este marfa cea mai scumpã.

Informaþiile de pe site devin cu atât mai preþioase cu cât ele ne scuutesc de alergãturã, telefoane, bani cheltuiþi ºi, poate
cel mai preþios lucru, ne reduc la maximum ttimpul necesar alocat luãrii unei decizii. ªi cât de importantã este aceastã
operativitate nu mai estte cazul sã insistãm. Sã ne gândim doar la formula de succes „primul venit, primul servit”.

Site-ul nnu este un mijloc de comunicare bãtut în cuie odatã implementat de o firmã sau persoanã, dacã se vreaa
includerea celor mai noi ºi eficiente informaþii necesare potenþialilor interesaþi.

Iatã de ce reacctualizarea lor continuã este o formulã de succes pentru emitenþi.
Una dintre firmele de prestigiu diin industria cimentului care se respectã din acest punct de vedere este Carpatcement.
În acest sens,  din luna septembrie 2006 – Carpatcement Holding a lansat www.carpatcementcsr.ro, platforma

online dee comunicare a politicii de responsabilitate socialã a companiei. Lansarea site-ului a avut loc la seediul
Carpatcement din Bucharest Business Park, în prezenþa partenerilor proiectului ºi a reprezentannþilor presei.
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Avantajele oferite de acest sistem sunt numeroase:
confort termic ridicat, comparativ cu sistemele cla-

sice, prin  distribuþia optimã, pe verticalã, a aerului din
încãperi;

grad de igienã crescut, datoritã circulaþiei reduse a
aerului în încãpere ºi, implicit, a prafului;

utilizarea sistemelor termice în condensaþie sau a
surselor alternative de energie (geotermalã, pompe de cãl-
durã, solarã), datoritã regimului redus de temperaturã a
fluidului de încãlzire;

economie de combustibil de 10–30%, în comparaþie
cu sistemele clasice;

avantaje din punct de vedere estetic, prin lipsa cor-
purilor statice de încãlzire.

Dimensionarea corectã a unui sistem de încãlzire prin
pardosealã necesitã o cunoaºtere în detaliu a construcþiei.
Proiectarea conform standardelor în vigoare (SR EN 1264
- Încãlzire prin pardosealã. Sisteme ºi componente) pre-
supune o serie de calcule complexe ºi laborioase.

Aceste calcule pot fi simplificate considerabil, prin uti-
lizarea software-ului ExpertKIT, pus la dispoziþie de cãtre
Valrom (www.valrom.ro). 

Spre deosebire de sistemul clasic de încãlzire prin cor-
puri statice, în cazul încãlzirii prin pardosealã, la calculul
necesarului de cãldurã, pierderile prin transmisie, la
nivelul pardoselii, se vor considera nule. Pentru
îmbunãtãþirea caracteristicilor termice, s-a optat pentru un
strat suplimentar de izolaþie, reducându-se astfel pierde-
rile de cãldurã.

Clãdirea studiatã este structuratã pe 2 nivele, cu o
suprafaþã totalã de 310 m2 (fig. 1 ºi 2).

Structura pereþilor este urmãtoarea:
zidãrie din cãrãmizi cu gãuri verticale tip GVP tip 1 350;
izolaþie din polistiren 5 cm;
strat de mortar tencuit;
ferestre de tip dublu strat 4 -16 - 4.

Pachetul de programe ExpertKIT v. 4.5

Continuând seria de articole, Valrom vã propune sistemul de încãlzire prin pardosealã, o alternativãã confortabilã
ºi sãnãtoasã la sistemele clasice de încãlzire. Sistemul de încãlzire prin pardosealã  oferã temperaturi uniforme atât pe
verticalã, cât ºi pe orizontalã ºi un consum energetic redus.

prep. univ. drd. ing. Rãzvan-Silviu ªTEFAN – Catedra de Hidraulicã ºi Protecþia Mediului,
Universitaatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

Fig. 1:  Plan parter Fig. 2:  Plan etaj 



Revista Construcþiilor noiembrie 2006 91

Plecând de la planurile de arhitecturã, au fost definite
încãperile încãlzite prin pardoseli radiante, speci-
ficându-se (fig. 3): 

sistemul de fixare ales –
placã polistiren cu nuturi
(fig. 4); 

tipul de aco-
perire prezent –
gresie cu o grosime de
10 mm în bãi ºi bucãtãrii,
parchet cu o gro-
s ime de  15  mm
în l iving-uri  º i
dormitoare; 

destinaþia fiecãrei încãperi, cu influenþã asupra
limitei de temperaturã la suprafaþa pardoselii. 

În urma calculelor efectuate, luându-se în considerare
limitãrile debitului ºi pierderile de sarcinã, programul a
indicat: 

temperatura pe tur optimã: 41,6 0C;
pasul pentru fiecare circuit în parte: 10 sau 15 mm,

în funcþie de necesarul de cãldurã existent;
setarea recomandatã, în funcþie de sistemul de reglaj

ales - numãrul de rotaþii pentru robinetele de reglaj ºi
l/min, în cazul debitmetrelor (fig. 5).

Pentru fiecare încãpere în parte, se pot defini zonele
periferice (recomandate în dreptul pereþilor exteriori),
unde pierderea de cãldurã este mai mare. În aceste zone,

cu o lãþime maximã de 1 m, þevile vor fi îndesite, dupã un
pas inferior celui calculat pentru restul zonei de încãlzire
(5, respectiv 10 mm) (fig. 6).

Reglajul tempe-
raturii pe tur s-a
realizat cu ajutorul
kitului de joasã tem-
pera tu rã  ( f ig .  7 ) ,
având rolul de a
menþine constantã
valoarea acesteia,
prin amestecul din-
tre fluidul provenit
de la sursa de cãl-
durã ºi cel de pe
returul circuitelor de
încãlzire. 

Tubulatura recomandatã pentru sistemele de
încãlzire prin pardosealã este cea din polietilenã reticu-
latã PE-Xb, fabricatã de cãtre Valrom Industrie, având
diametrul de 16 mm. 

ExpertKIT dispune de o facilitate de avertizare procen-
tualã a utilizatorului, în cazul neacoperirii necesarului de
cãldurã. În acest caz, utilizatorul poate recurge la
montarea suplimentarã a unor corpuri statice, pentru com-
pletarea deficitului de cãldurã. În cazul bãilor, suprafaþa
încãlzitã utilã a fost redusã, din cauza obiectelor sani-
tare, programul estimând o acoperire de maximum 50%
a necesarului de cãldurã, deficitul de 50% fiind suplinit
prin radiatoare. În cazul holului 001, din cauza suprafeþei
mici, nu s-au introdus serpentine, utilizându-se un radiator
din oþel Henrad 22DK. În camera 002 parter, cei 136 W
necesari au fost acoperiþi integral prin montarea þevilor de
alimentare ale zonelor încãlzite învecinate, programul cal-
culând chiar un surplus de 26 W.

În urma optãrii pentru acest sistem de încãlzire,
ExpertKIT a calculat o putere termicã necesarã de 18,6 kW,
spre deosebire de 33,5 kW, în cazul încãlzirii prin
radiatoare. Astfel, s-a obþinut un considerabil beneficiu,
din punctul de vedere al consumului energetic. 

Avantajele oferite de cãtre sistemul de încãlzire prin
pardosealã sunt demne de precizat: eliminarea apariþiei
condensului ºi a deteriorãrilor la nivelul tâmplãriei din
lemn existente, flexibilitatea ridicatã pentru toate tipurile
de clãdiri ºi pentru toate cerinþele constructive, pierderile
de cãldurã mai mici, comparativ cu sistemele de încãlzire
tradiþionale. 

Fig. 5: Reglajul sistemului de încãlzire în pardosealã
cu ajutorul debitmetrelor

Fig. 6: Detaliu zonã perifericã

Fig. 3: Structurã pardosealã încãlzitã

Fig. 7: Kit de joasã temperaturã

Fig 4:  Placã polistiren
cu nuturi
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE 

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 tehno-
logic desfãºurat etc.

Sistemele de încãlzire prin radiaþie
pot fi utilizate pentru: hale industri-
ale, depozite, service-uri auto, sãli de
sport, spaþii cu înãlþimi mari, show-
room-uri, pavilioane expoziþionale,
sere de flori ºi legume, crescãtorii de
animale, cuptoare cu temperaturã
strict controlatã etc.

Tubulaturã rradiantã OOHA

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 inte-
riorul clãdirilor încãlzite. În funcþie de
necesarul de cãldurã ºi înãlþimea
clãdirii, tubulatura radiantã poate
avea o configuraþie monotubularã sau
bitubularã.

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 tubula-
turi radiante etanºe, aflatã în depre-
siune în raport cu mediul încãlzit.
Temperatura suprafeþei exterioare a
tubulaturii radiante este variabilã ºi,
dupã cerinþe, se poate situa în inter-
valul 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 norma-
tivelor în vigoare.

Tuburi rradiante mmodulare IINFRA

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 stratifi-
carea 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 eco-
nomic, care încãlzeºte rapid supra-
feþele aflate sub conul de radiaþie,

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, ccare se repercuteazã asupra
preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþiii facturilor sau la întreruperea activitãþii pe
timpul sezonului de iarnã. 
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suprafeþe ce devin la rândul lor emi-
tori 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 rradiante IINFRA BBAF

Reprezintã o soluþie perfectã pen-
tru încãlzirea serelor ºi a fermelor de
animale.

Existã mai multe variante sub care
se pot realiza acestea, ºi anume:

INFRA BAF MSV: module radiante
legate la un canal colectiv pentru gaze
de ardere cu exhaustor final, unic

pentru toate modulele instalate. Acest
sistem poate fi desfãºurat pe lungimi
de 12, 18, 24 metri lungime;

INFRA BAF USV: module radi-
ante în formã de „U”, racordate la un
canal colectiv pentru gazele de
ardere, cu exhaustor final, unic pen-
tru toate modulele instalate; 

INFRA BAF MC: module etanºe
cu lungimi diferite ºi numãr variabil
de arzãtoare BAF 28/45 kW; în
funcþie de aplicaþie acestea sunt desti-
nate serelor ºi fermelor zootehnice,
cu înãlþimi reduse. Modulele au un
sistem de liftare special gândit pentru
aceste aplicaþii. 

Cuptoare iindustriale IINFRA BBAF

Tuburile radiante INFRA pot avea
diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:

uscarea diverselor materiale:
piese metalice, plastice, produse agri-
cole, 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 dis-
poziþie cu orice informaþie din domeniu,
consultanþã, studii de fezzabilitate. 
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Intersolar 2006 – Freiburg
SURSE DE ENERGIE NECONVENÞIONALE

Tehnologia germanã a oferit uti-
laje pentru producerea panourilor
solare. Importante în acest domeniu
sunt îmbinãrile între folia absorbantã
de radiaþie solarã ºi þeava recupera-
toare prin care trece agentul termic .

Au fost prezentate suduri cu
ultrasunete ºi laser care pot lipi o
folie de aluminiu sau cupru, ambele
procedee fãcându-se fãrã material
de adaos. Se micºoreazã astfel
peretele þevii recuperatoare de
cupru, având în schimb avantajul
unor mari productivitãþi.

Tot firmele germane demonstreazã
cã pot acoperi pãmântul cu o folie
absorbantã cu condiþia ca ea sã fie
pusã în cutiile captatoare de cãtre
indieni, chinezi ºi greci. 

Folia absorbantã folositã la capta-
toarele solare are o caracteristicã
aparte. Ea nu respectã proprietãþile

corpului negru de a absorbi tot ºi a
emite tot. Absoarbe aproape tot ºi emite
foarte puþin, dupã diagrama din fig. 1.

Ajungând pânã la 25-30 EU/mp,
aceastã folie are un procent semni-
ficativ în preþul captatoarelor. 

Ea se produce pe doi suporþi din
aluminiu ºi cupru. Cuprul este de
preferat, având durabilitate mai mare
ºi conductibilitate termicã superioarã.

Structura unui captator solar pen-
tru energie termicã este arhicunos-
cutã, fiind de o simplitate evidentã.
TIPURILE CCONSTRUCTIVE DDE CCAPTATORI

Captatoare pplane
Captatorul plan a fost prezentat în

urmãtoarele variante:
a) Captator plan cu þevi de recu-

perare paralele;
b) Captator plan cu serpentinã de

recuperare;
c) Captator plan vidat.

Captatorul plan cu þevi de recu-
perare paralele funcþioneazã foarte
bine în sistem de încãlzire cu circuit
natural fãrã pompã, dezavantajul lui
fiind conexiunile multiple din interior
(~20 suduri).

Captatorul plan cu serpentinã de
recuperare este cel mai robust,
neavând suduri la interior. Funcþio-
neazã optim doar în sistemele cu
circulaþie forþatã.

Captatorul plan vidat are cea mai
bunã izolaþie termicã, tehnologic
fiind însã mai greu de obþinut.
Garantarea vidului nu este o certitu-
dine în timp (ani de zile), deºi rezistã
foarte bine la impactul cu gheaþa,
având sprijinul faþã-spate printr-o
reþea de tije.

Dezavantajul major pentru zona
noastrã este cã nu poate fi dezgheþat
iarna prin circularea inversã a agen-
tului termic. 

În dimineþile de iarnã, pe sticlã se
depune un strat de gheaþã care poate fi
înlãturat de trecerea prin captator a
agentului termic încãlzit (din stocator).

Foto 1: Aceastã linie a produs, în 2005, 30.000 de tone de folie absorbantã! Fig. 1

Reaºezarea socioeconomicã a continentului nostru în ultimii 20 de ani a dus nemijlocit ºi la mutarea  mastodontului
energetic de la Rãsãrit, fapt ce a pus Europa în ºah, determinând-o sã ia mãsuri de addaptare.

Astfel, interesul germanilor pentru expoziþia internaþionalã „Intersolar 2006”, desfãºuratã  în oraºul Freiburg
(Germania), a fost major nu numai pentru cã în apropierea Freiburgului existã un  institut de cercetare în domeniul
energiilor neconvenþionale. Dovada acestui interes este cât se poaate de vizibilã fie ºi dacã privim lucrurile plecând de
la un exemplu palpabil: casa-grajd existentã  în multe zone rurale din Germania ºi-a schimbat culoarea acoperiºului, un
lucru care ar putea fi bannal ºi de neluat în seamã. Albastrul închis al captatoarelor solare unificã acoperiºul ºurii cu al
caasei, încercând sã asigure astfel necesarul de energie al locuinþei.

La expoziþie au fost prezente peeste 200 de firme din întreaga lume, cu preocupãri în domeniul producerii
energiei necesare clãdiriloor de cãtre surse neconvenþionale. Iatã câteva detalii ºi consideraþii.

ing. Sorin MACARIE – director general SC ACTUAL, Alba Iulia

continuare în pagina 96
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Captatoare ttubulare
Au fost prezentate în douã variante:
a) Tub vidat cu þeavã ºi placã

absorbantã; 
b) Douã tuburi concentrice cu vid

între ele, suprafaþa absorbantã fiind
pe tubul interior. Recuperarea ener-
giei termice se face printr-o þeavã de
cupru cu aripioare, plasatã în interi-
orul acestui ansamblu. 

Dezavantajele acestora ar fi multi-
tudinea de conexiuni, imposibilitatea
de a fi dezgheþate pe timp de iarnã ºi
rezistenþa scãzutã la impact pentru
varianta b.

Paraboloizi ccirculari ººi ccilindrici
Au o construcþie robustã nece-

sitând orientarea dupã soare atât pe
azimut, cât ºi pe elevaþie. Nu pot
recupera radiaþia difuzã, funcþionând
numai pe vreme însoritã.

Aceºti paraboloizi se produc în
þarã ºi au diametrul între 4 ºi 6 m ºi
puteri de 8–20 kW. 

Având suprafaþa de schimb termic
în focarul paraboloidului, pierderile
sunt foarte mici (diametre de 30 cm).

Sunt foarte eficiente pe timp de iarnã.
La captatoarele plane, pierderile

sunt proporþionale cu suprafaþa, atât
cele prin conducþie, cât si cele de
radiaþie. Deci, iarna sunt mai puþin
eficiente.

Toate aceste tipuri de captatoare
(foto 2) se pot folosi în multiple vari-
ante atât pentru locuinþe (case), cât ºi
pentru blocuri de locuit ºi între-
prinderi. Amplasarea lor ºi încadrarea
în mediu aduc un nou ºi interesant
element în domeniul arhitecturii
solare.

Casa modernã nu mai este o
structurã din beton ºi cãrãmizi; ea
este conceputã ca o adevãratã uzinã,
iar în loc sã necesite bani pentru
întreþinere, furnizeazã energie ºi con-
fort gratuit. Poate sã producã atât cãl-
durã, cât ºi frig. Este un produs în
totalitate ecologic.

Elementul cel mai important al
acestor construcþii este suprafaþa de
captare. 

Soarele furnizeazã o energie
imensã. Energia furnizatã Terrei într-o
singurã zi depãºeºte totalul tuturor
surselor clasice de energie, incluzând
ºi ceea ce a mai rãmas prin subsol:
gaz, petrol, cãrbune. 

Ajungând pânã la 1,4 kW/mp,
energia solarã poate sã rezolve tot
necesarul unei case atât termic, cât ºi
electric. 

Energia minimã este furnizatã
atunci când avem cel mai mult nevoie
de ea. Lunile cele mai dezavantajoase
sunt noiembrie, decembrie ºi ianuarie.
Pentru aceste luni captarea energiei
trebuie sã fie optimã. De aceea unghiul
acoperiºului unei case cu AUTONOMIE
ENERGETICÃ trebuie sã fie în aºa fel
ales încât razele solare sã cadã per-
pendicular pe suprafaþa de captare. 

O construcþie trebuie conceputã
astfel încât suprafaþa acoperiºului sã
fie un plan maxim orientat spre sud ºi
sã aibã un unghi de 600 (unghiul din-
tre orizontalã ºi planul acoperiºului,
unghiul de iarnã). 

Acoperiºul devine deci partea cea
mai importantã a unei clãdiri. Pentru
o casã cu o suprafaþã locuibilã de
300 mp, acesta trebuie sã aibã 200 mp
de captare a energiei solare, ceea ce
asigurã 200 kW putere. Aceastã putere
nu este constantã. Ea trebuie deci sã
fie controlatã ºi depozitatã. 

Controlul se face simplu prin ori-
entarea captatoarelor dupã soare.
Depozitarea este mai dificilã. Stocarea
optimã de energie se face în apã,
aceasta având cea mai mare capaci-
tate caloricã dintre toate materialele
ieftine. 

Pentru casa de mai sus depozitul
energetic trebuie sã fie de 200.000 litri
sau 20 de mc. Un rezervor de o ase-
menea capacitate cu izolaþia termicã
corespunzãtoare este foarte costisitor. 

Cu un efort minim de a ne scoate
cãrãmizile ºi BCA-ul din cap, putem
spune cã avem suficient loc pentru
depozitare în pereþi. 

Am ajuns astfel la structura pere-
telui modern de ultimã generaþie,
care are o parte de acumulare ºi una
sau douã pãrþi de IZOLAÞIE TERMICÃ
ACTIVÃ.

Izolaþia termicã activã înlãturã
dezavantajele izolaþiei termice în
exces ºi încadreazã în mediu orice
construcþie, realizând adaptarea ter-
micã ºi, implicit, izolaþia atât pe timp
de varã, cât ºi pe timp de iarnã.
Ea are ca modalitate de realizare o
sursã energeticã cu putere „infinitã”. 

Sursa energeticã de putere
„infinitã” este subsolul clãdirii ºi
terenul din jurul ei. Pãmântul la o
adâncime de 2 metri poate furniza,
pe suprafeþe corespunzãtor calculate,
un agent termic la 9–10 0C. Foto 2: Tipuri de captatoare

urmare din pagina 94



Aºa cum se poate vedea în fig. 2,
în structura peretelui partea de izo-
laþie termicã activã este o reþea de þevi
prin care circulã un antigel ce are un
traseu prin subsolul clãdirii ºi în jurul
ei, la o adâncime de 2 metri. Spaþiul
strãbãtut de aceastã reþea de þevi va
avea temperatura pãmântului. Când
afarã sunt -30 0C, pentru a menþine
5 0C în aceastã zonã sunt necesari
100 litri/minut care pot fi asiguraþi de
o pompã cu o putere de 100 W. 

Iatã cum, cu ajutorul sursei de
putere „infinitã” ºi cu numai 100 W
putere electricã, se poate realiza o
temperaturã de 5 0C în jurul unei clãdiri.
Casa „vede” cã afarã nu sunt -30 0C,
ci +5 0C. 

Acumulatorul termic îºi face treaba
ca ºi când afarã ar fi primãvarã.
Izolatorul termic din interior are o
structurã aparte, lucrând ca un
termoregulator. În acumulator pot fi
maxim 30 0C, iar pierderile pe timp
de iarnã pot atinge 1 0C pe zi.

În situaþii critice aceastã zonã se
transformã în izolator termic activ,
fiind în relaþie directã cu acumula-
torul MASTER din subsolul clãdirii,
care are o capacitate de 140 mc.
Captatoarele solare transferã energia
în aceste douã zone. 

Rolul acestui perete pe timp de
varã este evident: cu doar 100 W se
poate asigura climaul necesar
pe 300 mp, indiferent de canicula
de afarã.

ATENÞIE! Acoperirea cu polistiren
a clãdirilor este o soluþie parþialã:

pe timp de toamnã, iarnã,
primãvarã, peretele sudic nu mai
primeºte energie de la soare;

în cazul unor canicule prelun-
gite, pereþii unei clãdiri se încãlzesc
din cauza aerului cald, iar pe timp de
noapte rãcirea lor este opritã de
stratul de polistiren. 

Structura complexã a casei
prezentate mai sus face din aceasta
un adevãrat „burete” energetic. Pe timp
de iarnã, sunt necesare 2 ore de soare
pentru a compensa pierderile timp de
douã zile. 

O casã modernã trebuie gânditã
dupã principii energetice. Proiectarea
ºi realizarea ei nu sunt operaþii simple.
Fluxurile termice sunt coordonate de
un sistem de calcul. Pe timp de
iarnã, coordonarea fluxurilor termice
este uºor de realizat, totul merge pe
obþinerea de temperaturã maximã ºi
stocare maximã. 

Lucrurile se complicã foarte mult
primãvara ºi toamna, când apar zile
întregi de caniculã ºi zile întregi de
temperaturi scãzute. Procesele fiind
foarte lente, se impune un control
anticipativ. În tot acest proces, benefi-
ciarul casei este exclus. El vede doar
un confort sporit ºi un cost zero la
energie. 

Fig. 2: Structura peretelui cu acumulare
energeticã ºi izolaþie termicã activã:

1 - Izolator, 2 - Accumulator termic,
3 - Izolator, 4 - Izolaþie termicã activã,

5 - Izolator
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Investigarea nedistructivã
a infrastructurilor rutiere ºi aeroportuare

dr. ing. Viorel PÂRVU – expert tehnic în construcþii, drumuri ºi piste aeroportuare,
director al Deppartamentului Aeroporturi – Search Corporation SRL, Bucureºti

PRINCIPIUL MMETODEI GGEORADAR

Aplicarea metodei GEORADA-
RULUI constã în emisia ºi recepþia
semnalelor radio de cãtre o antenã cu
frecvenþã datã, amplasatã de regulã
pe suprafaþa îmbrãcãmintei rutiere de
investigat sau în imediata apropiere a
acesteia. Semnalele recepþionate sunt
undele radio reflectate de suprafeþe
care separã medii cu proprietãþi
dielectrice diferite sau de cãtre cor-
puri care provoacã perturbaþii în
propagarea undelor radar, incluse
într-un mediu dielectric omogen,
conform  fig. 1.

Semnalele recepþionate de antenã
sunt înregistrate sub formã digitalã în
vederea prelucrãrii ºi interpretãrii lor
cu pachete de programe speciale
pentru acest tip de date, în termenii
specifici ceruþi de beneficiar.

PARAMETRII SSTRUCTURII RRUTIERE
CARE CCONDIÞIONEAZÃ AADÂNCIMEA
MAXIMÃ LLA CCARE PPOATE „„VEDEA”

GEORADARUL

Parametrii care controleazã adânci-
mea de penetrare a undelor radio sunt:

a. Coeficientul de atenuare al
undelor radio care se propagã prin
diferite straturi rutiere. Aceasta vari-
azã în funcþie de factorul de conduc-
tivitate specific modului în care
fiecare strat conduce curentul electric.

Amplitudinea undelor radio recep-
þionate scade exponenþial cu adân-
cimea de investigaþie. Totodatã, aceasta
variazã ºi cu valoarea coeficientului
de absorbþie în sensul prezentat în
graficul din fig. 2.

b. Frecvenþa undelor radio. În mare
parte, energia este pierdutã în funcþie
de tipul materialelor ºi de conþinutul
de apã din pori, apa având douã
efecte:

ionii conþinuþi contribuie la
creºterea conductivitãþii;

moleculele de apã absorb ener-
gia electromagneticã la frecvenþe
înalte.

c. Rezoluþia verticalã reprezintã
abilitatea sistemului de a identifica
douã sosiri succesive ale semnalelor
radio reflectate pe suprafeþele unui
strat de grosime minimã. Valoarea sa
este de un sfert al raportului dintre
viteza de propagare în material ºi
frecvenþa centralã a antenei de
emisie, conform fig. 3.

Pe lângã echipamentele DYNATEST 8000 FWD (deflectometru cu sarcinã dinamicã destinat infrastructuriii rutiere)
ºi DYNATEST 8082 HWD (deflectometru cu sarcinã grea utilizat la infrastructurile aeroportuuare) având ca obiectiv
investigaþiile nedistructive ºi determinarea capacitãþii portante reale, comppania SEARCH CORPORATION, în pas cu
tehnica mondialã în domeniu, ºi-a extins preocupãrile de investiggaþie nedistructivã a structurilor rutiere ºi aeropor-
tuare prin aplicarea metodei RADARULUI GEOFIZIIC.

Fig. 1: Schema de principiu a metodei Georadar

Fig. 2 :  Amplitudinea semnalelor radar
scade exponenþial în straturile rutiere cu

diferiþi coeficiennþi de atenuare

Fig. 3 : Relaþia dintre rezoluþia verticalã 
ºi banda de frecvenþe în roci 

ºi soluri umede

continuare în pagina 100



Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti Fedo SRL 021 – 314.8022

Miv SRL 021 – 242.8277
Alba Iulia Vimed SRL 0258 – 817.988
Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078
Bacãu Dedeman SRL 0234 – 513.330

Estbau SRL 0234 – 518.291  
Bistriþa Stilex Prima SRL 0263 – 212.199
Botoºani Totex SRL 0231 – 533.777
Buzãu Constam SRL 0238 – 722.230
Cluj Credo Group SRL 0264 – 598.963

Drãgan West SRL 0723 – 612.087
Constanþa Narcom SRL 0241 – 691.092

Refrom Nav 0241 – 510.231
Craiova Dumitru LP SRL 0251 – 152.415
Focºani Hard Industries SRL 0237 – 230.440
Iaºi Status SRL 0232 – 210.843
Miercurea Ciuc Shazy SRL 0266 – 111.057
Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885
Piteºti Direct Auto Rom SRL 0248 – 265.557
Ploieºti Concret C-þii SRL 0244 – 515.867
Râmnicu Vâlcea Erhan SRL 0250 – 731.725
Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211
Sibiu Unimat SRL 0269 – 560.216

Ambient SRL 0269 – 229.630
Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249 – 438.957
Suceava Dedeman SRL 0230 – 206.341

Lider SRL 0230 – 526.534
Târgoviºte Falcor SRL 0245 – 211.013
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265 – 161.941
Timiºoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004
Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754

Fondatã în anul 1991, societatea Rapid Complex are

ca obiect de activitate forãri orizontale pe sub drumuri, cãi

ferate, cursuri de apã etc.

Firma deþine ca logisticã utilaje de forat orizontal,

importate din Germania, dupã cum urmeazã:

utilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de

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

folosesc pentru lucrãri de branºamente;

echipamente GRUNDORAM, care pot executa

foraje orizontale, cu þeavã din oþel cu diametre pânã la

2000 mm, utilizate pentru lucrãri de canalizãri, alimentãri

cu apã, gaze etc.; 

utilaj DRILL care se foloseºte pentru lucrãri speciale

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

Rapid Complex este autorizatã AFER ºi ISO9001. 

Firma este dotatã cu utilajele necesare pentru

începerea lucrãrii, în maximum 48 ore de la semnarea

contractului în orice zonã a þãrii. 

RAPID COMPLEX
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Posibilitãþile de identificare a
componentelor complexului rutier în
secþiunile înregistrate pe acelaºi tron-
son de pistã aeroportuarã sau drum,
folosind douã antene cu frecvenþe
diferite (900 MHz ºi 500 MHz), vari-
azã de la o secþiune la alta, conform
celor prezentate în fig. 4a ºi 4b.

d. Rezoluþia orizontalã poate fi
consideratã distanþa minimã dintre
punctele de emisie/recepþie care asi-
gurã acurateþea înregistrãrii eveni-
mentelor care fac obiectul investigaþiei.

Ca ºi în cazul rezoluþiei verticale,
rezoluþia orizontalã este condiþionatã
de mai mulþi factori cum sunt:
frecvenþa antenei, viteza de propa-
gare a undelor radio în subsol,
adâncimea obiectivului investigat ºi,
nu în ultimul rând, de distanþa dintre
punctele de mãsurare a rãspunsului
mediului la undele radio transmie de
antenã, conform celor prezentate în
fig. 5a ºi 5b.

ADÂNCIMEA DDE EEXPLORARE

A GGEORADARULUI

PENTRU DDIFERITE MMATERIALE

Mãsurãtorile efectuate asupra
parametrilor electrici pentru diferite
tipuri de materiale permit o evaluare
a adâncimii pânã la care pot fi
„vãzute” cu Georadarul în condiþiile
cele mai bune, adicã în absenþa facto-
rilor de poluare chimicã a mediului
investigat, cu un cuplaj sol/antenã
foarte bun ºi cu tipul de antenã care
sã permitã atingerea optimului în
relaþia care asigurã cea mai bunã
rezoluþie pe orizontalã ºi verticalã cu
adâncimea maximã ce poate fi atinsã
pentru un obiectiv dat, aºa dupã cum
se poate vedea în fig. 6.

Fig. 4a : Secþiune Georadar înregistratã cu o antenã de 900 Mhz.
Sunt evidente detaliile structuralee din intervalul 0,0 – 0,6 m 

Fig. 4b:  Secþiune Georadar înregistratã cu antena de 500 MHz.
Rezoluþia în intervalul 0,0 – 0,6 m eeste sensibil mai redusã faþã de exemplul anterior.

Fig. 5a: Secþiune Georadar înregistratã cu o distanþã între punctele
de emisie/recepþie succesive de  200 cm. Acurateþea înregistrãrii oferã 

posibilitatea evaluãrii stãrii fiecãreia dintre componentelee complexului rutier. 

Fig. 5b:  Secþiune Georadar înregistratã cu pasul de 100 cm între punctele de
emisie/recepþie succesiive. Domeniul încadrat în dreptunghiul roºu corespunde cu
secþiunea anterioarã. Secþiunea oferã o imaagine cu caracter general ºi este frecvent

utilizatã în monitorizarea comportãrii în exploatare a commplexului rutier.
Fig. 6 : Adâncimea de penetrare

a materialelor obiºnuite
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Între adâncimea probabilã a
obiectivului investigat ºi rezoluþia
necesarã existã o strânsã corelare.
Opþiunea pentru investigarea unui
interval de adâncime implicã
acceptarea de cãtre beneficiarul unor
astfel de lucrãri a compromisului de
reducere a rezoluþiei verticale. La fel,
opþiunea pentru asigurarea unei
rezoluþii verticale bune implicã
acceptarea reducerii adâncimii de
investigaþie.

În contextul prezentat, benefi-
ciarul ºi executantul lucrãrilor de
prospecþiune Georadar trebuie sã-ºi
defineascã foarte bine punctele de
vedere încã din faza de proiectare a
investigaþiilor.

CONCLUZII

Utilizatorii metodei de investigare
nedistructivã a infrastructurilor rutiere
ºi aeroportuare cu Georadarul trebuie
sã aibã în vedere, când doresc sã
obþinã anumite informaþii prin
aceastã metodã, urmãtoarele ele-
mente:

a. Mediul investigat cu semnale
radio rãspunde numai dacã în struc-
tura sa existã coomponente care pot

sã creeze contraste semnificative ale
proprietãþilor dielectrice. Energia
transmisã cãtre suprafaþã este direct
proporþionalã cu mãrimea acestor
contraste.

b. Între adânccimea obiectivului
investigat ºi rezoluþia verticalã,
relaþiile sunt invers proporþionale,
deoarece:

investigarea unui mediu alcãtuit
din strate subþiri (cum sunt în partea
superioarã a sistemului rutieer) nu
poate fi realizatã decât prin utilizarea
antenelor cu frecvenþe înalte ºi foarte
înalte (900 –– 2500 Mhz);

amplitudinea semnalelor de
înaltã frecvenþã care pot asigura o
rezoluþie foarte bunã este atenuatã
înntr-un interval de timp mult mai
redus decât semnalele de frecvenþã
mai micã, dar cu o rezoluþie mai
mmicã.

c. Prezenþa apei în porii materi-
alelor le modificã în mod substanþial
proprietãþile dielectrice ºi, odatã cu
aceasta, atât valoarea contrastului cu
un material uscat, cât ºi viteza de
propagare a undelor radio. Pentru
exemplificare menþionãm viteza

de propagare a undelor radio în
câteva materiale în stare uscatã ºi
umedã:

nisip uscat: 150 mm/ns;
nisip umed:  60 mm/ns;
argilã uscatã:100 mm/ns;
argilã umedã: 95 mm/ns;
beton uscat: 110 mm/ns;
beton umed: 55 mm/ns;
asfalt uscat: 170 mm/ns;
asfalt umed: 135 mm/ns.

d. Datoritã atenuãrii reduse ºi
vitezei mari de propagare a undelor
radio în aer (300 mm/ns), prezeenþa
golurilor, a cavernelor ºi, în general, a
unor spaþii închise în subsol creeazã
rãspunsuri caraccteristice sub formã de
reverberaþii. Energia acestor reverbe-
raþii este cu atât mai puternicã cu cât
distanþa dintre antenã ºi cavernã este
mai micã.

e. Corpurile metalice nu sunt
penetrate de undele radio ºi
provoacã perturbaþii puternice, uºor
de identificat.  

urmare din pagina 100
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ROMNED – REPREZENTANT AUTORIZAT
ÎN ROMÂNIA AL COMPANIEI ITALIENE HYDRA

Compania italianã Hydra
este specializatã în con-
strucþia de utilaje hidra-
ulice pentru foraje verticale
ºi orizontale, foraje geo-
tehnice ºi de cercetare,
scule de foraj, demolatoare
(picoane), scule manuale.

Joy 05, Joy 1, Joy 2 ºi
Joy 3 sunt utilaje uºoare
care pot face foraje verti-
cale ºi înclinate pentru
micropiloþi, cercetare sol,
ancorãri ºi diferite foraje
necesare în cariere ºi mine.
Pot lucra cu diferite capete
de foraj, ceea ce  permite
abordarea mai multor

tehnici de forare: cu sape
tip elice, cu ciocane de
fund, cu aer comprimat.
Aceste utilaje au dimen-
siuni reduse, însã perfor-
manþe deosebite, fiind
potrivite pentru lucrãri care
se desfãºoarã în spaþii mici
ºi în orice tip de sol.

Geo-Easy 10 si Geo-
Easy 20 sunt maºini proiec-
tate pentru efectuarea de
teste ºi explorãri geologice.
Caracteristicile lor esenþiale
sunt uºurinþa în exploatare
ºi transport, precum ºi per-
formanþa ºi versatilitatea.
Cu aceste maºini se pot
efectua teste statice, dina-
mice, se pot preleva probe
de sol cu foraj rotativ sau
cu percuþie.

Un interes deosebit
prezintã masturile orizon-
tale pe care se pot monta
diferite capete hidraulice

rotative, vinciuri ºi scule de
foraj tip elice, tricon, trilamã,
carote sau ciocane pentru
toate tipurile de sol. Mastul
se poate cupla la orice tip
de excavator ºi este echipat
cu panou de control ºi
reductor hidraulic pentru
manevrarea capului rotativ.
Cu aceste utilaje se pot
dezvolta forþe de 1.500,
3.000 sau 4.500 kg, sufi-
ciente pentru foraje orizon-
tale eficiente ºi de bunã
calitate.

Alte produse ale com-
paniei Hydra: sape tip elice
(snecuri) mini (5 modele,
de la 120 la 1.000 kg) ºi
maxi (5 modele, de la
1.000 kg la 4.600 kg),
ataºabile la excavator ºi
pentru orice tip de sol;
unitãþi de putere hidrau-
lice; ciocane hidraulice

(picoane) pentru demolãri
(manuale ºi ataºabile la
excavator); pompe sub-
mersibile acþionate hidraulic,
cu sitã de protecþie antipie-
triº, scule manuale (snecuri,
carotiere, perforatoare, tãie-
toare cu lamã circularã)
acþionate hidraulic, cio-
cane vibratoare ataºabile la
excavator pentru palplanºe,
vibroînfigãtoare pentru
piloþi.

Compania Hydra a fost
prezentã  la  expozi þ ia
Geofluid care a avut loc în
sãptãmâna 02–08 noiem-
brie în oraºul Piacenza,
Italia, alãturi de companii
de renume din domeniu:
Casagrande, Soilmec,
Bauer etc. 

Utilaj de forat Joy 2

Mast orizontal

Unitate hidraulicã de putere

Joy 2 montat pe camion

Geo-Easy 10 

Geo-Easy 20 

Utilaj de forat Joy 05



...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 12 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Agregatele – startul construcþiilor

„Am lucrat în domeniu mai mulþi ani
la o companie mare, multinaþionalã ºi
m-am hotãrât sã încep o activitate pe cont
propriu. Am înfiinþat firma în 2004 ºi am
început producþia în luna noiembrie a
acelui an. Cunoscând bine piaþa, am
intrat în forþã oferind clienþilor seriozitate
ºi calitate. 

Astãzi, Eurosort are o producþie de
40.000 mc/lunã ºi poate ajunge la
60.000 mc/lunã. Acest lucru înseamnã o
producþie anualã de 400.000 mc.
La nivelul Bucureºtiului sunt folosite
2,5 milioane de mc/an agregate. Putem
considera deci cã deþinem o cotã de
10–15% din piaþa capitalei. Situaþia se
datoreazã în parte colaborãrii cu firme
mari, precum Carpat Agregate, Holcim etc.
În general, ne concentrãm pe domeniul
betoanelor, nu pe infrastructurã. La dru-
muri, se lucreazã mult cu statul, unde sunt
întârzierile cele mai mari la platã. În 2004,
Eurosort a început activitatea cu un încãr-
cãtor destul de vechi pe care l-a reparat, un
buldozer S1500 pe care îl foloseºte ºi
astãzi ºi, bineînþeles, un excavator. Am
apelat la firma Marcom pentru un excava-
tor Komatsu. Marcom a fost singura soci-
etate care ne-a girat pentru a putea
cumpãra utilajul în leasing. Am ales
aceastã cale, renunþând la închirierea lui
de la alte firme, pentru cã  un excavator
închiriat nu are acelaºi randament ca pro-
priul utilaj. Staþia de sortare a fost achizi-
þionatã cu plata integralã. Ea costã cât un
excavator, dar nu se poate achiziþiona prin
leasing deoarece o staþie de sortare este
realizatã din subansamble. În general,
firmele de leasing se feresc sã finanþeze
achiziþionarea  unui asemenea utilaj  care
este greu de revândut. 

Investiþia de început a firmei a fost de
250.000 de euro, constând în staþia de
sortare, utilajele vechi, pãmântul ºi avan-
sul pentru utilajele noi. Zona în care
lucrãm are mult balast, râul Argeº fiind la
500 m depãrtare. Probabil cã în trecut aici
a fost vechiul curs al râului. Avem 100 de
hectare cumpãrate, iar licenþa este pentru
400 de hectare. Procesul de exploatare a
balastului  începe cu decopertarea stratu-
lui vegetal, care este dat la o parte, apoi se
extrage balastul (pânã la un metru dea-
supra pânzei freatice), iar dupã aceea
pãmântul este pus la loc. Rezultã o
scãdere de nivel de trei metri. La sfârºit,
pãmântul este nivelat cu un buldozer.
Terenul astfel obþinut este redat agricul-
turii, fertilitatea lui fiind crescutã deoarece
este mult mai aproape de pânza freaticã.
Balastul extras este încãrcat în maºini, care
îl transportã în staþie pentru a fi spãlat ºi
sortat. La capacitatea actualã de producþie
sunt excavate în jur de 10 hectare pe an.

Pentru transport, folosim maºini
Raba, care, în acest moment, reprezintã
cea mai rentabilã soluþie pe distanþe
scurte. În general, la transporturi trebuie
sã fim foarte atenþi la costuri, deoarece
marja de profit nu este foarte mare, în jur
de 10%, iar concurenþa este acerbã ºi
uneori neloialã. În aceastã activitate, exca-
vatorul devine cel mai solicitat utilaj ºi,
totodatã, cel mai important. Excava-
toarele trebuie sã decoperteze ºi sã
extragã balastul – la 45.000 mc extraºi pe
lunã, încã 40.000 mc manevraþi prin
decopertare. Produsele rezultate sunt
manipulate cu un încãrcãtor care are o
productivitate de trei ori mai mare decât a
unui excavator. Cu alte cuvinte, este

nevoie de un încãrcãtor la douã excava-
toare. De curând, am mai achiziþionat un
excavator, mai mare decât primul ºi un
încãrcãtor, iar pânã la sfârºitul anului
dorim sã mai cumpãrãm un excavator ºi
un buldozer. Astfel, vom avea toatã gama
de utilaje grele de la Komatsu. 

Productivitãþile utilajelor trebuie core-
late cu staþia de sortare ºi capacitatea de
transport. Opþiunea pentru aceastã marcã
de utilaje este legatã de începuturile
activitãþii, atunci când totul depindea de
un singur excavator. Primul achiziþionat,
Komatsu PC 210 cu o cupã de 1,2 mc,
generaþia a ºaptea, a funcþionat 5.000 de
ore într-un an. Asta înseamnã o medie de
20 ore/zi. A fost un utilaj intens exploatat,
iar noi am fost foarte mulþumiþi; nu am
avut nicio problemã cu el. O singurã datã
s-a spart un furtun, pentru cã operatorul
l-a forþat nepermis de mult. Practic,
suprafaþa decopertatã noaptea era
exploatatã ziua. Aceste 5.000 de ore de
funcþionare au fost esenþiale pentru
societate. Atunci am pus pe picioare
activitatea. Pe parcurs, s-au efectuat toate
reviziile programate (la 500 ore de lucru),
iar colaborarea cu Marcom a continuat ºi
dupã ce utilajul a ieºit din garanþie (dupã
2.000 ore), fiind folosite doar piese originale.
Operativitatea intervenþiilor ºi fiabilitatea
pieselor originale ne-au convins sã nu
apelãm la alte soluþii. Al doilea excavator
achiziþionat este un PC 240 cu o pro-
ductivitate cu 50% mai mare decât a
precedentului. Este generaþia a opta, cu
motor mai performant ºi un consum pe
mc excavat mai mic. În viitor, firma
Eurosort doreºte sã mai achiziþioneze
unul identic pentru a-l înlocui pe primul.
Încãrcãtorul pe care îl folosim este tot
Komatsu, model WA 380 cu o cupã de
3,5 mc. Are o productivitate de aproxi-
mativ 400 mc/orã.

În final, se impune totuºi o remarcã deloc
de neglijat. Dacã la nivel de utilaje putem
gãsi astãzi în România o ofertã foarte variatã,
în schimb operatorii pentru acestea repre-
zintã o problemã. Practic, în acest moment
nu existã posibilitatea de ºcolarizare, ceea ce
genereazã multe neajunsuri.“ 

Agregatele sunt materialele ce fac obiectul primilor paºi în realizarea… postamen-
tului pe care se  ridicã viitoarea construcþie. Dezvoltarea sectorului construcþiilor a
determinat o cerere tot mai maare de agregate. Furnizorii au dezvoltat spectaculos, la
rândul lor în ultima perioadã, importante caapacitãþi de producþie. Firmele vechi au
fãcut în acest sens investiþii importante, modernizându-ºi aactivitatea cu utilaje
performante. În acelaºi timp, au apãrut societãþi noi, care au încercat sã pãttrundã pe
piaþa agregatelor, tot mai solicitatã în ultimii ani datoritã amplorii fenomenului
investiþþional. „Povestea” unei asemenea firme noi, Eurosort, ne-o relateazã în conti-
nuare administratorul  ºi acþionarul sãu principal, dl Adrian Enache. Citind-o, puteþi
reþine câteva elemente demne de luatt în seamã. În primul rând, cum se demareazã o afacere în acest domeniu, apoi constituirea
bazei tehnnico-materiale ºi organizatorice ºi, nu în ultimul rând, un exemplu de reuºitã în afaceri, în speciall bazatã pe o dotare
tehnicã modernã ºi rentabilã. 

ªi încã ceva, demn de reþinut: altruismul autorullui, un atribut mai rar întâlnit în lumea afacerilor, unde concurenþa parcã-i
transformã pe alþii în  egoiºti cu toate relele specifice acestui atribut. 
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Probleme structurale
la mecanismul unei foarfeci de debitat

ºef lucrãri ing. Valentina MANEA, asistent universitar
ing. Darrian COTESCU – Universitatea Tehnicã  de Construcþii, Bucureºti

Acest mecanism este prezentat în
secþiune în fig. 1 ºi ca schemã cine-
maticã în fig. 2 [Kojevnikov].

STUDIUL SSTRUCTURAL
AL MMECANISMULUI

Schema cinematicã a mecanis-
mului este datã în fig. 3.

Mecanismul are:
10 elemente mobile: 2, 3, 4, 10,

5, 8, 7, 6, 1, 9;
14 cuple de clasa a V-a: A (0,2),

B (2,3), C (3,4), C (4,5), D (4,10), D
(10,8), E (0,10), F (3,5), H (6,7), L
(6,1), L (1,0), K (8,6), G (7,9), G (9,0).

Fiind mecanism plan, rezultã:
M = 3 x 10 – 2 x 14 = 30 – 28 = 2,
deci mecanismul are douã ele-

mente conducãtoare.
Schema structuralã a mecanis-

mului este reprezentatã în fig. 4.

Pe ºantierele de construcþii se folosesc diferite maºini care debiteazã fier-beton, corniere, bare. UUnele sunt de tip
foarfeci simple, altele sunt mai complicate, fiind cu dublu efect. Cele cu dublu effect asigurã iniþial prinderea
semifabricatului ºi apoi debitarea lui. Aceste maºini sunt mai performmante, deoarece uºureazã efortul muncitorului ºi
asigurã o debitare cu o calitate bunã a suprafeþei ddin zona de debitare.

Mecanismul unei asemenea maºini este studiat în continuare.

Fig. 2: Schema cinematicã a mecanismului
[Kojevnikov]

Fig. 3: Schema cinematicã a mecanismuluiFig. 1: Schema în secþiune a mecanismului unei foarfeci de debitat

continuare în pagina 110



ªcolarizare de specialitate
În noul an ºcolar 2006-2007, a doua generaþie de elevi a

început cursurile ªcolii Postliceale de Tehnicieni în Industria
Cimentului, ºcoalã înfiinþatã de Holcim România la Aleºd în
2004. Cei 15 tineri beneficiazã de pregãtire teoreticã ºi practicã
timp de doi ani ºi de un an de instruire exclusiv practicã într-un
domeniu specific (mecanic, electric, operare, laborator). La terminarea
ºcolarizãrii, care este finanþatã integral de Holcim România, elevii
primesc o diplomã de absolvire recunoscutã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi au posibilitatea de a ocupa posturi
vacante în cadrul companiei Holcim România.

Programul se desfãºoarã în cadrul fabricii de ciment din
Aleºd ºi constã în instruirea cursanþilor la locul de muncã, ate-
liere de lucru ºi ore de teorie. Proiectele, studiile de caz,
învãþarea bazatã pe rezolvarea problemelor ºi exerciþiile de
toate tipurile sunt folosite ca metode de instruire în cadrul
întregului program, pentru a forma competenþe teoretice ºi prac-
tice, gândire criticã ºi abilitãþi de lucru în cadrul echipei.

Cei 15 tineri beneficiazã de cazare ºi masã gratuite, iar
dacã au rezultate excepþionale primesc ºi bursã. Elevii selec-
taþi sunt absolvenþi de liceu sau ai ºcolilor de arte ºi meserii,
având diplomã de bacalaureat. Ei au vârste cuprinse între 18 ºi
24 de ani ºi provin din zonele Aleºd, Câmpulung ºi Turda.

Prima generaþie de elevi a ªcolii Postliceale de Tehnicieni în
Industria Cimentului a absolvit anul acesta programul postliceal
pentru specializarea „tehnician în industria cimentului”.
În prezent, cei 14 absolvenþi au început stagiul de pregãtire
practicã ca angajaþi într-una din cele trei fabrici de ciment ale
Holcim România din Aleºd, Câmpulung sau Turda. 
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Analiza structuralã a acestui
mecanism a fost foarte dificilã,
deoarece mecanismul este acþionat
de un singur motor. Într-adevãr, dupã
cum se vede în fig. 5, motorul antre-
neazã roata dinþatã 1, care transmite
miºcarea prin trenul de angrenaje 2 –
3 – 4 – 5 – 6 la manivela 2 din fig. 3.
Turaþia este redusã, iar cuplul mãrit,
roþile dinþate mari având ºi rol de
volanþi.

Dupã multe încercãri, s-a ajuns la
structura corectã, ºi anume – o struc-
turã variabilã. Mecanismul funcþio-
neazã în urmãtoarele cicluri:

a) la strângerea materialului:
culisa 9 blocatã, elementul 1
miºcându-se în jos, pânã atinge
semifabricatul;

b) la debitare: culisa 1 blocatã (de
semifabricat), elementul 9 depla-
sându-se în sus, executând debitarea
materialului;

c) la retragere: culisa 9 coboarã
sub influenþa greutãþii proprii, iar
culisa 1 este retrasã de mecanism în
poziþia iniþialã.

Dar, mecanismul are M = 2, deci
trebuie precizat al doilea element
conducãtor. Acest al doilea element
conducãtor este tocmai culisa ce se
aflã blocatã în ciclul respectiv. Fiind
blocatã, i se cunoaºte poziþia, deci
este un element conducãtor cu po-
ziþie datã.

Pentru ciclul „a”, elementul 9 este
staþionar în poziþia de jos, el fiind un
element masiv, apãsat ºi de elementul
7, tot masiv (fig. 1). În timpul acestui
ciclu nu apar forþe tehnologice rezis-
tente, iar culisa 1 se miºcã în gol, fãrã
a întâmpina ca rezistenþe decât
frecãri ºi forþe de inerþie. Schema
structuralã pentru acest ciclu este
datã în fig. 6.

Se constatã o structurã compli-
catã, ºi anume: un element conducã-
tor cu miºcare de rotaþie, 2, ºi o hexadã
de ordinul 4 (cu n = 8 ºi C5 = 12, deci
o grupã cinematicã), ceea ce se
întâlneºte destul de rar în mecanisme.

Când elementul 1 a atins bara de
debitat, el se blocheazã, deoarece
miºcarea lui nu mai e liberã. În acest
moment, intervine forþa rezistentã la
debitare, care va debloca elementul 9,
împingându-l în sus, iar cuþitul sãu
realizeazã debitarea (ciclul „b”).
Schema structuralã pentru acest caz
este datã în fig. 7, constatându-se ºi
aici structura de mai sus: R + hexadã.

Pentru ciclul „c”, structura este
similarã ciclului „a”, doar cã 9 nu e
fix, ci coboarã sub influenþa greutãþii
proprii, nemaiexistând forþe tehno-
logice. Miºcarea lui 9 nu e determi-
natã precis, el aflându-se sub
influenþa legilor cãderii corpurilor,
dar depinzând ºi de reacþiunile din
cuplele G. De fapt, nici nu intere-
seazã poziþia lui 9, ci doar poziþia lui 1,
a cãrui miºcare este determinatã.

CONCLUZII
Mecanismul funcþioneazã diferit

la subintervale de timp diferite, aces-
tea corespunzând fazelor tehnolo-
gice: strângere, debitare, revenire.

Mecanismul studiat are struc-
turã variabilã la faze tehnologice
diferite.

Se constatã existenþa unei hexade,
caz rar întâlnit la mecanismele reale.
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Fig. 4: Schema structuralã a mecanismului

Fig. 6: Schema structuralã pentru ciclul „a“ Fig. 7: Schema structuralã pentru ciclul „b“

Fig. 5: Antrenarea roþii dinþate de motor
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Noile proiecte imobiliare
cresc vânzãrile de betoane

Ritmul construcþiilor din România a
cunoscut, dupã 1990, un trend ascen-
dent ca urmare a necesitãþii integrãrii
cât mai rapide în structurile organiza-
torice ºi funcþionale ale unui nou tip de
societate, cea occidentalã, unde desti-
naþia ºi rostul construcþiilor trebuie sã
rãspundã altor cerinþe în raport cu
economia socialistã. Aºa se face cã pe
zi ce trece, tot mai numeroase con-
strucþii îºi fac apariþia în peisajul citadin,
chiar dacã unele dintre ele contrasteazã
cu mediul înconjurãtor, dar asta este o
altã problemã la care ne-am referit ºi ne
vom mai referi.

Se pare cã fenomenul investiþional
se va dezvolta în continuare într-un ritm
de lucru ce va solicita, în mod firesc,
creºterea corespunzãtoare a producþiei
ºi comercializãrii materialelor de
construcþii. Un exemplu edificator vizeazã
cimentul ºi betoanele.

Dacã ne referim la Bucureºti, Holcim
România, unul dintre cei mai impor-
tanþi jucãtori de pe piaþa materialelor
de construcþii din þara noastrã, preco-
nizeazã o creºtere de peste 30% a
vânzãrilor proprii de betoane, în com-
paraþie cu anul trecut. Capacitatea de
producþie a companiei în capitalã este
de 2.000 mc/zi, produºi ºi livraþi. 

„Unele dintre cele mai mari
proiecte imobiliare din Bucureºti au
determinat creºterea vânzãrilor noastre
de betoane. În prezent, Holcim România
furnizeazã betoane pentru proiecte de
anvergurã din Bucureºti – clãdiri de
birouri, apartamente de lux sau blocuri
de locuinþe, precum: Victoria Plaza
(BOG’ART), S Park (ACMS), City Center
(Consola) ºi Esmeralde Residence
(Angora)”, a declarat Cãtãlin Popescu,
director regional Betoane ºi Agregate
Bucureºti, Holcim România.

Cantitatea de betoane produsã ºi
livratã pentru aceste proiecte este de
peste 100.000 mc, iar tipurile de
betoane folosite sunt mãrci superioare
precum C 20/25, C 25/30, C 28/35 ºi
C 32/40, dar ºi betoane cu permeabili-
tate P 8/10 sau P 12/10.

Lãrgirea gamei de servicii conexe
livrãrii materialelor de construcþii a
fãcut ca, de-a lungul timpului, Holcim
România sã dezvolte noi servicii unice,
precum HolFresh ºi HolTrack. HolFresh
este un echipament special pentru
menþinerea betonului proaspãt pe
ºantier pentru o jumãtate de orã, iar
HolTrack este un sistem GPS utilizat
pentru organizarea riguroasã a activi-
tãþilor de distribuþie, prin identificarea

ºi evitarea situaþiilor neprevãzute, a
întârzierilor, deviaþiilor de la traseu sau
a altor incidente.

Sã reþinem totodatã cã Holcim este
primul producãtor de betoane din
România care a implementat conceptul
de „staþie ecologicã de betoane” la
Piteºti, în anul 2001. În prezent, toate
cele 15 staþii de betoane deþinute de
Holcim România respectã conceptul de
staþie ecologicã. Tehnologia de pro-
ducþie implementatã este una inova-
toare ºi rãspunde celor mai noi
standarde de mediu: zero emisii de praf
ºi zgomot, dar ºi reciclarea reziduurilor
de beton proaspãt.

„În condiþiile unei creºteri constante
pe piaþa construcþiilor din România, ºi
cu precãdere din Bucureºti, Holcim
România are ca prioritate creºterea cali-
tãþii serviciilor ºi produselor oferite. Este
foarte important sã livrãm clienþilor
noºtri betoane de cea mai bunã calitate,
iar sistemul nostru de livrare sã ajute la
realizarea la termen a construcþiilor.
De aceea, fiecare client beneficiazã de
produse ºi servicii personalizate ºi, nu
în ultimul rând, de consultanþã de spe-
cialitate”, a declarat Markus Wirth,
director general, Holcim România. 



Înfiinþatã în anul 1994, Conmet Slobozia debuteazã
în sfera comerþului prin comercializarea produselor
metalurgice provenite, în special, din producþia externã.

Insistând pe promovarea calitãþii produselor, am
câºtigat un segment important din sectorul comerþului cu
produse destinate instalaþiilor de apã ºi gaze naturale, în
special al þevilor negre ºi zincate, al þevilor ºi fitingurilor
din polipropilenã. Am realizat, astfel, un portofoliu impor-
tant de clienþi consacraþi pe piaþa instalaþiilor ºi am înlãturat,
totodatã,  produsele similare cu cele comercializate de
noi, dar care erau de provenienþã dubioasã ºi calitate
îndoielnicã.

Oferim din stoc:
• dimensiunile uzuale de þevi pentru instalaþii din

oþel, negre ºi zincate, de la 3/8’’ pânã la 4’’, în gama de
execuþie medie ºi uºoarã, þevi pãtrate ºi rectangulare,
þevi ºi fitinguri din polipropilenã (PPRC).

Aprovizionãm la comandã:
• þevi negre ºi zincate cu dimensiuni mai puþin

uzuale: 5, 6, 7... þoli;
• þevi din oþel sudate acoperite cu polietilenã în 3 stra-

turi, recomandate pentru transportul gazelor naturale ºi
al produselor petroliere.

Produsele de bazã comercializate în sistem en
gros de Conmet sunt: þevi negre pentru instalaþii de apã ºi
gaze; þevi zincate; þevi pãtrate ºi rectangulare; þevi ºi
fitinguri din polipropilenã pentru instalaþii termice ºi
sanitare, agrementate tehnic. 

Un nou standard de calitate

Târgul de Apartamente
„Condominium” 2007 îºi propune:

• sã reuneascã firmele  care îºi desfãºoarã activitatea

în domeniul imobiliar, al construcþiilor, precum ºi

în domeniul financiar-bancar, al asigurãrilor de

locuinþe ºi amenajããrii acestora;

• expunerea, pentru prima data în România, cãtre

clienþi a ofertelor de apartamente din ansam-

blurile rezidenþiale aflate în construcþie în

Bucureºti ºi împrejurimi, într-un cadru modern ºi

stilat; 

• organizarea unei conferinþe pe teme de real estate

ºi oferte financiar-bancare ºi de asigurãri referi-

toare la domeniul imobiliar, care se va desfãºura

pe durata unei zile.

Pentru informaþii ºi încheierea de contracte,

vã puteþi adresa:

Angelica Iva – Coordonator Evenimeent

Tel./fax: 021-667.23.02, Mobil: 0722.333.401

E-mail: angelicaiva@zappmobile.ro

Felicia Iordache – Coordonator Evenniment

Tel./fax : 021-320.40.32, Mobil: 0744.666.712

E-mail: feliciaiordache@plusmediacom.ro

www.targapartamente.ro
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