
Biata þarã… bieþii oameni!

Cu ce anume am greºit – sau nu –
de-a lungul timpului, încât am ajuns
sã trãim de 17 ani încoace momente,
am zice, primare din punct de vedere
moral, dar ºi socio-economic?

Parcã nu ne-au fost de-ajuns situ-
aþiile cãrora, vrând-nevrând, am fost
siliþi sã le facem faþã mai bine de
50 de ani, în care totul era ordonat de
sus ºi executat de alþii.

Acum nu se mai comandã – se zice
– de „sus“ pentru cã, vorba aia, sun-
tem liberi ºi putem face ce vrem, con-
trar cu ceea ce se întâmplã în lumea
occidentalã civilizatã, unde libertatea,
dar ºi responsabilitatea sunt noþiuni
reale ºi nu electorale. De ce spunem
acest lucru? Pentru cã România a
încãput în aceºti ani pe mâna oame-
nilor „deºtepþi“ (deseori încurajaþi
chiar de cei „aleºi“ sã ne conducã),
care ºi-au fãcut deja partea lor materi-
alã ºi financiarã consistentã, detaºân-
du-se esenþial de restul plutonului,
pluton care, chiar dacã are destui
oameni deºtepþi la propriu, n-a reuºit
pânã în prezent, pentru cã aceºtia nu
s-au pretat la inginerii financiare.

Luaþi „elita“ de azi, ºi fiecare în
parte dintre oamenii deºtepþi sunt
implicaþi în devalizarea celor mai de
seamã bãnci comerciale ale þãrii sau
din alte locuri de unde s-a luat cu
nemiluita.

De la aceste bãnci au „muls“ cu
neruºinare sume importante, care i-au
propulsat în topul celor mai bogaþi
oameni ai þãrii în detrimentul celor
mulþi care sunt obligaþi, sub o formã
sau alta, sã acopere gãurile negre
prin taxe, impozite ºi alte dãri.

Unde este justiþia? Unde sã fie
decât la locul ei intangibil de unde a
fãcut, face ºi va face jocul bãieþilor
deºtepþi – atâta vreme cât niciun proces

în care sunt nominalizaþi devalizatorii
n-a fost pornit ºi, ca atare, nici finalizat.

Singurele verdicte date nu conþin
decât un acronim: NUP (Neînceperea
Urmãririi Penale).

Acest NUP a condus direct la
apariþia  noii categorii sociale: „bãieþi
deºtepþi“, cuvinte electorale pe buzele
prezidenþiale ºi guvernamentale în
disputa crâncenã pentru putere. Putere
care nu înseamnã decât dominaþie
economicã, locul de unde se furã
pentru cã a mai rãmas destul de furat
în þara asta, dupã expresia unor
politicieni. Unul dintre aceste locuri,
puternicã sursã de câºtig uºor, se aflã
tocmai în sectorul investiþional. Aici ºi
acum, se duc lupte corp la corp (pot fi
ºi corb la corb, dar cu scoatere de
ochi) pentru terenuri, cu predilecþie
acolo unde  nu ar fi cazul sã se sacri-
fice natura, arhitectura ºi istoria. Zone
întregi unde se aflã în prezent parcuri,
foste întreprinderi de producþie sau
clãdiri neetajate sunt teatrul unor dispute
acerbe pentru construcþii care, la vân-
zarea viitoarelor spaþii, depãºesc
1.500 – 2.000 sau 3.000 euro pe mp.

Pe bunã dreptate aþi constatat cã
existã vânzare chiar ºi la asemenea
sume. Existã, dar cine vrea sã vadã
ceva mai în adânc situaþia va con-
stata cã „desfacere“ existã, în primul
rând, pentru firmele care cautã spaþii
noi ºi moderne ºi apoi pentru investi-
torii care se gândesc la „ziua de
mâine“. Aceºtia  acapareazã terenuri
ºi construcþii pentru ca, în viitor, sã le
vândã la preþuri din ce în ce mai bune.

În lipsa unui plan economico-
social de dezvoltare a României pe
un termen mediu sau lung, toatã
lumea a priceput cã investiþiile în con-
strucþii reprezintã domeniul care con-
tribuie la progres, angrenând  în fapt
întregul potenþial disponibil.

În aceastã lunã, de exemplu, cine
viziteazã pavilioanele ºi standurile de
la Construct Expo – Ambient între
23–27 mai a.c. poate observa, cu
ochiul liber, bogata ofertã de produse
care asigurã unei clãdiri nu numai
rezistenþã ºi funcþionalitate, dar ºi
ceea ce place ochiului, adicã estetica
lucrãrii. Din pãcate, dacã nu eºti sufi-
cient de instruit, trebuie sã te consulþi
ºi cu un specialist (de regulã arhitect)
pentru a alege ceva care sã-þi placã,
dar care sã nu „agreseze“ pe alþii sau
mediul înconjurãtor. Este o mãsurã de
bun-simþ pentru a nu mai da naºtere
la construcþii care mai de care mai
nãstruºnice, ca arhitecturã ºi culori
(vezi zonele bucureºtene Herãstrãu,
Bãneasa, Pipera etc.). Din pãcate,
reprezentanþii administraþiei publice
nu au luat ºi nici nu iau încã vreo
mãsurã de stopare a kitsch-ului
apãrut peste noapte, noaptea de
dupã 1990 în construcþii.

Explozia de soluþii constructive ºi
de produse din ultima perioadã de
timp nu trebuie sã fie decât o invitaþie
la lucruri de bun-simþ ºi nu de mani-
festare greºitã a formulei cã „fac ce
vreau cu banii mei“.

Un îndemn pozitiv ar trebui sã-l
dea viitorilor beneficiari arhitecþii,
proiectanþii ºi constructorii atunci când
purced sã execute un nou edificiu.

Nu de alta, dar ne-ar feri, suntem
siguri, de a mai jeli spunând: „Biata
þarã… bieþii oameni“!

Ciprian Enache
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În prim-plan Construct Expo

Ciprian Enache: Reprezentaþi
România în mai multe foruri inter-
naþionale cu scopuri promoþionale.
Cum suntem percepuþi din acest punct
de vedere dupã aderarea la UE?
George Cojocaru: Cele mai impor-

tante foruri internaþionale în care
ROMEXPO este prezentã activ sunt
Asociaþia Mondialã a Organizatorilor de
Târguri – UFI ºi Alianþa Târgurilor din
Europa Centralã – CEFA. Societatea
noastrã a fost perceputã, încã din 1993,
când a fost admisã în UFI, ca un
partener viabil ºi eficient, capabil sã con-
tribuie la dezvoltarea asociaþiei. Pentru a
vã face o imagine corectã asupra modu-
lui în care ROMEXPO este perceputã în
cele douã foruri, voi enumera câteva din-
tre iniþiativele pe care le-am avut la cele
mai recente ºedinþe ale conducerii UFI,
respectiv CEFA.

În zilele de 15 ºi 16 martie 2007, am
participat, în Istanbul, la ºedinþa Consiliului
de Conducere UFI  care reuneºte 4.500 de
expoziþii din 76 de þãri de pe 6 continente.
La aceastã ºedinþã, au fost dezbãtute ºi
aprobate o serie de materiale legate de
conducerea organizaþiei, dar ºi în ceea ce
priveºte necesitatea ºi realizarea unui sis-
tem transparent în domeniul statisticilor
din industria târgurilor, a cercetãrii ºi a
educaþiei lucrãtorilor din aceastã indus-
trie, dar ºi a expozanþilor. Cu acest prilej,
am sugerat ºi s-a cãzut de acord asupra
intensificãrii activitãþii de audit statistic,
mai ales pentru manifestãrile noi. Totodatã,
am informat cã în România se va lansa, la
Bucureºti, un curs on-line în colaborare
cu Universitatea „Spiru Haret“: „Dezvoltarea
strategicã prin târguri ºi expoziþii”.

ROMEXPO a sprijinit demersurile
MOLDEXPO din Chiºinãu de a deveni
membru UFI.

Consiliul de Conducere UFI a fost
informat cu evoluþia pregãtirii Congresului
anual care va avea loc în octombrie la
Paris.

Tot la Istanbul, a avut loc ºi ºedinþa
Comitetului UFI pentru Europa unde
deþin funcþia de vicepreºedinte. Principala
temã a fost dezbaterea evoluþiei indus-
triei târgurilor în Uniunea Europeanã,

ºi ROMEXPO a iniþiat ºi insistat pentru
ideea lansãrii unor evenimente anuale
orientate spre îmbunãtãþirea relaþiilor
dintre organizatorii de târguri ºi
autoritãþile locale, respectiv conºtienti-
zarea acestora din urmã în ceea ce
priveºte beneficiile pe care le genereazã
expoziþiile în diversele comunitãþi locale
ºi necesitatea ca autoritãþile sã sprijine
efectiv eforturile expozanþilor.

În aceeaºi perioadã, am participat la
o reuniune a Comitetului Director al
Alianþei Târgurilor din Europa Centralã
(CEFA), la Belgrad. Agenda de discuþii a
cuprins mai multe teme: relansarea site-
ului CEFA (activitate CEFA susþinutã/pro-
pusã de Romexpo), promovarea activã a
newsletter-ului CEFA, informarea asupra
rezultatelor delegaþiei CEFA la Bruxelles
(28.02.2007), stabilirea detaliilor întâlnirii
CEFA-EU la Bruxelles (22–23.10.2007),
stabilirea programului Adunãrii Generale
CEFA (München, 14–15.06.2007), pre-
zentarea programului Seminarului „Young
professionals“ (Plovdiv, 2–4.07.2007).

Am propus relansarea site-ului CEFA
în cadrul unei conferinþe de presã, având
în vedere acoperirea media de care nu
doar site-ul în sine s-ar bucura, dar ºi
CEFA, ca organizaþie ºi fiecare membru
al sãu. Am propus ca site-ul sã fie com-
pletat cu douã secþiuni, una destinatã
membrilor CEFA ºi una pentru public
care sã cuprindã ºtiri, date despre mem-
bri ºi târgurile organizate de aceºtia,
platforma de matchmaking pentru firme
mici/mijlocii din þãrile CEFA etc., astfel
încât firmele sã se poatã contacta reci-
proc ºi coopera, în funcþie de interese.
Totodatã, am propus ca newsletter-ul
CEFA sã nu fie transmis doar membrilor
CEFA, ci ºi tuturor clienþilor acestora.
În acest mod, informaþiile conþinute în
newsletter, privind activitãþile ºi proiec-
tele CEFA, ar avea un impact mai mare,
pentru cã ar ajunge la clienþii aflaþi în
bazele de date ale membrilor CEFA.

Creatã în 1995, Alianþa Târgurilor din
Europa Centralã (CEFA) are în prezent
16 membri, dintre cei mai prestigioºi

organizatori de târguri din aceastã
regiune: Belgrade Fair, Bolzano Fair,
Incheba a.s. Bratislava, Hungexpo
Budapest, Graz Messe, Klagenfurt
Messe, Liublijana Fair, München Messe,
Novi Sad Fair, Incheba Prague, Sarajevo
Fair, Skopje Fair, Vienna – Reed Exh,
Zagreb Fair si Plovdiv Fair. Þinându-se
cont de contribuþia sa în plan regional,
Romexpo a devenit membru CEFA în
2003, prin acordul unanim al Adunãrii
Generale reunite la Viena. În contextul
extinderii procesului de globalizare,
Alianþa a fost creatã pentru a oferi soluþii
de viitor membrilor sãi, dar mai ales
clienþilor acestora. Astfel, toþi prota-
goniºtii industriei de târguri ºi expoziþii
beneficiazã, în cadrul CEFA de: acces
facil la pieþele internaþionale, informaþii
complete despre cele 16 complexe
expoziþionale, potenþial de vânzare
crescut pentru expozanþi, o varietate
mai mare de exponate prezentate
vizitatorilor etc.

Integrarea þãrii noastre în Uniunea
Europeanã este un moment de rãscruce
pentru companiile româneºti, pentru cã
din acel moment se va vedea care sunt
cele cu adevãrat competitive, deci capa-
bile sã reziste pe piaþa unicã. Cei care
nu s-au adaptat din vreme condiþiilor
impuse de Uniunea Europeanã vor
întâmpina dificultãþi de adaptare, proba-
bil cã va apãrea un val de fuziuni ºi con-
centrãri la nivelul companiilor. Pe de altã
parte, dacã vom ºti sã gestionãm corect
resursele interne ºi pe cele comunitare,
la nivel naþional, regional ºi chiar al
firmelor, vom avea numai de câºtigat.
Nu este suficient sã cunoaºtem regu-
lile jocului, trebuie sã le ºi aplicãm.
Primindu-ne în marea familie euro-
peanã, statele membre dovedesc cã au
încredere în România. Trebuie, la rândul
nostru, sã fim încrezãtori în noi înºine, în
potenþialul naþional.

C.E.: Odatã cu Construct Expo –
Ambient se încheie primul ciclu
expoziþional de trei manifestãri con-
sacrate sectorului de construcþii.
Cum apreciaþi acest „experiment“?

Aderarea României la UE face ca fenomenul promoþional sã capete noi
dimensiuni ºi demersuri pentru ca produsele, tehnologiile ºi serviciile exis-
tente sã fie mai bine cunoscute ºi aplicate pe piaþa concurenþialã. ROMEXPO
este poate cea mai reprezentativã instituþie cu un rol activ ºi determinant ºi în
domeniul construcþiilor, motiv pentru care ne-am adresat domnului
preºedinte – director general George Cojocaru, care a rãspuns cu amabilitate
întrebãrilor noastre.

continuare în pagina 6





Revista Construcþiilor mai 20076

G.C.: Nu aº numi experiment.
Întregul concept are la bazã o analizã
amãnunþitã ºi un sondaj de opinie în rân-
dul expozanþilor.

Ca un succes anticipat. Începând cu
anul 1993, ROMEXPO organizeazã, dupã
cum ºtiþi, Expoziþia internaþionalã de arhi-
tecturã, tehnologii, echipamente, insta-
laþii, scule, dispozitive ºi materiale de
construcþii – Construct Expo. De-a lungul
celor 12 ediþii desfãºurate pânã în anul
2005, manifestarea expoziþionalã s-a
dezvoltat continuu, înregistrând în anul
2005 peste 1.200 de prezenþe din 22 de
þãri, pe o suprafaþã expoziþionalã de
62.000 mp. Pornind de la solicitãrile tot
mai numeroase ale firmelor de profil, în
anul 2005 s-a luat decizia organizãrii a
douã manifestãri având acelaºi profil,
dar cu tematicã diferitã. Astfel, au luat
naºtere manifestãrile expoziþionale inter-
naþionale Construct Expo – Antreprenor,
dedicatã materialelor, sistemelor ºi
echipamentelor pentru construcþii ºi
Construct Expo – Ambient, o expoziþie
pentru amenajãri interioare, materiale de
finisaj, acoperiri murale ºi pardoseli, uºi
ºi ferestre, tâmplãrie ºi vitraje, decoraþi-
uni ºi corpuri de iluminat. În continuare,
am luat decizia ca de anul acesta sã
organizãm trei manifestãri expoziþionale
Construct Expo, adãugând celor douã
existente din 2006, încã una, Construct
Expo – Utilaje, având ca tematicã echipa-
mentele pentru construcþii ºi unelte de
mânã, pentru a asigura o mai bunã
punere în valoare a celor trei mari com-
ponente ale manifestãrii – cea antre-
prenorialã, dedicatã materialelor ºi
sistemelor de construcþii, cea ambien-
talã, adresatã firmelor de tâmplãrie, fini-
saje ºi decoraþiuni interioare ºi cea de
utilaje pentru construcþii ºi unelte de
mânã, pentru a crea condiþii optime de
stabilire a contactelor de afaceri între
expozanþi ºi publicul specialist, precum
ºi pentru a concorda tendinþa de extin-
dere a suprafeþei expoziþionale solici-
tate cu cea disponibilã a Complexului
Expoziþional.

C.E.: Ce mãsuri vã gândiþi sã luaþi
pentru ca participarea la cele trei
Construct Expo sã fie mai nume-
roasã, întrucât în acest an s-a
observat cã au rãmas pavilioane ºi
platforme neocupate?
G.C.: Dupã cum vã spuneam, unul

dintre motivele pentru care am luat
decizia organizãrii unei a treia mani-
festãri expoziþionale pe tema construcþi-
ilor a fost tocmai „aglomeraþia“ din anii
precedenþi. Foarte mulþi expozanþi
prezenþi în anii anteriori la expoziþiile
internaþionale Construct Expo insistau
sã îºi mãreascã suprafaþa expoziþionalã,

dar din lipsã de spaþiu, nu le puteam
satisface dorinþele. Totodatã, multe firme
au renunþat sã participe la expoziþiile de
construcþii tocmai din cauzã cã nu existau
suficiente spaþii de expunere. Prin creº-
terea numãrului manifestãrilor expozi-
þionale din domeniul construcþiilor la trei,
s-a reuºit satisfacerea tuturor dorinþelor
expozanþilor, legate de suprafaþa de
expunere, iar manifestãrile expoziþionale
sunt „mai aerisite“. 

Totuºi, Construct Expo – Utilaje 2007
a reunit peste 200 de firme, din 13 þãri:
România, Austria, Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Franþa, Germania, Grecia,
Italia, Olanda, Polonia, Republica Cehã
ºi Turcia, care au ocupat o suprafaþã de
peste 40.000 mp.

Construct Expo – Utilaje s-a desfã-
ºurat în pavilioanele 2 ºi 30 – dedicate
uneltelor de mânã ºi pe platformele exte-
rioare delimitate de intrarea A (Piaþa Presei),
intrarea B (B-dul Expoziþiei), platforma
din jurul pavilionului 1 ºi platformele 16,
17, 18, ocupând aproape toate plat-
formele exterioare ale complexului.

Construct Expo – Antreprenor 2007 a
reunit peste 500 de firme, din 19 de þãri:
Austria, Belgia, Bulgaria, Elveþia, Franþa,
Germania, Grecia, Italia, Macedonia,
Olanda, Polonia, Republica Cehã,
România, Rusia, Serbia, Slovenia,
Spania, Turcia, Ungaria, pe o suprafaþã
de peste 27.000 mp.

De remarcat cã, în condiþiile în care
componenta de utilaje s-a desprins,
devenind expoziþia de sine stãtãtoare
Construct Expo – Utilaje, numãrul parti-
cipanþilor s-a menþinut la acelaºi nivel,
fiind chiar în uºoarã creºtere faþã de anul
trecut.

Construct Expo – Antreprenor s-a
desfãºurat în pavilioanele 1, 2, 12, 20 –
21, 23 – 25, 29 – 30 ºi pe platformele
exterioare 1, 16 (bazin), 17, 20 – 21, 23
– 25, 26 – 28, 33, ocupând aproape întreaga
suprafaþã expoziþionalã exterioarã.

Chiar ºi aºa, ne gândim sã creºtem
numãrul manifestãrilor expoziþionale de
construcþii, respectiv sã continuãm
„adâncirea“ specializãrii tot la cererea
expozanþilor.

C.E.: Cum apreciaþi faptul cã, de
câþiva ani încoace, manifestãrile
Construct Expo nu sunt onorate la
inaugurare la nivel prezidenþial sau
guvernamental cu toate cã ele sunt
de nivel naþional ºi internaþional?
G.C.: Prin însãºi adresabilitatea lor,

manifestãrile expoziþionale, în sine,
urmãresc dezvoltarea domeniilor de
activitate abordate. Aºadar, ele vizeazã
latura economicã ºi nu pe cea politicã.
De altfel, deschiderile oficiale la care
faceþi referire au un caracter festivist ºi

sunt organizate, cu precãdere, pentru a
marca anumite evenimente, cum ar fi
ediþiile jubiliare. ROMEXPO remite, cu
ocazia fiecãrei manifestãri expoziþionale
pe care o organizeazã, informãri cãtre
instituþiile publice din administraþia cen-
tralã ºi localã, menite sã conducã la o
corectã percepere a evenimentelor ce se
desfãºoarã la ROMEXPO ºi care, la rândul
lor, reflectã evoluþia economicã a diver-
selor domenii de activitate. Totodatã, în
timpul manifestãrii, nu o datã au fost
cazurile în care s-au primit numeroase
vizite oficiale.

C.E.: Dupã pãrerea noastrã eveni-
mentele de care aminteam mai
înainte nu sunt suficient mediati-
zate, fapt ce se concretizeazã ºi în
numãrul din ce în ce mai redus de
vizitatori. Veþi întreprinde ceva ºi
din acest punct de vedere?
G.C.: Mã vãd nevoit sã subliniez,

încã o datã, faptul cã manifestãrile
expoziþionale organizate de ROMEXPO SA
au un grad de adresabilitate din ce în ce
mai focalizat, ca urmare a tendinþelor de
superspecializare impuse de necesitãþile
pieþei. Ele îi vizeazã, în primul rând,  pe
specialiºtii din domeniile de referinþã, ºi
vã asigur cã aceºti specialiºti sunt
prezenþi la toate expoziþiile care abor-
deazã sectoarele lor de activitate. La
rândul lor, manifestãrile care vizeazã
publicul larg, ºi mã refer la TIBCO – Târgul
întregii familii, cele douã târguri de turism,
sau KIDEX, au vizitatorii lor, al cãror pro-
fil este foarte bine conturat: sunt cei care
vin sã se informeze asupra noutãþilor din
domeniul bunurilor de larg consum, sã-ºi
identifice destinaþia viitoarelor vacanþe,
sau sã le ofere celor mici câteva ore
într-o lume, numai a lor.

Din punct de vedere statistic, pentru
cã în ultimã instanþã, cifrele sunt cele
care vorbesc de la sine, numãrul celor
care au trecut pragul Complexului
Expoziþional ROMEXPO în decursul anului
trecut, 2006, s-a cifrat la cca 400.000,
ceea ce înseamnã o creºtere cu peste
30% faþã de anul precedent. Dintre
aceºtia, peste 30% au reprezentat-o vizi-
tatorii specialiºti, cu 50% mai mulþi decât
în 2005, fapt ce confirmã cã speciali-
zarea de care vorbeam se dovedeºte a fi
extrem de beneficã. 

Iar dacã luãm în calcul cei peste
10.000 de vizitatori de la Construct Expo
–  Utilaje, expoziþie aflatã la prima sa
ediþie, atunci e cât se poate de evident
cã numãrul vizitatorilor la expoziþiile din
domeniul construcþiilor înregistreazã
creºteri apreciabile.

urmare din pagina 4
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„Vreau sã aduc visul american în România“
Ager Press: Domnule Marian

Tomescu, în calitate de Business
Development Manager, de când
v-aþi alãturat echipei Impact care
este rolul dumneavoastrã în cadrul
acestei companii?

Marian Tomescu: Am început
cooperarea cu Impact la 1 martie
2007. Rolul meu este de dezvoltator
pentru toate proiectele Impact din
þarã. Totodatã, intrã în atribuþiile mele
ºi descoperirea unor noi oportunitãþi
pentru proiecte viitoare.

A.P.: Ce experienþã aveþi în
domeniul de dezvoltare a tere-
nurilor ºi construcþiilor?

M.T.: În ultimii 24 de ani, am fost
CEO (Chief Executive Officer) al
companiei mele de dezvoltare, Inter-
continental Equity Corp., cu sedii în
Dallas, Texas ºi proiecte în Colo-
rado, Texas, Tennessee ºi Florida.
Acestea au cuprins proiecte imobi-
liare rezidenþiale, pentru birouri
sau shoping, precum ºi proiecte
mixed-use. Înainte de a forma com-
pania mea, am fost Project Manager
pentru terenuri ºi ansambluri de
mare anvergurã, pânã la 1.500 ha,
în Canada ºi Statele Unite. Am lucrat
cu companii internaþionale de dez-
voltare ca Lend Lease Corporation,
un consorþiu australian cu multe
proiecte în Europa de Vest ºi nordul
Americii. Am început de foarte tânãr,
ca arhitect urbanist în Grecia pentru
Doxiadis International la Atena ºi,
apoi, m-am mutat în birourile lor afili-
ate din Toronto, Canada. Proiectele
la care am lucrat au fost de mari
dimensiuni ºi foarte complicate ca
dezvoltare ºi finanþare. Am avut
ocazia de la început sã vin în contact
cu cei mai buni urbaniºti ºi dezvolta-
tori din lume, ceea ce mi-a dat cura-
jul sã încep sã lucrez pe cont
propriu. Înþeleg cât de repede tre-
buie sã construieºti ºi sã livrezi
proiecte de calitate la timp ºi în
buget, în special când semnãtura ta
la bancã sau la investitori garan-
teazã milioane pentru finanþarea
acestora. Meseria de dezvoltator

e foarte complicatã ºi nu existã nicio
universitate care sã te înveþe totul:
trebuie sã ai multe cunoºtinþe de
arhitecturã, inginerie, contabilitate,
business, management, finanþe,
legislaþie, marketing etc. ºi trebuie
sã mai ai ºi o viziune, fãrã de care nu
poþi produce construcþii cu care sã te
mândreºti.

A.P.: Care sunt strategiile pe
care le urmãriþi la Impact?

M.T.: Sã începem cu termenul
scurt: Impact are foarte mult teren pe
care l-a cumpãrat din timp ºi pe care
trebuie sã-l dezvolte rapid. Pentru
aceasta, trebuie sã lucreze la nivel
occidental cu profesioniºti autentici ºi
echipe de dezvoltare interdisciplinare.
Nu e uºor, deoarece în România nu
s-a prea lucrat aºa în trecut, nici
mãcar la Impact. Trebuie sã dez-
voltãm parteneriate cu alte companii
puternice, atât în construcþii, cât ºi în
proiectare, care pot transforma viziu-
nea noastrã în realitate.

Pe termen lung, pentru alte opor-
tunitãþi de dezvoltare, vom selec-
þiona ºi parteneri financiari care pot
finanþa acele proiecte.

A.P.: Care sunt obiectivele
Impact?

M.T.: Impact e cunoscut ca „Big
Builder“, cum se spune în SUA,
ca dezvol ta tor  de complexe
rezidenþiale. Ca sã creezi un mediu
urban, ai nevoie ºi de zone comer-
ciale, birouri, grãdiniþe, ºcoli, clãdiri
ºi spaþii verzi pentru recreere ºi
agrement, toate cât mai aproape de
locuinþe, ca oamenii sã fie serviþi din
toate punctele de vedere. Vom con-
strui clãdiri de înãlþimi mici, medii,
înalte ºi foarte înalte. Competiþia va
fi însã din ce în ce mai durã în
România în viitor, presiunea venind
de la companiile strãine care
lucreazã astfel de mulþi ani, au
profesioniºti foarte capabili, au know-
how ºi au început deja sã termine
proiecte care aratã ca în Occident.

A.P.: De ce aþi acceptat aceastã
ofertã de la Impact?

M.T.: Deoarece în Statele Unite,
unde locuiesc ºi unde mã voi întoarce
dupã câþiva ani, existã o piaþã
maturã, care satisface populaþia.
E foarte greu sã mai gãseºti terenuri
ºi sã construieºti asemenea mini-
orãºele, care au fost visul ameri-
canilor pe parcursul generaþiilor. Ei ºi
l-au împlinit în foarte mare mãsurã.
Acum, dorinþa mea este sã aduc
visul american în România, sã-l fac
un vis românesc ºi aceasta se supra-
pune perfect cu planurile Impact.
Pentru a-l împlini, trebuie sã le trans-
fer know-how american tinerilor
români, cunoºtinþe care sã le
foloseascã pe toatã durata vieþii lor
profesionale, aºa cum, acum 30 de
ani, m-au învãþat ºi pe mine alþii. Am
construit kilometri întregi de drumuri
ºi infrastructurã, am denumit strãzi,
am realizat foarte multe clãdiri care
vor rãmâne în Statele Unite ºi
Canada pentru 2–3 generaþii. Nu tre-
buie sã trãieºti pe pãmânt ca sã faci
umbrã pãmântului, trebuie sã laºi o
moºtenire în urma paºilor tãi. Ni s-a
dat o planetã ºi toate companiile de
dezvoltare din lume – Impact fiind
una dintre ele – modeleazã aceastã
lume. Un proverb românesc, dacã
îmi amintesc bine, spune: „Cum îþi
aºterni, aºa dormi“. Dezvoltatorii sunt
cei care aºtern, pentru o populaþie
care trebuie sã trãiascã liniºtitã.
Cu cât dezvoltatorii sunt mai buni,
mai pregãtiþi profesional, mai
vizionari, cu atât oraºele vor arãta
mai bine ºi vor oferi o viaþã mai
plãcutã. 

„O frânturã de vis“









Complex rezidenþial
„LA RIVIERRE“

În acest sens, un element impor-
tant în ansamblul de utilitãþi de care
va beneficia viitorul cartier rezi-
denþial „La Rivierre“ din Bolintin Vale
este sistemul de canalizare, inde-
pendent de canalizarea oraºului,
conceput astfel încât sã asigure un
grad ridicat de confort pentru
locuitori, siguranþã în exploatare ºi
costuri reduse de întreþinere.

Nu vor fi folosite tradiþionalele
fose septice care necesitã vidanjãri
destul de dese, generatoare de
mirosuri neplãcute ºi zgomot produs
de utilaje.

S-a optat pentru douã sisteme de
canalizare separate, unul pentru
apele pluviale ce vor fi deversate
direct ºi altul pentru ape menajere,
dotat cu staþie de epurare ecologicã
de ultimã generaþie.

În acest fel, costurile necesare
epurãrii apelor uzate conform
normelor UE vor fi substanþial dimi-
nuate prin colectare separatã ºi
dimensionarea staþiei de epurare numai
pentru volumul de apã menajerã.

Staþia de epurare este de ultimã
generaþie ºi are la bazã tehnologia
mecano-biologicã, care este rezul-
tatul unor ani îndelungaþi de cerce-
tãri ºi dezvoltare.

Tehnologia de epurare este
superioarã metodelor clasice apli-
cate pânã acum în þarã ºi în strãinã-
tate, iar calitatea apei tratate în
acest sistem îndeplineºte cele mai
stricte criterii din þãrile UE ºi din
România la un cost foarte scãzut,
prin comparaþie cu
fosele septice
clasice.

Principalele avantaje ale aces-
tei tehnologii remarcate ºi de
comisia de omologare sunt:

costuri de investiþie ºi mente-
nanþã foarte reduse;

eficienþã ºi productivitate ridicatã;
siguranþã în exploatare ºi

durabilitate;
operare fãrã absolut niciun

miros sau zgomot, ceea ce permite
instalare în apropierea obiectivelor
rezidenþiale;

dimensiuni reduse care nece-
sitã spaþiu mic pentru instalare;

posibilitatea reciclãrii apei
tratate, ceea ce conduce la eco-
nomii substanþiale necesare din
cauza preþului ridicat al apei.

Existã siguranþa cã sistemul adop-
tat va contribui la menþinerea calitãþii
mediului în viitorul dumneavoastrã
cartier ºi va asigura, fãrã eforturi
financiare deosebite, un climat în care
sã vã simþiþi cu adevãrat „acasã“.

Domnul Ion Roºu, director
general al SC Corsarul Roºu, vã
invitã sã deveniþi locuitori ai
Complexului „La Rivierre“, situat
în Bolintin Vale, pe Argeº, la
30 km de Bucureºti (autostrada
Bucureºti – Piteºti).

Contacte: tel: 0246-270.557,
f a x :  0 2 4 6 - 2 7 0 . 5 6 4 ,  e - m a i l :
corsaru_rosuimpex@yahoo.com. 

Sunt cunoscute deja „surprizele“ de care au avut parte locatarii noilor cvartale rezidenþiale atunci când
natura a „turnat“ cantitãþi mai mari de precipitaþii, inundându-le strãzile ºi subsolurile mai ceva decât la
blocurile vechi, lucru cu care ne obiºnuisem.

Existenþa mai multor procese judiciare pe aceastã temã, între locatari ºi constructori, a fãcut ca unele
firme, printre care ºi Corsarul Roºu, sã studieze ºi sã gãseascã soluþii de preîntâmpinare ºi eliminare a
situaþiilor neplãcute la ansamblurile pe care le construiesc.
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Soluþii pentru tratarea apelor menajere ºi industriale
ºi staþii de epurare compacte

Apele uzate menajere provin din
activitatea umanã, din satisfacerea
nevoilor gospodãreºti de apã ale
locuinþelor individuale, ale centrelor
populate mici, mijlocii ºi mari, precum
ºi a nevoilor gospodãreºti, igienico-
sanitare, administrative ºi sociale ale
unor entitãþi industriale mici.

Apele uzate menajere au o compo-
ziþie relativ constantã care este depen-
dentã orar de activitatea umanã.

Acestea au aproximativ urmãtoarea
compoziþie medie specificã:

substanþe solide totate (TSS) –
250 g/loc. zi (655 mg/l);

suspensii sedimentabile –
54 g/loc. zi (140 mg/l);

suspensii nesedimentabile (plu-
titoare) – 36 g/loc. zi (95 mg/l);

substanþe dizolvate (TDS) –
160 g/loc. zi (420 mg/l);

consum biochimic de oxigen
(CBO5) – 54 g/loc. zi (140 mg O2/l);

consum chimic de oxigen
(CCO) – 57 g/loc. zi (150 mg O2/l).

Intrarea României în Comunitatea
Europeanã aduce o nouã legislaþie în
domeniul tratãrii apei în vederea
potabilizãrii, dar, mai ales, în ceea ce
priveºte aducerea apelor uzate
menajere ºi industriale la parametri
care sã permitã deversarea în cana-
lizãri sau într-un emisar, cu scopul
protejãrii mediului, atât pentru micile
comunitãþi, cât ºi pentru marile oraºe.
Astfel parteneriatul firmei Grup
Romet, din Buzãu, cu Grupul ISEA,
din Italia, firmã cu o bogatã expe-
rienþã în proiectarea ºi fabricarea
staþiilor de tratare a apelor uzate,
aduce pe piaþa româneascã o gamã
variatã de produse, de la domeniul
casnic (4–200 locuitori echivalenþi)
pânã la domeniul comunitãþilor
mijlocii ºi mari (200–6.000 L.E.).

În materialul de faþã ne-am pro-
pus sã prezentãm câteva dintre
echipamentele ofertate de Grup
Romet – ISEA, destinate domeniului
casnic. Acestea sunt staþii com-
pacte, realizate din tancuri monobloc
de polietilenã, proiectate în funcþie
de numãrul de locuitori echivalenþi
(4–200 L.E.). Aceste echipamente
lucreazã pe principiul reactoarelor SBR,
tratarea apei uzate realizându-se în
mai multe faze: pretratament, oxidare
biologicã, sedimentare, digestie ºi
dezinfecþie.

Echipamentele pentru tratarea
apelor uzate furnizate de Grup
Romet – ISEA, destinate domeniului
casnic, se utilizeazã de obicei aso-
ciat pentru pretratament, cu un
separator de grãsimi în cazul apei
gri provenite de la bucãtãrii, duºuri

Apele uzate sunt principala sursã de poluare a apelor naturale, prin evacuarea acestora în receptori.
Acestea se clasificã în ape uzate menajere ºi industriale, în funcþie de compoziþia lor, ºi sunt caracterizate
prin indicatori fizico-chimici comuni cu ai apelor de suprafaþã ºi prin indicatori specifici, raportaþi la
numãrul de locuitori ºi zi.
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sau spãlãtorii casnice ºi/sau cu o
fosã septicã multicameralã în cazul
în care apa uzatã gri ºi apa uzatã
neagrã (WC) sunt amestecate.

Pretratamentul apei uzate este
realizat într-o fosã septicã bicame-
ralã sau tricameralã confecþionatã
din tancuri monobloc. În primul tanc
al fosei, se colecteazã apa gri, el fiind
destinat îndepãrtãrii materialelor
organice ºi anorganice decantabile
ºi separãrii materialelor plutitoare.
În cel de-al doilea tanc, se colec-
teazã apa neagrã, iar cel de-al
treilea tanc este destinat egalizãrii
hidraulice. O pompã submersibilã cu
regulator de nivel/debit, dispusã în
tancul de egalizare, asigurã trans-
ferul de nãmol activ, la debit con-
stant, pe tot parcursul zilei.

Oxidarea biologicã este realizatã
în prezenþa bacteriilor aerobe care
consumã substanþele organice
biodegradabile ºi uneºte fracþiile
puþin solubile în flocoane. Oxigenul
necesar procesului biologic este
furnizat de un compresor silenþios
care barboteazã aer ºi este setat în
funcþie de încãrcarea organicã a
apei.

Sedimentarea ºi digestia sunt
destinate decantãrii flocoanelor for-
mate ºi producerii unui lichid limpede
cu o concentraþie foarte micã de ma-
terial organic ºi solide în suspensie.
Echipamentele Grup Romet – ISEA
au un compartiment de sedimentare
proiectat sã optimizeze retenþia
hidraulicã pentru o perioadã de timp
suficientã cât sã permitã sedimentarea
reziduurilor. Nãmolul activ separat

este parþial stabilizat. Procesul bio-
logic este proiectat sã minimizeze
cantitatea de nãmol activ care tre-
buie evacuatã periodic.

Clorinarea lichidului limpede este
destinatã eliminãrii eventualilor agenþi
patogeni ºi se face prin evacuarea
acestui lichid într-un compartiment
de contact, unde se aflã pastile de
clor organic.

Pentru comunitãþi mijlocii de la
200 pânã la 2.000 de locuitori
echivalenþi, Grup Romet – ISEA vã
propune sisteme de tratare a apelor
uzate realizate din module prefabri-
cate sau montate în containere
standard. Acestea funcþioneazã pe
principiul cu „nãmol activ“ ºi sunt

fabricate din panouri din fibrã de sti-
clã armatã cu poliester, montate pe
o structurã din profi le de oþel.
La cerere modulele pot fi izolate la
exterior cu panouri din poliuretan,
în cazul în care sistemele funcþio-
neazã suprateran.

Sistemul de tratare este alcãtuit
din urmãtoarele module:

instalaþia de egalizare a debitu-
lui în care au loc colectarea ºi pom-
parea nãmolului, cu un debit constant;

reactorul cu nãmol activ este
partea centralã ºi cea mai impor-
tantã a instalaþiei ºi se compune
dintr-un compartiment de oxidare
destinat digestiei materialului organic,
nitrificãrii-denitrificãrii ºi dintr-un
compartiment unde au loc decanta-
rea ºi recircularea unei pãrþi din
nãmolul activ;

dezinfecþia cu clor;
filtrarea finalã, sub presiune, pe

medii de cãrbune activ ºi cuarþ.
continuare în pagina 20
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Instalaþiile containerizate sunt
montate în containere standard,
complet izolate ºi sunt echipate cu
bazine de tratament pentru oxidare,
decantare etc. ºi dispozitive de
comandã ºi monitorizare electro-
mecanicã ºi electronicã. Contai-
nerele sunt echipate cu sisteme de
aer condiþionat pentru menþinerea
condiþiilor climatice. Procesul de
tratare a apei uzate menajere este
realizat într-un reactor biologic cu
nãmol activ în miºcare (MBBR), care
reprezintã o tehnologie avansatã
pentru crearea unui habitat propice
dezvoltãrii microorganismelor ce
degradeazã substanþele organice.
Nãmolul este menþinut activ de fluxul
de aer pompat de ºi prin sistemul de
aerare.

Principalele caracteristici ale aces-
tui sistem sunt:

dimensiunile reduse;
eficienþa maximã în procesul

biologic;
uºor de transportat;
uºor de instalat.

Avantajele pe care le prezintã
echipamentele de tratare a apelor
uzate, produse de Grup Romet – ISEA,
sunt multiple:

garanteazã o tratare a apelor
uzate în conformitate cu directivele
Comunitãþii Europene ºi cu legislaþia
statului român din domeniu (NTPA
001/2002 ºi NTPA 002/2002);

apele tratate nu au culoare,
miros ºi concentraþii de poluanþi
peste limitele admise, ºi se pot
deversa fãrã probleme în receptori
naturali (lacuri, râuri, canale colec-
toare, drenaje) în conformitate cu
legislaþia de mediu ºi cerinþele
autoritãþilor locale;

apa rezultatã în urma procesului
poate fi folositã pentru irigaþii sau pen-
tru spãlarea maºinilor, pavajelor etc;

sunt uºor de transportat, mon-
tat ºi întreþinut;

nu necesitã pentru montare
realizarea unor construcþii betonate
complexe;

materialul din care sunt con-
struite (PE–GRP) conferã izolaþie
perfectã ºi rezistenþã practic nelimi-
tatã în timp;

capacitatea de epurare se
poate mãri cu investiþii minime;

au un consum mic de electrici-
tate, deoarece sunt echipate doar cu
un compresor, o pompã ºi un panou
electric de comandã;

ocupã un volum mic (~4,5 mc)
comparativ cu o fosã septicã capa-
bilã sã stocheze apele menajere
pentru 30 zile (~30 mc);

reduc frecvenþa ºi costurile de
vidanjare la o datã pe an (2–3 mc),
faþã de 360 mc pe an în cazul unei
fose septice deservind 5 persoane.

Mai multe informaþii veþi gãsi
pe site-ul www.grupromet.ro sau
contactaþi-ne la tel.: 0238-710.301;
0338-101.140 sau fax: 0238-710.300.

urmare din pagina 19



Protejarea naturii înseamnã prote-
jarea vieþii în general ºi a oamenilor în
special, lucruri universal cunoscute ºi
recunoscute, dar asupra cãrora pla-
neazã „nori negri“, mai ales, în ultimele
decenii. Au existat, existã ºi vor exista
destule semnale ºi îngrijorãri pe termene
scurte, medii ºi lungi referitor la ce ne
aºteaptã, dacã nu intervenim rapid ºi efi-
cient pentru  stoparea infestãrii naturii
care ne înconjoarã.

Aceastã problemã a depãºit de acum
nivelul local, cuprinzând deja întreaga
planetã, de seamã ce la Kyoto mai marii
lumii în materie au stabilit cã mãsurile
concrete ºi eficiente nu mai pot avea loc
la întâmplare ºi nici nu mai pot fi amânate.

Aºa se face cã prin diferite forme ºi
mijloace, þãrile lumii sunt obligate sã
intervinã cu toatã priceperea, pentru pre-
venirea ºi înlãturarea efectelor nocive
produse de industrii ºi alte activitãþi
generatoare de noxe ºi infestãri.

Vorbind de industrii, fie ele extractive
sau prelucrãtoare, s-a impus  ca acestea
sã-ºi prevadã, execute ºi exploateze
instalaþii speciale de captare, prelucrare
ºi deversare a lichidelor, lipsite de peri-
cole dupã ce apele au parcurs procesele
tehnologice.

Acolo unde acest lucru s-a fãcut, s-a
ºi constatat o îmbunãtãþire a stãrii mediu-
lui natural. În urma noilor exigenþe
impuse din acest punct de vedere de
cãtre UE, lucrãrile de epurare a apelor
vor lua amploare în anii care urmeazã.
În caz contrar, firmele – pe lângã amenzile
usturãtoare primite în asemenea situaþii –
vor fi chiar scoase din circuitul economic.

Înþelegând o atare situaþie, Fabrica
de produse din carne „Gepeto“, din
comuna Lumina, judeþul Constanþa, a
apelat la un constructor specializat în
asemenea lucrãri – ATCIM – care îi exe-
cutã o staþie de epurare a apelor uzate.

Pentru a înþelege ºi dvs. cã lucrarea
este una de complexitate ºi rãspundere
constructivã, vã prezentãm câteva ele-
mente pentru a constata seriozitatea cu
care ATCIM s-a angajat sã finalizeze un
asemenea obiectiv de protejare a naturii
ºi oamenilor.

Celor care vor sã se convingã pe viu
de cele amintite mai înainte le reco-
mandãm sã vadã  staþia de epurare a
apelor din comuna Lumina, judeþul
Constanþa, a cãrei finalizare va avea loc
în luna iunie a.c.

SOLUÞII CONSTRUCTIVE
Staþia de epurare este o construcþie

semi-îngropatã formatã dintr-o serie de
bazine (cuve) din beton armat, unele
descoperite, iar douã dintre ele având
deasupra camera tehnicã – construcþie
parter din zidãrie portantã ºi beton armat.

Corpul de bazine are circa 14 m
lungime ºi 10 m lãþime, fiind îngropat în
pãmânt 3,50 m ºi suprateran 2,50 m.

Pereþii exteriori au 30 cm grosime ca
ºi fundul bazinului, iar cei interiori 25 ºi
20 cm grosime. Marca ºi caracteristicile
betonului au fost stabilite pe baza
NE012-99, þinând seama de mediul de
expunere.

A rezultat beton C18/22,5 cu permeabi-
litate P8/10, raport A/C 0,45-0,50 grad de
gelivitate G100, dozaj de ciment 420 kg/mc.
Condiþiile de execuþie sunt înscrise în
Caietul de sarcini.

Bazinele acoperite au o placã din
beton armat de 20 cm grosime, care
serveºte ºi ca strat suport al pardoselii
camerei tehnice.

Sub placa de fund sunt prevãzute un
beton de egalizare ºi un strat suport pentru
hidroizolaþia care urmeazã sã „îmbrace“
bazinul pe fund ºi pe pãrþile laterale.

Camera tehnicã este o construcþie
suprateranã, din zidãrie portantã cu
sâmburi, centuri ºi planºeu de acoperiº
din beton armat, formatã din douã com-
partimente ºi înãlþimea de circa 3,50 m.

Pereþii camerei tehnice sunt din
zidãrie GVP de 30 cm grosime, cu
cãrãmizi 290 x 140 x 88 sau 290 x 240 x
138 (188) conf. STAS 5185/2-80, marca
75, calitatea I ºi mortar marca M50.

La elementele din beton armat, se
utilizeazã beton C12/1. Armãturile sunt
PC52 ºi OB37.

PRESCRIPÞII TEHNICE
La calculul static ºi dinamic al struc-

turii, precum ºi la dimensionarea elemen-
telor, s-au respectat standardele ºi
normativele în vigoare, ºi anume:

pentru evaluarea încãrcãrilor tehno-
logice ºi de exploatare STAS 10101/2A-87;

pentru greutãþi tehnice ºi încãrcãri
permanente – STAS 10101/1-78;

pentru încãrcãri din vânt – NP-082-04;
pentru încãrcãri din zãpadã –

STAS 10101/21-92;
pentru încãrcãri din acþiuni seismice –

normativ P100-2004;
pentru clasificarea ºi gruparea

acþiunilor – STAS 10101/0-75;
pentru calculul ºi alcãtuirea fun-

daþiilor – NP 112-04;
pentru calitatea îmbinãrilor sudate

– normativ C150-99;
pentru condiþii ºi recomandãri

privind PSU – Normativ P7/200, C16/88
ºi C29/94.

Dacã precizãrile de pânã acum v-au
convins, puteþi apela cu încredere la
firma ATCIM ºi veþi beneficia de lucrãri
executate la timp ºi conforme cu cele
mai exigente norme europene în
materie. 

Pentru un mediu curat
STAÞII DE EPURARE A APELOR UZATE
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Deitermann, o soluþie durabilã ºi sigurã
pentru renovarea subsolurilor

Deitermann este producãtor de materiale de construcþii din anul 1895. Folosind
experienþa de 111 ani în construcþii ºi o tehnologie ultramodernã, laboratoarele de
cercetare ºi dezvoltare ale unitãþii de producþie din Germania au creat produse
speciale pentru renovarea durabilã ºi sigurã a zidãriei.

SISTEME DE RENOVARE A ZIDÃRIEI
Ceea ce înainte era în mod

uzual acceptat pentru proprietarii
de imobile sau pentru firmele de
construcþii de locuinþe, astãzi este
de neconceput. Pe atunci, sub-
solurile erau spaþii de depozitare
pentru combustibili ºi alimente
neperisabile. Umede ºi mucegãite –
aºa erau subsolurile în trecut.

Din cauza faptului cã spaþiile de
locuit sunt din ce în ce mai solicitate,
dar ºi datoritã dorinþei de a pãstra
construcþiile valoroase, în mod spe-
cial casele vechi, renovarea sub-
solurilor prezintã o importanþã
deosebitã.

Transformarea acestei pãrþi a
imobilelor în spaþii optim utilizate are
o influenþã decisivã asupra menþinerii
valorii întregii construcþii.

Deitermann pune la dispoziþia
arhitecþilor, proiectanþilor ºi execu-
tanþilor un sistem modern, eficient,
durabil ºi sigur pentru renovarea zidãriei. 

DIAGNOSTICAREA CORECTÃ –
BAZA RENOVÃRII DURABILE 

Pentru a renova cu succes un
subsol, sunt foarte importante
inventarierea ºi analizarea preala-
bilã a deteriorãrilor zidãriei: umidi-
tatea din pereþii interiori ºi exteriori,

tipul ºi concentraþia sãrurilor (nitraþi,
cloruri, sulfaþi). Printre cele mai
importante verificãri se numãrã ºi
studierea zidãriei vechi din punctul
de vedere al tipului, grosimii ºi parti-
cularitãþilor ei (foto 1). 

SISTEME PENTRU RENOVARE
În funcþie de utilizarea preconi-

zatã, de condiþiile tehnice ºi, mai
ales, în funcþie de rezultatele diag-
nosticãrii, pentru renovarea cu suc-
ces a zidãriilor vã stau la dispoziþie
4 sisteme diferite:

Sistemul 1 (fig. 1)
Situaþie: apã cu presiunea redusã,

umiditatea din sol, acþiunea sãrurilor.
Renovare:

hidroizolare la intersecþia cu
fundaþia: DEITERMANN HKS – mor-
tar impermeabil cu întãrire rapidã –
ºi SUPERFLEX D1 sau D2 –
hidroizolaþii superflexibile pe bazã de
ciment;

sistem pentru repararea zidãriei:
DEITERMANN AS FIX, DEITER-
MANN PG, DEITERMANN SP.

Avantajele sistemului 1: 
soluþie economicã;
fãrã costuri mari;
pereþi uscaþi;
rezistenþã la sãruri.

Sistemele 2 ºi 3 (fig. 2 ºi 3)
Situaþie: apã stagnantã sau cu

presiune, acþiune corozivã a sãrurilor. 
Renovare:

hidroizolare interioarã durabilã,
pe toatã suprafaþa: DEITERMANN
HKS (mortar impermeabil cu întãrire
rapidã), SUPERFLEX D 1 sau D 2
(hidroizolaþii superflexibile pe bazã
de ciment);

barierã orizontalã pe bazã de
microemulsii ADEXIN HS sau HS 2,
pentru zidãrie cu umiditate de pânã
la 95%;

sistem pentru repararea zidã-
r ie i :  DEITERMANN AS F IX ,
DEITERMANN PG, DEITERMANN SP.

Avantajele sistemelor 2 ºi 3:
hidroizolaþie interioarã efici-

entã; oprirea ascensiunii apei prin
capilaritate;

faciliteazã utilizarea subsolului
pentru scopuri multiple;

tencuialã de reparaþii cu conþinut
ridicat de aer, pentru preluarea umi-
ditãþii datorate condensului;

pereþi uscaþi.
Sistemul 4 (fig. 4)
Situaþie: hidroizolarea exterioarã

a structurii aflate în contact cu solul,
în condiþiile existenþei apei stagnante
sau cu presiune ºi ale acþiunii corozive
a sãrurilor.

Renovare:
hidroizolaþia exterioarã cu

emulsie bituminoasã modificatã cu
polimeri SUPERFLEX MORE, even-
tual cu drenaj (vezi sistem 4) ºi/sau izo-
laþie termicã;

barierã orizontalã (vezi sistem 2/3);
hidroizolaþie la intersecþia cu

fundaþia (vezi sistem 1);
sistem pentru repararea tencu-

ielii (vezi sistem 2/3).
Avantajele sistemului 4:

pereþii uscaþi ai subsolului per-
mit realizarea unui climat locuibil;

Foto 1: a. Zidãrie crãpatã, afectatã de sãruri ºi
umiditate; b. Tencuialã coºcovitã din cauza

presiunii de cristalizare; c. Ascensiunea apei
prin capilaritate; d. Diagnosticarea zidãriei la

faþa locului

a b

c d

Fig. 1 Fig. 2
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este posibilã utilizarea optimã a
subsolului;

rezistent la acþiunea sãrurilor;
hidroizolaþie durabilã.

PRODUSE UTILIZATE
ADEXIN HS 2 – barierã orizon-

talã pe bazã de concentrat în
microemulsie.

sistem testat oficial, cu certifi-
cat WTA, conform normei 4-4-04,
pentru zidãrie cu umiditate de pânã
la 95%;

eficienþã extrem de mare, chiar
ºi pentru umiditãþi mari ºi zidãrii cu
grosimi mari;

microemulsia pãtrunde în cele
mai fine capilare.

DEITERMANN SP (alb ºi gri)
aplicare uºoarã (manual sau

mecanic); 
capacitate mare de stocare a

sãrurilor;
prelucrare ulterioarã dupã scurt

timp (netezire, modelare);
conform normei WTA 4-4-04.

SUPERFLEX D 2
superflexibil;
cu întãrire rapidã;
se poate reacoperi rapid;
aplicare uºoarã; consistenþã

pãstoasã;
preia fisuri mai mari de 1 mm;
rezistenþã la apã cu presiune.

DEITERMANN HKS
mortar impermeabil fãrã contracþii;
rezistent la sulfat;
întãrire rapidã;
aderenþã excelentã;
armat cu fibre.

DEITERMANN WSP
tencuialã pentru izolare (grosime

strat 10 – 25 mm);
impermeabil;
rezistent la sulfat;
aderenþã foarte bunã;
armat cu fibre.

1. Pregãtirea substratului
Pentru a renova durabil o supra-

faþã din zidãrie, pregãtirea substratu-
lui este esenþialã:

îndepãrtarea tencuielilor exis-
tente, >80 cm deasupra zonelor
deteriorate vizibil, a zugrãvelilor etc.;

curãþarea temeinicã a substra-
tului pânã ajungem la substrat sãnãtos;

curãþarea rosturilor pe o adân-
cime de 2 cm.

2. Hidroizolarea interioarã
Se realizeazã în cazul solicitãrilor

la umezealã mare, pe substrat
pregãtit:

etanºare scafe ºi rosturi între
cãrãmizi cu DEITERMANN HKS,
mortar de reparaþii impermeabil;

hidroizolare cu mortare flexibile
pe bazã de ciment (SUPERFELX D 1
sau D 2);

tencuialã aplicatã manual sau
prin pulverizare pe toatã suprafaþa.

3. Bariera orizontalã
Realizarea barierei chimice ori-

zontale se face în funcþie de secþi-
unea transversalã a peretelui ºi de
nivelul maxim al apei subterane,
pânza freaticã.

Procedee adecvate: injecþii la pre-
siune joasã, procedeu umed pe umed,
injecþii în mai multe etape, impregnare
prin metoda gravitaþionalã.

Indicaþii detaliate privind realizarea
barierelor orizontale cu ADEXIN HS,
respectiv HS 2 în combinaþie cu
CERINOL BSP pot fi gãsite în fiºele
tehnice ale produselor, pe site-ul
www.deitermann.ro.

4. Tencuieli de reparaþii
Sistemul de tencuialã constã în

amorsa aplicatã prin stropire, ten-
cuialã ºi eventual material de finisare
a suprafeþei. Se poate aplica pe
hidroizolaþia interioarã refãcutã sau
pe suprafaþa pregãtitã în prealabil.

Pentru finisarea suprafeþei, puteþi
utiliza produse cu o capacitate ridi-
catã de difuzie a vaporilor de apã:

DEITERMANN FP;
EUROLAN SILICAT – vopsea

antifungi ºi antimucegai. 

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

sector 5, Bucureºti
Telefon: 021/403.41.13-15;

Fax: 021/403.41.16; 
E-mail: deitermann@b.astral.ro;

web: www.deitermann.ro 

Foto 2: a: îndepãrtarea tencuielii existente;
b: curãþarea substratului; c: deschiderea rosturilor;
d: DEITERMANN HKS; e: SUPERFLEX D2;
f: DEITERMANN AS FIX;  g: DEITERMANN PG,
aplicat str iat  pentru creºterea aderenþei ;
h: DEITERMANN SP ALB; i: injectare cu CERINOL
BSP; j: deschiderea canalului de injectare;
k: injectare ADEXIN HS 2.

Fig. 3 Fig. 4
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TEHNOLOGIE DE APLICARE 
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Legarea ºi fixarea panourilor trebuie
sã respecte normele de construcþie ºi sã
asigure o montare cât mai facilã, motiv
pentru care, în prezent, se utilizeazã la
legarea plãcilor profile din aluminiu sau
policarbonat, precum ºi profile combinate.

De asemenea, este absolut necesar a
se lua în calcul atât proprietãþile plãcilor,
cât ºi destinaþia finalã a amplasamentului,
rezistenþa la furtuni, zãpadã etc.

Profilele din aluminiu sunt comple-
tate cu cãptuºeli de cauciuc (fig. 1) ºi
asigurã ermetizarea panourilor, neper-
miþând apariþia scurgerilor în condiþii
meteorologice nefavorabile.

Profilele din policarbonat sunt de mai
multe tipuri: frontale, laterale ºi de joncþi-
une, demontabile sau nedemontabile,
ele permiþând fixarea plãcilor între ele ºi
încadrarea frontalã a acestora (fig. 2).

Pentru evitarea slãbirii structurii,
asiguraþi-vã cã în timpul montajului pro-
filul de joncþiune s-a fixat foarte bine pe
suport, atârnarea acestuia liber în aer
ducând la apariþia unor efecte nedorite.

Suprafaþa plãcilor este sensibilã la
acþiunile mecanice, de aceea vã reco-
mandãm sã nu îndepãrtaþi folia de pro-
tecþie pânã la terminarea lucrãrilor de
montaj ºi sã evitaþi pe cât posibil contac-
tul acestora cu materiale abrazive.

Un alt aspect deosebit de important îl
reprezintã respectarea razelor de
curburã ºi a sarcinilor admise, eficien-
tizându-se astfel timpul de exploatare a
structurii ºi evitându-se deformarea pro-
prietãþilor plãcilor.

Avându-se în vedere ponderea mai
mare a domeniilor de utilizare în aer
liber, vã atragem atenþia asupra nece-
sitãþii calculãrii dilataþiilor produse de
temperaturã. 

Pentru a se obþine un spaþiu suficient
între placã ºi suport, se vor lua în consi-
derare intervalele de dilataþie a plãcilor,
acestea variind de la 2–3 mm pentru plã-
cile transparente pânã la 5–6 mm pentru
plãcile de culoare albastrã sau bronz.

Pentru sigilarea pãrþii frontale a plã-
cilor împotriva apariþiei condensului ºi a
depunerilor de praf, vã recomandãm uti-
lizarea benzilor adezive pe bazã de alu-
miniu, a cãror lãþime variazã în funcþie
de grosimea plãcii.

Benzile adezive (tabelul 1) au o
duratã de viaþã de 10 ani ºi sunt indicate
pentru sigilarea plãcilor montate în pantã
sau a muchiilor inferioare ale plãcilor – în
cazul benzilor perforate.

Tot pentru evitarea formãrii conden-
sului, trebuie avutã în vedere orientarea
geometricã corectã a plãcilor, acestea
putând fi curbate cu uºurinþã la rece
pentru realizarea de acoperiºuri ºi cupole

transparente, dar numai respectând
indicaþiile din figura 3.

În ceea ce priveºte operaþiunile
mecanice gen tãiere, pilire ºi gãurire, e
indicat sã respectaþi vitezele recoman-
date (ex. 1.500–3.000 rotaþii/minut pentru
pilire) ºi sã efectuaþi rãcirea plãcii cu apã
sau aer comprimat dupã gãurire, pentru a
evita topirea marginilor în urma supra-
încãlzirii materialului (foto 1).

Pentru toþi cei interesaþi de pro-
dusele ºi expertiza noastrã, vã stãm
la dispoziþie în perioada 23–27 mai la
Construct Expo – Ambient 2007,
standul 328, amplasat în Pavilionul
Central.

Primul producãtor român
de plãci din policarbonat celular

Dupã ce în numerele trecute ale Revistei Construcþiilor am parcurs informaþiile referitoare la proprietãþile ºi
utilizãrile plãcilor din policarbonat celular, specialiºtii noºtri vã vor prezenta în continuare câteva recomandãri
pentru montarea ºi exploatarea corectã a acestora.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Tabelul 1

Foto 1





Revista Construcþiilor mai 200726

Micropol
ADITIV ÎNLOCUITOR DE VAR PENTRU MORTARE

ªI PLASTIFIANT PENTRU BETOANE

Iatã câteva caracteristici mai importante, pe care le
conferã aditivul Micropol mortarelor astfel preparate:

îmbunãtãþirea capacitãþii de coeziune a mortarului;
mãrirea aderenþei mortarului la suprafaþa de

cãrãmidã, beton;
îmbunãtãþirea capacitãþii de aerisire a peretelui

datoritã efectului de formare de pori;
creºterea rezistenþei tencuieli i  la ciclul

îngheþ–dezgheþ;
curãþirea uneltelor, a betonierei se realizeazã mai simplu.

Punerea în operã a aditivului Micropol în cazul
preparãrii mortarelor:

aditivul se agitã bine înainte de folosire pentru
evitarea sedimentãrii materialelor componente;

pentru pregãtirea unei cantitãþi de 50-55 litri de
mortar, se toarnã într-o gãleatã de mortar 0,5 dl de aditiv;

soluþia se varsã în betoniera aflatã în funcþiune ºi
se lasã sã se omogenizeze;

se adaugã în betonierã un amestec de ciment cu
nisip, în raport de 1:4 sau 1:5 (în volume), ºi se
amestecã bine;

se mai poate adãuga apã pânã la obþinerea consis-
tenþei dorite;

mortarul astfel pregãtit va avea marca M10 – M100,
în funcþie de calitatea cimentului ºi a nisipului.

Datoritã componentelor speciale ale Micropol-ului,
mortarul astfel preparat va avea o aderenþã mai ridicatã
pe suprafaþa aplicatã, faþã de mortarul martor de marca
M 50T, arãtat ºi de graficul 1.

În graficul 2 este prezentatã pierderea de rezis-
tenþã a mortarului aditivat cu Micropol, la ciclurile de
îngheþ-dezgheþ, în comparaþie cu mortarul martor M 50 T. 

Micropol-ul poate fi folosit ca plastifiant în cazul ele-
mentelor prefabricate din beton, la lucrãri monolitice, în
cazul betoanelor pompate etc.

Micropol, produs al fabricii PTB Compaktuna, este un  material care a revoluþionat industria de
construcþii de mai bine de 50 de ani de la apariþia acestuia în þara de origine, Belgia. 

Caracteristicile multiple ale acestui material permit utilizarea polivalentã a produsului. Este utilizat ca
înlocuitor de var pentru mortare ºi ca aditiv plastifiant pentru betoane. 

Datoritã compoziþiei unice a produsului Micropol, necesarul de material este foarte scãzut, de aceea este
deosebit de economic, micºorând costul mortarelor de tencuialã ºi zidãrie. De asemenea, scad ºi costurile
de transport, manipulare, depozitare, deoarece 5 litri de Micropol înlocuiesc 1.500 – 2.000 kg de var stins. 

Poate fi folosit la mortare de zidãrie, la mortare de tencuialã, atât în cazul lucrãrilor exterioare, cât ºi la
lucrãri interioare. 

Graficul 2:
1 – mortar martor; 2 – mortar aditivat cu Micropol

Graficul 1:
1 – mortar martor; 2 – mortar aditivat cu Micropol
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Prin folosirea produsului Micropol ca plastifiant,
obþinem urmãtoarele avantaje:

omogenitate mai optimã;
creºte plasticitatea betonului;
limiteazã segregarea;
prin sistemul de pori, creºte cu 100% durata de

viaþã a betonului;
creºte capacitatea hidrofugã a betonului;
rezistenþã mai ridicatã la materiale chimice, respec-

tiv la procesul de îngheþ–dezgheþ;
aderenþã ridicatã;
nu atacã armãtura;
micºorarea cantitãþii apei de amestecare cu aproxi-

mativ 10–15%.
Cantitãþile necesare de aditiv la prepararea betoanelor:

pentru ciment de clasa 32,5 se adaugã 0,25 –
0,38 dl / 50 kg ciment;

pentru ciment de clasa 42,5 se adaugã 0,25 –
0,30 dl / 50 kg ciment.

Micropol-ul se amestecã întotdeauna cu apa de
amestecare, apoi se adaugã la ciment ºi agregate. 

În graficul 3 este arãtatã rezistenþa la compresiune
mãritã a betonului aditivat, faþã de betonul martor de
clasa C16/20, în cazul dozei de 0,025% la cantitatea de
ciment. 

Calitatea acestui produs, asemenea celorlalte pro-
duse importate de firma noastrã, este controlatã conform
standardelor ISO 9001:2000. 

Produsul are, de asemenea, certificat CE ºi Agrement

Tehnic cu avizul MLPAT. Calitatea produsului este

confirmatã de lucrãrile efectuate atât în þarã, cât ºi în

strãinãtate. 

Pentru informaþii suplimentare privind produsul, carac-

teristicile ºi modalitatea de punere în operã a aces-

tuia, nu ezitaþi sã ne contactaþi la urmãtoarele adrese:

www.proaditiv.ro, e-mail: office@proaditiv.ro sau la

numãrul de telefon: 0266–379.050. 

Graficul 3
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Aditivi folosiþi la prepararea betoanelor

Nicolae FLOREA, Petru MIHAI –  Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ - Iaºi,
Dãnuþ-Viorel GÃMAN – Inspectoratul de Stat în Construcþii - Iaºi

Aditivii, deºi nu sunt întotdeauna
ieftini, nu presupun obligatoriu chel-
tuieli suplimentare, deoarece uti-
lizarea lor poate determina ºi
anumite economii (de exemplu, în
costul energiei necesare pentru
compactare, în conþinutul de ciment
din beton sau prin îmbunãtãþirea
durabilitãþii betonului, fãrã a mai fi
necesare alte mãsuri de siguranþã).

Trebuie precizat cã, deºi printr-o
utilizare judicioasã aditivii îmbunã-
tãþesc calitatea materialului, aceºtia
nu pot constitui un remediu pentru
calitatea slabã a componenþilor princi-
pali ai betonului, cauzatã de greºeli de
dozaj, de operaþiile de transport, de
punere în operã ºi de compactare.

În general, aditivii sunt clasificaþi
dupã rolul ºi influenþa betonului
proaspãt ºi întãrit. O clasificare dupã
standardul britanic ASTM C 492-1992
al aditivilor este urmãtoarea:

Tip A – aditivi reducãtori de apã;
Tip B – aditivi întârzietori de prizã;
Tip C – aditivi acceleratori de prizã;
Tip D – aditivi reducãtori de apã

ºi întârzietori;
Tip E – aditivi reducãtori de apã

ºi acceleratori;
Tip F – aditivi reducãtori de apã,

foar te  e f ic ien þ i ,  denumi þ i  º i
superplastifianþi;

Tip G – aditivi reducãtori de
apã, foarte eficienþi ºi întârzietori,
denumiþi ºi superplastifianþi ºi
întârzietori.

În practicã, aditivii sunt comer-
cializaþi ca produse agrementate, iar
prezentarea de reclamã implicã une-
ori multiple ºi variate avantaje. Unele
dintre aceste avantaje se manifestã
însã indirect, ca o consecinþã a unor
circumstanþe particulare. Din aceastã

cauzã, este foarte important ca,
înainte de utilizarea lor, sã se înþe-
leagã corect efectul specific al
aditivilor. Mai mult, ASTM C494-1992
precizeazã cã efectul specific poate
varia în funcþie de proprietãþile ºi
proporþia celorlalþi componenþi din
amestecul de beton. Proporþia dife-
riþilor aditivi, exprimatã, de regulã, în
procente faþã de cimentul din
amestec, este recomandatã de pro-
ducãtor, dar de multe ori trebuie
modificatã în funcþie de condiþiile
concrete existente în teren.

Eficienþa oricãrui aditivi poate
varia în funcþie de proporþia sa în
beton ºi, de asemenea, în funcþie de
natura componenþilor amestecului
(în special, în funcþie de proprietãþile
cimentului).

Pentru unii aditivi, dozajul rele-
vant este proporþia de substanþã
uscatã ºi nu cantitatea totalã de
lichid (soluþie). În orice caz, canti-
tatea de apã adusã de soluþia de
aditivi trebuie consideratã în canti-
tatea totalã de apã de amestecare.
Este important ca efectul aditivilor sã
nu fie sensibil la variaþii mici în pro-
porþia adãugatã, deoarece aceste
variaþii apar accidental la prepararea
betonului. Ceea ce trebuie subliniat
este faptul cã utilizarea aditivilor nu
poate substitui celelalte mãsuri
necesare care trebuie luate în timpul
executãrii lucrãrilor de construcþii. 

Principalele raþiuni pentru care se
impune utilizarea aditivilor sunt:

reducerea costului construcþiilor;
obþinerea mai eficientã a anu-

mitor caracteristici, decât recurgând
la alte mijloace;

menþinerea calitãþii betonului în
timpul amestecãrii, al transportului,

punerii în operã ºi tratãrii în diferite
condiþii de temperaturã.

Proporþia optimã de aditiv poate fi
determinatã numai prin teste de labo-
rator, având, în mod evident, ca ori-
entare recomandãrile producãtorilor.
Principalele efecte ale aditivilor sunt
cunoscute din literatura de speciali-
tate, în articolul de faþã prezentân-
du-se doar anumite aspecte particulare
de care trebuie sã se þinã seama în
cazul folosirii acestor tipuri de aditivi.

ADITIVI REDUCÃTORI DE APÃ
Aditivii reducãtori de apã sunt uti-

lizaþi pentru:
a micºoara cantitatea de apã

de amestecare necesarã în vederea
producerii unui beton de o anumitã
tasare;

a reduce raportul apã/ciment;
a micºora cantitatea de ciment;
a creºte tasarea.

Aditivii reducãtori de apã uzuali
determinã o scãdere a cantitãþii de
apã cu 5%-10%.

Adãugând un aditiv reducãtor de
apã în beton fãrã a micºora canti-
tatea de apã, se obþine o creºtere a
tasãrii. Ceea ce este important de
precizat este faptul cã în cazul celor
mai mulþi aditivi reducãtori de apã,
prin adãugarea acestora în beton, se
înregistreazã o scãdere în timp a
lucrabilitãþii mai mare decât a
betonului etalon fãrã aditivi. În astfel
de situaþii este necesar sã fie redusã
durata de transport ºi punere în
operã (fig. 1).

ADITIVI MARI REDUCÃTORI DE APÃ
Aditivii mari reducãtori de apã

(ASTM C494) prezintã proprietãþi
specifice aditivilor din aceastã fami-
lie, având totodatã performanþe
superioare. Sunt mari reducãtori de

Aditivii sunt produse care intrã în componenþa betonului împreunã cu cimentul, apa ºi agregatele, fiind
introduºi în amestec înainte sau în timpul omogenizãrii (amestecãrii) betonului. La noi în þarã aditivii au
fost utilizaþi ºi înainte de 1989 pentru anumite aplicaþii speciale. Normativul C 140 prezintã reþete de
betoane cu anumite tipuri de aditivi, cum ar fi: flubet, disan, clorurã de calciu etc.

Extinderea utilizãrii aditivilor se justificã prin faptul cã betoanele rezultate au avantaje tehnice ºi
economice deosebite, comparativ cu betonul neaditivat.

continuare în pagina 30
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apã ºi, prin utilizarea acestora, se
pot obþine raporturi A/C scãzute,
rezistenþe ridicate ale betonului,
chiar la tasãri mari, putându-se obþine
o reducere a apei de pânã la 12%-30%.
Reducerea cantitãþii de apã ºi a
raportului A/C determinã obþinerea
unor performanþe deosebite ale
betonului, cum ar fi:

rezistenþe la compresiune mai
mari de 70 MPa;

atingerea unor rezistenþe mari
la vârste timpurii;

reducerea permeabilitãþii beto-
nului, precum ºi alte avantaje asupra
durabilitãþii care decurg dintr-un
raport A/C redus.

Aditivii mari reducãtori de apã
sunt, în mod evident, mai eficienþi
decât cei obiºnuiþi, în ceea ce
priveºte realizarea unor betoane cu
tasãri mari. Separarea apei este
semnificativ mai redusã datoritã can-
titãþii mici de apã utilizate. Aceasta
poate conduce la dificultãþi în ceea
ce priveºte finisarea suprafeþelor, în
special în cazurile în care sunt
condiþii de mediu care favorizeazã o
uscare rapidã a betonului. Aditivii pot
produce o scãdere mai acceleratã în
timp a tasãrii faþã de betoanele fãrã
aditivi.

De asemenea, poate avea loc o
întârziere a timpului iniþial ºi final de
prizã, cu efecte asupra fisurãrii
betonului, în cazul în care nu se iau
mãsuri eficiente de protecþie ºi
tratare.

ADITIVI ÎNTÂRZIETORI DE PRIZÃ 
O întârziere a prizei pastei de

ciment se poate obþine prin adãu-
garea unui aditiv întârzietor, notat în
continuare simplu „întârzietor“. În
general, întârzietorii încetinesc ºi
întãrirea pastei de ciment, deºi unele
sãruri pot accelera priza ºi, totodatã,
inhiba dezvoltarea rezistenþelor
mecanice fãrã sã modifice natura
sau compoziþia produºilor de hidratare. 

Întârzietorii sunt utili în condiþiile
betonãrii pe vreme caldã, când tim-
pul normal de prizã este scurtat din

cauza efectului accelerator al tem-
peraturii ridicate, ca ºi pentru pre-
venirea formãrii unor îmbinãri
neconsolidate.

În general, întârzietorii pre-
lungesc perioada în care betonul
proaspãt poate fi transportat, pus în
operã ºi compactat. Întârzierea
întãririi determinatã de aceºti aditivi
poate fi utilã pentru executarea unor
lucrãri de finalizare arhitecturalã a
unor suprafeþe cu agregate aparente.
Uneori, utilizarea întârzietorilor poate
influenþa proiectarea structurilor (de
pildã, în loc de construire segmen-
tatã se poate folosi turnarea masivã
continuã, printr-o  întârziere contro-
latã a diferitelor ºarje de turnare).

Nu se cunoaºte cu exactitate
mecanismul acþiunii întârzietorilor.
Se presupune cã ei modificã viteza
de creºtere a cristalelor sau morfolo-
gia acestora, prin adsorbþia lor pe
suprafaþa peliculei de hidrocompuºi,
rapid formatã la suprafaþa granulelor
anhidre de ciment, prin aceasta
diminuând viteza de creºtere a
nucleelor de hidroxid de calciu.
Aceastã situaþie determinã o frânare
mai eficientã în avansarea reacþiei
de hidratare, comparativ cu cimentul
neaditivat. 

Acþiunea este similarã ºi pentru
aditivii cu efect reducãtor de apã ºi
întârzietor – de tip D, conform clasi-
ficãrii ASTM. 

Khalil ºi Ward au arãtat cã relaþia
liniarã între cãldura de hidratare ºi
apa legatã chimic nu este influenþatã
de prezenþa unor aditivi pe bazã de
lignosulfonat. Utilizarea întârzieto-
rilor trebuie fãcutã cu multã atenþie,
deoarece dozaþi incorect, ei pot
inhiba complet priza ºi întãrirea
betonului.

ADITIVI ACCELERATORI DE PRIZÃ 
În primul rând, funcþia lor este de

a accelera dezvoltarea timpurie a
rezistenþei betonului, adicã a întãririi,
deºi, concomitent, ei pot accelera ºi
priza betonului. Dacã se cere o dis-
tincþie între cele douã efecte ale adi-
tivului, este util ca în agrement sã se
facã precizãri privind proprietãþile de
accelerare a prizei. 

Acceleratorii pot fi folosiþi în
condiþii de betonare la temperaturi
joase, în jur de -2 ...-4 0C, la turnarea
betonului în tipare sau în lucrãri de
reparaþii urgente. 

Alte avantaje ale utilizãrii accele-
ratorilor se concretizeazã în posibili-
tatea finisãrii suprafeþei betonului
dupã un timp mai scurt, a aplicãrii
mai rapide a unor straturi de pro-
tecþie, ca ºi posibilitatea de punere
mai rapidã în exploatare a ele-
mentelor respective.

Deºi acceleratorii sunt de multe
ori folosiþi în condiþii de temperaturi
foarte joase, ei nu sunt agenþi
antigelivi, aceºtia diminuând tempe-
ratura de îngheþ a betonului, cu
cel mult 2 0C. Astfel, la temperaturi
foarte joase trebuie luate totdeauna
mãsuri anti-îngheþ. 

Cel mai uzual accelerator folosit
timp de câteva decenii a fost clorura
de calciu. Clorura de calciu este efi-
cientã pentru accelerarea hidratãrii
silicaþilor de calciu, mai ales a silica-
tului tricalcic, probabil printr-o uºoarã
modificare a pH-ului lichidului din
pori sau drept catalizator al reacþiei
de hidratare.

Deºi mecanismul acþiunii sale nu
este încã elucidat, nu existã îndoieli
cã aceastã substanþã este un acce-
lerator eficient ºi ieftin, dar prezintã
dezavantajul generãrii ionilor de clor
în vecinãtatea armãturii din oþel,
executând astfel o acþiune puternic
corozivã. 

ADITIVI PLASTIFIANÞI 
Plastifianþii ºi superplastifianþii

sunt, în fapt, aditivi mari reducãtori
de apã, în conformitate cu ASTM
1017. Aceºti aditivi sunt adãugaþi în
betonul prezentând o tasare ºi un raport
A/C scãzute sau normale, pentru a
se realiza un beton cu tasare mare
ºi, deci, foarte lucrabil. Betonul fluid
nu necesitã, în general, sã fie vibrat
puþin, fãrã a se produce fenomene
de separare excesivã a apei sau
segregãri. Adãugarea în beton a
unor aditivi plastifianþi/ superplastifi-
anþi poate conduce la creºteri de
tasãri, de la 75 mm la circa 230 mm. 

Betonul fluid este definit în ASTM
C1017 ca fiind betonul cu tasare mai
mare de 190 mm, astfel încât sã-ºi
menþinã proprietãþile de coroziune.

ASTM C1017 prevede 2 tipuri de
aditivi: tipul I – plastifianþi ºi tipul II –
plastifianþi ºi întârzietori. Aditivii
plastifianþi sunt, în general, mai efi-
cienþi în producerea unor betoane
fluide decât aditivii obiºnuiþi sau mediiFig. 1: Variaþia în timp a tasãrii betonului cu aditivi reducãtori de apã
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reducãtori de apã. Efectul unor anu-
miþi plastifianþi constã în producerea
de betoane fluide pentru o perioadã
de timp relativ redusã, de 30-60 min.;
aceastã perioadã este urmatã de o
pierdere rapidã a lucrabilitãþii (fig. 2).

Aceastã reducere a lucrabilitãþii
este influenþatã accentuat ºi de
temperaturã. Datoritã acestei situ-
aþii, de multe ori se recomandã
adãugarea aditivilor la locul punerii
în operã a betonului. Timpul de prizã
a betonului poate fi accelerat sau
întârziat în funcþie de compoziþia
chimicã a aditivilor, proporþia în care
se adaugã, interacþiunea cu alþi
aditivi sau cu cimenturile utilizate.
Anumiþi plastifianþi pot întârzia sfâr-
ºitul cu circa 4 ore. Dezvoltarea rezis-
tenþei lor în timp este comparabilã cu
cea a betoanelor obiºnuite (fig. 3).

Chiar dacã betoanele fluide nu
separã total apa în exces, totuºi
unele cercetãri au demonstrat cã,
utilizând anumite tipuri de aditivi
plastifianþi, separarea apei a fost mai
mare decât în cazul unor betoane
etalon, la acelaºi raport A/C. Dar, în
acelaºi timp, betonul conþinând plas-
tifianþi separã apa semnificativ mai
puþin, decât un beton etalon, la
aceeaºi tasare cu valori mari ºi
conþinând o cantitate mai mare de
apã. Betonul etalon cu tasare mare
ºi raport apã/ciment scãzut prezintã
contracþii mai mari decât un beton cu
aceleaºi caracteristici, la care s-au
utilizat aditivi plastifianþi. 

ADITIVI SUPERPLASTIFIANÞI
Superplastifianþii sunt aditivi cu

efect reducãtor de apã mult mai
puternic decât aditivii discutaþi în
paragraful precedent. De regulã,
superplastifianþii sunt mult diferiþi în
ceea ce priveºte natura lor ºi permit
obþinerea de betoane care, atât în
stare proaspãtã, cât ºi dupã întãrire,
sunt substanþial diferiþi comparativ
cu betoanele obþinute folosind aditivi
de tip A – E. Din aceastã cauzã, în
ASTM C 494-92, superplastifianþii
sunt clasificaþi separat, având ca
efect principal reducerea de apã de
ordin superior, dar aceastã denumire
este prea lungã ºi complicatã. Pe de
altã parte, trebuie admis cã denu-
mirea de superplastifiant seamãnã a
„super“-comercialism, dar a devenit
larg acceptatã ºi are cel puþin meritul
de a fi scurtã ºi concisã.

Superplastifianþii sunt polimeri
organici solubili în apã. Se obþin în
procese complexe de polimerizare
cu scopul de a realiza lanþuri lungi cu
masã molecularã mare. Prin urmare,
sunt relativ scumpi. Pe de altã parte,
fiind fabricaþi pentru un scop anume,
caracteristicile lor privind lungimea
lanþului ºi un grad de reticulare mai
redus pot fi optimizate.

Majoritatea superplastifianþilor se
prezintã sub formã de sãruri de
sodiu, dar se produc ºi sãruri de cal-
ciu care au însã o solubilitate mai
micã. O consecinþã a utilizãrii
sãrurilor de sodiu este faptul cã
introduc alcalii suplimentare în beton,

ceea ce poate fi dãunãtor pentru
hidratarea cimentului ºi poate
favoriza o eventualã reacþie alcalii –
agregat. Din aceastã cauzã conþinutul
de sodiu din aditiv trebuie cunoscut. 

Acþiunea principalã a moleculelor
lungi constã în înfãºurarea lor în
jurul particulelor de ciment, con-
ferindu-le o încãrcare negativã
mare, aºa încât se resping reciproc.
Aceasta determinã deflocularea ºi
dispersarea particulelor de ciment.
Îmbunãtãþirea lucrabilitãþii ce rezultã
din aceasta poate fi valorificatã în
douã moduri: prin producerea de
beton cu o lucrabilitate foarte mare
sau cu rezistenþe mecanice foarte
mari.

A doua cale de folosire a super-
plastifianþilor constã în obþinerea
unor betoane de lucrabilitate nor-
malã, dar care dezvoltã rezistenþe
mecanice foarte mari datoritã unei
diminuãri importante a raportului
apã/ciment. S-au folosit rapoarte
apã/ciment reduse pânã la 0,2,
obþinându-se betoane care, dupã
28 de zile dezvoltã rezistenþa la com-
presiune de aproximativ 150 Mpa.
În general, superplastifianþii pot
reduce necesarul de apã cu 25%-
35%, fãrã a modifica lucrabilitatea
betonului, determinând o creºtere a
rezistenþei betonului întãrit dupã
24 de ore cu 50%-75%; dupã perioade
de întãrire mai scurte, creºterea de
rezistenþã poate fi chiar ºi mai mare.
Au fost preparate amestecuri care
au dezvoltat, dupã 7 ore de întãrire,
rezistenþe la compresiune de 30 Mpa.
În condiþii de întãrire prin aburire sau
autoclavizare se pot obþine rezis-
tenþe iniþiale ºi mai mari.
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Fig. 2: Variaþia lucrabilitãþii in timp

Fig. 3: Evoluþia rezistenþei la compresiune; raport A/C constant
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Pentru ca o învelitoare supusã

acþiunii intemperiilor ºi  mediului sã-ºi

poatã prelua multã vreme funcþiunile

sale, are nevoie de un scut protec-

tor bun. ThermoShield TopShield

îndeplineºte aceste cerinþe în mod

remarcabil. Ploile în aversã, grindina

ºi zãpada nu pot dãuna produsului

TopShield. Chiar învelitorile din plãci

de azbest ondulat sau acoperiºurile

din tablã zincatã nu pun probleme

pentru acoperirea cu strat ceramic.

Dupã grunduirea corespunzã-

toare a acoperiºurilor din tablã cu

ThermoShield ZinkPrimer sau cu

ThermoShield RustPrimer, se consti-

tuie o învelitoare care protejeazã

durabil atât baza din metale feroase,

cât ºi din materiale metalice nefe-

roase faþã de acþiunea coroziunii.

Aderenþa excepþionalã a Thermo-

Shield la orice fel de învelitoare

uzualã e conferitã de compoziþia sa

unicã din materii prime de bazã de

calitate, care asigurã înglobarea

deosebit de bunã în materialul suport.

ThermoShield TopShield rãmâne

elastic în domenii de temperaturã de

la -40 0C la +150 0C. Nici pomenealã

de fisuri la stratul protector.

ThermoShield TopShield
Straturi protectoare pentru acoperiºuri

ThermoShield este o familie de produse ale tehnologiei
de vârf pentru protejarea suprafeþelor de faþadã,
acoperiºuri ºi spaþii interioare. Caracteristicile inovative
ale produselor ThermoShield asigurã o climã deosebit de
agreabilã în orice clãdire, ajutã la scãderea costurilor de
întreþinere ºi protejeazã faþadele ºi acoperiºurile de
efectele mediului ºi ale intemperiilor. În plus, Thermo-
Shield prezintã un raport preþ-calitate similar cu cel al
unei zugrãveli normale cu o vopsea de dispersie de bunã
calitate.

Produsele ThermoShield provin din SUA ºi se folosesc
cu succes de 18 ani. Pe piaþa europeanã ele sunt obte-
nabile din Germania, iar din 2002 se comercializeazã ºi în
România.

Datoritã calitãþilor sale excepþionale, Thermo-
Shield se bucurã de mare atenþie. În anii trecuþi, mai
mult de 4.000 de clãdiri din Europa au fost tratate cu
aceste produse.



SUPRAPUNEREA PE ÎMBINÃRI
DE MATERIALE

Datoritã reflexiei luminii solare ºi
temperãrii stratului de bazã în urma
acesteia, pot fi suprapuse multe
îmbinãri de materiale ºi pot fi
menþinute în acest mod fãrã fisuri.
Corpurile ceramice goale asigurã în
plus ºi refracþia radiaþiilor calorice ºi
deci o scãdere evidentã a încãlzirii
învelitorii de acoperiº.

Aceasta conduce la o reducere
substanþialã a cãldurii în interiorul
încãperii, astfel încât locatarii vor
avea parte chiar ºi în toiul verii de o
climã plãcutã, fãrã aer condiþionat.
La acoperiºuri cu suprafeþe mari,
stratul ceramic are ºi rol de atenuare
a zgomotului produs de grindinã sau
ploi torenþiale. 

În perioada 23-27 mai 2007, ne gãsiþi
la Construct Expo – Ambient,

în PAVILIONUL CENTRAL!

Avantajele folosirii ThermoShield TopShield:
protecþie durabilã a acoperiºului faþã de influenþele dãunãtoare

ale mediului ca: radiaþii UV, smog, murdãrie, acizi, sãruri ºi apã de

mare, precum ºi faþã de influenþele intemperiilor ca: ploaie, zãpadã

ºi grindinã;

etanºeitate la apã chiar ºi sub influenþa intemperiilor extreme;

elasticitate care evitã formarea de fisuri;

eficienþã energeticã în timpul iernii ºi al verii;

reducerea tensiunilor din dilatarea învelitorii ºi a construcþiei

suport prin temperare;

reflexie bunã a luminii solare;

extrem de eficient la acoperirea îmbinãrilor de materiale.
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Mortare hidroizolante

AQUAFIN-1K 
Este o hidroizolaþie mineralã rigidã

pe bazã de ciment.
Domenii de utilizare: subsoluri, fun-

daþii, rezervoare de apã (pentru apã
potabilã, ape uzate, rezervã de apã
pentru incendiu), conducte, hidroizo-
lare orizontalã sub ziduri etc.

Aplicarea se face pe suporturi pe
bazã de ciment (betoane, mortare,
ºape). Suportul se va umezi înainte de
aplicare. Materialul se aplicã fãrã
grunduire, prin pensulare (foto 1) sau
prin întinderea cu fierul de glet.
Grosimea maximã a unui strat nu va
depãºi 1 mm. 

Avantajele aplicãrii hidroizolaþiilor
minerale: aderenþã excelentã la
suport, aplicare pe suport umed, apli-
care uºoarã prin pensulare sau întin-
dere cu gletiera, permeabilitate la
vapori, rezistenþã la presiuni pozitive ºi
negative (aplicare la interior, fãrã a mai
fi necesarã dezvelirea fundaþiilor), se
poate vopsi, tencui, finisa prin aplicare
de placaj ceramic.

AQUAFIN-1K nu se va aplica pe
suporturi cu variaþii dimensionale ºi cu
posibilitatea de fisurare!

AQUAFIN-2K/M
Este o hidroizolaþie mineralã flexi-

bilã din doi componenþi ( ciment ºi dis-
persie polimericã – latex). Nu se
adaugã apã!

AQUAFIN-2K/M se aplicã pe
suporturi cu variaþii dimensionale ºi cu
posibilitatea de fisurare (asigurã post-
fisuri de pânã la 1,3 mm).

Domenii de utilizare: subsoluri, fun-
daþii, rezervoare de apã (pentru apã
potabilã, ape uzate, rezervã de apã
pentru incendiu), piscine, terase, bal-
coane, baraje, lacuri de acumulare etc.

Aplicarea se face pe suporturi pe
bazã de ciment (betoane, mortare,
ºape). Suportul se va umezi înainte de
aplicare. Materialul se aplicã fãrã grun-
duire, prin pensulare sau prin întinderea
cu fierul de glet. Grosimea maximã a
unui strat nu va depãºi 1 mm. 

Avantajele hidroizolaþiilor minerale
flexibile: aplicare pe suport umed, sau
cu risc de fisurare, aplicare uºoarã prin
pensulare sau întindere cu gletiera, per-
meabilitate la vapori, rezistenþã la pre-
siuni pozitive ºi negative de pânã la 7 bari.

Pentru tratarea fisurilor, rosturilor,
intersecþiilor de planuri, trecerilor de
conducte, se vor folosi benzile spe-
ciale de etanºare ASO-JOINT-TAPE-
System (foto 2).

Infiltraþiile de apã se opresc cu
cimentul cu prizã rapidã FIX 10 S.

AQUAFIN-IC
Este o hidroizolaþie mineralã mono-

componentã, care acþioneazã prin
cristalizare în masa betonului.
AQUAFIN-IC conþine substanþe active
ce penetreazã în masa betonului, imper-
meabilizându-l prin formarea a milioane
de fibre cristaline (nanocristale) (foto 3).

Datoritã rezistenþei la presiuni
hidrostatice mari (13 bari) atât pe
partea pozitivã cât ºi pe cea negativã,
AQUAFIN-IC este hidroizolaþia idealã
pentru structuri de beton de mari

dimensiuni: baraje, rezervoare de apã
potabilã, staþii de tratare a apei,
tuneluri etc.

Aplicarea se face pe suporturi din
beton. Suportul se va umezi înainte de
aplicare. Materialul se amestecã cu
apã ºi se aplicã fãrã grunduire, prin
pensulare si periere. 

Avantajele: uºor de pus în operã,
aprobat pentru apã potabilã, consum
redus, autoreparã fisuri de pânã la 0,4 mm
(foto 4), rãmâne permanent activ. 

AQUAFIN ROMANIA S.R.L.
Str. Conului nr.8,
Parcul Industrial Ploieºti,
Jud. Prahova 
Tel.: 0244 – 516.020
Fax: 0244 – 516.011
office@aquafinromania.ro 
www.aquafinromania.ro

Încã de acum 20 de ani, producãtorul german de materiale speciale pentru construcþii Schomburg GmbH
a venit în ajutorul antreprenorilor ºi executanþilor de lucrãri în domeniul construcþiilor prin crearea de
hidroizolaþii minerale.

Aceste hidroizolaþii minerale pot fi rigide, flexibile sau mortare care acþioneazã prin cristalizare.

ing. Cosmin Ursu, consilier tehnic

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Cerinþele minime de performanþã
energeticã a clãdirilor se aplicã dife-
renþiat pentru diferite categorii de
clãdiri – locuinþe, birouri, ºcoli, spi-
tale, hoteluri ºi restaurante.

Pentru clãdiri noi, cu suprafeþe
utile de peste 1.000 mp, certificatele
de urbanism solicitã întocmirea unui
studiu de fezabilitate privind uti-
lizarea de surse alternative de
energie. La clãdirile existente, per-
formanþa energeticã trebuie îmbu-
nãtãþitã cu ocazia unor lucrãri de
renovare.

Certificatul de performanþã ener-
geticã a clãdirilor cuprinde evaluarea
clãdirii din punctul de vedere al per-
formanþei energetice ºi recomandãri
de reducere a costurilor ºi se
elibereazã proprietarului.

Lucrãrile de reabilitare termicã vor
constitui o activitate distinctã, de
mare anvergurã, pentru întreprinde-
rile de construcþii, vor necesita o
dotare ºi materiale specifice pentru
realizarea anvelopei clãdirii – schele,
tâmplãrie cu termopane, izolarea
pereþilor cu polistiren expandat ºi ten-
cuieli subþiri tip Baumit. Sunt nece-
sare revizuiri ale instalaþiilor ºi ale
izolaþiilor conductelor de transport al
agentului termic.

În România, circa 58% din
blocurile existente (2,4 milioane
apartamente), construite înainte de
anul 1985, ar necesita în prezent
intervenþii de reabilitare ºi moder-
nizare termotehnicã. Sectoarele
clãdirilor rezidenþiale ºi terþiare
(birouri, spaþii comerciale, hoteluri,
restaurante, ºcoli, spitale, sãli de
sport, piscine interioare, dar nu

clãdiri industriale) sunt cele mai mari
consumatoare de energie, în special
pentru încãlzire, iluminat, aparaturã
electrocasnicã ºi echipamente.
Numeroase studii, precum ºi expe-
rienþa practicã au arãtat cã în aceste
sectoare existã un mare potenþial de
economisire de energie.

Directivele europene cer statelor
membre „sã elaboreze programe
referitoare la eficienþa energeticã în
sectorul construcþiilor, sã le punã în
aplicare ºi sã le raporteze“.

Directiva 2002/91/EC privind
Performanþa Energeticã a Clãdirilor
creeazã un cadru comun pentru pro-
movarea îmbunãtãþirii performanþei
energetice a clãdirilor ºi face parte
din cadrul iniþiativelor actuale ale
Comunitãþii Europene privind modi-
ficãrile climatice (acordurile Proto-
colului Kyoto – la care România este
parte semnatarã) ºi securitãþii ali-
mentãrii cu energie (Cartea Verde
„Spre o strategie europeanã privind
siguranþa alimentãrii cu energie“).
Directiva vizeazã sectoarele rezi-
denþial ºi terþiar care acoperã cea
mai mare parte a fondului de clãdiri
din Uniunea Europeanã.

Directiva 91/2002/CE privind per-
formanþa energeticã a clãdirilor a
fost transpusã în legislaþia românã
prin Legea nr. 372/2005. Ordinul de
aprobare a reglementãrii tehnice
„Metodologie de calcul al perfor-
manþei energetice a clãdirilor“ a
fost publicatã în Monitorul Oficial
nr. 126/21.02.2007.

Conform Strategiei naþionale în
domeniul eficienþei energetice 2004-
2015, aprobatã prin HG nr. 163/2004,

MTCT rãspunde de realizarea
Programului naþional de reabilitare
termicã a clãdirilor de locuit.

Programul de reabilitare termicã
a clãdirilor are foarte multe implicaþii,
care conduc la:

scãderea efortului valutar pentru
importul de energie;

reducerea costurilor aferente
investiþiilor pentru creºterea capa-
citãþilor de producþie agent termic –
dimensionarea sistemelor noi de
producere a energiei termice se va
realiza luând în calcul necesarul
termic al clãdirii reabilitate;

crearea de noi locuri de muncã
prin realizarea activitãþilor de reabi-
litare a clãdirilor;

îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã
pentru pãrþi importante din populaþie;

reducerea sumelor care vor
trebui alocate de la bugetul de stat ºi
de la bugetele locale ca ajutoare
financiare pentru încãlzirea locuinþei,
acordate persoanelor cu venituri
reduse;

îmbunãtãþirea aspectului estetic
al clãdirilor ºi al localitãþilor.

MTCT a finalizat un Program pilot
finanþat integral din venituri proprii
care a avut ca obiectiv reabilitarea
termicã a douã blocuri de locuinþe
sociale amplasate în municipiul
Piatra-Neamþ ºi are în derulare un
Program pilot de reabilitare termicã
a 32 de clãdiri din domeniul public,
cu funcþiunea de locuinþe, asistenþã
socialã ºi/sau ocrotirea sãnãtãþii,
aflate în administrarea autoritãþilor
administraþiei publice locale, aprobat
prin HG nr. 964/2003 ºi HG nr.
1868/2005, co-finanþat de Guvernul
elveþian. 

Creºterea performanþei energetice a clãdirilor face obiectul Legii nr. 372/2005 care stabileºte condiþii
cu privire la:

metodologia de calcul;
cerinþele minime de performanþã energeticã la clãdirile noi ºi la cele existente;
certificarea energeticã a clãdirilor;
verificarea tehnicã periodicã a instalaþiilor de climatizare ºi încãlzire.

Metodologia de calcul a performanþei energetice a clãdirilor a fost elaboratã ºi aprobatã de MTCT.

ARACO
Reabilitarea termicã a clãdirilor

continuare în pagina 44





Programul de reabilitare termicã
a clãdirilor de locuit, conform OUG
nr. 174/2002 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, a luat amploare
în anul 2006, în contextul noilor
prevederi privind finanþarea lucrãrilor
de execuþie incluse în modificãrile
legislative ale anilor 2005 ºi 2006 ºi
a lansãrii campaniei de informare
publicã (27.03.2006). Prin Ordo-
nanþa de Urgenþã nr. 187/2005,
aprobatã prin Legea nr. 260/2006,
Guvernul pune la dispoziþie, prin
Programul anual de reabilitare ter-
micã a clãdirilor, resurse financiare
importante pentru investiþii. Auditul
energetic ºi proiectarea lucrãrilor de
reabilitare sunt finanþate din alocaþii
de la bugetul de stat. Fondurile
necesare pentru finanþarea cheltu-
ielilor privind executarea lucrãrilor
pentru reabilitarea termicã a clã-
dirilor se asigurã astfel: 34% alocaþii
de la bugetul de stat, 33% alocaþii
de la bugetele locale ºi 33% din
fondul de reparaþii al asociaþiei de
proprietari.

Pentru informarea populaþiei
privind economia de energie, confor-
tul în clãdiri ºi reducerea efectelor
negative asupra mediului înconjurã-
tor, ministerul a realizat postere,
pliante ºi o broºurã adresatã asoci-
aþiilor de proprietari.

Avem specialiºti, auditori ener-
getici pentru clãdiri, atestaþi con-
form ordinului MTCT 550/2003.
Lista auditorilor energetici ates-
taþi poate fi consultatã pe site-ul
www.mt.ro/domenii/atestãri/audi-
tori energetici.

Programul de acþiuni pentru
reabilitarea termicã a unor clãdiri de
locuit realizate în perioada 1950-
1990 se aprobã prin Ordin al minis-
trului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului (afiºat pe site-ul www.mt.ro,
la capitolul Strategie, punctul 7).

Anul 2006 a însemnat realizarea
auditului energetic la 614 clãdiri de
locuit multietajate, din 24 de judeþe
ºi finalizarea execuþiei lucrãrilor de
reabilitare la 9 clãdiri. În anul 2007,
într-o primã etapã, se va finaliza
reabilitarea termicã la 2 clãdiri situ-
ate în municipiile Ploieºti ºi Buzãu ºi

se va realiza etapa a II-a a progra-
mului – proiectarea pentru clãdirile
auditate în anul anterior.

În acest moment, avem peste
1.000 de solicitãri noi de includere în
program.

Împreunã cu Asociaþia Auditorilor
Energetici pentru Clãdiri, MTCT îºi
propune realizarea unui Program
Demonstrativ, care are ca scop
reabilitarea Cãminului studenþesc
nr. 2 de la Universitatea Tehnicã de
Construcþii Bucureºti. Programul
urmãreºte, de asemenea, sã familia-
rizeze viitorii ingineri cu materialele
ºi soluþiile de reabilitare termicã a
clãdirilor. Programul Demonstrativ
va reabilita ºi corpurile clãdirilor A, B
ºi H care aparþin Colegiului Naþional
Sportiv „Cetate Deva“. În aceste
clãdiri se aflã Lotul Naþional de
Gimnasticã al României. În momentul
de faþã, în aceste clãdiri se
pregãtesc  640 de elevi. Orice firmã
care doreºte sã se implice prin auto-
finanþarea serviciilor oferite este
binevenitã, lista fiind deschisã. 

Conferinþa Naþionalã
AICPS

În ziua de 1 iunie 2007, ora 9.00, la Sala Auditorium
(Muzeul Naþional de Artã) din str. ªtirbei Vodã nr. 1,
Bucureºti, sector 1, are loc cea de-a XVII-a Conferinþã
Naþionalã AICPS.

Tema:
„Soluþii moderne de consolidare a clãdirilor”

Cu acest prilej au loc: 
prezentãri tehnice ºi ºtiinþifice;
acordarea premiilor AICPS;
acordarea diplomelor Opera Omnia;
organizarea expoziþiei de proiecte, lucrãri de

construcþii deosebite executate ºi materiale de construcþii.

Informaþii suplimentare privind prezentarea lucrãrilor,
acordarea premiilor, organizarea expoziþiei etc.
se pot obþine de la secretariatul AICPS: 

Sediul: ªos. Pandurilor nr. 94, corp B, et. 1 (incinta
Aedificia Carpaþi), sector 5, Bucureºti. Tel./Fax:
021-412.02.04; Mobil: 0788-359.696, email: office@aicps.ro;
aicps1990@zappmobile.ro; aicps@clicknet.ro

Simpozion internaþional
BETOANE DE ÎNALTÃ ªI FOARTE ÎNALTÃ REZISTENÞÃ

Bucureºti, România, 24–25 mai 2007

Obiective
Cererea recentã de construcþii înalte în Bucureºti ºi

programul de construcþie de autostrãzi din România au
deschis un câmp larg de aplicare pentru betonul de
înaltã rezistenþã. 

Iniþiatorii simpozionului îºi propun sã discute
ultimele progrese în tehnologia betoanelor de înaltã
rezistenþã ºi în proiectarea structurilor din betoane de
înaltã rezistenþã.

Locul de desfãºurare
Facultatea de Construcþii Civile
Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB)
B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO72302

Informaþii suplimentare se pot obþine de la secre-
tariatul simpozionului, tel.: 021/242.12.08 int. 197,
0742.150.254, conf. dr. ing. Radu Pascu. 
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Pentru obþinerea vopselelor lavabile ºi a tencuielilor
colorate Apla într-o diversitate  foarte mare, Atlas pune
la dispoziþia clienþilor sãi sistemul de colorare
AplaColorSelect, cu maºina automatã dotatã cu reþe-
tar computerizat, care prezintã avantajul rapiditãþii ºi al
unei dozãri precise. 

În sistemul AplaColor-
Select, se pot obþine 1.200
de culori pentru vopsele
AplaLux pentru interior ºi
AplaCryl pentru exterior,
precum ºi 180 de culori
pentru tencuielile decora-
tive AplaTencoPlast.

Beneficiarul poate alege
oricare din marea varietate
de nuanþe, apoi precizeazã
cantitatea de vopsea de
care are nevoie, iar maºina
de colorat AplaColorSelect
dozeazã automat cantitatea
de pigmenþi ce trebuie alo-
catã fiecãrei culori. Dupã
dozare, un mixer special
amestecã vopseaua astfel

încât pigmentul sã fie înglobat în toatã masa în mod
uniform. Beneficiarul va descoperi astfel produsul finit
exact în nuanþa pe care a ales-o din paletarul de culori.

Pentru simularea diverselor combinaþii cromatice,
orice beneficiar poate accesa aplicaþia AplaHome-
Perfect de pe site-ul www.apla.ro, care uºureazã con-
siderabil decizia în privinþa alegerii culorilor, fie cã e
vorba de interioare sau faþade.

Sistemul AplaColorSelect oferã avantajul obþinerii
culorilor preferate dintr-o
gamã foarte largã, atât pen-
tru vopselele pentru interior
ºi exterior, cât ºi pentru ten-
cuielile decorative texturate,
alãturi de calitatea ºi dura-
bilitatea foarte bune ale pro-
duselor Apla, cu care clienþii
deja s-au obiºnuit.

Sistemul AplaColorSelect
este prezent în magazinele
importante din þarã ºi este
foarte uºor de identificat
datoritã reclamelor lumi-
noase ºi altor însemne Apla-
ColorSelect. 

Atlas Corporation dispune de ultimele tehnologii în domeniul vopselelor. 
Cum preferinþele beneficiarilor se îndreaptã în special cãtre emulsiile ºi tencuielile colorate, oferta Apla

cuprinde o varietate mare de opþiuni: fie cã este vorba de produse care se pot achiziþiona gata colorate, în
20 de culori standard pentru AplaLux – emulsie pentru interior, 18 culori standard pentru AplaCryl –
vopsea acrilicã pentru exterior ºi 20 pentru AplaTencoPlast – tencuialã decorativã texturatã, fie cã este
vorba de colorare computerizatã.

AplaColorSelect – 
sistemul de colorare computerizatã
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Pentru faþade moderne
ºi estetice, Atlas Corporation

comercializeazã tencuie-
lile decorative texturate de

ultimã tehnologie AplaTencoPlast, într-o
foarte variatã gamã de culori ºi texturi. 

AplaTencoPlast este o tencuialã flexibilã pentru

exterior ºi interior, disponibilã în trei texturi diferite: Rice,

Fine Shell ºi Crust, în 20 de culori gata preparate, dar ºi

în alte 180 de nuanþe ce pot fi obþinute cu ajutorul sis-

temului de colorare AplaColorSelect. 

Este aplicabilã pe suprafeþele din ciment, mortar,

beton, cãrãmidã, beton prefabricat, gips-carton, piatrã ºi

panouri prefabricate din lemn. AplaTencoPlast este sub

formã de pastã, iar dupã ce este aplicatã pe perete,

rezultã un înveliº de cuarþ ºi granule de silicaþi perfect

aderent, cu un înalt grad de elasticitate ºi rezistent la

agresivitatea mediului. 

AplaTencoPlast protejeazã ºi decoreazã clãdirile ºi

poate fi asociatã cu sistemul AplaWallTherm, care asi-

gurã un grad ridicat de termoizolare.

Caracteristicile Apla TencoPlast:

rezistenþã excelentã în orice condiþii atmosferice

(soare, ploaie, îngheþ);

elasticitate mare; 

pãtrunde în porii ºi microfisurile suprafeþei de acoperit;

rezistenþã mecanicã la ºocuri, vibraþii sau frecãri;

aderenþã ºi rezistenþã excelente la suprafeþele alcaline; 

grad mare de acoperire; 

pãstrarea timp îndelungat a nuanþelor de culoare; 

lucrabilitate bunã, fãrã a stropi sau a se scurge în jur;

nu arde ºi previne întinderea flãcãrilor;

previne apariþia ciupercilor ºi a mucegaiului. 

Timpul de uscare este între 24 ºi 48 ore, în funcþie de

condiþiile de climã ºi stratul suport, iar consumul este

de 2,5 – 3 kg/mp.

Pe lângã faptul cã AplaTencoPlast are o calitate foarte

bunã, faþadele finisate cu aceasta vor avea o durabilitate

foarte mare, fãrã riscul apariþiei crãpãturilor, acesta fiind

contracarat de flexibilitatea materialului. Culoarea se va

menþine constantã timp îndelungat ºi poate fi selectatã

dintr-o gamã variatã de nuanþe foarte plãcute. 

Produsul este distribuit la nivel naþional de forþa de

vânzãri a Atlas Corporation. Filiale ale companiei sunt la:

Brãila, Braºov, Cluj-Napoca, Constanþa, Craiova, Iaºi,

Piteºti, Ploieºti, Timiºoara. 

AplaTencoPlast –
tencuieli decorative texturate
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UN MATERIAL DE CONSTRUCÞIE
CU TRADIÞIE ªI VIITOR

Construcþia propriei locuinþe repre-
zintã nu numai unul dintre cele mai
mari visuri ale omului, ci ºi una din
cele mai importante decizii din viaþa
acestuia. Eternit contribuie fundamen-
tal ca aceste visuri sã devinã realitate
ºi ca deciziile sã fie cele corecte.

Brevetat de mai mult de un secol,
acest material constituie produsul per-
fect pentru construcþia modernã de
locuinþe. Eternit convinge, în primul
rând, prin calitatea sigurã ºi durabilã ºi
prin designul deosebit. 

În al doilea rând, în acest material
sunt reunite componente alese cu pri-
cepere pentru a realiza combinaþia
idealã între greutatea redusã, imper-
meabilitate, rezistenþã la îngheþ ºi la
foc, incasabilitate – totul la un preþ
convenabil. 

În al treilea rând, învelitorile Eternit
sunt perfecte pentru asigurarea
economiei de energie, devenind astfel
un partener fãrã egal în cazul
locuinþelor cu un consum energetic
redus sau al celor pasive.

CULOARE ªI FORMÃ
Fiecare formã exprimã o funcþie, fie-

care culoare rãspunde unei preferinþe.
Satisfacerea celor douã aspecte este
o caracteristicã deosebitã a produ-
selor Eternit: posibilitãþile sunt multiple
ºi toate realizãrile sunt perfecte.
Indiferent dacã obiectul este un
acoperiº sau o faþadã, soluþia ºi mate-
rialul se numesc Eternit.

PROTECÞIE ªI SIGURANÞÃ
Confortul a constituit dintotdeauna

unul din cele mai înalte deziderate ale
locuirii. De aceea, la construcþia unei
locuinþe sunt cãutate, pe de-o parte,
materiale rezistente la vânt ºi intem-
perii, iar, pe de altã parte, materiale
care sã asigure cãldurã ºi protecþie.
Produsele Eternit reunesc întotdeauna
ambele cerinþe.

GREUTATE REDUSÃ
Greutatea nu reprezintã numai o

problemã din punct de vedere static, ci
ºi o problemã legatã de posibilitãþile
de aplicare a materialului. Eternit
demonstreazã ºi în aceastã direcþie
calitãþile sale. Greutatea redusã a
acestui material de construcþie, creativ
ºi plurivalent, garanteazã împlinirea
oricãrei aºteptãri.

VARIETATE ATRACTIVÃ
Cãminul propriu este, printre altele, ºi

o expresie a personalitãþii. Din acest
motiv, individualitatea devine un aspect
important în construcþia unei locuinþe.
Este o certitudine cã Eternit oferã
soluþii optime pentru toate cerinþele.

Cea mai frumoasã formã a construcþiei
ÎNVELITORI CU PLÃCI DIN FIBROCIMENT ETERNIT
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CU ADEVÃRAT SIGUR
PLACÃ PENTRU ACOPERIª
Aºezare simplã L-RH romb 40/44

Este soluþia potrivitã pentru obþinerea
unei rentabilitãþi semnificative, în
acelaºi timp cu frumuseþea formei
acoperiºului. Montarea decalatã a plã-
cilor genereazã o imagine foarte
specificã ºi rafinatã. Dubla fixare în
cuie conferã acestei acoperiri sigu-
ranþã absolutã în caz de furtunã.

SOLUÞIE INTELIGENTÃ
PLACÃ PENTRU ACOPERIª
Aºezare simplã L-RHS romb teºit 40/44

În acest mod, se pot combina este-
tica ºi rentabilitatea, iar acoperiºul
devine un element de siguranþã.
Greutatea redusã ºi tehnologia desã-
vârºitã a formatului romb-teºit asigurã
multe posibilitãþi de utilizare. Imaginea
armonioasã este completatã de
garanþia siguranþei aproape perfecte,
datoratã dublei fixãri în cuie.

FARMECUL SUDULUI
PLACÃ PENTRU ACOPERIª
Toscana

Atractivã, modernã, inconfundabilã:
aceastã placã pentru acoperiº îmbinã
imaginea foarte atractivã cu un înalt
grad de rentabilitate. Posibilitatea de
utilizare în cazul acoperiºurilor cu încli-
naþie foarte redusã evidenþiazã supli-
mentar placa Toscana. 

Prin accesoriile perfect armonizate,
aceastã placã devine idealã pentru
construcþii noi, pline de caracter.

ELEGANÞÃ CLASICÃ
PLACÃ ONDULATÃ P6/P9

Este un adevãrat material peren, apli-
cat de decenii ºi totuºi un produs foarte
modern. Placa ondulatã Eternit îmbinã
calitãþile inovative ale materialului ºi ale
formei sale cu rezistenþa ºi durabili-
tatea. Reprezintã o soluþie rentabilã ºi
expresivã pentru construcþiile de
locuinþe ºi industriale. Montajul rapid ºi
uºor face din placa ondulatã Eternit o
alternativã inteligentã.

TEHNICA DE EXECUÞIE A ACOPERIªURILOR
Acoperiºul imprimã caracterul casei în care locuiþi ºi contribuie la economisirea

energiei termice atât de preþioase. 
Se recomandã adoptarea soluþiei de construcþie de tipul „acoperiº rece“.

Montajul în douã straturi, cu strat intermediar de ventilare ºi izolaþie termicã,
oferã multe avantaje.

1. Structura portantã – trebuie sã fie
solidã ºi sã preia greutatea proprie,
greutatea celorlalte elemente de
acoperiº ºi efortul maxim estimat al
încãrcãrii cu zãpadã sau al acþiunii
vântului.
2. Cãptuºeala acoperiºului – finisajul
interior se monteazã la partea infe-
rioarã a acoperiºului.
3. Termoizolaþia – împiedicã pierde-
rile de energie produse prin miºcarea
ascensionalã a aerului cald; în acest
scop, termoizolaþia trebuie sã fie sufi-
cient de groasã. În cazul în care se uti-
lizeazã spaþiul de sub acoperiº sau
dacã existã intenþia de a se amenaja
ulterior mansarda, este absolut nece-
sar sã se monteze un strat de ter-
moizolaþie peste sau între cãpriori.
4. Astereala – trebuie sã poatã prelua
în cazuri extreme, cel puþin temporar,
sarcinile acoperiºului propriu-zis.
Se recomandã montarea stratului de
asterealã, mai ales, în cazul prevederii
unei mansarde sau în cazul unei încli-
naþii a acoperiºului mai mici decât cea
prescrisã.
5. Spaþiul de ventilare – se obþine
prin montarea unor contraºipci peste
asterealã, în dreptul ºi pe direcþia
cãpriorilor, servind la ventilarea înveli-
torii acoperiºului. În combinaþie cu izo-
laþia termicã, spaþiul de ventilare
conduce la separarea termicã a

construcþiei faþã de învelitoare. La tipul
de „acoperiº rece“ trebuie asiguratã
ventilarea la streaºinã, la coamã ºi,
dupã caz, pe frontoane.
6. ªipcile de acoperiº – se fixeazã pe
contraºipci, la o distanþã normatã ºi
folosesc ca suport la montajul înveli-
torii acoperiºului.
7. Învelitoarea – protejeazã con-
strucþia acoperiºului de influenþele
exterioare.

Eternit Distribuþie SRL Bucureºti
Tel: +4 021 203 47 47
Fax: +4 021 203 47 44
e-mail: office@eternit.ro
www.eternit.at
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Prin substanþe dãunãtoare zidãriei se
înþelege, în general, conþinutul acesteia
de sãruri solubile.

Aceste sãruri se formeazã, în funcþie
de acumulãrile existente, prin reacþia de
neutralizare între un acid ºi un compus
sodic, rezultând sãruri ale unui metaloid
ºi rest acid.

Acest rest acid, aºa-numitul anion,
constituie baza pentru determinarea pro-
prietãþilor respectivelor sãruri.

În funcþie de acidul care a constituit
baza de formare a sãrurilor dãunãtoare
zidãriei, acestea pot fi clasificate în:

cloruri = sãruri ale acidului clorhidric;
sulfaþi = sãruri ale acidului sulfuric;
nitraþi = sãruri ale acidului azotic

(azotaþi). 
Umiditatea în sine este mai puþin

cauzatoare de daune asupra materia-
lului de construcþie decât sãrurile solu-
bile din compoziþia acestuia.

În cazul unei cantitãþi suficiente de
apã, ele se dizolvã, devenind solubile; în
caz contrar, se cristalizeazã sub formã
de corpuri solide.

Pe de altã parte, sãrurile în stare
cristalinã pot înmagazina molecule de

apã care, în funcþie de temperaturã, pot
fi eliminate, modificând volumul.

Procesul de reþinere, respectiv de
eliminare a apei, se numeºte hidratare
sau deshidratare (în funcþie de caz).

Construcþia poate fi afectatã de
umiditate prin diferite zone, de diferiþi
factori, cum ar fi: difuzia vaporilor de
apã (Dampfdiffusion); umiditate higro-
scopicã (hygroskopische Feuchtigkeit);
apã în condensare (Kondenswasser);
ploi în aversã (Schlagregen); apa care
stropeºte (Spritzwasser); apã de
suprafaþã (Oberflaechenwasser); apã
de infiltraþii + sãruri diluate (Sicker-
wasser + geloeste Salze); umiditatea
solului (Erdfeuchte) (vezi foto 1).

Soluþia salvatoare în cazul con-
strucþiilor afectate de umiditate ºi
sãruri: sistemele de asanare ºi
restaurare oferite de cãtre HASIT.

Avantajele sistemelor HASIT:
tratament împotriva sãrurilor,

fãrã produse nocive / toate produsele
componente ecologice;

compatibilitatea produselor din
sistem asigurã funcþionalitatea acestuia;

asanarea zidãriei;

punere în operã simplã ºi rapidã,
manual sau mecanizat;

sisteme verificate, cu menþine-
rea eficienþei timp îndelungat/firma
HASIT fondatã în 1967;

tencuielile corespund normei
mortare pentru tencuieli de asanare;

calitativ superior tencuielilor
convenþionale din punctul de vedere
al funcþionalitãþii ºi duratei de viaþã;

finisaje minerale hidrofobe ºi
permeabile la vapori, de tip tencuieli
decorative structurate ºi vopsele;

utilizare la interioare ºi exterioare;
produse componente certifi-

cate WTA.

Sisteme de restaurare
a monumentelor istorice

Sistem standard, întocmit dupã
vizualizarea obiectivului, dar fãrã prelevare
de probe 

Domeniul de aplicare: Exterior
Grosimea sistemului: Medie
Felul construcþiei: Monument istoric

1. Determinarea umiditãþii zidãriei  
Ca urmare a vizualizãrii obiectivului,

impresia opticã indicã existenþa umiditãþii
în zidãrie. Dar o determinare a gradului
de umiditate nu a fost efectuatã. Nu este
perceptibilã nicio hidroizolare.

Stabilirea gradului de umiditate, pre-
cum ºi eliminarea acesteia au un rol
deosebit de important pentru durata de
viaþã a sistemului de asanare – renovare
care urmeazã a fi aplicat.

Determinarea gradului de umiditate,
a concentraþiei de sãruri constituie un
subiect complex care nu poate fi
soluþionat la faþa locului. Se impune
menþionarea acestor determinãri de
laborator în cadrul contractului existent
(sau care urmeazã a fi încheiat). Se reco-
mandã realizarea unei hidroizolaþii ori-
zontale, prin injectarea produsului SMK
HORIZONTAL – INJEKTION (concentrat
de micro emulsie siliconicã) pânã la un
grad de umezire în profunzime de 60%.

Recalcularea masei procentuale în
grad de umezire în profunzime = M% /
hidrofilia materialului de construcþie x
100 (hidrofilia reprezintã capacitatea de
absorbþie a materialului).

Important: în cazul lipsei sau a
nefuncþionalitãþii hidroizolaþiei, respectiv la
persistenþa unui grad ridicat al umiditãþii

în zidãrie, durata de viaþã a sistemului de
asanare – restaurare se micºoreazã
semnificativ. Garantarea sistemelor
noastre este condiþionatã de prezenta
menþiune.

2. Stabilirea concentraþiei de sãruri
solubile, cu efecte negative asupra
construcþiilor

Conform menþiunilor de mai sus, o
expertizã de laborator, pentru deter-
minarea concentraþiei de sãruri solubile
existente în zidãrie, nu a fost efectuatã.

Important: este posibilã recoman-
darea (ofertarea) unui sistem de asanare
– renovare compatibil, doar dupã efectu-
area determinãrilor de laborator, pentru
cunoaºterea exactã a conþinutului de
sãruri solubile incluse în respectivul
obiectiv, precum ºi a gradului sãu de
umiditate.

Prezenta structurã de sistem este ori-
entativã, a fost întocmitã pe baza unei
evaluãri optice a construcþiei. În cazul
estimãrii greºite a factorilor dãunãtori,
durata de viaþã a sistemului de asanare –
renovare este puternic afectatã.

Foto 1

SÃRURI DÃUNÃTOARE CONSTRUCÞIEI

REALIZAREA LUCRÃRILOR DE ASANARE – RENOVARE A CLÃDIRILOR 
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3. Compatibilitatea suportului 
Ca suport pentru straturile de tencuialã,

avem la dispoziþie cãrãmida, zidãria
propriu-zisã. Dupã decopertarea suprafeþei
necesare (dupã înlãturarea tencuielii
vechi), trebuie, încã o datã, verificatã por-
tanþa zidãriei, pe toatã suprafaþa ei.

De asemenea, obligatoriu, se va veri-
fica ºi portanþa tencuielii vechi care va
rãmâne pe suport.

Compatibilitatea zidãriei în raport cu
construcþia ºi comportamentul din punc-
tul de vedere al portanþei trebuie stabilite
numai de cãtre ingineri constructori califi-
caþi ºi testate în cadrul unor laboratoare
de verificare.

Atenþie: Eventuale mãsuri tehnice de
protecþie termicã a construcþiilor incluse
în patrimoniu nu pot fi recomandate de
cãtre producãtorul – furnizorul de materiale.
Antrepriza de construcþii ce are contrac-
tatã lucrarea trebuie, pentru aceastã
problemã, sã apeleze la serviciile de
specialitate ale birourilor de arhitecturã
autorizate. De asemenea, pentru aceste
lucrãri de protecþie termicã, trebuie
acceptul birourilor teritoriale care au ca
activitate supravegherea ºi întreþinerea
clãdirilor incluse în patrimoniu.

4. Sistemul standard de asanare –
renovare a faþadelor, HASIT 200 :

Etapa 1 – Pregãtirea suprafeþelor 
Actuala tencuialã veche va fi înde-

pãrtatã prin procedurile specifice,
mecanice sau prin sablare, dacã metoda
este compatibilã.

Rosturile zidãriei se adâncesc cu 2 cm,
mecanic. Materialul provenit prin deco-
pertare ºi curãþare va fi îndepãrtat din
ºantier.

Înãlþimea suprafeþelor pe care urmeazã
a fi aplicatã tencuiala de asanare trebuie
sã fie cu cca 80 cm mai mare decât ori-
zontul de evaporare, respectiv a zonei
afectatã de umiditate (a se indica dife-
renþa între înãlþimea obiectivului ºi cea
de aplicare a tencuielii pentru asanare).

Atenþie: Înainte de aplicarea materi-
alelor stabilizatoare, trebuie ca ferestrele
ºi alte pãrþi ale construcþiei sã fie prote-
jate cu folie.

Etapa 2 – Tratarea zidãriei 
Pe zidãria bine decopertatã ºi curãþatã,

se pulverizeazã pânã la saturaþie
KIESELFEST, dupã care se aplicã Sanier
– VORSPRITZMORTEL 205 în strat
subþire, în metoda umed – pe – umed.

Produs: HASIT KIESELFEST.
Consum:  cca 0,3 l/m².
Produs: HASIT– Sanier – VORSPRITZ-

MORTEL 205.
Consum: cca 6,0 kg/m².

Etapa 3 – Egalizarea denivelãrilor 
Eventualele denivelãri ale suportului

vor fi egalizate cu Sanier – PORENAUS-
GLEICHS PUTZ 208.

Produs: HASIT – PORENAUSGLE-
ICHSPUTZ 208.

Consum: dupã necesitate.
Etapa 4 – Aplicarea tencuielii

pentru asanare 
Pereþii se tencuiesc cu Sanier –

WANDPUTZ 200. Este recomandatã
aplicarea manualã a materialului. Pentru
aplicare mecanizatã, sunt necesare uti-
laje specifice punerii în operã a acestui
tip de produs.

Se recomandã armarea rosturilor cri-
tice ale zidãriei, a fisurilor sau a liniilor
electrice cu o plasã de armare cu rezis-
tenþã alcalinã. De asemenea, vor fi
armate suplimentar, în diagonalã, colþurile
ferestrelor, ale uºilor etc., precum ºi
colþurile propriu-zise ale construcþiei.

Pozarea acestei plase de armare se
va face la cca 5 mm în interiorul tencu-
ielii, de la partea superioarã a acesteia
spre interior. 

Dupã maturizarea stratului de ten-
cuialã Sanier – WANDPUTZ 200 ºi pre-
mergãtor aplicãrii altui fel de tencuialã,
se impune frecarea suprafeþei cu o
driºcã grãtar, pentru eliminarea sinte-
rizãrilor de suprafaþã.

Grosimea minimã de aplicare =
20 mm/strat.

Timp de uscare necesar = 1 zi pentru
1 mm grosime de tencuialã.

Produs: HASIT – WANDPUTZ 200.
Consum: cca 26 kg/m².

Etapa 5 – Aplicarea urmãtorului
strat de tencuialã

Pentru continuarea sistemului nostru
de asanare – renovare, ca tencuialã
suport pentru finisaj ºi protecþie a sis-
temului de asanare, recomandãm
LEICHTPUTZ 260.

Procedura de aplicare a materialului
este identicã celei descrise la etapa 4.

Produs: HASIT – LEICHTPUTZ 260.
Consum: cca 20 kg/m².

Etapa 6 – Aplicarea finisajului 
Ca tencuialã decorativã structuratã,

mineralã, care va constitui finisajul
obiectivului, vã stã la dispoziþie toatã
gama grupei de produse 700.

Recomandãm ca aceastã tencuialã
decorativã mineralã sã aibã o granulaþie
de min. 2 mm.

Materialul pulverulent, gata colorat
din fabricã în funcþie de opþiunea benefi-
ciarului, se amestecã cu apã, dupã care
se aplicã pe suport cu ajutorul fierului de
glet inoxidabil ºi se structureazã cu
driºca de plastic.

Fiºa tehnicã a produsului include
toate informaþiile suplimentare de care
aveþi nevoie.

Produs: LITHIN – EDELPUTZ  700-730.
Consum: În funcþie de granulaþia ºi

structura materialului.

5. Materiale ºi etape specifice pro-
tecþiei soclului ºi fundaþiei 

Etapa 1 – Protecþia soclului ºi a
fundaþiei

Soclul ºi fundaþia vor fi tencuite cu
SOCKEL – und FUNDAMENTPUTZ 203.
Grosimea maximã a stratului de ten-
cuialã este de 15 mm. Dupã maturizare,
este necesarã frecarea suprafeþei cu
driºca grãtar, pentru eliminarea sinte-
rizãrilor de suprafaþã.

Dacã acest produs rãmâne ca ultim
strat de protecþie a soclului, se va finisa
prin aplicarea unui al doilea strat, în
grosime de max. 5 mm, care se va driºcui.

Produs: HASIT – SOCKEL und
FUNDAMENTPUTZ 203.

Consum: cca 23 kg/m²/15 mm.
Etapa 2 – Protecþia zonelor de

contact cu solul
Suprafeþele tencuite ce vin în contact

direct cu solul trebuie etanºate cu
SOCKELFLEX.

Suprafaþa de aplicare trebuie sã
acopere min. 5 cm de la sol, în zona de
contact a apei pluviale cu soclul, dacã
drenajul este asigurat cu pietriº, ºi min.
30 cm de la sol dacã protecþia hidro este
realizatã cu gudron sau membranã
bituminoasã.

Produs: HASIT – SOCKELFLEX.
Consum: cca 5 kg/m².

Etapa 3 – Finisarea soclurilor 
Pentru realizarea corectã a sistemu-

lui nostru pânã la final, pentru finisarea
soclurilor recomandãm utilizarea vopse-
lelor SILIKAT – Aussenanstrich 790, respec-
tiv SILIKONHARZ Fassadenfarbe 770.

Se impune utilizarea unuia din cele
douã produse menþionate pentru eli-
minarea incompatibilitãþilor din punct de
vedere fizico-chimic cu alte materiale
componente ale sistemului.

Produs: HASIT – SILIKAT Ausse-
nanstrich 790, respectiv HASIT –
SILIKONHARZ Fassadenfarbe 770.

Consum: cca 0,15 – 0,25 l/strat.
Produs: SILIKAT Verdunner 792,

respectiv SILIKONHARZ Tiefengrund 772.
Consum: cca 0,2 l/strat.

Pentru mai multe detalii, contactaþi 
reprezentanþele noastre zonale:
Transilvania: alin.micle@hasit.ro; 
Moldova: imanuel.bucur@hasit.ro; 
Sud ºi Bucureºti: alex.mirea@hasit.ro.
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Economia de energie
la clãdiri
prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Nicolas COPACINSCHI –

Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi

În cazul modelelor de tip staþionar, se utilizeazã tem-

peratura exterioarã „de calcul“ care poate fi o valoare

medie iarna, pe o anumitã perioadã. Aceastã valoare are

o frecvenþã mai rarã de apariþie (fig.1).

Temperatura exterioarã convenþionalã de calcul se

utilizeazã la concepþia instalaþiilor de încãlzire, dar ºi la

izolarea termicã corespunzãtoare a anvelopei, care va

influenþa climatul interior al clãdirilor ºi, în special, con-

sumul de combustibil pentru încãlzire în perioada rece a

anului. 

În continuare, este prezentatã variaþia unuia dintre

factorii meteorologici principali ce intervin în analiza

economiei de energie, ºi anume, temperatura exterioarã

medie, dar ºi cea minimã zilnicã. Datele ce au stat la

baza prelucrãrilor statistice au fost furnizate de Staþia

Meteorologicã Vaslui. Datele cuprind o perioadã

de 10 ani, cu mãsurãtori zilnice, în perioada rece a anu-

lui (de la 1 decembrie la 10 martie).

Temperatura medie zilnicã (Tmed) s-a determinat

prin media valorilor citirilor de la orele 2,00; 8,00; 14,00

ºi 20,00.

Pentru stabilirea corelaþiei între temperatura medie

zilnicã, în perioada de iarnã ºi timpul cumulat în zile, din

intervalul 1 decembrie – 15 martie, s-au folosit date

provenite din 1.070 mãsurãtori (fig. 2).

Punctele reprezentate în fig. 2 sunt media tempera-
turilor exterioare medii zilnice pe o perioadã de 10 ani,
care au stat la baza calculelor statistice ce au determinat
curba de corelaþie între Tmed ºi τ folosindu-se criteriul
celor mai mici pãtrate.

Curba caracteristicã a corelaþiei de ordinul doi are
ecuaþia: 

în care:
Tmed – temperatura medie zilnicã în perioada rece (0C)
τ – timpul cumulat (zile).

Analiza prelucrãrilor statistice ale temperaturii exterioare în perioada rece a anului ºi influenþa asupra

economiei de energie la clãdiri fac obiectul studiului de faþã. Temperatura exterioarã în perioada iernii poate

influenþa microclimatul interior ºi consumul de energie al clãdirii. Parametrilor climatici la care este supusã

clãdirea, li se mai adaugã ºi influenþele condiþiilor locale de relief, vegetaþie, aglomerare urbanã, poluare etc.

Fig. 1: Zonarea climaticã a României
Fig. 2: Curba de corelaþie între temperatura exterioarã medie zilnicã (Tmed)

ºi timpul cumulat (τ) în perioada de iarnã

continuare în pagina 56
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Prelucrarea statisticã a celor 1.070 de date dintr-o

perioadã semnificativã de 10 ani, a temperaturii exte-

rioare medii zilnice, a stabilit urmãtoarele caracteristici:

valoarea medie:  –1,17;

abaterea medie pãtraticã: 2,31;

coeficientul de corelaþie: 0,88.

Analizând aceastã curbã de corelaþie (fig. 2), se

observã cã temperatura medie zilnicã în municipiul

Vaslui descreºte în luna decembrie pânã la valoarea de

–3 0C, micºorare ce continuã pânã la mijlocul lui ianuarie

atingând valoarea de –4 0C. Tendinþa de încãlzire

corespunde cu începutul lunii februarie parcurgând de la

–2 0C, depãºind temperatura de îngheþ la mijlocul aces-

tei luni, continuând creºterea pânã la +2 0C de la mijlocul

lunii martie.

Pentru a completa imaginea influenþei parametrilor

meteorologici exteriori, s-au prelucrat statistic tempera-

turile negative zilnice la limita inferioarã (valoarea

aleasã din 24 de mãsurãtori zilnice) în perioada

1 decembrie – 15 martie. Ecartul valorilor variazã de la

lunã la lunã aproximativ în limitele de 4 0C – decembrie

2–3 0C – ianuarie ºi 2 0C februarie, martie (fig. 3 ).

Reprezentarea din fig. 3 scoate în evidenþã curba de

corelaþie între valorile temperaturilor exterioare limitã

minime zilnice (într-o perioadã de 10 ani) ºi timpul cumu-

lat în perioada rece. 

Ecuaþia curbei caracteristice a temperaturii exte-

rioare minime zilnice, rezultatã prin folosirea criteriului

celor mai mici pãtrate, are expresia:

în care:

Tmin – temperatura minimã zilnicã în perioada rece (0C)

τ – timpul cumulat (zile).

În cazul acestei prelucrãri statistice de date a

temperaturii exterioare minime zilnice, s-au stabilit

caracteristicile:

valoarea medie: – 4,46;

abaterea medie pãtraticã: 2,17;

coeficientul de corelaþie: 0,77.

Examinând curba de corelaþie a variaþiei temperaturii

minime zilnice, se observã o descreºtere în luna decem-

brie de la valoarea –3 0C la –6 0C temporizându-se în

luna ianuarie (valorile sunt amplasate în zona tempera-

turilor +4 0C ºi –6 0C). Se remarcã în continuare o

creºtere a temperaturii minime zilnice, din municipiul

Vaslui, în lunile februarie ºi prima jumãtate a lunii martie,

de la –6 0C la –1 0C.

Comparând valorile medii pe o perioadã de 10 ani

ale temperaturilor exterioare medii ºi minime din zona

studiatã cu temperatura exterioarã convenþionalã de

calcul, se observã un ecart semnificativ, scos în evi-

denþã în fig. 4. 

Prezenta analizã poate servi ca model la reevaluarea

temperaturii exterioare convenþionale de calcul pe baza

prelucrãrilor statistice locale ºi zonale, utilizând date

actuale.

Temperatura exterioarã convenþionalã de calcul se

poate utiliza ºi la calculul factorului de corecþie a tempe-

raturii exterioare din determinarea coeficientului global

de izolare termicã a clãdirilor (G). 

Fig. 3: Variaþia între temperatura exterioarã minimã zilnicã (Tmin)
ºi timpul cumulat (τ) în perioada de iarnã

Fig. 4: Prezentarea comparativã a curbelor de corelaþie a temperaturilor
exterioare zilnice medii ºi minime cu temperatura exterioarã „de calcul“

pentru municipiul Vaslui

urmare din pagina 54











Consilier Construct, societate având ca obiect principal de activitate proiectarea, consultanþa ºi asistenþa
tehnicã în domeniul construcþiilor civile ºi industriale, îºi desfãºoarã activitatea atât pe plan intern, cât ºi pe plan
extern, în strânsã corelare cu strategia de dezvoltare a pieþei serviciilor ºi se adapteazã permanent cerinþelor
impuse de integrarea României în Uniunea Europeanã. Societatea utilizeazã programe moderne de proiectare cu
tehnicã de calcul adecvatã ºi personal de înaltã calificare, beneficiind în acelaºi timp de un management curajos ºi
eficient. Între partenerii Consilier Construct gãsim companii de renume precum: Scetauroute, BCEOM, Spea,
Bonifica Spa ºi Louis Berger, care au fost atrase de perspectiva de a forma parteneriate cu Consilier Construct încã
de la începuturile afirmãrii sale profesionale.

Proiecte în derulare

Astãzi, dupã 12 ani de activitate, se
aflã la finalul unui proiect de consultanþã
de mare anvergurã din cadrul celui de-al
IV-lea Program de Reabilitare a Dru-
murilor Naþionale, având ca beneficiar
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România, în cali-
tate de partener al companiei spaniole
Inocsa Ingenieria. Este vorba despre
proiectul „Fluidizarea traficului pe DN1
între Aeroportul Bãneasa ºi Aeroportul
Henri Coandã“. Autoritatea contractantã
a demarat programul de fluidizare a trafi-
cului în zona de nord a capitalei, pe DN1,
deoarece în aceastã zonã traficul este
foarte aglomerat, aproximativ cincizeci
de mii de maºini circulând zilnic pe sec-
torul cuprins între Aeroportul Bãneasa ºi
Aeroportul Internaþional Henri Coandã.

Pentru acest proiect, Guvernul României
a autorizat CNADNR sã contracteze un
credit furnizor de la Banca Internaþionalã
pentru Dezvoltare Regionalã în valoare
de pânã la 30 milioane de euro. Proiectul
a fost structurat pe trei obiective, fiecare
obiectiv având un antreprenor diferit –
Astaldi SPA, Alpine Mayreder Bau GmbH
ºi Lena Engenharia E Construcoes. Cele
trei obiective ale contractului au fost
reprezentate de:

lãrgirea de la 4 la 6 benzi de circu-
laþie a pasajului peste calea feratã de la
intrarea în oraºul Otopeni, pasaj în
lungime de 907 metri;

lãrgirea de la 4 la 6 benzi de circu-
laþie a DN1 între Podul Otopeni – Aleea
Privighetorilor – Bãneasa ºi construcþia a 4
pasarele pietonale supraterane, menite

sã fluidizeze ºi sã securizeze traficul
pietonal contra accidentelor rutiere;

construirea unei intersecþii noi –
Pasajul Superior Otopeni, având de
asemenea 6 benzi de circulaþie, pre-
vãzutã a asigura accesul în siguranþã la
Aeroportul Otopeni ºi la zona comercialã
învecinatã. Pasajul de la Otopeni are o
lungime de 1.074 metri ºi reprezintã cel mai
mare pasaj rutier construit în România
dupã decembrie `89.

Intersecþiile DN1 cu alte drumuri
secundare au fost modernizate cu
tehnologie de semaforizare de ultimã
orã. Zona de nord a Bucureºtiului a atras
pânã acum 70% din construcþiile noi din
ultimii ani, aflându-se în continuare în
plinã dezvoltare, existenþa drumului
naþional Bucureºti – Ploieºti constituind
cea mai importantã cauzã a atractivitãþii
acestei zone. 



Revista Construcþiilor mai 200762

În domeniul construcþiilor civile ºi
industriale, Ruukki România proiec-
teazã ºi furnizeazã sisteme metalice
complete, hale industriale la cheie,
structuri metalice pentru construcþii,
faþade arhitecturale, sisteme com-
plete de acoperiºuri metalice, table
profilate ºi panouri sandwich. Ruukki
este renumitã pentru experienþa
vastã atât în livrarea de sisteme ºi
componente, cât ºi în furnizarea de
materiale în servicii integrate pentru
centre logistice, centre comerciale ºi
industriale.

Casetele structurale tip C sunt
panouri din tablã protejatã anti-
coroziv pe ambele feþe, folosite la
realizarea structurilor de perete sau
acoperiº. Protecþia anticorozivã pri-
marã este realizatã prin galvanizare,
iar protecþia anticorozivã secundarã
poate fi pe bazã de Polyester, Plas-
tisol sau Pural. Pentru realizarea
pereþilor, casetele tip C se fixeazã

direct de elementele principale ale
structurii de rezistenþã, iar în cazul în
care casetele tip C se utilizeazã la
realizarea învelitorilor, aceste module
se fixeazã pe panele acoperiºului.
Casetele se instaleazã orizontal
fixate pe faþa exterioarã a stâlpilor
cu ajutorul ºuruburilor autoperfo-
rante – stâlpi metalici sau prin inter-
mediul bolþurilor – stâlpi de beton.
Interconectarea casetelor se reali-
zeazã cu ºuruburi autoforante,
montate în zig-zag la interval de
500 mm. În cazul în care casetele
sunt folosite ºi ca structurã secun-
darã de rezistenþã, distanþa dintre
prinderi este de maximum 300 mm.

Casetele pot fi folosite pentru
faþade sau acoperiºuri, pot fi pline
sau perforate:

casete structurale C 600/100;
casete structurale C 600/125;
casete structurale C 600/150;
casete structurale C 600/200.

Panourile au o înãlþime de 600 mm,
cu lungimi de 1–12 m ºi grosimi ale
tablei de 0,75–1,5 mm. Adâncimea
casetei, precum ºi grosimea tablei
din care va fi confecþionatã sunt
alese în conformitate cu cerinþele
termice impuse, distanþa între suporþii
de montaj ºi încãrcarea din vânt
exercitatã pe suprafaþa peretelui.
Casetele structurale tip C, pentru
faþade, sunt uºor de montat, datoritã
greutãþii proprii reduse ºi  dimensiu-
nilor precise.

Pentru zonele de racord al
golurilor de ferestre ºi uºi, se reco-
mandã folosirea profilelor de ranfor-
sare SB, SO. Casetele structurale,
odatã montate, au o suprafaþã inte-
rioarã finisatã, care nu necesitã alte
intervenþii suplimentare. Acestea se
comportã ca o structurã de rezis-
tenþã, permiþând montarea izolaþiei
termice ºi a elementelor de faþadã.
Placarea de faþadã având ca bazã
casete tip C uzual se realizeazã cu
panouri de tablã cutatã tip RAN 20,
RAN 35, profile design, sau casete
Liberta, Faseti, utilizate în vederea
conferirii unui aspect arhitectural deo-
sebit, cu posibilitãþi de aranjament
vertical sau orizontal. 

Ruukki activeazã în România din
anul 2001 ca reprezentantã a grupu-
lui finlandez Rautaruukki, în prezent,
cel mai mare furnizor de oþel ºi pro-
duse din oþel din Europa de Nord,
inclusiv Þãrile Baltice. Cu o expe-
rienþã de peste patruzeci de ani pe
piaþa mondialã de profil, Ruukki este
apreciat ca un partener de încre-
dere º i  un important  furn izor
de soluþ i i  metalice complete în
domeniul construcþiilor civile, industri-
ale ºi infrastructurã.

Ruukki îºi desfãºoarã activitatea
în 23 de þãri ºi are un numãr de
14.500 de angajaþi. Vânzãrile Ruukki
însumeazã 3,7 miliarde euro. Acþiunile
companiei sunt cotate la Bursa din
Helsinki (corporaþia Rautaruukki:
RTRKS) Rautaruukki Corporation
activeazã din anul 1960. Din anul 2004,
numele de marketing al corporaþiei
este Ruukki. 

www.ruukki.com

Casete structurale din tablã de oþel galvanizat,
pentru faþade ºi acoperiº
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Panouri termoizolante
Panourile termoizolante pentru

faþadã ºi acoperiº cu îmbinare
ascunsã sau vizibilã – de la Coilprofil
– reprezintã elemente structurale
prefabricate, destinate construcþiilor
industriale (depozite, unitãþi de pro-
ducþie, centrale termice, camere
frigorifice), agrozootehnice (grajduri,
crescãtorii, ateliere) ºi social-cultu-
rale (piscine, patinoare, birouri, sãli
de sport, locuinþe pentru ºantiere).

Coilprofil produce aceste panouri
folosind o tehnologie modernã, întâl-
nitã în majoritatea statelor europene,
de producere în sistem continuu.
Panourile au o structurã tip sandwich
ºi folosesc o termoizolaþie din polis-
tiren expandat (clasa de combustibi-
litate C1) sau vatã mineralã, douã foi
de tablã galvanizatã ºi prevopsitã,
adeziv bicomponent poliuretanic.

Stratul de zinc de 275g/m2 con-
ferã o înaltã rezistenþã la coroziune.
În figura 1 este prezentatã compo-
ziþia colii de tablã.

Pentru profilul exterior, oferim o
gamã bogatã de culori: RAL 1014,
RAL 1023, RAL 3000, RAL 5010,
RAL 6009, RAL 7022, RAL 9002,
RAL 9006 (fig. 2).

Culoarea profilului interior este
RAL 9002.

Acest produs are o serie de
caracteristici avantajoase: materi-
alul are rezistenþã mare, nu se defor-
meazã, nu permite infiltrarea apei;

are densitate omogenã, este mult
mai uºor decât materialele clasice,
poate fi montat uºor, este produs în
grosimi, lungimi ºi culori diferite, este
un material ecologic (polistirenul nu
aduce prejudici i  mediului sau
sãnãtãþii).

Beneficiile utilizãrii acestui produs
sunt uºor de remarcat:

diminuarea cantitãþii de oþel
sau beton armat din structura de
rezistenþã;

micºorarea timpului de exe-
cuþie a construcþiei;

costuri reduse pentru încãlzire/
rãcire;

lipsa cheltuielilor de întreþinere
specifice construcþiilor din materiale
clasice;

menþinerea pe termen lung a
proprietãþilor panourilor ºi, implicit, a
construcþiei din care fac parte:
gradul de izolaþie termicã, fonicã

ºi hidrofugã, aspectul ºi culoarea,
datoritã calitãþii superioare a materiei
prime folosite.

Aceste panouri pot fi dispuse atât
orizontal, cât ºi vertical ºi pot fi uti-
lizate în combinaþie cu casete sau
piese de finisaj, obþinându-se un
design deosebit ºi o funcþionalitate
foarte bunã. 

Fig. 1: Compoziþia colii de tablã

Fig. 2: Paleta coloristicã pentru profilul exterior
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Alternativa viitorului

Profil 58.160.825 mm 
Este profilul metalic de înaltã

rezistenþã imprimat cu aripi laterale
pentru a mãri aderenþa betonului
pe el, fiind folosit la cofraje pentru
planºee intermediare. Cofrajul
rãmâne definitiv încorporat în
structura planºeului conferindu-i
o rezistenþã mãritã, fiind considerat
ca o armãturã inferioarã în stratul
de beton. Datoritã secþiunii favo-
rabile a profilului, turnarea plan-
ºeului 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 profil 76.18.988 mm
Este folosit ca profil de

acoperiº ºi faþadã, putând fi mon-
tat atât pe vertical, cât ºi pe
orizontal, oferind o libertate arhi-
tectura lã volumetr icã într-o
gamã diversificatã de culori.
Datoritã profilãrii ondulate a pro-
dusului, gama de aplicabilitate
creºte, putând fi folosit atât la
corpuri de birouri, centre comer-
ciale, faþade în reparaþii capi-
tale, dar ºi pentru construcþii
industriale. Etanºarea este per-
fectã, iar trecerea de la o coalã la
alta este invizibilã. 

Printr-o creºtere puternicã a investiþiilor în tehnologia necesarã obþinerii unor produse de cea
mai înaltã calitate, compania Megaprofil, membrã a grupului belgian Joris Ide, este la 6 ani de la înfi-
inþare numãrul 1 în România, atât din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cât ºi al diversitãþii pro-
duselor. Doar în ultimul an de activitate, pe lângã gama de produse deja existentã, compania noastrã
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

de  tab lã  cu ta tã  º i  panour i

sandwich le puteþi achiziþiona de

la orice distribuitor Megaprofil

din România. Pentru mai multe

detalii, vã rugãm accesaþi site-ul

nostru www.megaprofil.ro.
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Evoluþia normelor de calcul
al stâlpilor cu secþiune mixtã oþel-beton

Cristina CÂMPIAN – Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca

CODURI DE PROIECTARE
Standardul japonez de proiectare

a construcþiilor mixte AIJ
În Japonia, proiectarea se

bazeazã pe metoda rezistenþelor
admisibile. Capacitatea portantã
ultimã a elementului se evalueazã
pornind de la capacitatea por-
tantã la seism. Capacitatea portantã
a secþiunii transversale este calcu-
latã prin însumarea capacitãþilor
portante ale componentelor beton ºi
oþel. 

Se utilizeazã o distribuþie perfect
plasticã a tensiunilor, împreunã cu
utilizarea unui factor de reducere a
rezistenþei betonului. Acest factor
are valori diferite pentru secþiuni
tubulare umplute cu beton, datoritã
creºterii rezistenþei betonului prin
confinare triaxialã.

Aceastã metodã este aplicabilã
ºi secþiunilor asimetrice, precum
ºi stâlpilor supuºi la încovoiere
biaxialã.

Deoarece stâlpii cadrelor sunt de
obicei masivi, din cauza proiectãrii
acestora pornind de la forþe laterale
importante datorate încãrcãrilor
seismice, o importanþã mai scãzutã
a fost acordatã stâlpilor zvelþi. Din
considerente de zvelteþe, se folo-
sesc coeficienþi de mãrire a valorii
momentelor. 

De asemenea, codul specificã
valori ale excentricitãþilor minime ale
încãrcãrii axiale.

Standardul britanic
În BS 5400 se regãseºte o

metodã de calcul bazatã pe metoda
stãrilor-limitã ultime, care utilizeazã
coeficienþi parþiali de securitate ce se
aplicã solicitãrilor ºi materialelor.

Momentul plastic capabil este
calculat considerând o distribuþie
plasticã a tensiunilor în secþiune ºi o
curbã de interacþiune M-N. Pentru
prinderea în calcule a efectelor de
lungã duratã, a contracþiei ºi curgerii
lente, se utilizeazã caracteristici
geometrice reduse pentru beton ºi o
secþiune nefisuratã pentru calculul
rigiditãþii.

Se impun valori minime iniþiale
ale excentricitãþii forþelor.

Alegerea curbei depinde de
geometria secþiunii transversale.
Diferitele curbe reflectã efectul ten-
siunilor reziduale ºi al imperfecþiu-
nilor iniþiale ale elementului.

De asemenea, la fel ca în norma
europeanã EUROCODE 4, pentru
stâlpii umpluþi cu beton se þine cont
de creºterea rezistenþei stâlpului
datoritã confinãrii betonului. Metoda
este aplicabilã însã doar secþiunilor
simetrice ºi într-un domeniu limitat,
acoperit de curbele europene de
flambaj. 

Se propune adoptarea unei
zvelteþi adimensionale, care per-
mite folosirea curbelor europene
de flambaj.

Pentru încovoiere uniaxialã, se
face distincþie între prezenþa,
respectiv absenþa legãturilor pe
direcþia perpendicularã axei de
încovoiere. 

Se dau expresii de calcul atât
pentru stâlpii având secþiunea înglo-
batã, cât ºi pentru stâlpii având
secþiunea umplutã cu beton.

Stâlpii sunt proiectaþi folosind o
formulã de interacþiune de tip para-
bolic, care poate fi utilizatã pentru
stâlpii supuºi la orice raport al
momentelor de capãt ºi al încãrcãrii
axiale, pentru o zvelteþe ºi un factor
de contribuþie a betonului date.

În figura 1 se aratã alura
curbei de interacþiune calculatã
conform BS 5400.

American Concrete Institute (ACI 318)
Codul de proiectare al American

Concrete Institute foloseºte metoda
stãrilor-limitã ultime cu factori de

Normele de calcul prezente în diferite þãri respectã recomandãrile normativelor pentru structurile din
oþel ºi cele pentru construcþiile din beton armat ºi beton precomprimat, în mãsura compatibilitãþii lor cu
natura comportãrii specifice a unui element compus. 

O atenþie deosebitã este acordatã aplicãrii principiilor generale de securitate, luând în considerare
structura compusã oþel-beton, cu posibilitãþi specifice de atingere a stãrilor-limitã.

În codurile de proiectare amintite, existã diferite procedee de calcul referitoare la stâlpi. Un stâlp
compus poate fi tratat cu anumite metode ca un stâlp metalic întãrit cu beton, pe când alte metode îl pot
considera ca un stâlp de beton cu o armãturã specialã.  

Fig. 1: Curba de interacþiune 
pentru secþiuni mixte conform BS 5400

continuare în pagina 70
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încãrcare ºi factori de reducere.
Capacitatea portantã a unui stâlp
mixt este calculatã la fel ca pentru
un element de beton armat. Se con-
siderã cã cedarea apare atunci când
se atinge o deformaþie limitã de
0,3% în oricare dintre fibrele de
beton. Aceastã deformaþie limitã
este folositã împreunã cu un set de
localizãri ale axei neutre, pentru a
ajunge la o curbã de interacþiune de
tipul M-N.

Efectele zvelteþei sunt analizate
prin mãrirea valorii momentului
folosind o forþã Euler redusã.

Expresiile pentru calculul rigidi-
tãþii echivalente includ un factor de
contracþie ºi curgere lentã a beto-
nului, iar în calcule se considerã o
rigiditate fisuratã a betonului.

Sunt considerate valori pentru
excentricitãþile minime, care sã
acopere toleranþele constructive.

AISC –LRFD (1996) – American
Institute of Steel Construction
Codul foloseºte metoda factorului

de încãrcare (LFRD), ceea ce
implicã faptul cã încãrcãrile sunt
multiplicate cu un factor de încãrcare
L.F. (care este mai mare decât 1,0),
iar rezistenþele nominale ale ele-
mentelor cu un factor de reducere Φ
(mai mic decât 1,0).

Metoda de proiectare a stâlpilor
cu secþiune compusã este aceeaºi
cu cea folositã la proiectarea
stâlpilor din beton armat, cu mici
diferenþe.

Se considerã, la fel ca pentru
betonul armat, cã cedarea apare
atunci când se atinge o deformaþie
maximã în fibra betonului de
0,3%*εlim.

Influenþa zvelteþei stâlpului este
prinsã în calcule printr-un factor δ
care se aplicã momentului de
proiectare Md.  

EUROCODE 4 
Metoda de dimensionare se

bazeazã pe urmãtoarele ipoteze:
existã o interacþiune completã

între oþel ºi beton pânã la cedare;
sunt luate în considerare

imperfecþ iuni le geometr ice ºi
structurale;

relaþiile tensiuni-deformaþii ale
celor douã materiale trebuie consi-
derate într-o manierã corespunzã-
toare analizei;

secþiunile plane rãmân plane ºi
dupã deformare.

Capacitatea portantã a secþiunii
transversale a unui stâlp mixt supus
la încãrcãri normale excentrice este
determinatã de capacitatea portantã
a celor douã materiale. 

Se folosesc curbele europene de
flambaj  ºi se defineºte o zvelteþe
adimensionalã.

Analog stâlpilor metalici, ºi pen-
tru secþiunile mixte se defineºte o
relaþie de interacþiune de tipul M-N.
Contrar stâlpilor din oþel, pentru care
momentul capabil este redus de
manierã constantã când sarcina axi-
alã creºte, momentul capabil al unui
stâlp mixt poate fi mãrit de prezenþa
acestei sarcini axiale.

Aceasta se datoreazã faptului cã
efectul de precomprimare dat de
efortul axial întârzie fisurarea
betonului ºi îl face mult mai eficace
în preluarea momentului încovoietor.

Curba de interacþiune se deter-
minã considerând diferite poziþii ale
axei neutre, în  secþiunea transver-
salã, ºi calculând efectele efor-
turilor interne pornind de la
blocuri de tensiuni (fig. 2).

Câteva comentarii
pe baza acestor norme 

Originea metodei de calcul 
În general, fie proiectanþii în oþel

au considerat pentru construcþiile
mixte o îmbunãtãþire a proiectãrii
construcþiilor metalice, fie proiec-
tanþii în beton au dorit atingerea unei
rezistenþe sporite. În primul caz, au
fost folosite curbele europene de
flambaj pentru oþel, iar în al doilea
caz au fost adoptate metode de
proiectare a betonului.

Metodele de proiectare a con-
strucþiilor metalice modificate au fost
folosite în AISC ºi BS. ACI  foloseºte
o metodã de proiectare adoptatã
pornind de la metoda de calcul a
betonului armat, iar EC4 si DIN
folosesc o combinaþie a celor douã
metode. În mod distinct, codul
japonez foloseºte suprapoziþionarea
capacitãþilor portante individuale.

Capacitatea portantã
ºi factori de încãrcare

Standardele amintite folosesc
diferiþi factori pentru încãrcãri sau
pentru combinaþii de încãrcãri.

Standardele americane (ACI ºi
AISC) folosesc factori de redu-
cere φ (cu valori de 0,7 respectiv
0,85), în schimb în Europa se folo-
sesc coeficienþi parþiali de siguranþã
pentru materiale.

Se dau diferite valori pentru
materialele folosite, beton, oþel ºi
armãturã, de obicei de 1,5 pentru
beton, 1-1,1 pentru oþel, respectiv
1,5 pentru armãturã.

Standardul japonez AIJ foloseºte
metoda rezistenþelor admisibile,
împreunã cu recomandarea de a
verifica întotdeauna capacitatea por-
tantã ultimã pentru situaþia unui
eventual seism sever.

Rezistenþa betonului
Tabelul 1 oferã o comparare

rapidã a valorilor recomandate pen-
tru rezistenþele la compresiune ale
betonului.

Fig. 2: Curba de interacþiune adimensionalã pentru
compresiune excentricã

Tabelul 1
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Cristina TALPÃ – director tehnic ISOPAN

Venind în întâmpinarea cerin-
þelor pieþei, firma Isopan a achizi-
þionat anul acesta din Germania o
nouã linie tehnologicã cu un abkant
computerizat de ultimã generaþie,
de 8 m lungime, care realizeazã pro-
file din tablã cu grosimi cuprinse
între 2 ºi 3 mm, a cãrui falcã mobilã
permite realizarea unor profile cu
multe abkantãri cu unghiuri mai
închise, care nu se puteau executa
pânã acum pe utilajele de pe piaþã.

Linia tehnologicã este dotatã cu deru-
lator tablã, ghilotinã, maºinã de fâºiat.

Pe lângã varietatea formelor care
se pot executa pe aceastã linie tehno-
logicã, de reþinut este lungimea sa de
8 m, care face posibilã montarea

profilelor obþinute dintr-o bucatã,
nemaifiind necesarã înãdirea acestora.

Un alt avantaj al utilajului este sis-
temul cu falcã mobilã, care, spre deose-
bire de cel cu cuþit ºi prismã, dã o mare
precizie unghiurilor ºi, de asemenea,
datoritã acestei tehnologii, straturile de
zincare ale tablei nu au de suferit.

Pe lângã profilele zincate cele mai
uzitate de tip C, tip Z – se poate exe-
cuta o gamã largã de tipuri de profile,
care servesc ca elemente de structurã
uºoare (pane ºi rigle metalice, cadre
ferestre/uºi, montanþi etc.).

Profilele se pot executa din tablã
proprie, zincatã sau vopsitã într-o
gamã variatã de culori RAL (1,5–3 mm
grosime), sau la solicitare din tabla

clientului, iar fiºele tehnice de execuþie
pot fi solicitate specialiºtilor noºtri.

Avantajele utilizãrii profilelor zincate: 
reducerea greutãþii proprii a

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

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

montaj rapid;
costuri scãzute.

Asigurându-vã atât de calitatea
materialelor, cât ºi de întreaga noas-
trã disponibilitate în vederea fina-
lizãrii unor proiecte de referinþã, vã
stãm la dispoziþie cu informaþii ºi
soluþii tehnice. 

În zilele noastre, domeniul construcþiilor industriale a devenit tot mai solicitant prin permanenta cãutare a
unor soluþii optime ºi profitabile în ceea ce priveºte realizarea incintelor industriale metalice de mari dimensiuni,
rezistente, durabile ºi eficiente.

Noile concepte tehnologice de realizare a halelor industriale au dus la apariþia pe piaþa româneascã a unei
largi oferte de panouri termoizolante tip sandwich sau tip casetã ºi tablã cutatã cu interior izolant, profile meta-
lice, materiale cu care firma Isopan s-a impus pânã acum pe piaþa autohtonã.

Profile zincate (Z, C) – producþie proprie



Revista Construcþiilor mai 200772

Unele standarde folosesc rezis-
tenþa cilindricã, iar altele rezistenþa
cubicã.

În tabel s-au notat:
Fcyl – rezistenþa cilindricã a

betonului
Fcu – rezistenþa cubicã a betonului

spc – factor pentru luarea în con-
siderare a tensiunilor limitã

β, η, μ – factori pentru luarea în
considerare a rezistenþei crescute
datorate confinãrii.

Curbe de interacþiune 
În tabelul 2 se prezintã o com-

paraþie generalã între diferitele
coduri de care s-a amintit mai sus,
din punctul de vedere al obþinerii
curbelor de interacþiune.

Se constatã cã existã mari dife-
renþe în obþinerea capacitãþii por-
tante pentru compresiune cu
încovoiere în funcþie de standardul
folosit.

Rigiditatea echivalentã
Pentru considerarea zvelteþei,

este necesar calculul unei rigiditãþi
echivalente ( EI).

Diferitele standarde folosesc
diferite aproximaþii pentru a ajunge
la valoarea Ec care ia în considerare,
direct sau indirect, contracþia ºi
curgerea lentã. Ec este modulul de
elasticitate al betonului.

În tabelul 3 se prezintã valorile
recomandate de codurile amintite
mai sus pentru modulul de elastici-
tate al betonului.

Consideraþii privind zvelteþea
Efectul zvelteþei este luat în con-

siderare fie prin reducerea capaci-
tãþii portante, fie prin mãrirea valorii
momentului încovoietor. 

Codurile europene (BS 5400,
DIN ºi EC4) folosesc reducerea
capacitãþii portante, la fel ca ºi
codul AIJ. Alternativ, ACI foloseºte
un coeficient de majorare a momen-
tului încovoietor ºi defineºte o
excentricitate minimã, aºa cum s-a
arãtat mai sus. 

Recomandãrile AISC folosesc o
mãrire a valorii momentului pentru
forþa axialã cu încovoiere ºi o forþã
criticã pentru compresiune purã,
fãrã a se defini însã o excentricitate
minimã.

Tabelul 2

Tabelul 3

Tabelul 5

Tabelul 6

Tabelul 4
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Sub emblema FORTE, DUCTIL
STEEL îºi individualizeazã cali-
tatea pentru fiecare lot de produse
livrat pe poarta fabricii, iar punctele
de vânzare ale distribuitorilor sãi,
rãspândite în toatã þara, vã pun la
dispoziþie asemenea plase sudate
de înaltã performanþã.

În spiritul „legalizãrii“ calitãþii sin-
gulare, DUCTIL STEEL îºi marcheazã
profilul prin amprentarea plaselor
sudate cu iniþialele DS, deosebind
aceste produse de altele similare,
oferite de producãtorii concurenþi. 

Astfel, partenerii ºi clienþii DUCTIL
STEEL îºi vor putea da seama cu
uºurinþã de provenienþa structurilor
de armare pe care le achiziþioneazã,
identificând amprenta „DS“ pe toatã
lungimea barelor.

Este o practicã modernã ºi efi-
cientã prin care producãtorul con-
firmã viabilitatea produselor sale,
asumându-ºi toate consecinþele.
La rândul lor, beneficiarii au certitu-
dinea cã folosesc pentru construc-
þiile lor produse competitive.

AVANTAJELE PLASEI FORTE
În condiþiile menþinerii aceluiaºi

preþ de vânzare cu al plasei sudate
lisã, plasa amprentatã „DS“ are
numeroase avantaje tehnice:

o comportare mult mai bunã la
procesele de fisurare ºi deformare,
rezistenþa ºi durabilitatea construc-
þiilor fiind astfel garantate pe perioade
foarte mari de timp; 

aderenþã la beton mai mare
decât a celor netede (conform cerce-
tãrilor efectuate de Universitatea

Tehnicã de Construcþii Bucureºti),
ceea ce determinã performanþe
tehnice deosebite ºi avantaje privind
operaþiile de tratare ºi întreþinere a
betonului;

plasa sudatã amprentatã DUCTIL
STEEL poartã ca element de identifi-
care iniþialele „DS“, care atestã pro-
venienþa produsului ºi permite
diferenþierea sa faþã de produsele
concurente.

Aºadar, concurenþa îºi spune
cuvântul, iar deviza „clientul nos-
tru, stãpânul nostru“ are ca punct
de plecare calitatea produselor.
Oferta Ductil Steel este cert
competitivã pe piaþa materialelor
de construcþii. 

Plasa sudatã – FORTE
Calitatea DUCTIL STEEL Buzãu este de acum marcã înregistratã, bucurându-se de aprecieri din partea

beneficiarilor. În anul 2004, pornind de la exigenþele calitative pentru întreaga producþie, în premierã
pentru piaþa metalurgicã din România, DUCTIL STEEL SA a lansat sub numele FORTE o marcã de produs
pentru plasele sudate amprentate, mult solicitate în domeniul construcþiilor.



În tabelul 4 se prezintã o com-
paraþie a acestor consideraþii asupra
zvelteþei.

Excentricitate minimã
Valorile excentricitãþilor minime

recomandate de codurile amintite
sunt date în tabelul 5, în care BxH
sunt dimensiunile secþiunii transver-
sale, pentru o secþiune de formã
dreptunghiularã.

Proprietãþile materialelor
În majoritatea codurilor se dau

valori limitã pentru rezistenþa la
compresiune a betonului, respectiv

pentru cea la întindere a oþelului.
Limita superioarã a rezistenþei la
întindere a oþelului se considerã
atunci când betonul rãmâne stabil
pânã la atingerea curgerii în oþel
(tabelul 6).
Raportul de contribuþie al oþelului,

respectiv al betonului
la capacitatea portantã a secþiunii

În toate codurile europene sunt
incluse limitãri ale acestui raport.
Aceste valori sunt centralizate în
tabelul 7.

ÎN LOC DE CONCLUZII
Capacitatea portantã a stâlpului poate

fi evaluatã ca o sumã a capacitãþilor
portante ale elementelor componente.

Existenþa acestor diferenþe poate fi
datoratã urmãtoarelor motive: pe de o
parte, diferenþelor care apar în filozofia
proiectãrii ºi, pe de altã parte, cuan-
tificãrilor numerice. Prima dintre aces-
tea acoperã consideraþii fundamentale,
cum ar fi distribuþia tensiunilor, iar cea
de-a doua este o consecinþã a folosirii
unor baze de date experimentale
specifice, pentru a ajunge la expresiile
matematice de proiectare actuale.

Ca metodã generalã de calcul se
acceptã calculul semiprobabilistic la
stãri-limitã. Chiar dacã aceste coduri
folosesc aceeaºi filozofie ºi aceleaºi
rezultate experimentale, în evaluarea
proprietãþilor finale ale secþiunii pentru
o încãrcare datã sau a capacitãþii por-
tante pentru o secþiune predefinitã,
pot apãrea anumite discrepanþe.
Acestea se datoreazã diferenþelor
care apar în considerarea factorilor de
siguranþã,  proprietãþilor materialelor,
considerãrii încãrcãrilor pe termen
lung etc. 

Tabelul 7
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Printre diversele tehnologii ºi
materiale utilizate la acoperirea con-
strucþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.

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

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

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

înclinaþie;
greutate redusã – acoperiºurile

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

rezistenþã la agenþii atmo-
sferici, nu puþine fiind acoperiºurile
fãlþuite care au traversat secolele.

Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite
sunt cuprul, zincul (a nu se con-
funda cu tabla zincatã) ºi aliajele
din aluminiu, materiale nobile
care ºi-au dovedit calitãþile în timp.

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

primul material capabil sã înfrunte
secolele. Culoarea strãlucitoare
naturalã a cuprului se modificã în
timp, trecând prin diferite nuanþe de
maro-închis. Pe suprafeþele încli-
nate, stratul protector de oxid con-
tinuã sã se dezvolte de-a lungul
timpului ºi, în cele din urmã, va
apãrea acea patinã verzuie caracte-
risticã produselor din cupru.

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

TECU CLASSIC;
TECU OXID – preoxidat, cu

aspect brunat;
TECU PATINÃ – pretratat pentru

aspect patinat.
Zincul este un material care s-a

consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de
acest material, multe din clãdirile de
prestigiu construite în perioada
interbelicã fiind acoperite cu zinc.
Un aliaj de tipul Rheinzink® se
obþine din zinc electrolitic cu grad de
puritate ridicat, prin adãugarea unei
cantitãþi bine determinate de cupru
ºi titan.

Tabla din zinc este rezistentã la
diferenþele de temperaturã, este
ignifugã ºi anticorosivã. Durata de
viaþã a învelitorilor din tablã de zinc –
chiar ºi în condiþii de mediu nefavora-
bile – este de cel puþin 80-100 de ani.

Un exemplu de aliaj de aluminiu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este
Falzonal de la f i rma NOVELIS
(Germania). Falzonalul este un amestec
de aluminiu, mangan ºi magneziu care
asigurã materialului maleabilitate.
Falzonal este vopsit PvdF în
culori variate (garanþie de mini-
mum 10 ani a strãlucirii vopselei) ºi
lãcuit cu lac poliester pe interior.

Proiectele de construcþii la care
poate fi utilizatã tehnica fãlþuirii sunt
foarte diverse ºi includ:

locuinþe private: case, vile,
blocuri mansardate etc.;

show-room-uri, magazine;
spaþii expoziþionale;
sãli de sport, bazine de înot;
clãdiri cu destinaþie turisticã:

hoteluri, cabane, pensiuni;
biserici;
obiective publice de prestigiu:

palate, muzee, imobile oficiale etc. 

Acoperiºuri fãlþuite

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

Str. Siriului 60A,
Sector 1, Bucureºti.

Tel.: 021-232.12.55, 021-232.24.81; 
Fax: 021-232.06.29.
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Materiale speciale pentru impermeabilizãri
În urma inundaþiilor care s-au

abãtut în timp asupra þãrii noastre ºi,
odatã cu creºterea cantitãþii de pre-
cipitaþii, a reapãrut în atenþia multor
proprietari de terenuri ºi case o
problemã extrem de sensibilã:
hidroizolaþia. Ne referim în mod spe-
cial la subsoluri, pivniþe etc. Dacã în
cazul construcþiilor ce urmeazã a fi
ridicate problema pare mai simplã,
în cazul celor existente, metodele
clasice se pot dovedi ineficiente.
Trebuie sã menþionãm cã, atât la
construcþiile subterane, cât ºi la
acoperiºuri, trebuie sã fie asiguratã
o întreþinere permanentã pentru o
bunã funcþionare a hidroizolaþiei.
Din pãcate, în destul de multe cazuri
avem de-a face cu o execuþie defec-
tuoasã sau folosirea materialelor
neperformante. 

Având în vedere cauzele enume-
rate mai sus, vom încerca sã oferim
soluþii de hidroizolare alternative,

folosind materiale de construcþie
produse de cãtre Fosroc Ltd. ºi
comercializate de SC Iridex Group
Plastic SRL. 

O etapã foarte importantã în
realizarea hidroizolaþiilor este pre-
gãtirea substratului. 

Astfel, pentru reparaþii sau colma-
tãri rapide ale elementelor din beton,
refacerea integritãþii pereþilor din
cãrãmidã sau beton la tunele, sub-
soluri ºi pivniþe, fundaþii, conducte
din beton, cãmine de vizitare sau
mine se foloseºte mortarul cu
întãrire rapidã pentru reparaþii ºi
colmatãri Renderoc Plug. Disponibil
în douã variante, cu întãrire la un
minut sau la 20 de minute, mortarul
Renderoc Plug este monocompo-
nent, preambalat pentru a evita vari-
aþiile în ºarjã, nu conþine cloruri ºi
prezintã o aderenþã superioarã la
substrat. Se aplicã cu mistria, asi-
gurând un contact maxim cu
suprafaþa ce urmeazã a fi reparatã
înainte ca mortarul sã facã prizã.

În continuare, se poate trece la
efectuarea unei noi hidroizolaþii.
Pentru aceasta, putem folosi mor-
tarul de impermeabilizare Integra.
Din utilizãrile sale putem enumera:
fundaþii, pereþi de retenþie a apei,
cãmine de vizitare sau conducte.
Integra este un sistem cristalin
hidroizolant al capilarelor din beton,
conþinând un amestec de cimenturi
Portland, agregate cuarþoase ºi

Aplicarea mortarului Integra

Strat de amorsã din Mulseal DP
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substanþe chimice speciale. În prezenþa
umezelii, compuºii chimici activi din
Integra penetreazã betonul ºi
reacþioneazã chimic cu oxidul de cal-
ciu liber pentru a produce cristale
insolubile. Creºterea cantitãþii de
cristale reduce porozitatea betonului,
blocând capilarele ºi acoperind
microfisurile non-structurale. Mortarul
reprezintã un tratament hidroizolant
real pentru condiþii hidrostatice, fiind
uºor de aplicat pe suprafeþele de
beton noi ºi vechi ºi putând fi utilizat
la suprafaþã sau subteran.

O altã gamã de produse de
hidroizolaþie moderne este repre-
zentatã de membranele lichide, ca
de exemplu Mulseal DP, o emulsie
bitum/latex gata preparatã, încorpo-
rarea cauciucului latex conferind
elasticitate membranei uscate. 

Domeniile de utilizare ale
Mulseal DP includ: folosirea ca
membranã hidroizolantã pentru
ziduri de sprijin, barierã de vapori
pentru panouri prefabricate sau ca
material pentru repararea fisurilor
fine de pe suprafeþele de asfalt.

Mulseal DP este rezistentã la
sulfaþii ºi sãrurile din sol, poate fi
aplicatã pe betonul proaspãt sau pe
suprafeþe umede ºi prezintã o
aderenþã excelentã la majoritatea
materialelor de construcþii. 

Înainte de aplicarea Mulseal DP,
suprafaþa suport trebuie curãþatã de
urmele de gheaþã, ulei, unsori, praf
sau muºchi ºi trebuie îndepãrtatã
apa care bãlteºte. Pe beton sau pe
zidãria din cãrãmidã, se va aplica un
strat de amorsã constând dintr-un
amestec 1:1 de Mulseal DP ºi apã.
Emulsia se aplicã în douã straturi
uniforme, cu bidineaua sau racleta. 

În continuare, vom prezenta un
studiu de caz pentru un subsol din
Bucureºti. Pe radier (aflat la cota
-1.50 m) a fost ridicat un perete din
zidãrie de cãrãmidã (de douã
cãrãmizi), hidroizolaþia fiind realizatã
prin intermediul cartonului bitumat,
protejat cu un strat de zidãrie de
protecþie. Datoritã aplicãrii defec-
tuoase a cartonului bitumat, subsolul
nu a fost corect etanºeizat, apãrând
infiltraþiile. Pentru a remedia aceastã
problemã într-un mod eficient atât
tehnic, cât ºi financiar, au fost luate
în calcul mai multe scenarii. Dintre
acestea a fost ales ºi, apoi, aplicat
cel mai eficient din punct de vedere
tehnic ºi, totodatã, accesibil din
punct de vedere financiar. Astfel, au
fost respectaþi urmãtorii paºi: dupã
decopertarea ºi realizarea sãpãturii
(în „tablã de ºah”) ºi curãþarea

peretelui de protecþie, s-a aplicat
direct pe zidãrie emulsia Mulseal DP.
Dupã atingerea maturitãþii mem-
branei, s-a trecut la protejarea aces-
teia prin tencuirea cu un mortar de
ciment pe care a fost apoi aplicat un
strat de Integra. Unul din avantajele
acestei proceduri constã în aplicarea
facilã ºi rapidã a Mulseal DP (se
aplicã la rece ºi nu necesitã mânã
de lucru calificatã, ca în cazul
aplicãrii la cald a altor membrane
hidroizolante). Rezultatul obþinut: o
hidroizolaþie de calitate, care,
datoritã dublei protecþii (Mulseal DP
ºi Integra), a dus la transformarea
subsolului, altãdatã de nefolosit, într-o
zonã sigurã ºi feritã de intemperii. 

SC Iridex Group Plastic SRL vã
stã la dispoziþie, oferindu-vã o gamã
largã de materiale ºi tehnologii spe-
ciale pentru construcþii. 

Tencuialã de protecþie din mortar de ciment
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Proiectarea planºeelor
CRITERII DE CONFORT

FAÞÃ DE VIBRAÞIILE PRODUSE DE ACTIVITATEA UMANÃ
prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI -

Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „I.Mincu“ Bucureºti 

SURSE DE VIBRAÞII ÎN CLÃDIRI 
Producerea vibraþiilor în clãdiri în

care nu se desfãºoarã activitãþi de
tip „industrial“ (locuinþe, birouri, spaþii
comerciale sau similare) se poate
datora mai multor surse:

deplasarea normalã a oame-
nilor pe planºee;

activitãþi specifice generatoare
de forþe dinamice (cu caracter de
impuls sau de miºcare periodicã):
dans, gimnasticã ritmicã/aerobicã,
concerte de muzicã ritmicã, alte
categorii de spectacole culturale sau
sportive etc.;

funcþionarea necorespunzã-
toare a unor echipamente electro-
mecanice (ascensoare, aparate de
climatizare) sau chiar a unor obiecte
electrocasnice. 

Din punctul de vedere al severi-
tãþii, aceste vibraþii pot fi clasificate
în patru categorii [8]:

i. vibraþii care nu sunt percepute
de ocupanþi;

ii. vibraþii care sunt percepute,
dar nu afecteazã confortul normal al
ocupanþilor;

iii. vibraþii care afecteazã confor-
tul ºi folosirea normalã a clãdirii;

iv. vibraþii a cãror severitate
poate conduce la afectarea sãnãtãþii
ocupanþilor.

În funcþie de durata lor, vibraþiile
înregistrate în clãdiri se împart în
douã mari grupe:

A. vibraþii tranzitorii, care se
amortizeazã rapid dupã ce au atins
valoarea  maximã, cum este cazul
vibraþiilor produse de cãderea unui
obiect greu.

B. vibraþii continue sau intermi-
tente care se manifestã neîntrerupt
pe perioade  lungi sau sunt separate
de perioade în care nu se manifestã,
cum este cazul vibraþiilor provocate
de grupuri de persoane ce se
deplaseazã.

EFECTUL VIBRAÞIILOR
ASUPRA OCUPANÞILOR CLÃDIRII
Efectul dezagreabil al unor categorii

de vibraþii asupra oamenilor se produce
atunci când acestea se aflã în domeniul
frecvenþelor proprii ale organelor
interne ale corpului omenesc. 

Aceste efecte (fig. 1) sunt dife-
renþiate în funcþie de frecvenþa
vibraþiei ºi de direcþia acesteia în
raport cu corpul:

de la picioare spre cap (axa „z“)
– cu maximã sensibilitate pentru frec-
venþele cuprinse în domeniul 4 ÷ 8 Hz;

din spate spre faþã (axa „x“) ºi
de la dreapta spre stânga (axa „y“) –
cu maximã sensibilitate pentru frec-
venþele cuprinse în domeniul 0 ÷ 2 Hz.

Standardul ISO 2361-2 [10] evi-
denþiazã, în ordinea gravitãþii aces-
tora, trei niveluri de consecinþe ale
vibraþiilor asupra oamenilor:

afectarea confortului;
afectarea capacitãþii de muncã; 
afectarea sãnãtãþii.

PREVEDERI REFERITOARE
LA LIMITAREA VIBRAÞIILOR

DATORATE OAMENILOR
Reglementãrile tehnice din mai

multe þãri conþin prevederi referi-
toare la verificarea criteriului de
confort legat de nivelul vibraþiilor
din clãdiri, provocate de miºcarea
oamenilor.

Prevederile se referã, în general,
la douã aspecte ale rãspunsului
dinamic:

ev i tarea fenomenelor  de
rezonanþã;

limitarea vibraþiilor planºeelor
cauzate de deplasarea oamenilor.

1. Standardul din Noua Zeelandã
NZS 4203 -1992 [13] prevede
obligativitatea verificãrii rãspun-
sului dinamic al clãdirilor în care se
produc aglomerãri de persoane sus-
ceptibile sã genereze vibraþii armo-
nice (este cazul clãdirilor în care se
desfãºoarã activitãþi precum dansul,
gimnastica, concertele ºi al tri-
bunelor pentru spectacole sportive). 

Toate aceste planºee trebuie sã
fie proiectate pentru evitarea
fenomenelor de rezonanþã.

2. Codul de proiectare din
Canada [14] conþine prevederi refe-
ritoare la:

nivelurile acceptabile de acce-
leraþie pentru vibraþiile provocate de
activitãþi ritmice;

încãrcarea dinamicã în timpul
unor activitãþi ritmice;

limitarea frecvenþei fundamen-
tale pentru planºee din beton, metal
ºi lemn, în cazul desfãºurãrii unor
activitãþi specifice.

3. EUROCODE 5 „Clãdiri din lemn“
[15] conþine prevederi referitoare la
limitarea vibraþiilor planºeelor.

Fig.1: Direcþiile de sensibilitate
la acþiunea vibraþiilor [1]

continuare în pagina 86
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Cititorii revistei îºi mai amintesc,
poate, cã atunci când am fãcut o
prezentare succintã a sistemelor
Murexin din domeniul Tehnicii/
Tehnologiei Construcþiilor (Bautechnik),
printre acestea, se afla ºi sistemul
de hidroizolaþii bituminoase apli-
cate la rece. Acesta se foloseºte, cu
precãdere, pe suprafeþe verticale la
fundaþii, cãmine, pereþi subsoluri la
clãdiri, garaje subterane, ziduri de
sprijin, construcþii inginereºti ºi de
artã etc., alcãtuirea fiind în funcþie de
gradul de protecþie ce trebuie asigu-
rat: contra umiditãþii terenului, a apei
fãrã presiune ºi a infiltraþiilor.

Sistemul poate fi extins ºi în
cazul apei sub presiune, dupã o
analizã de detaliu a situaþiei.

În lipsa unor norme europene
armonizate, sistemul/produsele sunt
agrementate tehnic de cãtre AT
ROM 2000; Agrementul Tehnic
nr. 020-03/138-2006 „Hidroizolaþii
bituminoase aplicate la rece
Murexin “ prelungeºte ºi modificã
AT 020-03/052-2003.

Suportul pentru hidroizolaþiile
bituminoase aplicate la rece poate fi:
zidãrie din cãrãmidã, zidãrie din
BCA, zidãrie din piatrã, beton simplu,
beton armat. Suportul trebuie sã fie

uscat, neîngheþat, neted, rezistent ºi
stabil.

Umplerea rosturilor la zidãrii,
corectarea defectelor de suprafaþã
la suporturile din beton, precum ºi
scafele de racordare între pereþi ºi
talpa fundaþiei se realizeazã cu
ajutorul mortarului de izolare –
Dichtungsschlämme.

Variante de alcãtuire a sistemului
În practica curentã se utilizeazã

în principal douã variante de alcã-
tuire a sistemului, ºi anume:

1. pentru protecþia contra umi-
ditãþii terenului

amorsã: vopsea bituminoasã 111 N;
hidroizolaþie: 1K Standard –

2 straturi, primul strat armat cu plasã
din fibrã de sticlã;

protecþie: polistiren extrudat XPS
– 3 cm lipit cu 2K Standard;

2. pentru protecþia contra apei
fãrã presiune ºi a infiltraþiilor

amorsã: vopsea izolatoare 111 N; 
hidroizolaþie: 2K Standard –

2 straturi, primul strat armat cu plasã
din fibrã de sticlã;

protecþie: polistiren extrudat
XPS – 3cm lipit cu 2K Standard.

Avantajele principale ale hidroizo-
laþiilor bituminoase aplicate la rece:

simplitate, aplicare uºoarã;
se „muleazã“ bine pe suport;
se „usucã“ repede;
sunt elastice, creeazã o peliculã

continuã;
culoare neagrã, uºor de controlat

pe suport;
prietenoase pentru om ºi mediu

– fãrã solvenþi.
Produse componente: caracteristici
Caracteristicile principale ale pro-

duselor care alcãtuiesc sistemele
sunt prezentate în tabelul 1. 

SISTEMUL  MUREXIN
DE HIDROIZOLAÞII BITUMINOASE

APLICATE LA RECE
ing. Mihalache PÃUN –  Product Manager Murexin, Baumit România

Tabelul 1

* Observaþii
1. Protecþia hidroizolaþiei se face cu plãci din polistiren extrudat XPS de 3 cm grosime, lipite prin puncte

cu 2 K Standard. Umplutura se poate realiza numai dupã minimum 24 ore.
2. Vopseaua bituminoasã 111 N, aplicatã în 3 straturi, poate constitui ea însãºi o hidroizolaþie bunã, de

protecþie contra umiditãþii terenului, în cazul fundaþiilor, a cãminelor de canalizare etc; consumul în acest caz
este de circa 0,5–0,6 kg/m2.

3. Datã fiind politica generalã de înlocuire a produselor cu solvenþi, varianta de vopsea bituminoasã fãrã
solvenþi LF se poate utiliza în locul vopselei 111N.
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CRITERIUL DE CONFORT
FAÞÃ DE VIBRAÞIILE PRODUSE

DE ACTIVITATEA UMANÃ
Pentru clãdirile curente, cu

deschideri mici ºi moderate, ale
cãror planºee sunt executate din
beton armat, sau, anterior, din profile
metalice cu bolþiºoare de cãrãmidã,
rigiditatea care se realizeazã implicit
este suficientã pentru a evita dome-
niul frecvenþelor generatoare de
inconfort (frecvenþele proprii sunt, în
general, mai mari de 10 ÷ 12 Hz). La
construcþiile existente cu planºee din
lemn, în cazul deschiderilor relativ
mari se manifestã însã, în multe situ-
aþii, vibraþii supãrãtoare chiar în
condiþii normale de exploatare (cir-
culaþia oamenilor în încãperi).

În cazul clãdirilor moderne, cu
materiale uºoare ºi cu rezistenþe
superioare, fenomenul este favorizat
de mai multe elemente:

reducerea masei proprii a
planºeului;

creºterea deschiderilor;
reducerea rigiditãþii planºeului;
reducerea amortizãrii specifice. 

Extinderea folosirii soluþiilor
structurale cu materiale uºoare
(metal ºi lemn) pentru planºeele
clãdirilor a pus în evidenþã necesi-
tatea verificãrii acestora, în cadrul
proiectãrii la starea limitã a
exploatãrii normale (SLEN), pentru
satisfacerea criteriului de confort
faþã de efectul vibraþiilor asupra uti-
lizatorilor. 

Acest criteriu poate fi formulat
prin corelarea domeniilor de variaþie
a parametrilor de care depinde
rãspunsul uman la o miºcare vibra-
torie: acceleraþia ºi/sau viteza
miºcãrii ºi intervalul de frecvenþe în
care aceasta se produce.

Limitele acestor domenii ºi core-
larea lor sunt dificil de definit, cu
exactitate, deoarece nivelul de
„acceptare“ sau „neacceptare“ este,
în general, subiectiv ºi depinde în
mod esenþial de particularitãþile

de sensibilitate ale indivizilor ºi de
contextul în care se produce miºca-
rea respectivã. 

Astfel, de exemplu, norma brita-
nicã [9] identificã mai mulþi parametri
care influenþeazã limitele accep-
tabile ale confortului: 

a) ambianþa: ambianþã liniºtitã
sau activã (locuinþã, birou, spaþiu
comercial, spaþiu de învãþamânt etc.);

b) frecvenþa vibraþiilor: accelera-
þiile din domeniul frecvenþelor înalte
(<40Hz) sunt mai puþin supãrãtoare;

c) durata: vibraþiile de scurtã
duratã cu frecvenþe înalte sunt
acceptate mai uºor;

d) conºtientizarea/prevenirea:
miºcãrile vibratorii a cãror producere
este aºteptatã sunt acceptate mai
uºor; 

e) momentul producerii vibraþiilor:
o miºcare produsã noaptea este mai
neplãcutã, deranjeazã mai mult,
decât o miºcare similarã produsã
ziua.

Din aceste motive, indicaþiile can-
titative furnizate de diferite studii ºi
reglementãri trebuie sã fie conside-
rate ca având mai mult un caracter
orientativ, graniþa între cele douã
domenii – acceptabil/inacceptabil –
fiind insuficient de bine precizatã.

Pentru necesitãþile de proiectare
curentã, criteriul de confort poate fi
formulat folosind standardul ISO
10137 [11]. Acesta defineºte o curbã
de bazã pentru acceleraþiile accepta-
bile în funcþie de frecvenþa miºcãrii,
precum ºi coeficienþi de multiplicare
corespunzãtori factorilor de mediu
ambiant menþionaþi mai sus (valorile
sunt acceptate în mai multe þãri).
Aceºti coeficienþi sunt daþi în tabelul 1.

Reprezentarea sinteticã a crite-
riului ISO a fost datã în [12] sub forma
unei singure diagrame (evident mai
uºor de folosit în proiectare) care
include atât diagrama de bazã, cât ºi
curbele rezultate prin aplicarea coe-
ficienþilor de amplificare pentru prin-
cipalele funcþiuni afectate (fig. 2). 

PROIECTAREA PLANªEELOR
PENTRU SATISFACEREA CRITERIULUI

DE CONFORT
Criterii de proiectare

Proiectarea planºeelor pentru
satisfacerea criteriului de confort
faþã de vibraþiilor produse de miºca-
rea oamenilor pe planºee are în
vedere douã aspecte:

1. evitarea fenomenelor de rezo-
nanþã care pot fi provocate de anu-
mite activitãþi generatoare de forþe
dinamice armonice sau impulsuri;

2. limitarea parametrilor vibraþiilor
produse de deplasarea oamenilor pe
planºee.

Trebuie sã menþionãm cã, de
regulã, planºeele proiectate pentru
evitarea fenomenelor de rezonanþã
conform capitolului „Proiectarea
pentru evitarea rezonanþei” nu satis-
fac automat ºi cerinþele de limitare a
vibraþiilor cauzate de mersul oame-
nilor pe planºee, astfel încât veri-
ficãrile cu criteriile date la capitolul
„Proiectarea pentru limitarea
rãspunsului dinamic“ sunt întot-
deauna necesare. 

Reducerea efectelor vibraþiilor
cvasi-permanente induse de echipa-
mente generatoare de vibraþii se
realizeazã, de regulã, prin introduce-
rea unor elemente izolatoare între
echipament ºi planºeu, împiedicând
sau limitând astfel transmiterea
vibraþiilor în întreaga clãdire.

În cazul vibraþiilor produse de
miºcarea persoanelor pe planºee,
acest procedeu nu mai poate fi apli-
cat ºi este evident cã singura soluþie

Fig. 2: Domenii acceptabile
„acceleraþie/frecvenþã“ [12]

Tabelul 1

urmare din pagina 84

continuare în pagina 88



Lucrãri de hidroizolaþie
ºi hidrotermoizolaþie

MEDIA CITY HP este o com-
panie specializatã în execuþia
lucrãrilor de hidroizolaþie ºi hidroter-
moizolaþie. Ceea ce o diferenþiazã
de celelalte companii similare de
pe piaþa româneascã este calitatea
foarte înaltã a lucrãrilor executate.
Pentru a menþine acest standard
înalt, compania dispune de per-
sonal calificat ºi logisticã necesarã
pentru acest gen de lucrãri.

Principalele materiale utilizate
sunt importate direct din Belgia ºi
sunt produse ale concernului IKO,
cel mai mare producãtor de materi-
ale hidroizolatoare din lume, care
dispune de linii de producþie în
peste 10 þãri. 

Cele mai utilizate produse sunt:
1. De la IKO SALES INTERNA-

TIONAL (Ham – Belgia):
Gama ARMOUR – membrane

bituminoase aditivate cu APP cu
flexibilitate la rece între -8 0C ºi
-15 0C;

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

brane bituminoase aditivate cu
SBS cu flexibilitate la rece pânã
la -20 0C.

Gama POLYGUM HI-TECH –
membrane bituminoase aditivate
cu tripolimeri cu dublã armãturã
(poliester ºi fibrã de sticlã) ºi flexi-
bilitate la rece pânã la -20 0C;

Gama VINALAN – membranã PVC;
Gama SPECTRAROOF –

membranã TPE – poliolefinã
termoplasticã elastomericã.

Din anul 2005, MEDIA CITY HP
comercializeazã cu succes în
România geotextile, geosintetice ºi
geocompozite TENCATE – Austria. 

MEDIA CITY HP executã ºape
de pantã sau de protecþie cu
utilaje proprii.

MEDIA CITY HP este aplicator
autorizat SIKA în domeniul etan-
ºãrilor ºi impermeabilizãrilor.

NOU: hidroizolaþii la fundaþii
cu produsul SIKA – IGOLFLEX 

Avantaje:
aderenþã totalã pe suprafaþa

de beton;
elasticitate;
se aplicã ºi pe suport umed;
productivitate foarte mare

(produsul este pulverizat cu pompa
de mare presiune).

Garanþia tuturor lucrãrilor exe-
cutate 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;
PanVi tan;
Spi ta lu l  Col þea;
Rostock;
ansambluri rezidenþiale ºi

altele. 

Bd. Unirii nr. 27, Bl. 15, Sc. 2, Ap. 42, Sector 5, Bucureºti
Tel.: 021/335.72.42; Fax: 021/335.72.43

E-mail: office@mediacityhp.ro
www.mediacityhp.ro
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este separarea eficientã, prin
mãsurile adoptate la proiectare, a
frecvenþelor proprii ale clãdirii ºi ale
planºeului de frecvenþele miºcãrilor
care constituie excitaþia.

Determinarea frecvenþelor proprii
ale elementelor structurale

Calculul frecvenþei proprii funda-
mentale a unui element de con-
strucþie se poate face prin metode
exacte sau prin metode aproximative.

Þinând seama de numãrul mare
de date imprecise/inexacte care
intervin în calculele de acest tip se
preferã folosirea unor formule aproxi-
mative care sunt uºor de aplicat ºi a
cãror precizie este consideratã satis-
fãcãtoare pentru scopurile practice. 

Expresiile frecvenþei fundamen-
tale a elementelor structurale de
bazã (grinzi ºi plãci) cu mase uni-
form distribuite ºi/sau concentrate
sunt date în manualele de dinamica
structurilor.

Pentru elementele simple de
structurã, calculul frecvenþei modului
fundamental f1 (în Hz) se poate face
direct din relaþia de bazã a dinamicii

în care
Δs este sãgeata staticã maxi-

mã, în „cm“ produsã de încãrcarea
totalã prezentã pe elementul struc-
tural în momentul în care se produce
excitaþia. 

Aceastã sarcinã poate fi:
- încãrcarea de exploatare (valoa-

rea nominalã), în cazul clãdirilor de
locuit (locuire individualã sau colec-
tivã) ºi clãdirilor de birouri fãrã posi-
bilitãþi de aglomerare a persoanelor;
se recomandã în acest caz ca încãr-
cãrile de exploatare sã fie luate în
calcul numai cu fracþiunea de lungã
duratã (nd din STAS 101010/OA-77,
tab. 5);

- încãrcarea de calcul, în cazul
clãdirilor unde sunt posibile aglome-
rãri importante de persoane.

C este un coeficient care
depinde de tipul elementului struc-
tural ºi de schema staticã a acestuia. 

Calculul frecvenþelor proprii
ale grinzilor

Pentru calculul primei frecvenþe
proprii a grinzilor, valorile coeficien-
tului „C“ din ecuaþia (1) se iau din
tabelul 2.

Sãgeata staticã Δst se calculeazã
cu metodele staticii construcþiilor.

Pentru grinzile cu masã uniform
distribuitã „m“ ºi cu o masã concen-
tratã „M“ într-o poziþie oarecare, se
înlocuieºte „M“ cu o masã echiva-
lentã datã de relaþia Mechiv = M + αmL,
unde „L“ este deschiderea grinzii.
Calculul coeficientului α se poate face
cu procedeul propus în [16]. 

Pentru unele cazuri particulare
curente, expresiile masei echiva-
lente sunt:

grinda simplu rezematã cu masa
M la mijlocul deschiderii Mechiv ≅ M +
0,5 mL;

grinda dublu încastratã cu masa
M la mijlocul deschiderii Mechiv ≅ M +
0,4 mL;

grinda în consolã cu masa M la
vârful consolei Mechiv ≅ M + 0,25 mL.

Pentru frecvenþele modurilor 2 ºi 3,
calculul se conduce conform meto-
delor dinamicii structurilor. 

Exemplul 1
Calculul primei frecvenþe proprii

pentru un planºeu cu grinzi din lemn
cu dimensiunile 15 x 25 cm dispuse
la interax de 90 cm. Deschiderea
grinzilor L = 550 cm. 

Grinzile sunt rezemate pe pereþi
din zidãrie ale cãror deformaþii sunt
neglijabile. Ca atare se poate con-
sidera cã frecvenþa proprie a
planºeului este identicã cu frecvenþa
proprie a fiecãrei grinzi (se negli-
jeazã efectele legãturilor transver-
sale între grinzi).

Greutatea proprie a planºeului –
valoarea nominalã – 180 daN/m2. 

Fracþiunea de lungã duratã din
încãrcarea utilã: q = 0,4 x 150 =
60 daN/m2

Încãrcarea totalã pe grindã:
qtot = 0,90 (180 + 60) = 216 daN/m.

Momentul de inerþie al grinzii
Igr ≅ 19500 cm4. 

Modulul de elasticitate longitudi-
nal al lemnului El = 110000 daN/cm2.

Sãgeata maximã pentru grinda
simplu rezematã cu încãrcare uni-
form distribuitã

Rezultã Δst = 1,20 cm. Cu C = 5,6,
din formula (1) rezultã

f0 = 5,1 Hz
Notã. Verificãrile de rezistenþã ºi

rigiditate dau urmãtoarele rezultate:
rezistenþã (SLU)

– încãrcare pe grindã: 0,9 (180 +1,4
x 150) = 350 daN/m

– efort unitar σmax = 84,9 daN/cm2 OK!
rigiditate (SLEN)

– încãrcare pe grindã: 0,9 (180 +
150) = 300 daN/m

– sãgeata fmax = 1,66 cm, fmax / L =
1/330 OK!

Calculul frecvenþelor proprii
ale plãcilor

În cazul plãcilor cu încãrcare uni-
form distribuitã (p), având raportul
laturilor cuprins între L2/L1 = 1,0 ÷ 2,0,
simplu rezemate sau încastrate pe
toate laturile, calculul frecvenþei pro-
prii a modului fundamental se poate
face, cu suficientã precizie, folosind
relaþia:

unde Δst este sãgeata staticã în cen-
trul plãcii (în cm) sub încãrcarea „p“.

Calculul sãgeþii Δst se face cu for-
mulele cunoscute pentru calculul
plãcilor elastice, – vezi de exemplu [17].

Frecvenþa proprie a modului fun-
damental al unei plãci dreptunghiu-
lare din beton armat cu laturi L1 ºi L2
(L1 ≤ L2) ºi grosime „h“ se poate
determina ºi direct, din teoria gene-
ralã a dinamicii plãcilor elastice, cu
relaþia

unde 
Eb – modulul de elasticitate longi-

tudinal al betonului, în N/mm2 (STAS
10107/0-90 tab. 7);

p – încãrcarea de proiectare pe
placã, pentru SLEN, în kN/m2;

h – grosimea plãcii, în m;
L1 – latura scurtã a plãcii, în m;
Cpl coeficient care þine seama de

raportul μ = L1/L2 ºi de condiþiile de
rezemare pe contur  ale plãcii din
tabelul 3.

[1]

[1a]

[2]

Tabelul 2
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În cazul plãcilor cu alte condiþii de
rezemare sau pentru frecvenþele
modurilor superioare, calculul se
face cu metodele generale ale
dinamicii plãcilor elastice.

Exemplul 2
Calculul frecvenþei proprii pentru

o placã de beton armat cu dimensiu-
nile 5,50 x 5,50 m ºi grosimea de
13 cm. Placa este încastratã pe con-
tur (continuitate cu plãcile adiacente).

Încãrcarea permanentã:
greutate proprie placã:

0,13 x 2500 = 325 daN/m2

pardoseala:             150 daN/m2

tencuiala la intrados:   40 daN/m2

Total:  515 daN/m2

Încãrcare utilã (fracþiunea de lungã
duratã nd = 0,4) : 0,4 x 150 = 60 daN/m2;

Încãrcare de calcul p = 515 + 60
= 575 ≅ 600 daN/m2 = 6 kN/m2; 

Beton clasa C16/20:
Eb = 27.000 N/mm2;

Din tabel avem Cpl = 167,1
ºi rezultã f1 = 17,4 Hz
Exemplul 3
Se reface calculul pentru aceeaºi

placã folosind formula (2).
Sãgeata staticã în mijlocul plãcii

sub încãrcarea „p“ este datã de relaþia

Pentru placa de beton coeficien-
tul lui Poisson se ia μ = 0,20 ºi coefi-
cientul k0 = 0,0152.

Cu valorile de mai sus rezultã
Δst = 0,135 cm ºi din (1a) rezultã

f1 = 17,2 Hz (-1,15%) 
LIMITE DE ACCEPTARE

PENTRU RÃSPUNSUL DINAMIC
AL PLANªEELOR 

Limitele de acceptare ale vibra-
þiilor planºeelor sunt diferenþiate în
funcþie de utilizarea clãdirii ºi se
referã la:

acceleraþia miºcãrii;
frecvenþa oscilaþiilor;
durata miºcãrii oscilatorii.

Niveluri de acceleraþie acceptabile
Conform [3], nivelurile de acce-

leraþie acceptabile pentru diferite
funcþiuni afectate de activitãþi ritmice
(care produc vibraþii tranzitorii) sunt
date în tabelul 4.

Valorile înscrise în tabelul 4 þin
seama atât de tipul activitãþii care
constituie sursa vibraþiilor, cât ºi de
cea a persoanelor care recepteazã
vibraþii. Pentru proiectare se reco-
mandã valorile inferioare.

Niveluri minime de frecvenþã
a planºeelor 

În [18] se dau urmãtoarele valori
minime pentru frecvenþa fundamen-
talã a planºeelor cu diferite alcãtuiri
în funcþie de activitatea care se
desfãºoarã (tabelul 5a).

Diferenþierea în funcþie de tipul
structurii planºeului se datoreazã
capacitãþii de amortizare specifice
fiecãrei alcãtuiri în parte. 

În [5] datele sunt mai diversificate
în ceea ce priveºte alcãtuirea
planºeelor (tabelul 5b).

Aceste frecvenþe sunt asociate
cu limitarea acceleraþiilor de vârf la
urmãtoarele valori:

amax = 0,02 g pentru sãli de dans; 
amax = 0,05 g pentru sãli de

gimnasticã ºi stadioane.
În cazul sãlilor în care se

desfãºoarã activitãþi ritmice (de tip
gimnasticã aerobicã), limitarea infe-
rioarã a frecvenþei se referã ºi la
armonicele superioare (pânã la
frecvenþa modului 3).

Evaluarea acþiunii dinamice
pentru diferite tipuri de activitãþi 
Una dintre principalele cauze ale

vibraþiilor din clãdiri sunt forþele
dinamice cu caracter repetitiv
datorate unor activitãþi cum sunt
dansul ºi exerciþiile de gimnasticã
(sãrituri în grup de exemplu) (fig. 3).

Fig. 3: Forþe dinamice pe planºee [18]

Tabelul 3 Tabelul 4

Tabelul 5a

Tabelul 5b
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Evaluarea parametrilor acþiunii
dinamice provocate de diferitele
tipuri de activitãþi care genereazã
vibraþii este datã în [3], [5] ÷ [7] pe
baza datelor rezultate din cercetarea
unor situaþii curente (de exemplu,
pentru un numãr de 20 persoane în
cazul determinãrii coeficientului
forþei dinamice – α). Aceste valori,
date în tabelul 6, variazã în limite
relativ largi ºi proiectantul urmeazã
sã aleagã valoarea de calcul cea
mai plauzibilã ºi, în cazuri speciale,
chiar valori diferite (de exemplu,
pentru estimarea greutãþii partici-
panþilor când se apreciazã cã densi-
tatea acestora poate fi mai mare). 

PROIECTAREA
PENTRU EVITAREA REZONANÞEI
Pe baza mai multor cercetãri, în

[5] s-a stabilit cã, pentru evitarea
rezonanþei, frecvenþa fundamentalã
a elementelor planºeului (fpl) trebuie
sã satisfacã relaþia:

în care notaþiile sunt urmãtoarele:
f – frecvenþa excitaþiei (tab. 6);
αGp – forþa dinamicã de calcul

(tab. 6);
Gt = G0 + αGp – greutatea totalã

a planºeului;
G0 – greutatea proprie a plan-

ºeului (care include ºi greutatea
finisajelor;

K = 1,3 pentru grinzi simplu
rezemate sau continue;

K = 1,5 pentru plãci pe douã
direcþii sau în consolã;

K = 2,0 pentru planºee pe care
se desfãºoarã exerciþii de gimasticã
(sãrituri);

a0 – acceleraþia acceptabilã pentru
funcþiunea respectivã în % din g (tab. 4).

Exemplul 4
Verificarea unui planºeu din

beton armat dintr-o locuinþã pentru
vibraþiile produse de deplasarea nor-
malã a persoanelor (mersul obiºnuit).

Se considerã cazul plãcii de la
exemplele 2 ºi 3.

Încãrcarea permanentã pe planºeu
este G0 = 515 daN/m2;

Forþa dinamicã de calcul αGp =
0,50 x 80 = 40 daN/m2;

Greutatea totalã a planºeului Gt =
G0 + αGp = 595 daN/m2;

Coeficientul K = 1,5;
Frecvenþa proprie a plãcii calcu-

latã cu formula (2) este fpl = 17,4 Hz.
Considerând valoarea cea mai

defavorabilã a frecvenþei excitaþiei
pentru acest tip de activitate f = 2,5 Hz
(tabelul 6), din formula (3) rezultã
a0 = 0,22% g < 0,4% g care este
valoarea minimã din tabelul 4. 

Condiþia de evitare a rezonanþei
este îndeplinitã.

Exemplul 5 
Se verificã planºeul din lemn din

exemplul 1.
Greutatea proprie a planºeului

(aferentã unei grinzi) G0 = 160 daN/m;
Greutatea persoanelor (aferentã

unei grinzi) Gp = 72 daN/m;
Forþa dinamicã de calcul αGp =

0,5 x 72 = 36 daN/m;
Greutatea totalã pentru o grindã

Gt = 196 daN/m;
Coeficientul K = 1,3;
Frecvenþa proprie a grinzii calcu-

latã în exemplul 1 este fpl =5,1 Hz.
Considerând valoarea cea mai

favorabilã a frecvenþei excitaþiei pen-
tru acest tip de activitate f = 1,5 Hz
(tabelul 6), din formula (3) rezultã
a0 = 2,26% > 0,7% care este valoa-
rea maximã admisã din tabelul 4. 

Condiþia de evitare a rezonanþei
nu este îndeplinitã. 

PROIECTAREA PENTRU LIMITAREA
RÃSPUNSULUI DINAMIC

Limitarea rãspunsului dinamic al
planºeelor are ca scop evitarea
domeniilor de acceleraþii ºi frecvenþe
în care miºcãrile unei persoane sau
ale unui grup de persoane deran-
jeazã celelalte persoane din clãdire.

Deplasarea unui om pe planºeu
este definitã în raport cu „impulsul
standard provocat de impactul
tocului încãlþãmintei unei persoane
cu greutatea de 77 kg, care îºi
reazemã greutatea pe vârfurile
picioarelor, având câlcâiele ridicate
cu 6,35 cm, ºi care îºi lasã brusc
greutatea pe tocuri“.

În literaturã sunt cunoscute mai
multe criterii pentru evaluarea ris-
cului de producere a unor vibraþii
inacceptabile. Majoritatea acestora
se bazeazã pe mãsurãtori in situ ºi
pe studierea reacþiilor utilizatorilor.

Principalele criterii folosite în
practicã sunt:

Criteriul de proiectare Allen-
Murray

Acest criteriu se aplicã planºe-
elor care lucreazã în principal pe
douã direcþii (structuri în cadre din
oþel cu planºee cu grinzi principale
ºi secundare ºi placã din beton
monolit sau structuri în cadre din
beton armat cu plãci din beton)
care au frecvenþa fundamentalã
a planºeului mai micã de 9 Hz.
În acest domeniu, criteriul de
proiectare este limitarea accele-
raþiei rãspunsului, aºa cum se
poate aprecia ºi din fig. 2.

Metoda nu este aplicabilã pentru
planºeele care au rigiditate numai pe
o singurã direcþie, aºa cum este
cazul planºeelor cu grinzi din lemn. 

Tabelul 6

[3]
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Criteriul de acceptabilitate este
ilustrat în diagrama din fig. 4 în
funcþie de tipul activitãþii ºi de coefi-
cientul de amortizare ζ, pentru cazul
planºeelor metalice cu placã din
beton armat.

Criteriul de proiectare Ohlsson 
Criteriul este aplicabil numai

planºeelor ortotrope, cum este cazul
planºeelor din lemn ºi numai pentru
cele a cãror frecvenþã fundamentalã
este mai mare de 8 Hz. În acest
domeniu criteriul de proiectare este
limitarea vitezei vibraþiilor provocate
de un impuls unitar. Cercetãrile lui
Ohlsson [19] au fost completate în
Noua Zeelandã care a impus condiþii
de acceptabilitate mai severe [20].

Criteriul de acceptabilitate pentru
acest caz este dat în diagrama din
figura 5 în funcþie de tipul activitãþii ºi
de coeficientul de amortizare σ0 = f1ζ.
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Pretutindeni alãturi
Standul Doka de la Târgul de Con-

strucþii BAUMA 2007 a oglindit forþa ino-
vaþionalã a firmei noastre. Pe o suprafaþã de
3.500 mp, într-o locaþie impresionantã a
expus ultimele noutãþi din domeniu, stârnind
interesul a peste 100.000 de vizitatori.

Una dintre noutãþile în domeniu
prezentate de Doka la aceastã mani-
festare expoziþionalã a fost Schela por-
tantã STAXO 100.

Schelele portante STAXO 100
În construcþiile civile sau industriale,

apar frecvent situaþii când sarcini mari
trebuie susþinute la înãlþimi mari.
Rãspunsul firmei Doka la aceastã
problemã este sistemul cunoscut sub
numele de Schelã portantã STAXO,
prezentat cu ocazia Târgului BAUMA
2007 sub o formã nouã: STAXO 100.

STAXO 100 – schelã cu cadre de
oþel suplimentare, robuste ºi rezistente
la îndoire, pentru înãlþimi mari ºi sarcini
grele, cu o forþã portantã mãritã pânã la
100 kN/picior.

Baza mare a turnurilor le conferã o
mare stabilitate ºi, implicit, rezistenþã
mãritã la sarcini orizontale, la vânt.

Caracteristicile sistemului sunt: insta-
larea rapidã ºi facilã, capacitate portantã
mare, versatilitate, piese puþine. Practic,
putem vorbi de urmãtoarele componente
ale sistemului: cadre din oþel zincat cu
scarã integratã în cadrul turnului de acces
cu/fãrã trapã, la dimensiunea de 60 cm, ºi
cruci diagonale.

Descrierea sistemului
Cadrele de oþel au lãþimea de 1,52 m

ºi trei înãlþimi: 0,90, 1,20 ºi 1,80.
Combinaþiile dintre cadre permit o adaptare
pe înãlþime într-un raster de 30 cm. 

În plan orizontal, cadrele pot fi dis-
puse între 1,00 m ºi 2,50 m în raster de
50 de cm.

Cadrele se leagã între ele prin cruci
diagonale cu lungimi de la 0,60 m la
3,00 m pentru a realiza diferite dis-
tanþe între cadre.

Cadrele de înãlþimi diferite se identi-
ficã uºor prin clipsuri de plastic colorate
diferit ºi imprimarea dimensiunilor pe
cadre. Crucile diferite au bucºe din plastic
de culori diferite.

Montarea schelelor
Schelele STAXO se monteazã rapid

prin îmbinarea simplã pe verticalã fãrã
piese suplimentare. Bucºele de legãturã
ºi arcurile de siguranþã sunt integrate în
cadre – nu sunt demontabile ºi, ca atare,
nu existã riscul pierderii. Avantajul uti-
lizãrii la înãlþimi mari este  evident.

Crucile diagonale – care constituie în
fapt o singurã piesã – se folosesc drept
contrafiºe verticale ºi orizontale. 

Montajul ºi asigurarea crucilor diago-
nale se fac tot fãrã piese suplimentare,
prin intermediul unor bolþuri fixate pe
cadre. Bolþurile sunt prevãzute cu sigu-
ranþe care gravitaþional stau în poziþia
„normal închis“. În acest fel, odatã mon-
tate diagonalele stau permanent asigu-
rate. Demontarea lor se poate face
numai prin decuplarea voluntarã a sigu-
ranþelor, conferind astfel sistemului
caracteristici de siguranþã la nivelul stan-
dardelor Uniunii Europene.

Datoritã sistemului sigur de asigu-
rare, turnurile acestei schele pot fi
montate ºi la sol în poziþie culcatã ºi apoi
ridicate în picioare cu macaraua.

Mutarea turnurilor în stare asamblatã
poate fi realizatã cu un cãrucior specia-
lizat sau cu un troliu, prin mutare pe roþi,
deci fãrã demontare.

Reglarea înãlþimii se poate face,
practic, la milimetru chiar ºi sub sarcinã,

cu ajutorul filetelor de reglare de la
piciorul tijã reglabil – la bazã – respectiv
al filetului de la capul furcã reglabil de la
partea superioarã.

Accesoriile sistemului
Schela STAXO este completatã cu

o serie de accesorii specifice, care o
fac aptã pentru o gamã largã de utilizãri.

Meritã menþionatã în primul rând
posibilitatea transformãrii turnului
fãcut din cadre de 1,20 m în turn de
acces, prin simpla instalare a elemen-
telor premontate de scarã. Se faciliteazã
astfel accesul rapid ºi în siguranþã la
înãlþimi mari.

Sistemul este dotat ºi cu podine de
montaj, utilizabile la instalarea turnurilor,
montanþi de balustradã, role de deplasare,
brãþãri ºi racorduri orientabile, diverse tije
de ancorare etc.

Domeniu de aplicabilitate
Cadrele sunt perfect compatibile cu

toate interfeþele celorlalte sisteme Doka,
putând prelua toate tipurile capete furcã,
grinzi de lemn sau metalice ºi astereala
doritã de clienþi.

Schelele STAXO pot fi combinate ºi
cu mese de cofrare asamblate, ideale
pentru construcþii administrative, nivele
de parcãri etajate etc., unde suprafeþele
mari necesitã soluþii de cofrare de mare
productivitate.

Schela STAXO este idealã ºi în con-
strucþii industriale, tunele, centrale ener-
getice, poduri, viaducte ºi alte aplicaþii
speciale, unde este nevoie de portanþe
mari ºi flexibilitate pentru secþiunea de
bazã.

Echipele de specialiºti ale departa-
mentelor tehnic ºi comercial ale firmei
Doka stau, în permanenþã, la dispoziþia
clienþilor cu soluþii tehnice de cofrare ºi
formule comerciale care sã vinã în
întâmpinarea necesitãþilor clienþilor sãi. 

Nu uitaþi: Cu noi clãdiþi viitorul!
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Sisteme de cofrare
pentru stâlpi

Panoul de bazã pentru stâlpi

cu înãlþimea de 300 cm ºi o

lãþime de 100 cm oferã cel mai

bun raport suprafaþã/preþ de pe

piaþã. Profilul metalic este reali-

zat din Fe 430, ce îi conferã o

rezistenþã crescutã cofrajului, iar

sudurile sunt conforme cu nor-

mativele europene DIN 4100 ºi

DIN 1912. 

Spre deosebire de un panou

standard, acesta are în compo-

nenþã 5 profile U perforate (ori-

ficiile sunt situate la 5 cm unul de

celãlalt). Structura panourilor

(având acelaºi sistem de orificii)

completatã de profilele metalice

permite prinderea morselor de

cofraje pentru realizarea stâlpilor.

În cazul pereþilor obiºnuiþi, este

suficient ca orificiile panourilor

sã fie închise cu dopurile din

cauciuc.

Profilul brevetat al panoului ºi

morsa de stâlp (singurul element

de îmbinare ºi aliniere) permit

alinierea ºi blocarea a douã

panouri împreunã pe toate cele

3 axe: verticalã, orizontalã ºi în

adâncime. Pentru cofrarea unui

stâlp cu o înãlþime maximã de
3 metri, sunt utilizate 3 morse, iar
pentru un stâlp cu o înãlþime
între 3 ºi 6 metri, sunt folosite
câte 5 morse la fiecare 3 metri
(foto1).

Rezistenþa sistemului este
de 7.000 kg/mp la presiunea
betonului proaspãt. Foaia
cofrantã este din tego mult i -
strat din lemn de mesteacãn,
acoperit cu film fenolitic de
220 g/mp.

Stâ lpu l  se compune d in
4 panouri ºi 12 morse de stâlp,
dimensiunea minimã fiind de 20
x 20 cm ºi cea maximã 80 x 80
cm. Pentru stâlpi mai mari, se
folosesc douã panouri prinse
între ele, dimensiunea maximã

fiind în acest caz 180 x 180 cm

(foto 2).

La cerere, firma noastrã poate

furniza ºi cofraje cu modul de

înãlþime de 270 cm, 150 ºi 135 cm,

precum ºi cofraje cu profilul

metalic zincat sau din aluminiu.

Foto 2Foto 2

Sistemul de cofrare EdilPonte este unul dintre cele mai avansate sisteme de pe piaþã în
momentul de faþã. Simplitatea în montaj, numãrul redus de accesorii ºi rezistenþa sporitã îl reco-
mandã pentru orice construcþie civilã sau industrialã.
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Monitorizarea comportãrii construcþiilor
În vizor: „CODUL CONSTRUCÞIILOR“

propus de INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCÞII
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN –

preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor

Apreciez din nou, în mod pozitiv, adoptarea acestei
formulãri în locul celei din actuala Lege nr. 10/1995, res-
pectiv „Comportarea în exploatare ºi intervenþii în timp“,
consideratã drept o componentã a sistemului calitãþii în
construcþii; ceea ce contribuie la asigurarea calitãþii în con-
strucþii nu este comportarea construcþiilor, ci tandemul
activitãþilor de urmãrire ºi intervenþie, care sã le asigure
realizarea ºi perpetuarea aptitudinii pentru exploatare.

Semnalez însã limitarea valabilitãþii acestui rol, intro-
dusã prin sintagma „în exploatare“, acceptabilã dacã negli-
jãm importanþa acestei activitãþi în alte faze de existenþã
a construcþiilor, respectiv fazele de execuþie, avarie,
conservare, demolare.

Dacã se pãstreazã sintagma „în exploatare“ trebuie sã
se renunþe la sintagma „pe toatã durata de existenþã“
folositã în textul care urmeazã. Existã posibilitatea de a
folosi sintagma „in situ“, adicã „pe locul de apariþie ºi exis-
tenþã, respectiv în amplasament“, care exprimã necesitatea
ºi oportunitatea de a monitoriza comportarea construcþiilor
în toate fazele existenþei lor, de la apariþie pânã la dispariþie
ca entitate autonomã.

Am folosit aici termenul de „monitorizare“ ca un substitut
pentru sintagma „urmãrire ºi intervenþie“ care exprimã legã-
tura indisolubilã între aceºti doi termeni ºi dã sens acti-
vitãþilor implicate.

Urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor nu repre-
zintã un scop în sine ºi ea se împlineºte abia prin realizarea
intervenþiilor pe construcþiile supuse urmãririi, astfel ca
acestora sã li se asigure aptitudinea pentru exploatare,
scopul fundamental al tuturor activitãþilor din construcþii.

În ceea ce priveºte sintagma „în timp“, folosirea ei în
definirea activitãþii de urmãrire ºi intervenþie este superfluã,
orice activitate neputându-se desfãºura decât în timp; dacã
urmãrirea comportãrii construcþiilor poate fi executatã ºi pe
stend, în laborator, pe calculator sau in situ, în schimb ea
nu se poate desfãºura decât în timpul unic cunoscut în
prezent.

Iatã de ce promovãm denumirea activitãþilor de urmãrire
ºi intervenþii sub forma de „Monitorizarea comportãrii in
situ a construcþiilor“. 

Pornind de la aceste considerente, formulãrile secþiunii I
„Dispoziþii generale“ apar ca insuficient  gândite ºi ar nece-
sita corecturi importante pentru clarificare ºi evitarea
confuziilor. Astfel:

„Art. 278 – Obiectul urmãririi comportãrii în exploatare a
construcþiilor ºi al intervenþiilor în timp este evaluarea stãrii
tehnice a construcþiilor ºi menþinerea aptitudinii la
exploatare pe toatã durata de existenþã a acestora“.

Trebuie specificat, mai întâi, cã „obiectul“ urmãririi ºi al
intervenþiilor este format din construcþiile înseºi, în timp ce
evaluarea stãrii lor tehnice ºi menþinerea aptitudinii lor pen-
tru exploatare pot fi considerate un „obiectiv“, dar ar trebui
sã fie un scop; apoi cã scopul comun al celor douã activitãþi,
respectiv al monitorizãrii comportãrii in situ a construcþiilor,
nu este doar evaluarea stãrii tehnice a construcþiilor ºi
menþinerea aptitudinii lor pentru exploatare, ci ºi refacerea
acesteia în caz de pierdere.

Mai clar ºi mai concis s-ar putea formula astfel: „Scopul
activitãþii de monitorizare a comportãrii in situ a construc-
þiilor este asigurarea/prezentarea aptitudinii lor pentru
exploatare întru satisfacerea cerinþelor de siguranþã,
confort ºi economicitate ale beneficiarilor lor“.

Dupã dispariþia în ceaþã a proiectului de lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcþii, iatã cã Inspectoratul de Stat în Construcþii se prezintã cu o nouã propunere de act
normativ: „Codul Construcþiilor“, plasat pe site-ul instituþiei, în vederea dezbaterii publice.

Noul proiect de act normativ are 483 de articole scrise mãrunt pe 88 de pagini de text ºi alte 16 anexe cu 47
de pagini. Cuprinsul textului este divizat în 11 titluri: I. Dispoziþii generale; II. Amenajarea teritoriului ºi urbanis-
mul; III. Proiectarea lucrãrilor de construcþii; IV. Autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii; V. Executarea
lucrãrilor de construcþii; VI. Exploatarea construcþiilor; VII. Transformarea construcþiilor; VIII. Sistemul
asigurãrii calitãþii în domeniul construcþiilor; IX. Executarea controlului de stat în domeniul construcþiilor; X.
Sancþiuni; XI. Dispoziþii tranzitorii ºi finale. 

Într-o primã luare de poziþie cu privire la acest proiect de act normativ, remarcãm prolixitatea textului,
înecarea sa în amãnunte, multe dintre acestea nesemnificative, declarative, improprii pentru textul unui act
normativ, cu atât mai mult dacã se intenþioneazã a-l promova ca lege. Textul propus nu satisface cerinþele
esenþiale pentru un act normativ, respectiv claritate, concizie, precizia exprimãrii, organizarea materialului,
longevitate. Ca urmare, prevederile cuprinse sunt greu de digerat!

Remarcãm, totodatã, ca un fapt pozitiv, adoptarea ideii cã ceea ce trebuie reglementat în construcþii sunt acti-
vitãþile din acest domeniu, cã o reglementare inteligentã  conduce implicit  la realizarea calitãþii în construcþii,
respectiv a unor construcþii apte pentru exploatare, sigure, confortabile ºi economice. De aceea, salut struc-
turarea proiectului de cod pe titluri ce reprezintã activitãþi, chiar dacã gruparea acestora ar putea fi corectatã.

Beneficiind de acordul scris al ISC pentru depãºirea interdicþiei de a folosi textul prin reproducere sau
utilizare în publicaþii, mi-am propus sã prezint o analizã criticã a textului capitolului III din titlul VI, respectiv
„Urmãrirea comportãrii în exploatare ºi intervenþiile în timp asupra construcþiilor“.

continuare în pagina 102
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Aceastã definire a scopului monitorizãrii com-
portãrii in situ a construcþiilor s-ar baza pe definirea
conceptului de aptitudine pentru exploatare a con-
strucþiilor cu care ar trebui sã înceapã textul Codului
Construcþiilor ºi care ar trebui sã fie fundamentul teo-
retic al acestei prescripþii. În esenþã, aptitudinea pentru
exploatare este datã de ansamblul calitãþilor unei con-
strucþii, o calitate fiind expresia unei performanþe de com-
portament (proprietate realizatã) care satisface condiþiile de
utilitate prevãzute de beneficiar.

Atrag atenþia cã este vorba despre aptitudinea pentru
exploatare ºi nu aptitudinea la exploatare, sau de
exploatare.

Contradicþia între „urmãrirea comportãrii în exploatare“
ºi „pe toatã durata de existenþã“ este evidentã ºi presupune
o alegere de care va trebui sã se þinã seama în tot textul.

„Art. 279 – (1) Dispoziþiile prezentului capitol
privind… ºi postutilizarea construcþiilor se aplicã tuturor
categoriilor de construcþii ºi este obligatoriu pentru toate
persoanele juridice ºi persoanele fizice implicate:
investitori, proiectanþi, executanþi, proprietari, adminis-
tratori, utilizatori“.

Dispoziþiile capitolului III ar trebui sã se refere doar la ce
este enunþat în titlul sãu; postutilizarea nu are ce cãuta aici
ºi nici chiar în codul construcþiilor, care se referã la con-
strucþiile ca atare ºi nu la ce se întâmplã cu componentele
sale dupã dezmembrarea lor.

În ceea ce priveºte domeniul de aplicare ºi implicaþiile
activitãþii de monitorizare a comportãrii in situ a construcþi-
ilor ar trebui avute în vedere ºi urmãtoarele considerente:

categoriile de construcþii sunt extrem de variate, de la
alcãtuiri simple (platforme, rampe, împrejmuiri, case, dru-
muri de þarã, diguri, stãvilare, foiºoare etc.) la alcãtuiri com-
plexe (clãdiri înalte, ºosele naþionale ºi internaþionale,
baraje hidrotehnice mari, combinate industriale, centrale
nucleare etc.) pentru care activitatea de monitorizare a
comportãrii in situ a construcþiilor componente poate lua o
amploare deosebitã, cu un necesar de mijloace tehnice ºi
de personal impresionant ºi cu aplicarea unor mãsuri orga-
nizatorice speciale, în funcþie de importanþa economicã –
socialã – politicã – militarã a obiectivelor respective, toate
acestea generând costuri ce pot atinge valori însemnate ºi
riscuri foarte diferite;

proprietatea asupra construcþiilor constituie în prezent
o realitate ce nu poate fi ignoratã: nu poþi sã impui propri-
etarilor de construcþii sã ia mãsuri, adeseori costisitoare,
fãrã o justificare convingãtoare.

Construcþiile avariate de cutremur ºi ocupate de locatari
diferiþi ca stare social-economicã stau mãrturie dificultãþii
ajungerii la un acord privind reabilitarea lor, chiar ºi în cazul
unui risc major conºtientizat ca în aceste situaþii. De aceea,
obligativitatea aplicãrii mãsurilor legate de monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor trebuie atent mânuitã
pentru a nu impieta prea sever asupra intereselor propri-
etarilor – stârnind împotrivire sau desconsiderare din partea
lor – dar urmãrind cu perseverenþã asigurarea protecþiei
individuale ºi colective a oamenilor ºi mediului, precum ºi
crearea unei ambianþe de coexistenþã armonioasã.

De aceea, aplicarea prevederilor Codului Construcþiilor
în ceea ce priveºte monitorizarea comportãrii in situ a con-
strucþiilor trebuie sã fie selectivã în raport cu situaþiile con-
crete, putând avea caracter de recomandare în cazul
general sau de obligativitate în cazuri particulare.

O formulare posibilã a acestui articol ar fi: „Dispoziþiile
prezentului capitol au caracter de recomandare generalã
pentru beneficiarii tuturor categoriilor de construcþii, indife-
rent de natura proprietãþii asupra acestora ºi sunt obligatorii
pentru beneficiarii de construcþii aflate în proprietate publicã

sau public-privatã ºi pentru beneficiarii construcþiilor a cãror
prãbuºire/distrugere ar produce pierderi însemnate de vieþi
omeneºti sau de bunuri materiale (clãdiri ce adãpostesc
peste 100 de persoane, marile poduri, marile baraje, cen-
tralele energetice, altele asemenea), sau al cãror aspect
disturbã armonia urbanisticã sau peisagisticã.

Art. 280 ce aratã legãtura între urmãrire ºi intervenþie ar
putea fi formulat mai simplu astfel:

„Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor
cuprinde urmãrirea comportãrii lor ºi intervenþiile asupra
lor“. Atât! Restul este explicitat în articolele urmãtoare.

Secþiunea a 2 – a se referã la „Urmãrirea comportãrii în
exploatare a construcþiilor“.

„Art. 281 (1)  – Urmãrirea comportãrii în exploatare a
construcþiilor cuprinde urmãrirea curentã ºi urmãrirea
specialã.

(2) –  Modalitãþile de efectuare a urmãririi curente sau a
urmãririi speciale – perioade, metode, caracteristici ºi para-
metri urmãriþi – se stabilesc de cãtre proiectant sau expert,
în funcþie de categoria de importanþã a construcþiilor ºi de
alte caracteristici ale acestora ºi se includ în cartea tehnicã
a construcþiilor, care va cuprinde, de asemenea, ºi rezul-
tatele consemnate ale acestor activitãþi“.

Remarc pozitiv renunþarea la aºa-zisa inspecþie extinsã
prevãzutã în actualul normativ P 130-99 ºi care nu-ºi avea
rostul; în caz de necesitate se apeleazã la o expertizã
asupra stãrii generale sau a unei anumite pãrþi a con-
strucþiei la un moment dat.

Dar, trebuie observat cã diferenþa între urmãrirea
curentã ºi cea specialã are drept criterii obiectivele, modul
de iniþiere, amploarea domeniului de aplicare, durata acþi-
unii, tehnicitatea mijloacelor folosite, calificarea ºi compe-
tenþa executantului, documentaþia de referinþã, modul de
valorificare a rezultatelor activitãþii ºi nu modalitãþile de
efectuare; în fond modalitãþile, respectiv metodele uti-
lizate în urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor sunt
numai douã: observarea ºi mãsurarea ºi se aplicã în
ambele forme ale urmãririi. Tot o situaþie comunã o
reprezintã ºi faptul cã întreaga documentaþie legatã, nu
numai de urmãrire, dar ºi de intervenþii, se depune ºi se
pãstreazã în Cartea tehnicã a construcþiei, întocmitã
tocmai în acest scop.

De aceea, cartea tehnicã a construcþiei ar trebui sã fie
tratatã în „Codul Construcþiilor“ în cadrul capitolului privind
monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor ºi nu la cel
privind recepþia acestora.

O formulare suficientã a acestui articol ar fi:
1. „Urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor constã

din observarea unor fenomene datorate transformãrilor
fizico-chimice produse în urma interacþiunii cu mediul
ambiant ºi mãsurarea mãrimilor ce le însoþesc, în vederea
evaluãrii aptitudinii lor pentru exploatare.

Urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor are
douã forme: urmãrirea curentã ºi urmãrirea specialã.
Aceste forme se deosebesc prin obiective, mod de iniþiere,
amploare, duratã, tehnica folositã, calificarea personalului,
documentaþia de referinþã, mod de valorificare“.

2. Articolele 282 ºi 283 se ocupã de urmãrirea curentã ºi
conþin elementele definitorii.

Totuºi, se preferã o formulare mai direct legatã de cri-
teriile prezentate anterior ºi anume: „Urmãrirea curentã
este o activitate sistematicã de observare ºi mãsurare a
comportãrii in situ a construcþiilor având drept obiectiv
evaluarea stãrii lor tehnice constructive ºi funcþionale
curente, cu aplicaþie automatã la toate construcþiile de pe
teritoriul þãrii, pe toatã durata lor de existenþã, folosind
mijloace tehnice de uz curent, cu personal propriu sau
angajat al beneficiarilor, în baza unor instrucþiuni scrise,

urmare din pagina 100

continuare în pagina 104
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elaborate de cãtre un inginer constructor proiectant (de
preferinþã autorul proiectului construcþiei în cauzã) ºi care
se valorificã prin prescriere ºi realizarea intervenþiilor de
mentenanþã“.

Articolele 284 ºi 285 trateazã urmãrirea specialã cu
principalele sale caracteristici, dar, din considerente de
simetrie cu textul precedent, se preferã formularea:

„Urmãrirea specialã este o activitate sistematicã de
observare ºi mãsurare a comportãrii in situ a construcþiilor,
având drept obiectiv evaluarea evoluþiei unor fenomene
prezumtiv periculoase pentru integritatea construcþiilor,
respectiv pentru siguranþa, confortul ºi economia oferite ºi
având ca iniþiator proprietarii sau organele de control ale
autoritãþii publice; domeniul de aplicare cuprinde construcþii
singulare cu probleme de aptitudine pentru exploatare,
durata este limitatã de obþinerea rezultatelor ºi îndeplinirea
obiectivelor, mijloacele tehnice utilizate sunt specializate ºi
sofisticate  necesitând personal de înaltã calificare profe-
sionalã ºi competent; urmãrirea specialã se face pe baza
unui proiect de urmãrire specialã, elaborat de persoane
fizice sau juridice atestate/acreditate pentru aceastã activi-
tate ºi se valorificã prin mãsuri de reabilitare“.  

Art. 286 conþine obligaþia proprietarului de a iniþia exper-
tiza tehnicã în cazul constatãrii unei situaþii de pericol, ceea
ce pare corect.

Secþiunea a 3-a cuprinde „Obligaþii ºi rãspunderi privind
urmãrirea comportãrii în exploatare a construcþiilor“.

Art. 287 se referã la investitori ºi priveºte iniþierea
urmãririi speciale pentru construcþiile noi, din fazã de
proiect. Ar trebui precizat cã este vorba de întocmirea
proiectului de urmãrire specialã, iar anunþul privind insti-
tuirea urmãririi speciale ar trebui adresat organului de con-
trol al autoritãþii publice locale, nu ISC.

Art. 288 se referã la proprietari, care ar trebui sã
rãspundã de organizarea ºi executarea urmãririi curente ºi
speciale asigurând mijloacele tehnice ºi personalul necesar
ºi valorificarea rezultatelor activitãþii.

Art. 289 îi vizeazã pe proiectanþi, care ar trebui sã
furnizeze instrucþiunile pentru urmãrirea curentã ºi
proiectele pentru urmãrirea specialã, asigurând ºi instructa-
jul pentru cunoaºterea lor cu proprietarii ºi executanþii
urmãririi.

Art. 290 traseazã sarcini executanþilor de a efectua
urmãrirea curentã ºi cea specialã pe timpul execuþiei (?!).

Art. 291 se adreseazã administratorilor ºi utilizatorilor
care au aceleaºi sarcini ca ºi proprietarul, transmise prin
contract.

Art. 292 priveºte pe executanþii urmãririi curente ºi spe-
ciale, care trebuie sã cunoascã în detaliu construcþia, sã
þinã la zi cartea tehnicã a construcþiei, sã respecte instrucþi-
unile ºi prevederile proiectului de urmãrire specialã ºi sã
sesizeze proprietarul în cazul apariþiei unor situaþii pericu-
loase pentru iniþierea unei expertize tehnice.

Corect!
Secþiunea a 4-a cuprinde „Intervenþiile în timp asupra

construcþiilor“.
Art. 293 (1) – Intervenþiile la construcþiile existente se

referã la lucrãri de reconstruire, consolidare, transformare,
extindere, desfiinþare parþialã, precum ºi la lucrãri de
reparaþii, care se fac numai pe baza unui proiect întocmit ca
urmare ºi cu respectarea recomandãrilor unei expertize
tehnice, întocmite de un expert tehnic atestat, consem-
nându-se obligatoriu în cartea tehnicã a construcþiei.

(2) – Proiectele ºi expertizele tehnice întocmite în baza
dispoziþiilor alin. (1) vor cuprinde toate intervenþiile struc-
turale ºi restructurale care au fost executate în clãdire ºi vor
face precizarea expresã cã intervenþiile ce se propun a fi
executate nu vor produce scãderi ale capacitãþii portante a

construcþiei în ansamblul ei ºi nu vor afecta rezistenþa
mecanicã ºi siguranþa în exploatare a acesteia.

Art. 294 (1) – Autorizaþia de construire pentru lucrãrile
de intervenþie, în scopul asigurãrii cerinþelor de rezistenþã,
stabilitate ºi siguranþã în exploatare a construcþiilor
asupra cãrora au intervenit factori distructivi de origine
naturalã sau umanã, se emite pentru consolidarea întregii
construcþii.

(2) – Emiterea autorizaþiei de construire în vederea exe-
cutãrii lucrãrilor de intervenþie pentru consolidarea con-
strucþiilor cu destinaþia de locuinþe, a monumentelor istorice
înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu
excepþia celor în care se desfãºoarã activitãþi comerciale,
precum ºi a lãcaºelor de cult este scutitã de taxa de
autorizare.

Art. 295 (1) – Intervenþiile în timp asupra construcþiilor
au ca scop menþinerea fondului construit la nivelul necesar
al cerinþelor ºi asigurarea funcþiunilor construcþiilor, inclusiv
prin extinderea sau modificarea funcþiunilor iniþiale ca
urmare a modernizãrii.

(2) Lucrãrile de intervenþie sunt:
a) lucrãri de întreþinere, determinate de uzura sau de

degradarea normalã ºi care au ca scop menþinerea stãrii
tehnice a construcþiilor;

b) lucrãri de refacere, determinate de producerea unor
degradãri importante ºi care au ca scop menþinerea sau
îmbunãtãþirea stãrii tehnice a construcþiilor;

c) lucrãri de modernizare, inclusiv extinderi, modificãri
determinate de schimbarea cerinþelor faþã de construcþii
sau a funcþiunilor acestora ºi care se pot realiza cu
menþinerea sau îmbunãtãþirea stãrii tehnice a construcþiilor.

Art. 296 – Lucrãrile de întreþinere constau în efectuarea,
periodic, a unor remedieri sau reparãri ale pãrþilor vizibile
ale elementelor de construcþie – finisaje, straturi de uzurã,
straturi ºi învelitori de protecþie – sau ale instalaþiilor ºi
echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.

Art. 297 – Lucrãrile de refacere ºi de modernizare au la
bazã urmãtoarele principii:

a) soluþiile se stabilesc numai dupã cunoaºterea stãrii
tehnice a construcþiilor, inclusiv a cauzelor care au produs
degradãri, dacã este cazul, ca rezultat al expertizãrii
tehnice;

b) soluþiile vor avea în vedere interdependenþa dintre
construcþie – partea existentã – ºi lucrãrile noi care se vor
executa atât pe ansamblu, cât ºi local;

c) aplicarea soluþiei preconizate impune verificarea per-
manentã a stãrii fizice în detaliu a construcþiei, pentru con-
firmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrãrilor
de intervenþie;

d) condiþiile deosebite de lucru impun o atenþie sporitã
privind asigurarea calitãþii lucrãrilor.

Art. 298 (1) – Lucrãrile de refacere se realizeazã prin
remediere, reparare sau consolidare, pe bazã de proiect
întocmit conform principiilor prevãzute în art. 297 ºi verificat
conform prevederilor prezentului cod.

(2) – Proiectul se va întocmi pe baza expertizei tehnice
întocmite de un expert tehnic atestat în condiþiile prevãzute
în prezentul cod, care va confirma concordanþa dintre
proiect ºi soluþiile propuse prin semnarea ºi ºtampilarea
proiectului de lucrãri de construcþii;

(3) – În unele situaþii, în care construcþiile sunt grav
afectate, dacã înainte de lucrãrile de refacere sunt nece-
sare lucrãri de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate,
de asemenea, pe baza unui proiect, întocmit de cãtre
expert sau de cãtre proiectant, în urma analizãrii situaþiei.

Art. 299 – Lucrãrile de modernizare se realizeazã, de
regulã, prin reconstrucþie, putând interveni ºi reparãri sau
consolidãri, pe baza unui proiect întocmit ºi verificat con-
form prevederilor legale.
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QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

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

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

SC QUALITY CERT SA
Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5
tel.: 031.710.07.53, fax: 031.710.07.52 
e-mail: qualitycert@zappmobile.com

ORGANISM ACREDITAT RENAR

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR

• Atestarea conformitãþii
produselor din domeniul
reglementat

• Aplicarea mãrcii
de conformitate CE

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

Organism NOTIFICAT
certificare CONFORMITATE

produse PENTRU CONSTRUCTII

Organism agreat MTCT

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII

ORGANISM DE CERTIFICARE

PROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ

CU UTILIZAREA DE: 

• Procedee, metode, tehnici de auditare,  

inspecþie la nivelul standardelor europene;

• Auditori formaþi la nivel:

- Naþional - CNFCMAC

- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT

(Franþa), AJA-EQS (Anglia);

• Profesori universitari;

• Doctori în ºtiinþe;

• Experþi în domeniile de certificare.
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Modul de tratare a activitãþilor de intervenþie este confuz
ºi contradictoriu, reproducând, pe de o parte, formulãri din
actuala Lege nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii
(art. 293), iar pe de altã parte elemente novatoare, similare
cu cele propuse de mine (art. 295), dar care nu sunt în
concordanþã.

În mod normal, ar trebui întâi sã se spunã ce este o
intervenþie, care sunt intervenþiile ce ne intereseazã prin
cauze, scop ºi mod de realizare, ce condiþii trebuie sã
îndeplineascã, documentaþia de referinþã, mijloace de
realizare ºi personalul implicat.

În textul propus apar diferite categorii de intervenþie: pe
de o parte trei categorii generalizatoare - întreþinere,
refacere ºi modernizare - primele cu rol de menþinere, cele-
lalte de îmbunãtãþire a stãrii tehnice a construcþiilor (art.
295) ºi, pe de altã parte, lucrãri de reconstruire, consoli-
dare, transformare, extindere, desfiinþare parþialã, reparaþii
(art. 293) modificare, remediere (art. 296), reconstrucþie
(art. 299). Bun, dar mai existã ºi alte tipuri de intervenþie ca
supraetajarea (foarte la modã în prezent), recomparti-
mentarea, adaptarea, conservarea, demolarea º.a.

Cum sã te descurci în acest noian de termeni ºi semnificaþii?
Consider cã startul trebuie fãcut pornind de la pre-

cizarea semnificaþiei pe care o atribuim noþiunii de inter-
venþie pe construcþie. Aceasta ar putea fi: „Intervenþia pe
construcþie este orice acþiune asupra construcþiei motivatã
de scopul menþinerii sau refacerii aptitudinii ei pentru
exploatare“.

Pornind de la aceastã precizare, putem deosebi de la
început douã categorii de intervenþii: cele ce urmãresc
menþinerea aptitudinii pentru exploatare ºi le numim
generic intervenþii „de mentenanþã“ ºi cele ce urmãresc
refacerea aptitudinii pentru exploatare ºi le numim inter-
venþii „de reabilitare“ . 

Intervenþiile de mentenanþã vizeazã deci menþinerea
calitãþilor construcþiilor în condiþiile prevãzute iniþial, fãrã a
schimba aspectul sau alcãtuirea lor. În aceastã categorie
de intervenþii se situeazã întreþinerea ºi reparaþiile.

Ceea ce deosebeºte cele douã tipuri de intervenþie este
tehnologia utilizatã în realizarea lor, respectiv mijloacele
materiale, unelte ºi materiale:

în cazul întreþinerii este vorba de unelte ºi materiale
diferite de cele folosite la realizarea construcþiilor, iar activi-
tãþile desfãºurate privesc curãþenia, protecþia suprafeþelor,
ungerea mecanismelor, înlãturarea corpurilor strãine º.a.;

în cazul reparaþiilor se folosesc unelte ºi materiale,
precum ºi tehnici de lucru specifice lucrãrilor de construcþii
ºi cuprind activitãþi ca zugrãvitul, vopsitul, tencuitul, beto-
natul, înlocuitul, consolidatul º.a.

Intervenþiile de reabilitare a construcþiilor cuprind, la rân-
dul lor, douã categorii, respectiv intervenþiile de renovare ºi
intervenþiile de restructurare.

Ceea ce deosebeºte cele douã tipuri de intervenþie este
impactul asupra construcþiei:

în cazul renovãrii, intervenþia asupra construcþiei se
rezumã la schimbarea de aspect sau funcþionalitate, fãrã
modificãri structurale în alcãtuirea constructivã, fapt ce
influenþeazã performanþele legate de confortul utilizãrii, în
sensul îmbunãtãþirii aptitudinii pentru exploatare prin cali-
tãþile privind confortul, în timp ce, 

în cazul restructurãrii, schimbãrile se produc, în mod
predilect, în alcãtuirea constructiv-structuralã a construcþiei,
afectând astfel partea de calitãþi a aptitudinii pentru
exploatare ce priveºte siguranþa construcþiei.

Având aceastã categorisire, este destul de simplu sã
încadrezi diversele tipuri de lucrãri într-una dintre acestea,
dupã cum ele afecteazã, sau nu, structura constructivã a
construcþiei. Astfel, modernizarea ºi restaurarea reprezintã
intervenþii de reabilitare (renovare ± restructurare) având
drept scop refacerea unei aptitudini pentru exploatare (noi
sau vechi), în timp ce  demolarea este o intervenþie pe con-
strucþii, dar fãrã scop pozitiv în a menþine sau reface
aceastã calitate globalã a construcþiei.

Precizãrile privind obligativitatea existenþei unui
proiect, bazat pe rezultatele unei expertize tehnice, ca ºi a
unei autorizaþii de construire s-ar referi în accepþiunea
celor patru tipuri de intervenþii, doar la intervenþiile de
restructurare a construcþiilor, cele ce afecteazã siguranþa
beneficiarilor. Detaliile privind cuprinsul proiectelor ºi
expertizelor, precum ºi modul de taxare în cazul autorizãrii
diferitelor intervenþii pot fi reduse la o frazã: „Intervenþiile de
restructurare se executã pe bazã de proiect ºi necesitã
autorizaþie de construire“.

„Principiile“ prezentate în art. 297 privind lucrãrile de
„refacere ºi modernizare“ constituie indicaþii gratuite ºi
nelalocul lor în contextul acestui „cod“, iar articolele 298 ºi
299 nu fac decât sã repete ce s-a mai spus.

Secþiunea a 5-a „Obligaþii ºi rãspunderi privind inter-
venþiile în timp asupra construcþiilor“, articolele 300–303
traseazã sarcini proprietarilor, proiectanþilor, executanþilor ºi
utilizatorilor de construcþii, sarcini banale ce nu meritã a fi
menþionate în mod separat, ci ar trebui incluse în textul arti-
colelor din secþiunea a 4-a.

De altfel, nici nu este prea mult de spus: proprietarii îºi
organizeazã dupã dorinþã intervenþiile de întreþinere,
reparaþii ºi renovare, iar pentru intervenþiile de restructurare
au nevoie de autorizaþie de construire ºi, ca atare, de un
proiect ºi un proiectant, apoi de un executant, eventual de
un diriginte de ºantier, ca la orice construcþie nouã.

Art. 304, în sfârºit, impune ca monitorizarea comportãrii
in situ a construcþiilor sã se facã respectându-se regle-
mentãrile tehnice elaborate de cãtre MTCT: instrucþiuni
cadru, instrucþiuni tehnice pe categorii de construcþii ºi
materiale de construcþie ºi îndrumãtoare tehnice privind
metode, procedee, aparaturã ºi echipamente folosite în
aceastã activitate.

Ca o noutate apare secþiunea a 6-a „Mãsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcþiilor existente“
încadratã la acest capitol III.

Care este însã legãtura cu monitorizarea comportãrii in
situ a construcþiilor? Practic, doar faptul cã starea de
degradare a construcþiilor constatatã prin urmãrirea com-
portãrii lor înainte de cutremur poate fi un semnal de
alarmã de creºtere a vulnerabilitãþii lor, iar dupã cutremur
de stare de avarie, în ambele situaþii fiind nevoie de inter-
venþii de natura reparaþiilor sau, în cazurile mai grave, de
restructurare.

Restul prevederilor – identificare, expertizare, decizii,
coordonare, elaborare de programe, educarea populaþiei,
finanþare  º.a. – sunt prea puþin legate de tema capitolului III
sau nu ies din tiparul comun specific mãsurilor de urmãrire
ºi intervenþie curentã pe construcþii avariate.

Cam la fel pot fi privite ºi „Reabilitarea termicã a con-
strucþiilor“ (cap. IV) ºi „Reabilitarea esteticã ºi moder-
nizarea clãdirilor vehi“ (cap. V) ce pot fi uºor ºi logic
cuprinse în capitolul III ca niºte cazuri particulare, alãturi de
altele de care diferã doar prin cauzele ce le determinã
specificul: incendii, inundaþii, alunecãri de teren, tornade,
furtuni, explozii, bombardamente etc., fenomene mai mult
sau mai puþin violente, mai mult sau mai puþin frecvente.
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În toate aceste cazuri se constatã necesitatea unor
intervenþii, bazate sau nu pe expertize, în vederea asigu-
rãrii aptitudinii pentru exploatare a construcþiilor; de
menþionat cã decizia de a efectua o intervenþie majorã de
reabilitare poate avea nu numai cauze obiective, exte-
rioare, ci poate rezulta ºi din dorinþa subiectivã a beneficia-
rului construcþiei, de exemplu când îi schimbã destinaþia
sau din simplã plãcere/ambiþie/inspiraþie.

În ceea ce priveºte finanþarea activitãþii de monitorizare
a comportãrii in situ a construcþiilor, ea ar trebui sã
priveascã toate situaþiile ºi ar trebui sã meargã pe principiul
cã cheltuielile privesc pe cei ce le practicã, respectiv pe
beneficiarii construcþiilor, indiferent de tipul de proprietate,
dar cã statul ar trebui sã ia mãsuri de susþinere financiarã –
materialã – moralã, atunci când intervin probleme de sigu-
ranþã a populaþiei ºi protecþie a mediului.

Dupã cum rezultã din comentariile prezentate, monito-
rizarea comportãrii in situ a construcþiilor este o activitate la
fel de importantã, ba chiar mai  importantã ca cercetarea,
proiectarea ºi execuþia, nemaivorbind de alte activitãþi
conexe - consultanþã, asistenþã, învãþãmânt etc. – care
toate au drept scop final, concentric, realizarea ºi prezer-
varea unor construcþii apte pentru exploatare.

Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor trebuie
sã devinã o ocupaþie de bazã onorabilã ºi râvnitã pentru
profesia de constructor, înscrisã la loc de frunte în nomen-
clatorul ocupaþiilor din România.

Aceastã ocupaþie este bine fundamentatã teoretic, prin
conceptul de aptitudine pentru exploatare a construcþiilor, ºi
pragmatic, prin activitãþile de urmãrire a  comportãrii in situ
a construcþiilor ºi a intervenþiilor pe acestea.

Pentru înþelegerea univocã a prevederilor normative
privind aceastã ocupaþie/activitate, ele ar trebui însoþite de
un glosar de termeni explicativi, ca orice disciplinã ce ºi-a
creat propria terminologie. În acest sens ar trebui revãzut
capitolul III, din titlul I „Definiþii“.

S-ar mai putea adãuga punctul de vedere amintit ante-
rior cã, de fapt, „cartea tehnicã a construcþiei“ - propusã a
figura la capitolul I: „Recepþia lucrãrilor de construcþii ºi a
instalaþiilor aferente“ din titlul VI: „Exploatarea construcþiilor“
– ar trebui sã figureze la diviziunea codului privind monito-
rizarea comportãrii in situ a construcþiilor, deoarece ea
reprezintã documentaþia de bazã a acestei activitãþi ce se
întinde pe zeci de ani; de altfel ºi recepþia propriu-zisã, ce
reprezintã o interfaþã între execuþie – a cãrei terminare o
confirmã –  ºi exploatare – al cãrui început îl marcheazã –
aparþine de monitorizare, al cãrui punct zero îl reprezintã.

În încheierea acestor comentarii, îmi exprim nedume-
rirea cu privire la modul de a proceda al Inspectoratului de
Stat în Construcþii: propune un cod al construcþiilor fãrã a
apela la specialiºtii din anumite domenii tratate în acest act
(normã sau lege?!), cum este, de exemplu, cel al monito-
rizãrii comportãrii in situ a construcþiilor pentru care existã o
asociaþie profesionalã ai cãrei membri se ocupã de treizeci
de ani de aceastã activitate ºi dintre care unii au elaborat
primele prescripþii republicane (P130).

Deºi public de mai mulþi ani comentarii critice la adresa
unor reglementãri derivate din Legea nr. 10/1995 ºi chiar a
legii, se pare cã acestea nu ºi-au gãsit ecou la cei chemaþi
a le reelabora, probabil pentru a crea imaginea cã ei
descoperã America acum! Oare aºa sã fie?



KVM
Firma KVM din Danemarca propune pieþei româneºti

douã grupe de produse, prin diviziile sale specializate;

Prefabricate din beton
Linii complete pentru fabricarea profesionalã a pavelelor,

bordurilor ºi blocurilor din beton;
Matriþe pentru diverse aplicaþii pentru betoane prefabricate.

Sistemele de vibrare performante ºi fiabile, precum ºi
soluþiile specializate de manipulare, maturare, ambalare ºi
legare fac din KVM liderul de piaþã pentru segmentul clienþilor
preocupaþi de performanþã, calitate, fiabilitate ºi mediu.

Fiabilitatea este una din preocupãrile tradiþionale ale
firmei KVM, specialiºtii de la aceastã firmã supunând la
îndelungate teste de funcþionare „la rece“ fiecare echipa-
ment înaintea livrãrii, rezultatele fiind de fiecare datã direc-
þionate în „feed-back“ proiectanþilor.

Mediul înconjurãtor este pentru KVM o prioritate, nivelul
de izolare fonicã al echipamentelor fiind cel mai ridicat de pe piaþã.

Matriþele G-Form ale firmei KVM (patent exclusiv) sunt
singurele cu garanþie de un million de cicluri, fiind unice
pe aceastã piaþã.

Unul din rezultate este cã ºi valoarea de revânzare a
produselor KVM este foarte mare, acestea fiind foarte bine
cotate ºi pe piaþa de „second-hand“.

Staþii de asfalt ºi maºini de marcaj rutier
Pentru prima oarã în România sunt disponibile ºi staþiile

de asfalt Viking, Odin ºi Freja ale firmei KVM, embleme ale
tehnicii superioare, fiabilitãþii extraordinare ºi respectului faþã
de mediul înconjurãtor.

Staþiile de asfalt sunt de capacitãþi cuprinse între 80 ºi
320 tone pe orã, tip static ºi semi-mobil, disponibile ºi ca
soluþii complete, cu gospodãrie de bitum ºi având arzãtoare
ºi filtre foarte performante, ceea ce le face sã fie preferate
pe piaþa þãrilor scandinave, a Marii Britanii, Canadei ºi
Statelor Unite, unde accentul se pune pe performanþã ºi mediu.

Utilajele de marcaj rutier marca Borum sunt, în mod
indiscutabil, cele mai performante de pe piaþã, fiind maºini
profesionale ce înglobeazã tehnologiile de ultimã orã, fiind ºi
singurele ce pot lucra ºi cu materialele compozite de ultimã orã.

Din respect pentru clienþii sãi din lumea întreagã,
firma KVM posedã un departament de asistenþã service
on-line ºi direct, organizat astfel încât sã poatã acorda
asistenþã la orice orã din zi ºi din noapte, în orice zi a
sãptãmânii! 

Tehnicile de vârf de ultimã
generaþie, germane ºi daneze,

în sprijinul constructorilor
Odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã,

tot mai multe firme din þãri occidentale pãtrund pe piaþa
româneascã a construcþiilor.

O strategie deosebitã a dezvoltat societatea ieºeanã
„Teka România“, care, într-un mod original,  a reuºit sã
promoveze, în þara noastrã, produsele a patru firme
strãine – douã germane ºi douã daneze:

Din Germania:
• Teka Maschinenbau – producãtor de staþii de

betoane pentru prefabricate din beton;
• Avermann, care oferã soluþii complete pentru pro-

ducerea pereþilor prefabricaþi, a stâlpilor ºi grinzilor de
pretensionare;

Din Danemarca:
• KVM  – producãtor de utilaje pentru elemente de

pavaj, borduri º.a.m.d. din beton;
• Pedershaab  – producãtor de utilaje pentru tuburi ºi

cãmine din beton.
Demn de menþionat este faptul cã aceste firme

propun soluþii unitare, complete pentru prefabricatele
din beton.



Staþii de sortare agregate de carierã ºi sisteme
de exploatare de la ENDERS - Germania

Firma Enders din Germania propune staþii de
sortare a agregatelor de râu sau de carierã în sistem
umed, cu soluþii simple ºi fiabile.

Proiecteazã ºi produce sisteme complete de
exploatare ºi sortare pentru carierele de substanþe
minerale de orice fel, pânã la nivelul 4 DOHC.

Oferã atât echipamente noi, cât ºi parþial second-
hand revizuite ºi completate, cu avantajul termenului
de livrare mult mai scurt ºi al preþului mai accesibil.

Contact România:
TEKA - ROMANIA – Iaºi, Str. Bradului nr. 3
E-mail: office@prefabconsulting.ro
Tel./Fax: 0232-226.411
Mobil: +40 0723.390.230

Tehnologii moderne pentru prefabricate
de la AVERMANN - Germania

AVERMANN – soluþii pentru stâlpi ºi grinzi cu
pretensionare

Firma Avermann din Germania oferã soluþii complete
pentru producerea pereþilor prefabricaþi, a stâlpilor ºi
grinzilor.

Soluþiile propuse pentru stâlpi ºi grinzi cu preten-
sionare sunt matriþe reglabile cu vibrare pe toatã
lungimea stâlpului/grinzii, asigurând astfel o propagare
optimã în întreaga masã a produsului ºi, implicit, o cali-
tate ºi o rezistenþã deosebite.

Pretensionarea se face cu dispozitive Paul/Germa-
nia, lider de piaþã ca ºi Avermann pe segmentul lor.

Uºurinþa cu care se pot regla matriþele conferã o flexi-
bilitate deosebitã atât dimensional, cât ºi ca formã pro-
duselor finale, permiþând producãtorului de stâlpi ºi grinzi
sã abordeze fabricaþia de grinzi cu forme din cele mai
diverse.

Se dã astfel o mai mare libertate proiectãrii clãdirilor,
fabricaþia grinzilor ºi stâlpilor cu forme diverse de capãt
nepunând probleme tehnice ieºite din comun.

O tehnologie ºi mai avansatã propune firma
Avermann pentru cei ce doresc sã producã pereþi
prefabricaþi, fie ei tip „sandwich“, fie „spãlaþi“ sau cu
captuºealã externã de cãrãmidã aparentã sau piatrã
de carierã tãiatã.

Mesele de lucru basculante sau rotative, de dimen-
siuni generoase ºi cu planeitate extraordinarã, permit
producþia pereþilor prefabricaþi dupã cele mai moderne
metode ºi conform celor mai îndrãzneþe croieli, dome-
niu unde, de asemenea, se poate obþine asistenþa
Avermann.

Mesele de lucru au margini de încasetare reglabile pe
toate direcþiile, ceea ce creºte semnificativ gama dimen-
sionalã ºi de forme pentru pereþii prefabricaþi, iar dis-
tribuitorul de beton culisant este conceput sã concure la
flexibilizarea fabricaþiei. În plus, firma Avermann poate
oferi toate echipamentele ºi accesoriile complementare
necesare unei fabricaþii la standardele actuale din þãrile
vestice, pânã la o dotare completã.

Nou în România



Soluþii complete pentru prefabricate
• staþii betoane • utilaje pentru pavele, borduri etc.

• utilaje pentru tuburi de canal ºi cãmine • utilaje pentru grinzi ºi stâlpi pretensionaþi

Special pentru producãtorii de prefabricate, firma

Teka a dezvoltat aplicaþii de preparare a betonului

prefabricat în staþii de betoane super performante.

În primul rând, malaxoarele speciale tip „planetar“

asigurã malaxarea omogenã a tuturor constituenþilor

într-un proces complet asistat de calculator.

În al doilea rând, controlul umiditãþii se face atât în

buncãrul de nisip, cât ºi în interiorul malaxorului, prin

tehnica microundelor, asigurând astfel, în mod real, con-

trolul perfect al umiditãþii pentru fiecare ºarjã în parte. 

Pentru aceasta, Teka a conceput ºi dezvoltat un

computer separat de cele de proces ºi management,

ce are ca sarcinã numai dozarea ºi furnizarea apei, ºtiut

Teka – aplicaþii speciale pentru prefabricate (pavele, tuburi, stâlpi, grinzi, pereþi prefabricaþi)



fiind cât este de importantã precizia dozãrii apei la pre-

fabricate, acestea fiind de regulã mult mai uscate decât

betoanele transportabile.

În al treilea rând, toate dozãrile sunt concepute

pentru a da o precizie foarte mare, prin doze tensiome-

trice asistate de computer, astfel încât reþeta doritã sã

poatã fi respectatã în cel mai mic amãnunt.

În al patrulea rând, firma Teka propune producãto-

rilor de prefabricate materiale de uzurã speciale pentru

cãptuºeala malaxorului ºi pentru ºapele de amestec,

ºtiut fiind faptul cã la betoanele prefabricate uzura este

mai mare decât la cele transportabile, având umiditate

mai micã ºi conþinut mai mare de sort 0-4.

În al cincilea rând, pentru producãtorii de prefabricate

ce doresc folosirea culorilor în masa prefabricatului, Teka

propune sisteme de dozare ºi inserþie de culoare duale,

complet automatizate ºi controlate de calculator:

- în amestec umed (prin dozarea pulberii de culoare

într-un mixer, separate prin amestec cu apã) –

amestecul urmând sã fie injectat în malaxorul de beton;

- prin cântãrirea granulelor de colorant în sistemul

„big bag“ ºi introducerea în malaxor prin cântar via trans-

portor elicoidal.

În al ºaselea rând, special pentru producãtorii de

pavele, Teka propune sisteme de dozare ºi management

al reþetelor destinate producþiei de elemente de pavaj

fãþuite, cu posibilitatea introducerii de 4-6 materiale de

adaos simultan pentru feþe.

Nu în ultimul rând, firma Teka propune clienþilor acce-

sorii ºi sisteme de ecologizare dupã cele mai stricte norme

europene, urmare a preocupãrii fireºti pentru contribuþia

personalã la calitatea mediului înconjurãtor. 

Tuburi canal ºi cãmine din beton produse de Pedershaab
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Administrarea structurilor rutiere
PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM

dr. ing. Andreea RÃDUCU, dr. inf. ing Vlad CHIOTAN – Search Corporation

O problemã majorã cãreia admi-
nistraþiile de drumuri trebuie sã îi
facã faþã o reprezintã fondurile insufi-
ciente primite pentru întreþinerea ºi
reabilitarea adecvatã a fiecãrui sec-
tor de drum deteriorat. Lucrurile se
complicã atunci când drumurile pot fi
în stare proastã, dar sunt încã utili-
zabile, ceea ce face ca proiectele de
reparaþii sã fie amânate pânã când
condiþiile devin inacceptabile. Lipsa
fondurilor limiteazã numãrul repara-
þiilor ºi reabilitãrilor, având drept efect
accentuarea degradãrilor, costurile
necesare reparaþiilor crescând foarte
mult.

În aceastã situaþie, administraþiile
de drumuri încearcã sã realizeze un
echilibru între programul de activitãþi
de întreþinere ºi reabilitare necesare ºi
cele realizabile. În mod obiºnuit,
întreþinerea preventivã efectuatã sis-
tematic ºi regulat reprezintã cea mai
ieftinã soluþie. Totuºi, când fondurile
sunt limitate, se rezolvã mai întâi pro-
blemele cele mai grave ºi presante.

O soluþie eficientã pentru a rezolva
cât mai multe probleme în limita con-
strângerilor bugetare existente o
reprezintã utilizarea unui sistem de
administrare a structurilor rutiere:
Pavement Management System
(PMS).

Pavement Management System
descrie diferitele strategii care pot fi
folosite în stabilirea politicii de reabi-
litare ºi întreþinere a unei structuri
rutiere, urmãrindu-se ca investiþiile
în reabilitare sã fie fãcute cât mai

eficient, þinând seama atât de costurile
administratorului, cât ºi de efectul pe
care starea reþelei de drumuri îl are
asupra costurilor utilizatorilor rutieri.

Un sistem eficient de adminis-
trare a structurilor rutiere oferã un
rãspuns pertinent la urmãtoarele
întrebãri:

Care este starea reþelei de drumuri?
Unde ºi când sunt necesare

intervenþii?
Care sunt lucrãrile prioritare?
Care este modul optim de alocare

a resurselor bugetare existente?
CONCEPTUL DE ADMINISTRARE

A SISTEMELOR RUTIERE 
Experienþa internaþionalã

în domeniul PMS
Primele sisteme de administrare

a structurilor rutiere au fost folosite
în perioada 1972–1977, în Statele
Unite ale Americii. În ultimul deceniu
ele sunt tot mai des folosite în þãri
din Europa ºi întreaga lume.

În prezent, sistemele de adminis-
trare de tip PMS sunt utilizate în:
Suedia, Danemarca, Anglia, Franþa,
Olanda, Norvegia, Spania, Austria,
Ungaria, Polonia, SUA, Canada,
Brazilia, Australia, Noua Zeelandã,
Africa de Sud etc.

Sistemele PMS au un obiectiv
comun: alocarea optimã a fondurilor
disponibile pentru întreþinerea ºi
reabilitarea drumurilor. În majori-
tatea þãrilor din Europa, factorii de
decizie au recunoscut importanþa
implementãrii sistemelor de adminis-
trare a structurilor rutiere.

Prezentarea conceptualã
a sistemului PMS

Elementele de bazã ale unui
PMS sunt:

baza de date;
modelele de evaluare a com-

portãrii structurilor rutiere;
modulul de prioritizare a inter-

venþiilor ºi optimizare a alocãrii
resurselor financiare.

Baza de date se construieºte în
urma unei campanii de colectare a
datelor ºi este foarte important ca ea
sã fie reactualizatã periodic. Pe baza
modelelor de evaluare se estimeazã
starea tehnicã a structurii rutiere la
diferite orizonturi de timp. Cu ajutorul
curbelor de comportare, impunând
standarde minim acceptabile în ceea
ce priveºte starea tehnicã a structurii
rutiere, se stabilesc momentele de
timp la care sunt necesare intervenþii.

Pe baza unor criterii tehnice ºi
economice (minimizarea cheltuielilor
administratorului, maximizarea bene-
ficiilor utilizatorilor etc.) ºi respectând
anumite constrângeri bugetare, sunt
analizate diferite strategii de reabi-
litare. Rezultatele analizei sunt con-
cretizate în stabilirea prioritãþii
intervenþiilor ºi optimizarea alocãrii
resurselor financiare. 

În general, rezultatele furnizate
de un PMS sunt urmãtoarele:

prognoze ale evoluþiei stãrii teh-
nice pentru întreaga reþea de drumuri;

programe de lucru pe durata de
timp consideratã în analizã, cu pre-
cizarea anului intervenþiei ºi a
mãsurilor de reabilitare necesare;

Vã propunem sã luaþi cunoºtinþã în cele ce urmeazã de conceptul de PMS – Pavement Management
System ºi un produs software specializat în administrarea structurilor rutiere. Deoarece bugetul alocat
administraþiilor de drumuri este mult sub cel necesar menþinerii reþelei la anumite standarde tehnice,
utilizarea unui sistem de administrare a structurilor rutiere devine mai mult o necesitate decât un
deziderat. Sistemul de faþã de administrare a structurilor rutiere propus de SEARCH CORPORATION este
eficient ºi simplu de utilizat. Cu ajutorul lui, pe baza unor criterii economice se selecteazã proiectele priori-
tare ºi se optimizeazã alocarea fondurilor necesare realizãrii lucrãrilor de întreþinere ºi reabilitare pe
perioada de analizã consideratã, þinând seama de constrângerile bugetare.

Reþelele naþionale de drumuri se confruntã cu creºterea numãrului de utilizatori. Ca urmare, menþinerea
reþelelor de drumuri existente la anumite standarde tehnice, prin impunerea respectãrii unor criterii de perfor-
manþã (nivele de serviciu) prestabilite, a devenit o preocupare importantã pentru administraþiile de drumuri.

continuare în pagina 114



HAN GROUP
Lucrãri performante

Beneficiind de specialiºti bine
pregãtiþi în punerea în aplicare a
proiectelor de drumuri extraurbane,
dar ºi citadine, Han Group a realizat
lucrãri complexe finalizate la termen
ºi de bunã calitate. Printre ele enu-
merãm: B-dul Obregia, Splaiul Inde-
pendenþei, B-dul ªerban Vodã, B-dul
Tineretului ºi altele, dar ºi lucrãri de
întreþinere la unele bulevarde ºi
strãzi din sectorul 4 al Capitalei.

În principal, s-a avut în vedere un
lucru deseori neglijat, ºi anume
realizarea de lucrãri durabile ºi

de calitate, cu scopul sporirii confor-
tului, în special la trecerea roþilor
peste gurile de canal, la utilitãþi
(gaze, cãmine apã, cãmine telefon).
Tehnologii înalte de montare a aces-
tora s-au aplicat pe bulevardele ºi
strãzile menþionate mai sus.

Dotarea firmei a sporit an de an,
dorinþa fiind de a aborda cât mai
multe lucrãri în regie proprie, legate
de construcþia ºi întreþ inerea
drumurilor.

În prezent, SC Han Group dispune
de douã staþii moderne de mixturi
asfaltice de tipul Ammann-160 to/h,

an de fabricaþie 2004, respectiv 2007,
precum ºi de trei eºaloane de aºter-
nere de ultimã generaþie, echipa-
mente de mare ºi micã mecanizare.

De asemenea, firma dispune de
un laborator performant dotat cu
aparaturã modernã, instrument de
bazã în verificarea prezentã a cali-
tãþii produselor.

De reþinut este ºi faptul cã mana-
gementul SC Han Group este orien-
tat permanent spre performanþã,
calea care asigurã contracte pentru
cât mai multe lucrãri de infrastruc-
turã rutierã. 

Timpul nu a trecut degeaba pentru multe firme cu profil de construcþii, ele reuºind nu numai un
demaraj promiþãtor, ci ºi încadrarea cu succes într-un nou sistem investiþional bazat pe un management
performant. Aceasta înseamnã o valorificare superioarã a potenþialului tehnic, tehnologic ºi logistic de
care dispune sub imperiul exigenþelor europene ºi mondiale. Este ºi cazul SC Han Group, societate cu
capital integral românesc, care s-a implicat încã de la debut în construcþia de drumuri ºi lucrãri conexe.
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Bugetele necesare pentru a men-
þine reþeaua de drumuri analizatã la
standardele dorite.

În figura 1 sunt prezentate
etapele de parcurs în vederea creãrii
ºi implementãrii unui sistem PMS.

Pentru ca sistemul de adminis-
trare a structurilor rutiere sã fie cât
mai eficient, trebuie avute în vedere
urmãtoarele observaþii:

evaluarea stãrii tehnice a dru-
murilor poate fi îmbunãtãþitã prin
folosirea  unor sisteme de mãsurare ºi
monitorizare eficiente. Acest lucru per-
mite obþinerea unor modele de com-
portare performante ºi, în consecinþã,
o evaluare mai bunã a prioritãþilor; 

modelele de comportare per-
formante conduc la stabilirea cu
mare precizie a momentelor de
timp pentru care sunt necesare
intervenþii. Acest lucru se concre-
tizeazã în modele economice îmbunã-
tãþite, ceea ce permite o stabilire mai
corectã a bugetelor necesare. 

Constrângerile bugetare ºi con-
tinua creºtere a eforturilor financiare
necesare întreþinerii unor reþele de
drumuri din ce in ce mai întinse sunt
motivele pentru care utilizarea unui
PMS performant este de o impor-
tanþã crucialã. 
R-SAMI – SISTEM DE ADMINISTRARE

ªI MANAGEMENT INTEGRAT
PROPUS DE SEARCH CORPORATION

Când bugetul alocat administraþi-
ilor de drumuri este mult sub cel
necesar menþinerii reþelei la anumite
standarde tehnice, sistemul de
administrare a structurilor rutiere
propus de SEARCH CORPORATION
este foarte util. El permite ca, pe
baza unor criterii economice, sã se
selecteze proiectele prioritare ºi sã
se optimizeze alocarea fondurilor
necesare realizãrii lucrãrilor de
întreþinere ºi reabilitare pe perioada
de analizã consideratã.

Programul cuprinde douã pachete:
PMS – Pavement Manage-

ment System, care furnizeazã vari-
ante de reabilitare a structurilor
rutiere pe termen scurt, mediu ºi
îndelungat, cu justificarea econo-
micã a investiþiilor;

RM – Routine Maintenance,
care prezintã activitãþile de între-
þinere curentã pentru un an, precum
ºi bugetul necesar efectuãrii acestor
lucrãri.

Schema principalã de lucru este
prezentatã în figura 2.

Fig. 1: Etapele de parcurs în vederea creãrii ºi implementãrii unui sistem PMS.

Fig. 2: Schema principialã de lucru a programului 

urmare din pagina 112
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Modulul
Pavement Management System
Sistemul de administrare este

structurat în trei mari componente:
colectarea datelor;
prelucrarea ºi analizarea datelor;
prezentarea rezultatelor analizei.

Colectarea datelor
Primul pas al procesului de

administrare a structurilor rutiere îl
reprezintã asigurarea colectãrii
datelor ºi constituirea unei baze de
date. Pentru o funcþionare corectã a
sistemului, actualizarea bazei de
date este de o importanþã vitalã.

Pe lângã parametrii care permit
identificarea sectorului de drum pen-
tru care se fac mãsurãtori, cum ar fi
numãrul indicativ al drumului, poziþia
kilometricã, regionala din care face
parte etc., se culeg informaþii legate
de urmãtoarele aspecte:

starea de degradare a îmbrã-
cãmintei drumului;

planeitatea;
capacitatea portantã;
date de trafic;
date legate de istoria drumului;
date economice.

Evaluarea stãrii de degradare a
îmbrãcãmintei drumului

Evaluarea stãrii tehnice se face
prin inspecþii vizuale. În acest scop,
se inventariazã degradãri precum:
fisuri longitudinale, fisuri transver-
sale, faianþãri, fãgaºe, plombe etc.
În evaluarea degradãrilor se þine
cont de tipul, extinderea ºi gravitatea
acestora.

Pe baza acestor informaþii, se
stabileºte un indice global de
degradare. Metoda este în conformi-
tate cu Normativul pentru evaluarea
stãrii de degradare a îmbrãcãmintei
pentru drumuri cu structuri rutiere
suple ºi semirigide 540-98.

Indicele global al stãrii de degra-
dare are valori cuprinse între 0 ºi 100.

Valoarea maximã corespunde unui
sector de drum cu starea tehnicã
excelentã. 

Planeitatea drumului
Planeitatea drumului ia în consi-

derare neregularitãþile îmbrãcãmintei
care afecteazã calitatea rulãrii.
Planeitatea drumului este evaluatã
prin parametrul numit IRI (m/Km)
(International Roughness Index).
Pentru determinarea IRI cel mai indi-
cat este sã se utilizeze un pro-
filometru de tip APL. 

Conform prescripþiilor Bãncii
Mondiale, valorile IRI variazã între
0 m/Km pentru drumurile fãrã defecte
de uniformitate ºi 12 m/Km pentru
drumurile cu o suprafaþã de rulare
de foarte proastã calitate.

Evaluarea structuralã
Evaluarea structuralã se face prin

mijloace nedistructive mãsurându-se
deflexiunile produse de o sarcinã în
cãdere. Echipamentul se numeºte
deflectometru cu sarcinã dinamicã –
FWD (Falling Weight Deflectometer).
SEARCH CORPORATION dispune
de douã astfel de echipamente:
Dynatest 8000 FWD ºi Dynatest
8081 HFWD. 

Pe baza deflexiunilor mãsurate,
se determinã Numãrul Structural
care are valori cuprinse între 1 ºi 9.
Cu cât numãrul structural are valori
mai mari, cu atât capacitatea portantã
a structurii rutiere este mai bunã.

Date de trafic
Datele de trafic necesare pentru

program se referã atât la traficul din
anul colectãrii datelor, cât ºi la cel
din anul în care a fost realizatã
ultima reabilitare. Ele trebuie sã
conþinã informaþii legate de volumul
ºi structura acestuia. Aceste date
sunt deþinute de CESTRIN ºi au la
bazã recensãmântul general de
trafic care se efectueazã la fiecare
5 ani. În ceea ce priveºte volumul

traficului la nivelul anului ultimei
reabilitãri, sunt necesare informaþii
din baza de date a unitãþilor teritori-
ale ale AND.

Date legate de istoria drumului
Studiul priveºte colectarea datelor

care se referã la alcãtuirea sistemelor
rutiere, considerând grosimea stra-
turilor rutiere ale sectoarelor analizate
ºi momentul executãrii lor. Stabilirea
grosimii straturilor rutiere se face pe
baza carotelor extrase din drum.
Datele legate de momentul intervenþi-
ilor se obþin din baza de date a
unitãþilor teritoriale ale AND.

Date economice
Pentru efectuarea analizelor

economice sunt necesari parametri,
precum:

costurile unitare ale acþiunilor
de ranforsare ºi întreþinere curentã; 

costurile de operare ale
vehiculelor; 

rata dobânzii pentru actuali-
zarea costurilor ºi beneficiilor etc.

Prelucrarea ºi analizarea datelor.
Prezentarea rezultatelor analizei

Datele obþinute în procesul de
colectare se introduc în baza de
date. Acestea  sunt prelucrate ºi
analizate cu scopul obþinerii infor-
maþiilor necesare pentru trei activitãþi
importante:

prezentarea stãrii tehnice a
reþelei de drumuri analizate;

determinarea modelelor de
comportare în exploatare a struc-
turilor rutiere;

determinarea unui plan de
lucru ºi de investiþii.

Prezentarea stãrii tehnice a
reþelei de drumuri analizate se rea-
lizeazã sub formã de grafice (fig. 3),
în funcþie de parametri precum: 

indicele global al calitãþii supra-
feþei de rulare OPI; 

numãrul structural SN;
indicele de planeitate IRI; 
indicele de degradare al supra-

feþei de rulare MDR; 
indicele de viabilitate PSI etc.

Determinarea modelelor de
comportare în exploatare a struc-
turilor rutiere

Plecând de la informaþiile din
baza de date, structurile rutiere sunt
grupate în familii statistice, consi-
derând drept factori de grupare zona
climaticã, numãrul structural ºi volu-
mul de trafic. Curbele de comportare
se obþin prin analize de regresie. Ele
descriu variaþia în timp a indicelui
global de calitate a suprafeþei de
rulare (OPI). Aceste modele de com-
portare permit obþinerea unor
predicþii asupra stãrii tehnice a sis-
temului rutier pentru diferite sectoareFig. 3: Starea reþelei de drumuri reflectatã prin ponderea grupelor de valori OPI
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omogene de drum, pentru un anumit
interval de timp (fig. 4).

Aceste informaþii sunt foarte
importante atât pentru evaluarea pe
termen lung a costurilor de ranfor-
sare a structurii rutiere, cât ºi pentru
determinarea efectelor pe care le pot
avea viitoarele nivele de finanþare
asupra stãrii structurii rutiere.

Determinarea planului de lucru
ºi de investiþii 

Pentru obþinerea planului de
lucru ºi investiþii, programul parcurge
trei etape:

stabilirea sectoarelor omogene;
determinarea grosimilor stra-

turilor de ranforsare pentru perioada
de analizã consideratã;

realizarea unei analize de pri-
oritizare a intervenþiilor ºi optimizare
a alocãrilor bugetare. 

În analiza de prioritizare a inter-
venþiilor ºi optimizare a alocãrii fon-
durilor sunt parcurse urmãtoarele
etape:

cu ajutorul curbelor de com-
portare se identificã momentele de
timp pentru care starea tehnicã a
structurii rutiere a ajuns la nivelul
minim acceptat. Acestea reprezintã
momentele de timp pentru care este
necesarã ranforsarea structurii;

pe baza unor criterii economice
ºi respectând anumite constrângeri
bugetare sunt analizate diferite
strategii de ranforsare;

pentru fiecare proiect sunt
analizate 75 variante de intervenþie,
din care sunt reþinute numai cele
economic fezabile.

Pentru prioritizarea intervenþiilor
ºi optimizarea alocãrii resurselor
bugetare se poate alege unul din
urmãtoarele criterii economice:

IBC – Incremental Benefit Cost
– care ia în calcul atât costurile
administratorului, cât ºi beneficiile
utilizatorilor;

Agency Cost – care considerã
numai costurile administratorului.

Din punctul de vedere al con-
strângerilor bugetare, în analize se
pot considera urmãtoarele situaþii:

prioritizarea intervenþiilor ºi
optimizarea alocãrii fondurilor se
realizeazã þinând seama de constrân-
gerile bugetare la nivelul adminis-
traþiei centrale;

prioritizarea intervenþiilor ºi
optimizarea alocãrii fondurilor se
realizeazã având în vedere con-
strângerile bugetare la nivelul fiecãrei
unitãþi administrative (regionale). 

De asemenea, se poate face o
analizã prin care se estimeazã efor-
tul bugetar necesar pentru aducerea
stãrii tehnice a întregii reþele la
nivelul dorit, într-un anumit interval
de timp. 

Rezultatele analizei de prioriti-
zare a intervenþiilor ºi optimizare a
alocãrii fondurilor bugetare se con-
cretizeazã în planuri de lucru ºi
investiþii, în care sunt precizate,
pentru fiecare proiect, anii de inter-
venþie, bugetele necesare ºi gro-
simea straturilor de ranforsare ce
urmeazã a fi aplicate.

Modulul Routine Maintenance
În acest modul sunt analizate

aceleaºi proiecte ca în modulul
PMS. De aceea, colectarea datelor
este bine sã se facã în acelaºi timp
pentru ambele module. 

Aspectele considerate în Routine
Maintenance sunt legate de lucrãrile
necesare remedierii degradãrilor
suprafeþei de rulare (fisuri, faianþãri,
suprafeþe plombate), ale acosta-
mentelor, curãþarea rigolelor etc.

Specificând costurile unitare
implicate de fiecare din operaþiile de
întreþinere curentã considerate, se
pot obþine rapoarte privind estimarea
bugetului necesar, volumul lucrãrilor
de întreþinere ºi costul total al aces-
tora pentru anul curent.

Datele legate de bugetul necesar
pentru efectuarea operaþiilor de
întreþinere curentã sunt prezentate

grafic sau în rapoarte. Bugetul nece-
sar este determinat atât pentru
întreaga reþea de drumuri analizatã,
cât ºi pentru fiecare unitate adminis-
trativã (regionalã) în parte. De
asemenea, se poate prezenta bugetul
necesar pentru fiecare din activitãþile
de întreþinere curentã, considerate
pe ansamblul reþelei sau pentru
fiecare unitate administrativã în
parte. 
AVANTAJELE UTILIZÃRII SISTEMULUI

DE ADMINISTRARE ªI MANAGEMENT
INTEGRAT R-SAMI

Utilizarea Sistemului de Adminis-
trare ºi Management Integrat R-SAMI
oferã un rãspuns argumentat între-
bãrilor care apar atât la nivelul
managementului de vârf, cât ºi la
nivelul personalului implicat direct în
activitãþile de întreþinere ºi reabilitare
a structurilor rutiere. Cele mai impor-
tante întrebãri la care R-SAMI oferã
un rãspuns pertinent sunt:

La nivelul managementului de vârf
Cum influenþeazã în timp un

anumit nivel de finanþare starea
tehnicã a sistemelor rutiere de pe
reþeaua de drumuri analizatã?

Care este suma de bani nece-
sarã pentru a menþine structurile
rutiere de pe reþeaua de drumuri la
nivelul tehnic actual? Dar pentru a-l
îmbunãtãþi?

Care este varianta optimã de
alocare a fondurilor, respectând anu-
mite constrângeri bugetare?

La nivelul personalului implicat în
activitãþile de întreþinere ºi reabilitare

Unde trebuie intervenit?
Când trebuie intervenit?
Care alternativã de reabilitare

trebuie aleasã?
Care este costul alternativei de

reabilitare ce urmeazã a fi realizatã?
Programul R-Sami este dezvoltat

în sistemul de operare Windows,
care este tot mai utilizat astãzi.
Modul de lucru este foarte simplu ºi
nu necesitã mult timp pentru a fi
învãþat. Programul propus îºi deter-
minã curbe de comportare specifice
reþelei de drumuri analizate având
ca bazã mãsurãtori de deflexiuni ºi
inspecþii de vizualizare a degra-
dãrilor suprafeþei de rulare. Rezul-
tatele analizelor sunt prezentate
atractiv sub formã de grafice ºi
rapoarte.
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Komatsu D51EX/PX-22 – un „super buldozer“
pentru „super vizibilitate“

Noul buldozer a fost înzestrat cu
un motor puternic cu consum redus
de combustibil, iar operatorului îi
asigurã confort sporit ºi un nivel
foarte scãzut de zgomot în interiorul
cabinei.

Radiatorul ºi ventilatorul sistemu-
lui de rãcire sunt poziþionate în
partea din spate a utilajului, astfel,
praful nu se va mai depune pe
geamul cabinei riscând sã limiteze
vizibilitatea.

D51EX/PX-22 are o cabinã
spaþioasã ce îndeplineºte standar-
dele de siguranþã ROPS/FOPS.
Cabina este montatã mult mai în
faþã, spre deosebire de buldozerele
obiºnuite, mai aproape de centrul

de greutate al utilajului, punct în care
vibraþiile sunt minime. Aceastã trãsã-
turã asigurã confortul operatorului ºi,
mai ales, vizibilitatea totalã asupra lamei
de buldozer. În plus, suspensiile
cabinei, model exclusiv Komatsu,
izoleazã ºi mai mult vibraþiile sporind
confortul ºi reducând nivelul de zgo-
mot la interior la numai 76 dB. 

Motorul lui D51EX/PX-22 este
ECOT3, ecologic ºi în concordanþã
cu reglementãrile privind emisia de
noxe EU Stage IIIA. Direcþia hidro-
staticã de ultimã generaþie conferã
tracþiune excelentã chiar ºi în timpul
virãrilor bruºte ºi cu sarcina maximã.
Motorul ECOT3, împreunã cu direcþia
hidrostaticã ºi cu sistemul hidraulic

CLSS controlat electronic, trans-
formã D51EX/PX-22 în cel mai efi-
cient ºi mai puternic buldozer din
clasa sa.

Specialiºtii de la Komatsu au
conceput o nouã contragreutate cu
tijã de oscilaþie specialã, care
înlesneºte executarea linã a opera-
þiilor ºi netezirea de mare fineþe a
suprafeþelor. 

D51EX/PX-22 beneficiazã de
nenumãratele avantaje ale sistemu-
lui de localizare ºi monitorizare
Komtrax, încorporat în varianta stan-
dard a utilajului.

TOPCON – PRECIZIE FÃRÃ EGAL
Designul inovator „botul super

teºit” îi asigurã lui D51EX/PX-22 o
vizibilitate nemaiîntâlnitã pânã
acum, dar specialiºtii Komatsu au
mers cu un pas mai departe
înzestrându-l ºi cu un sistem de con-
trol al lamei Komatsu – Topcon pen-
tru maximalizarea preciziei de lucru.
În varianta sa standard, buldozerul
este dotat cu toate cablurile, garni-
turile, elementele hidraulice ºi
setãrile necesare instalãrii sistemu-
lui Topcon. Ca opþiune, fiecare pro-
prietar poate alege una dintre
variantele sistemului Topcon, în
funcþie de aplicaþie. 

Topcon reprezintã cea mai bunã
metodã de automatizare a miºcãrilor
efectuate de lamã. În funcþie de sis-
temul de control ales, miºcarea

Komatsu a creat modelul D51EX/PX-22, un nou buldozer de 13 tone, care oferã operatorului o perspec-
tivã fãrã precedent asupra echipamentului de lucru. Pentru a uºura munca ºi a reduce timpul de lucru,
Komatsu a introdus un design revoluþionar pe care l-a denumit „buldozerul cu bot super teºit”. D51EX/PX-22
devine astfel primul buldozer din lume din a cãrui cabinã se pot vedea toate laturile lamei. Aceastã trãsã-
turã unicã permite operatorului sã vadã perfect zona de lucru din jurul lamei ºi determinã operaþii mai
rapide ºi mai sigure în multe dintre aplicaþiile care necesitã o foarte bunã vizibilitate. 
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lamei poate fi comandatã manual
sau complet automat. Miºcãrile
automate ale lamei de buldozer
sporesc considerabil productivitatea
utilajului, precum ºi acurateþea
nivelãrilor ºi, prin urmare, chiar ºi cei
mai puþin experimentaþi operatori vor
efectua lucrãri rapide ºi calitative. 

Topcon are integrat sisteme laser
ºi GPS, iar toate informaþiile trans-
mise de acestea se vor regãsi pe
monitorul din cabinã. Operatorul
poate sã vadã din cabinã imaginea
de ansamblu a suprafeþelor, unghiu-
rilor, terasamentelor, precum ºi coor-
donatele corespunzãtoare celor
douã laturi ale lamei, gradul de acu-
rateþe pe orizontalã ºi pe verticalã.
Sistemul calculeazã în permanenþã
corecþii ale lamei, în funcþie de un
punct de referinþã laser sau de o
„configuraþie digitalã predefinitã“, ºi le
trimite direct sistemului hidraulic.

Senzorii Topcon sunt extrem de ver-
satili ºi permit lucrul în pantã cu încli-
naþie între -100% ºi +100%.

Cunoscând diversitatea mare de
aplicaþii pentru care clienþii sãi au nevoie

de buldozere, Komatsu s-a gândit la

un sistem modular de setare care

permite în orice moment adaptarea

ºi upgradarea sistemului Topcon, în

funcþie de necesitate. 

Existã douã variante de control al

lamei: Sistemul bidimensional (2D),

pe bazã de senzori laser, care per-

mite configurarea de suprafeþe plane

ºi uneori chiar ºi pante ºi Sistemul

tridimensional (3D), pe bazã de GPS

ºi laser, care oferã posibilitatea de a

configura terenul în orice formã

doritã.

Sistemul Topcon este disponibil

pentru întreaga gamã de buldozere

Komatsu. De asemenea, existã ºi o

variantã Komatsu – Topcon pentru

excavatoare, care indicã modul

optim de manevrare, iar în funcþie de

acestea, operatorul va modifica

manual poziþia cupei sau a lamei. 

Buldoexcavatorul Instant 
Cea mai nouã ofertã de leasing pentru buldoexcavatorul Komatsu

Marcom împreunã cu Piraeus Lesing au lansat o nouã ofertã de finanþare denumitã „Buldoexcavator Instant”.
Sesizând dimensiunile mari ale pieþei de buldoexcavatoare (cel mai cerut utilaj în România) ºi bazându-se pe calitatea
de top a buldoexcavatorului Komatsu, reprezentanþii Marcom ºi Piraeus vin în întâmpinarea clienþilor cu o ofertã de
leasing cu rãspuns aproape instant. De ce sã închiriezi un buldoexcavator cu 35 de euro pe orã când poþi avea un
utilaj nou Komatsu la numai 33 de euro pe zi prin oferta „Buldoexcavator Instant” (rata de leasing). Echipamentul se
achiziþioneazã direct din stocul Marcom în baza unor condiþii de eligibilitate minimale (societate înfiinþatã de minim un
an indiferent de natura ºi volumul activitãþii, fãrã incidente în CIP si CRB, avans 25%). Aprobarea se obþine direct de
la reprezentantul Marcom. 



TEHNOLOGII ªI UTILAJE
PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România



• Cilindri compactori tandem Bomag (pentru asfalt);
• Cilindri compactori vibratori Bomag (pentru pãmânt);
• Plãci vibratoare unidirecþionale ºi reversibile Bomag;
• Maiuri compactoare;
• Ciocane hidraulice demolatoare Atlas Copco (a fost expus ºi cel mai mare ciocan care se fabricã –

greutate totalã 7.000 kg – care se poate monta pe un excavator cu o greutate mai mare de 90 t);
• Foarfecã demolatoare Atlas Copco;
• Utilaje multifuncþionale Gehl (Skid Loader);
• Miniexcavatoare Gehl (greutãþi între 0,7 ºi 8 t);
• Dumpere Gehl;
• Autopompe de beton Putzmeister (au fost expuse 4 buc.: 1 buc. cu braþ de 24 m, 2 buc. cu braþ de 36 m

ºi 1 buc. cu braþ de 42 m ºi lungime totalã de 11.880 mm – nu necesitã taxe de drum suplimentare);
• Pompe staþionare de beton Putzmeister (expuse 20 mc/h ºi 55 mc/h);
• Pompe de mortar Putzmeister (transport mortar, tencuit ºi torcret);
• Autotransportoare de beton Liebherr de 9 mc, montate pe ºasiu MAN ºi Volvo (cele expuse).

Oferta 2007
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Universul
echipamentelor specializate

Elevate to the highest power

Macaralele pliabile reprezentate de producãtorul
AUTOGRU PM au o largã aplicabilitate putând fi folosite
pentru încãrcarea materialelor vrac sau paletizate.
Sarcinile care pot fi manevrate cu acest tip de macarale
sunt cuprinse în gama 400–23.000 kg.

Montajul acestor macarale se realizeazã pe autoºasie
cu sarcini maxime autorizate de la 3,5 tone pânã la 48 tone,
în configuraþii conforme cu cerinþele clienþilor ºi indicaþiile
tehnice oferite de softurile de specialitate care dau refe-
rinþe precise pentru optimizarea echipamentelor în cadrul
unui pachet întreg.

EUROBODY produce autobetoniere la nivel tehnolo-
gic ºi calitativ mondial.

Promovarea modelului de 9 mc pe piaþa româneascã,
în cadrul acestei expoziþii, s-a realizat în prezenþa domnului
Hans-Georg Stetter – preºedintele societãþii Intermix GmbH. 

Proiectul de realizare a autobetonierelor este bazat
pe componente hidraulice Sauer – Danfoss, pentru acþio-
narea tobei de malaxare, ºi pe o construcþie metalicã, care
asigurã o funcþionare cu costuri reduse de mentenanþã ºi
duratã lungã de viaþã. 

Montajul acestor echipamente este verificat cu pro-
grame specializate în analiza aspectelor privind circulaþia
pe drumurile de ºantier sau pe drumurile publice în
condiþii de siguranþã, conform legislaþiei în vigoare din
România, precum ºi normelor europene. 

Autotransportoarele container sunt prevãzute cu dis-
pozitiv de ridicare cu cârlig ºi macara cu graifer.

Variantele de autotransportoare furnizate de Eurobody
au în componenþa de bazã o rolã de stabilizare care per-
mite încãrcarea containerului în condiþii de siguranþã pen-
tru operator ºi autoºasiu.

Întreaga ofertã prezentatã în rândurile anterioare
include utilaje fabricate în concordanþã cu normele UE.
Macaralele sunt livrate împreunã cu certificate ISCIR ºi
autorizaþie RAR.

Pentru lucrãri de mentenanþã, EuroBody asigurã inter-
venþii prompte prin cele 3 sedii de service specializat din
Bucureºti, Cluj ºi Timiºoara, cu personal de specialitate ºi
ateliere mobile de service.

EUROBODY s-a prezentat la Târgul Echipamentelor de Construcþii din 21–25 martie 2007 cu o gamã
largã de produse din cadrul utilajelor pentru construcþii:

macarale pliabile montate pe autoºasie ºi bene
pentru transport materiale;

autotransportor container pentru materiale
vrac echipat cu macara cu graifer;

autobetoniere.
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În acest sens, atât pentru asfaltãri de drumuri noi,

cât ºi pentru repararea celor vechi, Dezna Consulting

SRL vã asigurã produsele furnizate de firma „Antec

Internaþional“ SRL din Bologna. Vibrofinisoarele pen-

tru asfalt marca „Antec“, realizate conform ultimelor

tehnologii europene, înglobeazã experienþa ºi tradiþia

unor firme de prestigiu în domeniu ºi acoperã o gamã

largã dimensional. Motorizãrile Deutz garanteazã o

fiabilitate deosebitã.

Minivibrofinisoarele  PT 2600 MB pe ºenile (foto 1)

ºi PW 1500 pe roþi (foto 2) sunt recomandate pentru

lucrãrile de asfaltare în spaþii înguste, cum ar fi: alei,

trotuare, spaþiul dintre ºinele de tramvai, dar ºi pentru

reparaþiile curente la carosabil în urma frezãrilor.

Vibrofinisorul PT 2600 MB a fost expus la prima

ediþie a Construct Expo – Utilaje 2007, unde a avut un

succes deosebit.

Gama de utilaje PT/PW 3500 ºi PT/PW 5000 pe

ºenile, respectiv roþi, ale cãror grinzi sunt dotate cu

vibraþie ºi tamper, încãlzite cu GPL sau electric, pre-

vãzute cu sisteme digitale de palpatoare longitudinale

ºi transversale, asigurã lucrãri de foarte bunã calitate,

iar datoritã preþului promoþional pe piaþa româneascã

reprezintã o  alternativã viabilã la mãrcile consacrate.

De la aceeaºi firmã, vã recomandãm rulourile

compactoare RVT de 1,5 ºi 2,5 tone, fier – fier, cu

dublã tracþiune ºi dublã vibraþie, realizate fiecare în

trei variante constructive pentru a acoperi toate exi-

genþele cerute de beneficiari.

O altã problemã importantã a infrastructurii o

reprezintã siguranþa circulaþiei. Aceasta este la rândul

Crearea unei infrastructuri moderne noi, dar ºi
reabilitarea celei vechi sunt douã dintre problemele
vitale ale României. O asemenea infrastructurã se poate realiza doar cu
utilaje moderne de ultimã generaþie. Firma Dezna Consulting SRL din Arad, în
baza unei experienþe de peste 12 ani, aduce pe piaþa româneascã produse competitive ale unor firme
italiene, la preþuri mai accesibile pentru orice utilizator.

Utilaje pentru drumuri

Foto 1: Minivibrofinisor pe ºenile PT 2600 MB Foto 2: Minivibrofinisor pe roþi PW 1500



ei strâns legatã de calitatea marcajului rutier. În acest

domeniu, Dezna Consulting colaboreazã cu renumita

firmã „CMC“ SRL din Como, fondatã în 1980, lider nu

numai pe piaþa italianã, ci ºi pe cea europeanã. 

Firma produce o gamã largã de maºini de marcaj

rutier, atât airspray, cât ºi airless, de la maºini mici

pânã la variante mari, autopropulsate, pentru lucrãri

de mare productivitate.

La Construct Expo – Utilaje 2007, a fost prezentatã

o maºinã specialã pentru execuþia de marcaje rutiere

cu material plastic topit la rece – douã componente

(foto 3).

Maºina poate executa:

linii stropite, care au avantajul de a nu diminua

aderenþa pneurilor la carosabil (foto 4);

linii stropite cu barete sonore (foto 5);

benzi sonore – marcaje de atenþionare pe porþi-

uni de drum periculoase (foto 6).

Fiºele tehnice ale maºinilor prezentate în

acest material pot fi consultate pe pagina de

internet: www.dezna.ro.

Foto 3: Maºinã de marcaj rutier

Foto 4: Linii stropite Foto 5: Linii stropite cu barete sonore Foto 6: Benzi sonore



ICE, reprezentatã în România de RomNed

UTILAJE PENTRU FUNDATII
ICE, al carei sediu principal este in

Almere – Olanda, este o companie

specializata in utilaje pentrru fundatii,

in principal ciocane hidraulice pentru

vibro-impingere palplanse, tevi, piloni

metalici  sau de lemn, in aproape toate

tipurile de soluri. Infiintata in urma cu

28 de ani, International Connstruction

Equipment BV este reprezentata in

circa 50 de tari, oferind calitate si

experienta in funddatii pe sol sau pe

terenuri acoperite de ape. Firma ofera

o gama larga de ciocane hidraulice

certifiicate ISO 9001 pentru asigurarea

calitatii, unitati vandute cu 20 de ani in

urma continuand sa-si facca datoria pe

santierele de constructii din lumea

intreaga.

Romned, impreuna cu ICE, ofera,

de asemennea, solutii de finantare

flexibile – leasing extern sau intern –

venind astfel in intampinarea cerinn-

telor unei variate categorii de clienti

din Romania.

Exista 3 tipuri diferite

de utilaje: montate  pe

excavatoare, suspendate

de carligul unei macarale si

sustinute de un sistem de

ghidare.

25 de moddele diferite

sunt disponibile pentru

atasarea pe excavatoare

sau miniexcavatoare (foto

1 si 2), folosind circuitul

hidraulic al acestora,  ceea

ce reduce substantial cos-

turile de investitie. Gamaa este de la 2

pana la 34 Kgm moment excentric,

cu greutati proprii de la 490 kg pana

la 3.895 kg, inncluzand menghina,

specifica elementului ce se infige in

pamant. In functie de tipul aplicatiei,

cu aacelasi utilaj se poate scoate

palplansa in acelasi timp foarte scurt.

In locul menghinei se poate moonta o

placa compactoare, putand asfel folosi

utilajul pentru compactari la nivelul

solului sau in exxcavatii.

Deosebita din punct de vedere

tehnic este solutia Resonance Free

care face ca utilajul sa nnu vibreze la

pornire sau oprire, existand astfel

posibilitatea lucrului in imediata veci-

natate a aaltor cladiri sau in centrul

oraselor (foto 3). Gama acestora se

intinde de la 5 pana la 64 Kgm

moment excentric, cu greutati proprii

intre 1.490 kkg si 9.500 kg.

Aceste utilaje se pot monta pe

excavatoare sau lucreaza independent,

fiind alimentatee de corpuri separate de

Foto 1

Foto 2 Foto 4Foto 3



putere hidraulica, produse, de aseme-

nea, de ICE. In astfel de situatii utila-

jele sunt suspendatee cu ajutorul unor

macarale (foto 4 si 5), forta de impact

fiind data de greutatea proprie si de

momentul excentric produs de ciocane.
Gama dee ciocane hidraulice vibra-

toare de frecventa normala se intinde
de la 23 la 110 Kgm moment excentriic,
cu greutati proprii (incluzand si men-
ghina) de la 4.390 kg la 15.865 kg.

Unitatile sunt executaate etans,
putand astfel fi efectuate lucrari sub
nivelul apei (foto 6).

Menghinele utilizate sunt specifice
in functie de ceea ce se introduce in

sol, putand fi universalee sau pentru
piloni, tevi, diferite profile sau palplanse.
Exista modele care apuca si ridica
palplannsele sau care sustin tevile ce
trebuie infipte in pamant.

Unitatile de putere hidraulica
(foto 7),  furnizate de ICE, asigura
debitul si presiunea hidraulica atunci
cand acestea nu sunt disponibile la
llocul aplicatiei sau cele asigurate de
excavator sunt insuficiente. Ele sunt
puse in functiune de mottoare Diesel
John Deere sau Caterpillar de la 103 CP
pana la 1.256 CP, asigurand un debit
de la 120 lla 1.368 l/min si o presiune
de la 340 la 370 bari. Unitatile pot,

de asemenea, comanda ciocane

hidraaulice (picoane), foreze, pompe, uti-

laje de demolat, cilindri hidraulici, pre-

cum si orice alta applicatie ce necesita

debitul si presiunea corespunzatoare.

Echipa Romned asigura service-ul

la punctuul de lucru, diminuand astfel

timpul de interventie. Exista, de aseme-

nea, posibilitatea inchirieriii de utilaje

cu specialistii necesari diferitelor tipuri

de lucrari.
ICE asigura fiabilitate si calittate,

recuperarea rapida a investitiei, service
rapid si solutii deosebite pentru apli-
catii specialle. 

Foto 5 Foto 6 Foto 7
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Sistemul MH PAGEL – pe bazã

de ciment – se foloseºte la

repararea suprafeþelor carosabile

supuse solicitãrilor dinamice,

conform normativului german

ZTV–SIB TL/TP–BE PCC.

DOMENII DE UTILIZARE
Sistemul de reparaþii MH

PAGEL este utilizat la: pardoseli

pe care urmeazã sã se aplice un

strat de acoperire sau o îmbrã-

cãminte, la repararea supra-

feþelor orizontale a tunelurilor ºi

ca strat de egalizare la poduri.

Sistemul se mai poate folosi

pentru repararea de gãuri, muchii

(exemplu: trotuare, parapeþi) ºi

crãpãturi.

Sistemul este format din

urmãtoarele materiale: 

MH02 PAGEL – Material de

protecþie contra coroziunii ºi strat

de aderenþã.

MH20/80 PAGEL – Mortare

de reparaþii.

AVANTAJE
Repararea suprafeþelor ºi a

pãrþilor carosabile cu sistemul MH

PAGEL prezintã urmãtoarele avan-

taje: rezistenþe mecanice deose-

bite, reduce pãtrunderea CO2 ºi a

umiditãþii, este permeabil la vaporii

de apã, rezistent la îngheþ-

dezgheþ, în acelaºi timp are acþi-

une anticorosivã ºi este stabil la

saponificare.

Un avantaj deosebit este acela
cã sistemul se aplicã „umed pe
umed“, ceea ce înseamnã elimi-
narea timpilor de aºteptare între
aplicarea straturilor succesive.

Componentele sistemului MH
PAGEL sunt uscate, ele ameste-
cându-se numai cu apã în canti-
tatea prescrisã de producãtor.

În funcþie de adâncimea
degradãrilor, se pot folosi:

MH20 PAGEL pentru adân-
cimi cuprinse între 6 mm ºi 40 mm;

MH80 PAGEL pentru adâncimi
mai mari de 30 mm.

Dacã se doreºte o rezolvare
durabilã pentru lucrãri urgente de
reparare a suprafeþelor ºi pãrþilor
carosabile, recomandãm sistemul
R PAGEL.

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Multe ºi tracasante sunt situaþiile de care au parte în ultimii ani participanþii la traficul rutier din
þara noastrã, din cauza stãrii carosabilului. S-au fãcut ºi se fac destule improvizaþii tehnice ºi tehno-
logice care continuã sã aibã un efect negativ asupra rezultatelor scontate „mãcinând“ în gol sume de
bani deloc de neglijat.

Existã ºi modalitãþi de ieºire dintr-un asemenea impas? Noi zicem cã da, prezentându-vã unele
materiale recomandate pentru repararea suprafeþelor ºi a pãrþilor carosabile.

Materiale ºi sisteme PAGEL
pentru repararea suprafeþelor

ºi a pãrþilor carosabile
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DOMENII DE UTILIZARE
Sistemul R PAGEL – pe bazã

de ciment – se foloseºte la
reparaþii rapide cu o utilizare a
suprafeþei dupã 2 h (începând de
la 5 0C), la reparaþii de betoane,
ºape, gãuri, muchii (exemplu: tro-
tuare, parapeþi), crãpaturi etc.

AVANTAJE
Repararea suprafeþelor carosa-

bile cu sistemul R PAGEL prezintã
urmãtoarele avantaje: mortarul
poate fi pus sub sarcinã dupã
2 h (începând de la 5 0C), pre-
zintã rezistenþe iniþiale ºi finale
mari, nu conþine cloruri sau ciment
aluminos, reduce pãtrunderea
CO2, este rezistent la îngheþ-
dezgheþ ºi la sãruri de dezgheþ. 

Un avantaj deosebit este acela
cã mortarul reduce perioadele de
întrerupere a circulaþiei la lucrãri
de reparaþie a pãrþilor caro-
sabile ºi diminueazã considerabil
costurile. De asemenea, mortarul

se prelucreazã foarte uºor (se
amestecã doar cu apã), aderã la
aproape orice strat suport pe bazã
de ciment ºi are o mare rezistenþã
la frecare.

SISTEMUL ESTE ALCÃTUIT
DIN URMÃTOARELE MATERIALE: 
R20/02 PAGEL – Masã finã de

ºpaclu rapidã;
R20/05 PAGEL – Masã de ºpaclu

rapidã;
R20/10 PAGEL – Mortar fin rapid;
R20/20 PAGEL – Mortar rapid de

reparaþie;
R20/40 PAGEL – Mortar rapid

de reparaþie;
R20/80 PAGEL – Mortar rapid

de reparaþie.
În funcþie de adâncimea

degradãrilor, sistemul se clasi-
ficã astfel:

R20/02 PAGEL – pentru degra-
dãri cuprinse între 0,5 ºi 5 mm; 

R20/05 PAGEL– pentru degradãri
cuprinse între 2 ºi 6 mm;

R20/10 PAGEL– pentru degradãri

cuprinse între 3 ºi 20 mm;

R20/20 PAGEL – pentru degra-

dãri cuprinse între 6 ºi 30 mm;

R20/40 PAGEL– pentru degradãri

cuprinse între 20 ºi 50 mm;

R20/80 PAGEL – pentru degra-

dãri cuprinse între 30 ºi 100 mm.

Tot în domeniul rutier, pentru

subturnarea capacelor de canal ºi

a grãtarelor în scopul  scurgerii

apelor pluviale, se pot folosi: V1

PAGEL – Mortar de subturnare,

sau V2 PAGEL – Mortar rapid de

subturnare.

În urmãtorul numãr al revistei,

vã vom prezenta un articol referitor

la sistemul nostru de reparare a

recipienþilor de apã potabilã, pre-

cum ºi un sistem de protecþie a

reþelelor de canalizare. 
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Marcaje rutiere ecologice de lungã duratã

drd. ing. ªtefan BODOGA – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi,
Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii

Unele dintre primele încercãri de
realizare a unor marcaje au fost din
categoria celor orizontale ºi au fost
realizate în Michigan, Statele Unite
ale Americii, în anul 1911, când s-au
realizat marcaje cu vopsea neagrã
pe o îmbrãcãminte din beton de
ciment.

O problemã de actualitate glo-
balã o reprezintã siguranþa rutierã,
aceasta deoarece anual, la nivel
mondial se produc accidente cu
peste 1 milion de persoane decedate,
20 milioane de rãniþi, iar pagubele
materiale depãºesc 500 milioane
de euro. Conform Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii, accidentul
rutier este prima cauzã de deces a
persoanelor din categoria de vârstã
a persoanelor active. 

În România, în perioada 1994 –
2006, accidentele rutiere au produs
36.547 de victime, 91.781 de per-
soane rãnite, iar pierderile materiale
echivalente, conform estimãrilor
experþilor Bãncii Mondiale, au fost
de peste 6 miliarde de euro. 

Factorii care influenþeazã sigu-
ranþa rut ierã sunt: 1. drumul,
2. vehiculul, 3. factorul uman.
Statisticile aratã cã 75% dintre

accidente se produc ziua ºi 25%
noaptea, dar dintre accidentele sol-
date cu pierderi de vieþi omeneºti,
mai mult de jumãtate fac parte din
categoria celor produse pe timp de
noapte.

Vizibilitatea are un rol foarte
important în siguranþa traficului
rutier, iar aceasta este influenþatã de
factorul drum, de factorul zi/noapte ºi
de condiþiile atmosferice. Condiþiile
pentru o vizibilitate scãzutã pot fi:
noaptea, ceaþa, ploaia, seara,
contralumina ºi „poluarea vizualã“.

Prin vedere sunt primite de cãtre
corpul uman 90% din totalul de infor-
maþii, însã, pe timp de noapte, sunt
primite numai 5% dintre aceste
informaþii. Factorii implicaþi în per-
cepþia vizualã a semnalizãrii rutiere
sunt: luminozitatea minimã, con-
trastul minim, recunoaºterea formei,
timpul de observare minim ºi dimen-
siunea minimã.

REALIZAREA MARCAJELOR
RUTIERE ORIZONTALE

Marcajele rutiere orizontale asi-
gurã condiþiile desfãºurãrii în deplinã
siguranþã a circulaþiei rutiere în situ-
aþiile cele mai grele de trafic, pe timp
de ploaie sau în perioadele de ceaþã,

atât ziua, cât ºi noaptea. Aceste
marcaje trebuie sã corespundã
condiþiilor optice, de suprafaþã, de
rezistenþã, de dare în exploatare, de
economicitate ºi sã nu polueze
mediul înconjurãtor.

Procedeele folosite la realizarea
marcajelor rutiere orizontale sunt:

vopsirea, utilizatã numai pentru
marcaje temporare, cu o duratã de
maximum 6 luni, în care se folosesc
vopsele în amestec cu solvenþi
volatili sau în soluþie apoasã, aplicate
la temperatura mediului ambiant sau
preîncãlzite la + 70 0C;

aplicarea pe suprafaþa îmbrã-
cãmintei, prin lipire sau implantare, a
unor elemente prefabricate: benzi,
elemente punctiforme;

turnarea, torcretarea sau extru-
derea, la cald sau la rece, pe
suprafaþa îmbrãcãmintei sau în
lãcaº frezat a unor mixturi colorate.

În momentul de faþã, cel mai uti-
lizat procedeu pentru realizarea
marcajelor rutiere în România este
vopsirea.

Aºa cum se observã din tabelul 1,
costul redus al utilizãrii vopselelor
face ca procedeul vopsirii sã fie larg
folosit, deºi prezintã durata cea mai
redusã de serviciu, respectiv cost
ridicat pe an.

Infrastructura rutierã nu a fost ºi nu poate fi niciodatã separatã de activitatea de construcþii pentru cã,
în primul rând, ea – infrastructura rutierã – este un act de construcþie de care depinde deplasarea
mijloacelor de transport cu scopuri de producþie, comerþ ºi turistice.

Iatã de ce, asemenea occidentului, ºi în þara noastrã, infrastructura rutierã trebuie sã fie executatã la
nivelul exigenþelor europene ºi mondiale, semnele de orientare având un rol decisiv în asigurarea fluenþei
ºi siguranþei circulaþiei.

În condiþiile creºterii într-un mod alert a intensitãþii traficului rutier ºi, în special, a vitezelor de depla-
sare a autovehiculelor, se impune necesitatea gãsirii unor soluþii eficiente atât pentru reducerea
riscului de accidente, fluidizarea traficului, sporirea confortului utilizatorilor, cât ºi pentru protejarea
mediului înconjurãtor. Un rol important în acest sens îl constituie semnalizarea rutierã.

continuare în pagina 134
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Avantajul principal al mixturilor
termoplastice îl constituie intervalul
redus de timp de la execuþie ºi pânã
la darea în circulaþie a marcajului,
care este în jur de 1-3 minute, faþã
de 10-15 minute în cazul realizãrii
marcajului prin vopsire, ceea ce con-
duce la o stânjenire redusã a
desfãºurãrii traficului (tabelul 2). 

La aceasta se adaugã ºi necesi-
tatea realizãrii a douã vopsiri anuale:
prima, în lunile aprilie-mai, iar cea
de-a doua în lunile septembrie-
octombrie, pentru asigurarea unei
vizibilitãþi corespunzãtoare a marca-
jelor rutiere orizontale.

În þara noastrã se produc vopsele
de marcaj având ca liant diferiþi
compuºi chimici, iar conþinutul de
solvent organic degajat în aer vari-
azã între 20 ºi 65%, la care se
adaugã 5% diluant pentru spãlarea
ustensilelor de aplicare a vopselei,
ceea ce înseamnã o sursã puternicã
de poluare. Pentru înlãturarea unor
cantitãþi cât mai mari din aceste
noxe, s-au realizat vopsele diluabile
în apã ºi vopsele din doi componenþi
aplicate la rece la care existã sub
3% solvenþi. La vopselele în soluþie
apoasã, pentru o umiditate a aerului
de peste 60%, timpul de întãrire a
peliculei de vopsea poate depãºi o
orã, lucru care stânjeneºte puternic
desfãºurarea circulaþiei.

Ca o soluþie care sã previnã
acest inconvenient fãrã sã polueze
mediul înconjurãtor, se recomandã
mixturile termoplastice care au un
timp de întãrire dupã turnare de
circa 3 – 5 minute. 

Compoziþia unei astfel de mixturi
este prezentatã în tabelul 3.

Nici componenþii ºi nici mixtura,
rece sau încãlzitã, nu sunt toxice ºi
nu emanã noxe.

Condiþiile optice cerute marca-
jelor rutiere se referã la:

culoare, care trebuie sã fie bine
definitã, net distinctã faþã de cea a
îmbrãcãmintei pe care este realizat
marcajul ºi sã se pãstreze neschim-
batã în timp;

strãlucire, care trebuie sã asi-
gure o vizibilitate în timpul zilei;

conturul marcajului trebuie sã
fie bine definit;

retroreflexia materialului sã
permitã o bunã vizibilitate a marcaju-
lui în timpul nopþii ºi pe timp de
ploaie, la iluminarea cu farurile
autovehiculelor.

Condiþiile de suprafaþã se referã
la rugozitatea suprafeþei marcajului
care trebuie sã fie cel puþin egalã cu
cea a îmbrãcãmintei rutiere pe care
este aplicat.

Condiþiile de rezistenþã ale mar-
cajelor rutiere se referã la:

durabilitate;
rezistenþã la solicitãri verticale

ºi tangenþiale;
aderenþa sa la îmbrãcãmintea

rutierã pe care este aplicat;
stabilitatea fizicã ºi chimicã, în

timp, la acþiunea factorilor atmo-
sferici ºi a fondanþilor folosiþi în tim-
pul iernii la combaterea poleiului.

Condiþia de economicitate se
referã la costurile materialelor ºi ale
procedeelor de execuþie ºi întreþinere
ale marcajelor, iar condiþiile ecologice

impun realizarea de marcaje rutiere
cu degajãri minime de noxe în
atmosferã.

Din punctul de vedere al condiþi-
ilor optice, de rezistenþã, a eco-
nomicitãþii, de dare în exploatare ºi
condiþiile ecologice, cel mai avanta-
jos marcaj rutier este cel realizat din
mixturã termoplasticã aplicatã pe
suprafaþa îmbrãcãmintei.

La noi în þarã, tipurile de marcaje
sunt diferenþiate dupã clasele de trafic.
Astfel, la clasele de trafic T0 – T2 sunt
indicate produse destinate marcajelor
temporare, iar la clasele de trafic
P0…P5 sunt indicate produse desti-
nate marcajelor permanente.

Cu toate aceste recomandãri,
majoritatea covârºitoare a marca-
jelor rutiere din oraºele României se
realizeazã prin vopsire, deºi clasele
de trafic în care se încadreazã
strãzile principale sunt P1 – P3, iar
din acest motiv, durata de viaþã utilã
a lor nu depãºeºte 2 – 3 luni. 

Tabelul 1: Costul diferitelor tipuri de marcaje

Tabelul 2: Timpul necesar procedeului folosit

Tabelul 3: Compoziþia mixturii termoplastice

urmare din pagina 132
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Pentru a respecta prevederile
capitolului 6.2 din SR EN 1824-2001
ºi anume: ca temperatura suprafeþei
carosabilului sã fie cuprinsã între
10 0C ºi 50 0C, ultima marcare cu
vopsea ar putea fi fãcutã la sfârºitul
lunii septembrie. Acest lucru face ca
vizibilitatea acestora sã se dimi-
nueze puternic, datã fiind ºi acþiunea
produsã de materialele antidera-
pante asupra carosabilului nea-
coperit de zãpadã, precum ºi
acþiunea fondanþilor utilizaþi la com-
baterea poleiului. Astfel, în lunile
ianuarie, februarie ºi martie, cu o
frecvenþã mare a zilelor cu ceaþã ºi
cu durata zilei redusã, aceste mar-
caje nu mai pot sã asigure o bunã
ghidare opticã a utilizatorilor, crescând
astfel posibilitãþile de a se produce
accidente grave.

Rezultã cã eficacitatea unui mar-
caj se poate aprecia cel mai bine
prin costul unui metru pãtrat pe zi de
viaþã utilã, acesta fiind obþinut prin
raportarea costului vopselei ºi a cos-
tului de aplicare la durata vieþii utile.

Pentru asigurarea unei mai bune
remarcãri optice a marcajelor rutiere
orizontale, se recurge la utilizarea
microbilelor din sticlã – material
retroreflectorizant.

Microbilele din sticlã, cu diame-
trele cuprinse între 0,01 ºi 0,63 mm,
prezintã o reflexie caracterizatã prin
trimiterea razelor reflectate în direcþii
vecine cu cele ale razelor incidente,
diferenþa dintre aceste direcþii fiind
de 10.

Prezenþa unei pelicule de apã pe
suprafaþa marcajului, a cãrei
grosime nu depãºeºte valoarea
rugozitãþii (HS) a îmbrãcãmintei
rutiere, duce la o reducere de
10-40% a puterii sale reflectorizante,
iar când grosimea peliculei de apã
depãºeºte valoarea rugozitãþii (HS)
îmbrãcãmintei rutiere, duce la anu-
larea totalã a retroreflexiei marcaju-
lui orizontal.

Pentru sporirea retroreflexiei
marcajelor orizontale, s-a recurs la
diferite soluþii tehnice, printre care:

utilizarea unor ploturi: dispozitive
piramidale alcãtuite din cauciuc, alu-
miniu sau mase plastice, prevãzute
cu elemente retroreflectorizante.
Înãlþimea lor faþã de suprafaþa
îmbrãcãmintei variazã între 10 ºi
30 mm ºi se monteazã cu o densi-
tate de 1-3 buc/ml. Dezavantajul
acestor ploturi este acela cã pot fi
smulse pe timp de iarnã de cãtre uti-
lajele de deszãpezire;

utilizarea unor reflectori spe-
ciali de tip „globead“, alcãtuiþi din
lentile de material plastic transparent
cu dublã convexitate (lãþime 4 mm,
înãlþime 3 mm), montaþi individual
sau de tip „gloguide“, sub forma unor
plãcuþe de mici dimensiuni (30 x 10 mm
sau 90 x 25 mm), cu o interdistanþã
de montare de 30-60 cm;

profilarea suprafeþei marcajului
orizontal prin diferite procedee:
încreþire, striere, aplicarea de barete
transversale, butoni etc. cu o înãlþime
a profilului de 5-25 mm ºi cu o inter-
distanþã de montare de 20-60 cm.
Pe lângã asigurarea unei bune vizi-
bilitãþi, datoritã faptului cã aceste
proeminenþe strãpung pelicula de
apã în timpul ploii, profilarea marcaju-
lui permite sesizarea conducãtorului
auto, prin vibraþiile produse asupra
pãrãsirii benzilor de circulaþie.

Experimentele realizate în diferite
þãri ca Franþa, Germania, Danemarca,
Italia au arãtat cã cel mai eficace
procedeu de ameliorare a vizibilitãþii
nocturne a marcajelor orizontale îl
constituie aplicarea reflectorilor de
tip „globead” ºi „gloguide“, dar costul
lor ridicat (de circa 20 de ori mai
mare decât marcajul) le justificã
folosirea doar la drumurile expres ºi
autostrãzi. Profilarea suprafeþei mar-
cajelor orizontale conduce la o ame-
liorare importantã a vizibilitãþii lor cu
o sporire a costului de numai 20%.

Caracteristicile ºi performanþele
mixturii termoplastice (albã ºi gal-
benã) sunt precizate în standardul
SR EN 1436-1999.

CONCLUZII
Pentru a asigura o eficacitate cât

mai mare a marcajelor rutiere, pro-
punem ca traversãrile pietonale,
inscripþiile ºi semnele de pe carosabil
sã se realizeze cu produse desti-
nate marcajelor permanente (mixturi
termoplastice cu microbile din sticlã).
Pentru o mai bunã vizibilitate a mar-
cajelor aplicate pe îmbrãcãminþi din
beton de ciment se impune utilizarea
produselor de culoare galbenã care
asigurã un contrast sporit faþã de
acest tip de îmbrãcãminte. Atât la
îmbrãcãminþile bituminoase, cât ºi la
cele din beton de ciment, marcajele
longitudinale axiale realizate prin pro-
filare ºi dublate de butoni reflecto-
rizanþi asigurã o eficacitate opticã
deosebitã pe timp de noapte cu
ploaie. Pentru o bunã distingere a
marginilor pãrþii carosabile, în condi-
þiile menþionate mai sus, se impune ºi
realizarea marcajelor laterale.

Experienþa cãpãtatã atât pe plan
mondial, cât ºi în þara noastrã,
privind marcarea ecologicã a dru-
murilor, recomandã execuþia marca-
jelor temporare cu vopsele în soluþie
apoasã, iar cea a marcajelor de
duratã cu mixturi termoplastice. 
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Geocompozitele bentonitice întreþesute
O ALTERNATIVÃ REALÃ

LA BARIERELE DIN ARGILÃ COMPACTATÃ
Bogdan Tronac – Naue România

Depozitele ecologice de deºeuri

sunt locaþiile care ar trebui sã gãz-

duiascã reziduurile ultime, respectiv

acea parte a deºeurilor care nu mai

poate fi reciclatã ºi care nu mai pre-

zintã nicio valoare din punct de

vedere economic. Depozitele eco-

logice de deºeuri trebuie sã fie sigure

din punctul de vedere al protecþiei

factorilor de mediu ºi sã funcþioneze

ca sisteme cu intrãri – deºeuri –

ºi ieºiri – levigat ºi gaze – strict

controlabile. 

Izolarea depozitului de deºeuri

ca sistem se face: 
în faza de construcþie ºi

exploatare prin impermeabilizarea
bazei ºi construcþia sistemului de
drenaj al levigatului;

în faza de închidere prin con-
struirea sistemului de acoperire –
o combinaþie de elemente imperme-
abile combinate cu drenuri pentru
gaze ºi ape pluviale.

Sistemele de impermeabilizare a
bazei depozitelor de deºeuri repre-
zintã barierele care previn ex-filtrarea
levigatului format în masa de deºeuri
altfel decât controlat, prin sistemul
de drenaj ºi, datã fiind importanþa
lor, sunt subiectul unor reglementãri
specifice la nivel european ºi
naþional. 

Uniunea Europeanã a prevãzut,
prin Directiva 1999/31/EC, trans-
pusã în România prin Hotãrârea
nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind
depozitarea deºeurilor, un sistem
minim obligatoriu pentru sistemele
de impermeabil izare a bazei
depozitelor de deºeuri menajere,
compus dintr-o barierã geologicã
naturalã de 1 m, cu un coeficient de
permeabilitate de 10-9 m/s, combi-
natã cu o impermeabilizare artificialã
„... care îndeplineºte cerinþele de
rezistenþã fizico-chimicã ºi de stabili-
tate în timp, corespunzãtoare
condiþiilor de etanºare cerute...“,

respectiv cu o geomembranã din
polietilenã de înaltã densitate –
HDPE, lãsând la discreþia þãrilor
membre rafinarea acestei soluþii
minime.

Specialiºtii UE au intuit cã pot
exista probleme cu privire la disponi-
bilitatea amplasamentelor în care sã
se regãseascã în mod natural bari-
era geologicã de  1 m grosime, care
sã aibã ºi coeficientul de permeabili-
tate corespunzãtor, ºi au prevãzut ca
alternativã o barierã construitã,
„...Acolo unde bariera geologicã nu
satisface în mod natural condiþiile
menþionate anterior, ea poate fi com-
pletatã în mod artificial ºi întãritã prin
mijloace care sã realizeze o pro-
tecþie echivalentã. O barierã geolo-
gicã construitã nu trebuie sã fie mai
subþire de 0,5 m...”

Dat fiind faptul cã amplasa-
mentele posibile pentru depozitele
de deºeuri sunt limitate de conside-
rente administrative (planurile de

Odatã cu intrarea României în Uniunea Europeanã, a devenit din ce în ce mai evident cã, în multe
domenii strict legate de protecþia mediului sau complementare acesteia, trebuie fãcute progrese impor-
tante într-un timp foarte scurt, pe de-o parte datoritã cerinþelor exprese ale UE ºi, pe de altã parte, datoritã
conºtientizãrii acestei problematici complexe de cãtre factorii responsabili. 

Este cazul reabilitãrii ecologice a terenurilor afectate de poluare, al construcþiei sau reabilitãrii staþiilor
de epurare, reþelelor de apã ºi canalizare ºi, mai ales, a depozitelor de deºeuri menajere, industriale ºi
periculoase. Capitolul depozite de deºeuri este prioritar, întrucât reprezintã unul dintre domeniile care au
înregistrat un progres foarte lent în România, în contrast cu dezvoltarea economicã acceleratã care a
condus la amplificarea problematicii deºeurilor prin diversificarea acestora ºi prin mãrirea semnificativã a
cantitãþilor generate pe cap de locuitor.



urbanism general ºi zonal),
geografice (distanþe minime faþã de
anumite repere, de exemplu arii pro-
tejate, zone de protecþie a surselor
de apã potabilã etc.), tehnice
(condiþii geologice, hidrogeologice,
pedologice ºi geotehnice) ºi de dez-
voltare durabilã (dezvoltarea unui
depozit pe o perioadã de minimum
20 de ani) specificate în Anexa 2 a
Hot. 349 din 21 aprilie 2005: „Cerinþe
generale pentru toate clasele de
depozite de deºeuri“, devine evident
faptul cã un amplasament pentru un
depozit de deºeuri care sã îndepli-
neascã condiþiile de mai sus ºi sã
aibã bariera geologicã naturalã de
1 m grosime este dificil sau impro-
babil de gãsit.

Situaþia este ºi mai interesantã în

cazul amplasamentelor depozitelor

pentru deºeuri periculoase, în cazul

cãrora grosimea stratului mineral

(a barierei de argilã) trebuie sã fie de

minimum 5 m! 

Concluzia fireascã este cã, în
cele mai multe cazuri, va fi nevoie sã
se ia în considerare bariera geolo-
gicã construitã, pentru care am iden-
tificat mai sus o condiþie de
permeabilitate (k ≤ 10-9 m/s) ºi una
de grosime (grosimea nu trebuie sã
fie mai micã de 50 cm).

Una dintre alternativele aflate la
îndemânã de mai bine de 20 de ani,
folositã cu succes nu numai pe plan
internaþional, dar ºi în România, la
depozitele de deºeuri menajere de la
Arad ºi Piatra Neamþ, este constru-
irea unei bariere artificiale bistratifi-
cate, formatã dintr-un strat mineral
compactat, de 49 cm grosime, plus
un geocompozit bentonitic întreþesut,
de 1 cm grosime. Stratul mineral plus
geocompozitul bentonitic îndeplinesc
atât condiþia de grosime (min. 50 cm),
cât ºi pe cea de permeabilitate (geo-
compozitul cu bentonitã are un coefi-
cient de permeabilitate de ordinul
a 10-11 m/s). 

Geocompozitul cu bentonitã între-
þesut este un material multistratificat,
format de regulã dintr-un geotextil
suport, un miez de bentonitã ºi un
geotextil de protecþie a miezului,
întreþesute pe toatã suprafaþa ºi prin
toate componentele. Specificã geo-
compozitelor bentonitice întreþesute
este rezistenþa mare la forfecare
internã, datoratã câtorva milioane de
fibre pe mp, provenind din geotextilul
superior, ancorate în geotextilul suport
în urma procesului de interþesere.
Datoritã acestei particularitãþi, geo-
compozitele bentonitice întreþesute
pot fi instalate fãrã probleme pe
taluzuri cu pante accentuate.
Elementul esenþial al geocompozitului
este miezul, format din bentonitã
sodicã sau calcicã cu conþinut mare
de montmorillonit, sub formã de
pulbere sau granule. În contact cu
lichidele, bentonita se hidrateazã ºi
îºi mãreºte volumul, ceea ce con-
duce la scãderea permeabilitãþii
geocompozitului la valori de ordinul
a 10-11 m/s. 

(continuare în numãrul 29, august – 2007)
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Platforme ºi ascensoare
speciale HiroLift

LIFTURI PENTRU SCÃRI [foto 1]
Reprezintã soluþia optimã pentru

deplasarea pe partea interioarã sau
exterioarã a scãrilor dintr-o casã.

Acþionarea liftului este realizatã
printr-un sistem patentat de fricþiune,
care necesitã o minimã întreþinere ºi
permite o funcþionare silenþioasã.
Unul dintre elementele comune ale
tuturor lifturilor pentru scãri îl repre-
zintã alimentarea cu energie de la
acumulator care permite deplasarea
liftului în siguranþã pânã la desti-
naþie, chiar ºi în cazul unei cãderi de
tensiune. Atunci când liftul este
staþionat la una dintre staþii, acumu-
latorul care nu necesitã întreþinere
se încarcã automat la o sursã de
curent de 220 V. Caracteristici
generale:  viteza de deplasare 0,1 m/s,
sarcina nominalã 125 kg, lãþimea în
timpul deplasãrii între 60 ºi 70 cm,
lãþimea în staþionare între 30 ºi
40 cm, diverse finisaje pentru scaun
ºi mânere.

LIFTURI ÎNCLINATE PENTRU SCÃRI
[foto 2]

Cu destinaþie pentru uz public
sau privat, acest tip de lifturi pentru
scãri asigurã accesul persoanelor cu
dizabilitãþi la diverse nivele. Pentru a
chema sau pentru a trimite liftul, se
utilizeazã o radiocomandã. 

Simpla apãsare a unui buton
este suficientã pentru deplasarea
automatã a pãrþii inferioare a plat-
formei, a barierelor ºi rampelor pânã
în poziþia doritã. Pot fi montate atât
pentru scãri curbe, cât ºi pentru
scãri drepte. Caracteristici generale:
viteza de deplasare 0,1 m/s ºi redu-
cere automatã în zona curbelor,
sarcina nominalã pânã la 300 kg,
dimensiuni maxime lãþime x adân-
cime – 800 x 1000 mm, diverse fini-
saje pentru mânere ºi platformã
(12 culori diferite în nuanþe RAL).

LIFTURI CU PLATFORMÃ CU RIDICARE
VERTICALÃ [foto 3]

Ascensoarele cu platformã sunt
special adaptate pentru transportul
persoanelor cu dizabilitãþi. În com-
paraþie cu ascensoarele conven-
þionale, acest tip prezintã anumite
modificãri constructive. 

De exemplu, la aceleaºi dimensi-
uni ale cabinei puþul poate fi mai mic. 

Astfel, este necesarã numai o
adâncime a puþului de 50-80 mm

(pentru Hiro 110-112) ºi 150 mm
(pentru HIRO 113). Instalaþiile pot fi
montate în puþurile de zidãrie exis-
tente sau pot fi livrate ºi ca instalaþii
complete, inclusiv puþul. Ascen-
soarele pot fi echipate cu una sau
doua uºi de acces. Cu ajutorul aces-
tora ºi în funcþie de forma construc-
tivã, este posibilã atingerea unei
înãlþimi de ridicare de maximum
9 metri ºi pânã la 6 staþii. Viteza
maximã de deplasare este de 0,2 m/s,
cu o capacitate nominalã de ridicare
de 300 kg. Aceste sisteme pot fi
livrate ca un pachet complet care in-
clude ºi structura metalicã a puþului.

ASCENSOARE REZIDENÞIALE [foto 4]
Pentru casele cu mai multe etaje,

a fost dezvoltat produsul HIRO
PRESTIGE: un ascensor rezidenþial
care se potriveºte în orice casã cu o
înãlþime a acoperiºului de 2,5 metri.

Pot fi livrate 4 variante construc-
tive: 300 kg/4 persoane, 375 kg/5
persoane, 450 kg/6 persoane, 630 kg/8
persoane. Datoritã sistemului brevetat
de acþionare cu tracþiune, ascensorul

Datoritã parteneriatului încheiat cu compania germanã HiroLift, societatea Elmas vã oferã soluþii fiabile
privind transportul pe verticalã al persoanelor cu dizabilitãþi. Compania HiroLift a dezvoltat exclusiv
produse individuale pe baza cerinþelor pieþei, formând o gamã extinsã de modele.

Descoperiþi în continuare avantajele ºi aplicaþiile posibile pe care le conferã platformele speciale ºi
ascensoarele HiroLift.

1

2



nu necesitã existenþa camerei maºinii.
Uºile de cabinã ºi uºile de închidere
ale puþului sunt uºi glisante automate. 

La cerere, poate fi realizatã ºi o
variantã constructivã pentru per-
soanele cu dizabilitãþi, conform DIN
18024/25 si EN 81-70. Hiro Prestige
poate fi instalat atât într-o casã exis-
tentã, cât ºi într-o clãdire nouã,
fiind proiectat odatã cu aceasta.

Ca execuþie specialã, puþul poate fi
livrat ºi dintr-o structurã autopor-
tantã din aluminiu. Sunt disponibile
diverse finisaje în funcþie de cerin-
þele clienþilor.

Pentru toate produsele HIRO
LIFT comercializate, asigurãm
service operativ cu acoperire la
nivel naþional, prin intermediul celor
6 puncte de lucru (Bucureºti,

Constanþa, Suceava, Timiºoara,
Târgu-Mureº, Zalãu).

Sistemul calitãþii certificat ISO
9001:2000, certificarea CE 1798
Modul H pentru ascensoare, capaci-
tatea de a dezvolta continuu noi pro-
duse ºi experienþa de peste 15 ani
recomandã compania ELMAS ca un
partener de încredere în domeniu.
Informaþii detaliate pot fi accesate ºi
la www.ascensoare.ro. 

3
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Sisteme de consolidare ºi de reparare
postseism

ing. Fãnel-Eduard IORGA

LUCRÃRI DE CONSOLIDARE
Clãdiri vechi cu pereþi portanþi din

zidãrie ºi planºee din lemn
a) O mãsurã pentru îmbunãtã-

þirea radicalã a alcãtuirii ºi com-
portãrii construcþiilor din aceastã
categorie constã în înlocuirea
planºeelor din lemn de la
nivelurile supraterane cu planºee
din beton armat. 

Aceastã mãsurã aduce urmã-
toarele îmbunãtãþiri:

Asigurã o conlucrare spaþialã
între pereþii portanþi, permiþând posi-
bile redistribuþii ale eforturilor pro-
duse de forþele orizontale seismice
între spaleþii defavorabil solicitaþi ºi
cei cu rezerve mari de rezistenþã.

Creeazã o bunã legãturã de
ancorare reciprocã între pereþii
structurali de zidãrie ºi planºee,
eliminând necesitatea unor mãsuri
de ancorare suplimentarã prin tiranþi
orizontali.

La clãdirile cu înãlþimi de etaje

de ordinul a 2,70 m, mãsura amintitã

permite înglobarea în centurile de

beton armat de la nivelul noilor

planºee a buiandrugilor peste

golurile de uºi (fig. 1), eliminând

buiandrugii existenþi de lemn, metal

din bolþi de zidãrie, de obicei insufi-

cient ancoraþi la capete în zidãrie ºi

care, la clãdirile din aceastã cate-

gorie, au creat deseori surse de

avarii sub acþiunea cutremurelor.

Prin folosirea la noile planºee

de beton armat a plãcilor armate pe

douã direcþii, se redistribuie uniform

încãrcãrile verticale transmise de

planºee între pereþii portanþi longitu-

dinali ºi cei transversali, îmbunã-

tãþindu-se lestarea pereþilor, care, în

construcþia existentã, erau paraleli

cu grinzile planºeelor din lemn, deci

mai puþin încãrcaþi.

Se eliminã necesitatea con-

solidãrii unor grinzi din lemn prea

flexibile, care, la circulaþie, dau o

senzaþie de insecuritate. 

Permite renunþarea la operaþiu-

nile laborioase de înlocuire a unor

grinzi de lemn putrezite, care ar fi

necesare în cazul menþinerii plan-

ºeelor de lemn.

Se îmbunãtãþesc substanþial

durabilitatea în timp a planºeelor ºi

gradul lor de rezistenþã la incendii.

Intervenþiile postseism la construcþiile existente se clasificã, dupã performanþele ce se urmãresc a se
realiza prin aplicarea lor, în douã categorii:

a) lucrãri de consolidare, prin care se urmãreºte ridicarea gradului de asigurare al protecþiei antiseismice,
atunci când din concluziile expertizãrii construcþiei rezultã cã acesta se dovedeºte a fi nesatisfãcãtor;

b) lucrãri de reparaþii, destinate readucerii gradului de asigurare al construcþiei la nivelul avut înainte de
avarierea ei din acþiunea cutremurului.

Nu totdeauna gradul de asigurare al protecþiei antiseismice a unei clãdiri se reflectã în mod nemijlocit în
felul cum s-a comportat la ultimele cutremure majore cu care s-a confruntat, respectiv în avariile suferite.
Pentru o construcþie care aparent nu a avut decât probleme minore, o examinare calitativã a sistemului
constructiv ºi verificarea prin calcul din cadrul expertizei tehnice pot scoate la ivealã vicii care sã ducã la
concluzia cã nivelul de asigurare al construcþiei este insuficient.

Aceasta evidenþiazã dublul caracter pe care trebuie sã-l aibã estimarea de cãtre expert a siguranþei unei
clãdiri, ºi anume:

• cel strict tehnic, în care intervin cu o pondere importantã experienþa ºi simþul ingineresc al expertului;
• cel formal (legal), constând în obligativitatea confruntãrii performanþelor construcþiei cu cerinþele

prescripþiilor în vigoare.
În articolul de faþã sunt enumerate principiile ce trebuie sã stea la baza soluþiilor de intervenþie ºi

sistemele de consolidare cel mai frecvent adoptate pentru câteva tipuri de structuri mai expuse avarierii din
acþiuni seismice, cu problemele lor specifice.

Fig. 1

continuare în pagina 144



Sisteme de încãlzire prin radiaþie – CARLIEUKLIMA
SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de

încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA, vã oferã cele
mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea
mai înaltã calitate ºi la standarde europene. Prin calitatea
superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este
asigurat.

EUCERK este un sistem de încãlzire cu tuburi radiante
care foloseºte gazul metan sau motorina, fiind în special desti-
nat încãlzirii spaþiilor de dimensiuni medii ºi industriale. Este
proiectat pentru realizarea cerinþelor speciale, siguranþã ºi uni-
formitate a temperaturii, precum ºi pentru reducerea emisiilor
nocive în atmosferã. 

Tubulaturile sunt încãlzite pânã la o temperaturã ridicatã,
cuprinsã între 150 0C ºi 250 0C, încãlzind apoi încãperea prin
radiaþie fãrã a provoca miºcãri ale aerului.

Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt con-
fecþionate din oþel tratat special pentru a rezista la temperaturi
foarte ridicate ºi la coroziune. 

Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radi-
ante asigurã o emisie lungã ºi de duratã, cu performanþe de cel
mai înalt nivel. Parabolele reflectoare ale sistemului EURAD
sunt din aluminiu, puternic reflectorizante.

EUTERM este un sistem de încãlzire constituit din panouri
radiante cu funcþionare pe apã caldã, apã supraîncãlzitã sau vapori.

EUTERM poate funcþiona împreunã cu orice sistem energetic
primar. Este ideal pentru încãlzirea spaþiilor mici, a  localurilor,
a spaþiilor ambientale de dimensiuni medii ºi mari, ideal pentru
spaþii cu risc la incendiu. Principalul avantaj este producerea
încãlzirii în mod uniform nu stratificat, fãrã nicio miºcare a
aerului.

Bariera de aer EUWIND este instalatã în interiorul sau exteriorul
clãdirilor, sau  de ambele pãrþi ale uºilor, acþionând ca un scut.

Coloana de ventilaþie include:
o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;
un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;
un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;
o articulaþie metalicã;
un canal subteran cu unghiular.

Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl
împinge prin modulul de diminuare a zgomotului apoi în canalul
de distribuþie cu o vitezã considerabilã. Jetul de aer despicã
straturile de aer rece de la nivelul solului ºi îl eliminã în exterior.
Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maximã eficienþã la
nivelul solului, unde acþiunea aerului rece este mult mai mare.

Distribuitor exclusiv în România: SC TERMOCLIMASRL
Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timiºoara,

Tel . :  0256/250.250-1 ,  Fax:  0256/250.255,  E-mai l :
info@termoclima.ro 

TERMOCLIMA
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Înlocuirea planºeelor din lemn cu
planºee din beton armat se poate
face pe toatã suprafaþa clãdirii ºi la
toate nivelurile supraterane sau,
parþial, dacã rezultã suficient faþã de
rezultatele verificãrilor prin calcul.
Este avantajos ca plãcile noilor
planºee sã fie dimensionate cu
grosimile minime necesare pe criterii
de rigiditate ºi cu procente de
armare majorate corespunzãtor faþã
de cele uzuale la clãdirile noi, pentru
a reduce diferenþa de greutate pro-
prie faþã de planºeele de lemn
existente. Având în vedere cã se
creeazã o conlucrare spaþialã a
structurii, se va verifica prin calcul
structura dupã consolidare, redis-
tribuþiile de eforturi între spaleþii de
zidãrie ce pot interveni datoritã efec-
tului torsiunii generale sub acþiunea
forþelor orizontale seismice. Pentru
construcþia dupã consolidare, este
necesar sã se reverifice presiunile
pe teren sub fundaþii, în special la
pereþii care capãtã o lestare supli-
mentarã prin introducerea de planºee
cu descãrcare bidirecþionalã. Planºeul
peste subsol, realizat din boltiºoare
de zidãrie pe grinzi metalice, poate fi
lãsat neînlocuit cu beton armat, cu
excepþia situaþiilor speciale în care o
astfel de înlocuire totalã sau parþialã
se dovedeºte necesarã.

La nivelurile intermediare, noilor
planºee din beton armat trebuie sã li

se asigure rezemarea pe pereþii por-
tanþi existenþi ºi, totodatã, traver-
sarea acestora (fig. 2) prin fâºii de
continuitate armate, a cãror lãþime
se stabileºte þinând seama ºi de
necesitatea de a prelua forþele tãie-
toare ce le revin din reacþiunile
transmise de plãcile planºeelor. Se
prevãd pe liniile pereþilor ºi centuri
executate odatã cu planºeele care,
în funcþie de grosimea peretelui, se

pot îngloba în aceastã grosime sau
se pot prevedea alipite de perete, de
o parte ºi de alta a lui.

b) În cazurile în care, din verifi-
carea prin calcul ºi din avariile pro-
duse de cutremure, rezultã cã spaleþii
de zidãrie sunt suprasolicitaþi la forþa
tãietoare, consolidarea acestora se
realizeazã, de regulã, prin placarea
zidãriei cu beton armat, pe o faþã
sau pe ambele feþe (fig. 3).

Fig. 2

Fig. 3

a) c)b)
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Stop improvizaþiilor!
COªURI DE FUM PERFORMANTE
Coºurile de fum sunt componente importante ale unei

instalaþii de încãlzire. Ele au rolul de a evacua în deplinã

siguranþã, deasupra acoperiºurilor, fumul ºi gazele de

ardere toxice, provenite din diferite surse de cãldurã. 

Statisticile aratã cã, în anul 2006, coºurile de fum

defecte sau necurãþate au fost cauza a peste 1.500 de

incendii produse, în urma cãrora s-au înregistrat

pagube materiale importante ºi au decedat 23 de per-

soane, dintre care 2 copii. Numãrul deceselor cauzate

de intoxicaþii cu monoxid de carbon este de 69, dintre

care 5 au fost copii.

Caracteristicile coºurilor de fum, respectiv înãlþimea ºi

secþiunea, vor fi stabilite doar de cãtre specialiºti.

Materialele din care se executã trebuie sã fie de calitate

corespunzãtoare, adicã sã dispunã de certificate de con-

formitate, din care sã rezulte cã sunt adecvate utilizãrii în

acest scop. 

Din punctul de vedere al exploatãrii, coºurile de fum

vor fi prevãzute la bazã, obligatoriu, cu o uºiþã de curãþire

pentru verificarea secþiunii libere ºi curãþirea periodicã a

canalului de fum.

Sistemele de coºuri de fum prefabricate în trei

straturi au urmãtoarea componenþã:

tubulaturã interioarã din ºamotã; 

plãci de vatã mineralã bazalticã, semirigidã ºi

incombustibilã; 

mantale exterioare, turnate din beton uºor.

Aceste tipuri de coºuri de fum prezintã avantaje

multiple, cum ar fi:

tiraj optim, funcþionarea sursei de cãldurã la randa-

ment maxim, reducerea consumului de combustibil ºi,

implicit, a costurilor pentru cãldurã;

siguranþã la foc (incendiu), rezistenþã la ºocuri termice;

etanºeitate la scãpãrile de gaze arse toxice;

rezistenþã la coroziunea chimicã cauzatã de condensul

acid format în canalul de fum;

montaj simplu ºi rapid, un coº pentru o casã putând

fi ridicat în maximum 2–3 zile.

Prin prevederea unui asemenea tip de coº de fum, se

asigurã confortul termic ºi siguranþa casei ºi familiei

proprietarilor pe termen lung, producãtorii acordând o

garanþie pentru materiale de 30 de ani. 
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Cu mijloacele necesare pentru a
executa placarea prin torcretare,
grosimea minimã constructivã este
de 6 cm. La placarea cu cofraje, se
folosesc grosimi de minimum 8-10 cm.
Grosimile placãrilor pot rezulta ºi
mai mari, din verificarea la forþa tãie-
toare, dacã placarea se face pe o
singurã parte a peretelui.

Armarea placãrii se face cu
plase, din care barele de rezistenþã
la forþa tãietoare sunt cele orizontale.
Ori de câte ori este posibil, supli-
mentul de forþã tãietoare capabilã
necesar peste capacitatea zidãriei
existente se cautã sã se preia prin
betonul placãrii, cu grosimea dimen-
sionatã, situaþie în care armãturile se
prevãd constructiv. Dacã pentru pre-
luarea forþelor tãietoare se conteazã
ºi pe aportul armãturilor, atunci
acestea trebuie sã fie realizate din
oþel ductil; este contraindicatã
folosirea plaselor sudate din STNB.
În acest caz se prevãd, din 6 în 6
asize de zidãrie, bare orizontale mai
groase (φ10-12 mm) care tra-
verseazã pereþii portanþi ca în
fig. 3.c, prin orificii practicate în
zidãrie cu bormaºina, pentru a
asigura continuizarea ºi buna anco-
rare la capete a armãturii orizontale.
Dupã montarea acestor bare, orifi-
ciile se injecteazã cu lapte de ciment.

Continuitatea pe verticalã a
armãturilor placãrilor în dreptul
planºeelor se realizeazã prin mustãþi
lãsate prin planºeul peste etajul
respectiv. Dacã planºeele de lemn
se înlocuiesc cu beton armat, rezultã
cã ele trebuie sã fie desfãcute
înainte de montarea armãturilor din
placãrile pereþilor de zidãrie de la

nivelul de dedesubt. Dacã se menþin
planºeele de lemn, desfacerea se
realizeazã numai local, de-a lungul
pereþilor prevãzuþi a fi placaþi. Pe
înãlþimea peretelui, plasele de armã-
turã din placãri se susþin prin agrafe
ancorate în rosturile zidãriei (fig. 3.a).

Înainte de executarea unei
placãri, peretele se decoperteazã
prin îndepãrtarea tencuielii, se
curãþã prin frecare cu perii de sârmã
ºi se adâncesc rosturile zidãriei pe
cca 1,5-2 cm cu scoabe bine ascuþite.
Consolidarea pereþilor portanþi din
zidãrie prin placare cu beton armat
se foloseºte ºi în cazurile, mai rar
întâlnite, în care, din verificarea prin
calcul, rezultã cã zidãria este supra-
solicitatã la compresiune. Astfel de
situaþii se întâlnesc la clãdirile
care au fost supraetajate în mod
necontrolat.

c) În cazurile când rezultã cã
spaleþii de zidãrie necesitã o conso-
lidare sub aspectul preluãrii efor-
turilor de întindere produse de
momentele încovoietoare, aceasta
se poate realiza prin introducerea
de stâlpiºori (sâmburi) din beton
armat la capete (fig. 4).

Golurile create în zidãrie pentru a
face loc sâmburilor de beton armat
se prevãd cu strepi, pentru a
îmbunãtãþi legãtura între sâmburi ºi
zidãria învecinatã. Dificultatea prin-
cipalã a soluþiei constã în a asigura
la bazele sâmburilor centuri în care
armãturile lor sã fie ancorate ºi sã fie
capabile sã transmitã mai departe
eforturile de întindere respective.

Creºterea capacitãþii de rezis-
tenþã la moment încovoietor a
zidãriei, care se realizeazã prin
introducerea sâmburilor de beton
armat, atrage dupã sine o creºtere
corespunzãtoare a forþei tãietoare
asociate. La verificarea prin calcul
a construcþiei în situaþia de dupã
consolidare, forþele tãietoare de
calcul trebuie sã fie majorate

corespunzãtor. Dacã zidãria nu le
poate prelua, introducerea de sâm-
buri de beton armat trebuie combi-
natã cu o placare realizatã conform
celor precizate anterior.

d) Uneori, cea mai simplã ºi mai
economicã soluþie de consolidare se
poate obþine prin introducerea unor
pereþi structurali suplimentari la
nivelurile de la bazã sau pe toatã
înãlþimea construcþiei. Aceºtia tre-
buie sã fie legaþi de pereþii structurali
existenþi prin þeserea zidãriilor sau
mai bine prin crearea unor sâmburi
de beton armat la intersecþii, ca în
fig. 5. Noilor pereþi introduºi trebuie
sã li se asigure lestarea necesarã
pentru a putea participa în mod efi-
cient la preluarea forþelor orizontale.

e) Oricare ar fi soluþia de consoli-
dare care se adoptã, ea trebuie inte-
gratã într-o concepþie consecventã
de ierarhizare a capacitãþilor de rezis-
tenþã pe ansamblul construcþiei. Dacã
necesitatea unor consolidãri apare
numai la nivelul de la bazã al clãdirii,
întãrirea acestuia atrage dupã sine
majorarea în consecinþã a forþelor ori-
zontale seismice reale, astfel cã la
un cutremur viitor pot sã devinã
descoperite nivelurile superioare.
Mãsurile de consolidare cum sunt
placãrile sau sâmburii de beton
armat sunt de naturã a ductiliza
zidãria în mod semnificativ, astfel
încât pentru construcþia dupã con-
solidare, forþele seismice de cod pot
fi reduse prin micºorarea valorii coe-
ficientului ψ.

f) Când fundaþiile pereþilor struc-
turali de zidãrie rezultã a fi insufi-
ciente, devine necesarã lãrgirea lor,

Fig. 5Fig. 4
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care se poate realiza prin soluþia

arãtatã în fig. 6. Dacã ºi zidãria

suprastructurii se cãmãºuieºte, lãr-

girea fundaþiei poate deveni nece-

sarã ºi pentru asigurarea rezemãrii

la bazã a cãmãºuirii respective.

g) Sunt menþinute planºeele de

lemn existente chiar dacã nu asigurã

o bunã ancorare a pereþilor, în spe-

cial, a celor exteriori în ansamblul

structurii, o îmbunãtãþire a ancorãrii

acestora obþinându-se prin introduce-

rea de tiranþi metalici sub nivelurile

planºeelor. Detalii de ancorare a tiran-

þilor la capete sunt arãtate în fig. 7.

h) În afarã de mãsurile de conso-

lidare a structurii principale de rezis-

tenþã, proiectele de intervenþii

trebuie sã se refere ºi la corectarea

legãturilor insuficiente între ele-

mentele constructive secundare de

pe înãlþimea podului ºi structura

principalã.
(continuare în numãrul viitor)Fig. 7

Fig. 6
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Potrivit hotãrârii de Guvern,
sunt reglementate obligaþiile
tuturor celor implicaþi în activi-
tatea de ºantier (beneficiar, ma-
nager de proiect, antreprenor,
subantreprenor, ºef de ºantier,
lucrãtori independenþi).

Importanþa domeniului secu-
ritãþii ºi sãnãtãþii în muncã este
consfinþitã ºi prin introducerea
funcþiilor de „Coordonator în
materie de securitate ºi sãnãtate
în muncã pe durata elaborãrii
proiectului lucrãrii“ ºi „Coordona-
tor în materie de scuritate ºi
sãnãtate în muncã pe durata
realizãrii lucrãrii“. Aceste funcþii
asigurã monitorizarea perma-
nentã a activitãþii de securitate ºi
sãnãtate în muncã, care este
permanent conectatã la orice tip
de activitate în ºantierele tempo-
rare sau mobile. 

Potrivit noilor reglementãri, în
cadrul SC TIAB SA s-au luat o
serie de mãsuri considerate
prioritare:

organizarea unui serviciu
intern de prevenire ºi protecþie cu
atribuþii exclusive în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã,
domeniul protecþiei mediului ºi al
situaþiilor de urgenþã (protecþie
civilã ºi PSI);

dezvoltarea unei culturi de
prevenire a riscurilor care se
realizeazã prin:

– identificarea ºi evaluarea
factorilor de risc pentru pre-
venirea producerii accidentelor
de muncã ºi a îmbolnãvirilor
profesionale;

– întocmirea planurilor de pre-
venire ºi protecþie pentru toate
activitãþile desfãºurate în ºanti-
erele temporare sau mobile ale
societãþii;

– instruirea ºi informarea lucrã-
torilor referitor la problematica

securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã;
acest deziderat a fost îndeplinit
prin întocmirea de instrucþiuni
interne de securitate potrivit
riscurilor evaluate la locurile de
muncã;

– dezvoltarea politicii de con-
sultare ºi participare a lucrãtorilor
prin intermediul reprezentanþilor
acestora, asigurându-se creºterea
nivelului informaþional referitor la
securitatea ºi sãnãtatea în
muncã;

– desfãºurarea activitãþii într-un
mediu de muncã sãnãtos. Un mediu
de muncã fizic corespunzãtor
sub aspectul parametrilor care îl
caracterizeazã asigurã un nivel
de sãnãtate optim pentru toþi
lucrãtorii. De asemenea, un
mediu psiho-social adecvat asi-
gurã comunicarea permanentã
ºi eficientã a tuturor participan-
þilor la activitãþile din ºantierele
temporare sau mobile.

TIAB S.A.
CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

Dupã cum se cunoaºte, din dorinþa de aderare la structurile europene, România ºi-a armonizat
întreg pachetul legislativ în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã. Astfel Directiva Cadru
89/391 a fost preluatã prin Legea 319/2006, iar directivele specifice care derivau din aceasta au
fost preluate prin hotãrâri de Guvern.

În domeniul construcþiilor, de mare interes a fost elaborarea HG300/2006 privind cerinþele
minime de securitate ºi sãnãtate în muncã pentru ºantierele temporare sau mobile, care
transpune Directiva 92/57/CEE.

Alinierea la condiþiile din Uniunea Europeanã
SECURITATEA ªI SÃNÃTATEA

ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCÞII-MONTAJ 
ing. Constantinescu Corneliu – SC TIAB SA
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Precizãm cã mãsurile menþio-
nate mai sus coroborate ºi cu
obligativitatea acordãrii gratuite a
echipamentelor individuale de
protecþie implicã costuri supli-
mentare suportate de cãtre
societate. Dacã luãm în calcul
importanþa resurselor umane
implicate în activitãþile din
ºantierele temporare sau mobile,
aceste costuri sunt pe deplin jus-
tificate având în vedere grija faþã
de lucrãtori. În plus, considerãm
cã neluarea de mãsuri sau abor-
darea superficialã a acestora, în
problematica securitãþii ºi sãnã-
tãþii în muncã, poate determina
producerea de evenimente (cu
precãdere accidente de muncã
cu consecinþe grave specifice
activitãþii de construcþii-montaj),
costurile suportate de cãtre orice

societate fiind în acest caz
incomparabil mai mari. Studiind
analizele privind accidentele de
muncã ºi bolile profesionale, a
reieºit cã acestea pot provoca
cheltuieli atât de mari pentru
atenuarea efectelor lor, încât
creºterile economice realizate
pot fi „anulate“ ºi, de aceea, con-
ducerea societãþii a hotãrât sã
acorde o importanþã deosebitã
prevenirii acestor evenimente
prin mãsurile menþionate mai
înainte, considerând cã inves-
tirea de resurse în prevenirea ºi
reducerea accidentelor de muncã
ºi a bolilor profesionale va aduce
pe termen mediu ºi lung economii
importante la costurile materiale. 

Astfel, analiza costurilor directe
(indemnizaþie ITM, costul primu-
lui ajutor, costurile de reabilitare

medicalã ºi profesionalã ºi costul
despãgubirilor) ºi a costurilor
indirecte (cauzate de pierderi de
timp ºi de producþie, de anga-
jarea ºi formarea înlocuitorilor, de
refacerea locului de muncã unde
s-a produs evenimentul ºi chiar
de ºtirbirea imaginii societãþii ºi a
relaþiilor cu clientul), aferente
unui accident de muncã (conform
Statisticilor ARSSM) indicã în funcþie
de gravitatea accidentului un cost
total variind între 14.800 lei/caz
pânã la 122.000 lei + 14.000 lei/an
în cazul în care victima dece-
deazã dupã ce s-a încercat reabi-
litarea ºi recuperarea medicalã.
Aceste cifre sunt în mãsurã sã
tragã un semnal de alarmã pen-
tru toþi cei ce activeazã în ramura
construcþiilor ºi recomandãm
abordarea la modul cel mai
serios a acestei probleme. 
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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
tehnologic desfãºurat etc.

Sistemele de încãlzire prin radi-
aþie pot fi utilizate pentru: hale indus-
triale, depozite, service-uri auto, sãli
de sport, spaþii cu înãlþimi mari,
show-room-uri, pavilioane expozi-
þionale, sere de flori ºi legume,
crescãtorii de animale, cuptoare cu
temperaturã strict controlatã etc.

Tubulaturã radiantã OHA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

OHA este o soluþie excelentã pentru
încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în
general, a spaþiilor cu înãlþimi medii
ºi mari. Flexibilitatea sistemului con-
stã în adaptarea tubulaturii radiante la
orice exigenþe privind traseul acesteia
în interiorul clãdirilor încãlzite. În
funcþie de necesarul de cãldurã ºi
înãlþimea clãdirii, tubulatura radiantã
poate avea o configuraþie monotubu-
larã 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 inter-
mediul unui ventilator, circuitul
continuu al fluidului caloportor.
Circuitul se realizeazã în interiorul
unei tubulaturi radiante etanºe,
aflatã în depresiune în raport cu
mediul încãlzit. Temperatura supra-
feþei exterioare a tubulaturii radiante
este variabilã ºi, dupã cerinþe, se
poate situa în intervalul 120 0C – 290 0C.
Marele avantaj al unui asemenea
sistem de încãlzire este acela cã se
recirculã în proporþie de 80%
gazele rezultate în urma proce-
sului de ardere. 

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul con-
strucþiei, sistemul poate fi utilizat ºi
în situaþia în care nu existã
suprafaþã vitratã corespunzã-
toare, conform normativelor în
vigoare.

Tuburi radiante modulare INFRA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

INFRA este cea mai adecvatã
soluþie de încãlzire zonalã. Echipa-
mentele 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, limi-
teazã ºi stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer. 

INFRA este un sistem foarte eco-
nomic, care încãlzeºte rapid supra-
feþele aflate sub conul de radiaþie,
suprafeþe ce devin la rândul lor emi-
tori de cãldurã. 

SYSTEMA ROMÂNIA propune soluþii tehnice ºi echipamente pentru încãlzirea eficientã a spaþiilor
industriale 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
dificile 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 altfel, în toate sectoarele
de activitate, necesitatea asigurãrii unui confort termic fiind cerinþa care 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 halelor de tip industrial sunt clãdiri cu înãlþimi mari, de peste 5 m, ajungând chiar pânã la 30 m.
Exceptându-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolaþie redusã, uneori
inexistentã. Consumul specific de energie termicã al acestor clãdiri se situeazã la niveluri ridicate, care se
repercuteazã asupra preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþii facturilor
sau la întreruperea activitãþii pe timpul sezonului de iarnã. 



Randamentele de combustie sunt

mari: peste 95%.

Toate acestea, coroborate cu un

regim de funcþionare termostatat,

conduc la economii de energie de

30%–65% faþã de sistemele clasice.

Cu tuburile radiante INFRA se

pot obþine zone de temperaturi

diferite în aceeaºi incintã.

Circuitul gazelor de ardere este

în depresiune în raport cu mediul

ambiant, iar camera de ardere

etanºã, ceea ce conferã o siguranþã

deosebitã în exploatare.

Module radiante INFRA BAF
Reprezintã o soluþie perfectã

pentru încãlzirea serelor ºi a fer-

melor de animale.

Existã mai multe variante sub

care se pot realiza acestea, ºi

anume:

INFRA BAF MSV: module radi-

ante 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

destinate serelor ºi fermelor zooteh-

nice, cu înãlþimi reduse. Modulele au

un sistem de liftare special gândit

pentru aceste aplicaþii. 

Cuptoare industriale INFRA BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea

diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã

fi aplicate pentru:

uscarea diverselor materiale:

piese metalice, plastice, produse

agricole, forme ºi miezuri de turnãto-

rie, 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 ROMÂNIA vã stã la

dispoziþie cu orice informaþie din

domeniu, consultanþã, studii de

fezabilitate. 
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Sisteme ºi concepte
de economisire a energiei
FOLOSIREA RESURSELOR REGENERATIVE

Nicoleta MANDA – specialist marketing Bosch

La creºterea cifrei de afaceri a
contribuit în principal dezvoltarea
pozitivã a centralelor cu un consum
redus de combustibil. Cele mai mari
creºteri procentuale s-au realizat cu
sistemele ce au la bazã principiul
folosirii energiilor regenerative, iar
ca exemplu pentru 2006 este noua
generaþie de panouri solare.
Ponderea acestui segment de pro-
duse, care, pe lângã panourile
solare mai cuprinde ºi pompele de
cãldurã ºi centralele pe combustibil
solid, a crescut la 11% din cifra
totalã de afaceri.

Aceastã evoluþie pozitivã la
nivel mondial a putut fi regãsitã
anul trecut ºi în þara noastrã, unde
Divizia de Termotehnicã a Grupului
Bosch este reprezentatã prin mãr-
cile Buderus ºi Junkers. În 2007,
pentru prima datã, cele douã mãrci
au prezentat la Romtherm cele mai
noi sisteme ºi concepte de
economisire a energiei, care se
bazeazã pe folosirea resurselor
energetice regenerative. Prin
lansarea noilor generaþii de echipa-
mente de încãlzire, de înaltã efi-
cienþã energeticã ºi nepoluante,
Buderus ºi Junkers contribuie deja
la materializarea angajamentului
Uniunii Europene de a micºora

emisiile de gaze nocive cu pânã la
8% pânã în anul 2012, conform
Protocolului de la Kyoto.

Statistica aratã cã, în prezent,
încãlzirea clãdirilor ºi a locuinþelor,
precum ºi prepararea apei calde
menajere reprezintã aproximativ o
treime din consumul de energie ºi
din emisiile de CO2 din Uniunea
Europeanã. Astfel, investiþiile în
modernizarea sistemelor de
încãlzire pot reduce substanþial nu
numai consumul energiei, ci vor
micºora serios ºi cheltuielile afe-
rente efectuate de consumatorii
casnici sau de întreprinderi.

Noile produse prezentate de
Buderus la Romtherm sunt din
categoria celor ce utilizeazã energii
nepoluante ºi regenarative. Unul
dintre ele este ºi cazanul mural cu
condensaþie Logamax Plus GB162,
care datoritã dimensiunilor reduse
are ºi avantajul economiei de
spaþiu la montajul în cascadã, pre-
cum ºi posibi l i tatea modulãri i
puterilor în funcþionare ºi, implicit,
economiile în exploatare. În funcþie
de specificaþiile tehnice necesare,
puteþi opta pentru unul din noile
modele Logamax U 022-24kW (ide-
ale pentru spaþiile foarte înguste de
montaj), Logamax U052 – 24/28 kW

ºi Logamax U052T/28 kW cu boiler
de 48 litri.

Poziþia geograficã a României ºi
schimbãrile de climã datorate efec-
tului de serã asigurã condiþii
deosebit de favorabile utilizãrii
instalaþiilor solare – 210 zile însorite
pe an. Acestea se pot instala
aproape în orice locuinþã, opti-
mizând din punct de vedere ener-
getic instalaþiile termice noi.
Sistemele de încãlzire existente pot
fi completate oricând, indiferent de
marcã ºi tipul centralei termice
folosite sau de combustibilul utilizat.
Panourile solare cu tuburi vidate
marca Buderus – Vaciosol CPC6 ºi
CPC12 – au un randament ridicat
chiar ºi iarna, în cazul radiaþiei
solare reduse, ele acumulând o
cantitate extrem de mare de energie
la o suprafaþã brutã redusã a
panoului, ceea ce duce la o eficienþã
foarte mare. În plus, toate compo-
nentele sunt din materiale 100%
reciclabile. Junkers a lansat panoul
solar cu termosifon, care foloseºte
eficient energia soarelui pentru
încãlzirea apei. Acesta poate fi mon-
tat pe acoperiº înclinat, plan sau pe
sol, iar instalarea este simplã
datoritã dimensiunilor compacte ºi
structurii de montaj din aluminiu.

În 2006, la nivel mondial a avut loc un boom în domeniul tehnicii în condensare ºi al energiilor
regenerative. Acest fapt s-a reflectat ºi în cadrul Diviziei de Termotehnicã a Grupului Bosch. Creºterea
de aproape 7% s-a situat peste creºterea medie la nivel mondial, care a fost de 4%.



Panoul solar poate fi utilizat ºi
împreunã cu o centralã termicã/
încãlzitor cu combustibil gazos.

Junkers, marcã al cãrei slogan
„Cãldurã pentru o viaþã“ vorbeºte
despre durabilitatea produselor sale
ºi despre confortul pe care acestea îl
asigurã, lanseazã o nouã gamã de
centrale termice: Ceraclass. E vorba
de 4 modele diferite: Ceraclass
(midi), CeraclassAcu cu boiler încor-
porat, CeraclassComfort ºi Cera-
classExcellence, care acoperã o
gamã largã de aplicaþii. Astfel,
modelul Ceraclass (midi, de 24 kW
ºi 30 kW) se distinge prin dimensiu-
nile compacte, prin display-ul cu
cristale lichide al panoului de
comandã ºi prin sistemul QuickTap,
care asigurã obþinerea imediatã ºi
eficientã a apei calde menajere.
CeraclassAcu, în varianta de 28 kW
cu tiraj forþat, este o centralã care
oferã un confort excelent de apã
caldã menajerã datoritã boilerului

integrat de 48 litri: chiar la des-
chiderea simultanã a mai multor
robineþi, temperatura apei rãmâne
constantã. În plus, se realizeazã o
economie importantã de spaþiu prin
integrarea boilerului într-o centralã
muralã compactã. Modelele Ceraclass-
Comfort ºi CeraclassExcellence
dispun de un panou de comandã cu
display multifuncþional cu LCD ºi de
o automatizare modernã, avansatã,
cu noul sistem electronic de comandã
Heatronic III.

Încãlzirea cu lemne reprezintã
o metodã modernã nu numai
datoritã faptului cã este econo-
micã ºi eficientã, ci ºi pentru cã
este ecologicã. Cazanul pe com-
bustibil solid model Supraclass
Excellence de la Junkers, robust ºi
durabil,  funcþioneazã pe principiul
gazeificãrii lemnului: prin acest
procedeu, se obþine un randament
sporit al arderii, lemnul arde
aproape complet, se realizeazã

o valorificare sporitã a combus-

tibilului ºi rezultã o cantitate

redusã de cenuºã, ceea ce uºu-

reazã foarte mult procesul de

curãþare.

Centralele termice cu conden-

sare reprezintã, pe plan mondial,

stadiul actual cel mai avansat al

tehnologiei în sistemele de încãlzire.

Astfel, un fenomen natural – proce-

sul de condensare – este utilizat ºi

valorificat în obþinerea unor aparate

ºi sisteme de încãlzire de înalt ran-

dament, cu un consum foarte eco-

nomic de combustibil gazos, ºi oferã

o protecþie maximã mediului ambiant.

Inginerii de la Junkers au valorificat

acest principiu ºi la centralele cu

condensare Cerapur ºi Cerapurmaxx

(ce acoperã puteri de pânã la 90 kW),

care se disting astfel prin eficienþã ºi

economicitate maximã, prin funcþio-

nare sigurã, fiabilã ºi emisie redusã

de substanþe poluante. 
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Pod rutier suspendat la Porþile de Fier II 
SOLUÞII TEHNICE

dr. ing. Victor POPA – SEARCH CORPORATION Bucureºti

Ideea realizãrii unui pod sus-
pendat peste braþul Dunãrea Micã
(denumit ºi braþul Gogoºu) a
aparþinut chiar beneficiarului. Acesta
a solicitat proiectarea unui pod la
care sã se foloseascã o serie de
cabluri rãmase de la construcþia
SHEN „Porþile de Fier I“.

Prima soluþie de pod suspendat a
aparþinut reputatului inginer Nicolae
Dumitrescu de la Iptana SA, care a
întocmit studiul tehnico-economic
pentru un pod cu suprastructura
alcãtuitã din douã grinzi metalice cu
inimã plinã în secþiune transversalã,
cu placã ortotropã, având trei
deschideri (95,00 m + 170,00 m +
95,00 m = 360,00 m). Pilonii podului

cu stâlpi verticali erau prevãzuþi a fi
fundaþi pe piloþi foraþi de diametru
mare, executaþi de pe platforme plu-
titoare „De Long“. Costul ridicat
(circa 15 mil. dolari) al piloþilor foraþi,
executaþi prin acest procedeu, l-a
determinat pe beneficiar sã renunþe
la lucrare.

Doi ani mai târziu, s-a propus o
nouã soluþie de pod suspendat cu
trei deschideri (60,00 m + 240,00 m
+ 60,00 m = 360,00 m) ºi supra-
structura hibridã (beton precompri-
mat în deschiderile laterale ºi metal
în deschiderea centralã), având o
secþiune casetatã închisã ºi
folosind aceleaºi cabluri ca în prima
soluþie (cabluri existente în posesia
beneficiarului).

Secþiunea casetatã închisã asi-
gurã o comportare mai bunã la vânt
ºi în special la fenomenul „flutter“
(vânt în rafale). Pentru  o mai bunã
stabilitate la vânt, s-au adoptat ºi
stâlpi înclinaþi în V, cu riglã la partea
superioarã, ceea ce contribuie ºi la
sporirea aspectului estetic general al
podului.

O asemenea soluþie permitea
executarea coloanelor forate la
piloni de pe umpluturi de pãmânt,
care se puteau realiza cu uºurinþã în
apropierea malurilor, evitându-se
astfel utilizarea platformelor pluti-
toare costisitoare.

În aceastã soluþie, costul total al
podului a fost de circa 10 mil. dolari,
ceea ce l-a determinat pe beneficiar
sã reia investiþia, iar în anul 1988 sã
înceapã lucrãrile de execuþie.

În perioada 1990–1996, lucrãrile
au avut un ritm deosebit de redus.
Au fost reluate însã „în forþã“ dupã
1997, astfel cã, în toamna anului
2003, podul a fost dat în folosinþã,
prin efortul comun al firmelor
Hidroconstrucþia SAºi Energomontaj SA. 

DESCRIEREA
SOLUÞIEI CONSTRUCTIVE

Suprastructura podului este alcã-
tuitã dintr-un tablier suspendat con-
tinuu pe trei deschideri de 60,00 m +
240,00 m + 60,00 m = 360,00 m (fig. 2).
Zona centralã a tablierului pe o
lungime de 220,00 m este executatã
dintr-o grindã metalicã casetatã cu
placã ortotropã, care continuã în
cele douã deschideri laterale cu
tabliere din beton armat precompri-
mat cu o lungime de câte 70,00 m pe
fiecare parte.

Primul pod suspendat din România, peste braþul Dunãrea Micã, este în exploatare cu rezultate dintre
cele mai bune dupã încercarea cu succes in situ a lucrãrii.

Cu deschiderea sa de 240 m, podul depãºeºte recordul de 190 m, deþinut pânã la aceastã datã de
podurile autohtone dunãrene de la Feteºti – Cernavodã (fig. 1).

Podul este destinat realizãrii unui acces mai facil ºi rapid cãtre insula Ostrovul Mare pentru angajaþii
sistemului hidroenergetic ºi de navigaþie „Porþile de Fier II“, dar ºi pentru circulaþia publicã din zonã,
reducând distanþa cu circa 40 km.

Fig. 1: Amplasament pod

continuare în pagina 156
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Calea de rulare are o parte
carosabilã cu lãþimea de 4,80 m,
pentru o singurã bandã de circulaþie.
Circulaþia este semaforizatã.

Infrastructura podului este alcã-
tuitã din cei doi piloni din albia
minorã ºi douã culei de pe maluri,
care conþin ºi dispozitivele de anco-
rare a cablurilor de suspendare.

Sistemul constructiv adoptat pen-
tru podul rutier este unicat pentru
þara noastrã. Pânã în prezent au mai
fost realizate unele pasarele sus-
pendate (Craiova, Cãlimãneºti, Valea
Largã, Slãnic Prahova, Mediaº,
Scorniceºti etc.), dar numai pentru
circulaþia pietonalã ºi de dimensiuni
relativ mici.

Sistemul de suspendare
Sistemul de suspendare a supra-

structurii podului se compune din
cablurile de suspendare, tiranþii de

suspendare, dispozitivele de anco-
rare a cablurilor în culei ºi dispozi-
tivele de rezemare a cablurilor pe
piloni.

Cablurile de suspendare sunt
alcãtuite din câte patru cabluri por-
tante închise cu diametrul de 60 mm
fiecare, grupate prin legãturi în drep-
tul tiranþilor, la dispozitivele de anco-
rare ºi la dispozitivele de rezemare
pe piloni.

Cele douã grupe de cabluri de
suspendare a suprastructurii sunt
dispuse în planuri înclinate în sens
transversal cu circa 4 inci (fig. 3).

Tiranþii de suspendare sunt
alcãtuiþi din oþel rotund cu diametrul
de 50 mm, având lungimile nece-
sare rezultate din geometria struc-
turii ºi sunt dispuºi în cele douã
planuri înclinate ale cablurilor de
suspendare.

În profil longitudinal, tiranþii sunt
verticali ºi se dispun la distanþe de
10,00 m interax.

Prinderile tiranþilor de cablurile de
suspendare s-au realizat cu articu-
laþii duble (în sens longitudinal ºi în
sens transversal), iar prinderile
tiranþilor de tablier cu articulaþii în
sens longitudinal ºi cu dispozitive de
reglare a lungimii tiranþilor cu circa

±100 mm pentru corectarea geome-
triei structurii în caz de necesitate.

Dispozitivele de ancorare a
cablurilor de suspendare în culei
sunt alcãtuite astfel încât existã posi-
bilitatea reglãrii lungimii cablurilor de
suspendare cu circa ±150 mm, pen-
tru corectarea geometriei structurii în
caz de necesitate.

Dispozitivele de rezemare a
cablurilor de suspendare pe piloni
sunt construcþii metalice speciale,
amplasate la capetele superioare
ale pilonilor. Ele permit deplasarea
nestingheritã cu circa ±300 mm a
cablurilor de suspendare pe reazeme,
pentru a fi eliminate solicitãrile supli-
mentare în piloni din încãrcarea
diferenþiatã a suprastructurii.

Suprastructura metalicã
Tablierul metalic al suprastructurii

în lungime totalã de 221,00 m (inclu-
siv zonele de continuizare cu tabli-
erele din beton armat precomprimat
de 2 x 0,50) este alcãtuit în secþiune
transversalã  dintr-o grindã cu placã
ortotropã casetatã, având înãlþimea
constantã, egalã cu 2.230 mm în axul cãii.

Lãþimea casetei la intrados este
de 5.500 mm, iar lãþimea grinzii la
nivelul cãii este de 6.000 mm (fig. 4a).

Conturul exterior al grinzii case-
tate metalice se racordeazã perfect
cu conturul exterior al tablierelor din
beton armat precomprimat. Acestea
au aceeaºi înãlþime (2.230 mm),
constantã pe toatã lungimea, pre-
cum ºi aceleaºi lãþimi la intrados ºi la
nivelul cãii.

Tablierul metalic a fost conceput
pentru a se fabrica în subansamble
cu greutãþi ºi gabarite dimensionate
astfel încât sã permitã transportul
integral pe trailerele existente.

Asamblarea tronsoanelor în uzinã
ºi pe ºantier s-a fãcut integral prin
sudurã.

Fig. 2: Elevaþie pod

Fig. 3: Secþiune transversalã pod (m = 1,00 m)
Fig. 4:  Secþiune transversalã

suprastructurã

a b
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Conceptul „Totul pentru casa ta“
a fost ales pentru a oferi beneficia-
rilor dotãrile necesare amenajãrii
interioare a locuinþei.

În acest an, SC Urbis Armãturi
Sanitare SA este prezentã la Con-
struct Expo – Ambient în perioada
23–27 mai, pavilionul 13, standul
58–59. Cei care doresc sã vadã
produsele incluse în oferta de la
ROMEXPO sunt aºteptaþi pentru un
dialog la obiect cu specialiºtii firmei.

Tendinþa în acest an este
respectarea ºi alinierea la cerinþele
Uniunii Europene pentru a face faþã

unui mediu concurenþial din ce în ce
mai acerb. Produsele prezentate la
târg vin în ajutorul utilizatorilor,
pentru cã rãspund unor exigenþe
moderne, cel puþin o parte dintre ele
fiind dotate cu:

robinete cu temporizare pentru
lavoar, amestecãtoare sau numai
pentru apã rece;

robinete cu pedalã pentru apã
rece sau amestecãtoare cu montaj
pe perete sau pardosealã;

baterii, robinete, obiecte sani-
tare cu comandã electronicã;

robinete cu temporizare pentru
pisoar.

Produsele menþionate sunt desti-
nate spaþiilor publice cu trafic intens
de persoane, industriei de panificaþie
ºi alimentarã asigurând economie
de apã, energie ºi normele de igienã
impuse de standardele în vigoare.

La Construct Expo – Ambient
puteþi viziona, de asemenea, o
gamã largã de baterii, accesorii
pentru camera de baie ºi piese de
schimb pentru acestea. ªi în
acest an, marca Urbis se va
impune, iar produsele ei vor fi
în continuare necesare tuturor
claselor de utilizatori.

Prezenþã permanentã în casa ta
De peste 40 de ani, SC Urbis Armãturi Sanitare SA îºi semnaleazã prezenþa în casa dumneavoastrã.
Produsele ei – baterii bi ºi monocomandã, robinete, ventile ºi sifoane, accesorii pentru camera de baie

ºi bucãtãrie – au suferit modificãri de aspect ºi de calitate pentru a rãspunde în totalitate cerinþelor
pieþei. Pentru toate produsele existã agrementare MLPTL ºi certificare ISO 9001.
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Suprastructura
din beton precomprimat

Structura din beton armat pre-
comprimat este o grindã casetatã
(ca ºi structura metalicã), care con-
tinuã cu structura metalicã prin
conectori ºi prin precomprimare. 

Necesitatea continuãrii tablierului
pe întreaga lungime (structurã meta-
licã – structurã din beton), precum ºi
asigurarea stabilitãþii construcþiei la
torsiune au impus realizarea unei
secþiuni casetate, pentru care nu
sunt tipizate grinzi prefabricate din
beton.

În secþiune transversalã (fig. 4b),
structura din beton armat precompri-
mat se compune din douã grinzi în
formã de U, care se monolitizeazã
între ele prin placa inferioarã cu
grosimea de 24 cm ºi prin placa
superioarã având grosimea variabilã
de la 24 cm la 26 cm (realizând

ºi pantele transversale ale cãii), pre-
cum ºi prin 5 diafragme (2 pe
reazeme ºi 3 în câmp), care sporesc
rigiditatea la torsiune a structurii.

În sens longitudinal, fiecare
grindã în formã de U este alcãtuitã
din câte 3 tronsoane prefabricate, cu
lungimea de câte 23,00 m fiecare. 

Grosimea inimii grinzilor prefabri-
cate este de 37 cm.

Precomprimarea structurii s-a fãcut
cu fascicule drepte 24 φ7 SBP I.

Infrastructura podului 
Infrastructura podului se com-

pune din cele douã culei de la
capetele construcþiei ºi cei doi piloni
din albia minorã.

Atât pilonii, cât ºi culeele au fun-
daþii indirecte pe coloane forate.

Pilonii se compun din fundaþia
alcãtuitã din coloane forate ºi radiere,
din corpul inferior al elevaþiei ºi din
stâlpii de pilon, care au funcþia de a
susþine cablurile de suspendare prin
intermediul dispozitivelor de reze-
mare a lor.  Înãlþimea totalã a eleva-
þiilor pilonilor este de 54,00 m (fig. 5). 

Stâlpii de pilon sunt realizaþi din
beton armat ºi au alcãtuirea în formã
de V, cu riglã de legãturã la partea
superioarã. Ei au secþiunea casetatã
ºi pereþii cu grosime variabilã.
Înãlþimea stâlpilor de pilon este de
41,00 m. Golul din stâlpii de pilon
are secþiunea dreptunghiularã con-
stantã, cu dimensiunea de 2,00 m în
lungul podului ºi de 1,00 m în sens
transversal acestuia.

Rigla dintre stâlpii de la partea
superioarã este realizatã din beton
armat ºi are secþiunea în formã de T
cu înãlþimea de 1,85 m. Ea are funcþia
de a rigidiza pilonul ºi de a servi în
exploatare pentru vizualizarea
cablurilor de suspendare la zonele de
rezemare pe piloni. Platforma de pe
riglã cu o lãþime de 2,00 m este pre-
vãzutã cu un parapet de protecþie
pietonalã.

Accesul la platforma de pe rigla
pilonului se realizeazã prin golul din
interiorul stâlpilor unde se amena-
jeazã o scarã de acces.

Pentru acces în interiorul casetei
fiecãrui stâlp de pilon, sunt prevã-
zute câte douã uºi: una la partea
inferioarã, la nivelul pãrþii carosabile
ºi alta la partea superioarã, la nivelul
platformei de pe rigla pilonului.

Elevaþiile culeelor sunt casetate
ºi sunt alcãtuite din beton armat.
În interiorul casetelor sunt prevãzute
dispozitivele de ancorare a cablurilor
de suspendare.

CONSTRUCÞIA PODULUI 
Realizarea podului suspendat

peste braþul Dunãrea Micã (Gogoºu)
a constat în mai multe faze de exe-
cuþie ºi anume:

execuþia infrastructurii;
execuþia suprastructurii din

beton armat precomprimat;
mon ta ju l  s i s temu lu i  de

suspendare;
montajul tablierului metalic;
conexiunea dintre tablierul

metalic ºi tablierele din beton armat
precomprimat;

execuþia cãii pe pod;
execuþia lucrãrilor de iluminare,

semaforizare, balizare, marcare ºi
semnalizare.

Execuþia infrastructurii 
Execuþia coloanelor forate pentru

fundaþii s-a fãcut cu instalaþia FA 12
în cazul coloanelor cu diametrul de
1,27 m ºi cu instalaþia Mitsubishi în
cazul coloanelor cu diametrul de
1,50 m.

Elevaþiile culeelor s-au executat
din beton armat, turnat monolit în
cofraje metalice. Excepþie a fãcut
plafonul carosabil al culeelor, pentru
realizarea cãruia s-au utilizat grinzi
prefabricate precomprimate cu goluri.

Elevaþiile pilonilor s-au executat
din beton armat turnat monolit în
cofraje metalice. Pentru realizarea
stâlpilor de piloni casetaþi, s-au uti-
lizat cofraje cãþãrãtoare executate
dupã un proiect românesc la pilonul
de pe malul drept, (fig. 6) ºi cofraje

Fig. 5:  Secþiune longitudinalã pilon Fig. 6: Execuþia stâlpilor de pilon
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cãþãrãtoare PERI la pilonul de pe
malul stâng. Cofrarea interioarã a
casetei stâlpilor de piloni s-a realizat
cu un cofraj metalic pierdut, înglobat
în structura din beton armat a aces-
tor elemente (fig. 8). 

Execuþia tablierelor
din beton precomprimat 

Suprastructura casetatã a tablie-
relor laterale din beton precompri-
mat s-a realizat din tronsoane
preturnate, având lungimi cuprinse
între 19,5 m ºi 22 m (fig. 9), care
s-au montat în amplasament cu aju-
torul macaralelor, dupã care s-au
turnat etapizat plãcile inferioarã ºi
superioarã, precum ºi antretoazele,
pe mãsura eºalonãrii fazelor de
precomprimare. 
Montarea sistemului de suspendare

Cablurile sistemului de sus-
pendare au fost asamblate pe o plat-
formã specialã, amenajatã în apropierea
podului, de unde au fost transportate
în amplasamente pe cãrucioare cu
role deplasate pe cãi cu ºine meta-
lice amenajate la sol sau pe ele-
mente plutitoare (în cazul traversãrii
cablurilor peste apã). Asamblarea
cablurilor de suspendare s-a fãcut
cu piese speciale de prindere, care
susþin ºi tiranþii de suspendare.
Tiranþii de suspendare care susþin
tablierul metalic sunt alcãtuiþi din
bare de oþel rotund de calitate supe-
rioarã (OL 52). Ei au lungimi vari-
abile, în funcþie de geometria
structurii. Distanþa dintre tiranþii de
susþinere este de 10 m în sens lon-
gitudinal podului. Montarea tiranþilor
s-a fãcut cu ajutorul macaralelor
amplasate pe o gabarã plutitoare.

Cablurile de suspendare au fost
montate succesiv cu ajutorul maca-
ralelor de mare capacitate mai întâi
pe un pilon, apoi pe celãlalt, dupã
care s-a procedat la prinderea ºi
fixarea capetelor cablurilor prevã-
zute cu ancoraje în dispozitivele de
ancorare din corpul culeelor.

Montarea tablierului metalic
Suprastructura metalicã cu placã

ortotropã din deschiderea centralã
s-a executat din 11 tronsoane uzinate,
care au fost transportate pe ºantier
pe cãi rutiere. Montarea s-a realizat
cu câte 2 macarale de mare capaci-
tate, aflate pe o gabarã plutitoare de
1000 tdw.

Îmbinarea dintre tronsoanele meta-
lice s-a fãcut prin sudurã, dupã
asigurarea geometriei tablierului,
folosindu-se dispozitive speciale de
corectare ºi fixare prevãzute prin
proiect (fig. 10).

Conexiunea dintre tablierele
din beton precomprimat

ºi tablierul metalic
Conectarea tablierului metalic

cu tablierele laterale din beton
armat precomprimat s-a realizat cu
conectori speciali ºi prin precompri-
mare, prin intermediul unei antre-
toaze monolite din beton armat ºi al
une i  d i a f ragme me ta l i ce  cu
goluri. Dupã realizarea continuizãrii
structurii, s-a procedat la descin-
trarea tablierului din beton armat
precomprimat.

Execuþia cãii pe pod
Calea pe pod s-a executat din

hidroizolaþie tip SERVIDEK + SERVIPAK
(fig. 11), din îmbrãcãminte asfalticã de
5 cm grosime, dispozitive de evacuare
a apei de pe cale din tablã de alu-
miniu, dispozitive de acoperire a ros-
turilor de racordare din elemente
elastomerice extensibile.

CONCLUZII
Podul suspendat peste braþul

Gogoºu la Ostrovul Mare (Porþile de
Fier II) este primul pod suspendat
din România, fiind în acelaºi timp ºi
podul cu cea mai mare deschidere
din þarã la ora actualã.

Totodatã, a condus la reducerea
substanþialã a consumului de oþel ºi
implicit a costului de investiþie.
Soluþia adoptatã a permis apropierea
pilonilor de malurile fluviului, con-
ducând astfel la execuþia mai efi-
cientã a coloanelor forate pentru
fundaþii de pe umpluturi de pãmânt
realizate lângã maluri ºi nu de pe
platforme plutitoare foarte costisi-
toare în albia minorã.

Podul a fost dat în folosinþã în
noiembrie 2003, dupã încercarea in
situ, care a demonstrat o comportare
excelentã a structurii ºi o concor-
danþã perfectã a datelor obþinute
din mãsurãtori cu cele rezultate din
calcul.

Execuþia podului peste braþul
Gogoºu la Porþile de Fier II demon-
streazã capacitatea de creaþie a
inginerilor români în domeniul infra-
structurii rutiere.

Prin forma sa suplã, armonizarea
dimensiunilor ºi a culorilor, podul
suspendat Gogoºu este o lucrare de
referinþã în domeniu (fig. 12). 

Fig. 8: Tronson cofraj interior la sâlpii de pilon

Fig. 9: Tronsoane din beton armat preturnate

Fig. 10: Montarea primului tronson de tablier

Fig. 11: Execuþie cale de pod

Fig. 12: Podul în fazã finalã
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În cãutarea
„paradisului“

Un asemenea loc de vis este

la Miami, Fort Lauderdale ºi Gold

Coast, locuri vizitate ºi revizitate

decenii la rând, tocmai pentru cã

oferta este ademenitoare: 3.000 de

ore anuale de soare ºi o tempe-

raturã medie de 25 0C. 

Probabil cã este vorba de pla-

jele virgine, apele albastre, peisajul

luxuriant, precum ºi de farmecul

multicultural al zonei. 

Indiferent de motiv, din ce în

ce mai mulþi oameni sunt în

cãutarea „paradisului“ ºi se

decid sã sune South Florida

pentru o casã.

La întrebarea: „Unde doriþi sã
locuiþi?“, Florida  a fost situatã pe
locul 3 printre preferinþele ameri-
canilor ºi pe locul 2 la nivel
internaþional.

Iatã de ce „timpul costã bani“
trebuie sã vã îndemne sã nu mai
aºteptaþi, pentru cã acum puteþi
avea propria dvs. casã de
vacanþã sau puteþi investi în
proprietãþi în Florida cu un avans
de numai 20%. Contactând unul
dintre specialiºtii imobiliari din
South Florida, veþi afla detalii
despre ofertã. Adresa de e-mail:
ileanahoward@bellsouth.net
sau tel. direct: 954.895.2953. 

ILEANA HOWARD 
Realtor®

Phone: 954.895.2953.
Fax: 954-916-0551

E-mail: ileanahoward@bellsouth.net 
Website: www.ileanahoward.com

Azi, libertatea imaginaþiei celor cu o situaþie financiarã peste

medie poate învinge distanþele în metri sau mile, transformând

în realitate dorinþa de a intra în posesia unor locuri de refugiu

ºi destindere pe multe din meridianele globului.

Nu, nu-i un vis, pentru cã deja destui români ºi-au „achi-

ziþionat“ – dupã 1990 – proprietãþi în oraºe renumite sau zone

turistice accesibile prin tradiþie marilor bogaþi ai lumii.

Mijloacele moderne de transport au învins ºi înving uºor

distanþele spre destinaþii exotice, oferind cãlãtorului posibili-

tatea ca în 24 de ore sã atingã cele mai îndepãrtate continente.
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