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Varã prea… fierbinte!
ªi la propriu ºi la figurat, continuãm
sã trãim aceleaºi „coºmaruri“ pe care nu
ni le-am fi dorit niciodatã, darmite sã le
perpetuãm, se pare, la nesfârºit. Calvarul
la care ne referim este evidenþiat nu
numai de cãtre aceste neînsufleþite
aparate tehnice, numite termometre,
care se încãpãþâneazã sã înregistreze
temperaturi caniculare, cãrora le facem
faþã cu dificultate noi ºi restul a tot ceea
ce ne înconjoarã.
Calvarul acesta torid nu este însã
singular, lui adãugându-i-se cel de pe
plan socio-economic, provocat de disputele „constructive“ purtate la nivel
naþional, pentru menþinerea la putere
sau accesul la ea a celor care nu au
gustat încã din plin din „mierea“ bugetarã sau europeanã.
Sigur, la prima vedere nu ar fi vorba
despre aºa ceva, atât timp cât „hârjoneala“ pare a se derula pe plan politic
pentru principii ºi, mai ales, pentru acest
popor român invocat de tot mai mulþi
experþi în strategii ºi tactici menite sã-i
facã pe oamenii acestei þãri „sã trãiascã
bine“.
Câtã ipocrizie, câtã înºelãtorie în
toate discursurile ºi demersurile întreprinse de aceiaºi plafonaþi propovãduitori ai înaintãrii spre „Edenul“ pãmântean!
Dovada cea mai concretã o reprezintã mersul treburilor în cel mai dinamic
sector al oricãrei economii – construcþiile.
La prima vedere, afirmaþia ar putea fi
contrazisã de mulþi, fie ºi numai
invocând un lucru, de altfel vizibil, cã mai
peste tot se construieºte. Da, aºa este.
Însã, din curiozitate pentru cei ce nu ºtiu,
întrebaþi-i pe arhitecþi, proiectanþi ºi constructori cu ce se confruntã, pentru orice
investiþie, pe întreg traseul proiectareexecuþie-exploatare.
Totul pleacã de la brambureala, birocraþia ºi ineficienþa legislativã, organizatoricã ºi, mai ales, a atitudinii celor plãtiþi
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sã rezolve, într-un timp onorabil, solicitãrile investitorilor. Timpul pierdut este
determinat în esenþã de perioada în
care unul sau altul care se încumetã sã
facã o investiþie reuºeºte sã „ungã“
complexul angrenaj… angrenat într-o
asemenea operã. Trebuie sã treacã
sãptãmâni, luni ºi chiar ani pentru ca
investitorii sã intre în posesia tuturor
documentelor necesare demarãrii
lucrãrilor dorite.
Este suficient sã redeschidem discuþia despre lucrãrile la tronsonul de
autostradã Bucureºti-Ploieºti, în cazul
cãrora, dupã ce au demarat în prezenþa
demnitarilor din domeniu, s-a constatat
cã, nici pânã în momentul de faþã, constructorul nu ºi-a adunat în „mapã“ toate
documentele necesare execuþiei cãii
rutiere. Mai mult, el este luat la întrebãri
dupã începerea lucrãrilor ºi nu înainte.
Noroc cu faptul cã, asemenea altor
multor cazuri unde lucrãrile erau pe terminate, în final s-a acceptat ceea ce s-a
executat, chiar dacã, iniþial, n-a existat
un dosar „beton“.
Problema cea mai spinoasã însã –
dacã vreþi – în momentul de faþã o
reprezintã modalitãþile de platã, de
decontare de cãtre beneficiar a
lucrãrilor realizate de cãtre firmele de
construcþii. Discutând cu un mare
numãr de manageri ai unor prestigioase
firme (unele dintre ele sunt permanent
prezente ºi în paginile revistei noastre),
la unison aceºtia ºi-au exprimat „disperarea“ faþã de situaþia existentã când,
din cauza neachitãrii lucrãrilor executate, firmele s-au decapitalizat accelerat
ºi au ajuns sã „împuºte leul“, cum se
spune, mergând cu „sãrut mâna“ pe la
beneficiari (în principal statul), amplificând blocajul financiar.
În prezent, principala ocupaþie a celor
menþionaþi este de a asigura plata salariilor, pentru cã altfel apar situaþii nedorite
din partea celor care au prestat munca
ºi nu-ºi primesc la timp drepturile.
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Din aceastã cauzã, o parte dintre
angajaþi „migreazã“ pe alte ºantiere sau
lucreazã la negru, în multe cazuri,
plecând din þarã.
Politicienii, mereu cu zâmbetul pe
buze, o mare parte dintre ei fãcând parte
ºi din guvern ºi din administraþie în general, nu au timp pentru aºa ceva pentru cã
mai mult stau pe la partide sau îndeplinesc sarcinile primite pe aceastã cale.
Oricum, ei fac pe „dracul în patru“ ºi îºi
asigurã primirea la timp ºi integral a
sumelor ce le revin spre deosebire de cei
mulþi, care, neavând asemenea „susþineri“,
nu fac altceva decât sã înnebuneascã.
Sã mai conteste cineva dintre liderii
politici cã nu se amestecã în folosul
direct, din punct de vedere financiar, al
susþinãtorilor proprii. Oare ar mai fi posibile atâtea cheltuieli (de altfel inutile) cu
tot felul de campanii electorale?
Un paradox ce fiinþeazã de curând
este faptul cã existã suficiente cazuri cu
unele firme care deruleazã investiþii
finanþate de cãtre UE ºi ale cãror fonduri
existã, dar plãþile nu se fac la timp.
Numai cã funcþionarii plãtiþi sã asigure
derularea normalã a lucrãrilor fac tot
felul de ºicane constructorilor, împingându-i spre faliment.
O situaþie de nedorit, mai ales pentru
cã, la toate aceste inadvertenþe, se
adaugã ºi una cãreia trebuie sã-i facem
faþã neputincioºi: „o varã prea… fierbinte“.
Ciprian Enache
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Nou – practic – eficient
MILLCELL® – un material revoluþionar pentru construcþii
Se spune de obicei cã nu existã lucruri perfecte sau universal valabile.
ªi totuºi, în timp au fost confirmate destule situaþii în care acestea ºi-au
justificat catalogarea ca atare tocmai prin însuºirile dovedite în practicã.
Aºa se face cã, de nu prea multã vreme, inteligenþa tehnicã în domeniu a
scos pe piaþa materialelor de construcþii un produs cu multiple valenþe,
un produs, am spune, care revoluþioneazã oferta pentru destule
lucrãri de construcþii. Din pãcate, în þarã la noi este destul de puþin
inovativ

cunoscut, deºi a fost utilizat cu rezultate remarcabile atât în Europa, cât
ºi în lume.
Este vorba despre MILLCELL®, un produs obþinut din deºeuri de
sticlã, deºeuri aflate din belºug la „lada de gunoi“ a industriei de
specialitate ºi, mai ales, în „ogrãzile“ oamenilor sau rãspândite pe
toate drumurile pe care le strãbatem. Ele urâþesc peisajul ºi pot
fi ºi nocive.
ªi pentru cã „reciclate“ deºeurile de care vorbim pot redeveni
utile omului ºi societãþii, meritã sã cunoaºteþi ce este

ecologic

MILLCELL® ºi la ce lucrãri de construcþii poate fi folosit.
La prima vedere, MILLCELL® se prezintã ca niºte pietricele
de forme neregulate cu o compoziþie poroasã asemãnãtoare
pietrelor marine, culoarea lor diferind în funcþie de culoarea
deºeurilor de sticlã din care provin.
Calitãþile ºi performanþele acestora sunt pe cât de
inedite, pe atât de interesante pentru „lumea“ constructorilor, deoarece acoperã o plajã diversã cu soluþii eficiente
multifuncþional

pentru un mare numãr de lucrãri.

durabil

4

 Revista Construcþiilor  iunie 2007

MILLCELL® – substructuri portante
Din acest numãr al revistei, începem un serial despre
domeniile de utilizare ale produsului MILLCELL®.
O primã folosinþã se referã la substructuri portante.
Unul dintre punctele forte ale MILLCELL® în acest caz îl
reprezintã compresibilitatea ridicatã unde valoarea λ nu
este luatã în considerare. Deci, raportul de compresibilitate este λ = 1,3:1

Izolaþie þevi – rezistenþã la presiune (ºanþul þevii izolat cu MILLCELL®;
protecþie anti-îngheþ pânã la –20 0C, iar pe termen scurt pânã la –25 0C)

EXEMPLE DE APLICAÞII:
z

substructuri;

z

fundaþii pe soluri neconsistente;

z

înlocuirea solurilor slab rezistente;

z

lucrãri de construcþii drumuri ºi ºosele;

z

lucrãri de construcþii drumuri în zone mlãºtinoase ºi

pe soluri umede;
z

terenuri de sport;

z

terenuri de tenis;

z

piste de hipism;

z

lucrãri de construcþii cãi ferate etc.
Detaliu: construcþii drumuri – terasament compus
din MILLCELL® puternic comprimat

AVANTAJE:
z

rezistent la îngheþ;

z

încãrcare dinamicã bunã;

z

rezistenþã la variaþii mari de sarcinã;

z

duratã mare de viaþã;

z

asigurã evacuarea/scurgerea apei/ drenaj;

z

asigurã un uºor grad de elasticitate necesar

terenurilor de sport etc.

Realizarea planeitãþii la terenurile de sport

De menþionat cã Societatea comercialã
F O R E V E R P I P E a l u a t l i c e n þ a MILLCELL ® ºi va
produce aceste materiale în România.

Lugoj, jud. Timiº, str. Herendeºti nr. 10
Tel.: 0256/351.550, 0256/350.867; Fax: 0256/350.851
Test de rezistenþã
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Lansare CARBOPLAK!
La târgul specializat Construct Expo – Ambient, din 23 - 27 mai a.c., ANTICOROSIV a lansat în premierã
româneascã CARBOPLAK – primul ºi singurul produs de tip policarbonat celular fabricat în România.
Un punct de atracþie pentru vizitatori l-a constituit standul de prezentare, confecþionat exclusiv din
CARBOPLAK, prilej pentru numeroºi arhitecþi ºi constructori sã cunoascã valenþele acestui nou produs.
La conferinþa de presã, care a
avut loc în timpul târgului, a fost
prezentatã gama de produse
CARBOPLAK, subliniindu-se avantajele utilizãrii plãcilor de policarbonat celular în construcþii industriale ºi
civile, pentru amenajãri interioare ºi
exterioare de tipul:
z cupole ºi luminatoare;
z pereþi cortinã pentru clãdiri
comerciale ºi de birouri, vitraje;
z construcþii de sere;
z cupole/copertine pentru stadioane, piscine, sãli de sport;
z copertine staþii de gaz, parcãri,
verande ºi terase;
z pasaje pietonale;
z pereþi despãrþitori ºi compartimentãri interioare;
z staþii de metrou, autobuze,
tramvaie;
z panouri fonoabsorbante pentru
ºosele ºi autostrãzi;
z tavane false.
To a t e p r o d u s e l e d i n g a m a
CARBOPLAK sunt garantate timp
de 10 ani împotriva decolorãrii ºi
îngãlbenirii, a pierderii coeficientului
de transmisie a luminii ºi a rezistenþelor mecanice, ca urmare a
expunerii la radiaþii ultraviolete ºi
intemperii.

Garanþia este asiguratã atât de
utilizarea materiilor prime de la cei
mai importanþi producãtori mondiali,
cât ºi de linia de producþie modernã
care înglobeazã cele mai noi echipamente de co-extrudare.
Plãcile din gama CARBOPLAK
sunt fabricate pe o linie ultramodernã de co-extrudare fabricatã în
Italia de cãtre OMIPA, lider mondial

în domeniul echipamentelor de
extrudare a maselor plastice.
Linia de producþie, având o
capacitate de producþie de 450 kg/orã,
are în componenþã echipamente de
ultimã generaþie care asigurã
obþinerea unor produse diversificate
pentru o piaþã în continuã dezvoltare, aºa cum este piaþa maselor
plastice. 

Gama de produse CARBOPLAK este disponibilã la sediul
ANTICOROSIV SA din Bdul Theodor Pallady, nr. 57, sector 3,
Bucureºti, unde veþi beneficia de:
z calitate excelentã;
z livrare promptã;
z preþ de producãtor;
z consultanþã specializatã.

Gala
Premiilor
2007
Ca de fiecare datã, o parte dintre firmele participante la a XIV-a ediþie a Construct Expo – Ambient au fost premiate
pentru calitatea prezentãrii ºi design-ul standului, pentru consecvenþa ºi reprezentativitatea participãrii,
pentru debut ºi colaborarea în organizarea acþiunilor conexe. Produsele expozanþilor au fost evaluate de o
comisie de jurizare formatã din reprezentanþii ROMEXPO ºi specialiºti ai Institutului de Cercetãri pentru
Echipamente ºi Tehnologii în Construcþii (ICECON SA), pe baza unor criterii tehnice, funcþionale, de securitate
ºi asigurarea calitãþii potrivit normelor internaþionale, agrementelor tehnice ºi certificatelor de conformitate.
50 de firme expozante ºi asociaþii profesionale au primit la Gala Premiilor Diploma de Excelenþã ºi Placheta
Construct Expo – Ambient 2007, pe urmãtoarele secþiuni:
1. Secþiunea amenajãri interioare, pardoseli ºi
adezivi: • ARABESQUE SRL • DAN SERV TRADING
’96 SRL • DEN BRAVEN ROMÂNIA COMEX SRL •
EURO MGA PRODUCT • FEDO SRL • MAER IMPORT
EXPORT SRL • PIETRA SRL • PRAKTIKER ROMÂNIA SRL
• RESIDO SA • SELENA ROMÂNIA SRL • ªEMINEE
ªTEFÃNESCU • TITAN MAR – MARMOSIM;
2. Secþiunea vopseluri, tencuieli ºi acoperiri
decorative: • ASTEK SA • ATLAS CORPORATION • DAW
BENÞA ROMÂNIA SRL • CHEMICALCOM ADYA •
FABRYO CORPORATION SRL • KÖBER SRL • IOANNINA
PRODUCT SRL • POLICOLOR SA • STORO SRL;
3. Secþiunea parchet, tavane suspendate, compartimentãri interioare: • CASA BAMBUS SRL •
MÃRÃªOIU CONSULTING SRL • PREMIUM FLOORS SRL;
4. Secþiunea mobilier de baie ºi obiecte sanitare: •
BRAVO GROUP ’95 EXPORT IMPORT SRL • DELTA
DISTRIBUTION (DELTA DESIGN) • URBIS ARMÃTURI
SANITARE SA • SAVINI DUE;
5. Secþiunea placaje ºi pardoseli ceramice: •
GIROM INTERNATIONAL • GRES DE GRES;
6. Secþiunea uºi, vitraje: • SPECTRUM INDUSTRIES SRL • DELTA GLASS SRL • ABITARE CG SRL •
SISECAM – Turcia;
7. Secþiunea uºi: • HORMANN ROMÂNIA SRL •
EUROCASA SRL • PINUM PRODUCÞIE SA – GRUP
NUSCO • PORTA KMI ROMÂNIA;
8. Secþiunea feronerie: • GEZE GmbH Germania •
G-U FERROM COM SRL;
9. Secþiunea profile de tâmplãrie ºi ferestre: •
DECEUNINCK ROMÂNIA SRL • GEALAN ROMÂNIA
10

• PROFILCO RO SRL • PROFINE ROMÂNIA SRL
• REHAU POLYMER SRL • VEKA ROMÂNIA SRL
• WEISS PROFIL SRL;
10. Secþiunea piscine ºi amenajãri de exterior:
• AVI SRL • KASTA METAL SRL;
11. Secþiunea corpuri de iluminat: • ELBA SA •
MOELLER ELECTRIC;
12. Secþiunea participãri: SENEXPO – Turcia.
Au fost acordate Distincþii ICECON SA ºi BICAU –
Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu“.
Pentru mediatizarea expoziþiilor de construcþii, au
fost acordate Trofeele Reporter Romexpo 2007
reprezentanþilor mass-media: • Revista Construcþiilor •
Constructiv • Agenda Construcþiilor • Maºini ºi utilaje •
Misiunea Casa • Energia • Constructor • Bursa
Construcþiilor • Jurnalul Naþional • Economistul •
România liberã • Adevãrul • Cronica Românã • Ultima
orã • ZF • Business Construct • Agenþia Rompres •
Mediafax • Amos News • NewsIn • Radio Bucureºti,
emisiunea În drum spre casã • Radio Bucureºti, emisiunea
Cafeaua de dimineaþã • RRI • Radio Iaºi • Radio
Timiºoara • TVR 1 • TVR Internaþional • Pro TV •
Antena 1 • Antena 3 • Realitatea TV • Prima TV •
Naþional TV • The Money Channel.
Premiile au fost înmânate de Preºedintele – Director
General al ROMEXPO SA, dl George Cojocaru, ºi de
Directorul expoziþiei, dl Cãtãlin Trifu.
Felicitãri laureaþilor ediþiei 2007 a Construct Expo
– Ambient! 
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Rãsplata eficienþei promoþionale
„REVISTA CONSTRUCÞIILOR“ – premiatã la CONSTRUCT EXPO
Pe mãsurã ce trec anii, mani-

specializate ale manifestãrii expo-

Cu toatã modestia care ne

festãrile promoþionale se „adapteazã“

ziþionale în 2007, fiecare structuratã

caracterizeazã, vã informãm cã

din mers cerinþelor ºi exigenþelor

pe domenii distincte de tehnologii,

Revista Construcþiilor – „consecventã“

pieþei concurenþiale existente în

produse ºi servicii:

în acest rol – a primit ºi în acest an

Europa ºi în lume.
Fenomenul

publicitar

pune

stãpânire din ce în ce mai evident
pe acþiunile, activitãþile ºi modalitãþile de recomandare a pro-

douã distincþii:

z

Construct Expo – Utilaje;

z

Construct Expo – Antreprenor;

z

Construct Expo – Ambient.

În 2008 se preconizeazã chiar o a

z

Certificate of Appreciation;

z

Diplomã pentru profesionalism.

Aprecierile organizatorilor pot fi
un bun îndemn pentru tot mai multe

patra componentã a Construct Expo.

firme din arcul construcþiilor de a se

Un rol deloc de neglijat în ansam-

adresa Revistei Construcþiilor, în

Acest lucru ia amploare ºi în

blul promovãrii ofertelor unor firme

vederea prezenþei cu reclamã în

România, cu deosebire dupã 1990

prezente în standurile expoziþionale

paginile sale.

ºi, mai ales, dupã aderarea la UE,

l-a avut presa, o adevãratã promo-

Este un lucru normal, am zice,

atunci când formele ºi mijloacele de

toare a tot ceea ce este nou, mo-

pentru toþi cei care, înþelegând

duselor, tehnologiilor ºi serviciilor
solicitate de piaþa construcþiilor.

promovare trebuie sã se modernizeze, dacã vrem sã facem faþã
concurenþei deosebit de acerbe în
lumea materialelor de construcþii.

dern ºi eficient pentru producãtori ºi
beneficiari.

fenomenul promoþional, doresc
sã-ºi facã publicitate în vederea
creºterii eficienþei activitãþii lor.

Acest aspect nu a scãpat orga-

Revista Construcþiilor vã va fi

Una dintre cele mai eficiente cãi

nizatorilor expoziþiilor din cadrul

pe mai departe un sprijin real în tot

în acest sens o reprezintã târgurile

Complexului ROMEXPO – care au

ceea ce vã intereseazã pentru

de specialitate.

premiat cele mai eficiente repre-

transmiterea ofertelor dumnea-

zentante mass-media implicate în

voastrã cãtre publicul de specialitate.

Construct Expo de exemplu, în doar
14 ani, a ajuns la trei componente

activitãþile

privind

mai

buna

Vã aºteptãm! 

cunoaºtere a firmelor, produselor ºi
serviciilor din sectorul construcþiilor.
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Tot Banatu-i fruncea!
De la Ana Lugojana la... cãrãmizi performante
Faptul cã, în majoritatea lucrãrilor de construcþii, principalul material folosit de-a lungul timpurilor
este cãrãmida, aceasta rãmâne în
continuare de actualitate, deoarece,
prin calitãþile ei, oferã o sumedenie de
avantaje ºi certitudini. Nu degeaba
cãrãmida a convins atâtea ºi atâtea
generaþii sã o foloseascã, singura
problemã care a preocupat omenirea
fiind perfecþionarea producerii ei la
parametri care sã rãspundã, pe
lângã raportul preþ–calitate optim, ºi
cerinþelor legate de asigurarea

rezistenþei, a performanþelor termice,
a uºurãrii clãdirilor ºi a comportãrii
la fenomenele seismice.
Fiind un material solicitat pe
piaþa construcþiilor, cãrãmida se
fabricã în multe localitãþi din þarã,
concurând cu produsele de import
aduse de la firme de prestigiu.
Contracararea acestei „dispute“ a
determinat unele fabrici de profil
sã-ºi continue tradiþia profesionalã
în condiþiile modernizãrii capacitãþilor de care dispun, dar cu o productivitate ºi o calitate superioare,

pentru a putea sã reziste în economia de piaþã.
Un exemplu semnificativ ni-l
oferã SC Forever Pipe SRL din
Lugoj, care vã prezintã, mai jos, sortimentele ºi preþurile de care puteþi
beneficia dacã faceþi o asemenea
achiziþie de la fabrica lugojeanã.
La cerere, se poate efectua transportul oriunde în þarã.
Pentru constructorii de ansambluri imobiliare: plata se poate face
ºi barter cu apartamente sau spaþii
industriale/comerciale. 

Tabelul 1
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Arhitectura faþadelor
Cu plãci din fibrociment Eternit
aspecte este o caracteristicã deosebitã a produselor Eternit: posibilitãþile sunt multiple ºi toate realizãrile
sunt perfecte. Indiferent dacã obiectul este un acoperiº sau o faþadã,
soluþia ºi materialul se numesc Eternit.
PROTECÞIE ªI SIGURANÞÃ
Confortul a constituit dintotdeauna
unul dintre cele mai înalte deziderate
ale locuirii. De aceea, la construcþia
unei locuinþe sunt cãutate, pe de-o
parte, materiale rezistente la vânt ºi
intemperii, iar pe de altã parte,
materiale care sã asigure cãldurã ºi
protecþie. Produsele Eternit reunesc
întotdeauna ambele cerinþe.

UN MATERIAL DE CONSTRUCÞIE CU
TRADIÞIE ªI VIITOR
Construcþia propriei locuinþe reprezintã nu numai unul dintre cele mai
mari visuri ale omului, ci ºi una dintre
cele mai importante decizii din viaþa
acestuia. Eternit contribuie fundamental ca aceste visuri sã devinã
realitate ºi ca deciziile sã fie cele
corecte.
Brevetat de mai mult de un secol,
acest material constituie produsul
perfect pentru construcþia modernã
de locuinþe. Eternit convinge, în
primul rând, prin calitatea sigurã ºi
durabilã ºi prin design-ul deosebit.
În al doilea rând, în acest material
sunt reunite componente alese cu
pricepere pentru a realiza combinaþia idealã între greutatea redusã,
impermeabilitate, rezistenþã la îngheþ
ºi la foc, incasabilitate, totul la un
preþ convenabil.
14

În al treilea rând, învelitorile Eternit
sunt perfecte pentru asigurarea
economiei de energie, devenind astfel un partener fãrã egal în cazul
locuinþelor cu consum energetic
redus sau al celor pasive.
CULOARE ªI FORMÃ
Fiecare formã exprimã o funcþie,
fiecare culoare rãspunde unei
preferinþe. Satisfacerea celor douã

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 pozitive. 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.
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DIVERSITATE NOBILÃ
Placa pentru faþadã (ºindrilã)
Format mic NATURA ºi TECTURA
Plãcile de format mic (ºindrilã) pentru faþade, de la Eternit, îºi
dovedesc mãiestria în ceea ce
priveºte economisirea de energie.
Pe lângã avantajele economice,
aceste plãci oferã ºi o largã varietate de configurare datoritã unei
ample palete de culori. În plus, plãcile format mic pentru faþade sunt
extrem de rezistente la intemperii ºi
nu necesitã întreþinere.
GÂNDIRE LIBERÃ
Placa pentru faþadã NATURA
Aceste plãci pentru faþadã demonstreazã diversitatea posibilitãþilor
creative, prin intermediul stratului fin
de vopsea, transparent, de pe
suprafaþã. Pe lângã aceasta, sistemul pentru faþade prezentat se
remarcã ºi prin valori foarte bune
referitoare la economia de energie.
Rentabilitate ºi design – ce se
aºteaptã mai mult?
COMPOZIÞIE ªI STIL
Placa pentru faþadã TECTURA
Durabile, rezistente la intemperii,
fotostabile, fãrã sã necesite
întreþinere – aceste plãci pentru
faþade se dovedesc a fi un material
preferat, servind imaginaþia în
proiectele de arhitecturã. Corelate
perfect, dar ºi cu o mare libertate de
combinare, plãcile Eternit pentru
faþade oferã valenþe noi pentru
rezolvãri surprinzãtoare.
FRUMUSEÞE DURABILÃ
Placa pentru faþadã CLASSICA
Classica este o placã pentru faþadã
de format mare, coloratã în masã.
Colorarea în profunzime, armonizatã cu caracterul natural al materialului ºi textura fin modificatã,
conferã vitalitate plãcilor de faþadã
ºi un aspect optic deosebit. Fascinaþia acestui material este susþinutã
printr-un limbaj propriu ºi o paletã
largã în limbajul culorii.

TEHNICA DE EXECUÞIE A FAÞADELOR VENTILATE
Ideile creative pot fi transpuse într-o formã armonioasã cu ajutorul faþadelor
Eternit. Marea varietate de culori ºi forme vã oferã o mare libertate de creaþie.
1. Egalizarea temperaturilor
Diferenþele mari de temperaturã dintre varã ºi iarnã
nu influenþeazã o faþadã bine izolatã. Peretele
exterior nu se încãlzeºte în timpul verii, deoarece
radiaþiile solare sunt reflectate de finisajul faþadei.
În timpul iernii, peretele nu se poate rãci datoritã
termoizolaþiei. Climatul încãperilor rãmâne astfel
constant tot timpul anului.
2. Înmagazinarea cãldurii
Termoizolaþia exterioarã menþine cãldura în interiorul peretelui ºi utilizeazã astfel capacitatea materialului de acumulare a cãldurii. Rezultatul este un
climat agreabil constant, costurile de încãlzire se
reduc ºi punþile termice sunt evitate.
3. Protecþia împotriva averselor
Conform datelor fizice, nu pot apãrea fenomene de
infiltrare capilarã a apei sau umezirea directã prin
ploaie a straturilor termoizolante. Datoritã posibilitãþii
permanente de evacuare a umezelii prin spaþiul de
ventilare, straturile termoizolante umezite se pot
usca repede, fãrã ca protecþia termicã sã fie afectatã.
4. Punþi termice
La clãdirile vechi energia termicã se pierde prin
pereþii exteriori, din cauza izolãrii defectuoase a
rosturilor din zidãrie. Termoizolarea continuã a acestor rosturi eliminã pierderile de cãldurã.
5. Protecþia împotriva condensului
Protecþia împotriva condensului este o condiþie
esenþialã pentru protecþia împotriva umiditãþii ºi,
prin aceasta, pentru funcþionarea izolaþiei termice.
Apariþia condensului la interior, urmat de formarea
mucegaiului, este împiedicatã prin difuzia controlatã a aburilor care dirijeazã umezeala construcþiei
ºi a spaþiului de locuire cãtre zona de ventilare.
6. Protecþia fonicã
Acest tip de faþadã oferã protecþie ºi împotriva
zgomotului. O mare parte din undele acustice este
reflectatã de suprafaþa plãcilor de faþadã, restul fiind
absorbite de materialul termoizolant. Se obþine o
diminuare a poluãrii sonore cu 7dB.
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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„Bucureºtiul respirã“
28.000 METRI PÃTRAÞI DE PÃDURE ÎN PLUS PENTRU CAPITALÃ

Odatã cu primãvara ºi, mai precis,
cu luna florilor, potrivit unui bun obicei al iubitorilor de naturã curatã,
Carpatcement Holding a relansat
programul de responsabilitate socialã
„Bucureºtiul respirã“. Dacã anul trecut în cadrul aceluiaºi program s-au
sãdit copaci pe o suprafaþã de
20.000 de metri pãtraþi, în comuna
Cornetu, anul acesta Carpatcement
a plantat o pãdure de protecþie de
peste 28.000 de metri pãtraþi în
comuna Copãceni, judeþul Ilfov.
„Bucureºtiul respirã“ este un program special gândit pentru reconstrucþia ecologicã a pãdurii ce
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înconjoarã capitala, tocmai pentru a
contribui la o viaþã mai bunã a
locuitorilor Bucureºtiului ºi judeþului
Ilfov. Protecþia mediului înconjurãtor
este o prioritate pentru compania
noastrã ºi, de aceea, ne-am implicat
foarte mult în acest program, atât
emoþional, cât ºi financiar, ºi
intenþionãm sã continuãm programul
ºi anul viitor, sperând cã ne vor urma
exemplul cât mai multe companii“, a
declarat Mihai Rohan, directorul
general al Carpatcement Holding.
În cadrul programului nu se
planteazã copaci la întâmplare, ci pe
baza unui studiu complex privind
arborii ºi arbuºtii rezistenþi la condiþiile

de microclimat din zonã. Pãdurea de
protecþie din comuna Copãceni va fi
formatã din vegetaþia deja existentã
în zonã – cãtiniºuri, plopiºuri ºi sãlcete – dar va fi consolidatã prin elemente floristice care asigurã un
amestec mai bun ºi mai rezistent la
intemperii, poluare sau atacul
dãunãtorilor.
Proiectul a început prin curãþarea
terenului pentru plantare – plin de
deºeuri de toate tipurile, în special
plastic ºi PET, deºeuri industriale ºi
provenind din construcþii ºi reamenajarea locuinþelor.
Contribuþia financiarã a
Carpatcement Holding în acest an
pentru programul „Bucureºtiul respirã“
se ridicã la 55.000 de euro.
Strategia de responsabilitate
socialã a companiei pentru România
se adreseazã nevoilor comunitãþilor locale ºi, în acelaºi timp, prioritãþilor naþionale. 
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Betonul – temelia construcþiilor
Firma Corsarul Roºu s-a impus de-a lungul timpului pe piaþa construcþiilor ca producãtor ºi furnizor de
materiale de construcþii.
Pe acest segment a dezvoltat douã sectoare principale, care constituie, de fapt, „temelia“ în domeniul
construcþiilor, ºi anume:
• producþia de agregate de balastierã;
• producþia de betoane pentru construcþii civile ºi betoane rutiere.
Domeniul producþiei de betoane
este relativ nou, fiind dezvoltat
începând cu anul 2005, când a fost
achiziþionatã prima staþie de betoane
tip Betomix 2.25 A, produsã de Liebherr
– Mischtechnick GmbH, iar în anul
2006 a fost achiziþionatã ºi pusã în
funcþiune a doua instalaþie de
acelaºi tip.
Capacitatea de producþie a
fiecãrei instalaþii este de 90 mc/orã,
fiind dotate cu sistem de comandã
computerizat, ceea ce garanteazã
calitatea betoanelor prin respectarea
riguroasã a reþetelor din memoria
calculatorului ºi comanda automatã
a sistemelor de dozare pentru materialele care intrã în compoziþia
betonului.
Staþiile de betoane sunt dotate,
de asemenea, cu instalaþii necesare
producþiei de beton pe timp friguros.
Transportul betonului se face cu
automalaxoare Liebherr, de 9 mc,
montate pe ºasiu Volvo, iar pentru
servicii de pompare beton dispunem
de trei pompe Putzmeister, cu braþ
de 24 m, 36 m ºi 46 m, montate pe
ºasiu Mercedes.
O altã garanþie a calitãþii betoanelor produse de Corsarul Roºu
este implementarea sistemului calitãþii
dupã normele

europene ºi obþinerea certificatului
de conformitate pentru toatã gama
de betoane produsã.
Promptitudinea ºi siguranþa serviciilor oferite de societate în domeniul
producþiei ºi livrãrii betonului sunt
deja recunoscute de clienþii tradiþionali, iar pe clienþii noi dorim sã-i asigurãm cã nu vor regreta alegerea
fãcutã.
Brandul Corsarul Roºu este un
atu important în faþa investitorilor,
atunci când firmele antreprenor
general îºi prezintã lista furnizorilor
de materiale în cadrul licitaþiilor
pentru lucrãri noi.

De remarcat cã SC Corsarul Roºu
are pentru constructori o ofertã mai
largã ºi mai diversificatã, cuprinzând
produse ºi servicii absolut necesare
pe toate ºantierele. În acest fel,
investitorii se pot aproviziona cu tot
ceea ce le este necesar pentru a executa lucrãri la timp, de calitate ºi eficiente, deoarece se procurã dintr-o
singurã sursã.
Printre ele menþionãm departamentele de sine stãtãtoare aflate
nonstop la dispoziþia dumneavoastrã:
z agregate ºi cariere;
z transporturi ºi logisticã;
z utilaje;
z service.
Ca noutate absolutã menþionãm
cã directorul SC Corsarul Roºu,
ION ROªU vã invitã sã deveniþi locuitori ai complexului „LA RIVIERRE“,
construit de firmã, unde puteþi sã
beneficiaþi de locaþii moderne la
costuri acceptabile pentru cât mai
mulþi solicitanþi. Un prim contact cu
ofertanþii SC Corsarul Roºu îl puteþi
avea apelând la tel: 0246/270.557,
fa x : 0 2 4 6 / 2 7 0 . 5 6 4 , e - m a i l :
corsaru_rosuimpex@yahoo.com. 

Polistirenul extrudat
XPS AplaXFoam
Atlas Corporation este unul dintre marii producãtori de materiale de construcþii din România, cu
o experienþã de peste 12 ani, ºi este recunoscut pentru
produsele ºi soluþiile complete de înaltã calitate pe care le
oferã pieþei româneºti.
Cum termoizolaþiile sunt o categorie importantã în activitatea companiei, iar polistirenul extrudat este
cel mai eficient material termoizolant
– începând din acest an, Atlas
Corporation produce polistiren extrudat în Bucureºti, într-o fabricã ce
funcþioneazã dupã cele mai înalte
tehnologii.
Datoritã tehnologiei de producere
prin extrudere, plãcile din polistiren
extrudat au o structurã uniformã din
celule închise, ceea ce le conferã
anumite caracteristici tehnice specifice: valoare scãzutã a conductivitãþii
termice pe termen lung, rezistenþã
mecanicã excelentã, lipsa capilaritãþii, rezistenþã ridicatã la umezealã,

rezistenþã la cicluri îngheþ–dezgheþ,
durabilitate, rezistenþã înaltã la
difuzia vaporilor, rezistenþã la deteriorare sub acþiunea rãdãcinilor, curat,
inodor ºi neiritant pentru piele. Polistirenul extrudat XPS este foarte
cunoscut pentru fiabilitatea ºi rezistenþa superioarã la efectele distructive ale naturii. Principalul atu al
polistirenului extrudat este capacitatea acestuia de a împiedica cel
mai bine pierderile de cãldurã.
Datoritã impermeabilitãþii polistirenului extrudat net superioarã polistirenului expandat, se foloseºte atât la
termoizolaþii în medii umede (fundaþii,
socluri ºi terase), cât ºi la termoizolaþii la pereþi, la interior sau exterior.

Tabelul 1

Pentru mai multe detalii
despre polistirenul extrudat ºi
punerea lui în operã, consultaþi
site-ul www.apla.ro.

Caracteristici:
z

bun izolator termic (cu un coefi-

cient λ scãzut);
z

slabã retenþie a apei ºi a

umiditãþii;
z

rezistenþã mecanicã ridicatã;

z

r e z i s t e n þ ã r i d i c a t ã l a com-

presiune;
z

proprietãþi de autostingere;

z

stabilitate dimensionalã;

z

densitate omogenã în masã;

z

rezistenþã la atacul acizilor ºi al

bazelor;
z

inerþie la variaþiile de

temperaturã;
z

compatibilitate cu materialele

folosite în construcþii (ciment, gips);
z

uºor de transportat, tãiat ºi

aplicat;

* RF - pentru terase ºi fundaþii
** BT - pentru pereþi
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z

curat, inodor, neiritant pentru piele;

z

menþinerea constantã în timp a

acestor proprietãþi.
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Dow – soluþii pentru construcþii
„Casa pasivã“
E = -92% & „0“ CO2 – o minirevoluþie
Necesitãþile de energie ale unei case pot fi reduse semnificativ prin izolarea pereþilor, etanºarea ferestrelor,
eliminarea punþilor termice ºi prin instalarea de sisteme termice pe bazã de energie solarã, geotermalã,
fotovoltaicã sau obþinutã din biomasã.
ªi asta nu e tot. Având în vedere restricþiile de circulaþie din cauza poluãrii ºi nu numai, o casã din Padova se
va putea lãuda cu ZERO EMISII DE CO2 ÎN ATMOSFERÃ!
Primul proiect de restructurare în
Italia a fost fãcut pe o casã ce necesita renovãri în conformitate cu standardele germane pentru construcþii,
cu performanþã energeticã mare,
ºi a fost inauguratã în Padova, în
prezenþa unei mulþimi de reprezentanþi politici regionali ºi ai unor instituþii locale, precum ºi delegaþi din
Germania ºi România.
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DAR CE ESTE EXACT O CASÃ PASIVÃ?
Este o clãdire cu anumite particularitãþi ce permit o reducere de 92%
a consumului de energie ºi zero
emisii de CO2 în atmosferã.
Modificãrile vizeazã urmãtoarele
aspecte:
z izolarea termicã: plãci din polistiren extrudat (XPS) STYROFOAMTM IB
de 18 cm, produs de DOW, ce
acoperã întreaga suprafaþã

exterioarã, de la fundaþie pânã la
acoperiº;
z reducerea/eliminarea punþilor
termice prin aplicarea de plãci din
XPS STYROFOAM în diferite forme
pe toate suprafeþele, pe lângã
deschideri ºi niºe (pervazuri de uºi
ºi ferestre, praguri, tocuri etc.):
2,5 cm grosime pe pervazurile verticale, 2,5 + 2,5 = 5 cm pe pragurile
de marmurã;
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acoperiºul: protejat cu
ROOFMATETM VP-N, o membranã
hidroizolatoare cu grad mare de permeabilitate la vapori, ºi apoi izolat cu
plãci albastre din polistiren extrudat
ROOFMATE, de 20 cm grosime
(ambele produse de DOW), ventilate
ºi acoperite cu þigle;
z ferestrele: repararea ºi restructurarea uºilor ºi a ferestrelor existente cu tâmplãrie termoizolantã ºi
dublã etanºare;
z încãlzirea ºi rãcirea: prin intermediul sistemelor de aer condiþionat
montate în pereþi sau tavane ºi a
unui sistem de ventilaþie cu regenerare de cãldurã;
z sursa de energie: solarã, fotovoltaicã, geotermalã sau obþinutã din
biomasã.
Casa este sediul central al Italian
Solar Infocenter (asociat cu Solar
Infocenter din Freiburg, Germania)
ºi s-a dorit a fi un standard de referinþã pentru operatorii din acest sector, de la contractanþi la constructori
independenþi, precum ºi un loc de
referinþã pentru studenþi ºi alþi membri interesaþi din domeniul public.
z

Lucrarea face parte din proiectul
sponsorizat de cãtre Venetian
Confartigianato, Artisani Union ºi
municipalitatea din Padova.
„Performanþa energeticã ºi
reducerea poluãrii nu mai sunt
preferinþe, ci necesitãþi cotidiene,

ºi acest proiect este un simbol concret al intenþiei noastre de a realiza o
politicã susþinutã în domeniul energetic ºi în aceastã þarã“, afirmã
Sergio Benetello, reprezentantul
legal al Italian Solar Infocenter ºi
directorul Grupului Antreprenorilor
din cadrul Venetian Confartigianato.
„Proiectul nostru“, declarã ing. Mario
Motta, lector la Politehnica din
Milano ºi director al proiectului,
„prezintã caracteristici ale clãdirilor
de o valoare deosebitã ce reduc
nevoile de energie cu 92%, iar
emisiile de CO2 ºi praf sunt reduse
la zero: clãdirea este în întregime
izolatã la exterior, cu panouri fotovoltaice pe acoperiº ce pot asigura
un sistem eficient de ventilaþie ºi
folosirea sistemelor de aer condiþionat cu instalaþii geotermale,
alimentate cu biomasã.“
Pentru mai multe informaþii
oferite de Dow – Building Solutions,
vizitaþi www.styrofoameurope.com. 

Distribuitor autorizat: SC ROMPOLYKEM SRL
ªos. Dudeºti–Pantelimon nr. 42, sector 3, Bucureºti, Tel: 021-255 38 92, Fax: 021-255 02 01
www.rompolykem.ro
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Premierã industrialã
O NOUÃ LINIE DE PRODUCÞIE A VATEI MINERALE DE STICLÃ LA PLOIEªTI
Saint-Gobain Isover România a
inaugurat o nouã linie de producþie a
vatei minerale de sticlã, amplasatã pe
platforma industrialã de la Ploieºti,
investiþia ridicându-se la peste 35 de
milioane de euro.
Linia de producþie are o capacitate
anualã de aproximativ 20.000 de tone,
iar pânã la finalul anului 2007 volumul
total al producþiei este estimat la peste
16.000 tone. Din producþia totalã, 50%
sunt distribuite pe piaþa internã, iar
cealaltã jumãtate din producþie este
exportatã în special în þãrile din sudestul Europei.
Cuptorul pentru linia de producþie a
vatei minerale de sticlã a fost aprins
pentru prima oarã la 27 ianuarie 2007,
iar dupã procesul de testare, primele
produse au fost fabricate în 26 februarie 2007. Lucrãrile au durat 4 luni, iar
pentru întreaga construcþie de pe platforma industrialã de la Ploieºti acestea
s-au finalizat dupã aproximativ un an
de zile.
Suprafaþa pe care a fost amplasatã
noua linie de producþie este de 10.000 m2,
întregul complex industrial de la
Ploieºti întinzându-se pe 15 hectare.
Totodatã, investiþia a generat peste
100 de locuri de muncã, numãrul total
al angajaþilor fiind acum de 205.
Optimizarea producþiei va fi asiguratã prin folosirea unei tehnologii
avansate – tehnologia de tip TEL –
care conferã performanþe în materie
de fonoizolaþie ºi fonoabsorbþie, dar ºi
obþinerea unor caracteristici termice
ideale.
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„Investiþia în noua linie înseamnã
de fapt majorarea capacitãþilor de
producþie ºi rãspunde unei cereri din
ce în ce mai mari existente pe piaþa
produselor termoizolatoare ºi fonoabsorbante. Prin aceastã investiþie,
Saint-Gobain Isover România îºi consolideazã poziþia de lider, furnizând la
standarde înalte produse ce beneficiazã de o tehnologie inovatoare“,
a declarat la inaugurare Rãzvan
ªtefãnescu – directorul general al
Saint-Gobain Isover România.
Saint-Gobain Isover România
devine astfel cel mai important furnizor
în domeniul materialelor izolante din
România, deþinând o cotã de piaþã de
48% pe segmentul vatei de sticlã, iar
pentru vata bazalticã o cotã de piaþã
de 55%.
Privind în viitor, pentru anul 2010,
Saint-Gobain Isover România preconizeazã extinderea producþiei sale
în acest sector prin inaugurarea unei a
doua linii tot în cadrul fabricii de la
Ploieºti, care sã asigure diversificarea
gamei de produse din vatã mineralã
de sticlã.
„Rata de creºtere a economiei
româneºti, potenþialul de dezvoltare a
pieþei sunt atuuri care ne impulsioneazã sã rãmânem fideli obiectivelor
noastre pe termen lung ºi sã privim
România ca pe o bazã importantã
pentru strategia noastrã de dezvoltare“, a precizat Claude Imauven,
Senior Vice-President ºi President,
Construction Products Sector în
cadrul Saint-Gobain.

Isover România are o gamã completã de produse din vatã mineralã de
sticlã ºi bazalticã. Printre cel mai bine
vândute produse de vatã mineralã de
sticlã sunt saltelele rulate de 5 sau 10 cm
grosime, cu sau fãrã caºerare cu folie
de aluminiu RIO sau AKUSTO, folosite
la izolarea podurilor, a mansardelor de
tip ºarpantã, a pereþilor despãrþitori de
structurã uºoarã – placaþi cu gipscarton. În cazul vatei bazaltice,
cele mai vândute produse sunt plãcile
Toplan – PLU (plãci uºoare), utilizate
atât pentru închideri, cât ºi pentru
compartimentãri. O solicitare crescutã
se înregistreazã ºi în cazul plãcilor
Fasoterm (placã rigidã), utilizate pentru izolarea termicã ºi fonicã a pereþilor
tencuiþi de faþadã, ca ºi pentru plãcile
Dachoterm (plãci rigide) pentru izolarea termicã a teraselor.
În anul 2005, Saint-Gobain a achiziþionat liderul pieþei de gips-carton,
Rigips România. Cifra de afaceri pe
anul 2006 realizatã de Rigips România
a fost de 143.504.621 RON (42 M
euro), iar profitul din exploatare a fost
de 30.607.975 RON. În prezent,
Rigips România are 272 de angajaþi.
Compania activeazã prin intermediul a
trei unitãþi de producþie, ºi anume:
Fabrica de Ipsos – Turda, Fabrica de
Plãci Gips-Carton – Turda ºi unitatea
de concasare ºi procesare a rocii de
ghips – Cheia. 
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Lucrãri de hidroizolaþie
ºi hidrotermoizolaþie
MEDIA CITY HP este o companie specializatã în execuþia
lucrãrilor de hidroizolaþie ºi hidrotermoizolaþie. 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 personal 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 materiale hidroizolatoare din lume, care
dispune de linii de producþie în
peste 10 þãri.
Cele mai utilizate produse sunt:
1. De la IKO SALES INTERNATIONAL (Ham – Belgia):
z Gama ARMOUR – membrane
bituminoase aditivate cu APP cu
flexibilitate la rece între -8 0C ºi
-15 0C;
2. De la ATAB (Antwerp – Belgia):
z Gama POLYGUM – membrane bituminoase aditivate cu
SBS cu flexibilitate la rece pânã
la -20 0C;
z Gama POLYGUM HI-TECH –
membrane bituminoase aditivate
cu tripolimeri cu dublã armãturã
(poliester ºi fibrã de sticlã) ºi flexibilitate la rece pânã la -20 0C;
z Gama VINALAN – membranã PVC;
z Gama SPECTRAROOF –
membranã TPE – poliolefinã
termoplasticã elastomericã.

Din anul 2005, MEDIA CITY HP
comercializeazã cu succes în
România geotextile, geosintetice ºi
geocompozite TENCATE – Austria.
MEDIA CITY HP executã ºape
de pantã sau de protecþie cu
utilaje proprii.
MEDIA CITY HP este aplicator
autorizat SIKA în domeniul etanºãrilor ºi impermeabilizãrilor.
NOU: hidroizolaþii la fundaþii
cu produsul SIKA – IGOLFLEX
Avantaje:
z aderenþã totalã pe suprafaþa
de beton;
z elasticitate;
z se aplicã ºi pe suport umed;
z productivitate foarte mare
(produsul este pulverizat cu pompa
de mare presiune).
Garanþia tuturor lucrãrilor executate de MEDIA CITY HP este
de 10 ani.
Lucrãri de referinþã executate
de MEDIA CITY HP:
z Pasajele ºi podurile de pe
Autostrada Bucureºti-Constanþa
– Tronson I;
z Comauto Meridian;
z Dorobanþi 239 Office Building;
z ProAuto;
z P a n Vi t a n ;
z Spitalul Colþea;
z Rostock;
z 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

Hidroizolaþia suprafeþelor minerale
HIDROIZOLANÞI RIGIZI ªI FLEXIBILI ÎN STRAT SUBÞIRE
Cu o experienþã de mai bine de 50 de ani în cercetare, dezvoltare ºi producþie, PTB Compaktuna vã
oferã produse de înaltã calitate pentru hidroizolaþii, pardoseli, betoane ºi mortare etc.
Vã prezentãm douã materiale revoluþionare în industria de construcþii, care, datoritã compoziþiei
acestora, respectiv caracteristicilor unice, au dat un nou înþeles procedurii de hidroizolare-impermeabilizare în strat subþire.
Datoritã vastei experienþe acumulate, se evidenþiazã în primul rând tehnologia simplã necesarã aplicãrii
acestor materiale, consumul redus ºi raportul excelent calitate-preþ, care au fãcut ca aceste produse
hidroizolatoare sã fie între cele mai solicitate din gama noastrã.
PLASPACTUNA
Este un mortar uscat (glet) hidroizolant gata preparat,
monocomponent, în formã de pulbere, pentru hidroizolarea suprafeþelor de beton ºi mortar de ciment. Iatã
principalele caracteristici:
z se aplicã în strat subþire (2–3 mm) cu pensula,
bidineaua sau mecanizat;
z rezistã la o presiune de apã de 1 atm. de pe latura
pozitivã, respectiv 0,5 atm. de pe latura negativã;
z capacitate bunã de îmbinare a crãpãturilor;
z rezistenþã mecanicã ridicatã;
z aderenþã excelentã la suport;
z poate fi utilizat la hidroizolarea fundaþiilor, pereþilor,
a bazinelor de apã potabilã, piscinelor, subsolurilor,
podurilor ºi a altor construcþii de beton etc;
z poate fi aplicat pe suprafeþe solide, curate ºi
uscate, din beton, piatrã, cãrãmidã etc., în douã straturi;
z la cerere, poate fi colorat ºi utilizat ca înveliº final
colorat pentru piscine.
Instrucþiuni de utilizare
Suprafaþa se va curãþa de ulei, praf ºi alte impuritãþi,
respectiv vor fi îndepãrtate pãrþile deteriorate, desprinse
de beton, mortar etc.

Dupã 3 zile

Dupã 28 zile

Fig. 1: Rezistenþa la compresiune a produsului Plaspactuna
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Se va umezi în mod uniform suprafaþa uscatã pe care
urmeazã a fi aplicat, fãrã a lãsa ca apa sã stea pe
suprafaþã. Crãpãturile, rosturile ºi colþurile se reparã
anterior cu mortar Plaspactuna de o consistenþã mai
densã. Dupã încheierea lucrãrilor de pregãtire, dacã
suprafaþa se usucã, se va umezi din nou.
Pregãtirea primului strat: la un sac de Plaspactuna
(20 kg) se adaugã 22–25% apã (4,5–5 litri) în aºa fel
încât sã se obþinã consistenþa optimã (sã poatã fi
întinsã). Compoziþia se amestecã din nou, dupã 15 minute,
dupã care se va aplica pe suprafaþã. Stratul urmãtor se
aplicã abia dupã solidificarea primului strat.
Pregãtirea stratului al doilea: înainte de aplicare, dacã
suprafaþa este uscatã, se va umezi în mod uniform, fãrã a
permite sã se acumuleze apa pe acesta. La un sac de
Plaspactuna (20 kg) se adaugã 25–30% apã (5–6 litri) în
aºa fel încât sã se obþinã consistenþa optimã. Se aplicã
mortarul Plaspactuna pe primul strat umezit, astfel încât
sã se obþinã o suprafaþã lipsitã de pori.

Foto 1: Aplicarea produsului Plaspactuna
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Foto 2: Realizarea îmbinãrii colþurilor înainte de aplicarea produsului Membraan

Foto 3: Aplicarea produsului Membraan

MEMBRAAN
Este o soluþie pe bazã de rãºinã, monocomponentã
lichidã, pentru hidroizolarea suprafeþelor de beton,
tencuialã, ºapã lemn, gips-carton etc.
Principalele proprietãþi ale produsului Membraan sunt:
z este un material cu flexibilitate ridicatã;
z aplicabil prin pensulare, pulverizare în douã straturi;
z se utilizeazã la izolarea bãilor, bucãtãriilor,
teraselor etc;
z poate fi aplicat atât pe suprafeþe exterioare, cât ºi pe
suprafeþe interioare, atât pe orizontalã, cât ºi pe verticalã;
z dupã aplicare, se va proteja prin placare (gresie,
faianþã, tencuialã etc.);
z se foloseºte la hidroizolarea piscinelor împreunã cu
un grund special.

Colþurile, muchiile, crãpãturile trebuie eliminate (prin formare de holker, cu bandã autoadezivã elasticã sau de hârtie)
pentru ca aplicarea sã se poatã efectua în mod continuu.
Se aplicã în douã straturi cu pensula, peria sau cu rola.
Al doilea strat se va aplica numai dupã uscarea primului strat.
În cazuri speciale (pereþi crãpaþi, clãdiri lângã ºosele
expuse vibraþiilor etc.), se aplicã încã un strat – cel de-al
treilea. Produsele prezentate sunt comercializate în
România din anul 2001 ºi beneficiazã de recomandarea
multor specialiºti ºi beneficiari. Ca dovadã a calitãþii produselor sunt ºi sutele de lucrãri de referinþã executate cu
succes de-a lungul timpului. Produsele sunt certificate
CE, au Agrementul Tehnic ºi avizul MLPAT ºi pot fi achiziþionate de la reþeaua de reprezentanþi ai Proaditiv SRL
din întreaga þarã.
Pentru detalii tehnice, sfaturi ºi recomandãri, vã
rugãm sã ne contactaþi la nr. de tel: 0266–379050 sau
la adresa: www.proaditiv.ro. 

Instrucþiuni de utilizare
Membraan se aplicã numai pe o suprafaþã curatã,
uscatã, fãrã impuritãþi, pete de ulei etc. Poate fi aplicat
pe beton, tencuialã, gips-carton etc.

Sisteme de hidroizolaþii
pentru terase ºi fundaþii
De peste 50 de ani, SIPLAST este un lider mondial de necontestat în domeniul inovaþiei sistemelor de
hidroizolaþii destinate teraselor ºi fundaþiilor. Fie cã este vorba de inventarea în 1968 a bitumului modificat
cu SBS ce conferã membranelor bituminoase proprietãþi elastomerice, fãcându-le astfel sã reziste la
amplitudini termice importante, sau de punerea la punct în 1997 a membranei monostrat cu lipire la rece
prin benzi autoadezive, SIPLAST s-a remarcat atât prin capacitatea sa novatoare, cât ºi prin fiabilitatea ºi
durabilitatea sistemelor concepute.
Membrã a grupului danez ICOPAL, lider mondial în domeniul hidroizolaþiilor, SIPLAST concentreazã în
prezent întreaga activitate de cercetare ºi dezvoltare a acestuia.
În România, SIPLAST este prezent încã din 1995, când a furnizat materiale pentru modernizarea Hotelului
Athene Palace Hilton. De atunci ºi pânã în prezent, au urmat numeroase realizãri în domeniul construcþiilor
halelor metalice, hotelurilor ºi mall-urilor. De remarcat este faptul cã principala aºteptare a clienþilor societãþii este longevitatea ºi fiabilitatea sistemelor SIPLAST, acestea fiind garantate 10 ani de cãtre firma de
asigurãri AXA ºi având o duratã de viaþã confirmatã cuprinsã între 30 ºi 40 de ani.
SISTEMUL ADESOLO G
DESTINAT ACOPERIªURILOR-TERASÃ
Sistemul ADESOLO G este un
sistem monostrat destinat hidroizolãrii acoperiºurilor de tip terasã
prevãzute cu termoizolaþie pe suport
din beton.
Sistemul se compune din:
z amorsã bituminoasã SIPLAST
Primer, în proporþie de 300 g/m2;
z barierã de vapori IREX PROFIL
termosudatã pe toatã suprafaþa;
z termoizolaþie din polistiren
expandat de densitate 25 Kg/m2.
Polistirenul expandat se fixeazã
pe bariera de vapori cu ajutorul
cleiului bituminos compatibil cu polistirenul COLLE PAR, în proporþie de
500 g/m2.
Peste polistirenul expandat se
aºazã membrana Monostrat
Adesolo G, aceasta fãcând instantaneu prizã pe polistiren datoritã

32

benzilor de clei autoadeziv bituminos
cu care este prevãzutã membrana
pe faþa interioarã a acesteia. Pe partea
superioarã, membrana este acoperitã cu granule minerale ce constituie
o protecþie eficientã la razele ultraviolete ºi la apã. În vederea evitãrii
arderii termoizolaþiei din polistiren
expandat, aflate sub membranã
atunci când se termosudeazã suprapunerile membranei ADESOLO G,
aceasta este prevãzutã cu un sistem
autoadeziv cu prizã instantanee care
împiedicã pãtrunderea flãcãrii arzãtorului la termoizolaþia din polistiren.
Prin folosirea sistemului
ADESOLO G, se evitã realizarea
unei ºape de beton peste termoizolaþie sau încãrcarea terasei cu o
protecþie grea de tipul pietriºului.
Sistemul ADESOLO G aduce ºi o
economie considerabilã de manoperã, înlocuind practic trei straturi
de hidroizolaþie.
SISTEMUL THERMOSOLO GS
DESTINAT PARCÃRILOR AUTO
SUBTERANE ªI SUPRATERANE
Sistemul THERMOSOLO GS
este un sistem monostrat destinat
hidroizolãrii teraselor parcãrilor auto.
Sistemul se compune din:
z amorsã bituminoasã SIPLAST
Primer, în proporþie de 300 g/m²;

z membranã THERMOSOLO GS
– o membranã prevãzutã la faþa interioarã cu benzi termoadezive din
bitum SBS care se monteazã prin
simpla activare termicã.
Între aceste benzi se aflã un strat
de SYNTAN, o folie rezistentã la
temperaturi ridicate care asigurã
difuzia vaporilor de apã datoritã faptului cã nu se termosudeazã pe
suprafaþa de beton, asigurându-se
astfel priza în semiaderenþã pe
stratul suport.
Membrana THERMOSOLO GS
este idealã pentru parcaje auto
datoritã faptului cã se poate monta
peste o ºapã de beton cu panta nulã,
chiar dacã aceasta are mai puþin de
28 de zile de la turnare, eventualii
vapori de apã evacuându-se prin
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sistemul de difuzie de vapori cu care
este prevãzutã membrana.
Peste membrana THERMOSOLO GS,
se poate turna un strat de minim 7 cm
mixturã asfalticã sau, în cazul în
care se doreºte turnarea unor dale
din beton armat, se aºazã membrana DRAINA G10 – o membranã
din PEHD prevãzutã cu un geotextil
care asigurã filtrarea ºi drenarea
apei ce se scurge prin dala de beton

(între 5 ºi 10% din apa care curge pe
o dalã din beton ajunge sã o traverseze ºi se regãseºte la baza
acesteia).
Membrana DRAINA G10 este
special prevãzutã pentru turnarea
directã a betonului peste ea,
îndeplinind funcþia de filtrare ºi de
drenare a apei.
O ultimã componentã a sistemului este masticul pe bazã de bitum
SBS, MASTIC P12, folosit la
umplerea rosturilor de dilatare dintre
dalele de beton armat. Acest mastic,
fiind pe bazã de bitum elastomeric,
permite miºcãrile de contracþie ºi
dilataþie ale dalelor din beton armat
fãrã apariþia crãpãturilor.
SISTEMUL NEODYL –
ROST DE DILATARE SEISMICÃ
PENTRU CLÃDIRI ªI PARCÃRI AUTO
Sistemul NEODYL are la bazã
membrana NEODYL, o membranã
din bitum modificat cu SBS filerizat
fãrã armãturã, având suprafeþele finisate cu împâsliturã din fibre sintetice.
Membrana se prezintã sub forma
unei benzi cu lãþimi diferite ce variazã între 250 ºi 1.000 mm ºi se monteazã prin termosudurã la ambele
capete, avându-se grijã ca mijlocul
acesteia sã rãmânã liber.

Pentru pãstrarea formei de lirã,
peste partea liberã a rostului de
dilatare se aºazã cordonul butilic
NEODYL din bitum SBS nearmat, al
cãrui rol principal este menþinerea
formei de lirã a membranei.
Peste complexul membranã ºi
cordon NEODYL, se aºazã membrana DRAINA G10 peste care se
poate turna direct ºapa de beton
armat. 

Controlul de stat în construcþii
COMENTARII LA PROIECTUL ISC „CODUL CONSTRUCÞIILOR“
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN
Titlul IX din „Codul Construcþiilor“ propus de ISC
poartã denumirea „Executarea controlului de stat în domeniul construcþiilor“ ºi cuprinde douã capitole: I: „Dispoziþii
generale“ ºi II: „Organizarea controlului de stat în domeniul construcþiilor“. La rândul sãu, capitolul II are ºase
secþiuni: 1. „Prevederi generale“; 2. „Urmãrirea aplicãrii
documentaþiilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism aprobate“; 3. „Obiectivele controlului de stat al
calitãþii în construcþii“; 4. Organizarea ºi modul de
exercitare a controlului de stat al calitãþii în construcþii“;
5. „Obligaþii ºi rãspunderi“ ºi 6. „Dispoziþii speciale“.
În total 31 de articole (426–456) pe ºapte pagini (16–82),
scrise mãrunt.
Potrivit art. 426, „Controlul de stat al calitãþii în construcþii reprezintã sistemul de inspecþii… care au ca
obiect urmãrirea modului de respectare a prevederilor prezentului cod.
Inspecþiile se efectueazã la proprietari/investitori,
precum ºi la factorii implicaþi, persoane fizice sau
juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, privind
existenþa ºi respectarea sistemului calitãþii în
construcþii…“
Art. 427 precizeazã: „Controlul de stat al calitãþii în
construcþii se exercitã de cãtre Inspectoratul de Stat în
Construcþii… care rãspunde de exercitarea controlului
statului cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor
legale în domeniul calitãþii construcþiilor…“
Art. 428 adaugã „… respectarea disciplinei în urbanism ºi a regimului de autorizare a construcþiilor…“
Art. 430 prevede cã „ ISC se finanþeazã integral din
venituri extrabugetare“ ºi anume: „investitorii sau
proprietarii vor vira lunar cãtre ISC o sumã echivalentã cu 0,70% din cheltuielile pentru executarea
construcþiilor ºi lucrãrilor de construcþii“ cu mici
excepþii (art. 203), iar pentru „controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism ºi autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii“ se plãteºte 0,1% din
cheltuielile investitorilor cu execuþia construcþiilor (art. 430).
Art. 439 stabileºte principalele obiective ale controlului
de stat al calitãþii în construcþii, respectiv:
„a) îndeplinirea de cãtre structurile de specialitate ale
administraþiei publice centrale ºi locale, comisiile tehnice
sau agenþii economici, a obligaþiilor prevãzute de lege…

b) respectarea de cãtre toþi factorii care contribuie
sau sunt implicaþi în conceperea, realizarea, utilizarea ºi
postutilizarea construcþiilor, a prevederilor legale…
c) respectarea prevederilor autorizaþiilor de construire, avizelor obligatorii ºi a altor documente referitoare la
construcþii…
d) respectarea reglementãrilor tehnice privind modul
de tratare a accidentelor tehnice…
e) îmbunãtãþirea sistemului calitãþii în construcþii ºi a
regulamentelor aferente…“
Art. 441 precizeazã formele pe care le pot lua
inspecþiile:
„a) control curent la factorii ºi agenþii economici… pe
baza unor programe trimestriale…
b) inspecþie, în faze determinante ale execuþiei…
c) control prin sondaj… ca urmare a programului de
activitate trimestrial…
d) control tematic, dispus de conducerea… la factorii
ºi agenþii economici… având ca obiect analiza unor
probleme complexe…
e) inspecþii la autoritãþile administraþiilor publice, centrale ºi locale…“
Art. 442 extinde aria controalelor ºi la „staþiile de
betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate,
ateliere de producþie, la laboratoarele de încercãri în
construcþii, precum ºi la alþi furnizori de produse sau elemente de construcþie…“
Art. 443 prevede ca inspecþiile sã consemneze ºi sã
se finalizeze printr-un „Proces-verbal al activitãþii de
inspecþie sau control sau pe baza Procesului-verbal de
constatare a contravenþiei ºi sancþionare…“
Art. 445 stabileºte principalele obligaþii ºi rãspunderi,
în numãr de 16 (literele a…p), dintre care remarc:
e) elaboreazã periodic informãri, rapoarte ºi sinteze
în domeniu, cu propuneri de îmbunãtãþire, care sunt
transmise factorilor cu competenþe în domeniu (?!).
Art. 446 detaliazã principalele obligaþii ºi rãspunderi
ale inspectoratelor teritoriale/judeþene în numãr de 12,
cam aceleaºi cu ale organului central.
Art. 448 prezintã singura rãspundere a inspectorilor
ISC, respectiv „rãspund de corectitudinea ºi exactitatea
continuare în pagina 36 ®

34

 Revista Construcþiilor  iunie 2007

¬ urmare din pagina 34

datelor, informaþiilor, mãsurilor ºi sancþiunilor stipulate de ei în documentele întocmite“.
Art. 449 prezintã obligaþiile ºi rãspunderile factorilor ºi
agenþilor economici în sprijinul activitãþii ISC.
În sfârºit, art. 450 pune punctul pe i: „Rãspunderea
pentru realizarea ºi menþinerea, pe întreaga duratã
de existenþã, a unor construcþii de calitate corespunzãtoare, precum ºi pentru îndeplinirea obligaþiilor
stabilite prin procedurile ºi regulamentele elaborate,
potrivit prevederilor prezentului cod, revine factorilor care participã la conceperea, realizarea,
exploatarea ºi postutilizarea acestora“, iar art. 453
completeazã: „Controlul de stat în construcþii nu
exclude ºi nu suplineºte controlul interior sau alte
forme de control ºi nu absolvã factorii implicaþi în
procesul de construire de obligaþiile ºi rãspunderile
ce le revin prin dispoziþii legale cu privire la
realizarea condiþiilor referitoare la calitatea construcþiilor pentru produsele ºi serviciile furnizate,
sau pentru lucrãrile executate“.
Interesante mai sunt art. 440 ºi art. 459, ultimul din
titlul X „Sancþiuni“, ºi anume:
„Art. 440 (1) - Controlul de stat al calitãþii construcþiilor ºi lucrãrilor publice se exercitã de Inspectoratul de
Stat în Construcþii, precum ºi de celelalte instituþii cu
atribuþii specifice stabilite prin dispoziþiile legale“ ºi
„Art. 459 (1) - Contravenþiile se constatã ºi amenzile
se aplicã de persoanele împuternicite de conducãtorii
instituþiilor cu responsabilitãþi în domeniile reglementate
de prezentul cod, precum ºi de organele de poliþie“.
Înainte de a trece la comentarii, sã vedem ce
prevede actuala Lege nr. 10/1995 privind calitatea în
construcþii:
„Art. 20 - Controlul de stat al calitãþii în construcþii
cuprinde inspecþii la investitori, la unitãþile de proiectare,
de execuþie, de exploatare ºi de postutilizare a construcþiilor privind existenþa ºi respectarea sistemului
calitãþii în construcþii.
Controlul de stat al calitãþii în construcþii se exercitã
de cãtre Inspecþia de stat în construcþii… care rãspunde
de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniul calitãþii construcþiilor“ ºi
„Art. 30 - Inspecþia de stat în construcþii… precum ºi
celelalte organisme similare… rãspund de exercitarea
controlului statului cu privire la aplicarea unitarã a
prevederilor legale în domeniul calitãþii construcþiilor în toate etapele ºi componentele sistemului
calitãþii în construcþii, precum ºi de constatarea
contravenþiilor, aplicarea sancþiunilor prevãzute de
lege ºi, dupã caz, de oprirea lucrãrilor realizate
necorespunzãtor“.

COMENTARII
1. La prima vedere, sare în ochi enorma diferenþã
între ceea ce prevede actuala Lege nr. 10/1995 cu
privire la activitatea organului central de control al statului în domeniul construcþiilor ºi proiectul de cod propus
de ISC; de la douã articole cu caracter general, ce fac
referire la controlul respectãrii prevederilor din cele
11 componente ale sistemului calitãþii, se propun
31 de articole privind „urmãrirea modului de respectare a prevederilor prezentului cod“ (art. 426/1) care
are 483 de articole, dintre care cel puþin alte 32 se referã
la atribuþii ale ISC.
Detalierea obiectivelor controlului de stat în construcþii ºi ale atribuþiilor organului abilitat prin cod
depãºeºte cu mult ceea ce era reglementat pânã în
prezent, ISC preluând practic controlul asupra tuturor
activitãþilor din construcþii, urbanism ºi amenajarea
teritoriului. Astfel, în afara controlului respectãrii prevederilor privind componentele „sistemului calitãþii“ (care din
11 au devenit 14), ISC ar mai controla structurile de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi locale,
comisiile tehnice ºi agenþii economici, alte instituþii abilitate prin lege, modul de tratare a accidentelor tehnice…
ISC propune, de asemenea, sã controleze cum se
elibereazã certificatele de urbanism, autorizaþiile de construire-desfiinþare, elaborarea reglementãrilor tehnice,
certificarea calitãþii produselor, atestarea specialiºtilor º.a.
Din punctul de vedere al ISC, elaboratorul acestui
cod, o asemenea tratare a problemei pare de înþeles:
ISC ar controla totul, de ISC ar depinde totul, ISC ar
fi „alfa sau omega“ în construcþii. ªi cel mai important este cã ISC îºi stabileºte singur programul, nu
rãspunde practic în faþa nimãnui, nu depinde de
bugetul þãrii, dar are veniturile asigurate prin lege ºi,
în plus, îºi vinde serviciile de „inspecþie ºi amendare“, tot legal, tocmai celor ce-l finanþeazã ºi pe
care îi amendeazã. În felul acesta ISC îºi asigurã o
poziþie singularã, avantajoasã, de „miel care suge la
douã oi“; un fel de organizaþie public/privatã de
succes financiar garantat.
Þinând seama de faptul cã „un cod“ ar trebui sã
reprezinte „o culegere de legi în vigoare“, consecinþa
fireascã ar fi cã, pentru acceptarea noului cadru legal de
funcþionare al ISC propus de aceasta, ar trebui, fie modificatã Legea nr. 10/1995 cu includerea noilor prevederi
privind ISC, fie înlocuit „codul“ cu „o lege“ care sã fie
supusã dezbaterii parlamentare. Oare greºesc?
2. Oricum am considera problema, discuþia ar trebui
focalizatã pe gãsirea unui rãspuns la întrebarea: este
oare necesar ºi util un control al statului, ca expresie a
autoritãþii publice, asupra activitãþilor din domeniul construcþiilor? ªi dacã da, de ce ºi în ce cadru legal?
continuare în pagina 38 ®

36

 Revista Construcþiilor  iunie 2007

¬ urmare din pagina 36

Controlul de stat în construcþii s-a dezvoltat în
perioada de dupã cutremurul din 4 martie 1977, în
condiþiile unei societãþi administrate economic ºi politic
pe principiul centralizãrii piramidale, pe trepte ierarhice,
situaþie posibilã datoritã preponderenþei proprietãþii
socialiste – de stat ºi colectiviste – ce permitea
realizarea planificãrii economice, în ignorarea intereselor individuale, în care autoritatea Partidului Stat era
practic absolutã ºi îºi asuma fãþiº iresponsabilitatea unui
management falimentar.
În aceste condiþii, se dezvoltã unicul mijloc de „management de stat“, cultivarea fricii de pedeapsã, în caz de
încãlcare a regulilor stabilite de stat; dar tot în aceste
condiþii se naºte ºi posibilitatea eludãrii acestor reguli,
prin mituirea celor chemaþi a urmãri respectarea prevederilor legale.
Sigur cã acest aspect al posibilitãþii coruperii
reprezentanþilor controlului de stat nu este specific
domeniului construcþii, ci se dezvoltã peste tot unde
apare o autoritate de control administrativ al statului.
Controlul de stat în construcþii era justificat în regimul
ante-1990 unde învãþãmântul era de stat, cercetarea se
fãcea în institute de stat, proiectarea se fãcea în institute
de stat, execuþia se realiza prin trusturi de stat,
finanþarea se fãcea prin bãnci de stat, toþi „factorii“ ce
participau la procesul de construire erau angajaþi ai statului, plãtiþi de la bugetul de stat. Prin organele sale de
control, statul îºi urmãrea angajaþii ºi-i obliga prin
ameninþarea cu sancþiuni sã se supunã regulilor impuse
de Stat ºi de Partid. Cointeresarea „factorilor“ în
realizarea unor construcþii de calitate era virtualã, în sensul recompenselor onorifice: titluri de fruntaº în întrecerea socialistã, de erou al muncii socialiste, decoraþii,
panouri de onoare, avansãri ºi, uneori, chiar ºi premii.
Motorul întregii societãþi era Partidul unic, care hotãra ºi
cum ºi cu ce sã se construiascã, cum sã se consolideze
construcþiile avariate de cutremur, ce materiale sã se
economiseascã etc.
Responsabilitatea tuturor era în faþa Statului ºi a
Partidului, ca girant, prin mãsurile sale, al existenþei
noastre, a poporului obedient.
Ei bine, dupã decembrie 1989, istoria acestui popor
s-a orientat pe o nouã cale: din obedient a devenit
conºtient ºi s-a angajat pe calea tranziþiei spre o nouã
economie, o nouã organizare socialã, o nouã conºtiinþã
ºi voinþã.
Proprietatea privatã ºi-a recâºtigat legalitatea ºi
supremaþia, drepturile individului primeazã în faþa drepturilor colective, piaþa liberã bazatã pe cerere ºi ofertã ºi
pe concurenþa loialã a luat locul celei planificate, autoritatea publicã se apropie de cetãþean prin descentralizare, mentalitãþile se schimbã ºi, odatã cu aceasta,
ºi responsabilitãþile ce devin tot mai conºtientizate;

în fine, Europa ne primeºte, dar cu condiþia sã fim
asemenea celorlalte state din Uniune, profund democratice sub toate aspectele.
Europa este însã capitalistã, fapt de care trebuie sã
þinem seama: aici nu statul este motorul societãþii, ci
banul. Domnia sa banul!
În lumea capitalistã, reuºeºte ºi se bucurã de toate
facilitãþile ºi onorurile pe care le poate oferi societatea
cel ce ºtie sã facã bani, sã-i acumuleze ºi sã-i
foloseascã apoi nu numai în propriul interes egoist, ci ºi
în dezvoltarea generalã a societãþii.
În aceastã lume nu mai este nevoie de Statul care
stã cu biciul ca sã mâne societatea spre progres.
Progresul spre mai bine, spre o calitate superioarã a
vieþii este asigurat de concurenþa celor ce,
urmãrindu-ºi propriul interes de înavuþire, trebuie
sã-ºi atragã consumatorii plãtitori prin produse tot
mai bune ºi mai accesibile.
Aºa ºi în construcþii!
Marea majoritate a „factorilor“ implicaþi sunt „privaþi“,
mânaþi de dorinþa de câºtig ºi, volens-nolens, obligaþi de
piaþã sã-ºi îmbunãtãþeascã ºi calitatea produselor, altfel
riscã sã-ºi piardã clienþii ºi, pânã la urmã, în mod fatal,
sã dea faliment. Nu existenþa unui organ de stat, care sã
vâneze încãlcãri de reguli pentru a strânge bani din
amenzi, îi face pe „factorii“ implicaþi sã respecte aceste
reguli, ci propriul interes. „Factorii“ implicaþi au învãþat ºi
ºtiu foarte bine cã în capitalism funcþioneazã o singurã
regulã: „clientul tãu, stãpânul tãu“, iar cei aflaþi în postura de clienþi ºtiu la fel de bine sã aplice regula:
„plãtesc numai ce-mi respectã condiþiile contractuale ºi, în primul rând, cele de calitate/utilitate“.
Cu alte cuvinte, în societatea capitalistã concurenþialã, „factorii“ implicaþi practicã un sistem de
autoreglare în ceea ce priveºte asigurarea calitãþii, care
nu necesitã sub nicio formã controlul de stat.
3. Si totuºi…
Statul, ca expresie genericã pentru a desemna
autoritatea publicã – centralã ºi localã – rãmâne un
garant al ordinii ºi liniºtii sociale, un garant al securitãþii
cetãþenilor sãi, un susþinãtor al dezvoltãrii economicosociale armonioase a tuturor componentelor societãþii,
un paznic al drepturilor omului.
În domeniul construcþiilor, statul trebuie sã asigure, prin legi ºi reglementãri, realizarea de construcþii „apte pentru exploatare“, adicã de
construcþii care sã asigure utilizatorilor condiþii de
siguranþã, confort ºi economie în conformitate cu
destinaþia funcþionalã a fiecãrei construcþii în parte.
Redactarea legilor ºi reglementãrilor care privesc
activitãþile din construcþii trebuie astfel conceputã, încât
continuare în pagina 40 ®
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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.
Sub emblema FORTE, DUCTIL
STEEL îºi individualizeazã calitatea 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 singulare, 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 eficientã prin care producãtorul confirmã viabilitatea produselor sale,
asumându-ºi toate consecinþele.
La rândul lor, beneficiarii au certitudinea cã folosesc pentru construcþiile 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:
z o comportare mult mai bunã la
procesele de fisurare ºi deformare,
rezistenþa ºi durabilitatea construcþiilor fiind astfel garantate pe perioade
foarte mari de timp;
z aderenþã la beton mai mare
decât a celor netede (conform cercetãrilor efectuate de Universitatea

Tehnicã de Construcþii Bucureºti),
ceea ce determinã performanþe
tehnice deosebite ºi avantaje privind
operaþiile de tratare ºi întreþinere a
betonului;
z plasa sudatã amprentatã DUCTIL
STEEL poartã ca element de identificare iniþialele „DS“, care atestã provenienþa produsului ºi permite
diferenþierea sa faþã de produsele
concurente.
Aºadar, concurenþa îºi spune
cuvântul, iar deviza „clientul nostru, stãpânul nostru“ are ca punct
de plecare calitatea produselor.
Oferta Ductil Steel este cert
competitivã pe piaþa materialelor
de construcþii. 
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aplicarea prevederilor cuprinse sã ducã, implicit, la
realizarea unor construcþii de calitate, apte pentru
exploatare/utilizare. Astfel:
z cercetarea trebuie sã asigure progresul în construcþii prin gãsirea de materiale, alcãtuiri structurale,
tehnologii de execuþie/producþie/montaj, metode de
monitorizare a comportãrii in situ, noi ºi prin verificarea
celor existente, certificând, atestând, agrementând posibilitatea ºi modalitatea folosirii lor;
z proiectarea trebuie sã creeze construcþiile ce
urmeazã a deveni apte pentru exploatare, înzestrându-le cu toate calitãþile necesare spre a deveni utile proprietarilor/utilizatorilor lor;
z execuþia trebuie sã materializeze prevederile
proiectelor, transformând ideea în realitate, intervenind
creativ doar pentru îmbunãtãþirea performanþelor construcþiilor finite;
z proprietarii/utilizatorii trebuie sã exploateze construcþiile conform ipotezelor de lucru avute în vedere la
conceperea, proiectarea ºi execuþia lor, monitorizându-le comportarea in situ pentru a le menþine ºi reface
aptitudinea pentru exploatare, calitatea lor globalã;
z învãþãmântul profesional, sub toate formele, trebuie sã asigure cadrele de profesioniºti, calificaþi ºi competenþi, responsabili ºi întreprinzãtori, loiali profesiei ºi
deontologiei acesteia; care sã ºtie sã realizeze construcþii apte pentru exploatare;
z asigurãrile trebuie sã promoveze o politicã de facilitãþi în favoarea clienþilor care aplicã mãsuri de asigurare a calitãþii în construcþii în activitatea lor;
z asociaþiile profesionale trebuie sã asigure
atestarea profesionalã a profesioniºtilor pe baza unor
criterii ferme, acreditarea persoanelor fizice ºi juridice ca
o confirmare a capacitãþii lor de reprezentare, mediatizarea problemelor profesiei.
Aplicarea prevederilor unei asemenea legi – Lege
privind activitãþile în construcþii [1] ar asigura ºi cerinþele de calitate, reducând sau modificând obiectivele de
activitate ale unui eventual control de stat în domeniul
construcþiilor. De fapt, ºi în prezent existã suficiente
modalitãþi de asigurare a calitãþii în construcþii: reglementãrile, agrementãrile, certificãrile, atestãrile, acreditãrile, licitaþiile, contractãrile, concursurile, încercãrile,
testele etc. ªi controlul de calitate este asigurat prin verificatorii de proiecte, responsabilii cu execuþia, diriginþii
de ºantier, serviciile de disciplinã în construcþii, în urbanism ºi amenajarea teritoriului, experþi, Oficiul pentru
protecþia consumatorului etc. Toate aceste verigi ale
unui sistem interactiv funcþioneazã pe baza unui interes
comun: banul. De ce ar mai fi nevoie de un supracontrol
al statului?
40

Existã unele probleme în domeniul construcþiilor ce
nu atrag interesul pecuniar al „factorilor“, dar care sunt
de interes public, naþional ºi se referã la siguranþa ºi calitatea vieþii populaþiei, a cetãþenilor þãrii. Aceste probleme
decurg din comportarea in situ a construcþiilor, comportare care poate primejdui în anumite situaþii viaþa ºi
sãnãtatea oamenilor, cum ar fi comportarea la catastrofele naturale – cutremur, foc, inundaþii, alunecãri de
teren, erupþii de naturã vulcanicã – sau cele induse de
activitatea umanã – explozii, rãspândirea de agenþi
toxici, bombardamente, accidente tehnice însoþite de
colaps º.a.
În aceste cazuri statul, ca autoritate publicã centralã
ºi localã, trebuie sã-ºi asume anumite responsabilitãþi
prin monitorizarea comportãrii construcþiilor ºi tragerea
de învãþãminte în vederea valorificãrii lor superioare prin
reglementãri, mediatizare, instruire; de asemenea, statul
trebuie sã suporte cercetarea pentru aceste probleme,
puþin atractive pentru „privaþi“.
În felul acesta, controlul de stat în construcþii ar
reveni autoritãþii publice locale, care ar asigura controlul
monitorizãrii comportãrii construcþiilor din spaþiul de
exercitare a autoritãþii sale ºi pentru care este responsabil cu autorizarea, iar autoritatea publicã centralã ar
asigura prelucrarea datelor culese ºi centralizate de la
autoritãþile locale, în vederea folosirii lor la îmbunãtãþirea
sistemului de reglementãri în construcþii ºi la elaborarea
politicilor statului în acest domeniu.
Restul problemelor din construcþii, mai ales cea
privind calitatea în construcþii, se rezolvã prin sistemul de contractare ºi, la nevoie, prin justiþie.
De altfel, este greu de înþeles cum ar putea rezolva
un organ de control central al statului, cu un personal
limitat numeric, o asemenea multitudine de probleme;
existã o vorbã în popor, care zice cam aºa: cu cât îþi iei
mai multe pe cap, cu atât mai prost le rezolvi.
S-ar mai putea imagina un control de stat care s-ar
extinde doar la construcþiile aflate în proprietatea instituþiilor de stat, acolo unde lipsa interesului privat stimulat economic ar trebui înlocuitã cu sancþiuni pentru
garantarea aplicãrii mãsurilor ce privesc asigurarea calitãþii în construcþii; în acest caz însã, chiar cã nu ar mai
exista nici o motivaþie pentru susþinerea extrabugetarã,
aºa cum se prevede în prezent.
În concluzie: controlul de stat în construcþii poate
fi util, dacã îºi fixeazã obiective utile populaþiei ºi le
urmãreºte realizarea la locul potrivit ºi la timpul
potrivit.
Se poate ºi aºa cum propune ISC în proiectul sãu de
„Cod al Construcþiilor“, dar…
Dar ce nu se poate la noi în þarã?
REFERINÞE
1. Hann F.E.I. – Pentru o nouã lege în construcþii,
„Tribuna construcþiilor“, nr. 29 (279), vineri 23 iulie 2004. 
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Alternativa viitorului
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 înfiinþare numãrul 1 în România, atât din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cât ºi al diversitãþii
produselor. 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.

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

Sinus profil 76.18.988 mm
Este folosit ca profil de
acoperiº ºi faþadã, putând fi montat atât pe vertical, cât ºi pe
orizontal, oferind o libertate arhit e c t u r a l ã v o l u m e t r i c ã într-o
gamã diversificatã de culori.
Datoritã profilãrii ondulate a produsului, gama de aplicabilitate
creºte, putând fi folosit atât la
corpuri de birouri, centre comerciale, faþade în reparaþii capitale, dar ºi pentru construcþii
industriale. Etanºarea este perfectã, iar trecerea de la o coalã la
alta este invizibilã.
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Planche
Un produs destinat faþadelor
clãdirilor speciale a cãror imagine arhitecturalã se încadreazã
perfect în ambientul urban al
complexelor moderne. Datoritã
volumetriei extra plate a profilului ºi fixãrii invizibile, expunerea
acestuia pe faþada clãdirilor conferã o omogenitate arhitectonicã
spaþialã.
Produsele prezentate mai
sus, precum ºi întreaga gamã
de tablã cutatã ºi panouri
sandwich le puteþi achiziþiona de
la orice distribuitor Megaprofil
din România. Pentru mai multe
detalii, vã rugãm accesaþi site-ul
nostru www.megaprofil.ro.
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Sisteme de garduri Dirickx
DIRICKX este o companie francezã înfiinþatã în 1921 de cãtre Armand Dirickx. Atelierul în care a produs
primul gard mãsura numai 30 m2. Pânã în 1928 se extinsese la 300 m2. Acum, Dirickx este lider pe piaþa de
garduri ºi împrejmuiri în Franþa, având 6 unitãþi de producþie în întreaga lume, cu o suprafaþã totalã de 69.390 m2.
În 2003 DIRICKX a avut o cifrã de afaceri de 111 milioane de euro ºi 930 de angajaþi în cele 4 colþuri ale lumii.
Gardurile firmei franceze DIRICKX, fabricate pe baza unei experienþe de 80 de ani, corespund
cerinþelor arhitecturii moderne în privinþa esteticii ºi funcþionalitãþii.
În prezent, pe lângã cerinþele de bazã – durabilitate, rigiditate, montaj simplu, un rol important îl joacã
ºi estetica gardului sau acomodarea la specificul terenului.
Gama de garduri ºi împrejmuiri DIRICKX este variatã, oferind produse adecvate din punctul de vedere
al funcþionalitãþii ºi esteticii, începând cu garduri pentru împrejmuirea caselor private, pânã la panouri utilizate în cazul celor mai stricte cerinþe de securitate.
Unitãþile de producþie DIRICKX sunt certificate conform standardului ISO 9001/2000.
SISTEMUL AXIS DESIGN
Acest sistem este unic în domeniu.
Stâlpii ºi panoul de gard – din plasã
sudatã în puncte, formeazã un sistem perfect care corespunde chiar ºi
celor mai exigente aºteptãri. Este
oferit în 5 variante, de calitate superioarã, cu o esteticã deosebitã.
Sistemul AXIS DESIGN este premiat internaþional.
Avantaje
z Instalare simplã: fãrã ºuruburi
ºi elemente de fixare; panoul de gard
se fixeazã în locaºul stâlpului, pe
toatã înãlþimea. Astfel sistemul
devine sigur ºi foarte stabil.
z Plastifiere: pe suprafaþa oþelului
zincat este aplicat materialul plastic cu
aderenþã superioarã, asigurând

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

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

b

c

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

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

Axis DR

Axis D

Axis SR

Axis C

Axis S

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

Axor Surete

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

Axis Elegance
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telefon: 021/403.41.13
fax: 021/403.41.16
e-mail: tehnic@bucurestitrading.ro
web: www.bucurestitrading.ro
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REFERINÞE
1. ªcoalã în Marea Britanie
2. Unitate militarã în Belgia
3. Aeroport Bratislava
4. Salon Škoda în Cehia
5. Zonã de înaltã securitate
6. Firmã de arhitecturã în Budapesta
7. Trecere frontierã
8. Centura 3 ºi 4 în Peking, China
9. Salon Renault
10. Depozit deºeuri nucleare 
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Am moºtenit oraºul.
Ce facem cu el?
dr. arh. Gheorghe POLIZU
Aþi remarcat ºi dumneavoastrã? De cele mai multe ori, cei care au ajuns într-o funcþie de demnitate
publicã, mai ales cei care au fost numiþi ºi nu aleºi pentru competenþa lor, ignorã sau contestã tot ce au
fãcut predecesorii lor. Totul a fost greºit (zic ei), toþi au fost incompetenþi, lumea începe de fapt cu ei, iar
totul sau cea mai mare parte a lucrurilor trebuie refãcute.
Acesta este unul dintre motivele
principale pentru care nu avem continuitate în ceea ce întreprindem,
mai ales în domenii cum sunt construcþiile în care finalizarea unui
proiect presupune un timp mai lung.
Practica la care mã refer este generalizatã în þara noastrã „democratã“,
unde structura politicã a celor care
au câºtigat scrutinul este schimbatã
la patru ani. Schimbarea politicã
aduce în prim-plan oameni noi, în
marea lor majoritate tineri, poate ºi
ambiþioºi, dar, din pãcate, nu foarte
pricepuþi pentru rezolvarea sarcinilor ºi problemelor care le stau în
faþã. Este greu sã conduci un minister
sau o agenþie guvernamentalã dacã
pânã atunci nu ai condus nimic. ªi
pânã când respectivii învaþã, tocmai
vine vremea de a fi schimbaþi!
Apoi puterea, credinþa cã promovarea pe o poziþie importantã

reprezintã un merit personal al candidatului ºi nu rezultatul unui algoritm, dã halucinaþii. Mai ales dacã
imaginaþia ºi IQ-ul respectivilor sunt
deficitare. În Anglia, dacã nu mã
înºel, se vorbeºte despre „prostul
harnic“ ca despre o mare sursã de
necazuri ºi încurcãturi. ªi la noi se
spune: „Prostul dacã nu-i º-un pic
fudul, parcã nu-i prost destul“.
Tot ceea ce se întâmplã de
optsprezece ani în þarã ar fi trebuit
sã determine mai multã grijã pentru
pregãtirea celor susceptibili de a fi
promovaþi, mai ales a celor tineri. Se
impune deci o preocupare mai mare
pentru a promova numai oameni
pregãtiþi anterior numirii în funcþie.
ªi nu este vorba de o pregãtire de
2 ore, 2 zile sau 2 sãptãmâni, ci de
un stagiu de pregãtire lung într-o
ºcoalã superioarã, de exemplu, de
administraþie. Astfel de ºcoli existã în
toate þãrile cu o democraþie stabilã.

A existat ºi la noi chiar pe vremea
când construiam comunismul – sã nu
uitãm Academia „ªtefan Gheorghiu”,
pe nedrept blamatã în totalitatea ei.
Acum nu ºtiu sã mai funcþioneze.
Existã o ºcoalã superioarã – un
colegiu – în domeniul apãrãrii. E foarte
bine, dar nu este de ajuns. Trebuie
sã ne gândim la o ºcoalã de administraþie care sã furnizeze cadre
calificate în economie. Nu ajung
pregãtirile fãcute în strãinãtate, cu
care se împãuneazã unii, fãcute
în cine ºtie ce condiþii ºi cu ce
foloase, de persoane interesate mai
mult de diploma ºi faima unei
atestãri occidentale decât de cunoºtinþe manageriale.
Câte cadre ar urma sã frecventeze aceastã ºcoalã? Multe. În 1992,
un preºedinte vorbea de 15.000.
ªi putem sã-l credem. Aceste cadre
calificate sunt necesare în toate
profesiile. Trebuie aleºi oameni cu

continuare în pagina 54 ®
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Nou, modern, eficient!
România înregistreazã o creºtere
din punct de vedere economic, fapt
ce se evidenþiazã prin numãrul mare
al construcþiilor din ultimii ani.
Reþeaua de distribuþie a companiei ACOM, extinsã la nivel
naþional, deþine în momentul de faþã
un numãr de 145 de comercianþi ºi
95 de producãtori de materiale de
construcþii. Conceptul de afaceri
ACOM presupune asocierea de
firme cu un volum important al vânzãrilor de materiale de construcþii,

constituitã în scopul obþinerii unor
avantaje importante la condiþiile
de cumpãrare ºi livrare a mãrfii.
Totodatã, ACOM implementeazã
un concept care sã accentueze
gradul de notorietate al acþionarilor
prin publicitate activã ºi marketing
centralizat. De asemenea, atât consultanþa de specialitate privind produsele ºi utilizarea acestora, cât ºi
strategiile comune de vânzare ºi
promovare a materialelor de construcþii sunt doar o parte dintre
elementele care stau la baza conceptului companiei ACOM.
Târgurile de specialitate oferã
companiei oportunitatea consolidãrii
poziþiei dobândite pe segmentul specific, dar ºi cooptarea unor noi
parteneri. La Construct Expo –
Ambient (Romexpo, mai 2007),
ACOM Materiale de Construcþii a
avut stand propriu în Pavilionul

Central, prilej cu care specialiºtii
firmei au purtat numeroase discuþii
cu vizitatorii interesaþi de o potenþialã colaborare. Acest lucru a evidenþiat încã o datã interesul multor
parteneri pentru a stabili legãturi de
afaceri privind producþia ºi
comercializarea materialelor de
construcþii. În acest sens, ACOM
rãmâne pe mai departe receptiv la
orice solicitare din partea firmelor
care doresc o colaborare eficientã. 

¬ urmare din pagina 52

studii universitare care au un IQ ridicat ºi dovedesc capacitate de sintezã ºi imaginaþie. Aceºtia trebuie sã
înþeleagã despre ce este vorba ºi,
pe baza unei analize logice, sã
poatã propune rezolvãri. Sã fie
oameni care într-o dezbatere pot
susþine, în mod civilizat, un punct de
vedere. Oameni care ºtiu sã asculte.
Asemenea oameni sunt necesari
în toate domeniile. Cu atât mai mult în
domeniul urbanismului ºi arhitecturii.
Ambele profesii au implicaþii deosebite în organizarea ºi calitatea vieþii
noastre, chiar dacã nu suntem
conºtienþi de acest lucru.
În construcþii, dupã 1989, s-a
încercat sã se facã ordine, o ordine
care sã
minimizeze influenþa
nefastã a efectelor „sistematizãrii“
ceauºiste, care a distrus o bunã
parte a oraºului. Mã refer la
Bucureºti – unde se cãuta creºterea
calitãþii locuirii prin „circurile foamei“
care urmau sã asigure mâncarea la
sufertaº, preparatã la cazan
„dietetic“ pentru muritorii de rând,
prin interzicerea circulaþiei pe Calea
Victoriei, prin cozile la benzinã, prin
interdicþii ale circulaþiei auto
duminica, în funcþie de numãrul de
înmatriculare, ºi în totalitate iarna,
sau cozile nesfârºite pentru „tacâmuri“ de pui ce urmau a fi preparate
dupã cumpãrare, noaptea, când se

mai puteau aprinde gazele la
bucãtãrie.
Astfel, încã din 1991 s-a promovat Legea nr. 50 privind autorizarea
construcþiilor ºi unele mãsuri pentru
realizarea locuinþelor, care a început
sã instituie ordine în domeniu. Legea
statueazã certificatul de urbanism ca
act de informare al administraþiei
locale adresat celor ce vor sã
construiascã. Prin acest certificat se
precizeazã statutul juridic tehnic ºi
economic al unui teren ºi se instituie
elaborarea planurilor de amenajare
a teritoriului de diverse ranguri ºi a
planurilor urbanistice de diverse
nivele ºi cuprinderi.
În 1994 a fost aprobatã Legea nr. 33
privind exproprierea pentru o cauzã
de interes public, iar în 1996, s-a
aprobat, prin HG 525, Regulamentul
general de urbanism. De altfel,
deceniul `90 poate fi considerat de
referinþã, în domeniu. Este deceniul
în care au prins viaþã majoritatea
reglementãrilor în urbanism, amenajarea teritoriului ºi realizarea construcþiilor în condiþii de calitate.
În 1998 s-a aprobat Legea
nr. 213 privind proprietatea publicã ºi
regimul juridic al acesteia, iar în
2001, Legea nr. 350 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul.
Tot deceniul `90 reprezintã perioada
în care, practic, în toate sau aproape
toate localitãþile þãrii, au fost elaborate ºi aprobate conform legii planuri
urbanistice generale, însoþite de
regulamente locale de urbanism.
ªi pentru municipiul Bucureºti, PUG-ul
a fost aprobat în anul 2000. La fel ca
în toate celelalte localitãþi, acest
PUG are caracter director ºi este
detaliat de Planuri Urbanistice
Zonale (PUZ) ºi de Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD), documentaþii
cerute de administraþia localã ori de
câte ori apar probleme care nu sunt
rezolvate de planurile cu caracter
mai general. În principiu, un plan
urbanistic general ar trebui revãzut
la zece ani de la elaborare. Iatã,
pentru Bucureºti, au trecut de acum
ºapte!

Dacã aºa stau lucrurile, atunci de
ce au apãrut aberaþii de tipul clãdirii
din sticlã (fostul BANCOREX) care
copleºeºte clãdirea CEC-ului, monument de arhitecturã, poate cea mai
frumoasã clãdire din þarã? De ce au
apãrut zgârie-norii care agreseazã
Catedrala Sfântul Iosif ºi Biserica
Armeneascã, sau chiar ruina în care
îºi are sediul Uniunea Arhitecþilor?
ªi nu este vorba numai despre
aceste exemple. Ele sunt mult mai
multe. Aþi vãzut ce se întâmplã în
zona Pieþei Victoriei în care douã
clãdiri înalte copleºesc Spitalul
Filantropia, Muzeul Antipa ºi Muzeul
Þãranului Român, toate monumente
istorice? Sau, de ce nu, distonantul
borcan de sticlã din Piaþa Ch. de
Gaulle, care pe deasupra are ºi o
formã incertã? ªi aceasta, pentru a
mã opri numai la câteva exemple?
Explicaþiile sunt multe. O primã
astfel de explicaþie poate fi, dupã
pãrerea mea, lipsa a douã instituþii
ale lumii libere, sau nefuncþionarea
lor la noi în þarã: critica specialiºtilor
ºi oprobriul public (al societãþii
civile), care sã înfrunte ºi sã
modereze agresivitatea promotorilor.
O altã explicaþie o constituie faptul
cã autoritatea publicã nu are, sau nu
a vrut sã aibã, instrumente certe
care trebuie folosite pentru a proteja
tradiþia ºi valorile oraºului.
continuare în pagina 56 ®
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Aceasta pentru cã certificatul de
urbanism nu este ºi, din pãcate, nu
poate fi ferm. Acest act de informare ºi autoritate preia din PUZ
sau PUD limite prea largi privind
numãrul de nivele, regimul de aliniere ºi retragere ºi condiþiile de protecþie faþã de vecini, chiar dacã
aceºtia sunt foarte valoroºi.
O asemenea „elasticitate“ a
documentelor care ar trebui sã
impunã disciplina este încurajatã
de argumente nu totdeauna tehnice
sau arhitectural-estetice ale promotorilor de investiþii, de prestigiul
unor arhitecþi faimoºi ai momentului
ºi, de ce nu, de alte tipuri de „argumente“ mai puþin ortodoxe care au
la bazã aroganþa oamenilor cu bani,
care cred cã totul se poate
cumpãra. Apoi, sancþiunile sunt
palide, încurajând parcã indisciplina
„descurcãreþilor“.
E adevãrat cã nici autoritatea
localã, care ar trebui sã vegheze la
pãstrarea ºi îmbogãþirea pe plan cultural, estetic ºi al civilizaþiei de
locuire a moºtenirii primite, nu se
implicã prea mult. Nu am vãzut
decât în rare cazuri implicarea societãþii civile. O excepþie fiind manifestarea împotriva colosului ce
scoate din scarã Catedrala Sfântul
Iosif. Dar la ce i-a folosit? Zgârienorul creºte. Dacã administraþia este
tolerantã, iar instituþiile de care am
vorbit nu funcþioneazã, ºmecherii
profitã!
Apoi ºi concepþia despre dezvoltarea urbanã ºi modul de ocupare
a solului la noi nu sunt clare. Poate
ar trebui impusã pãstrarea nivelului
corniºei, mai ales în cazul regimului
de construcþii „închis“, adicã a frontului continuu ºi precizarea unor reguli stricte pentru depãºirea acestuia.
Valorile POT ºi CUT ar trebui realizate la nivelul cerut de Certificatul de
Urbanism, admiþând abateri mici.
Poate ºi alternanþa politicã, ºi
înþelegerea deficientã a dreptului de
proprietate au o vinã în aceastã
dezordine. Am vãzut ºi alte oraºe cu
56

o istorie mai veche decât capitala
noastrã. Parcã arhitecþii ºi edilii care
le-au avut în grijã în decursul anilor
au fost mai destoinici. La Paris, de
exemplu, cu o singurã excepþie, noul
nu atenteazã la integritatea oraºului
istoric. De mai multe decenii, noul se
concentreazã în zona La Defance.
Am impresia cã la fel se întâmplã ºi
în alte mari oraºe europene cum
sunt St. Petersburg, Praga, Atena ºi
nu numai în acestea. Dar nu este la
fel în Statele Unite unde nu a existat,
din câte înþeleg, preocuparea de a
pune în valoare o tradiþie, o moºtenire urbanã.
De mai multã vreme, am parcurs
o lucrare deosebitã: un proiect
prezentat executivului regional Ile de
France, sub deviza „O ambiþie la ora
deschiderii Europei: „Charta Ile de
France“, în care specialiºtii Institutului de Amenajare a Teritoriului ºi
Urbanismului regiunii Ile de France
îºi prezintã punctul de vedere.
Lucrarea ce se poate procura de la
orice librãrie de specialitate (din
Franþa) conþine ºapte obiective care
rãspund aspiraþiilor „francilienilor“.
Nu am vãzut ceva asemãnãtor
prezentat în cadrul unei manifestãri
adresate bucureºtenilor.
La noi a fost organizat în urmã cu
mai mulþi ani un concurs, „Bucureºti
2000“, cu participare internaþionalã,

la care au fost acordate premii
importante. Tema a constituit-o dezvoltarea ca centru de afaceri a
perimetrului Casei Poporului ºi
scãderea dominanþei acesteia prin
mijloace arhitecturale. Nu discut
dacã propunerile fãcute sunt corecte
sau nu. Remarc cã au trecut ºapte
ani de la validarea concursului. Nu
s-a întâmplat nimic. Cred cã s-a
renunþat la idee. Cei de azi nu înþeleg cã au o moºtenire care ar trebui
valorificatã într-un fel. Acum se
vorbeºte despre dezvoltarea oraºului
spre nord, defriºând Pãdurea Bãneasa.
Nici aceastã idee nu este rea, dacã
ne limitãm la direcþia de dezvoltare a
oraºului, dar trebuie ca edilii sã se
hotãrascã în ce ordine vor ataca
problemele, care sunt prioritãþile.
Distrugerea pãdurii, ultimã rãmãºiþã
a Codrului Vlãsiei, reprezintã o acþiune incalificabilã, ce poate declanºa
consecinþe climatice majore.
S-au scurs ºapte ani de la aprobarea Planului Urbanistic General al
Capitalei din 2000. Poate se
gândeºte cineva sã-l actualizeze, iar
Primãria Generalã, care acum pare
cã se ocupã cu devastarea strãzilor
ºi schimbarea anualã a bordurilor, va
avea forþa ºi înþelepciunea de a
decide noile coordonate ale dezvoltãrii în urma unei analize serioase
în care sã fie implicaþi specialiºti
competenþi ºi cu imaginaþie. Direcþiile
dezvoltãrii, spre nord, spre sud sau
în alte puncte cardinale, trebuie sã
rezulte dintr-un studiu. Poate oamenii
noºtri se gândesc la „urbanismul
participativ“ invitând ºi societatea
civilã sã-ºi spunã pãrerea. Poate ne
dã Dumnezeu gândul cel bun ºi, în
sfârºit, vom ºti ce sã facem cu
moºtenirea primitã. Schimbul de
ºtafetã sã readucã bunul-simþ ºi grija
pentru valorificarea trecutului la un
nivel pe care sã-l înþeleagã ºi
bucureºtenii, de care sã nu ne fie
ruºine… POATE! 
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Mixturi bituminoase
stabilizate cu fibre
Creºterea continuã a volumului de trafic rutier – incluzând

ºi sunt utilizate ca strat de uzurã

agregate, filer ºi fibre prin

la drumuri.

malaxare uscatã.

traficul vehiculelor de mare tonaj

Aceste tipuri de îmbrãcãminþi

Dozajul de bitum se stabileºte

ºi, de asemenea, presiunile din

bituminoase au fost dezvoltate la

prin studii preliminare de labora-

ce în ce mai ridicate ale roþilor –

jumãtatea anilor `60 în Germania

tor, recomandându-se valori între

adaugã încãrcãri sporite stra-

sub simbolul SMA (Stone Mastic

turilor de uzurã ale drumurilor,

Asphalt

toate acestea manifestându-se,

Asphalt, cum sunt cunoscute în

în primul rând, prin formarea

SUA), scopul lor fiind acela de a

fãgaºelor.

asigura un strat de uzurã rezis-

sau

Stone

Matrix

6 ºi 7% faþã de masa mixturii.
Îmbrãcãminþile bituminoase
de tip MASF, adaptate la condiþiile specifice þãrii noastre au ca
scop:

Cercetãrile fãcute de-a lungul

tent la traficul intens. Datoritã

timpului pentru a gãsi soluþia

caracteristicilor deosebite, mix-

realizãrii unui strat de uzurã

turile MASF au fost folosite cu

rezistent au condus la apariþia

succes în toatã lumea, indiferent

rezistenþei la lunecare, redu-

mixturilor bituminoase stabilizate

de condiþiile climaterice.

cerea zgomotului în timpul

z

îmbunãtãþirea caracteristi-

cilor de suprafaþare prin sporirea

Mixturile asfaltice stabilizate

rulãrii, îmbunãtãþirea vizibilitãþii

Îmbrãcãminþile bituminoase

cu fibre de celulozã sunt reali-

pe timp de ploaie datoritã redu-

cilindrate, executate la cald,

zate prin procedeul la cald, fiind

cerii efectului de orbire prin

realizate din mixturi asfaltice sta-

caracterizate printr-un conþinut

reflexie, evacuarea mai rapidã a

bilizate cu fibre de celulozã sunt

ridicat de cribluri (minimum 72%

apelor ºi diminuarea efectului de

denumite cu simbolul MASF

din masa amestecului total), un

aquaplanare;

cu fibre.

conþinut de nisip de concasaj de
minimum 15% din masa amestecului ºi 9-10% filer de calcar.
Fibrele de celulozã, având rol
de stabilizator, sunt adãugate în
mixturã, urmãrindu-se realizarea
unui
Innocell FG3000 – microgranule
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amestec

omogen

de
Innocell F3000 – fibre
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sporirea durabilitãþii îmbrã-

reparaþiilor, executarea unor stra-

originarã a fibrei mult mai

prin

turi de grosimi mai reduse, dez-

bine decât alte tehnologii

creºterea rezistenþei la obosealã

voltarea de rezistenþe sporite ºi

convenþionale. Principalul avan-

ºi

ºi

extinderea duratei de viaþã reco-

taj al noului proces tehnologic

îmbunãtãþirea caracteristicilor de

mandã, atât tehnic cât ºi

stabilitate;

economic, folosirea mixturilor

z

cãminþilor

bituminoase

îmbãtrânire,

z

precum

sporirea stabilitãþii la defor-

maþii permanente prin asigurarea

asfaltice de tipul MASF.
Sc Iridex Group Plastic prin

unei rezistenþe sporite la produ-

intermediul

cerea fãgaºelor.

FOSROC comercializeazã fibrele

Îmbrãcãminþile bituminoase
de tipul MASF se aplicã în stra-

Departamentului

celulozice INNOCELL, produse
de cãtre RUTHMANN GmbH.

constã în reducerea conþinutului
de praf, precum ºi obþinerea unui
nivel ridicat de uniformitate a
fibrelor.
Fibrele INNOCELL se gãsesc
ºi sub formã de microgranule.
Forma

microgranularã

oferã

turi mai subþiri decât mixturile

Datoritã structurii tridimen-

avantajul unei distribuiri mai

convenþionale, astfel punerea

sionale, fibrele de celulozã

rapide în amestec, în timpul

în operã fiind mai rapidã ºi mai

INNOCELL menþin o vâscozitate

malaxãrii uscate. Microgranulele

eficientã.

ridicatã a mortarului bituminos,

se desfac în fibre de celulozã

Datoritã folosirii unei can-

prevenind scurgerea acestuia ºi

sigur ºi uºor, asigurând astfel o

titãþi mai mari de bitum, a unor

segregarea în mixturile asfaltice

eficienþã ridicatã, precum ºi o

agregate superioare, precum ºi

depozitate, transportate ºi puse

a fibrelor de celulozã, costurile

în operã la temperaturi ridicate.

iniþiale sunt mai mari în cazul

De asemenea, fibrele de celu-

folosirii MASF, însã, prin rezis-

lozã

tenþele sporite astfel obþinute,

acoperiri mai groase a agre-

se asigurã o duratã de viaþã

gatelor, prevenind oxidarea,

mai mare.

penetrarea ºi ridicarea umezelii

Reducerea

costurilor

de

asigurã

formarea

unei

sau fisurarea agregatelor.

calitate îmbunãtãþitã a producþiei.
Microgranulele INNOCELL sunt
perfect adaptate dozajului automat
în staþiile de mixturi asfaltice.
SC Iridex Group Plastic prin
intermediul Departamentului
FOSROC vã stã la dispozitie,

scãderii

Fibrele INNOCELL sunt pro-

oferindu-vã consultanþã ºi o

duratei de întrerupere temporare

duse cu noua tehnologie cu

gamã largã de materiale spe-

a circulaþiei pentru efectuarea

turbinã, care pãstreazã structura

ciale de construcþii. 

întreþinere

datoritã
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Sisteme ºi acoperiri epoxidice marca PAGEL
Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România
O categorie de produse apreciatã de clienþii noºtri este cea a rãºinilor epoxidice PAGEL. Produsele
PAGEL reprezintã o soluþie modernã cu proprietãþi deosebite, care asigurã o protecþie superioarã soluþiilor
uzuale ºi, în acelaºi timp, un aspect plãcut pardoselilor din beton. Ele sunt durabile, rezistente la decolorare ºi asigurã o întreþinere uºoarã oferind flexibilitate ºi claritate.
În funcþie de cerinþele beneficiarului, acoperirile epoxidice pot fi
folosite în urmãtoarele domenii:
SISTEME DE PROTECÞIE
A SUPRAFEÞELOR
Firma PAGEL comercializeazã o
gamã variatã de rãºini care au rolul
de a proteja suprafeþele de beton,
mortar sau metal ce necesitã o protecþie suplimentarã.
EH1 PAGEL – Rãºinã epoxidicã –
este un material bicomponent,
nepigmentat ºi fãrã solvent. Se poate
folosi atât pe suprafeþe din beton
sau mortar unde, datoritã capacitãþii
mari de pãtrundere în porii ºi capilarele cele mai fine, asigurã o
aderenþã foarte puternicã la stratul
suport, cât ºi pe suprafeþe metalice.
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Domenii de utilizare: Rãºina EH1
– PAGEL poate fi folositã ca strat de
aderenþã pentru acoperiri, în special
în cazul unor straturi suport cu
diferite capacitãþi de absorbþie. Ea
poate fi destinatã ºi unor acoperiri
superficiale pentru suprafeþe uºor de
curãþat.
EH114 PAGEL – Rãºinã epoxidicã
– este un grund pentru sisteme de
acoperire pentru beton, mortar sau
metal, putând fi aplicat ºi la temperaturi mai scãzute.
Domenii de utilizare: Rãºina EH114
– PAGEL se foloseºte la impermeabilizarea straturilor suport pe bazã
de ciment ca de exemplu: în hale
industriale, ateliere, parkinguri etc.
În curs de omologare se aflã o
rãºinã utilizabilã ca acoperire pentru
straturi suport îmbibate cu ulei.

PARDOSELI EPOXIDICE
Produsele PAGEL, de regulã
sisteme compuse din douã tipuri de
rãºini epoxidice, se preteazã atât
pentru aplicaþii în zone cu trafic uºor
(spaþii comerciale, unitãþi sanitare,
trafic pietonal), cât ºi în zone cu
trafic mediu ºi greu cum ar fi: hale
industriale, ateliere de reparaþie ºi
de fabricaþie.
Pardoseli pentru trafic uºor
În acest caz se va utiliza sistemul compus din:
z EH1 PAGEL – Rãºinã epoxidicã
ºi
z EH130 PAGEL – Strat de uzurã
epoxidic.
Aceastã pardosealã poate fi
livratã în orice culoare, conform
paletarului RAL K7.
Pardoseli pentru trafic mediu ºi
greu
Acest tip de pardoseli este destinat
unor acoperiri cu grosimi de 0,5–3 mm
pentru suprafeþe cu solicitare mecanicã sau chimicã.
Din aceastã categorie de rãºini
fac parte:
z EH120 PAGEL – Strat de uzurã
epoxidic ºi
z EH122 PAGEL – Strat de uzurã
epoxidic.
Pardoseala se foloseºte în hale
industriale, depozite, ateliere de
reparaþie ºi de fabricaþie, centrale
electrice, uzine chimice etc.
Aceastã pardosealã poate fi
livratã în orice culoare, conform
paletarului RAL K7.
ACOPERIRI EPOXIDICE
REZISTENTE LA ATACURI CHIMICE
Un produs special conceput pentru
astfel de condiþii este EH117 PAGEL
– Rãºinã epoxidicã rezistentã la
atacuri chimice.
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Materialul este fluid ºi prezintã o
activitate capilarã ridicatã. Este
rezistent la: apã de mare, ape reziduale, acizi diluaþi, baze, uleiuri
minerale, lubrifianþi ºi carburanþi,
precum ºi mulþi solvenþi.
Rãºina epoxidicã EH117 PAGEL
are o rezistenþã mare la uzurã (abraziune), precum ºi o rezistenþã foarte
bunã la îngheþ-dezgheþ.
Materialul este utilizabil pe
suprafeþe de beton sau oþel grunduite în prealabil. Poate fi folosit
în hale de producþie, staþii de alimentare cu carburanþi, suprafeþe
verticale expuse la agenþi atmosferici etc.
ACOPERIRI EPOXIDICE
ANTISTATICE ªI ANTISCÂNTEIE
Firma noastrã comercializeazã
un sistem epoxidic de cea mai bunã
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calitate, care constituie o soluþie
extrem de eficientã în locurile în
care, din motive tehnice, nu sunt
permise încãrcãri electrostatice. Astfel de medii sunt întreprinderile de
gaz, depozitele de muniþii, sãlile cu
echipamente electronice etc.
Sistemul este compus din:
z EH125 PAGEL – Rãºinã epoxidicã – strat conductor cu randament mãrit ºi
z EH126 AS PAGEL – Acoperire
antistaticã – strat de acoperire
conductibil.
EH125 este conceputã în aºa fel
încât, în combinaþie cu EH126 AS,
sã fie folositã în siguranþã, în locuri
în care încãrcarea electrostaticã trebuie îndepãrtatã. Rãºina garanteazã

durabil rezistenþele de descãrcare,
în general solicitate de 104 – 106 Ω.
În urmãtorul numãr al revistei,
firma PAGEL vã va prezenta cele
mai moderne materiale de protecþie
(contra evaporãrii premature a apei
ºi protecþie anticorosivã) a suprafeþelor din beton. 
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BAUMIT –
„Tari ºi-n Epoxi“!
ing. Mihalache PÃUN – Product Manager Murexin, Baumit România
1. Se cere… Epoxi !
Am mai scris despre „epoxi“ ca fiind
„soluþia idealã“ pentru pardoseli rezistente la solicitãri mecanice, chimice ºi…
curate – uºor de întreþinut ºi cu posibilitãþi multiple de exprimare esteticã.
În aceastã perioadã, ºi ca urmare a
unor cerinþe impuse de normele
europene, se apeleazã din ce în ce mai
mult la soluþia epoxi – atât în cazul unor
pardoseli noi, cât ºi în cazul reabilitãrii
unor pardoseli vechi, pe suprafeþe mai
mult sau mai puþin întinse.
Existã multe firme pe piaþã care
furnizeazã astfel de sisteme – ceea ce este
foarte bine – ºi prea puþine firme specializate în aplicarea acestor tipuri de finisaje – ceea ce este mai puþin bine.
Din aceste motive, existã tendinþa ca
unele lucrãri sã se facã prin „forþe proprii“ – înþelegând aici, fie firme de construcþii care n-au mai executat astfel de
lucrãri, fie chiar proprietari de unitãþi productive sau comerciale, care vor sã facã
aceste lucrãri cu personalul propriu.
2. Sistemele epoxidice Murexin –
avantaje principale
Am prezentat mai în detaliu, într-unul
din numerele anterioare ale revistei, sistemele ºi produsele epoxidice Murexin
pentru diferite tipuri de pardoseli.
Menþionez din nou avantajele principale – punctele tari, care ne fac sã credem cã Baumit – Murexin este „tare“
ºi în domeniul epoxi:
z gama largã de sisteme ºi produse care acoperã întreaga varietate de
situaþii întâlnite în practicã: de la exigenþe normale, curente (solicitãri uºoare,
sã nu genereze praf, sã fie uºor de
întreþinut etc.) pânã la exigenþe
deosebite – speciale, fie din punct de
vedere chimic, mecanic sau estetic: de
la impregnãri ºi vopsitorii la acoperiri/
finisaje în douã sau mai multe straturi;
z calitatea: sistemele/produsele
Murexin
se situeazã în topul calitãþii –
sunt realizate în Austria, de Murexin AG,
într-un sistem de producþie foarte bine
controlat ºi certificat atât ISO 9001, cât ºi
ISO 14001. Controlul producþiei se face
prin laboratoarele proprii, în timp ce
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caracteristicile speciale – rezistenþa la
foc, la abraziune ºi siguranþa la cãlcare –
sunt determinate în laboratoarele de
specialitate acreditate din Viena.
În România, produsele sunt agrementate de AT ROM 2000 – AT nr. 02004/136-2004.
z Sãnãtatea ºi securitatea oamenilor ºi mediului. Sunt produse fãrã solvenþi, prietenoase, nu afecteazã sãnãtatea
oamenilor ºi nici a mediului înconjurãtor.
Conform avizului Ministerului Sãnãtãþii
Publice, „din punctul de vedere al compoziþiei ºi domeniului de aplicabilitate,
produsele nu fac obiectul avizãrii sanitare conform HG 965/2005“.
z Consultanþa tehnicã: Baumit
România, atât prin Serviciul Tehnic –
Product Manager Murexin , dar ºi prin
reprezentanþii comerciali ºi instructorii
tehnici din teritoriu asigurã consultanþa
pentru:
- stabilirea soluþiei optime în fiecare
caz în parte, pentru a fi siguri cã se utilizeazã „sistemul potrivit la locul potrivit“
nu numai din punct de vedere tehnic, dar
ºi economic;
- ofertarea sistemului cât mai
apropiat de condiþiile concrete ale lucrãrii,
cu evaluarea posibilitãþilor de optimizare
a consumurilor;
- documentaþie tehnicã: prospecte,
fiºe tehnice pe sisteme/produse, procedurã tehnicã de execuþie, agrement
tehnic.
z Instruirea echipelor de lucru ºi
supravegherea periodicã a lucrãrilor
Baumit România asigurã instruirea
teoreticã ºi practicã a echipelor de lucru,
mai ales în cazul firmelor care doresc sã
se specializeze pe acest domeniu de
lucrãri ºi vor sã lucreze cu produse
Murexin – caz în care primesc un ATESTAT,
dar ºi al echipelor „pe lucrare/obiect“ –
care executã doar ocazional astfel de
lucrãri – lucrãri prin forþe proprii.
Instructorii Baumit, care reprezintã
„forþa practicã“ a firmei, supravegheazã
desfãºurarea lucrãrilor, în scopul
conºtientizãrii aplicatorilor de a respecta
cu stricteþe regulile de preparare ºi
punere în operã. Cu Epoxi trebuie lucrat
corect, curat ºi cu respect.

Raport preþ/calitate avantajos
Nu întâmplãtor am lãsat la urmã acest
avantaj, fiindcã el include de fapt nu
numai avantajul preþului propriu-zis, ci ºi
garanþia evitãrii unor costuri suplimentare,
fie din alegerea unui sistem nepotrivit
gradului de solicitare, stãrii suprafeþei
suport, sau modului de aplicare.
Beneficiarul nu este doar un Client
cãruia îi vindem niºte epoxi, el este un
Partener cãruia îi spunem clar ºi cinstit
de la început la ce poate sã se aºtepte în
fiecare caz în parte.
Împreunã putem stabili soluþia cea
mai bunã din punct de vedere tehnicoeconomic.
z

3. De la teorie la practicã, de la ofertã
la ºantier!
Ca sã fim tari ºi-n epoxi, învãþãm
continuu ºi în acest domeniu pentru cã,
pe de o parte, apar produse noi, iar pe
de alta dorim sã valorificãm experienþa
proprie teoreticã ºi, mai ales, practicã a
tuturor colegilor noºtri instructori care
participã la supravegherea lucrãrilor
Baumit România – Zone comerciale

Echipa de instructori Baumit
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Michael Maier – Bun venit la Alba Iulia!

Michael Maier ºi Marius Rãducanu – zona 1

Michael Maier ºi Bogdan Gadea – zona 2

pe parcursul execuþiei. În acelaºi timp ne
intereseazã „feed-backul“ de la firmele
de specialitate care lucreazã cu produsele noastre. Astfel cã, în fiecare an,
se desfãºoarã „ºcolarizarea Murexin “
pe Epoxi, cu participarea tuturor instructorilor ºi, dupã caz, ºi cu invitaþi din afara
firmei, interesaþi de domeniu.
Anul acesta, în perioada 16 – 19 aprilie,
ºcolarizarea s-a desfãºurat la Alba Iulia
– Teiuº, cu participarea colegului nostru
Michael Maier – Product Manager la
Murexin International. ªcolarizarea s-a
concentrat pe aspecte teoretice ºi practice privind:
z produsele noi: sisteme cu finisaj
epoxidic OBJECT ºi finisaj poliuretanic
PU Elastic;
z detalii privind aplicarea vopselelor
EP 10, EPF ºi a sistemelor cu finisaje
EP 30 ºi EP 3.
Aproape 50 de panouri de 1 x 1 m au
fost acoperite cu diferite sisteme, fiecare
participant lucrând efectiv la realizarea
lor. Aceste panouri pot fi folosite ca
mostre pentru clienþi.
Sunt prezentate în continuare
aspecte de la aceastã întâlnire care s-a
bucurat de un real succes. Instructorii cu
vechime în Baumit ºi/sau cei care au
avut prilejul sã lucreze mai mult epoxi au
evidenþiat aspectele importante privind
aplicarea produselor epoxidice în
practicã. Acestea au fost completate de
Michael Maier, cu „învãþãminte“ din
experienþa sa în epoxi de peste 10 ani,
din Austria ºi din alte þãri.
Aºa cã am învãþat/reînvãþat unii de la
alþii – produse noi, produse cunoscute,
dar într-o luminã nouã, chestiuni practice
de aplicare în condiþii normale sau
extreme.
Echipa de instructori Baumit reprezintã o adevãratã forþã practicã ºi în
domeniul epoxi – de multe ori Instructorul este cel care vede primul
„lucrarea“ ºi furnizeazã nu numai informaþiile privind cerinþele clientului, dar ºi
starea suprafeþei-suport, astfel încât
ofertele sã fie cât mai apropiate de
realitate. 
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Costicã Velnic – zona 7

Aurel Raºcã – zona 8

Florin Roman – zona 9 ºi Michael Maier

Costin Balaº – zona 2

Neluþu Bãcioiu – zona 3

Loþi-Laszlo Szekely – zona 5

Lucru în echipã

PU Elastic, pe amorsa de EP 70 cu nisip de cuarþ
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Sisteme de consolidare ºi de reparare
post-seism (II)
ing. Fãnel-Eduard IORGA
(Urmare din numãrul anterior)

Clãdiri cu structuri
în cadre din beton armat,
realizate în perioada 1950-1977
În situaþiile curente când nu au
intervenit ºi greºeli majore specifice
de proiectare sau de execuþie, principalele lor deficienþe în raport cu
cerinþele actuale de protecþie antiseismicã sunt generate de gradul
insuficient de asigurare oferit de
prescripþiile dupã care au fost
proiectate (normativele din 1963 ºi
1970), ºi anume:
z valorile prea mici ale forþelor
orizontale seismice de cod (de
ordinul a 2-3% din încãrcarea
gravitaþionalã a construcþiei), rezultate în principal din subevaluarea
mãrimii coeficientului de amplificare dinamicã β;
z lipsa unor condiþii de limitare a
deplasãrilor relative de nivel, care a
permis adoptarea de structuri prea
flexibile.
Sub amândouã aceste aspecte,
o ameliorare a comportãrii la solicitãri seismice s-a realizat în multe
cazuri prin aportul pereþilor structurali, mai ales la construcþiile
proiectate în prima parte a perioadei
1950-1977, când aceºti pereþi s-au
prevãzut în cea mai mare parte din
zidãrie de cãrãmidã.
Soluþiile de consolidare pentru
structurile în cadre din beton armat
sunt de douã categorii:
z consolidãri cu menþinerea
schemei constructive în cadre ºi
cu întãrirea prin cãmãºuire a stâlpilor ºi riglelor de cadru;
z consolidãri cu modificarea
schemei constructive, introducând elemente de contravântuire
(pereþi structurali din beton armat
care sã înglobeze stâlpii cadrelor
existente, panouri de forfecare din
zidãrie, contravântuiri metalice cu
zãbrele).
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A) Consolidãri cu menþinerea
schemei constructive în cadre
Cãmãºuirea stâlpilor ºi riglelor de
cadru reprezintã de cele mai multe
ori o soluþie nesatisfãcãtoare sub
numeroase aspecte:
z necesitã, în general, intervenþii
la toate cadrele care alcãtuiesc
structura, atât dupã direcþia longitudinalã, cât ºi dupã cea transversalã,
astfel cã lucrãrile de consolidare se
extind practic la întreaga structurã.
z Se ajunge la majorãri considerabile ale dimensiunilor vizibile ale
secþiunilor stâlpilor ºi grinzilor, la o
soluþie greoaie care deranjeazã
funcþionalitatea clãdirii. La construcþiile cu coridor central longitudinal,
cãmãºuirile stâlpilor învecinaþi coridorului intrã în gabaritul acestuia,
care poate astfel deveni insuficient
pentru circulaþie (fig. 8.a). Aceeaºi
situaþie intervine ºi pe perimetrul
caselor de scãri.
z În cazul frecvent întâlnit al construcþiilor cu ferestre din stâlp în
stâlp pe liniile faþadelor principale,
chiar dacã se limiteazã cãmãºuirea
la 3 din cele 4 laturi ale stâlpilor
(fig. 8.b), devine necesarã schimbarea completã a tâmplãriei ferestrelor, iar în situaþiile în care clãdirea
are ºi o importanþã arhitecturalã,
schimbarea faþadelor prin micºorarea golurilor de ferestre poate fi
prohibitã de forurile de urbanism.

z La blocurile de locuinþe,
majorãrile de secþiuni ale stâlpilor
prin cãmãºuire pot perturba ºi interioarele apartamentelor, în special
grupurile sanitare, care au dimensiuni reduse ºi, în consecinþã, orice
micºorare a suprafeþei lor utile poate
fi inacceptabilã.
z Cu aceste majorãri de secþiuni,
dacã ele nu depãºesc limitele rezonabile, de cele mai multe ori nu se
pot rezolva în condiþii satisfãcãtoare cerinþele de rigiditate a structurii (înscrierea deplasãrilor relative
de nivel în limitele admise).
B) Consolidãri cu modificarea
schemei constructive prin
introducerea de elemente de
contravântuire
Este soluþia cea mai indicatã
pentru consolidarea structurilor în
cadre etajate ºi constã în transformarea unora din cadrele existente în
pereþi structurali, prin introducerea
în planul lor a unor panouri de
contravântuire.
z O variantã de realizare constã
în umplerea spaþiului dintre stâlpii
din beton armat cu zidãrie de
cãrãmidã ca în fig. 9, prevãzându-se
în rosturile zidãriei, la câteva asize
distanþã, armãturi orizontale care se
leagã prin înnãdire cu mustãþi introduse în stâlpi prin împuºcare.
Datoritã faptului cã pereþii cu
inima plinã astfel obþinuþi prezintã
rigiditãþi evident mai mici decât cele
continuare în pagina 66 ®
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ale unor pereþi structurali obiºnuiþi
realizaþi integral din beton armat,
sistemul poartã ºi denumirea de
pereþi – diafragmã „moi“.
O analogie între modul de lucru
al unui asemenea perete ºi cel al
unui sistem echivalent cu zãbrele
determinã solicitarea elementelor lui
componente dupã cum urmeazã:
z stâlpii de beton armat existenþi
corespund tãlpilor (întinsã ºi comprimatã) din sistemul cu zãbrele, din
acþiunea forþelor orizontale primesc
eforturi axiale ± ΔN ca în fig. 9, care
reprezintã efectul „indirect“ al forþelor
orizontale.
z Panourile de zidãrie corespund
diagonalelor din sistemul cu zãbrele,
dacã se conteazã numai pe rezistenþa la compresiune a zidãriei,
lucreazã ca diagonale comprimate.
Întrucât îndeplinesc o funcþie echivalentã unor diagonale, deci preiau
eforturile produse de forþele tãietoare, poartã ºi denumirea de
panouri de forfecare.
z Riglele de cadru existente
îndeplinesc funcþia de montanþi
(orizontali) ai sistemului cu zãbrele,

Fig. 9

astfel încât, dacã diagonalele sunt
comprimate, riglele lucreazã ca
montanþi solicitaþi la întindere.
Un aspect important al acestei
soluþii de consolidare este modul de
lucru al stâlpilor sub acþiunea efectului indirect al forþelor orizontale.
La o structurã în cadre etajate,
forþele orizontale seismice se distribuie la toate cadrele, astfel cã ºi
efectele indirecte sunt distribuite,
afectând toþi stâlpii, în special stâlpii
marginali. Suplimentul de efort axial
ΔN care rezultã în stâlpi nu
depãºeºte 10-20% din valoarea
efortului axial Ng produs de încãrcãrile gravitaþionale.
Dacã structura se consolideazã
prin introducerea de panouri de
forfecare (fig. 9), cadrele consolidate
capãtã rigiditãþi substanþial sporite în
raport cu restul cadrelor, astfel cã
forþele orizontale se concentreazã în
cea mai mare parte la aceste cadre
ai cãror stâlpi vor primi eforturi axiale
ΔN mult mai mari decât în structura
iniþialã neconsolidatã, putând ajunge
ºi la (0,8–1,0) Ng. Este posibil ca
stâlpii în cauzã sã devinã suprasolicitaþi la compresiune, pierzându-ºi
complet ductilitatea ºi fiind în pericol
sã cedeze la compresiune. Aceasta
limiteazã domeniul de utilizare a
soluþiei cu panouri de forfecare
dispuse între stâlpi.
Prezentarea soluþiei s-a axat
numai pe sistemul cel mai obiºnuit
de realizare a contravântuirii prin panouri de forfecare din zidãrie armatã.

Fig. 10

Existã ºi alte variante posibile, cum
ar fi panourile de forfecare prefabricate din beton armat.
Sistemul de consolidare a structurilor în cadre etajate de beton
armat, prin introducerea de elemente de contravântuire care nu
include prin cãmãºuire ºi stâlpii
existenþi, deºi prezintã avantajul
simplitãþii de execuþie ºi al economicitãþii, prin faptul cã structura în
cadre existentã nu este practic
atinsã, are totuºi un domeniu de
aplicare limitat, pe considerentele
arãtate mai sus.
z O a doua variantã de consolidare pentru structurile în cadre etajate de beton armat constã în
crearea pe liniile unora din cadre a
unor pereþi structurali din beton
armat care sã înglobeze prin
cãmãºuire ºi stâlpii existenþi.
Aceastã soluþie este mai complicatã
ca execuþie ºi mai costisitoare, dar
este ºi cel mai frecvent folositã,
întrucât reprezintã sistemul cel mai
eficient ºi mai sigur de consolidare a
acestei categorii de structuri.
În fig.10 sunt arãtate douã
moduri de dispunere a pereþilor
structurali de consolidare în raport
cu stâlpii existenþi. Soluþia din fig.10.a.,
cu peretele dispus în axul stâlpului,
se prezintã dezavantajoasã deoarece:
z armãturile orizontale ale peretelui nu se pot ancora în mod satisfãcãtor în cãmãºuiala stâlpului;
z pentru execuþia peretelui de
consolidare este necesar sã se
demoleze riglele de cadru existente
pe care le traverseazã.
Din acest motiv este preferatã
dispunerea pereþilor de consolidare
lângã liniile de stâlpi, în grosimea
cãmãºuirii lor, mãritã în mod corespunzãtor, ca în fig.10.b.
Demolãri ale riglelor existente ºi
returnarea lor odatã cu executarea
pereþilor de consolidare nu pot fi evitate complet, dar au un caracter local
(porþiunile haºurate din fig. 10.b.).
continuare în pagina 68 ®
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Detalii de armare a bulbilor care
se formeazã din includerea prin
cãmãºuire a stâlpilor existenþi în
pereþii de consolidare sunt arãtate în
fig. 11, pentru un stâlp de la extremitatea peretelui (fig. 11.a) ºi unul
intermediar (fig. 11.b).
Stâlpii de faþadã ºi cei de lângã
rosturile de dilataþie nu pot fi
cãmãºuiþi decât pe 3 laturi, iar cei de
colþ numai pe 2 laturi. Exemplele
sunt date în fig 12.
La asigurarea unei conlucrãri eficiente între stâlpii existenþi ºi
cãmãºuirile lor se menþioneazã
urmãtoarele:

Fig. 11

z înainte de executarea cãmãºuirii, suprafaþa stâlpului se
buceardeazã pentru a deveni
rugoasã. Totodatã, se curãþã ºi se
rebetoneazã eventualele porþiuni cu
betonul segregat ºi, dacã stâlpul
prezintã fisuri, acestea se reparã
prin injectare. Se curãþã apoi
suprafaþa stâlpului prin suflare cu
aer comprimat ºi spãlare cu jet de
apã, dupã care se vopseºte cu lapte
de ciment cu adaos de aracet;
z dacã stâlpul se cãmãºuieºte pe
toate cele 4 laturi, nu sunt necesare
alte mãsuri de conectare între
stâlpul existent ºi betonul cãmãºuirii,
fiind suficientã aderenþa între cele
douã betoane, îmbunãtãþitã ºi prin
contracþia betonului de cãmãºuire în
jurul stâlpului. Un rol de conectare îl
au ºi riglele de cadru existente, care,
la nivelul fiecãrui planºeu, împiedicã
lunecãrile relative pe verticalã între
stâlpul existent ºi cãmãºuire.
Dacã nu se poate realiza
cãmãºuirea decât pe douã sau trei
laturi (fig.12), atunci nu se mai
beneficiazã de efectul favorabil al
contracþiei betonului din cãmãºuire,
asupra aderenþei cu stâlpul, astfel cã
devine necesarã prevederea unor
legãturi prin conectori. Aceºtia se
realizeazã ca în fig. 13, din bare de
oþel beton sudate de armãturile
stâlpului existent ºi de cele ale
cãmãºuirii. Înainte de pregãtirea
suprafeþei stâlpului în modul arãtat
mai sus, trebuie sã fie decopertate

Fig. 12

Fig. 13
68

Fig. 14

armãturile de care urmeazã sã se
sudeze conectorii, îndepãrtându-se
stratul de acoperire cu beton.
Continuitatea pe verticalã a
armãturilor din peretele structural de
consolidare se obþine practicând din
loc în loc în plãcile planºeelor orificii
ca în fig. 14, prin care se trec armãturi verticale locale de continuitate.
z Indiferent de sistemul de realizare a elementelor de contravântuire, schimbarea distribuþiei în plan
a rigiditãþilor elementelor portante,
prin concentrarea lor la cadrele consolidare, necesitã ºi o verificare în
consecinþã a fundaþiilor ºi a presiunilor pe teren în noua situaþie.
Crearea unor pereþi structurali pe
liniile unora din cadre implicã ºi
prevederea unor fundaþii continue
pentru aceºti pereþi, deci o suplimentare a suprafeþelor de fundare.
Clãdiri cu structuri din grinzi ºi stâlpi
din beton armat, realizate în
perioada 1920-1940
Sistemul constructiv cu grinzi ºi
stâlpi din beton armat, aplicat la
clãdirile multietajate, sunt considerate cazuri rare ºi cu caracter întâmplãtor, capabile sã preia forþele
orizontale seismice de cod actuale.
Marea majoritate a acestor construcþii care au rezistat la cutremurele
din 1940 ºi 1977 au fost salvate de
la prãbuºire în special prin aportul
pereþilor nestructurali din zidãrie,
care, în cazurile respective, au avut,
tot cu caracter întâmplãtor, o dispoziþie în plan favorabilã ºi dimensiuni
suficiente.
Pentru construcþiile respective, o
concepþie realistã în stabilirea
mãsurilor de intervenþie necesare
pentru ridicarea gradului lor de
asigurare trebuie sã menþinã ºi sã
întãreascã structura realã care a
preluat ºi pânã în prezent solicitãrile seismice; deci consolidãrile
nu trebuie sã se refere în principal la
scheletul din beton armat format din
grinzi ºi stâlpi, ci la pereþii nestructurali de zidãrie, care sã fie întãriþi,
transformaþi sau completaþi, pentru
a-ºi îndeplini pe viitor, la un nivel de
asigurare majorat ºi controlat,
funcþia de elemente de contravântuire (pereþi structurali).
Aceasta se realizeazã prin
placarea pereþilor de zidãrie cu
beton armat sau înlocuirea (completarea) lor cu pereþi structurali
din beton armat.
(Continuare în numãrul viitor)
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Produse pentru profesioniºti!
SUPERFINISÃRI DE CALITATE
Dezna Consulting SRL din Arad este importator ºi distribuitor pe piaþa româneascã din 1995 al unei
game complete de produse pentru finisarea construcþiilor civile ºi industriale ºi, nu în ultimul rând, pentru
construcþiile rezidenþiale. Produsele firmei Dezna Consulting SRL provin de la grupul J’COLORS S.p.A.,
din Milano – Italia. Grupul reuneºte patru dintre cele mai prestigioase mãrci pe plan internaþional, care
produc ºi comercializeazã diverse tipuri de vopsele utilizate în vastul domeniu al construcþiilor edilitare ºi
particulare: Paramatti, Toscano Colorificio, VIP, Rossetti – vernici e idee.
Actualmente, J’Colors S.p.A. beneficiazã de 10.000 de clienþi, 2.500 de sisteme tintometrice manuale ºi
electronice, 150 de agenþi comerciali în Italia ºi în strãinãtate, precum ºi de 3 fabrici de producþie, în
suprafaþã totalã de 100.000 metri pãtraþi.
Calitatea ºi profesionalismul au
fost dintotdeauna principala constantã a activitãþii grupului, care,
începutã în urmã cu mai bine de 150
de ani, s-a dezvoltat, evoluând spre
diverse specializãri cerute de consumator, în decursul anilor. În 1963
ia fiinþã firma Rossetti Vernici,
în 1966 proaspãt înfiinþata firmã
SVELTONE produce prima tempera,
urmeazã apoi, în anul 1968, vopseaua pe bazã de apã folositã atât la
exterior, cât ºi la interior. Cu sprijinul
Ministerului Sãnãtaþii ºi sub supraveghere medicalã, este formulat ºi
produsul antimucegai RISANA ºi
BIOS K în anul 1974, iar din 1978
iau naºtere ºi se dezvoltã sistemele
tintometrice. Apoi, produsele decorative

vin ºi ele în întâmpinarea consumatorului începând cu anul 1985.
Din 1990 J’COLORS S.p.A., prin
marca Rossetti, care se comercializeazã ºi în România prin firma
Dezna Consulting SRL, devine singura firmã italianã ºi printre primele
din Europa care:
z produce coloranþi universali
polimerici brevetaþi;
z posedã propria tehnologie de
producþie a sistemelor tintometrice
manuale ºi electronice cu distribuire
simultanã (foto 1) ºi omogenizare
amestec (foto 2) (cu ajutorul participãrii EDEL);
z dispune de un serviciu de
asistenþã telematicã promptã,
prin modem, pentru tintometre ºi
spectrofotometre;
z propune un sistem tintometric
unic, pentru construcþii ºi industrie,
pentru produse pe bazã de apã ºi

solvenþi, dotat cu cel mai mare
numãr de produse realizabile;
z propune un spectrofotometru
pentru citirea ºi formularea culorii,
foarte apreciat în lume;
z pune la dispoziþie o maºinã tintometricã manualã cu dozare minimã
de 1/384 de uncii (foto 3);
z toate produsele sale sunt
dotate cu coduri de bare.
Firma J’Colors S.p.A. pune la dispoziþia consumatorului nu numai
experienþã ºi profesionalism, ci mai
ales servicii ºi inovaþii.
Nota caracteristicã, care deosebeºte fundamental aceastã firmã de
celelalte cu profil similar, este faptul
cã J’Colors S.p.A. a considerat
întotdeauna „magazinul care comercializeazã vopsele“ drept principalul sãu interlocutor, acordându-i
importanþa cuvenitã ºi tratând exigenþele clienþilor cu maximã prioritate.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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În condiþiile actuale, în care tendinþa producãtorului este aceea de a
fabrica cantitãþi mari de vopsea în
culori cât mai puþine, iar consumatorul cere din ce în ce mai multe
culori în cantitãþi mai mici, soluþia
este de a produce doar vopseaua
bazã, care urmeazã a fi coloratã în
culoarea sau nuanþa doritã, cu ajutorul aparatului de colorare asistat
de calculator, denumit tintometru
(foto 1 ºi 3).
Astfel, sistemul de colorare în
magazin prezintã pentru consumator
urmãtoarele avantaje faþã de o
vopsea coloratã, gata de folosit:
z mai multe culori ºi nuanþe
disponibile;
z serviciu de selectare a culorilor;
z cumpãrãtorul vizualizeazã rezultatul final;
z calitatea vopselei este aceeaºi
cu cea a vopselei gata de folosire;
z consumatorul alege, cumpãrã ºi
pleacã din magazin cu culoarea sau

nuanþa doritã ºi, astfel, acesta este
mulþumit cã a rezolvat o problemã.
Pentru producãtori, avantajele
sunt de asemenea considerabile:
z se raþionalizeazã producþia, în
sensul cã dispar cantitãþile mici de
vopsea coloratã ºi cresc cantitãþile
de vopsea bazã (albã);
z costurile de producþie se reduc,
deoarece se produce vopseaua
bazã în cantitãþi mari;
z se raþionalizeazã reþeaua de
distribuþie;
z se reduc stocurile de produse;
z se reduc stocurile de materii prime;
z se reduc costurile de transport;
Avantajele vânzãtorilor cu amãnuntul sunt ºi ele importante:
z stocurile sunt mai mici;
z costurile de transport se reduc;
z culori ºi nuanþe de culori mai
numeroase ºi mai variate, fapt ce
mulþumeºte clienþii magazinelor ºi-i
face sã revinã.
Sistemul de colorare lucreazã cu
12 coloranþi polimerici universali, din
seria 1102. Aºa cum am mai

menþionat, aceºtia sunt brevetaþi, iar
din punct de vedere ecologic nu
necesitã o etichetare de siguranþã,
fiind produse ecologice (cromaþii de
plumb sunt absenþi).
Pelicula este foarte rezistentã la
umiditate ºi apã, respectând toate
normativele CEE în domeniu.
Conferã maximum de strãlucire
ºi rezistenþã în timp atât vopselelor
pe bazã de apã, cât ºi celor pe bazã
de solvent.
Sistemul tintometric biuniversal,
pentru construcþii ºi industrie,
cuprinde în total 55 de produse
atractive.
Excelenta compatibilitate dintre
Coloranþii Universali Polimerici ºi
numãrul mare de produse conduce
la utilizarea lor în cantitãþi mari, în
cele mai diverse domenii.
Pentru detalii despre produsele
realizate cu ajutorul aparatului de
colorare, tintometrul, adresaþi-vã
cu încredere specialiºtilor de la
Dezna Consulting SRL Arad! 

Sistemul DOKA pentru planºee
Sistemul DOKA pentru planºee este
destinat realizãrii construcþiilor supraterane,
construcþii civile – birouri, locuinþe, construcþii
în cadre, garaje subterane. În combinaþie cu
schelele portante Doka STAXO 100 ºi d2,
pot fi rezemate sigur chiar ºi planºeele
spaþiilor foarte înalte – poduri, viaducte.
Acest sistem este realizat în mai
multe subsisteme constructive:
z Dokaflex 1-2-4 – sistem flexibil ºi
manual pentru planºee;
z Mese Dokaflex – sistem de cofrare
suprafeþe mari;
z Mese Dokamatic – sistem de cofrare
super rapidã al planºeelor;
z Doka Xtra – sistem manual cu
tehnica integratã de decofrare.
Dokaflex 1-2-4
Este cel mai simplu, rapid ºi flexibil
sistem de cofrare ºi oferã soluþii constructive facile pentru cele mai diferite
secþiuni de bazã din planºeu: grinzi,
ieºinduri ale planºeului, planºee filigranate iar alegerea liberã a asterelii
satisface toate cerinþele arhitecþilor
referitoare la aspectul betonului.
Panourile de cofrare tristrat din molid
3-SO conferã o imagine uniformã betonului.
Grinzile H 20 Top au întãriri de capãt, de
asemenea fabricate din poliuretan, care
constituie amortizor în cazul cãderilor
accidentale, prelungindu-le astfel mult
durata de folosire.
Grinzile au marcaje triunghiulare pe
fiecare muchie care echivaleazã cu o bandã
de mãsurare integratã. Pentru planºee de
pânã la 30 cm grosime, grinzile transversale
se poziþioneazã la un marcaj distanþã, popii
la 2 marcaje, iar grinzile longitudinale la
maximum 4 marcaje depãrtare. Instalarea
poate fi fãcutã deci, fãrã desen ºi fãrã asistenþã tehnicã, de cãtre operatori.
Sistemul este completat de popi
reglabili Eco de 20 kN ºi 30 kN portanþã,
omologaþi dupã EN 1065, care, prin
geometria specialã a filetului de reglaj al
înãlþimii, permit desprinderea, respectiv
decofrarea, chiar fiind sub sarcini mari.
Accesoriile sistemului sunt trepiezi
pentru fixare popi, capete de susþinere ºi
decofrare, colþare pentru cofrarea grinzilor,
prelungitoare ºi scule ajutãtoare.
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PRODUSE CONCEPUTE DE DOKA
PENTRU PLANªEE MARI
Masa Dokaflex
Formatele standard care pot fi
furnizate sunt 2,5 (2,00) x 4,00 m ºi 2,5
(2,00) x 5,00 m cu grosimea asterelii de
21 sau 27 mm. La cerere, se pot livra ºi
formate dimensional speciale, dupã
necesitãþile clientului.
Masa Dokaflex este un modul mai
mare al sistemului 1-2-4 cu care este ºi
perfect compatibil pentru zonele de completare si compensãri.
Fixarea popilor de masa Dokaflex se
face utilizând doar niºte simple pene de
asamblare.
Masa Dokamatic
Ca structurã, Masa Dokamatic are
formatele standard cu Masa Dokaflex,
deosebirea constând în existenþa riglelor
metalice longitudinale ºi capul Dokamatic 40, alãturi de grinzile H 20 Top –
transversale ºi popii Eco ºi Eurex.
Capul pivotant Dokamatic 40 este
prevãzut cu mecanism de rabatere, uºor
de acþionat, care permite blocarea în
siguranþã a popilor meselor Dokamatic
în poziþia de lucru ºi în douã poziþii de
repaus rabatate lateral, la 850 ºi 900.
Datoritã riglelor metalice, sistemului
i se pot ataºa elemente auxiliare necesare lucrului în siguranþã: elemente de
compensare, adaptãrile de margine
planºeu, platformele de lucru cu lãþimi de
pânã la 1,50 m, soluþii tehnice pentru
adaptarea la orice înãlþimi de planºeu.

Manevrarea meselor Dokamatic este
uºor de realizat cu:
z furcã ºi schelã în consolã pentru
ridicarea simplã sub planºeu;
z chingã textilã – pentru urcarea pe
planºeul urmãtor ºi încãrcare/descãrcare pe autovehicul;
z cãruciorul de mutare telescopic, cu
care o singurã persoanã poate muta
masa asamblatã cu toate accesoriile –
inclusiv popii – pe un alt amplasament.
Ambele sisteme utilizeazã popii Eco
ºi Eurex de 30 kN portanþã, care sunt
omologaþi conform Standardului European EN 1065 ºi sunt adecvaþi pentru
susþinerea planºeelor de pânã la 85 cm
grosime.
Cadrul pentru mesele de cofraj
Dokaflex/Dokamatic extinde domeniul
prin utilizarea popilor de 7 m, iar la planºee mai înalte de 7 m masa se poate
combina fãrã probleme cu eºafodajele
Staxo 100.
Construcþia compactã a acestor
mese permite un transport eficient, pânã
la 6 nivele de stivuire pe verticalã ºi pânã
la 18 mese pe un autovehicul – deci costuri reduse de transport.
Doka Xtra
Este un istem ce utilizeazã doar 3
piese diferite, complet compatibile:
z grinda Doka H 20 Top de 2,65 m
lungime, ca grindã longitudinalã ºi transversalã, cu amortizoare de capãt antiºoc;
z capul de decofrare Doka Xtra permite decofrarea timpurie a materialului
adiacent, cu rãmânerea popilor în sarcinã,
pentru susþinerea elementului structural;
z popi Eco ºi Eurex cu numerotarea
gãurilor – 20 ºi 30 kN portanþã.
De menþionat cã alegerea asterelii
rãmâne la latitudinea utilizatorului, pentru orice imagine a betonului se doreºte.
Popii Eco ºi Eurex îndeplinesc
cerinþele standardului EN 1065 ºi, prin
geometria specialã a filetului, pot fi
desprinºi din lucrare chiar sub sarcini
mari. Numerotarea gãurilor reduce timpii
de cofrare. 
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Sisteme de planºeu
Sistemul de planºeu comercializat de firma noastrã este compus din:
foaie cofrantã, grindã lamelarã, pop telescopic metalic, furcã ºi
trepied (foto 1).
Foaia cofrantã este un panou

bunã

protecþie

împotriva

tristrat, obþinut din lemn de brad,

º o c u r i l o r. Lungimile standard

impregnat cu rãºini melaminice ºi

sunt: 2,9 – 3,9 – 4,9 – 5,9 m.

închis cu o bordurã din lemn pe

Orice altã lungime este disponibilã

laturile perimetrale. Panoul are

pe bazã de comandã (foto 2).

dimensiunile standard de l = 0,5 m ºi

Popii metalici telescopici sunt

lungime cuprinse între 1 ºi 3 m cu

construiþi din materiale conforme cu

pas de 0,5 m ºi o grosime de 27 mm.

normativul UNI EN 10051. Clasa de

Avantajul acestei foi cofrante este

popi metalici telescopici standard

suprafaþa foarte bunã a betonului

(cea mai uzitatã în România) este

obþinut ºi numãrul mare de reuti-

formatã din 5 dimensiuni de popi,

lizãri, unii dintre clienþii noºtri

care acoperã o înãlþime de la 1,5 m

depãºind 80 de refolosiri.

pânã la 5 m (tabelul 1).

Grinda lamelarã marca Kaufmann

Furcile ºi trepiezii sunt din oþel

H 20 Plus are o rezistenþã crescutã

zincat, aceste accesorii fiind de un

la încãrcare, având o greutate pro-

real ajutor la cofrarea ºi decofrarea

prie de doar 5 kg/ml. Inima grinzii

planºeelor, scãzând timpii de mon-

este din lemn cu fibre dispuse longi-

taj–demontaj, precum ºi mano -

tudinal, ceea ce conferã grinzii

pera

rezistenþã ºi o duratã de viaþã mai

acestea conduc, în final,

lungã. Capetele grinzii sunt închise

la un cost mai redus

cu o bordurã din PVC pentru o mai

al construcþiei. 

necesarã.

Foto 1

To a t e

Foto 2

Tabelul 1
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Estimarea parametrilor terenului
COMPORTAREA CONSTRUCÞIILOR LA ACÞIUNI SEISMICE
Elena CÃLÃRAªU, Maria ªTEFÃNICÃ –
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Construcþii
Efectul solicitãrilor dinamice asupra terenului de fundare ºi, implicit, asupra construcþiilor impune
cunoaºterea fenomenelor care condiþioneazã rãspunsul seismic al acestora. În acest context, un factor
determinant îl constituie terenul de fundare, ca problematicã complexã de stabilitate ºi rezistenþã.
Amplasamentele specifice din municipiul Bucureºti prezintã caracteristici cu privire la urmãtoarele
aspecte: definirea stratigrafiei pachetului geologic superficial prin prospectarea terenului, evaluarea
caracteristicilor fizico-mecanice ºi dinamice ale pãmântului, anticiparea unor posibile modificãri tectonice
potenþiale ale suprafeþei libere a terenului (tasãri, lichefierea complexului nisipos, alunecãri de teren,
falieri etc.). Acestor factori de incertitudine ºi, implicit, de risc li se asociazã influenþa fenomenului de
interacþiune teren - fundaþie - structurã, care poate produce efecte defavorabile asupra comportãrii
construcþiilor pe durata miºcãrilor seismice de mare intensitate.
CONDIÞII DE AMPLASAMENT
ÎN INTERACÞIUNEA FUNDAÞIE - TEREN
Solicitãri dinamice
Solicitãrile dinamice care acþioneazã asupra unei construcþii se
prezintã sub forma unei miºcãri
vibratorii. Rãspunsul construcþiei la
solicitare depinde direct de forma
semnalului seismic, de modul de
propagare, de magnitudinea ºi
distanþa de propagare a undelor
seismice.
În baza unor studii privind modul
de propagare a miºcãrii vibratorii
(fig. 1), au fost elaborate ºi apoi
rezolvate ecuaþiile de miºcare asociate diferitelor moduri de oscilaþie.
Pentru cazul semispaþiului elastic,
omogen, izotrop ºi infinit, Richart
(1967) aratã cã, prin rezolvarea
ecuaþiilor de miºcare, pot fi puse în
evidenþã trei tipuri de unde: de compresiune (P), de forfecare (S) ºi
Rayleigh. Modul lor de propagare,
mãrimea relativã a oscilaþiilor produse,
precum ºi cantitatea de energie

transportatã de fiecare tip de undã în
parte, pentru cazul unei surse circulare aflate la suprafaþa terenului,
sunt prezentate schematic în fig. 2.
Oscilaþiile produse de trecerea
undelor seismice prin straturile de
pãmânturi de la roca de bazã pânã
la suprafaþa terenului sau la nivelul
tãlpii fundaþiei sunt datorate
fenomenului de filtrare (fig. 3). O caracteristicã importantã a undelor
Rayleigh este cã acestea se amortizeazã cel mai repede, dispãrând
complet la o distanþã relativ micã
faþã de sursã, în raport cu celelalte
douã tipuri de unde.
Condiþii de teren – factor
determinant în dimensionarea
elementelor structurale
ale construcþiilor
Realizarea unei construcþii presupune rezolvarea unor probleme
tehnice complexe, întrucât este
necesar sã fie îndeplinite o serie de

performanþe privind funcþionalitatea,
stabilitatea, rezistenþa, durabilitatea
ºi economicitatea. Respectarea lor
este strâns legatã de evaluarea
rezistenþei ºi stabilitãþii terenului de
fundare sub acþiuni statice, având în
vedere diversitatea mare a pãmânturilor din care este constituit terenul
ºi acþiunea în timp a diferiþilor factori
care pot produce schimbãri ale
acestor condiþii.
La stabilirea preliminarã a sistemului structural, trebuie analizate
în primul rând condiþiile de teren,
care reprezintã factorul cel mai
important în proiectarea construcþiilor.
La proiectarea structurilor, trebuie
sã se þinã seama de efectele generate de prezenþa terenului, cum ar fi:
z influenþa mediului de propagare dintre sursã ºi amplasament,
care depinde de distanþa epicentralã
ºi caracteristicile geotehnice ºi
geofizice ale terenului;
continuare în pagina 80 ®

Fig. 1: Mod de propagare a miºcãrii vibratorii
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Fig. 2: Mod de propagare a undelor în cazul unei
surse circulare aflate la suprafaþa terenului

Fig. 3: Fenomenul de filtrare al undelor seismice
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z influenþa caracteristicilor fizicomecanice ºi dinamice ale pachetului
de straturi superficiale, definite
prin studii geologice, geofizice ºi
geotehnice. Dintre acestea, pot fi
menþionate: topologia suprafeþei
libere, grosimea depozitului geologic
superficial, stratigrafia ºi orientarea
planurilor de separaþie, vitezele de
propagare a undelor seismice, în
special a celor de forfecare, reflexia,
refracþia, dispersia ºi radiaþia undelor de la nivelul rocii de bazã cãtre
suprafaþa terenului;
z influenþa condiþiilor locale de
deformabilitate ale terenului, care
pot exercita efecte defavorabile
dacã la stabilirea configuraþiei ºi
soluþiei constructive a unitãþii structurale nu s-au avut în vedere eventualele posibilitãþi ale unor degradãri
la nivelul suprafeþei libere;
z influenþa interacþiunii dinamice
dintre teren ºi structurã din cauza
cuplajului elastic existent la nivelul
suprafeþei de contact dintre fundaþie
ºi amplasament;
z influenþa infrastructurii în corelare directã cu tipul de suprastructurã, cu caracteristicile miºcãrii
seismice ºi cu natura terenului.
Evaluarea parametrilor de rigiditate,
rezistenþã ºi amortizare ai
pãmântului la solicitãri seismice
Principalele caracteristici ale
terenului, folosite în determinarea
rãspunsului seismic al structurilor
sunt:
(i) caracteristicile de rigiditate ale
pãmântului, care includ modulul de
deformaþie longitudinalã (Ed), modulul de deformaþie transversalã (Gd);
(ii) caracteristicile de rezistenþã,
care includ rezistenþa la lichefiere a
pãmânturilor (Rl);
(iii) caracteristicile de amortizare,
prezentate sub forma fracþiunii din
amortizarea criticã (D);
(iv) perioada predominantã a
terenului (T).
Evaluarea caracteristicilor de
rigiditate ale terenului de fundare se
determinã în laborator cu ajutorul
aparatului triaxial ciclic. Fig 4 prezintã o curbã de efort-deformaþie
idealizatã. Semnificaþia mãrimilor
este urmãtoarea: G0 este modulul de
deformaþie transversalã maxim, GS
este modulul secant de deformabilitate transversalã. Se observã cã
modulul GS este panta dreptei
obþinute prin unirea vârfurilor buclei
de histerezis. În cazul ideal, aceasta
trece prin origine.

Modulul de deformaþie longitudinalã (Ed) are aceeaºi semnificaþie cu
modulul Gd pentru curba efort normal
– deformaþie specificã longitudinalã.
Evaluarea caracteristicilor de
rezistenþã se deduce din curba de
variaþie Rl - N, unde Rl este efortul
deviator ciclic normalizat, iar N este
numãrul de ciclii dupã care s-a produs lichefierea. Lichefierea propriuzisã este rezultatul cedãrii, în condiþii
nedrenate, a unui nisip saturat,
reprezentat în diagrama de stare,
printr-un punct situat deasupra stãrii
staþionare, în timp ce lichefierea
ciclicã este exemplificatã cu ajutorul
punctului D.
Fracþiunea din amortizarea criticã
sau factorul de amortizare criticã (D)
este un numãr adimensional ce
caracterizeazã capacitatea de amortizare a miºcãrii ºi este definit ca
raportul dintre lucrul mecanic intern
(ΔW), consumat într-un ciclu de
oscilaþie ºi energia de deformaþie
iniþialã (W):
[1]
în care: AB (ΔW) este aria buclei
de histerezis;
AT (W) este aria triunghiului
definit în fig. 4.
Perioada fundamentalã a terenului într-un amplasament constituie o
mãrime importantã în studiul rãspunsului seismic prin înregistrarea
microundelor care traverseazã
terenul. Perioada fundamentalã a
unui pachet de „n“ straturi, de
grosime totalã hT depinde de viteza
undelor seismice de forfecare (Vs) ºi
de un coeficient ce þine seama de
mãrimea acceleraþiei maxime în timpul
unui cutremur pe amplasament.

Evaluarea caracteristicilor dinamice ale terenului presupune determinarea vitezelor de propagare a
undelor seismice longitudinale (Vp)
ºi transversale (Vs) ºi a densitãþii
pãmântului (ρ), din care se pot
calcula modulele dinamice de deformaþie longitudinalã (Ed) ºi transversalã (Gd), în funcþie de deformaþia
specificã (coeficientul Poisson, υ).
Principalele relaþii între parametrii
dinamici ai terenului de fundare ºi
vitezele de propagare a undelor
seismice longitudinale ºi transversale sunt urmãtoarele:
z pentru calculul modulului dinamic
de deformaþie transversalã, Gd, se
utilizeazã formula:
G = ρ x Vs2

[2]
[3]

în care: ρ este densitatea pãmântului în stare naturalã (kg/m3),
Vs – reprezintã valorile vitezelor
undelor seismice de forfecare (m/s);
z pentru calculul modulului
dinamic de deformaþie longitudinalã,
Ed, se utilizeazã formula:
[4]

[5]

[6]

Fig. 4: Curba de efort-deformaþie idealizatã

Metodele seismice de investigare a terenului ºi-au dovedit eficienþa, furnizând date a cãror
interpretare permite evaluarea cantitativã a constantelor elastodinamice ale rocilor ºi pãmânturilor
ºi aprecieri asupra stãrii fizice a
acestora.
continuare în pagina 82 ®
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Caracterizarea dinamicã a condiþiilor

profile ale undelor seismice, bazate

de amplasament pe zone prospectate

pe criterii calitative (descrieri strati-

în municipiul Bucureºti

grafice) ºi cantitative (viteze medii

Investigaþiile geotehnice ºi geo-

ale undelor seismice de forfecare).

fizice ale condiþiilor locale de teren,

Mãsurãtorile de viteze au pus în

pe amplasamente din municipiul

evidenþã valori mici ale vitezelor

Bucureºti, efectuate pânã în prezent,

corespunzãtoare amplasamentelor

sunt relativ reduse, în condiþiile unui

INCERC, Piaþa Victoriei ºi Podul

numãr limitat de foraje de adâncime.

Basarab, caracterizate de perioade

Contribuþiile semnificative aduse de

predominante lungi, corespunzã-

specialiºtii din cadrul INCERC

toare terenurilor cu compresibilitate

Bucureºti au permis întocmirea unor

redusã.

Fig. 5: Valorile mediate ale vitezelor undelor seismice de forfecare
Tabelul 1: Valorile vitezei medii ponderate cu grosimea straturilor (pentru 30 metri, respectiv 60 metri)

Tabelul 2: Valorile modulilor G, E si õ pe amplasamentele INCERC (70 m) ºi Pod Basarab (60 m)

Rezultatele investigaþiilor sunt
prezentate sistematizat pe douã
nivele de adâncime în prospecþiunile
efectuate pe 30 metri, respectiv
60 metri. Ele permit o comparaþie a
caracteristicilor geofizice ºi geotehnice pe succesiuni de straturi în
profilele litologice interceptate în
foraje. Investigarea terenului prin
foraje cu adâncime mai mare de
60 metri conduce, în calculul Vs,
datoritã straturilor neomogene, la o
atenuare a diferenþelor dintre valorile
vitezelor undelor seismice de forfecare obþinute pe amplasamentele
studiate. Se observã cã valorile Vs
nu cresc foarte mult cu adâncimea
depozitelor sedimentare aluviale
datoritã variabilitãþii ºi neomogenitãþii straturilor în profilele litologice
interceptate în foraje ºi datoritã
grosimii semnificative a acestor
depozite sedimentare recente.
Valorile vitezei medii ponderate
cu grosimea straturilor, pentru
30 metri, respectiv 60 metri, sunt
prezentate în tabelul 1.
Reprezentarea graficã a valorilor medii ale vitezelor undelor
seismice de forfecare, V s, este
prezentatã în fig. 5.
Caracterizarea dinamicã a stratificaþiei terenului pe amplasamentele
investigate este completatã ºi cu
variaþia modulului de deformaþie
transversalã, G. Variaþia valorilor
modulului de deformaþie transversalã, în funcþie de adâncime, este
determinatã de natura terenului
interceptat în foraje, de grosimea
straturilor, de densitatea pãmânturilor ºi de curba efort-deformaþie
înregistratã la solicitarea ciclicã.
Valorile calculate ale modulului de
deformaþie transversalã, G d, ale
modulului de deformaþie longitudinalã, E d ºi ale coeficientului lui
Poisson (υ), pentru amplasamentele
INCERC (70 m) ºi Pod Basarab,
sunt prezentate în tabelul 2.
continuare în pagina 84 ®
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CONCLUZII
Din cercetãrile efectuate rezultã
cã, în Bucureºti, luarea în considerare a unui profil de teren de grosime
insuficientã poate furniza rezultate
eronate, conducând la valori foarte
mici ale perioadei de vibraþie a
terenului ºi ascunzând astfel pericolul vibraþiei terenului cu perioade
lungi, situaþie care a fost înregistratã
în 1977.
În general, în studiul rãspunsului
terenului în timpul cutremurelor se
acordã o importanþã deosebitã
undelor seismice de forfecare ce
sunt puternic influenþate de depozitele sedimentare moi cu grosimi de
cel mult 100 metri. Este necesarã
luarea în considerare a straturilor
sedimentare pânã la „roca de bazã
seismicã“, ceea ce poate însemna
grosimi de sedimente de pânã la
câþiva kilometri (de exemplu, în zona
Tokio 2,5 km, în zona Bucureºti
800 m – 1 km).
Din cauza complexitãþii ºi neuniformitãþii stratigrafiei terenului, este

necesarã o analizã complexã a
geologiei superficiale, bazatã pe
foraje de mare adâncime, utilizând
metode de prospectare geofizice ºi
geotehnice, astfel încât sã se poatã
obþine o imagine de ansamblu ºi
completã a geologiei Bucureºtiului.
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Sistem unic de control
al productivitãþii utilajelor – de la Komatsu
REVOLUÞIONARUL KOMTRAX
Komatsu a creat o soluþie unicã în industria utilajelor de construcþii, care localizeazã utilajul în orice
moment oriunde s-ar afla ºi care indicã cu precizie câte ore lucreazã acesta zilnic sau dacã este în stare
bunã de funcþionare. Sistemul se numeºte Komtrax.
numãrul de ore în care motorul este
pornit, precum ºi numãrul de ore
în care s-a lucrat efectiv cu
ataºamentele. Aceste date vã ajutã
sã þineþi sub control activitatea utilajului, precum ºi sã eliminaþi timpii
morþi sau utilizarea neautorizatã.

Informaþiile sunt transmise prin
sistemul GPS o datã pe zi via satelit
cãtre Komtrax.
Proprietarul nu are de fãcut decât
sã acceseze sistemul Komtrax pe
calculatorul propriu cu ajutorul unei
parole ºi va vedea informaþii ºi
rapoarte zilnice, sãptãmânale, lunare
ºi anuale.
Komtrax este singurul care poate
oferi rãspunsul la întrebarea care
frãmântã de atâta timp pe toþi proprietarii de utilaje: oare utilajul tãu
produce efectiv bani în acest
moment?
Komtrax aratã exact felul în care
este valorificat utilajul într-un anumit
interval de timp.
Indicã zilnic modul ºi intervalul de
lucru, gradul de productivitate al utilajului, precum ºi al operatorului.
Diagrama, conceputã special pentru
a fi uºor de interpretat, prezintã
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Localizarea utilajului
Komtrax foloseºte o reþea de
sateliþi pentru localizare globalã, prin
care se poate afla în orice moment
locaþia utilajului. Poziþia acestuia
este determinatã fie pe o hartã, fie în
funcþie de latitudine ºi longitudine.
Poziþionarea pe hartã are o precizie
de pânã la 100 m.
Puteþi afla chiar ºi numele strãzii
pe care se aflã utilajul cu ajutorul
funcþiei „zoom“.
Poziþionarea pe hartã ajutã la
organizarea întregii flote Komatsu.
Toate utilajele pot fi vizualizate în
acelaºi timp. Este posibilã chiar ºi
localizarea utilajelor aflate în þãri
diferite. Harta flotei are, de asemenea, opþiuni care permit verificarea
întregii flote ºi determinarea utilajelor care nu lucreazã, care au
nevoie de intervenþii sau se
deplaseazã de la un punct de lucru
la altul.
Consumul de combustibil
Komtrax aratã cantitatea de combustibil consumatã zilnic de fiecare
utilaj. Aceste informaþii sunt preluate
direct din sistemul de control al
motorului. Le puteþi utiliza pentru a
vã temporiza mai bine activitatea de
aprovizionare cu combustibil ºi pentru a reduce costurile. Dacã veþi
cumula aceste informaþii cu cele
cuprinse în registrul cu ore efective de lucru, veþi afla în cel mai
scurt timp eficienþa utilajului ºi
veþi lua deciziile potrivite pentru
reducerea costurilor.

Opþiunea de blocare a motorului
de la distanþã
Opþiunea de a bloca sau
debloca motorul garanteazã faptul
cã utilajul lucreazã numai în zilele ºi
intervalul orar prestabilit. Acest
lucru se poate realiza direct din sistemul Komtrax, iar în cazul anumitor utilaje chiar ºi de pe panoul de
comandã din cabinã.
Alarma de deplasare
Komtrax foloseºte sistemul GPS
pentru a verifica poziþia realã a
utilajului. Dupã ce utilajul s-a
deplasat în afara acestei zone, sistemul transmite o notificare on-line.
În acest moment, pe hartã vor fi
semnalate toate poziþiile succesive
ale utilajului Komatsu. Dupã finalizarea transportului, utilajul va transmite un semnal de îndatã ce motorul
este repornit, pentru a semnala cã
este iarãºi gata de lucru.
Semnalarea defecþiunilor
Komtrax înregistreazã toate semnalele de avertizare privitoare la
defecþiunile tehnice mai grave sau
mai puþin grave emise de utilaj,
cauza lor, momentul apariþiei ºi
durata.
Pentru a spori productivitatea utilajului ºi a scurta timpul alocat
lucrãrilor de întreþinere, sistemul va
indica momentul în care este
necesar sã înlocuiþi componentele
utilajului precum: filtre sau uleiuri.
De fiecare datã când semnalul pentru înlocuirea componentelor este
înregistrat pe panoul de control al
utilajului, informaþia va fi automat
transmisã ºi în Komtrax.
În baza de date a Komtrax va
rãmâne întotdeauna stocatã întreaga
istorie a utilajului privind modul de
întreþinere, defecþiunile, modul în
care a fost utilizat. Aceasta permite
stabilirea valorii reale a utilajului în
momentul în care este revândut. 
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Baletul utilajelor
SHOW KOMATSU
LA BAUMA 2007
Incredibil, uluitor, fascinant sunt doar câteva
dintre atributele pe care cei prezenþi la ediþia
Bauma de anul acesta le-au folosit pentru
a descrie spectacolul pus în scenã de
„meseriaºii“ de la Komatsu.
Producãtorul japonez s-a întrecut încã o datã
pe sine însuºi pentru a pune în scenã un adevãrat
spectacol de balet, dar nicidecum un balet realizat
de profesioniºti în arta dansului, ci un balet în care
protagoniºtii au fost utilajele Komatsu. La standul
din exterior al Komatsu, excavatoare de zeci de
tone ºi mini-excavatoare, încãrcãtoare mari ºi
mini-încãrcãtoare, buldoexcavatoare, buldozere,
basculante, toate tipurile de utilaje, cu mic cu
mare, au fost dirijate de operatori iscusiþi ºi au
realizat miºcãri perfect sincronizate într-o coregrafie creatã parcã pentru a fi prezentatã pe marile
scene ale lumii.
Modele de referinþã ale producãtorului japonez
– precum excavatoarele PC 210, PC 290, încãrcãtorul WA470, buldozerul D51PX – au demonstrat
încã o datã celor prezenþi cum tehnologia de ultimã
generaþie permite o fericitã îmbinare între puterea
brutã ºi eficientã, uºurinþa incredibilã de operare,
manevrabilitatea în spaþii înguste ºi precizia milimetricã în miºcãri.
Echipa de operatori pentru demonstraþie a
Komatsu este recunoscutã pretutindeni în industria
utilajelor drept cea mai performantã ºi cea mai
omogenã din lume. Adevãraþi maeºtri într-ale utilajelor, operatorii de demonstraþii de la Komatsu pot
manevra cu aceeaºi uºurinþã un mini-încãrcãtor
multifuncþional, un excavator de peste 40 de tone
sau o basculantã. Nimic din ceea ce mintea omeneascã îºi poate imagina sã realizeze cu un utilaj,
lor nu le este strãin: tumbe, sprijin doar în vârful
ºenilei ºi în cupã ºi câte ºi mai câte acrobaþii.
Profesioniºtii de la Komatsu se ocupã exclusiv de
aceste acrobaþii ºi sunt solicitaþi pentru show-uri în
întreagã lume.
Show în cel mai adevãrat sens al cuvântului,
utilaje care cu aceeaºi uºurinþã îndepãrteazã metri
cubi de materiale grele sau efectueazã o piruetã
graþioasã pe loc, nu-i rãu deloc! 

Universul echipamentelor specializate
EUROBODY are o activitate continuã de promovare a echipamentelor de ridicat.
Eurobody vine în ajutorul firmelor de
construcþii cu echipamente specializate
necesare în procesul de construcþie, intervenþii la întreþinerea drumurilor ºi podurilor,
la întreþinerea reþelelor de canalizare ºi a
reþelelor electrice, pentru aprovizionarea
ºantierelor cu materiale de construcþii ºi
containere cu birouri. De asemenea, pentru
distribuþia de materiale de construcþii direct
cãtre clienþi.
Macaralele PM se pot monta împreunã cu o benã basculabilã sau cu platformã fixã cu obloane din aluminiu sau
din oþel. Macaralele se pot monta ºi pe vehicule cu sarcina maximã de 3.500 kg, soluþie utilizatã pentru zone cu
acces limitat.
Utilizarea macaralelor PM de cãtre firme oferã diferite
avantaje, dupã cum ar fi:
z

pentru firmele de transport creeazã posibilitatea încãr-

cãrii–descãrcãrii rapide a mãrfurilor în spaþii înguste, unde nu
existã posibilitatea utilizãrii altor mijloace de descãrcare;
z

pentru firmele de construcþii pentru încãrcarea–descãr-

carea materialelor de construcþii, a utilajelor necesare
desfãºurãrii activitãþilor pe ºantiere ºi a barãcilor pentru
birouri sau de locuit;

z

macaralele pot ajuta chiar ºi în procesul de execuþie a

lucrãrilor de construcþie prin ridicarea ºi menþinerea în poziþia
doritã a stâlpilor, grinzilor ºi a altor materiale. Prin aceastã utilizare, nu mai este necesarã aducerea unei macarale fixe în
ºantier, reducându-se în acest mod cheltuielile.
Pentru lucrãri de mentenanþã, EuroBody asigurã intervenþii prompte prin cele 3 sedii de service specializat din
Bucureºti, Cluj ºi Timiºoara, cu personal de specialitate ºi
ateliere mobile de service. 
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Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

TEHNOLOGII ªI UTILAJE
PENTRU CONSTRUCÞII

Oferta 2007
• 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).

BAUER Maschinen Group
la BAUMA 2007 – München

În construcþia de fundaþii speciale, numele BAUER este recunoscut în întreaga lume. Companiile grupului
BAUER AG, cu sediul central la Schrobenhausen, în Germania, sunt angajate atât în activitãþi de construcþii, cât ºi
în fabricaþia de echipamente.
În ultimii ani, fabricaþia de instalaþii ºi echipamente a fost sectorul de vârf al afacerilor grupului.
Cei trei ani care s-au scurs de la precedenta ediþie BAUMA au fost pentru toate companiile grupului BAUER
Maschinen o perioadã de creºtere a producþiei ºi, implicit, a cifrei de afaceri. De asemenea, noi companii din domeniu
s-au adãugat grupului. Fiind ºi o perioadã foarte creativã, noi modele au fost dezvoltate ºi lansate în fabricaþie.
La BAUMA 2007, companiile din BAUER Maschinen Group au expus, în afara produselor reprezentative din
gama lor de fabricaþie, ºi numeroase noutãþi absolute.

La sediul central din Schrobenhausen ºi la noua fabricã din Aresing,
situatã la 4 km – BAUER Maschinen
GmbH proiecteazã ºi executã masivele echipamente de foraj rotativ,
unitãþile de freze ºi de graifere pentru
execuþia de pereþi mulaþi, oscilatoarele, precum ºi toate sculele ºi
accesoriile pentru foraj. Cu ocazia
expoziþiei Bauma 2007, a lansat:
z utilajul de foraj cu unitãþi de
frezare pentru pereþi mulaþi, tip CBC 32.
Unitatea de frezare, foarte stabilã, este
dotatã cu un sistem nou, cu troliu, pentru înfãºurarea furtunurilor instalaþiei
hidraulice de putere. Echipamentul
este conceput pentru a putea lucra în
spaþii limitate ca înãlþime ºi de a
realiza pereþi mulaþi cu adâncimi de
pânã la 75 m;
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z echipamentul de foraj rotativ de
mare putere, BG 40, cel mai mare din
producþia de serie BAUER-BG. Cu o
barã Kelly telescopicã cu 6 secþiuni, se
pot atinge adâncimi de foraj de pânã la
120 m. Cu un oscilator pentru tuburile
de foraj, diametrul maxim de foraj
poate ajunge la 3 m;

z macaraua specialã de 30 t care
poate fi folositã ca maºinã de bazã
pentru foraje de pereþi mulaþi cu
unitãþi de graifere, sau pentru instalat palplanºe sau piloþi metalici, utilizând ciocanele Diesel PILECO.
Ambele aplicaþii au fost prezentate
în expoziþie.
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KLEMM Bohrtechnik GmbH este
specializatã în tehnologiile de foraj la
diametre mici, foraje de ancorare ºi
pentru sisteme de injecþie la presiuni
înalte. A prezentat, între altele, la
BAUMA 2007:
z utilajele pentru foraje de ancorare, KR 600-1 ºi KR 800-1. Acestea
sunt concepute atât pentru a optimiza
executarea forajelor de ancorare, cât
ºi pentru a putea fi utilizate în aplicaþii
diverse, precum forajele de drenare
sau de consolidare a solului;
z utilajul universal pentru foraje de
ancorare, KR806-3D, cu cap dublu de
antrenare, soluþie
optimã de foraj
tubat, în rocã
medie ºi durã, la
diametre de pânã
la 305 mm ºi la
adâncimi de pânã
la 150 m;
z utilajul pentru
foraje geotermale
KR 707-1W.

RTG Rammtechnik GmbH, cu
sediul în Schrobenhausen, este un
important centru de competenþã al

BAUER Maschinen Group în realizarea
de masturi telescopice ºi capete vibratoare, integrate în echipamentele pentru
instalat palplanºe.
A expus la BAUMA 2007 noul model
de maºinã de instalat palplanºe RG 25 S,
având un mast special conceput pentru
a putea prelua ºi alte echipamente de
lucru, pentru tehnologii de foraj diverse,
precum foraj rotativ cu bare Kelly, foraj
cu melc continuu, sau pentru foraje cu
unitãþi de frezare pentru execuþie de
pereþi mulaþi.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH este
cunoscutã pe plan mondial ca producãtoare de utilaje destinate forajelor
de puþuri de apã ºi pentru prospecþiuni
geologice. A prezentat la BAUMA:
z atelierul de foraj Prakla RB 50, un
echipament universal, montat pe ºasiu
de camion, care în funcþie de tehnologia aleasã poate realiza foraje pânã la
adâncimi de 1.500 m, cu diametre
cuprinse între 150 mm ºi 1.200 mm;
z utilajul pentru foraje geotermale
RB8B, cu care se pot executa foraje
pânã la adâncimi de 100 m ºi diametre
de pânã la 350 mm.

PILECO Inc., cu sediul în Houston,
statul Texas, a fost achiziþionatã de

grupul BAUER în toamna anului 2005.
Cu ciocanele Diesel, firma BAUER ºi-a
lãrgit gama de produse ºi poate oferi
acum propriile soluþii în sectorul
echipamentelor de frecvenþã joasã,
utilizate în special pentru instalarea de
piloþi metalici.

Fambo
Schweden AB
este ultima achiziþie a Grupului
BAUER. Compania produce ciocane hidraulice ºi
sisteme de ghidare speciale pentru instalarea sau
extracþia de piloþi
metalici, palplanºe
sau tuburi de foraj.
Pot fi montate ºi
pe braþul unui
excavator standard.
Informaþii complete privind prezenþa
Grupului BAUER la BAUMA 2007 ºi
asupra utilajelor ºi noutãþilor lansate
cu aceastã ocazie, vã poate furniza
reprezentanþa comercialã a grupului în
România, Tractor Proiect Comerþ
din Braºov: tel/fax: 0268–406.406;
0268–427.797, e-mail: tpcom@rdslink.ro,
www.tpcom.ro.

Case de locuit din lemn
Al. CIORNEI, Daniel VIªAN – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi
Tradiþionalele noastre case din lemn, ridicate în mai toate zonele þãrii, aduc întotdeauna un farmec
locurilor în care sunt amplasate, fie ºi numai pentru faptul cã înglobeazã în ele un inedit specific poporului
nostru. Sunt însã destule exemple ºi de pe alte meleaguri unde, mai ales în anii din urmã, au fost proiectate
ºi executate la scarã industrialã case din lemn, amplasate, în principal, în oraºe pentru a satisface în timp
record cererile de spaþii de locuit.
Prezentarea care urmeazã conþine avantajele ºi dezavantajele tipurilor de case din lemn, frecvent
utilizate în SUA, luând în considerare: dezvoltarea planimetricã, distribuþia principalelor funcþiuni, modul
de utilizare a volumului construit, problemele economice.
Casa cu parter reuneºte într-un
plan orizontal la nivelul pãmântului
toate funcþiunile necesare locuinþei:

z în zona de noapte odihna
pasivã (dormitoarele), igiena (baia),
depozitarea aferentã, circulaþia;
z în zona de zi accesul în
locuinþã, comunicarea între membrii
familiei, relaþii sociale (camera de zi)
alimentaþia (bucãtãria ºi spaþiile pentru depozitare aferente), odihna
activã, activitãþi productive la domiciliu (hobby, birou etc.), circulaþie.
Acest tip de locuinþã nu utilizeazã
de regulã spaþiul podului, volumul
acestuia fiind dat de pantele minime
ale acoperiºului.
Avantajele majore ale acestui tip
de locuinþã sunt:
z circulaþia interioarã în plan orizontal ºi contactul direct cu spaþiul
exterior pentru copii, bãtrâni, persoanele cu handicap locomotor;
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întreþinerea uºoarã a exteriorului
clãdirii datoritã înãlþimii reduse.
Dezavantajele sunt:
z suprafaþa mare ocupatã la
nivelul pãmântului, respectiv costurile terenului ºi fundaþiilor;
z suprafaþa exterioarã mare conduce la pierderi mari de cãldurã,
respectiv costuri ridicate pentru
încãlzire (iarna) ºi rãcire (vara).
Casa cu parter ºi mansardã se
realizeazã prin utilizarea podului
înalt rezultat sub pantele mari ale
acoperiºului.
z

pentru aceeaºi suprafaþã utilã
cu a cazului precedent, suprafaþa de
teren ocupatã este redusã, respectiv
aria construitã ºi fundaþiile sunt mai
mici, ceea ce conduce la micºorarea valorii investiþiei iniþiale.
Dezavantaje:
z scara necesarã circulaþiei verticale, mai puþin apreciatã de copii ºi
bãtrâni, aduce un plus de suprafaþã
construitã, deci costuri suplimentare;
z cu cât scad pantele acoperiºului, suprafaþa spaþiului perimetral
neutilizat din mansardã devine mai
mare;
z izolarea termicã insuficientã a
mansardei poate duce la rãcire
excesivã iarna ºi supra-încãlzire
vara.
Casa cu parter ºi etaj reprezintã
o variantã confortabilã ºi pretenþioasã uneori, comparativ cu varianta parter ºi mansardã.
z

continuare în pagina 98 ®

De regulã, funcþiunile aferente
zonei de zi (active) sunt distribuite la
parter, mansarda preluând zona de
noapte (odihnã).
Avantaje:
z separarea celor douã zone
funcþionale este apreciatã de
locatari;
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dealer
MASINI DE FORAT CARIERE, STUDII GEOTEHNICE SI PUTURI DE APA
JOD este un utilaj hidraulic
manevrabil in totalitate prin radiocomanda, destinat forajelor in rocaa, pana
la diametrul de 89 mm, ceea ce il face
foarte potrivit pentru forarea gaurilor
de dinamitare in cariere de piatra sau
alte locuri care reclama astfel de
proceduri. Este dotat cu un cap rotativ
cu percutie care asigura un cuplu de
rotatie si viteza de 400 Nm, respectiv
0 – 300 rpm si o energie de percutie si
frecventa de 270 Nm/percutie,
respectiv 59 Hz. Cei 100 CP ai motorului Perkins supe
ersilentios furnizeaza,
prin intermediul pompelor hidraulice,
debite de ulei de 100 l/min. la 175 barr
si 50 l/min. la 175 bar pentru percutie,
respectiv rotatie. Masina are inclusa o
n debit de 50 l/min.
pompa de apa cu un
la o presiune de 30 bar pentru
curatirea gaurii de foraj. Cu o greutate
de numaii 4.000 kg si un mast fixat pe
un brat articulat in 3 puncte, JOD poate

fora pe orizontala de la inalltimea de
250 mm pana la 5.300 mm, pe verticala
de la inaltimea maxima de 2.000 mm,
cu posibilitatea rotirii transversale a
mastului cu 1800.
GEO – EASY 10 si GEO – EASY 20 sunt
masini proiectate pentru efectuarea
de teste statice pana la 100
0 kN,
respectiv 200 kN, teste dinamice
grele, prelevarea de probe de sol cu
foraj rotativ sau cu perccutie. Ambele
masini sunt actionate de cate un
motor in 2 cilindri B&S de 18 CP pe
benzina. Circuitelle hidraulice sunt
proiectate diferit, astfel incat: Geo –
Easy 10 are 3 pompe cu presiuni de
150+220
0+220 bar, care asigura forte
de extragere/impingere de 18.000 kg,
respectiv 11.000 kg, iar Geo – Eassy 20
are 3 pompe cu presiuni de
150+150+350 bar, care asigura forte
de extragere/impingere de 28.000
0 kg,
respectiv 20.500 kg. Capul rotativ este
actionat de 2 motoare hidraulice,
furnizand un cuplu ma
axim de 350 kgm
si viteza de rotatie maxima de 100 rpm.
Ambele masini sunt dotate cu telecomanda prrin cablu.

4 pompe hidraulice: 2 pompe cu debite
de 120 l/min. si presiuni de 300 bar si
2 pompe cu debite de 40 l/min. si prresiuni de 160 bar. Capul rotativ dezvolta
un cuplu si o viteza maxime de 20.000 Nm,
respectiv 320 rpm, avand o deplasare
de 3.500 mm de-a lungul mastului,
fortele de extractie/impingere sunt
de 3.50
00 kg, respectiv 6.000 kg, iar
mastul se poate inclina lateral ±250.
Masina mai este dotata cu o menghina
dubla cu desurubare si o pompa cu
surub cu debit variabil (0 – 600 l/min.)
la o presiune de 25 bar pentru fluidul
de foraj. Miscarile masinii sunt dirijate
prin radiocomanda.
Caracteristicile esentiale ale acestor masini sunt usurinta in exploatare
si transporr t (pot fi, de asemenea,
montate pe camion), precum si performanta si versatilitatea. 

JOY 4 este un utilaj hidraulic destinat forajelor verticale si inclinate cu
care se pot aborda diferite tehnici de
foraj: cu snec, cu rotopercutie, cu aer,
cu ciocan de fund, in orice tip de sol.
Motorul masinii, Perkins supersilentios
cu o putere de 100/118 CP, actioneaza

GEO - EASY

JOD

JOY 4
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Din punct de vedere funcþional,
distribuþia, cu mici variaþii, este
aceeaºi.
Avantaje:
z utilizarea întregii suprafeþe a
nivelului 2, toate încãperile având
înãlþime constantã.
Dezavantaje:
z scara de acces la etaj, cu dezavantajele prezentate mai sus;
z întreþinerea dificilã ºi costisitoare a paramentului înalt.
Casa cu parter, etaj, mansardã
ºi/sau casã cu trei nivele sunt tipuri
de clãdiri cu suprafeþe construite ºi
desfãºurate mari, care asigurã un
grad de confort deosebit. Sunt
locuite de obicei de familii mari care
însumeazã trei generaþii, au un
numãr mare de dormitoare, spaþii
comune familiei, bãi, bucãtãrii de
mari dimensiuni ºi, în plus, spaþii
pentru primire, jocuri º.a. Sunt prevãzute, de obicei, în mansardã sau
lângã bucãtãrie cu spaþii pentru personalul de serviciu.

98

Beneficiarii acestor tipuri de case
pot, de regulã, sã suporte costurile
sporite pentru consumul de energie
ºi întreþinerea clãdirii.
Dezavantajele rezultã din înãlþimea mare: circulaþia pe scara interioarã, întreþinerea faþadei ºi a
acoperiºului de mari dimensiuni.
Casa pe douã nivele ºi intrare
la nivelul intermediar este utilizatã
pe terenurile denivelate sau pentru
casele cu demisol ºi parter.

Zona de intrare este situatã la
jumãtatea distanþei dintre cele douã
nivele, accesul la acestea fãcându-se prin intermediul a douã rampe
de scarã, una descendentã ºi alta
ascendentã.
Înãlþimea nivelelor este completã.
Din punct de vedere funcþional, cele
douã variante de amplasare diferã:
z casa pe teren denivelat are la
nivelul inferior spaþiile zonei de zi,
deschise spre terase, spaþiu verde,
curte;
z casa cu demisol are, de regulã,
spaþiile de locuit la parter, demisolul
fiind utilizat pentru alte activitãþi.
Demisolurile bine luminate primesc
uneori spaþii de dormit sau bucãtãrii
cu anexe.
Avantaje:
z accesul de la zona de intrare la
cele douã nivele se face prin intermediul unor scãri egale cu jumãtate
din nivel;
z o bunã utilizare a pantei
terenului;
z în cazul demisolului, pierderile
de cãldurã pot fi sensibil mai mici.

Dezavantaje:
z între cele douã nivele circulaþia
verticalã se face pe o înãlþime
întreagã de nivel, scara trecând prin
zona de intrare, care este mai rece;
z demisolul, parþial sau total,
trebuie foarte bine izolat termic ºi
hidrofug;
z protecþia demisolului împotriva
intemperiilor trebuie realizatã
printr-un soclu rezistent la apã, din
materiale asociate imaginii faþadelor.
Casa cu trei nivele decalate are
trei nivele, dintre care unul la jumãtatea înãlþimii între celelalte douã.
Reprezintã tipul ideal de clãdire pentru terenuri în pantã, cele trei nivele
fiind complet supraterane, iluminate
ºi ventilate natural.

Modul de organizare funcþionalã
pe cele trei planuri poate fi diferit în
funcþie de direcþia de acces. De obicei,
spaþiile pentru dormit se amplaseazã
la ultimul nivel, celelalte douã preluând spaþiile active comune întregii
familii ºi spaþii de primire.
Avantaje:
z circulaþia pe verticalã este
comodã;
z comunicarea vizualã ºi spaþialã
este realizatã între cele trei nivele.
Ca dezavantaje menþionãm cã
structura de rezistenþã necesitã un
sistem mai elaborat.
Analiza criticã a tipurilor de clãdiri
de locuit din lemn poate conduce la
o concepþie raþionalã, costuri diferenþiate în funcþie de necesitãþile ºi
posibilitãþile beneficiarului ºi influenþa amplasamentului. 
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O nouã generaþie de anrobate bituminoase,
la temperaturi scãzute, pentru îmbrãcãminþi rutiere
ing. Gabriela Giuºcã – SC Consilier Construct SRL
Anrobatele bituminoase preparate la temperaturi scãzute reprezintã o alternativã avantajoasã faþã de
anrobatele tradiþionale. Ele permit, datoritã procedeului de fabricaþie specific, scãderea temperaturii de
fabricaþie în centrale cu cca 90 0C, deci cu 70–80 0C faþã de temperaturile practicate în mod obiºnuit.
Aceastã soluþie este în momentul de faþã cea mai economicã ºi se adapteazã perfect instalaþiilor industriale existente – staþii continue sau discontinue de fabricare a mixturilor asfaltice – genereazã economii de
energie în centralele de fabricare de 40–50% ºi o reducere considerabilã a emisiilor de gaze. Invenþia
aparþine cercetãtorilor francezi ºi, începând cu acest an, este propusã spre aplicare pe scarã industrialã
constructorilor rutieri.
PRINCIPIUL DE FABRICAÞIE
Realizarea anrobatelor la temperaturi scãzute se bazeazã pe
urmãtorul principiu: se usucã parþial
amestecul de agregate care
formeazã scheletul mineral al anrobatului bituminos astfel încât sã se
extragã parþial apa naturalã a granulelor, restul fiind utilizatã în etapa
urmãtoare, respectiv în procesul de
anrobare a granulelor. Pentru reuºita
anrobãrii, poate fi fãcut chiar un
aport de apã înaintea introducerii
bitumului, astfel încât sã fie mai bine
controlat conþinutul rezidual în apã al
amestecului. Uscarea parþialã a
agregatului reduce considerabil
energia necesarã eliminãrii apei.
Apa rezidualã realizeazã o spumare
naturalã a bitumului, creând astfel
spontan autospumarea bitumului ºi
anrobarea granulelor de agregat.
Autospumarea bitumului (care
poate fi favorizatã prin adaos de aditivi specifici), ca ºi conþinutul în apã
rezidualã a mixturii bituminoase la
90 0C (de preferinþã cuprinsã între
0,2 ºi 0,7%) tind sã diminueze vâscozitatea amestecului, conferindu-i
astfel o bunã maniabilitate, chiar la
acest nivel de temperaturi scãzute.

PUNEREA ÎN OPERÃ A MIXTURILOR
ASFALTICE PREPARATE
LA TEMPERATURÃ SCÃZUTÃ
Temperatura mixturilor la ieºirea
din staþiile de preparare este de 90 0C
(+/-10 0C). Mixtura este încãrcatã în
camioane acoperite cu prelate ºi
transportatã la locul de punere în
operã.
Punerea în operã se face conform tehnologiei clasice (strat de
amorsare, finisor, compactor). Temperatura de aplicare ºi de compactare este cuprinsã între 70 ºi 90 0C.
În ceea ce priveºte energia de
compactare necesarã pentru a
atinge compactitatea impusã de
normele aplicate mixturilor asfaltice
la cald, aceasta trebuie sã fie puþin
mai ridicatã, respectiv numãrul de
treceri al compactoarelor sã fie mai
mare.
Dupã finisare, aspectul suprafeþei
stratului realizat este comparabil cu cel
al unei mixturi clasice la cald tradiþionalã (rugozitatea geometricã HS este
cuprinsã între 0,55 ºi 0,85 mm).
Este important faptul cã timpul de
rãcire a unui anrobat de acest tip
este de douã ori mai mic decât cel al
unui anrobat la cald, de aceea trebuie acordatã o atenþie deosebitã
distanþelor de transport admisibile.

Redãm mai jos schema de principiu pentru fabricarea anrobatelor la
temperaturi scãzute.
Anrobate la cald
Uscare totalã (180 0C) → Anrobare (160 0C) → Stocare (150-160 0C)
→ Punere în operã (130-140 0C)
Anrobate la rece
Uscare parþialã (95 0C) → Anrobare (90 0C) → Stocare (90 0C)
Punere în operã (70-90 0C)
APLICAREA INDUSTRIALÃ
A PROCEDEULUI
Aplicarea în centralele de fabricare
a mixturilor asfaltice a noului procedeu presupune adaptãri minore.
Astfel, este necesarã montarea unei
rampe pentru apã, echipatã cu un
debitmetru pentru controlul conþinutului de apã al agregatelor înaintea
spumãrii bitumului în faza numitã
„malaxare umedã”.
Adaptarea se aplicã indiferent de
tipul centralei de fabricaþie: în flux
continuu (în echicurent sau în contracurent) sau discontinuu.
Mixturile pot fi stocate timp de 4 ore
de la fabricaþie în bene încãlzite.
Prin noul procedeu se pot realiza
toate tipurile de mixturi asfaltice.
În anul 2006, tehnologia a fost
extinsã pe teritoriul Franþei, oferind
beneficiarilor o soluþie economicã ºi
nepoluantã.
continuare în pagina 106 ®
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Un calcul fãcut în Franþa privind
evaluarea economiei de energie în
condiþiile aplicãrii noii tehnologii a
condus la urmãtoarea concluzie: la
fabricarea unei tone de anrobat bituminos la temperaturã scãzutã se
realizeazã 50% economie de energie,
ceea ce corespunde la circa 40 kWh.
Concomitent scade ºi emisia de CO2/t.
În cadrul lucrãrilor de valorificare
a noii tehnologii, s-a utilizat bitum
pur 35/50 sau 50/70 aditivat cu un
aditiv multifuncþional în scopul optimizãrii spumãrii bitumului, calitãþii
anrobãrii ºi înseºi performanþelor
mixturii la rece.
Fezabilitatea procedeului a fost
verificatã ºi cu lianþi 20/30 ºi 70/100.
Validarea procedeului cu lianþi elastomeri (gama lianþilor Appia) a fost
experimentatã numai în laborator.
AVANTAJELE APLICÃRII ANROBATELOR
PREPARATE LA TEMPERATURI
SCÃZUTE
La prepararea anrobatelor,
temperatura de fabricare este
practic divizatã în douã.

Aceasta antreneazã un confort de
punere în operã, dispariþia aproape
completã a fumului ºi a mirosului iritant de pe ºantier, deci un confort al
echipelor de lucru ºi riveranilor.
Mixtura preparatã la temperaturi
scãzute nu se lipeºte de bena
camioanelor, de malaxor, de finisor,
ceea ce reduce utilizarea solvenþilor.
Este important de subliniat cã procedeul de fabricare a acestui tip de
anrobate este compatibil cu utilizarea
agregatelor provenite din anrobate
reciclate. Se pot astfel economisi
resursele naturale de materiale ºi
contribuie la reducerea emisiilor.
Bineînþeles, mixturile preparate la
temperaturã scãzutã sunt ele înseºi
reciclabile.
Verificarea caracteristicilor mecanice,
a rezistenþei la ornieraj ºi la obosealã a
acestui tip de mixturi la rece a demonstrat
cã aceste caracteristici sunt similare celor
obþinute pe mixturile fabricate prin procedeul clasic, la cald, în condiþiile utilizãrii
aceloraºi materiale ºi dozaje.

CONCLUZII ªI PERSPECTIVE
Mixturile asfaltice la temperaturi
scãzute pentru drumuri reprezintã o
soluþie ecologicã ºi economicã.
Astfel, costul energetic (consumul
de combustibil) ºi efectul asupra
mediului înconjurãtor (emisiile de
gaze) la prepararea acestor mixturi
este mult mai redus (la jumãtate)
faþã de mixturile clasice, evitându-se
în acelaºi timp supra-încãlzirea
inutilã a materialelor ºi tratându-se
cu grijã pierderea apei libere ºi
legate în jurul temperaturii de 100 0C.
În plus, aceastã soluþie se
adapteazã perfect echipamentelor
industriale existente fãrã modificãri
costisitoare de utilaje.
Mixturile la rece reprezintã o veritabilã alternativã faþã de anrobatele
tradiþionale, în mãsura în care într-un
bilanþ general acestea prezintã un
bilanþ de mediu corespunzãtor, conservând totodatã performanþele
mecanice, echivalente cu cele ale
anrobatelor la cald. 

Betoane de înaltã rezistenþã
COMPORTAREA LA FISURARE
C. LEÞIA, C. MÃGUREANU – Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca
Folosirea betonului de înaltã rezistenþã (HSC) pânã la 60 N/mm2 a devenit un lucru obiºnuit în ultimii ani.
HCS nu înseamnã doar o rezistenþã crescutã, dar ºi o durabilitate mai mare ºi, implicit, o reducere a
întreþinerii structurilor din beton de înaltã rezistenþã cu o viaþã mai lungã.
Fenomenul fisurãrii este foarte important în ceea ce priveºte cerinþele de asigurare a calitãþii ºi a
durabilitãþii. Comportarea îmbunãtãþitã a betoanelor de înaltã rezistenþã înseamnã diminuarea distanþei
dintre fisuri ºi a deschiderii fisurilor din încãrcãri de calcul.
PROGRAMUL EXPERIMENTAL
Programul experimental constã
în încercarea la încovoiere a
unsprezece grinzi. Toate grinzile au
lãþimea de 125 mm, înãlþimea de
250 mm ºi o deschidere L0 = 3.000 mm.
Rezistenþa betonului în ziua încercãrii a fost de 90 N/mm2 (C80/90).
Caracteristicile mecanice ale
armãturii se regãsesc în tabelul 1.
Toate grinzile sunt prevãzute cu
armãturã longitudinalã de înaltã
aderenþã. Proprietãþile acestora sunt
detaliate în tabelul 2.
Schemele de încercare sunt
prezentate în fig. 1

Toate grinzile au fost testate
folosind un sistem hidraulic ºi au fost
încãrcate cu douã forþe concentrate
egale, F. Distanþa între cele douã
forþe concentrate a fost aceeaºi de
L1 = 1.000 mm.
Ambele capete ale grinzii erau
libere sub încãrcãri la rotaþie ºi
translaþie. La fiecare treaptã de
încãrcare, citirile sãgeþii la mijlocul
grinzii ºi efortului au fost înregistrate
ºi direcþia de dezvoltare a fisurilor a
fost marcatã pe suprafaþa grinzii.
Efortul maxim de compresiune a fost
înregistrat la mijlocul deschiderii prin
ceasuri lipite care au fost dispuse

Fig. 1: Scheme de încercare

Tabelul 1: Caracteristici mecanice ale armãturii

Tabelul 2: Parametrii elementelor încercate la încovoiere

pe o faþã a grinzii în zona întinsã.
Grinzile au fost supuse unor creºteri
monotone ale încãrcãrii pânã la
rupere. Încãrcarea monotonã este
aplicatã în trepte de 1/10 pânã la
forþa de rupere calculatã.
REZULTATUL ÎNCERCÃRILOR
Grinzile au fost proiectate astfel
încât sã cedeze din moment încovoietor. Toate grinzile au dezvoltat
fisuri verticale în zona de moment
constant înainte de ruperea finalã
din cauza strivirii betonului. Fig. 2
aratã dezvoltarea fisurilor sub
încãrcãri.
Momentul de rupere experimental Mu(exp) este momentul la care
este atinsã încãrcarea de rupere în
timpul încercãrii.
Momentul fisurãrii
Momentul fisurãrii Mcr este, de
obicei, estimat folosind modulul de
rupere astfel:

unde:
fr – modulul de rupere;
yt – distanþa de la axa neutrã la
fibra extremã întinsã a grinzii.
Momentul de inerþie experimental
al secþiunii fisurate este determinat
pe baza teoriei deformaþiilor elastice
astfel:

continuare în pagina 110 ®
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unde:
Fy – încãrcarea care duce la
curgerea armãturii de oþel;
a – braþul forþei tãietoare;
L0 – deschiderea liberã a grinzii.
Definiþia teoreticã tradiþionalã a Icr
determinatã pe secþiunea fisuratã
poate fi consideratã pentru grinzile
simplu armate:

unde:
n = Es/Ec;
c – înãlþimea axei neutre.
Rezultatele momentelor de
inerþie (teoretic ºi experimental) ale
secþiunii fisurate sunt prezentate în
tabelul 3 ºi fig. 3.

Fig. 2: Dezvoltarea fisurilor sub încãrcãri

Fig. 3: Mexpcr vs ρ
Tabelul 3: Rezultatele momentelor de inerþie (teoretic ºi experimental)

Tabelul 4: Valorile experimentale ºi teoretice Mcr ºi Mu

Tabelul 5: Valorile experimentale Mcr pentru w = 0,1 mm ºi Mu.
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Crescând procentul ρ, valoarea
lui Icr creºte.
Tabelul 4 prezintã momentele de
fisurare (Mcr) ºi limitã (Mu) teoretice
ºi experimentale (ACI, EC2 ºi standardele româneºti) la elementele
încercate.
Fisurarea secþiunii are loc atunci
când întinderea în fibre atinge
valoare modulului de rupere.
Dupã modelul din CEB+EC2,
momentul la care un element
fisureazã nu depinde de procentul
de armãturã. Explicaþia rezidã în faptul cã cea mai mare parte a elementelor din beton armat fisureazã
pe parcursul vieþii lor (efectele
datorate eforturilor de întindere din
contracþia timpurie a betonului).
Rezultatele obþinute aratã cã
valoarea momentelor experimentale
este mai mare decât a celor teoretice determinate conform CEB+EC2
ºi standardelor româneºti.
Crescând procentul ρ, valorile
Mexpcr cresc.
Momentul experimental de fisurare pentru deschiderea fisurilor
w = 0,1 mm ºi momentul de rupere
sunt prezentate în tabelul 5.
CONCLUZII
Crescând cantitatea de armãturã
ρ, momentul fisurãrii creºte.
Valorile lui Icr(exp) sunt mai mici
decât valorile lui Icr(th).
Momentul experimental (Mcr ºi Mu)
este mai mare decât valorile teoretice (EC2 ºi standardele româneºti).
Armãtura este mai eficientã la
reducerea deschiderii fisurilor ºi,
odatã cu creºterea cantitãþii de
armãturã, deschiderea fisurilor
scade. 
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TERMOCLIMA
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 destinat încãlzirii spaþiilor de dimensiuni medii ºi industriale. Este
proiectat pentru realizarea cerinþelor speciale, siguranþã ºi uniformitate 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 confecþionate din oþel tratat special pentru a rezista la temperaturi
foarte ridicate ºi la coroziune.
Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radiante 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:
z o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;
z un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;
z un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;
z o articulaþie metalicã;
z 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 TERMOCLIMA SRL
Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timiºoara,
Te l . : 0 2 5 6 / 2 5 0 . 2 5 0 - 1 , F a x : 0 2 5 6 / 2 5 0 . 2 5 5 , E - m a i l :
info@termoclima.ro 
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