
Transparenþa… matã!

Gurile rele, mai rele decât cele ale
þaþelor de pe marginea uliþelor, cleve-
tesc întruna (ºi nu fãrã temei) despre
mãsluirea licitaþiilor privind lucrãrile din
sectorul construcþiilor.

ªi asta nu pentru cã ar fi strugurii
acri ºi nu poþi ajunge la ei, ca în
povestea cu vulpea, ci pentru cã licita-
þiile navigheazã în ape din ce în ce mai
tulburi, fiind accesibile cu prioritate doar
pentru „scafandri“ echipaþi cu ochelari
speciali (furnizaþi chiar de beneficiari),
ochelari prin care vãd rezultatul favorabil
lor cu mult înaintea celorlalþi competitori. 

Beneficiarul lucrãrilor (în majoritate
statul), pe baza unui (ºi nu unor) singur
criteriu (cel al ºpãgii), se joacã de-a
ºoarecele cu pisica cu mai mulþi doritori,
cu toate cã ei ºtiu de la început destinaþia
fondurilor cãtre „investitorii strategici“.
Cine sunt aceºtia? Nu trebuie sã-i cãu-
taþi cu lumânarea, pentru cã sunt la
vedere, de seamã ce unii dintre ei
câºtigã en gros tot ceea ce este mai
consistent în materie de fonduri ºi, ca
recompensã, o parte din aceste fonduri
burduºesc buzunarele bieþilor funcþio-
nari publici ºi, nu în ultimul rând, ale
marilor mahãri politici, aflaþi temporar
sau de mai mult timp, în fruntea
bucatelor.

Aceºti „beneficiari“ de sume grase
ies deseori la rampã atunci când sunt
luaþi în seamã de presã, spunând cã
totul este transparent ºi deci normal.
Normal în accepþiunea lor, desigur, pen-
tru cã nu i-a interesat ºi nu îi intere-
seazã nici cât negru sub unghie de ce
zic unii sau alþii. Zicala cu „câinii latrã,
caravana trece“ este, dacã vreþi, imnul
lor personal de pe urma cãruia se
îmbogãþesc cu nemiluita.

„Transparenþa“ apare din belºug
atunci când justiþia catadicseºte sã-i
punã pe rol pentru a da socotealã
privind averile ºi bunurile pe care nu le
pot justifica. Scara pe care se înºirã

nominalizãrile începe de sus, de la
administraþia statului, trecând pe la
primãrii, consilii locale, poliþie ºi, nu în
ultimul rând, pe la… justiþie – justiþie
care n-ar trebui sã fie „oarbã“ în propria
ogradã.

Sã revenim la acest cuvânt – trans-
parenþã – „drag“ celor care vor sã ne
demonstreze caracterul democratic al
oferirii de contracte pentru lucrãri de
investiþii. Din pãcate, puþine sunt
cazurile în care se joacã fair-play.
Un exemplu „transparent“ fiind cel legat
de lucrãrile de infrastructurã.

Domeniul cel mai solicitat în prezent
ºi în viitor, infrastructura, reprezintã
terenul unor aprige dispute, pentru cã
aici este ciolanul cel mai mare ºi mai
consistent. Cum apare transparenþa în
acest caz? Sã zicem cã este vorba
despre infrastructurã rutierã, feroviarã
sau utilitarã. Punctul de plecare este
caietul de sarcini, documentul în care
sunt stipulate condiþiile tehnice, tehno-
logice, materiale ºi de servicii solicitate
de beneficiar, toate încadrându-se la cel
mai tentant preþ.

Vorbind despre o licitaþie care prevede
lucrãri de la 100.000 euro pânã la sute
de milioane, mai toþi „bârfitorii“ spun cã
totul se desfãºoarã pe aranjamente.
Palma se bate cu mult înainte de a fi
lansatã licitaþia, condiþiile din caietul de
sarcini fiind „dictate“ chiar de cãtre
viitorul câºtigãtor. Cum? Sã exemplificãm
cu doar câteva elemente: adicã inse-
rarea unor condiþii minimale ºi în acelaºi
timp eliminatorii. Dacã este vorba despre
o ºosea, lucrurile sunt destul de
„transparente“.

O societate, pentru a câºtiga concursul
(de împrejurãri, am spune), ar trebui sã
aibã o cifrã de afaceri de 200 milioane
de euro. În situaþia în care una are doar
195 milioane de euro, este eliminatã din
start.

Un alt punct din caietul de sarcini se
referã la capacitatea tehnicã a construc-
torului, adicã obligativitatea unor dotãri
cum ar fi o staþie de asfalt în funcþiune
pe o razã de 30 km.

Ce se întâmplã cu cei care o au la
31 km? ªi de ce o staþie în proprietate
când existã suficient de mulþi furnizori ai
acestui produs, capabili sã asigure
necesarul solicitat?

Eºti deci la 31 de km ºi n-ai staþie,
adio licitaþie!

Exemplul cu asfaltul este similar ºi
pentru staþia de betoane, ca sã nu mai
vorbim cã tot prin caietul de sarcini se
prevede existenþa (pentru unele lucrãri)
ºi a unei fabrici de… borduri!?

Potrivit acestei judecãþi… transpa-
rente, de ce nu se cere constructorului
sã aibã ºi o fabricã de utilaje necesare
pe ºantier, o benzinãrie, un restaurant etc.?

La lucrãri de instalaþii, se cere ca
societatea sã aibã cel puþin 20 de insta-
latori cu minimum 10 ani de experienþã
(cinci sau opt nu ajung) pentru a nu fi
eliminatã.

Aceste exemple sunt, sã zicem, mai
clare faþã de altele rafinate ºi perfide
încât oricãrui participant îi este greu sã
le descifreze ºi, ca atare, sã poatã
acuza licitatorul.

Mai direct sau mai pe ºleau, cum
se spune, domeniul licitaþiilor aºa-zise
publice care asimileazã multe miliarde
de euro anual este complet distor-
sionat, viciat ºi virusat, condamnân-
du-ne, poate, pe mai departe la o
„Transparenþã… matã“.

Cine ºi când ne va scãpa de o
asemenea meteahnã? Sau transpa-
renþã… transparentã nu existã?

Ciprian Enache
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FIBRE METALICE – FM ªI/SAU
FIBRE DIN POLIPROPILENÃ – FPP?
Trebuie subliniatã încã de la

început diferenþa esenþialã dintre
cele douã tipuri de fibre: simplist
vorbind, fibrele metalice sunt fibre
„de rezistenþã“, în timp ce fibrele din
polipropilenã sunt fibre „contra
fisurãrii“; altfel spus, FM sunt pentru
armare dispersã, în timp ce FPP
sunt un „adaos“ pentru reducerea
riscului apariþiei fisurilor din con-
tracþie în faza de întãrire timpurie a
betonului.

Betonul armat cu FM poate fi
considerat un sistem „bicomponent“
ductil, cu efect principal al fibrelor în
stadiul II de lucru, în timp ce betonul
cu FPP este mai curând un material
„monocomponent“, cvasifragil, în
care efectul fibrelor se simte în sta-
diul I de lucru. FM „controleazã“
deschiderea ºi repartiþia fisurilor,
în timp ce FPP „încearcã“ reducerea
riscului apariþiei lor încã din faza
timpurie. Deci cele douã tipuri de
fibre nu se exclud, ci mai curând se
completeazã, ele jucând roluri dife-
rite, în stadii de lucru ale betonului
diferite.

În general, cantitatea de FM pen-
tru un metru cub de beton rezultã
dintr-un calcul de rezistenþã ºi defor-
maþii ale pardoselii, în timp ce canti-
tatea de FPP este mai curând
rezultatul unor teste de fisurare com-
parative efectuate în laborator.

Am insistat poate puþin mai mult
asupra acestui aspect, pentru cã,

deºi sunt „foarte tentante“ ca preþ ºi
dozaj – costul pe metru cub de beton
fiind de circa 5 ori mai mic faþã de
fibrele metalice, trebuie sã fie foarte
clar cã betonul cu FPP nu poate
înlocui betonul armat cu FM. Ba dim-
potrivã, FPP pot ajuta betonul cu FM
sã nu fisureze în perioada de
întãrire, existând situaþii, în special la
grosimi mici de beton/ºapã în care,
pe lângã fibrele metalice necesare
din condiþii de rezistenþã, este reco-
mandat sã se adauge în beton ºi
fibre din polipropilenã, pentru redu-
cerea riscului de apariþie a fisurilor.

FIBRELE DIN POLIPROPILENÃ
AUSTROFASER – MUREXIN

Tipuri de fibre
Fibrele Austrofaser sunt fabricate

din polipropilenã purã – 100%, fapt
ce le conferã proprietãþi fizice,
mecanice ºi chimice deosebite.
Polipropilena este absolut inertã ºi
stabilã, nu corodeazã, este rezis-
tentã la alcalii, este antistaticã ºi
antimagneticã având o durabilitate
practic nelimitatã.

Se fabricã trei tipuri de fibre
denumite în funcþie de lungimea lor,
ambalate în pungi de hârtie degra-
dabilã, la cantitãþi care sã permitã o
dozare simplã ºi rapidã atât la sta-
þiile de betoane, cât ºi la ºantier
dupã cum urmeazã:

Austrofaser PP 6 mm (pungi de
0,15 kg);

Austrofaser PP 12 mm (pungi
de 0,15, 0,75, 0,90 kg);

Austrofaser PP 18 mm (pungi
de 0,90 kg).

Caracteristici principale:
material: 100% polipropilenã;
culoare: alb;
secþiune: rotundã;
diametru: 7 dtex (32 μm);
lungime: 6, 12, 18 mm;
densitate: 0,91 g/cm3, conform

DIN 53479;
r e z i s t e n þ ã  l a  f i s u r a r e :

30-34 cN/dtex, (280-315 N/mm2);
alungire la fisurare: 80-140%;
punct de topire: 163 0C – 170 0C,

conform DIN 53736;
temperaturã de aprindere:

330 0C, conform ASTM D 1929;
variaþie de volum: < 5% la

120 0C/10 min.;
conductivitate electricã: fãrã;
solubilitate în apã: insolubil.

EFECTUL FPP AUSTROFASER ASUPRA
CARACTERISTICILOR BETONULUI
Încercãrile iniþiale de laborator

efectuate pe un beton clasa C25/30,
cu un dozaj de 0,7 kg fibre la un
metru cub de beton, au evidenþiat o
îmbunãtãþire generalã a caracteris-
ticilor betonului, exprimatã prin
creºteri în procente faþã de betonul
fãrã fibre (tabelul 1).

Verificarea la fisurare
Se poate observa cã iese în evi-

denþã efectul benefic principal –
acela de îmbunãtãþire a comportãrii
la fisurare (100%). Testele de labo-
rator sunt efectuate cu „metoda
inelului“ în conformitate cu norma
austriacã referitoare la betoane cu
fibre. 

–
FIBRE DIN POLIPROPILENÃ – FPP AUSTROFASER

PENTRU BETOANE, MORTARE ªI ªAPE

ing. Mihalache PÃUN –  Product Manager Murexin, Baumit România

Tabelul 1

FPP Austrofaser – din pungã, în beton
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Imaginile din figura referitoare la
verificarea la fisurare aratã clar dife-
renþa dintre betonul cu FPP ºi cel
fãrã. Din punctul de vedere al
fisurãrii, betonul cu FPP Austrofaser
se încadreazã în clasa FS1 ºi FS2.

Explicaþia pe care au gãsit-o
specialiºtii este aceea cã fibrele
din polipropilenã „atrag“ o anumitã
cantitate de apã în jurul lor, care
este apoi „cedatã“ betonului în peri-
oada de întãrire. Acest „fenomen“
este denumit ºi „protecþie interioarã“
a betonului, prin similitudine cu pro-
tecþia „exterioarã“ a betonului dupã
turnare.

Verificarea comportãrii la foc
Un alt avantaj important al uti-

lizãrii fibrelor din polipropilenã este
acela al îmbunãtãþirii comportãrii la
foc a betonului. Testele de laborator
efectuate dupã norma austriacã
referitoare la cãptuºeli pentru tunele
au stat la baza încadrãrii în clasa
BB2, ceea ce înseamnã cã procentul
de „desprinderi“ este mai mic de 2%,
faþã de acelaºi beton, dar fãrã fibre,
care s-a deteriorat complet – 100%
în urma încercãrii.

ASPECTE PRACTICE PRIVIND
UTILIZAREA FPP AUSTROFASER
Domenii de utilizare
FPP Austrofaser se folosesc în

betoane destinate executãrii de ele-
mente din beton simplu, beton armat
clasic, beton armat cu plase, beton
armat cu fibre metalice, beton pre-
comprimat – monolit sau prefabricat,
cu scopul principal de reducere a
riscului de fisurare în faza de întãrire
ºi de îmbunãtãþire generalã a carac-
teristicilor de rezistenþã ºi durabili-
tate a betonului.

Fibrele din polipropilenã Austro-
faser s-au utilizat, cu precãdere pânã
în prezent, în domeniul pardoselilor
industriale – în special la reabilitãri
cu suprabetonare în varianta cu strat
de uzurã Murexin Bodenhärter ºi
finisare cu elicopterul, sau în vari-
anta cu finisaje epoxidice, în dome-
niul ºapelor pentru clãdiri de locuinþe
ºi birouri, la mortare de consolidare
ºi reparaþii, la betoane ºi mortare
aplicate prin torcretare etc.

FPP Austrofaser pot fi folosite ºi
la fabricarea ºapelor ºi mortarelor
uscate – predozate ºi amestecate în
fabricã – de diferite tipuri, livrate la
sac sau la siloz, cu aplicare manualã
sau mecanizatã – în special a celor
destinate execuþiei de lucrãri spe-
ciale de reabilitare, consolidãri ºi
reparaþii, precum ºi a ºapelor
autonivelante ºi a celor fluide.

Dozarea
Pentru utilizãrile curente, fibrele

se adaugã în betonul/mortarul
proaspãt, la staþia de betoane sau
direct în autobetonierã la ºantier.
În cazul producerii de cantitãþi mici
la faþa locului, se adaugã în
betonierã dupã amestecarea tutu-
ror componenþilor.

Dozarea este simplã: se calcu-
leazã necesarul de pungi corespun-
zãtor cantitãþii de beton ºi se

introduc pungile „cu
totul“ direct în beton,
hârtia fiind solubilã în
apã.

Dozajul recoman-
dat este de:

0,75 kg/m3 PP6
sau PP12 pentru ºape;

0,90 kg/m3 PP12
sau PP18 pentru beton.

CONCLUZII
Fibrele din polipropilenã nu sunt

fibre de armare (dispersã) de rezis-
tenþã, ele nu înlocuiesc fibrele de
armare metalice, ci le completeazã;
am putea spune cã sunt fibre de
„armare la contracþie“ în perioada de
întãrire a betonului.

Utilizarea fibrelor din polipro-
pilenã Murexin Austrofaser – la
betoane, mortare ºi ºape – are drept
rezultat o îmbunãtãþire generalã a
calitãþii acestora, în primul rând prin
reducerea riscului de fisurare în
perioada de întãrire, dar ºi prin
creºterea valorilor caracteristicilor
de rezistenþã ºi durabilitate.

Utilizarea fibrelor pentru un anume
proiect, cu un anumit material (beton,
microbeton, mortar special, ºapã
normalã, ºapã autonivelantã etc.)
ºi/sau o anumitã tehnologie (semius-
cat sau fluid, cu aplicare manualã
sau mecanizatã) este bine sã se
facã în cunoºtinþã de cauzã, motiv
pentru care recomandãm o con-
sultare prealabilã a Serviciului Tehnic
de la Baumit România, pentru cã în
primul rând suntem Partenerul Dvs.
ºi dorim ca totul sã fie OK! 

Testarea în laborator privind comportarea la foc

Verificarea la fisurare – beton fãrã fibre Verificarea la fisurare – beton cu FPP Austrofaser

FPP Austrofaser în ºape fluide pentru pardoseli



Sistemul de stabilizare a solului 
INJECTÃRI CU RÃªINÃ SINTETICÃ URETEK

CAZURILE CELE MAI FRECVENTE DE DETERIORARE A CLÃDIRILOR,
CARE POT FI REMEDIATE PRIN INJECTARE

• Sol umplut
Când solul este excavat în procesul de construire  ºi este depozitat

tranzitoriu, apoi reaºezat, capacitatea de rezistenþã scade faþã de
starea iniþialã. În cazul clãdirilor construite cu subsol pot apãrea dife-
renþe în nivelul de surpare, care pot provoca într-o perioadã de timp
medie sau lungã (mai mult de 10 ani) crãpãturi, chiar substanþiale, în
pereþii clãdirilor,

• Spargerea de þevi, furtunuri ºi alte conducte
Una dintre cauzele principale ale surpãrii solului este spãlarea

subsolului în urma lichidelor scurse din conductele subterane.
• Structura de bazã alcãtuitã necorespunzãtor
Una din situaþiile frecvente care provoacã surparea solului apare

atunci când sarcina transmisã pe sol de fundaþie este mai mare decât
rezistenþa permisã de cãtre sol. O altã cauzã este consolidarea
greoaie, lentã a solurilor coezive.

• Lucrãrile în pãmântul de lângã clãdiri
Lucrãrile în pãmântul din vecinãtatea clãdirilor, în special în soluri

necoezive (nisip ºi pietriº), sau lucrãrile efectuate fãrã precauþie pot
cauza, de asemenea, surpãri periculoase ale terenului.

• Uscarea straturilor apropiate de suprafaþã
În timpul perioadelor îndelungate fãrã precipitaþii, solul poate elimina

o cantitate însemnatã de apã (ex. prin evaporare), proces în urma

cãruia sub nivelul terenului, pânã la aproximativ 2 m adâncime, pot
apãrea contractãri ale solului, respectiv micºorãri ale volumului. Aceste
contracþii nu sunt niciodatã uniforme, deoarece subsolul are o structurã
eterogenã, iar razele soarelui nu ajung direct ºi uniform de la suprafaþã.

Existã multe alte cauze care pot duce la deteriorarea clãdirilor.
Rezumãm doar câteva:

• solurile care se surpã, situaþie care necesitã verificarea preala-
bilã, mãrind suprafaþa de cercetare;

• modificãrile din sensul scurgerii apelor ºi a debitului lor;
acestea sunt, de exemplu, urmãri ale construcþiilor în curs, de pe lângã
terenurile deteriorate;

• diferenþele între diferitele încãperi ºi adâncimi de bazã ale
clãdirilor, care sunt în concordanþã directã cu criteriile de proiectare
utilizate;

• lipsa unei structuri de bazã la dimensiunile necesare, mai
ales în cazul monumentelor istorice sau al acelor clãdiri ale cãror pãrþi
au fost construite în perioade diferite;

• suprasarcina formatã din greutatea unei cantitãþi de pãmânt
din vecinãtatea unei construcþii, (de exemplu când se construiesc grã-
dini ornamentale);

• influenþele dinamice: vibraþiile cauzate de circulaþia vehicu-
lelor de mare tonaj sau de utilaje mari;

• diferenþele de compoziþie ºi densitate ale solului datorate
diferitelor etape de consolidare;

• soluri compuse din diferite forme de pietriº.

CONDIÞII DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI URETEK
Tipuri de sol

Tehnologia Uretek poate fi utilizatã în aproape orice tip de sol.
O excepþie foarte rarã o constituie solurile cu preponderenþã organicã
(soluri care conþin o cantitate mare de materie organicã). Acestea sunt
soluri uºor comprimabile. În unele cazuri chiar poate fi aplicatã
aceastã metodã, dar atunci trebuie avute în vedere ºi alte intervenþii. În
cazul solurilor cu compoziþie organicã sau de lut ºi al solurilor plastice,
se recomandã sã se efectueze cercetãri mai amãnunþite ºi de
adâncime mai mare pentru a verifica dacã e posibilã o compactare.
La unele structuri foarte deteriorate s-ar putea sã fie necesare unele
lucrãri de întãrire. Intervenþiile de ridicare mai mare a structurilor (de
ordinul centimetrilor), fac neapãrat necesarã verificarea rezistenþei ºi
flexibilitãþii acestora astfel ca, la proiectarea ridicãrii, sã se poatã avea în
vedere aceste date, pentru a se evita o eventualã deteriorare a structurii.

Surpãrile de sol cauzate de alunecãri de teren pot fi tratate doar
dacã aceste miºcãri se stabilizeazã, sau dacã injectarea cu Uretek
este însoþitã de alte intervenþii suplimentare de stabilizare, care trebuie
sã fie permanent supravegheate de specialistul clientului.

TEHNOLOGIA DE INJECTARE URETEK
La injectarea Uretek, caracteristicile substanþelor componente ale

rãºinii determinã apariþia unei presiuni care depinde de particularitãþile
mediului în care se face injectarea. De aceea, rezistenþa lor poate sã
depãºeascã 50 t/m2 (500 kPa) capacitate portabilã la presiune. Presiunea
cu care este injectatã rãºina în sol este de câþiva bari. Astfel, se poate
evita deteriorarea mai gravã a elementelor, a structurilor afectate care
urmeazã sã fie consolidate/stabilizate.

Solidificarea rãºinii se face într-un timp foarte scurt (15 minute).
Dupã ce reacþia între cele douã componente se finalizeazã, caracteris-
ticile rãºinii,   respectiv volumul ºi capacitatea portantã, ajung la forma finalã.
Caracteristicile rãºinii nu se schimbã semnificativ nici în prezenþa apei.

În cei peste 30 de ani de când au fost injectate, rãºinile au fost
supuse la un ºir de teste ºi examene prin care a fost controlatã capa-
citatea de rezistenþã în timp. Concluzia: caracteristicile chimico-fizice
nu au suferit schimbãri semnificative în aceastã perioadã.

Societatea noastrã acceptã comenzi din România ºi Republica Moldova.
O primã operaþiune constã într-o evaluare gratuitã a pagubelor

clãdirii de cãtre specialistul firmei Uretek Ro. 

Tehnologia Uretek a fost dezvoltatã pentru repararea structurilor de la clãdiri alunecate, drumuri, rambleuri de drumuri, terasa-
mente ºi piloni de poduri, precum ºi pentru stabilizarea altor structuri. De asemenea, tehnologia Uretek permite remedierea
problemelor cauzate de slãbirea subsolului sau de realizarea necorespunzãtoare a construcþiilor. Cu tehnologia Uretek se pot repara
surpãrile accidentale fãrã a fi necesarã demolarea întregii structuri ori a unor pãrþi din ea sau fãrã sãparea unor ºanþuri prealabile
în vederea stabilizãrii. Stabilizarea structurilor deteriorate care au suferit surpãri sau ridicarea nivelului acestora poate fi urmãritã
pe întreg parcursul procesului de injectare, proces care, în caz cã e necesar, poate fi întrerupt pe loc.

Uretek deep-injections

Fisuri
apãrute
din
cauza
solului
slab
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(Continuare din numãrul anterior)
CLÃDIRI CU PEREÞI STRUCTURALI

DIN BETON ARMAT
Principalele deficienþe cu carac-

ter sistematic ieºite la ivealã la
cutremurul din 1977 se referã la:

fisurarea la 450 a elementelor
verticale (pereþi plini ºi montanþii
pereþilor cu goluri) din solicitarea la
forþa tãietoare ºi care uneori, în
cazurile când armarea inimilor
pereþilor era realizatã din oþel neductil
(plase sudate din STNB), a fost
însoþitã chiar de ruperi ale planºelor
de armãturã;

fisuri înclinate pronunþate în
riglele de cuplare, uneori mergând
pânã la crãpãturi cu aspect de
rupere;

mai rar, fisuri verticale în
zonele de capãt ale unor pereþi,
denotând apropierea de stadiul de
cedare la compresiune.

La verificãrile prin calcul ale
clãdirilor având pe inimile pereþilor
structurali numai armãturi locale, s-au
detectat cazuri în care pereþii
respectivi sunt insuficient asiguraþi la
forþa tãietoare în raport cu exigenþele
din prescripþiile actuale de proiectare
antiseismicã. Dacã la cutremurele
din 1977, 1986 ºi 1990 aceasta nu
s-a materializat prin avarii, este
vorba de o lipsã de acoperire pentru
care s-au luat mãsuri de remediere.

În cazurile arãtate mai sus,
mãsurile de intervenþie recomandate
sunt urmãtoarele:

a. Pentru pereþii cu fisuri la 450,
dacã armarea curentã a inimii este
realizatã din plase de oþel ductil
(OB 37 sau PC 52), este suficientã o
reparare a fisurilor prin injectarea cu
rãºini epoxidice. Dacã pentru
armarea inimii s-au folosit plase
sudate din STNB ºi acestea au
prezentat ruperi, este necesarã
placarea pereþilor respectivi cu
beton armat, de preferinþã pe

ambele feþe. Aceeaºi mãsurã poate
deveni necesarã ºi în situaþiile când,
la pereþii cu armãturã pe inima dis-
continuã, rezultã din verificarea prin
calcul un grad de asigurare insufi-
cient la forþa tãietoare.

Alcãtuirea ºi armarea placãrilor
sunt asemãnãtoare cu ale celor
folosite la consolidarea pereþilor por-
tanþi din zidãrie de cãrãmidã. Înainte
de executarea placãrilor, se reparã
fisurile din peretele existent prin
injectare cu rãºini epoxidice ºi se
practicã prin forare goluri φ25-30 mm
la 45-50 cm distanþã (fig.16), în care
se introduc armãturile de susþinere a
plaselor din placãri ºi apoi se umplu
cu lapte de ciment.

b. Pentru riglele de cuplare
fisurate în câmp la 450, mãsurile de
remediere aplicate în mod obiºnuit
dupã cutremurul din 1977 au constat
în repararea prin injectare a fisurilor.
Dacã aceste fisuri au fost mai pro-
nunþate, devenind crãpãturi cu
aspect de ruperi, a fost necesar sã
se meargã pânã la demolarea inte-
gralã a betonului riglelor de cuplare
respective, cu pãstrarea armãturilor
existente ºi suplimentarea dupã caz
a etrierilor ºi apoi rebetonarea.

Atât timp cât armarea longitudi-
nalã a riglei se menþine aceeaºi,
chiar dacã se aplicã mãsura radicalã
de demolare ºi rebetonare, inter-
venþia trebuie consideratã numai ca
o reparaþie ºi nu ca o consolidare,
întrucât gradul de asigurare al riglei
nu creºte, astfel cã, la un viitor
cutremur puternic, pot reapãrea
aceleaºi defecþiuni.

Frecvenþa destul de redusã a
cutremurelor puternice vrâncene ºi
faptul cã deteriorarea riglelor de
cuplare reprezintã o avarie de impor-
tanþã minorã pentru siguranþa
ansamblului unui perete structural
cu goluri, aplicarea soluþiei cu demo-
larea ºi rebetonarea riglelor,
admiþând necesitatea repetãrii
aceleiaºi operaþii dupã fiecare
cutremur puternic, nu trebuie consi-
deratã ca exageratã.

c. Fisurile verticale în zonele de
capãt ale pereþilor, cauzate de
suprasolicitarea lor în situaþia când
lucreazã la compresiune, reprezintã
defecþiuni deosebit de periculoase ºi
necesitã cãmãºuirea capetelor
respective, cu demolarea prealabilã
a betonului fisurat ºi rebetonarea
odatã cu execuþia cãmãºuirii, ca în
fig. 17.

Sisteme de consolidare ºi de reparare
post-seism (III)

ing. Fãnel-Eduard IORGA

Fig. 16

continuare în pagina 12
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REPARAÞII LA PEREÞII PORTANÞI
ªI NEPORTANÞI DIN ZIDÃRIE

Scopul reparaþiilor la pereþii de
zidãrie care prezintã fisuri din acþi-
unea cutremurelor este de a restabili
continuitatea zidãriei în dreptul
fisurilor, prin unul din procedeele
enumerate mai jos, în funcþie de
importanþa structuralã a peretelui ºi
de amploarea avariilor.

În toate soluþiile, peretele de
zidãrie existent trebuie sã fie în pre-
alabil decopertat prin îndepãrtarea
tencuielilor, local sau dupã necesi-
tate pe toatã suprafaþa peretelui.
Înainte de executarea reparaþiei,
suprafaþa peretelui se curãþã prin
periere energicã cu perii de sârmã,
suflare cu aer comprimat ºi spãlare
cu jet de apã.

Repararea cu scoabe 
Se folosesc scoabe din oþel

beton φ6 sau φ8 mm, dispuse pe
ambele feþe ale peretelui, perpendi-
cular pe direcþia fisurii ºi ancorate în
rosturile orizontale ale zidãriei în
gãuri φ25-30 mm, care, dupã montarea
scoabelor, se umplu cu mortar de
ciment (fig.18).

Repararea prin reþeserea zidãriei
În porþiunea avariatã se desface

zidãria existentã ºi se înlocuieºte cu
o zidãrie nouã, asigurându-se
þeserea acesteia cu cea învecinatã.
Înainte de montarea zidãriei de
înlocuire, suprafaþa de contact a
zidãriei existente învecinate se
trateazã prin vopsire cu lapte de
ciment cu adaos de aracet (fig. 19).

Repararea prin injectarea fisurilor
Injectarea se face cu mortar de

ciment de marca M50, fluid. Dupã
curãþarea suprafeþelor peretelui, se
aplicã pe ambele feþe un strat de

mortar de ciment de 3–4 cm grosime
în porþiunile unde urmeazã sã se
facã injectarea. Concomitent cu
aceasta, se introduc în fisuri, în
dreptul rosturilor zidãriei, ºtuþuri
(þevi) din PVC φ8 mm, la intervale de
circa 1 m, ºi se astupã.

Dupã întãrirea mortarului, se
executã injectarea prin ºtuþuri cu
pompe de tip special, la o presiune
de ≤ 3 atm., în ordinea de jos în sus
ºi þinând de fiecare datã destupat
ºtuþul prin care se injecteazã ºi cel
imediat urmãtor. Când mortarul
injectat refuleazã în ºtuþul urmãtor,
se opreºte pompa, se astupã ºtuþul
prin care s-a fãcut injectarea ºi se
trece la cel urmãtor, destupând pe
cel care urmeazã în continuare. 

În cazul pereþilor interiori nestruc-
turali cu avarieri mai grave, devine
mai avantajoasã demolarea lor în
întregime ºi înlocuirea, de preferinþã,
cu pereþi din materiale uºoare, din
gips-carton.

REPARAÞII LA ELEMENTELE
STRUCTURALE DIN BETON ARMAT
Repararea prin injectarea fisurilor

La elementele structurale din
beton armat (stâlpi, grinzi, pereþi,
rigle de cuplare, plãci), injectarea
fisurilor se face de regulã folosind
rãºini epoxidice, ºi anume:

la fisuri cu deschideri sub 2 mm:
rãºina epoxidicã;

la fisuri cu deschideri între 2 ºi
5 mm: chit epoxidic format dintr-un
amestec de rãºinã epoxidicã ºi filler
(în proporþii egale în greutate).

Injectarea se face tot prin ºtuþuri,
dispuse pe traseul fisurilor la fel ca
în cazul injectãrilor cu lapte de
ciment. ªtuþurile se plaseazã:

la elemente cu grosime (lãþime)
pânã la 200 mm, pe o singurã faþã,
la distanþe de 250–300 mm în lungul
fisurii;

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18

urmare din pagina 10

continuare în pagina 14
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la elemente cu grosime (lãþime)
mai mare, pe ambele feþe, la dis-
tanþe de 100–150 mm ºi dispuse
decalat.

Înainte de executarea injectãrii se
decoperteazã elementul de beton
armat prin îndepãrtarea tencuielii, pe
o lãþime de 50 – 80 mm de o parte ºi
de alta a fisurii, ºi se executã, cu o
bormaºinã sau o maºinã rotopercu-
tantã, orificiile necesare pentru intro-
ducerea ºtuþurilor. Adâncimea orificiilor
se recomandã sã fie de circa 20 mm.
Se monteazã apoi ºtuþurile ºi se
fixeazã în poziþie prin aplicare cu
ºpaclul a unui strat de chit epoxidic în
lungul fisurii, dupã care se astupã.
Ordinea de destupare succesivã a
ºtuþurilor pe mãsura execuþiei injec-
tãrii este aceeaºi cu cea descrisã
pentru injectãrile cu mortar de ciment
ale zidãriilor.

Repararea grinzilor fisurate
prin placare cu þesãtura din fibrã
de sticlã înglobatã în chit epoxidic

O soluþie specificã pentru repa-
rarea inimilor grinzilor de beton armat
care prezintã fisuri înclinate din
suprasolicitarea la forþa tãietoare este
cea prin placare cu þesãtura din fibre
de sticlã înglobatã în chit epoxidic.

Placarea se aplicã pe ambele
feþe ale grinzii ºi are drept scop
restabilirea continuitãþii inimii în
dreptul fisurilor înclinate ºi supli-
mentarea capacitãþii de preluare
a eforturilor principale de întindere.
Operaþiunea de placare poate fi pri-
vitã nu numai ca o reparaþie, dar ºi
ca o consolidare cu caracter local.

Placarea este alcãtuitã din 1–3
straturi de fibre din sticlã, alternate
cu straturi de chit epoxidic. Numãrul
necesar de straturi din fibrã de sticlã

se stabileºte pe baza verificãrii prin
calcul a grinzii la forþa tãietoare, ºi
anume suplimentul de forþa tãietoare
capabilã ce se realizeazã prin
placare într-o secþiune datã se deter-
minã cu relaþia:

ΔQ = nstRsth0    [1]
unde:
nst = numãrul de straturi de fibrã

din sticlã;
Rst = rezistenþa de calcul la întin-

dere a fibrelor de sticlã, care se
poate lua Rst = 25 daN/cm2;

h0 = înãlþimea utilã a grinzii.
Din relaþia [1] , dacã se cunoaºte

suplimentul necesar de forþã tãie-
toare capabilã, se determina nst.

Soluþia este eficientã numai în
mãsura în care betonul grinzii este
de bunã calitate, fãrã segregãri sau
degradãri din coroziune.

Acelaºi sistem se utilizeazã ºi
pentru repararea fisurilor de la intra-
dosul plãcilor de planºee.

În final, se poate spune cã
tehnica reparãrii elementelor din
beton armat fisurate, inclusiv în
cazurile când fisurile sunt produse
de solicitãri seismice, este în con-
tinuã evoluþie, atât sub aspectul
materialelor utilizate, cât ºi sub cel al
procedeelor de execuþie.
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Nou –  practic –  eficient
MILLCELL® –  izolator de înaltã performanþã

inovativ

durabil

multifuncþional

ecologic

În sezonul de varã, am
uitat recomandãrile fãcute
cu atâta „cãldurã“ înainte de
1990 de a ne pune pe timpul
rece o „hainã în plus“, dar nu
trebuie sã uitãm cã trãim alte
vremuri în care confortul
ambiental ºi menajer este
reconsiderat pentru a duce o
viaþã decentã. Proverbul cu
„vara sanie ºi iarna car“ este
mai actual ca oricând, fie ºi
pentru faptul cã astãzi existã suficiente soluþii tehnice ºi tehnologice,
aparaturã ºi servicii care sã ne îndemne la o analizã a posibilitãþilor de a
realiza, cu prioritate, lucrãri specifice pentru asigurarea reabilitãrii termice
a clãdirilor existente sau pentru cele nou construite. Investiþia fãcutã în
acest scop este de un randament superior, iar recuperarea sumelor este
eficientã în timp.

Procesul la care ne referim, cãruia i se adaugã protecþia în general a
clãdirilor ºi a altor pãrþi ale acestora pentru prevenirea infiltraþiilor de
exemplu, nu este unul oarecare de seamã ce, la nivel guvernamental,
s-au acordat o serie de înlesniri pentru determinarea celor în cauzã sã
purceadã degrabã la economisirea energiei ºi, pe aceastã cale, la
îmbunãtãþirea coeficientului termic al clãdirilor.

În acest spirit, unele firme ºi-au completat portofoliul ofertelor
incluzând materiale ºi tehnologii care pot fi considerate, pe drept cuvânt,
ca fiind revoluþionare.

Aprecierea nu este una la întâmplare, ea având acoperire în rezul-
tatele obþinute în multe þãri europene sau pe plan internaþional.

SC FOREVER PIPE introduce deci cu prioritate, pe piaþa materialelor
de construcþii din România, produsul denumit MILLCELL – un material
nou obþinut din expandarea sticlei sub formã de granule de diferite
mãrimi. MILLCELL-ul este folosit în principal în infrastructuri rutiere ºi
feroviare, la sisteme de izolaþii termice ºi fonice pentru clãdiri civile ºi
industriale ºi sisteme de terase înierbate.

Prezentarea domeniilor
de folosinþã a MILLCELL-ului
a început din nr. 27 (iunie 2007)
al Revistei Construcþiilor.

Iatã în continuare alte
lucrãri la care se preteazã a
fi utilizat acest material,
pentru a se realiza izolaþii
termice performante.
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Raport de compresibilitate = 1,3:1
Asigurã raportul optim între capacitatea de încãrcare

ºi valoarea lambda.

EXEMPLE DE APLICAÞII:
case detaºabile/mobile/modulare, clãdiri de

apartamente;
case cu consum energetic redus;
fundaþii pentru hale;
ateliere/spaþii de producþie;
ºcoli;
sãli de gimnasticã;
patinoare;
depozite frigorifice;
grãdini hibernale;
piscine interioare ºi exterioare;
acoperiºuri carosabile pentru parcãri subterane;
acoperiºuri carosabile în general;
platforme de parcare etc.

AVANTAJE:
utilizare simplã fãrã adaosuri de materiale;
aplicare/montare independentã de condiþiile meteo;
nu necesitã lucrãri de ajustare cu inserþii ºi colþare;
rezistenþã la presiuni mari;
timp redus de montare;
capilaritate de scurgere;
utilizabil în zone umede ºi uscate la preluarea

sarcinilor;
tehnologie simplã de aplicare - montaj;
nu necesitã lucrãri suplimentare precum nivelarea

excavaþiilor, umplerea cu pietriº ºi nisip fin pânã la stratul
de beton sãrac;

economie de timp a lucrãrilor etc.

De menþionat cã Societatea comercialã FOREVER
PIPE posedã licenþa MILLCELL® ºi va produce aceste
materiale în România.

Detaliu: izolaþie sub placa de fundaþie fãrã talpã la subsol, cu stratul de
nisip prevãzut pânã la adâncimea siguranþei anti-îngheþ

Detaliu: izolaþie sub placa de fundaþie cu subsol dedesubt

Fundaþie elaboratã geometric, cu izolaþie MILLCELL®

Loc de excavaþie cu izolaþie termicã substructuralã MILLCELL®.
Placa se aplicã direct

Lugoj, jud. Timiº, str. Herendeºti nr. 10
Tel.: 0256/351.550, 0256/350.867; Fax: 0256/350.851

MILLCELL® – Izolaþii termice
la structuri portante
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Hidroizolaþii
la fundaþii, subsoluri, rezervoare de apã, 
structuri de inginerie civilã, piscine,
poduri, rezervoare de apã potabilã etc.

Cu produsele SUPERFLEX D1 ºi

SUPERFLEX D2, domeniul de uti-

lizare al hidroizolaþiilor minerale a

cãpãtat o nouã dimensiune. Pentru

cã SUPERFLEX D1 / D2 conferã

siguranþã ºi în cazul celei mai mari

solicitãri ºi rãmâne flexibil ºi pe supra-

feþe de aplicare cu risc de crãpare.

Un alt avantaj este productivi-

tatea mare, care rezultã din apli-

carea simplã ºi rapidã. Pentru cã

SUPERFLEX D1 este monocompo-

nent – pur ºi simplu amestecaþi cu

apã – ºi gata.

Superflex D1 se dovedeºte astfel

a fi foarte comod de utilizat.

SUPERFLEX D1 / D2 este reco-

mandat pentru interioare ºi exterioare,

de exemplu pentru hidroizolarea

pereþilor exteriori ai subsolurilor,

fundaþiilor, rezervoarelor, suprafeþelor

pereþilor ºi pardoselilor în spaþii

umede sau cu apã. Este adecvat ºi

pentru hidroizolarea soclurilor contra

stropilor de apã, ºi ca hidroizolaþie ori-

zontalã sub pereþi, precum ºi ca

hidroizolaþie intermediarã în zona fun-

daþiei în cazul construcþiilor noi, sau la

hidroizolarea ulterioarã.

Avantaje SUPERFLEX D1:

aplicare rapidã ºi simplã;

întãrire fãrã contracþii;

impermeabil la apã, chiar ºi în

cazul apei sub presiune;

preia fisurile de minimum 0,4 mm;

rezistent la îngheþ ºi îmbãtrânire;

monocomponent;

poate fi acoperit cu plãci de

gresie ºi faianþã;

rezistent la sulfat.Pulverizarea hidroizolaþiilor pe bazã de ciment
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Avantaje SUPERFLEX D2:

întãrire ultra rapidã: reacoperire

dupã numai 90 min.;

trafic pietonal sau montare de

plãci  ceramice la numai 4 ore de la

aplicare;

întãrire independentã de

condiþiile meteo, chiar ºi în lipsa

aerului;

întãrire fãrã contracþii sau fisuri,

chiar dacã este supus vântului

puternic sau UV;

aderenþã excelentã, inclusiv la

substrat umed;

impermeabil la apã, inclusiv

la apã cu presiune;

preia fisuri mai mari de 1 mm,

chiar ºi la temperaturi reduse;

rezistenþã la UV, îngheþ ºi la

îmbãtrânire;

sistem hidroizolaþii ºi placãri

ceramice cu adezivul f lexibi l

DEITERMANN KM FLEX more,

KM FLEX etc.

DEITERMANN DS se utilizeazã

pentru hidroizolarea substratului

mineral fãrã r isc de f isurare.

DEITERMANN DS este potrivit

pentru interioare ºi exterioare. Astfel

SUPERFLEX D1 / D2 ºi DEITER-

MANN DS permit hidroizolarea

sigurã ºi protecþia construcþiilor în

urmãtoarele cazuri:

umiditatea solului;

apã de suprafaþã ºi de infiltrare

fãrã presiune;

apã cu presiune (adâncime 3 m)

în cazul substratului din beton;

rezervoare pânã la 15 m

coloanã de apã (hidroizolare interioarã).

Stabilirea tipului de solicitare la

apã trebuie sã se realizeze înaintea

executãrii hidroizolaþiei, cât mai

devreme cu putinþã. Se poate aplica

pe suprafeþele curate ºi sãnãtoase de

beton ºi zidãrie, precum ºi pe

suprafeþe de tencuialã din ciment.

Aplicarea se realizeazã în douã–trei

straturi, fiecare cu acoperire completã.

SUPERFLEX D1 / D2 ºi DEITER-

MANN DS pot fi acoperite în zona

soclurilor ºi cu o tencuialã. În acest

scop se aplicã un strat pulverizat de

DEITERMANN AS Fix. Pe hidroizo-

laþiile cu SUPERFLEX D1 / D2 ºi

DEITERMANN DS se poate circula

pietonal deja dupã 24 ore, ºi dupã

3 zile suportã solicitãri mecanice.

Solicitarea la apã a stratului de hidro-

izolaþie se poate realiza dupã 7 zile.

Pentru hidroizolarea colþurilor ºi a

rosturilor în cazul apei fãrã pre-

siune, sunt disponibile benzile de

etanºare SUPERFLEX. Acestea se

pot insera simplu ºi sigur în stratul

de SUPERFLEX D1 / D2. 

Turn de apã

Hidroizolaþie orizontalã sub pereþii subsolurilor

Hidroizolaþia soclurilor împotriva stropirii

BUCUREªTI TRADING SA
The Grand Offices Marriott

Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucureºti
telefon: 021/403.41.13, fax: 021/403.41.16 

e-mail: office@bucurestitrading.ro, deitermann@b.astral.ro
web: www.bucurestitrading.ro, www.deitermann.ro
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Etanºarea integralã a rosturilor
mobile sau a celor de construcþie
reprezintã un factor determinant în
ceea ce priveºte asigurarea unei
bune hidroizolaþii a structurilor de
retenþie sau excludere a apei.

Realizatã din PVC de înaltã densi-
tate prin extrudare, gama de benzi
apa-stop Supercast PVC este special
proiectatã pentru a fi aplicatã în ros-
turile din betonul turnat in situ, pen-
tru a oferi o etanºare excelentã.
Utilizãrile tipice ale acestor materiale
speciale includ rosturi la rezervoare,
baraje, canale, diguri, subsoluri ºi
fundaþii, pereþi sau tunele. 

Gama Supercast PVC este
împãrþitã în douã tipuri de secþiuni:
Supercast Hydrofoil (fig. 1a), care
se amplaseazã central în rost, ºi
Supercast Rearguard (fig. 1b), care
se utilizeazã extern, la marginile ros-
tului. Datoritã faptului cã rezistã la
deplasãri ale rostului de pânã la
10 mm ºi la o presiune hidrostaticã
de pânã la 10 m, benzile Supercast
sunt folosite cu succes în toatã

lumea la crearea sistemelor de
etanºare a rosturilor. Aceste sisteme
mai conþin, pe lângã benzile apa-
stop, un filer de rost ºi un mastic de
etanºare care, de obicei, este pus în
operã peste un ruptor de legãturã.
Banda de rupere a legãturii are rolul
de a împiedica apariþia adeziunii pe
trei pãrþi a masticului de etanºare,
fapt care ar duce la o scurtare
considerabilã a duratei de lucru a
acestuia. 

Benzile Supercast PVC prezintã
un bulb amplasat central, conceput
special ca un suport pentru filerul de
rost. În cazul secþiunilor Hydrofoil,
acesta are o secþiune hexagonalã,
asigurând preluarea miºcãrii din rost
ºi, în acelaºi timp, o suprafaþã planã.
Din aceleaºi considerente, bulbul
benzilor Rearguard are o formã
trapezoidalã.

În cazul executãrii unui rost de
dilatare la un rezervor, putem folosi
o bandã Supercast Hydrofoil ampla-
satã central în cofraj (fig. 2).
Prinderea ºi menþinerea acesteia pe
poziþie în momentul turnãrii sunt

realizate prin legarea ei de armãturã,
fapt posibil datoritã existenþei unor
urechi de prindere aflate pe late-
ralele benzii, care sunt special
întãrite pentru a asigura o îmbinare
rigidã. Dupã decofrare este introdus
în rost Hydrocell XL, filer de rost din
polietilenã celularã reticulatã, semi-
rigid ºi non-absorbant. Datoritã
structurii reticulate, Hydrocell XL
este rezistent la presiunea lateralã ºi
la cea hidrostaticã, având o reve-
nire de 98% dupã o compresiune
de 50%. Alte caracteristici ale
acestui filer sunt: o bunã rezistenþã
chimicã, transferul scãzut al încãr-
cãrilor la muchiile rosturilor, nu
extrudeazã ºi nu conþine bitum.
Masticul de etanºare folosit va fi
Thioflex 600, o pastã multicompo-
nentã pe bazã de polimeri polisul-
fidici care se aplicã la rece. Înainte
de aplicarea masticului, ne vom
asigura cã suprafaþa rostului este
uscatã, curatã ºi nu este îngheþatã.
Atunci când Thioflex 600 este folosit
împreunã cu Hydrocell XL, nu mai
este necesarã amplasarea unui
ruptor de legãturã, rolul acestuia
fiind preluat de cãtre Hydrocell XL.

Sisteme de etanºare

Fig 1: a. Supercast Hydrofoil,
b. Supercast Rearguard

a

b

Fig. 2: Rost de dilatare: 1. Hydrocell XL; 2. Supercast Hydrofoil; 3. Thioflex 600
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Thioflex 600 se aplicã în rosturi
având deschiderea între 5 ºi 50 mm
prin turnare sau cu ajutorul pistolului.
În exemplul de faþã, lãþimea reco-
mandatã a rostului supus presiunii
hidrostatice este de 20 mm. Raportul
optim lãþime/adâncime al masticului
în rosturile care preiau miºcãri
ciclice va fi de 2:1, adâncimea mini-
mã a rostului umplut cu mastic fiind
de 10 mm în cazul suprafeþelor din
beton.

Dacã dorim sã executãm un rost
de dilatare orizontal la o structurã
subteranã (fig. 3), putem folosi o
bandã Supercast Rearguard, care va
fi întinsã ºi fixatã înainte de a turna
betonul. În acest caz, putem utiliza
pe post de filer Fibreboard o placã
fibrolemnoasã impregnatã cu bitum,
rezistentã la extrudare, care se
foloseºte la umplerea rosturilor
mobile ale elementelor turnate in
situ. Montarea Fibreboard se reali-
zeazã prin prinderea acesteia de
cofrag cu ajutorul unor cuie din
cupru, care vor avea floarea ieºitã în
exterior pentru a nu fi smulse împre-
unã cu placa fibrolemnoasã la
decofrare. 

În acest caz, înainte de aplicarea
masticului Thioflex 600 este nece-
sarã aplicarea unei benzi de rupere
a legãturii, cum este Expandafoam,
care este o bandã din polietilenã
celularã spongioasã non-absorbantã
ce poate fi folositã ºi ca filer ºi se
gãseºte sub formã de folie sau ºnur,
având o revenire în urma compresi-
unii de peste 70%.

Atunci când avem de-a face cu
rosturi în care sistemul apa-stop din

PVC ar necesita o cofrare complexã, se
poate folosi Supercast SW (foto 1, 2),
o bandã din elastomer sintetic de
înaltã performanþã, hidrofilã, gonfla-
bilã în contact cu apa. Având o secþi-
une rectangularã, benzile Supercast
SW rezistã la sãrurile din beton ºi
din pânza freaticã, asigurând o
etanºare eficientã ºi nefiind afectate
de ciclurile de umectare-uscare pe
termen lung. Gama Supercast SW
oferã soluþii simple de etanºare la
intrãrile conductelor, rosturi în plan
vertical ºi rosturi supuse la ºocuri,
având un procent al expansiunii
volumetrice de pânã la 300% ºi o
rezistenþã la presiunea hidrostaticã
de pânã la 50 m.

Oricare ar fi soluþia de etanºare
aleasã, SC Iridex Group Plastic, prin
intermediul Departamentului Materiale
de Construcþii, vã stã la dispoziþie
oferindu-vã consultanþã ºi o gamã
largã de materiale speciale de
construcþii. 

Fig. 3: Rost de dilatare orizontal: 1. Thioflex 600; 2. Expandafoam; 
3. Supercast Rearguard; 4. Beton de pozã; 5. Membranã hidroizolantã; 6. Fibreboard

Foto 1: Supercast PVC Foto 2: Supercast PVC ºi Supercast SW
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Sistemul TW PAGEL pe bazã
de ciment îndeplineºte condi-
þiile stabilite în normativele sani-
tare referitoare la materialele
pentru recipienþii de apã potabilã.

Domenii de utilizare
Sistemul TW PAGEL este  uti-

lizat la lucrãri de reparaþii ale
recipienþilor de apã potabilã, con-
ductelor ºi  instalaþiilor de epurare
a apelor.

Sistemul este format din
urmãtoarele materiale: 

TW05 PAGEL – Masã de
ºpaclu;

TW10 PAGEL – Amorsã +
Mortar fin;

TW 20 PAGEL – Mortar de
torcretare; 

TW 40 PAGEL – Mortar;
TW 80 PAGEL – Beton.

Repararea ºi protecþia instala-

þiilor de apã potabilã cu sistemul

TW PAGEL prezintã urmãtoarele

avantaje: conferã instalaþiilor rezis-

tenþe mecanice deosebite, frâneazã

procesele de coroziune ºi permite

difuzia vaporilor de apã.

Sistemul este aplicabil atât pe

suprafeþe orizontale, cât ºi pe

suprafeþe verticale în instalaþii de

apã potabilã ºi poate fi pus în

operã manual, dar ºi prin tor-

cretare (procedeu umed sau pro-

cedeu uscat).

Un avantaj deosebit este acela

cã sistemul nu favorizeazã dez-

voltarea microorganismelor ºi nu

are proprietãþi bactericide sau

fungicide.

Componentele sistemului TW

PAGEL sunt uscate, ele ames-

tecându-se numai cu apã în canti-

tatea prescrisã de producãtor.

În funcþie de adâncimea degra-

dãrilor, se pot folosi:

TW05 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 2 ºi 6 mm;

TW10 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 5 ºi 10 mm;

TW20 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 10 ºi 30 mm;

TW40 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 20 ºi 40 mm;

TW80 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 30 ºi 100 mm.

În continuare, vã prezentãm un

sistem de protecþie ºi reparaþie a

reþelelor de canalizare.

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Verile din ce în ce mai toride ridicã pe zi ce trece tot mai multe probleme legate de colectarea,
depozitarea ºi consumarea cu chibzuinþã a fiecãrei picãturi de apã, precum ºi evacuarea în condiþii
normale ºi igienice a apelor uzate. Exigenþele din acest punct de vedere pot fi asigurate folosind
materiale speciale pe care vi le prezentãm mai jos. Ele sunt recomandate pentru protecþia, hidroizo-
larea la interior ºi repararea recipienþilor de apã potabilã ºi a sistemelor de canalizare.

Protecþia ºi repararea instalaþiilor
de apã potabilã ºi canalizare

cu materiale ºi sisteme PAGEL 
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Sistemul KA PAGEL pe bazã

de ciment este utilizat la repararea

ºi acoperirea suprafeþelor de

beton, cãrãmidã sau mortar, care

sunt supuse unui atac chimic

deosebit.

Domenii de utilizare

Sistemul este indicat pentru

reparaþii sau acoperiri la: instalaþii

de epurare a apei, colectoare de

ape reziduale sau apã de ploaie,

sisteme de canalizare a apelor

reziduale, zone cu agresivitate

chimicã etc.

Sistemul KA PAGEL prezintã

urmãtoarele avantaje: rezistenþã

mãritã chiar ºi în medii foarte agre-

sive, rezistenþã la atac sulfatic

(industrie) sau sãruri de amoniu

(agriculturã), o aderenþã mãritã ºi o

stabilitate ridicatã pe suprafeþele

verticale ºi deasupra capului.

Sistemul este indicat atât pen-

tru aplicare manualã, cât ºi

prin torcretare. De asemenea,

mortarul se prelucreazã foarte

uºor (se amestecã doar cu apã).

Mortarul este predozat ºi însãcuit

în saci speciali antiumezealã, de

25 kg, uºor de manipulat. 

Sistemul este alcãtuit din

urmãtoarele materiale: 

MS02 PAGEL – Material de

protecþie contra coroziunii ºi strat

de aderenþã;

KA05 PAGEL – Masã de

ºpaclu;

KA20 PAGEL – Mortar de

reparaþie pentru canale.

În funcþie de adâncimea degra-

dãrilor, sistemul se utilizeazã:

KA05 PAGEL – pentru adân-

cimi cuprinse între 2 ºi 5 mm;

KA20 PAGEL – pentru adâncimi

cuprinse între 6 ºi 40 mm.



Sistemul Sun Modul
IDEAL PENTRU ACOPERIªURI

El reprezintã o soluþie optimã,

rapidã ºi economicã din punctul  de

vedere al manoperei ºi este adap-

tabil la orice tip de panou sandwich,

folosit pentru acoperiºuri de hale

industriale, depozite etc.

Pentru aplicaþiile din ce în ce mai

solicitate: acoperiºuri, luminatoare ºi

tavane false, una dintre soluþiile care

asigurã calitate ºi transparenþã este

aceea oferitã de policarbonatul

alveolar sau compact. Materialul

este tratat pentru protecþie la acþiu-

nea razelor ultraviolete. Proporþionalã

cu grosimea, transparenþa este de

circa 80% creând o difuzie excelentã

a luminii. Policarbonatul este disponibil

în culori diverse: neutru, transparent,

alb-opalin, bronz, verde sau albastru.

Rezistenþa la agenþii chimici – acizi,

minerali organici, baze, hidrocarburi

– este ridicatã.

Plãcile din policarbonat pot fi

curbate, tãiate, gãurite cu scule ºi

unelte obiºnuite, oferind posibilitatea

unei prelucrãri rapide.

Consultând specialiºtii SC IN

GROUP EXIM, puteþi sã vã convingeþi

în detaliu cã Sistemul Sun Modul

este ideal pentru orice tip de

acoperiº, ceea ce vã poate asigura o

lucrare modernã durabilã, esteticã

ºi, mai ales, funcþionalã. 

Multe ºi diverse sunt „necazurile“ cãrora sunt nevoiþi sã le facã faþã oamenii ori de câte ori intemperiile
sau alþi factori influenþeazã funcþionalitatea acoperiºurilor unor construcþii cu destinaþie industrialã, de
depozitare etc.

Procentul mare al construcþiilor afectate de infiltraþia apelor pluviale, cu consecinþe de disconfort, produce
destule bãtãi de cap celor pãgubiþi, perturbând, totodatã, procesele de producþie sau cele comerciale.

Specialiºtii în domeniu n-au avut ºi nu au liniºte încercând sã gãseascã „antidotul“ pentru rezolvarea
acestor situaþii.

Unul dintre ele, recent comercializat ºi pe piaþa construcþiilor din România, este cel oferit de
SC IN GROUP EXIM ºi se numeºte Sistemul Sun Modul.

IN GROUP EXIM SRL
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 44, Sector 3, Bucureºti, România

Tel./Fax: +40 21 345 22 08; Mobil: +40 722 32 52 39, +40 741 25 68 36
E-mail: inggrp@yahoo.com

www.ingroup.ro
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Lucrãri de hidroizolaþie
ºi hidrotermoizolaþie

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

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

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

TIONAL (Ham – Belgia):
Gama ARMOUR – membrane

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

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

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

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

Gama VINALAN – membranã PVC;
Gama SPECTRAROOF –

membranã TPE – poliolefinã
termoplasticã elastomericã.

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

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

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

NOU: hidroizolaþii la fundaþii
cu produsul SIKA – IGOLFLEX 

Avantaje:
aderenþã totalã pe suprafaþa

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

(produsul este pulverizat cu pompa
de mare presiune).

Garanþia tuturor lucrãrilor exe-
cutate de MEDIA CITY HP este
de 10 ani.

Lucrãri de referinþã executate
de MEDIA CITY HP:

Pasajele ºi podurile de pe
Autostrada Bucureºti-Constanþa
– Tronson I;

Comauto Meridian;
Dorobanþi 239 Office Building;
ProAuto;
PanVi tan;
Spi ta lu l  Col þea;
Rostock;
ansambluri rezidenþiale ºi

altele. 

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

E-mail: office@mediacityhp.ro
www.mediacityhp.ro
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Dispozitivul de aplicare cu mai multe bile
Pe platforme de acoperiºuri cu puþine penetraþii sau

obstacole, INSTA-STIK poate fi aplicat din abundenþã cu
ajutorul dispozitivului de aplicare cu mai multe bile
(MBA-28).

Adezivul pentru acoperiºuri INSTA-STIK este
compatibil cu urmãtoarele plãci izolante:

plãci din pânzã de sticlã;
plãci cu suprafaþa din pâslã bituminoasã;
plãci din fibre de piatrã;
plãci din polistiren extrudat (XPS);
plãci din polistiren expandat (EPS);
plãci izolante din sticlã celularã;
plãci izolante din plutã;
plãci din fibre de lemn.

Adezivul pentru acoperiºuri INSTA-STIKTM pentru
profesioniºti a fost conceput pentru fixarea plã-
cilor de izolare ºi a membranelor hidroizolante
polimerice dintr-un singur strat la o varietate de
substraturi pe acoperiºurile plate. Membranele
dintr-un singur strat trebuie sã fie cãptuºite cu vatã
mineralã. Compatibilitatea acestor membrane cu
orice strat adiacent trebuie doveditã. INSTA-STIK
este oferit într-un recipient presurizat portabil, care
nu necesitã nicio sursã exterioarã de curent. Este
un sistem cu aplicare la rece, adicã rapid, uºor
de utilizat ºi cu aderenþã rapidã.

INSTA-STIK
Adeziv profesional portabil

pentru acoperiºuri

Mod de utilizare a adezivului
INSTA-STIK pentru acoperiºuri

Înainte de a începe aplicarea adezivului
INSTA-STIK pentru acoperiºuri, asiguraþi-vã cã:
• substratul este curat ºi uscat;
• purtaþi ochelari ºi mãnuºi de protecþie.

1. Îndepãrtaþi cilindrul din cutie. Agitaþi bine timp
de minimum un minut, cu o miºcare lateralã,
înainte de a fixa furtunul.
2. Fixaþi racordul furtunului rotitor de la capãtul
furtunului de aplicare la piesa filetatã a valvei
cilindrului. Dupã ce l-aþi fixat în modul corespun-
zãtor, strângeþi bine.
3. Asiguraþi-vã cã valva de declanºare din alamã
ÎNCHIS/DESCHIS, fixatã la furtunul de aplicare, este în
poziþia ÎNCHIS.
4. Fixaþi vergeaua cu filet dublu la valva de declanºare
ÎNCHIS/DESCHIS a furtunului de aplicare. Strângeþi cu mâna.
5. Deschideþi încet valva de la capãtul cilindrului pânã
ce aceasta este complet deschisã. VERIFICAÞI
DACÃ NU SUNT SCURGERI. Dacã nu existã scurgeri,
INSTA-STIK poate fi aplicat.
6. Înainte de aplicarea adezivului pentru acoperiºuri
INSTA-STIK, deplasaþi încet valva de declanºare ÎNCHIS/
DESCHIS spre poziþia DESCHIS. Debitul poate fi controlat
de aceastã valvã ÎNCHIS/DESCHIS.
7. Cu aproximativ 5 secunde înainte sã opriþi jetul INSTA-STIK,
închideþi valva ÎNCHIS/DESCHIS deplasând declanºa-
torul cãtre poziþia ÎNCHIS. Este normal ca o cantitate micã
de adeziv sã se scurgã din ajutaj dupã închiderea valvei.
8. Pentru dimensiunile bilelor INSTA-STIK ºi distanþe con-
sultaþi tabelul 1.
9. La aplicarea adezivului INSTA-STIK, plãcile izolante tre-
buie aºezate cap la cap cu racorduri în zigzag în ºiruri
alternante. Plasaþi placa peste bilele adezive într-un interval
de trei minute. Cãlcaþi imediat pe plãci pentru a rãspândi
bilele, pentru a stabili un contact maxim. Continuaþi sã
mergeþi pe plãcile izolante la fiecare 5–7 minute pânã ce
izolaþia este bine fixatã, de obicei dupã 20–45 de minute.

Notã: Umiditatea afecteazã direct timpul de uscare. În
condiþii de umiditate scãzutã, trebuie sã cãlcaþi peste plãcile
izolante mai des, pânã ce acestea sunt bine fixate.

10. Atunci când este posibil, bilele trebuie distribuite pe
lãrgimea plãcilor izolante mai degrabã decât în lungime.
11. Dupã golirea recipientului de INSTA-STIK fixaþi
vergeaua ºi furtunul la un alt bidon de INSTA-STIK.

Procedurã: închideþi valva
recipientului, deschideþi valva
ÎNCHIS/DESCHIS a declanºa-
torului pentru a elibera pre-
siunea rezidualã. Purtând
mãnuºi ºi ochelari de protecþie,
desfaceþi racordul furtunului
rotitor de la recipient ºi montaþi-l
la un alt recipient. Aplicaþi ime-
diat adeziv INSTA-STIK.
12. Înainte de eliminare,
bidonul gol trebuie plasat
cu susul în jos în cutie, iar
valva trebuie deschisã
pentru a elibera presiunea
rezidualã.
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Adezivul pentru acoperiºuri INSTA-STIK este
compatibil cu urmãtoarele tipuri de substrat:

plãci impermeabile conglomerate din bucãþi de
lemn (plãci OSB);

membrane bituminoase acoperite cu nisip pe
acoperiºurile plate existente;

asfalt turnat;
plãci din beton;
plãci din metal galvanizat;
placaj.

Observaþii importante: În general, dar în special pen-
tru plãcile de metal galvanizat, suprafeþele trebuie sã nu
prezinte urme de ulei ºi unsori. Înainte de montare, capa-
citatea acoperiºului de a rezista la sarcinile vântului tre-
buie estimatã în conformitate cu cerinþele naþionale.
Pentru informaþii legate de compatibilitatea adezivului

pentru acoperiºuri INSTA-STIK cu alte materiale de con-
strucþie ºi substraturi decât cele menþionate, adresaþi-vã
biroului Dow sau distribuitorului local de produse INSTA-STIK.
În general, compatibilitatea dintre aderenþa straturilor adia-
cente ºi adezivele pentru acoperiºuri INSTA-STIK trebuie
sã fie doveditã de producãtorii straturilor.

Caracteristici ºi avantaje ale adezivului pentru
acoperiºuri INSTA-STIK:

rapid, curat ºi uºor de aplicat;
oferã o aderenþã bunã ºi rapidã;
necesitã puþin timp de pregãtire – încãlzirea nu este

necesarã;
nu este nevoie de amorsã;
siguranþã în utilizare – fãrã risc de incendiu;
curãþenie în timpul utilizãrii – fãrã fum, fãrã praf;
substratul nu este deteriorat de fixãrile mecanice;
fãrã punþi termice;
fãrã dispozitive de fixare vizibile pe partea infe-

rioarã a substratului;
randament ridicat: bidonul INSTA-STIK lipeºte

suprafeþe de pânã la 100  m2;
INSTA-STIK poate fi folosit pentru substraturi verti-

cale (ex. releveuri);
aplicare controlatã datoritã utilizãrii vergelei, un dis-

pozitiv de aplicare profesional.
Recomandãri suplimentare:

stocare la temperaturi între +15 0C ºi +30 0C pentru
a obþine cele mai bune rezultate;

temperatura ambientalã ºi a substratului: de la
+5 0C la +40 0C;

între utilizãri (inclusiv în timpul nopþii), aºezaþi
INSTA-STIK în poziþie verticalã, lãsaþi valva de la capãtul
recipientului deschisã ºi închideþi valva ÎNCHIS/
DESCHIS, lãsând o cantitate de adeziv pe furtun.
Pãstraþi-l într-un loc sigur;

dacã vârful vergelei se blocheazã, tãiaþi aproximativ
10–25  mm pentru deblocarea acestuia;

înainte de eliminare, presiunea trebuie evacuatã în
totalitate din cilindru. Dupã aceasta, bidonul devine unul
dintre deºeurile de oþel obiºnuite în cimitirele de fier vechi;

densitatea minimã a oþelului din plãcile de
metal: 0,7 mm.

Pentru mai multe informaþii, vizitaþi www.styrofoam.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

Tabelul 1 – Aplicarea adezivului INSTA-STIK pentru fixarea plãcilor izolante
Din cauzã cã presiunile exercitate de vânt sunt mai mari în zonele perimetrului,

este recomandat sã efectuaþi o fixare mai solidã în acea zonã. Tabelul 1 oferã
informaþii despre dimensiunile ºi distanþele dintre bilele INSTA-STIK.

Zona de acoperire este de aproximativ 100  m2 de izolaþie pentru fiecare
recipient de INSTA-STIK pentru bile de lãrgimi între 19 ºi 25 mm, la distanþe de
300  mm. Pe baza unei forþe de legãturã a adezivului de 1,5 kN/m pe lungime de
bilã (19–25 mm lãrgime) între substrat ºi izolaþie.







Funcþionalitatea unei firme cu
act iv i tã þ i  complexe,  cum este
SC Corsarul Roºu din Bolintin Vale
– oraº situat la numai 30 km de
capitalã, este condiþionatã de exis-
tenþa unor compartimente tehnice
performante. Acestea trebuie sã
asigure, pe baza unor tehnologii bine
puse la punct, cu utilaje specifice ºi
cu un personal bine calificat, func-
þionarea tuturor mijloacelor tehnice
cu care se acþioneazã pentru
realizarea obligaþiilor contractuale.

Materializarea unor asemenea
condiþii s-a fãcut treptat, dar temei-
nic, în strânsã legãturã cu evoluþia
de ansamblu a firmei. S-a ajuns astfel
ca, în momentul de faþã, odatã cu
înfiinþarea sectorului de construcþii în
ianuarie 2006, sã se dezvolte ºi sã
se doteze secþia de utilaje pentru
construcþii atât cu utilaje de micã
mecanizare cât ºi cu utilaje specifice
lucrãrilor de sãpãturi ºi terasamente:
excavatoare ºi buldoexcavatoare
Volvo, buldozere ºi încãrcãtoare
frontale Volvo ºi Caterpillar, dumpere
Volvo, autogreder Caterpillar, cilindri
compactori Bomag ºi automacarale
de 12 t.

Parcul de utilaje pe care îl deþine
SC Corsarul Roºu are ca destinaþie
execuþia de lucrãri specifice ca
antreprenor general sau subantre-
prenor de specialitate. În limita
disponibilitãþilor, pot fi asigurate ºi
servicii de închiriere de utilaje la
preþuri foarte avantajoase.

Societatea executã, de asemenea,
lucrãri de excavaþii ºi sãpãturi meca-
nizate, drumuri ºi platforme cu
îmbrãcãminte din beton normal sau
beton rutier, precum ºi lucrãri edilitare.

Pentru lucrãri de drumuri ºi plat-
forme carosabile, sunt asigurate din
producþia proprie toate materialele
necesare execuþiei straturilor rutiere,
fiind garantate aprovizionarea ritmicã
ºi punerea corespunzãtoare în operã
a materialelor.

De asemenea, dotarea cu plat-
forme de transport greu Faymonville,
de 35 t ºi 65 t,  permite exploatarea
optimã a parcului de utilaje prin
deplasarea rapidã a aces-
tora de la un punct de lucru
la altul.

Fluenþa asigurãrii bazei tehnico-
materiale de care dispune soci-
etatea ºi valorificarea potenþialului
de marketing ºi proiectare au creat
condiþiile ca, recent, SC Corsarul
Roºu sã se „încumete“ sã realizeze
un ansamblu rezidenþial de locuinþe
pe malul Argeºului.

Iatã de ce domnul Ion Roºu,
directorul general al SC Corsarul
Roºu, vã invitã sã deveniþi locuitori
ai Complexului „La Rivierre“, situat
în Bolintin Vale, în apropierea
râului  Argeº, la 30 km de Bucureºti
(autostrada Bucureºti – Piteºti).

Contacte: tel: 0246-270.557,
fax :  0246 -270 .564 ,  e -ma i l :
corsaru_rosuimpex@yahoo.com. 

Performanþa,
consecinþa dotãrii tehnice
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Premierã industrialã

În anul 2002, Coilprofil a deschis o
unitate de producþie în localitatea Ceptura,
judeþul Prahova, în cadrul unui program
de investiþii care se desfãºoarã în mai
multe etape. La începutul anului 2007
s-a încheiat deja etapa a 3-a a acestui
program, investiþia ajungând la 8 milioane
de euro. Activitatea companiei s-a dez-
voltat anual, rezultatele reflectându-se în
cifra de afaceri care s-a dublat în fiecare
an, ajungând în 2006 la 7 milioane de
euro. Perioada 2007 – 2009 reprezintã
etapa a 4-a a investiþiilor, programul
incluzând achiziþionarea unor utilaje în
vederea diversificãrii produselor.

Cu noi eºti complet acoperit! –
nu este doar un slogan, ci deviza fiecãrui
membru al echipei Coilprofil, având ca
obiectiv dezvoltarea continuã a gamei de
produse ºi servicii care este variatã ºi în
acest moment (tablã cutatã pentru
faþade ºi acoperiº, þiglã metalicã, casete
de faþadã, casete structurale, profile Z ºi
C, piese de finisaj ºi accesorii).

Ultima investiþie finalizatã de curând
este linia de producþie a panourilor ter-
moizolante cu vatã mineralã ºi polisti-
ren, în sistem continuu, pentru elemente
structurale prefabricate, destinate con-
strucþiilor industriale (depozite, unitãþi
de producþie, centrale termice, camere
frigorifice), agrozootehnice (grajduri,
crescãtorii, ateliere) ºi social-culturale

(piscine, patinoare, birouri, sãli de sport,
locuinþe pentru ºantiere).

Aceste panouri termoizolante pot
avea ca izolaþie vatã mineralã sau polis-
tiren, iar grosimea este variabilã între
40 ºi 300 mm. Capacitatea anualã de
producþie a liniei este de 1.000.000 mp.

Panourile termoizolante se înca-
dreazã în categoria materialelor de con-
strucþii de ultimã generaþie care prezintã
o serie de avantaje beneficiarilor: redu-
cerea costurilor de construcþie; micºo-
rarea timpului de execuþie a construcþiei
prin instalarea simplã ºi rapidã a
panourilor; costuri reduse pentru rãcirea/

încãlzirea spaþiilor; lipsa cheltuielilor de
întreþinere specifice construcþiilor din
materiale clasice; menþinerea pe termen
lung a proprietãþilor acestor panouri (din
care fac parte: gradul de izolaþie termicã,
fonicã ºi hidrofugã, aspectul ºi culoarea,
datoritã calitãþii superioare a materiei
prime folosite); lipsa pierderilor de
material datoritã faptului cã fabricarea
lor se face la lungimile cerute de bene-
ficiar (maximum 14 m).

Misiunea Coilprofil România este
sã fie un partener de încredere, situat în
topul domeniului producþiei de profile
metalice pentru construcþii uºoare din
România.

Valorile Coilprofil România sunt:
onestitatea faþã de client ºi profesio-
nalismul, personalul de specialitate al
firmei fiind pregãtit sã consilieze benefi-
ciarii asupra soluþiilor optime de
proiectare ºi construcþie, iar compania îºi
face o datorie de onoare prin ofertarea
unor produse de calitate excepþionalã,
asigurând totodatã servicii de înaltã
þinutã tehnicã ºi manifestând flexibilitate
ºi disponibilitate faþã de nevoile specifice
ale fiecãrui solicitant. 

Compania COILPROFIL România – important producãtor în domeniul profilãrii produselor metalice – a inaugurat
recent cea mai modernã linie de producþie a panourilor termoizolante (sandwich) cu vatã mineralã ºi polistiren.

Linie panouri termoizolante

Linie împachetare panouriPanouri termoizolante cu vatã mineralã



Producãtor de sisteme metalice
Compania Coilprofil activeazã în

România din 2001 ºi, în aceastã peri-
oadã, a încercat sã fie cât mai flexibilã la
cerinþele pieþei ºi sã vinã în întâmpinarea
clienþilor sãi cu soluþii noi ºi produse care
se încadreazã în tendinþe.

Coilprofil vã oferã o varietate de
materiale pentru sisteme de închidere ce
cuprind elemente precum: tablã cutatã,
casete structurale, profile Z ºi C, þiglã
metalicã, panouri termoizolante cu
vatã mineralã ºi polistiren, casete de
faþadã, piese de finisaj ºi accesorii.

Produsele Coilprofil sunt agrementate
tehnic ºi corespund celor mai exigente
cerinþe de calitate ale beneficiarilor.
Materia primã, importatã din Austria,

din care sunt confecþionate diversele

tipuri de tablã cutatã, este oþelul galva-

nizat la cald, vopsit în tehnologie multi-

strat, capabil sã asigure menþinerea

suprafeþei metalice în culori vii pentru o

perioadã îndelungatã. Produsele sunt cer-

tificate conform normelor europene în

vigoare ºi agrementate din anul 2003.

Sistemele metalice pentru construcþii

sunt destinate atât clãdirilor noi, cât ºi

renovãrii celor existente din domeniul

civil, industrial ºi agricol: acoperiºuri ºi

pereþi, etaje intermediare, pereþi de com-

partimentare pentru interior, extensii ale

clãdirilor, realizarea legãturii dintre douã

clãdiri, finisãri metalice pentru interior.

Soluþiile profesionale pe care le oferã
Coilprofil s-au materializat în proiecte
importante: de la spaþii de producþie
(Maticom – Fabrica Sibiu, Boromir –
Buzãu, Brundle – Fabrica Sibiu, Nova
Pan – Fabrica Braºov, Pal SA – Brãila,
Lafarge, Propack etc.), depozite (Depozi-
tul de ciocolatã Heidi – Bucureºti, Camion
Logistic – Bucureºti, Arabesque – Ploieºti
etc.), spaþii de prezentare (Ford Ploieºti,
BMW – Iaºi, Renault – Nissan – Brãila,
Michelin – Zalãu, Gran Feeria –
Bucureºti, Opel Constanþa etc.), maga-
zine (Penny Market – Râmnicu Sãrat,
Complexul agroalimentar Bucur – Oneºti,
Avantaj – Râmnicu Vâlcea etc.) pânã la
sãli de sport ºi alte instituþii (ANL –
Brâncuºi, Sala de sport Otopeni etc.). 
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Alternativa viitorului

Profil 58.160.825 mm 
Este profilul metalic de înaltã

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

Sinus profil 76.18.988 mm
Este folosit ca profil de

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

Printr-o creºtere puternicã a investiþiilor în tehnologia necesarã obþinerii unor produse de cea
mai înaltã calitate, compania Megaprofil, membrã a grupului belgian Joris Ide, este la 6 ani de la înfi-
inþare numãrul 1 în România, atât din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cât ºi al diversitãþii
produselor. Doar în ultimul an de activitate, pe lângã gama de produse deja existentã, compania a
investit în trei noi utilaje de profilare, diversificând astfel oferta necesarã satisfacerii pieþei. 
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Planche
Un produs destinat faþadelor

clãdirilor speciale a cãror ima-

gine arhitecturalã se încadreazã

perfect în ambientul urban al

complexelor moderne. Datoritã

volumetriei extra plate a profilu-

lui ºi fixãrii invizibile, expunerea

acestuia pe faþada clãdirilor con-

ferã o omogenitate arhitectonicã

spaþialã. 

Produsele prezentate mai

sus, precum ºi întreaga gamã

de  tab lã  cu ta tã  º i  panour i

sandwich le puteþi achiziþiona de

la orice distribuitor Megaprofil

din România. Pentru mai multe

detalii, vã rugãm accesaþi site-ul

nostru www.megaprofil.ro.
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Fabrica de sticlã Saint Gobain Cãlãraºi

Fabrica de sticlã „SAINT GOBAIN
GLASS Cãlãraºi România“ este
amplasatã în zona industrialã de
nord a municipiului Cãlãraºi.

Lucrãrile executate au fost
complexe: construcþii-montaj, insta-
laþii ºi utilaje tehnologice, instalaþii
electrice.

Realizarea Sistemului de
depozitare ºi transport nisip ºi calcar
aferent depozitului de materiale
prime a presupus montarea urmã-
toarelor utilaje cu un total de 300 t:

- buncãr ºi pâlnii de descãrcare;
- elevator cu cupe de 32 ml;
- echipament reclaimer Bedeschi

ºi benzi transportoare – 300 ml. La
aceastã instalaþie s-au mai realizat:
iluminatul, pozarea, conectarea ºi
testarea cablurilor de forþã ºi
comandã între echipamente.

Au fost montate echipamentele
aferente tunelului de normalizare a
sticlei, însumând cca 800 t. Lucrarea
a ridicat probleme tehnice date fiind
cerinþele privind abaterile de planei-
tate impuse la montajul con-
veioarelor de 0,1 mm/km, iar pentru
paralelism de 0,3 mm/km.

A fost realizatã linia de tãiere a
sticlei prin montarea a 326 role ºi 6
roboþi industriali în aceleaºi condiþii
de precizie ca ºi la linia de nor-
malizare.

IMSAT a proiectat, a executat
ºi a montat 8 tipuri de stelaje meta-
lice îmbrãcate în lemn ºi fetru, nece-
sare în depozitul de produse finite
(cca 230 t de confecþie metalicã).

A fost construitã Staþia de gaze
– clãdire parter cu fundaþii ºi parapet
din beton, structurã metalicã cu
închideri din tablã cutatã, pardoseli
antiscânteie ºi antistatice. S-au reali-
zat instalaþiile electrice, de iluminat,
împãmântare ºi paratrãsnet.

Antreprenorul a proiectat ºi a
executat sistemul de iluminat pentru
perimetrul fabricii ºi drumurile de
acces interioare.

Prin calitatea lucrãrilor execu-
tate, IMSAT SA a demonstrat încã o
datã capacitatea de a realiza lucrãri
de mare anvergurã, cu punerea în
funcþiune a unor utilaje ºi echipa-
mente de cel mai nou ºi înalt nivel
tehnologic. 

ANTREPRENOR: IMSAT SA, Bucureºti
BENEFICIAR: SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA

PROIECTANÞI: ATEIM France, IPROCHIM SA, Bucureºti
ANTREPRENOR GENERAL: SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA
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Siguranþa, prioritatea numãrul 1
în toate sistemele DOKA

La executarea construcþiilor civile
sau industriale, una dintre cerinþele
obligatorii este asigurarea condiþiilor
de lucru de maximã siguranþã la
înãlþime.

Doka are soluþii moderne ºi eficiente
în acest caz prin oferta sa de platforme
de lucru ºi schele de protecþie.

Sistemele de cofrare Doka con-
tribuie, în mod semnificativ, la o
mai bunã siguranþã a muncii pe
ºantierele de construcþii, siguranþa
fiind luatã în calcul încã din momen-
tul dezvoltãrii sistemelor de cofrare.

Ele întrunesc cele mai riguroase
cerinþe de siguranþã a personalului pe
ºantier, corelate cu reducerea costurilor.

Platformele de lucru ºi schelele
de protecþie, produse speciale de
maximã siguranþã – mai ales plat-
forma pliabilã K, platforma de lucru
în consolã M ºi montantul balustradã
de protecþie – accelereazã procesul
de construcþie ºi vã ajutã sã evitaþi
perioadele de stagnare.

Platformele pliabile K sunt pre-
montate, gata de instalat, conforme
prevederilor DIN 4420, cu o sarcinã
maximã admisibilã de 600 kg/m2, cu
piese de sistem standardizate.

Deplasarea cãtre orice punct de
lucru se face printr-o cale de acces
ce oferã toate condiþiile de securitate
a muncii.

În construcþiile civile sau industri-
ale, una dintre cerinþele obligatorii
este asigurarea condiþiilor de lucru
de maximã siguranþã la înãlþime.

Ca schelã de protecþie, platforma
pliabilã Doka K este livratã pliat pen-
tru a economisi spaþiu, se depliazã

rapid pe ºantier ºi se agaþã cu aju-
torul macaralei în locurile de agãþare
pregãtite.

Lungimea platformei poate fi
selectatã în funcþie de necesitate –
3,00 m (2 console); – 4,50 m (3 console).

Suprafaþa de lucru planã a plat-
formei este pânã la – 1,84 m.

Punctele de agãþare au întot-
deauna aceeaºi distanþã în raster
de 1,50 m.

Domeniul de utilizare 
Încãrcarea utilã admisibilã este

de la 150 kg/mp, pentru lucrãri de
întreþinere ºi, în special, de curãþire
a faþadelor, pânã la 600 kg/mp pen-
tru lucrãri de zidãrie, tencuieli, cât ºi
pentru lucrãri de montaj greu, clasa
de încãrcare 6.

Avantajele sistemului:
platforma de compensare de

3,00 m pentru ajustarea lungimilor ºi
soluþii de colþ – cu balustradã inte-
gratã dintr-o bucatã;

puncte de agãþare cu macaraua
retractabile, garantând o suprafaþã
de lucru planã ºi sigurã a platformei
– evitând accidente prin împiedicare
datoritã pieselor proeminente;

prelungirea montantului pentru
balustrade K ºi utilizarea plasei de
protecþie – pentru completarea ºi
asigurarea funcþiei de interceptare
de pe acoperiº;

montantul lateral pentru balus-
trade T – utilizat pentru ridicarea
rapidã ºi sigurã a balustradei la
capãtul platformei.

Platformele în consolã M sunt
schele uºoare de lucru ºi de pro-
tecþie înaltã îndeplinind prevederile
normei DIN 4420 pentru lucrãrile

de zidãrie, având o sarcinã maximã
admisibilã de 300 kg/m2.

Doka – Tehnica Cofrajelor are ca
obiectiv clar calitatea produselor,
furnizând firmelor de construcþii
soluþii ºi servicii de cofrare, astfel
încât acestea sã construiascã mai
rapid, mai bine, mai economic ºi cu
un grad mai mare de securitate.
Firma a prezentat la Târgul Inter-
naþional de Construcþii BAUMA 2007
Sistemul de Platformã Xsafe.

Sistemul de Platformã Xsafe,
conceput pe modelul cofrajului cadru
Framax Xlife ºi Top 50, este alcãtuit
din platforme de lucru speciale, plia-
bile cu faþete integrate ºi protecþie
lateralã.

Scãrile se pot muta permanent ºi
trapele se închid automat, mãrind
semnificativ siguranþa muncii pe
ºantier. Sistemul este uºor adaptabil
activitãþii pe ºantier.

Când este montat pe panourile
sistemelor de cofrare pentru pereþi
cu înãlþimi mai mari, Xsafe permite
ataºarea în spatele consolelor,
oferind spaþiu suficient de lucru ºi
pentru cãile de acces.

Platforma Xsafe este galva-
nizatã, stabilã, durabilã ºi cu un
design foarte economic, completând
gama de produse de siguranþã, tes-
tate de comitetul de calitate a secu-
ritãþii ºi siguranþei în muncã, alãturi
de platforma de lucru în consolã M
pentru lucrãrile de zidãrie ºi con-
strucþii prefabricate ºi platforma plia-
bilã K pentru construcþii de beton. 
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Schele ºi utilaje
pentru construcþii
la standarde
europene

Pachetul standard de schelã

de faþadã este format din: cadre,

diagonale, orizontale, plan de

lucru zincat, plan de lucru cu

trapã, scarã de acces, frânã de

picior, parapet capãt de schelã,

bazã reglabilã, ancorare de

perete, nod de ancorare ºi cârlig

de siguranþã.

Modulul de bazã (fig. 1) este

format din 2 cadre, 2 orizon-

ta le  º i  o  d iagonalã,  având

o înãlþime de 2 m ºi o lungime

de 1,8 m – suprafaþa acoperitã

fiind de 3,6 mp.

Cadrul de schelã este vopsit ºi

are o înãlþime de 2 m ºi o lãþime

de 1,05 m. El are ca sistem de

prindere pinul conector ce per-

mite o montare/demontare rapidã

SC HIT RO SRL este unic importator al schelelor de faþadã TR.B Ponteggi pe piaþa
româneascã din anul 2003.

Fig. 1



Revista Construcþiilor iulie 2007 43

cu o scãdere importantã a cos-

turilor de manoperã.

Diagonalele ºi orizontalele

sunt elementele de legãturã între

cadre, care, împreunã cu planu-

rile de lucru zincate, rigidizeazã

schela.

Planul de lucru zincat are o

capacitate portantã de 330 kg/mp

ºi o dimensiune de 50 x 180 cm.

El este construit din tablã profi-

latã la rece, ceea ce îi conferã o

rezistenþã maximã la o greutate

proprie de doar 12,5 kg, fiind pre-

vãzut pe ambele capete cu câte

un pin de blocare. Datoritã capa-

citãþii portante crescute, schela

de faþadã TR.B PONTEGGI are

un grad de siguranþã IV din V

posibile.

Planul de lucru cu trapã este

confecþionat din tablã vopsitã,

având o trapã de acces de 700 x

450 mm. Scara de acces se

fixeazã în orificiile de prindere

prevãzute la planul de lucru cu

trapã.

Planul lateral sau frâna de

picior se confecþioneazã din tablã

zincatã profilatã la rece ºi are rol

de protecþie. Frâna de picior se

monteazã la planul de lucru

curent, nepermiþând cãderea

materialelor ºi a uneltelor.

Sistemul de ancorare a

schelei este compus din anco-

rarea de perete de 500 mm

sau 1.400 mm ºi nodul ortogonal

de ancorare.

Parapetul capãt de schelã

este un element de siguranþã

foarte important, el asigurând

închiderea schelei pe capãt ºi

împiedicã cãderile de materi-

ale datoritã frânei de picior

încorporate.

În pachetul standard sunt

incluse ºi bazele reglabile cu o

înãlþime utilã de 500 mm, precum

ºi cârligele de siguranþã ce

blocheazã cadrele între ele în

plan vertical.

Înãlþimea de ridicare a schelei

este de 96 m, peste 26 m impu-

nându-se ranforsarea suplimen-

tarã ºi ancorãrile de 1.400 mm.

Societatea HIT RO SRL

dispune de stocuri, putând onora

orice comandã în 48 de ore. 
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Bauma 2007
Grove ºi Potain – vedetele târgului 

GROVE O PREZENÞÃ DE ZILE MARI
Bauma 2007 a trecut deja, iar în

urma sa au rãmas modelele de uti-
laje noi ºi inovatoare care au fãcut
furori printre participanþii la târg ºi
care, cu siguranþã, vor fi un succes
de piaþã în lunile urmãtoare.

În rândul automacaralelor, leaderul
Grove (membru al Manitowoc Crane
Group) a impresionat audienþa cu
modelul GMK4100-L, versiunea cu
braþ lung a automacaralei GMK4100,
lansatã anul trecut. Braþul sãu impre-
sionant, în lungime de 60 de metri, se
telescopeazã la înãlþimea maximã în
mai puþin de nouã minute. Prin adãu-
garea unui prelungitor, GMK4100-L
poate atinge înãlþimea de 83 de metri.
Acest model beneficiazã de noul tip

de cabinã de operare creatã de Grove
ºi lansatã în 2006.

Gama de macarale mobile pe
pneuri pentru teren accidentat a fost
reprezentatã cu mare cinste la
Bauma de noul model Grove
RT540CE. Aceastã macara de 35 de
tone este dotatã cu un braþ de 31 de
metri, format din patru secþiuni la
care se poate aplica un prelungitor
telescopic ºi detaºabil.

POTAIN MEREU INOVATOARE
La acelaºi stand al grupului

Manitowoc, au strãlucit macaralele
turn nou-nouþe create de Potain. Printre
numeroasele modele expuse, atenþia
a fost atrasã de douã modele „topless“
ºi douã autoridicãtoare.

MDT218 este a patra ºi cea mai
mare macara „topless“ din gama
MDT. Modelul vine în douã variante
de 8 tone ºi respectiv 10 tone.
Lungimea maximã a braþului ajunge
la 65 metri, iar macaraua este dotatã
cu mecanisme de ultimã generaþie
pentru ridicarea, rotirea ºi translaþia
sarcinii.

Modelul GMK4100-L
• Capacitatea maximã: 100 t;
• Lungimea maximã a braþului 

telescopic: 60 m;
• Înãlþimea maximã la vârf

(cu prelungitor): 83 m

Modelul RT540CE
• Capacitatea maximã: 35 t;
• Lungimea maximã a braþului

telescopic: 31 m;
• Înãlþimea maximã la vârf
(cu prelungitor): 46,9 m.

Modelul: MDT218
• Capacitatea maximã: 8 sau 10 t; 
• Raza maximã: 65 m;
• Sarcina la vârful braþului

de 65 m: 1,45 t

continuare în pagina 46
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MCT88, al doilea model de
macara topless, este prima din
gama MC – macarale pentru oraº.

Are o capacitate de 5 tone ºi
lungimea maximã a braþului de 52
metri. Aidoma surorilor sale din
gama Topless, MCT88 deþine
nenumãratele avantaje ale design-
ului unic ºi aerodinamic al contra-
braþului.

CUTEZÃTOARELE MACARALE
AUTORIDICÃTOARE DIN GAMA IGO

Bauma a gãzduit debutul maca-
ralei autoridicãtoare de 1,8 tone, Igo
MC13. Graþie axului de remorcare
cu care a fost prevãzut, modelul este
unul dintre cele mai mobile ºi
manevrabile.

Igo T70, piesa de rezistenþã
Potain, are catargul telescopic din
douã secþiuni care îi permit sã-ºi
varieze înãlþimea între 20 m ºi 32 m

cu ajutorul unor tronsoane auxiliare
de câte 3 sau 6 metri. Fãrã secþiunile
auxiliare, modelul este disponibil în
variantele de 15, 17 sau 20 metri.
Bazându-se pe nevoia de flexibilitate
tot mai mare a pieþei, Potain a con-
ceput o gamã nouã de autoridicã-
toare din care primul model este Igo
T70, pe care a ales sã-l lanseze la
Bauma în vãzul unei lumi întregi.

Toþi cei prezenþi la celebrul târg au
fost de acord cã abilitatea lui Igo T70
de a distribui sarcini mai mari în
cicluri de lucru mai scurte are un efect
benefic direct asupra economiei de
bani ºi timp.

Braþul lui T70 este, de aseme-
nea, variabil, iar capacitatea maximã
este de 4 tone. Macaraua poate
ridica 1,3 tone la raza sa maximã (40
metri) ºi sarcini ºi mai mari la vârf
dacã braþul este mai scurt. Diagrama
de încãrcare dezvãluie o capacitate
impresionantã de ridicare spre vârf.
Aceastã diagramã împreunã cu
tehnologia troliului LVF Optima
(variator de frecvenþã) sporesc
productivitatea. Troliul regleazã automat
viteza optimã de ridicare în funcþie
de sarcina din cârlig.

Macaraua are ºi avantajele
design-ului Potain, este foarte com-
pactã ºi poate fi transportatã uºor.
Spre deosebire de restul modelelor
competitoare din clasa sa, Igo T70
este dotatã cu o instalaþie hidraulicã
ce permite montarea/demontarea
extrem de simplu, fãrã ajutorul
niciunui alt echipament (macara
mobilã). Operaþiile la punctul de
lucru sunt facilitate de existenþa unui
sistem de radiocomandã care moni-
torizeazã indicatorii de bazã. Igo T70
se potriveºte ca o mãnuºã în cazul
proiectelor rezidenþiale ºi al celor din
domeniul public. 

Modelul MCT88
• Capacitatea maximã: 5 t;
• Raza maximã: 52 m;
• Sarcina la vârful braþului

de 52 m: 1,15 t

Modelul Igo MC13
• Capacitatea maximã: 1,8 t; 
• Înãlþimea maximã sub cârlig: 16 m;
• Raza maximã: 22 m;
• Sarcina la vârful braþului: 0,6 t

Modelul Igo T70
• Capacitatea maximã: 4 t;
• Înãlþimea maximã sub cârlig: 32 m;
• Raza maximã: 40 m;
• Greutatea la vârful braþului: 1,3 t

urmare din pagina 44





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România





ROMNED PREZINTA VERMEER INTERNATIONAL
INFRASTRUCTURA UTILITARA

In viitorul apropiat, una dintre
cerintele majore in constructii va fi
construirea amplasamentelor ppentru
utilitati (gaze, electricitate, apa, tele-
comunicatii etc.), folosind tehnologii
“prietenoasee”, nedistructive si nepolu-
ante pentru mediul inconjurator.

Imaginea strazilor brazdate de san-
turri si excavatii sau cicatricele aces-
tora, precum si distrugerea asfaltului
proaspat turnat pentru iinstalarea vre-
unei tevi de apa vor fi date uitarii.

ROMNED este reprezentant auto-
rizat al companiiei olandeze VERMEER,
care produce utilaje specializate pentru
foraje orizontale dirijate, utilaje de
ttocat lemne, excavatoare de sapat
santuri.

Compania VERMEER produce o serie
de 10 utilaje specializate pentru foraje
orizontale: D 7x11 Series II, D 10x14 I,
D 16x20 A, D 20x22, D24x40 Series II,
D 36x550 Series 15 Foot I, D 36x50
Series II, D 100x120 Series II, D 200x300,
D 300x500, care pot dezvolta  cupluri
de la 1700 Nm la 67.800 Nm si greu-
tati de la 1,5 tone la 40,7 tone.

D 6x6 Six Shooter, priimul din serie,
este un utilaj de dimensiuni mici, com-
pact, care poate interveni in spatii de
lucru foarte mici si aglomerate. 

Dezvolta un cuplu de 1.500 Nm
la 180 rpm, avand performante
spectaculoasse. Foloseste prajini de
foraj de 6’, construite din otel aliat de
cea mai buna calitate, rezistent ssi flexibil,
cu “memorie”, putand prelua eforturile
de rotatie si incovoiere care apar in
timpul foraajului. D 6x6 Six Shooter per-
mite transportul pe trailer de mici
dimensiuni impreuna cu sistemul pen-
tru fluid de foraj Vermeer ST250, un sis-
tem de mixare cu rezervor de cca 1.000 l.
Greutatea tottala a forezei, sistemului
de mixare, scule si trailer este mai
mica de 4.545 kg.

D 300x500, ultimul  din serie, este
un utilaj construit dupa cerintele con-
tractorilor de profil, fiind o masina
puternica pentru foraje de dimensiuni
mari, cu flexibilitate sporita, libertate
de miscare si autonomie. EEste dotat cu
unitate de putere, cabina pentru ope-
rator si un motor Caterpillar C – 15.
Dezvolta unn cuplu de 67.800 Nm la 44 rpm
si poate fi transportat si montat la locul
lucrarii foarte rapid. Toatte comenzile
masinii sunt accesibile din cabina
operatorului.

Toate aceste utilaje se remarca prin
coonstructia robusta si compacta, adap-
tata la conditii de lucru diverse si pro-
ductivitate sporita.

D 300x500

D 6x6 Six Shooter

D 100x120 Series II

D 10x14 I

D 16x20 A D 200x300



BC600XL

Excavatoarele de sapat santuri
VERMEER ofera cupluri mari, pot excava
la adancimi ce variaza intre 330 cm si
5,5 m, sunt usor de manevrat si lucreaza
in conditii flexibile.

VERMEER pune la dispozitie
urmatoarele tipuri de excavatoare
de sapat santuri: T455, T55II, T558,
T655II cu adancimi intre 1,5 sii 2,4
m; T755II, T855, T858, T955, T1055,
T1255 cu adancimi intre 2,4 m si 5,5
m; RT350, RT450, RT6500, V8100,
RT850 cu adancimi intre 122 cm si
152 cm; RT950, RT1250 RTX350,
TRX450 cu adancimi intre 1222 cm

si 183 cm; SP15, LM25, LM42 cu
adancimi cuprinse intre 30 cm si
61 cm, RT60, RT100, RT 200, LM  25,
LM42 cu adancimi cuprinse intre 30
si 122 cm; FLEXTRAK 75, P185 RENE-
GADE cu adancimi intre 112 cm si
152 cm; CC155 cu adancimi cuprinse
intre 0 si 79 cm; T555II, T855 cu
adancimi cuprinse intre  91 cm si
137 cm.

Pentru excavatoarele de sapat
santuri, VERMEER pune la dispozitie
diferite atasamennte in functie de
adancimea dorita si necesitatile
dumneavoastra.

Tocatoarele de lemne VERMEER

reprezzinta o solutie ecologica pentru

deseurile forestiere oferind si echipa-

mente de compost, precum si  multe altele

in functie de cerintele dumneavoastra. 

D 24x40 Series IIT 1055

HG6000TX
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Infrastructura feroviarã în România

dr. ing. Eugeniu Cezar IVANA, ing. ªtefan BUCIOACÃ,
dr. ing. Dragoº TEODORESCU – ISPCF

Întreaga evoluþie a infrastructurii
feroviare din þara noastrã ºi din lume
are ca punct de plecare invenþiile
apãrute pe plan mondial în acest
domeniu.

Sã ne reamintim:
Construirea primei locomotive

cu aburi din lume (George Stephenson
– 1825) ºi folosirea ei pentru a
asigura tracþiunea unui tren pe linia
de cale feratã între Stokton ºi
Darlington (58 km) în Anglia au dat
un impuls deosebit noului mijloc de
transport. Astfel, cinci ani mai târziu,
în 1830, a fost pusã în funcþiune
prima linie feratã pentru traficul de
persoane (Manchester-Liverpool), în
anul 1832 s-a construit prima cale
feratã în S.U.A., iar în 1835 s-a inau-
gurat prima cale feratã din Europa
Continentalã, în Belgia, între
Bruxelles ºi Mechelen (20,4 km).

Pe teritoriul þãrii noaste, prima
cale feratã cunoscutã este linia
Baziaº – Oraviþa, a cãrei construcþie
a început în anul 1846, în cadrul
reþelei feroviare a Imperiului Austro –
Ungar.

Sub stãpânire otomanã, în anul
1860, s-a construit linia de cale fe-
ratã Cernavodã – Constanþa, în con-
cesiunea firmei engleze I. Barkley –
I. Staniforth. Aceeaºi firmã a con-
struit ºi prima cale feratã din Þara

Româneascã, Bucureºti Filaret –
Giurgiu, inauguratã la 19-31 octombrie
1869.

În anul 1879 se aflau în
exploatare circa 3.074 km de cale fe-
ratã, din care, 1.377 km în Muntenia,
Moldova ºi Dobrogea, 1.656 km în
Transilvania ºi Banat ºi 41 km în
Bucovina. În perioada 1880 – 1888,
statul român a rãscumpãrat cãile fe-
rate concesionate ºi a construit altele
noi, iar dupã rãzboiul de reîntregire din
1919, reþeaua cãilor ferate din România
Mare a ajuns la circa 8.455 km.

Între cele douã rãzboaie mondi-
ale s-au mai construit peste 600 km
de linie simplã, însã în timpul celui
de Al II-lea Rãzboi Mondial, reþeaua
de cãi ferate a suferit numeroase
distrugeri. În zona din nordul þãrii,
lucrãrile de artã de pe liniile Ilva Micã
– Vatra Dornei ºi Adjud – Ciceu au
fost total distruse. De asemenea, au
fost avariate ºi toate viaductele ºi
podurile de pe râurile Prut, Siret,
Moldova, Trotuº, Criº, Someº, Mureº,
Arieº etc. (foto 1).

Pe întreaga reþea au fost distruse
ºi scoase din funcþiune circa 1.196 km
de linie de cale feratã, 3.961 aparate
de cale, 1.091 de poduri în lungime
de 21.398 m din care 424 poduri
mari însumând 18.506 m lungime.
Din 34 de tuneluri din nordul þãrii au
fost complet distruse 23, unele dintre
ele impunând a fi abandonate ulterior.
Atelierele de reparat material rulant

Institutul de Studii ºi Proiectãri Cãi Ferate Bucureºti a fost creat pentru a elabora ºi coordona
soluþionarea problemelor tehnico-economice de dezvoltare ºi modernizare a reþelei feroviare, implicându-se
cu responsabilitate pe parcursul celor aproape 60 de ani de activitate în toate lucrãrile importante ale cãii
ferate.

Elaborarea documentaþiilor pentru lucrãrile de linii noi, dublãri de linii ºi electrificãri, poduri ºi tuneluri,
lucrãri de siguranþã a circulaþiei ºi, în ultimii ani, întocmirea studiilor de fezabilitate ºi a proiectelor tehnice
pentru reabilitarea ºi modernizarea magistralelor feroviare de pe coridoarele transeuropene de transport
au reprezentat contribuþia specialiºtilor din ISPCF la susþinerea unei activitãþi optime la CFR. 

Foto 1: Restabiliri de poduri distruse de rãzboi

continuare în pagina 54
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au fost distruse în proporþie de 85 %.
Au fost, de asemenea, distruse
instalaþii de telecomunicaþii pe
12.500 km ºi 6.230 aparate de tele-
fon ºi telegraf. Ca efect al acestor
distrugeri, au fost închise pentru
trafic 38 % din secþiile de circulaþie,
iar pe 32 % din ele se circulã cu mari
restricþii.

Sarcinile care au revenit Adminis-
traþiei CFR au fost, în primul rând,
restabilirea circulaþiei pe cãile ferate
distruse ºi normalizarea acesteia.

În acest context au acþionat ºi s-au
format cei mai mulþi dintre specialiºtii
feroviari, care au alcãtuit, ulterior,
nucleele de bazã ale grupelor
tehnice ale viitorului INSTITUT DE
STUDII ªI PROIECTÃRI CÃI FERATE,
înfiinþat în 1947.
PRIMELE LUCRÃRI DE MODERNIZARE

A REÞELEI FEROVIARE 
Dupã finalizarea lucrãrilor de

restabiliri, folosind în cele mai multe
cazuri soluþii provizorii, s-a trecut la
înlocuirea treptatã a provizoratelor
cu lucrãri definitive, care sã permitã
circulaþia normalã, fãrã restricþii de
vitezã ºi tonaj. Liniile care nu mai
corespundeau traficului au fost
refacþionate cu ºine ºi traverse noi.
Din 1956 a început sã se introducã în
cale traverse de beton precomprimat.
Dacã în intervalul 1946 – 1950 s-au
refacþionat anual circa 267 km de
linie, în perioada 1961 – 1965 s-a
ajuns la 646 km anual.

Podurile mijlocii ºi mari au fost
consolidate sau refãcute cu supra-
structuri noi.

Dintre lucrãrile importante, care
au impus soluþii speciale ºi eforturi
deosebite, se evidenþiazã traseele
amplasate în zone muntoase, cu
relief accidentat, ca linia Bumbeºti –
Livezeni (traverseazã Carpaþii
Meridionali prin defileul Jiului), sau
linia Salva – Viºeu pe Valea Izei etc.

În anul 1951 se realizeazã
dublarea liniei Craiova – Filiaºi. Se
introduc instalaþiile de centralizare
mecanicã (1953) ºi bloc de linie
automat (1954). Din 1959 începe sã
se foloseascã ºi tracþiunea diesel-
electricã.

Dupã 1960, Calea Feratã Românã
intrã într-un amplu proces de moder-
nizare, care se întinde pe o perioadã
de circa 20 de ani ºi afecteazã toate
ramurile ºi specialitãþile acesteia prin:

creºterea ritmului ºi volumului
refacþiilor;

eliminarea unor puncte de
strangulare a traficului prin realizarea
de variante locale sau dublãri
parþiale a unor sectoare de linie;

modernizarea instalaþiilor de
dirijare a traficului prin extinderea
centralizãrii electro-dinamice, insta-
laþii dispecer automat;

sistematizarea principalelor
staþii ºi noduri, a centurii capitalei etc.;

creºterea mijloacelor de remor-
care ºi sporirea tonajului garniturilor;

sistematizarea ºi dezvoltarea
triajelor existente;

extinderea transportului paleti-
zat ºi containerizat.

Pentru toate aceste lucrãri de
reparaþi i  capitale ºi investiþ i i ,
specialiºtii ISPCF au elaborat
majoritatea documentaþiilor tehnico-
economice ale tehnologiilor ºi proce-
selor de lucru. Programul de dublãri
de linii a pornit de la circa 30 km/an
în anii ‘60 a fost majorat la 170 km/an
în perioada 1969–1975, dublându-se
pânã în 1980, ajungând la circa
2.412 km, ceea ce reprezintã circa
22,6% din totalul reþelei. Dintre
dublãrile unor magistrale importante
menþionãm Bucureºti – Craiova,
Buzãu – Fãurei – Galaþi, Adjud –
Roman – Suceava etc.

În aceeaºi perioadã s-a realizat ºi
un amplu program de electrificãri de
linii, începând cu Predeal – Braºov
(1961-1965), Bucureºti – Predeal
(1966-1969), ajungându-se la 2.139 km
de linie dublã electrificatã.
PRIMII PAªI ÎN INTEGRAREA CÃILOR
FERATE DIN ROMÂNIA ÎN REÞEAUA
FEROVIARÃ A UNIUNII EUROPENE
La începutul anilor ‘90, zestrea

Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate
se evalua astfel: reþeaua feroviarã
românã mãsura 11.376 km, aco-
perind întreg teritoriul României cu

o densitate de 48 km de linie la
1000 km pãtraþi, 26 % din reþeaua
feroviarã fiind realizatã cu linie
dublã, iar 34 % echipatã cu tracþi-
une electricã.

Dupã anul 1990, ca urmare a
necesitãþilor de integrare a reþelei
C.F.R. în reþeaua europeanã de
transport, România a aderat la acor-
durile A.G.C. (Acordul european
pentru marile linii internaþionale de
cale feratã), A.G.T.C. (Acordul euro-
pean privind marile linii de transport
internaþional combinat ºi instalaþii
conexe), proiectul transeuropean
TER, reþeaua paneuropeanã de
transport (coridoarele „Creta“) ºi
conectarea reþelei C.F.R. la reþeaua
europeanã de mare vitezã.

LUCRÃRI REPREZENTATIVE 
Reþeaua feroviarã distrusã în timpul

celui de al Doilea Rãzboi Mondial ºi
repusã în funcþiune prin lucrãri provi-
zorii a trebuit consolidatã prin lucrãri
definitive, pe de o parte, iar pe de
altã parte adusã în concordanþã cu
cerinþele de transport ale unei
economii în dezvoltare.

Un exemplu concludent, rezolvat
cu succes de specialiºti de la CFR, îl
reprezintã provizoratul ºi în conti-
nuare definitivarea viaductului
Caracãu, distrus în totalitate de
rãzboi. Din cauza urgenþei restabilirii
circulaþiei pe linia Adjud – Ciceu,
provizoratul s-a fãcut cu o structurã
din lemn (22 de palei cu înãlþimea
maximã de 57,0 m ºi lãþimea de
36,0 m, folosindu-se 3.600 mc de lemn
ºi 100 tone de scoabe ºi buloane). 

Viaductul provizoriu a fost exe-
cutat într-un timp record de circa
46 zile (1 decembrie 1944 – 12 febru-
arie 1945) sub conducerea ingine-
rului Amedeo Georgescu, ulterior
director tehnic al Institutului.

Definitivarea soluþiei s-a realizat
sub forma unei bolþi de beton armat,
de 100,0 m deschidere, sãgeatã de
37,0 m ºi calea de circa 61,0 m dea-
supra vãi, deschidere care n-a fost
depãºitã pânã în prezent.
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Execuþia s-a fãcut între 26 mai
1945 ºi 12 iulie 1946, utilizându-se
aproape 8.000 de mc de beton (foto 2).
Un alt exemplu, care se repetã în
general la numeroasele lucrãri de
provizorat ºi ulterior la definitivarea
lor, îl reprezintã majoritatea podurilor
de cale feratã, peste râurile Siret,
Prut, Olt etc. distruse în rãzboi.

Modernizarea staþiilor, prin trans-
formãri ºi creºteri de capacitãþi,
cuprinde ºi realizarea de clãdiri noi
de cãlãtori cu arhitecturã modernã ºi
funcþionalitãþi sporite (staþiile Braºov,
Constanþa, Cãlãraºi, Tulcea, Craiova,
Tg. Jiu etc).

În privinþa electrificãrii ºi cen-
tralizãrii electrodinamice, proiec-
tarea acestor lucrãri a impus o serie
de operaþii strict necesare pentru :

corectarea elementelor geo-
metrice ale traseului corespunzãtor
vitezelor sporite ale locomotivelor
electrice;

asigurarea gabaritului de electri-
ficare la construcþii ºi lucrãri de artã;

sistematizarea staþiilor, core-
latã cu numãrul sporit de osii al
garniturilor remorcate electric, asigu-
rându-se atât lungimi utile ale liniilor
din staþii de 750 m, cât ºi culoare de
electrificare;

realizarea lucrãrilor specifice
(substaþii de tracþiune ºi districte LC);

Concomitent, s-au elaborat docu-
mentaþiile tehnice pentru moderni-
zarea în vederea mecanizãrii a celor
mai importante triaje din þarã
(Ploieºti, Videle, Bucureºti, Ronaþ,
Barboºi, Ciceu, Ciulinþa, Palas,
Coºlariu, Dej etc.) (fig. 1).

Amenajãrile hidroenergetice ale
cursurilor de apã au necesitat, în
multe situaþii, strãmutarea cãilor de
comunicaþii, cãi ferate ºi drumuri ºi,
în cazuri extreme, a unor localitãþi.
Un obiectiv important al anilor ‘70 a
fost reconstrucþia cãii ferate ºi a dru-
mului naþional din zona sistemului
hidroenergetic ºi de navigaþie Porþile
de Fier I ºi II.

Proiectul a constat din realizarea
de variante definitive de traseu, la
nivele superioare nivelului apei din
lacul de acumulare, necesitând exe-
cuþia a numeroase poduri, viaducte
ºi tuneluri.

Amploarea evoluþiei infrastructurii
feroviare a avut în vedere ºi
proiectarea liniilor noi de cale feratã,
lucru determinat de programele de
dezvoltare ºi modernizare ale CFR,
ºi de programele de dezvoltare ale
altor ramuri ale economiei naþionale.

În acelaºi timp, s-a avut în vedere
ºi gãsirea unor soluþii corespunzã-
toare pentru construirea a nume-
roase lucrãri de artã, poduri, tuneluri,
þinând seama de relief (traversarea
munþilor), de densitatea reþelei hidro-
grafice ºi de necesitatea asigurãrii
unor legãturi directe între princi-
palele zone ale þãrii.

ªcoala româneascã de poduri îºi
gãseºte încununarea cu realizarea
între anii 1890 – 1895 a podurilor de
cale feratã simplã, peste Dunãre,
care au asigurat continuitatea liniei
Bucureºti – Constanþa. Podurile,
care traversau braþul Borcea, balta
Iezer ºi braþul Cernavodã al Dunãrii
au fost proiectate ºi construite de un
colectiv de ingineri români, sub con-
ducerea inginerului Anghel Saligny,
dupã douã concursuri internaþionale
nereuºite. Saligny a propus pentru

suprastructurã tabliere metalice din

oþel, alcãtuite din grinzi continue cu

console ºi articulaþii, infrastructuri din

zidãrie de moloane de piatrã, fundate

pe chesoane cu aer comprimat.

Creºterea traficului pe calea feratã,

a tonajelor ºi a vitezelor de circula-

þie, avariile suferite în cele douã

rãzboaie mondiale, au impus verifi-

carea podurilor vechi ºi luarea unor

Fig. 1: Triajul Ronaþ

Foto 2: Viaductul Caracãu
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mãsuri de consolidare, pentru a rea-
duce linia de pe tronsonul Feteºti –
Cernavodã, la nivelul schemei de
transport al reþelei (foto 3).

A fost una dintre lucrãrile de con-
solidare de înaltã tehnicitate ºi profe-
sionalism, executatã sub circulaþie.
S-au aplicat soluþii inedite ºi
tehnologii speciale concepute de
specialiºtii din ISPCF. Lucrarea a
fost unicã în soluþii ºi realizare, dupã
consolidare, podurile vechi fiind
aduse la nivelul reþelei, fãrã restricþii
de vitezã ºi tonaj.

Pentru alte poduri având des-
chideri medii ºi mici, s-au aplicat
soluþii cu suprastructuri din beton
armat, beton precomprimat sau
structuri mixte oþel-beton. 

Reabilitarea ºi modernizarea
magistralelor feroviare pentru racor-
darea la reþeaua feroviarã de trans-
port europeanã ºi zonalã ºi a
participãrii României la programele
internaþionale de modernizare a
cãilor de comunicaþii ºi transport au
determinat intense programe de
studii ºi analize, materializate în
proiecte cunoscute sub titlurile :

Studiul privind reþeaua de linii
feroviare de mare vitezã din þãrile
din sud-estul Europei. Studiul rutelor
pe teritoriul românesc (1992);

Studiul de fezabilitate pentru
coridoarele T.E.R. pe teritoriul
României (1993);

Studiul tehnic privind lucrãrile
de cãi ferate necesare adaptãrii
reþelei C.F.R. la prevederile acordu-
lui A.G.T.C. (1994)

Studiul de fezabilitate pentru
aducerea liniilor de cãi ferate de pe

teritoriul României cuprins în
reþeaua europeanã A.G.C. la stan-
dardele tehnice ºi parametrii opera-
þionali ai Acordului A.G.C. (1995).

Toate aceste documentaþii au
cuprins studii pe mai multe praguri de
viteze (120 km/h, 160 km/h, 200 km/h),
în douã ipoteze de trafic, minimalã ºi
maximalã, magistralele feroviare
analizate asigurând legarea la
punctele de frontierã: Episcopia
Bihor, Curtici, Stamora – Moraviþa,
Calafat, Giurgiu, Constanþa, Galaþi,
Iaºi ºi Vicºani.

În ultima perioadã, specialiºtii
ISPCF au fost ºi sunt direct implicaþi
în soluþionarea problemelor privind
reabilitarea sectorului românesc al
Coridorului IV pan european pentru
asigurarea vitezelor maxime de cir-
culaþie de 160 km/h, obiectiv prioritar
în cadrul strategiei naþionale de
modernizare a transportului pe calea
feratã ºi de integrare a acestuia în
reþeaua europeanã. Au fost întoc-
mite studiile de fezabilitate pentru
toate tronsoanele aferente, iar pen-
tru unele din ele s-au finalizat
proiectele tehnice pe baza cãrora
s-au elaborat detaliile de execuþie.
Lucrãrile de pe primul tronson între
Bucureºti – Câmpina au fost execu-
tate pe baza documentaþiilor elabo-
rate pentru toate specialitãþile
implicate (trasee, suprastructurã c.f.,
lucrãri de artã, lucrãri civile, instalaþii
de electroalimentare, centralizare,
telecomunicaþii etc.). Soluþiile tehnice
aplicate au avut un grad mare de
noutate, unele fiind aplicate pentru
prima datã în România (foto 4, 5, 6).

BIBLIOGRAFIE
C. Ivana, D. Teodorescu –

Reabilitarea ºi modernizarea infra-
structurii pe tronsoanele coridoarelor
de transport care traverseazã
România – 2001, Confer. Inter
SETREF, Budapesta;

D. Teodorescu – I.S.P.C.F. –
50 de ani de activitate – 1997,
Bucureºti;

C. Georgescu – Construcþii pen-
tru transport în România – 1986,
Ed.C.C.C.F.;

D. Teodorescu – Poduri noi
peste Dunãre în zona Feteºti –
Cernavodã – 1995, Ed. INEDIT. 

Foto 3: Vechile poduri dunãrene

Foto 4: Variantã de traseu pentru V=140 km/h
Chitila – Buftea

Foto 5:  Variantã de traseu pentru V=160 km/h
Crivina – Brazi

Foto 6:  Structuri din pãmânt
armat cu geogrile
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Proiecte în derulare
CONSILIER CONSTRUCT, soci-

etate având ca obiect principal de
activitate proiectarea, consultanþa ºi
asistenþa tehnicã în domeniul con-
strucþiilor civile ºi industriale, îºi
desfãºoarã activitatea atât pe plan
intern, cât ºi pe plan extern, în strânsã
corelare cu strategia de dezvoltare a
pieþei serviciilor ºi se adapteazã per-
manent cerinþelor impuse de inte-
grarea României în Uniunea Europeanã.
Societatea util izeazã programe
moderne de proiectare cu tehnicã de
calcul adecvatã ºi personal de înaltã
calificare, beneficiind în acelaºi timp
de un management curajos ºi eficient.
Între partenerii Consilier Construct
gãsim companii de renume precum:
Scetauroute, BCEOM, Spea, Bonifica
Spa ºi Louis Berger, care au fost
atrase de perspectiva de a forma
parteneriate cu Consilier Construct
încã de la începuturile afirmãrii sale
profesionale. Astãzi, dupã 12 ani de
activitate, Consilier Construct are în
spate zeci de asemenea colaborãri
soldate cu rezultate impresionante,
planuri de viitor ambiþioase ºi perspec-
tive excelente de a le pune în practicã.
În martie 2007, Consilier Construct ºi-a
adjudecat contractul de prestãri servicii

de consultanþã în cadrul Programului
SAMTID – faza pilot – PHARE 2002.
Programul SAMTID a fost dezvoltat de
Ministerul Administraþiei ºi Internelor în
beneficiul oraºelor mici ºi mijlocii care
nu au avut posibilitatea de a atrage
finanþare, fie de la instituþiile financiare
internaþionale, fie de la operatorii
privaþi, pentru lucrãri de dezvoltare ºi
modernizare a infrastructurii. Programul
SAMTID sprijinã reabilitarea, moderni-
zarea ºi îmbunãtãþirea infrastructurii
locale de apã ºi apã menajerã,
finanþând extinderi ale sistemului, con-
struirea de noi facilitãþi, precum: exten-
sii ale reþelelor, noi staþii de tratare a
apei ºi programe de contorizare ºi
monitorizare a presiunii. Fiecare
proiect beneficiazã de jumãtate din
finanþare asiguratã de un credit neram-
bursabil din componenþa programului
PHARE, în cadrul subprogramului de
Coeziune Economicã ºi Socialã, plus
contribuþie de la bugetul de stat, iar
cealaltã jumãtate un împrumut provenit
de la BERD sau de la BEI.

Guvernul României a identificat
pentru faza pilot a programului
SAMTID 5 proiecte regionale de reabi-
litare a sistemului de alimentare cu apã
în faza pilot, respectiv 5 contracte de

lucrãri, în 5 judeþe ale României:
jud. Sãlaj – localitãþile Cehu Silvaniei,
Jibou, ªimleu Silvaniei, Zalãu, jud.
Botoºani – Darabani, Dorohoi, Sãveni,
jud. Alba – localitãþile Abrud, Aiud, Alba
Iulia, Baia de Arieº, Blaj, Câmpeni,
Cugir, Ocna Mureº, Teiuº, Zlatna, jud.
Cãlãraºi – Budeºti, Cãlãraºi, Lehliu
Garã, Olteniþa ºi jud. Hunedoara cu
localitãþile Brad, Cãlan, Geoagiu,
Haþeg, Orãºtie ºi Simeria.

În cadrul acestui program, Consilier
Construct s-a obligat sã faciliteze
implementarea cu succes a acestor
proiecte, oferind atât servicii de super-
vizare a contractelor de lucrãri, cât ºi
pregãtirea profesionalã practicã a
beneficiarilor contractelor. Beneficiarul
primar al proiectului este fostul Minister
al Integrãrii Europene – actualul Minister
al Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Locuinþelor, beneficiarii finali vor fi insti-
tuþii publice – municipalitãþi, consilii
locale, iar beneficiarii direcþi ai investi-
þiilor în infrastructurã vor fi cei peste
150.000 de locuitori din oraºele sus-
menþionate. Mai mult de 650.000 de
locuitori din zona proiectului vor benefi-
cia indirect de rezultatele reducerii
pierderilor ºi creºterea calitãþii apei. 
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Cele mai noi soluþii din familia pro-
tecþiilor pardoseli sunt pardoselile pe
bazã de rãºini epoxidice/poliuretanice,
marca ALOREX/ACOTANE.

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

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

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

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

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

permiterea igienizãrii uºoare, cu
utilaje specializate, a suprafeþei;

întreþinere ºi reparare facile în
regie proprie.

Ca tehnologie, aplicarea acestui tip
de pardoseli presupune urmãtoarele
etape de execuþie:

PREGÃTIREA SUPRAFEÞEI DE LUCRU
Pregãtirea pardoselilor se va face

cu mijloace mecanizate care constau în:
frezare mecanicã sau sablare,

inclusiv rampe, pentru deschiderea
porilor ºi creare de rugozitate în cazul
suprafeþelor orizontale;

desprãfuire cu aspiratoare
industriale;

degresarea suprafeþelor cu solvenþi
organici;

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

Aceste operaþii au rol de înde-
pãrtare a laptelui de ciment, porþiuni
neaderente sau alþi contaminanþi ai
betonului (uleiuri sau grãsimi) care pot
crea ulterior defecte de aderenþã ale
sistemelor de protecþie epoxidice.
REPARAÞII ALE STRUCTURII DIN BETON

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

PROTECÞIE FINALÃ
Stratul final de protecþie epoxidicã,

în grosime minimã de 2–3 mm, poate
fi aplicat în douã variante de finisaj, fie
ca strat de protecþie perfect plan,
lucios, fie ca strat de protecþie antide-
rapantã, rugoasã. Ambele variante sunt
livrabile într-o paletã largã de culori.

Sistemele de protecþie se compun din:
Varianta planã:

aplicarea unui strat de amorsã
epoxidicã ALOREX PDG;

pardosealã epoxidicã autonive-
lantã ALOREX MGP;

strat de sigilare poliuretanic
ACOTANE;

trasare marcaje cu vopsea poli-
uretanicã ACOTANE.

Varianta antiderapantã:
aplicarea unui strat de amorsã

epoxidicã ALOREX IJG;
aplicare de nisip cuarþos granu-

laþie 0,5–1mm;
aplicarea unui strat de rãºinã

epoxidicã ALOREX IJG;

aplicarea unui strat de rãºinã
epoxidicã ALOREX VG;

strat de sigilare poliuretanic
ACOTANE;

trasare marcaje cu vopsea poli-
uretanicã ACOTANE.

Zonele de rampe ale parcajului
pot fi prelucrate cu benzi paralele
transversale de reducere a vitezei,
configurate din beton epoxidic.

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

Caracteristicile tehnice ale protec-
þiilor pentru parcaje sunt:

Duritate: Barcol – min. 30 0B,
Shore D – 70–90 0sh D;

Rezistenþa la compresiune:
min. 450 daN/cm2;

Rezistenþa la încovoiere: min.
300 daN/cm2;

Aderenþa la beton prin rezistenþa
la tracþiune: min. 40 daN/cm2;

Rezistenþa termicã: -30 – +80 0C.
Secretul eficienþei protejãrii parca-

jelor supuse unor solicitãri extreme din
cauza traficului intens, precum ºi al
durabilitãþii soluþiei alese constã în
calitatea ridicatã ºi aplicarea corectã a
materialelor.

Anticorosiv SA, prin Departamentul
de Vânzãri, vã stã la dispoziþie cu
întreaga sa echipã de specialiºti, pentru
a vã furniza toate informaþiile de care
veþi avea nevoie în alegerea soluþiei
optime de protecþie a parcajelor. 

Soluþii eficiente
pentru protecþia parcajelor 

Cei 50 de ani de experienþã în fabricarea materialelor anticorozive au însemnat, totodatã, ºi obþinerea celor
mai eficiente soluþii de protecþie, pentru suprafeþele pe care au fost aplicate acestea.

Pentru clienþii noºtri este foarte importantã cunoaºterea în amãnunt a performanþelor fiecãrui produs de
specialitate atunci când sunt puºi sã opteze între un material sau altul.

Pentru noi nu este foarte simplu sã le recomandãm un produs cu o calitate excelentã fãrã a lua în calcul toate
detaliile lucrãrii respective, deoarece fabricãm produse customizate pentru diverse situaþii.

Ne vom opri în cele ce urmeazã la soluþiile de protecþie pardoseli aplicate pentru parcaje acoperite,
semideschise sau subterane, prezentând avantajele alegerii acestei soluþii tehnice.
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Concepþia de ansamblu a clãdirilor
în funcþie de acþiunea focului

Petru MIHAI, Nicolae FLOREA, Gheorghe GEMENIUC –
Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” Iaºi

Exemplele din literatura de spe-
cialitate clarificã comportarea defa-
vorabilã a unei structuri hiperstatice
de 50 m lungime, fãrã rost de dilatare,
în cazul unui incendiu care afecteazã
toatã lungimea construcþiei.

În consecinþã, dacã se þine cont
de pericolul incendiului, recoman-
darea NBN B15 (40 m fãrã rost de
dilataþie) nu poate fi aplicatã dacã nu
se asigurã structurii un caracter izo-
static sau slab hiperstatic. În caz
contrar, este necesarã reducerea
sensibilã a acestei lungimi, cu atât
mai mult cu cât hiperstaticitatea
creºte. În cazul unei structuri puter-
nic hiperstatice, este indicatã
realizarea rosturilor de dilataþie la
distanþa de 25 m – 30 m maximum.

Rosturile de dilataþie se vor
prevedea suficient de largi. Ca
urmare a dilatãrilor mari datorate
temperaturilor înalte, cele douã mar-
gini ale rostului pot intra în contact,
producându-se eforturi care nu au
fost prevãzute în dimensionare.

Se recomandã în practicã dimen-
sionarea rostului pe baza unui Δθ
mediu de aproximativ 100 0C, pentru
o rezistenþã la foc de 1 orã ºi aproxi-
mativ 150 0C pentru o rezistenþã la
foc mai înaltã, rezultând rosturi mai
mici de 0,001 l pentru Rf = 1 h ºi
0,0015 pentru Rf > 1, unde l este dis-
tanþa dintre rosturile de dilataþie.

ALEGEREA ÎNTRE IZOSTATICITATE
ªI HIPERSTATICITATE

Aceastã problemã este foarte
complexã ºi controversatã. Se încearcã
aici sã se aducã câteva elemente ca
rãspuns, pentru a elucida proiec-
tantul în alegerea sa.

Prin anul 1970, se credea cã
hiperstaticitatea este un factor favo-
rabil în toate cazurile. Astãzi, afir-
maþia este puternic nuanþatã, iar
acest factor este uneori defavorabil;
este o situaþie particularã pentru
anumite structuri din beton armat.

Studiul incendiilor reale a scos în
evidenþã cã rezistenþa ºi capacitatea
de rotaþie sunt adesea probleme

esenþiale. În funcþie de acestea, este
necesar sã se facã o diferenþiere
între materiale, tipuri de elemente ºi
sisteme de construcþie, cãci efectele
termice introduc variante de la un
caz la altul.

Noþiuni despre efecte termice
ºi despre îmbinare

În acest paragraf, se prezintã o
recapitulare a noþiunilor privind
efectele termice ºi îmbinare. Analiza
este fãcutã plecând de la o grindã
sau placã rectangularã din beton,
acest caz fiind mai complex, dar
pornind de la el toate celelalte cazuri
se vor putea rezolva.

Repartizarea temperaturii pe
secþiunea dreaptã a unui astfel de
element este datã în fig. 1.a.

Alegerea materialului ºi a tipului de structurã pentru o clãdire rãspunde în general consideraþiilor de tip
economic (costul de investiþie ºi de exploatare) sau arhitectural (confort, esteticã).

De regulã, alegerea materialelor pentru structurã este fãcutã fãrã a se þine seama de acþiunea incendiului.
Prezentele recomandãri permit alegerea materialului ºi din acest punct de vedere. Se poate estima în
acelaºi timp cã incendiul nu este susceptibil de modificãri fundamentale, deoarece el rãmâne dictat de
condiþiile descrise anterior ºi, în mod esenþial, de încãrcare ºi de sarcinã. Este de preferat ca, în cazurile
particulare, alegerea materialului sau a unui tip de structurã sã þinã cont de riscul la încovoiere, de exemplu,
de exigenþa rezistenþelor la temperaturi foarte ridicate.

În ceea ce priveºte lungimea construcþiilor, capitolul 2.1 din NBN B15-104 recomandã sã nu depãºeascã
40 m din cauza problemelor legate de dilataþia termicã ºi de contracþie. Valoarea este justificatã prin vari-
aþii zilnice de temperaturã.

Aceastã recomandare va fi, fãrã îndoialã, modificatã în noua versiune din norma aflatã în pregãtire.
Ea trebuie sã fie rezolvatã prin criteriile de incendiu ºi, mai ales, în funcþie de caracterul mai mult sau
mai puþin izostatic ori hiperstatic al structurii.

Fig. 1:  Repartiþia deformaþiilor pe secþiunea
dreaptã a unei plãci rectangulare din beton

continuare în pagina 64
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Repartiþia deformaþiilor libere

este destul de uniformã deoarece

ε = α ⋅ θ. Trebuie sã se þinã cont,

totuºi, de variaþia în funcþie de

temperaturã a coeficientului de

dilataþie termicã α = α (θ).
Deformaþiile libere pot fi descom-

puse în trei pãrþi distincte: o dilatare

de ansamblu (fig. 1.b), o încovoiere

de ansamblu (fig.1.c) ºi o diagramã

rezidualã care corespunde apariþiei

contracþiilor termice σ = -E(θ)⋅ε
(fig. 1.d).

Dacã elementul este simplu reze-
mat, el se alungeºte ºi se încovoaie
(fig. 2) ºi apar tensiuni termice pe
secþiunea transversalã. Acestea se
datoreazã faptului cã repartiþia
deformaþiilor nu este liniarã, deci nu
este compatibilã cu câmpul de defor-
maþii dedus prin ipoteza lui Bernoulli.

Dacã elementul este perfect
încastrat, deplasãrile sunt împiedi-
cate de încastrare ºi apar eforturi în
îmbinare N0 ºi M0 (fig. 3).
Momentele de încovoiere M0 se

suprapun cu cele datorate încãrcãrii
exterioare.

Dacã elementul face parte dintr-o
structurã hiperstaticã, nu este decât
parþial fixat ºi comportamentul sãu
este intermediar celor douã cazuri
prezentate, structura constituind
pentru element o încastrare elasticã
(fig. 4.a).

Eforturile de încastrare N’0 ºi M’0
apar la extremitãþile elementului cu
valori mai puþin severe decât în
cazul încastrãrilor perfecte (fig. 4.b).
Aceste forþe din încastrare (îmbinare)
antreneazã o distribuire de forþe în
restul structurii (fig. 4.c).

Ultimul caz este mai dificil de
analizat. Dacã restul structurii este
relativ rigid, forþele de îmbinare vor fi
relativ importante ºi se apropie de
cazul încastrat. 

Dimpotrivã, dacã restul structurii
este mai puþin rigid, forþele de
îmbinare vor fi mai mici ºi se apropie
de cazul biarticulat.

În ceea ce priveºte stâlpii sau
pereþii portanþi, intereseazã mai ales
creºterea forþei axiale ca urmare a
dilataþiei parþial împiedicate. 

Aceasta se va produce, de exem-
plu, în cazul structurii hiperstatice
din fig. 5, unde stâlpii de tip (a) au
tendinþa de a se alungi atunci când
stâlpii de tip (b) rãmân nemodificaþi.
Din cauza hiperstaticitãþii acestei
structuri, stâlpii (a) suferã o creºtere
a forþei axiale.

Un alt fenomen care în anumite
cazuri poate prezenta pericole pen-
tru stâlpi ºi pereþi portanþi este cel
care apare în fig. 6, unde sunt
reprezentate deformaþiile unui cadru
sub efectul incendiului. 

Fig. 2:  Deformarea unei grinzi simplu rezematã

Fig. 5: Îmbinãri ale stâlpilor unei structuri

Fig. 6: Deformarea unui cadru

Fig. 3:  Eforturile de îmbinare  într-o grindã încastratã

Fig. 4: Deformãri ºi eforturi de încastrare ale unei
grinzi de rezistenþã

Fig. 7: Evoluþia îmbinãrilor în funcþie de tipul de
construcþie ºi de localizarea incendiului

urmare din pagina 62
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Sub emblema FORTE, DUCTIL
STEEL îºi individualizeazã cali-
tatea pentru fiecare lot de produse
livrat pe poarta fabricii, iar punctele
de vânzare ale distribuitorilor sãi,
rãspândite în toatã þara, vã pun la
dispoziþie asemenea plase sudate
de înaltã performanþã.

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

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

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

AVANTAJELE PLASEI FORTE
În condiþiile menþinerii aceluiaºi

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

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

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

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

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

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

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

beneficiarilor. În anul 2004, pornind de la exigenþele calitative pentru întreaga producþie, în premierã
pentru piaþa metalurgicã din România, DUCTIL STEEL SA a lansat sub numele FORTE o marcã de produs
pentru plasele sudate amprentate, mult solicitate în domeniul construcþiilor.
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De altfel, în cazul în care traversa
este relativ lungã, dilatarea acesteia
provoacã deplasãri importante în
vârful stâlpilor sau pereþilor portanþi,
ceea ce poate antrena o dislocare
dacã secþiunea are o capacitate de
deformare limitatã.

Este interesantã examinarea în
anumite cazuri ºi condiþii concrete a
unor îmbinãri elastice sau încastrate
în caz de incendiu. 

Acest factor este legat de
mãrimea construcþiei, de forma sa,
de concepþia sa, de legãturile struc-
turii cu mediul exterior, de localizarea
ºi extinderea incendiului în imobil.

În cazul unei construcþii de talie
micã, îmbinarea elementelor va fi în
general redusã (fig. 7.a). În cazul
unei construcþii mai mari, îmbinãrile
elementelor pot fi importante dacã
incendiul este localizat (fig. 7.b).

Dimpotrivã, dacã incendiul se
întinde pe toatã lungimea con-
strucþiei, legãturile sunt mai slabe,
excepþie fãcând pereþii de la parter,
prin urmare cei aflaþi în legãturã cu
fundaþiile (infrastructura).

În cazul unei construcþii cu
lungime mare ºi înãlþime micã, fãrã
rosturi de dilataþie, situaþia în caz de
incendiu nu este deloc favorabilã. 

Dacã incendiul este localizat, ele-
mentele sunt foarte legate (fig. 8.a). 

Dimpotrivã, dacã incendiul se
întinde pe toatã lungimea construcþiei,

stâlpii exteriori sunt supuºi la
deplasãri foarte mari la partea supe-
rioarã (fig. 8.b).

În cazul unei clãdiri înalte (fig. 9),
situaþia este mult mai favorabilã. 

Dacã incendiul a fost localizat
(fig. 9.a) sau se întinde pe toatã
înãlþimea construcþiei (fig. 9.b),
legãtura elementelor va fi destul de
slabã.

În cazul unei construcþii cu cen-
trul de stabilizare constituit dintr-un
element rigid, cum este, de exemplu,
casa scãrii, situaþia favorabilã este
atunci când acesta este dispus în
partea centralã a construcþiei, astfel
încât sã ofere o posibilitate de
dilataþie egalã pe toate direcþiile.
Legãtura va fi mai slabã dacã restul
construcþiei are un caracter mai izo-
static, ceea ce influenþeazã forma ºi
mãrimea construcþiei.

Cazul grinzilor ºi al planºeelor
Se aplicã analiza care a fost

descrisã anterior, plecând de la fig. 1
pânã la fig. 4. Creºterea momentului
pe reazem conduce la formarea unei
articulaþii plastice, producându-se
rotiri importante. 

Comportamentul acestei articu-
laþii este puternic influenþat de
dimensionarea secþiunii. De exem-
plu, dacã în reazem nu avem armã-
turã inferioarã, apare riscul de a se
produce o rupturã prematurã.

Din diferite consideraþii, se poate
afirma cã o legãturã slabã este mai
degrabã favorabilã, ceea ce permite
realizarea unor structuri izostatice,
fãrã a fi constrânºi de a cãuta iarãºi
o izostaticitate teoreticã perfectã.

În ceea ce priveºte creºterea
forþei axiale, datoritã legãturilor lon-
gitudinale se obþine un efect favora-
bil pe zonele întinse de beton, dar
poate avea un efect defavorabil pe
zonele puternic comprimate. Din
nou, o creºtere redusã sau lentã are
mai degrabã un efect favorabil, pe
când o creºtere bruscã ºi importantã
poate avea un efect defavorabil.

Creºterea momentului este, în
general, defavorabilã comparativ cu
creºterea forþei axiale.

În concluzie, se poate afirma cã
pentru grinzi ºi plãci din beton, o
legãturã slabã are mai degrabã un
efect favorabil asupra comporta-
mentului elementelor, în timp ce o
legãturã prea rigidã poate avea con-
secinþe neplãcute. Acestea au fost
confirmate prin studiile recente efec-
tuate la Universitatea Tehnicã din
Braunscweig.

Cazul stâlpilor
A fost luatã în considerare situaþia

în care stâlpii sunt încãlziþi pe 4 laturi.
Dacã stâlpii sunt expuºi pe 1, 2 sau
3 laturi, gradientul termic apare pe
secþiunea dreaptã ºi se apropie de
cazul descris pentru grinzi.

Fig. 9: Cazul unei construcþii cu înãlþime mare
ºi lungime redusãFig. 8: Cazul unei construcþii de lungime mare ºi înãlþime micã
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Progresul în afaceri
Este un lucru firesc ca, în domeniile în

care cererea este mai mare decât oferta,
sã existe concurenþã, pentru cã aceasta
duce la îmbunãtãþirea calitãþii produselor
ºi la diversificarea serviciilor oferite. Ne
aflãm pe o piaþã a construcþiilor în plinã
expansiune, de aceea ºi produsele noi
sunt absorbite  imediat de cãtre firmele de
profil. Cel mai important lucru este ca
acestea sã se situeze la un nivel calitativ
ridicat. Este de la sine înþeles cã orice
material nou care intrã pe piaþã trebuie sã
fie certificat conform normelor europene.
Cantitatea insuficientã de materiale de
construcþii duce automat la crearea de noi
capacitãþi de producþie. În consecinþã,
nivelul investiþional va fi ridicat deoarece
va fi obligatorie respectarea normelor ºi
regulamentelor Uniunii Europene în pri-
vinþa calitãþii, certificãrii produselor ºi a
protecþiei mediului înconjurãtor.

Fiecare zonã are particularitãþi speci-
fice în ceea ce priveºte distribuþia de
materiale de construcþie. Însã putem
aprecia cã în Transilvania, Moldova ºi în
partea de sud a României se înregis-
treazã cele mai mari vânzãri.

Pentru a începe o construcþie, sunt
necesare, în primul rând, materialele grele.
Un proiect nu poate fi demarat fãrã a dis-
pune de ciment, var, mortare, oþel, partea
de infrastructurã (þevi), BCA, cãrãmidã,
þiglã, polistiren, vatã mineralã. De aceea,
este greu de specificat dacã poate exista
un produs anume de care sã fie depen-
dentã construcþia unei clãdiri. Toate materi-
alele enumerate mai sus se cautã în egalã
mãsurã, pentru a realiza ceea ce se
cheamã „casã la roºu“. Ajungându-se în
acest stadiu, trebuie continuat la „interior“
cu celelalte materiale care dau forma finalã
a unei construcþii, ºi aici ne referim la
ferestre, uºi, parchet, plãci ceramice,
gips-carton, vopsele ºi obiecte sanitare.
De asemenea, nu trebuie omis un segment
dezvoltat încã insuficient în România, com-
parativ cu centrul ºi vestul Europei, respec-
tiv domeniul pavajelor. 

Obiectivele primordiale ale ACOM în
2006 au vizat creºterea cifrei de afaceri în
strânsã legãturã cu creºterea numãrului
de acþionari – comercianþi de materiale
de construcþii – a gradului de cunoaºtere
al companiei pe piaþã, oferirea de servicii
cât mai diversificate acþionarilor, ºi
anume un sortiment lãrgit de produse.

Strategia de dezvoltare a companiei
pentru perioada urmãtoare prevede
creºterea numãrului de acþionari ºi de
furnizori ºi dezvoltarea de relaþii de
parteneriat cu aceºtia, oferirea unui seg-
ment cât mai diversificat de materiale în
concordanþã cu cerinþele zonale ale
fiecãrui acþionar, finanþarea acþionarilor
ºi activitãþi de marketing care sã ducã la
creºterea gradului de cunoaºtere al
acþionarilor în zonele de reºedinþã.

Cifra de afaceri, înregistratã în 2006, a
fost de 13 milioane de euro. Trebuie þinut
cont de faptul cã a fost al treilea an finan-
ciar al companiei. Pentru 2007 ne-am pro-
pus triplarea volumului vânzãrilor. 

Bogdan LUCA, director de produs – Departamentul Zidãrie 
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Reamintim mai întâi cã, la majori-
tatea construcþiilor, nu sunt realizate
legãturi importante ale stâlpilor în
caz de incendiu. În general, stâlpii
sunt mai puþin întãriþi decât grinzile.
Curgerea ºi relaxarea reduc efectele
produse de temperaturile înalte. Se
cunoaºte cã stâlpul rãmâne relativ
rece în centru, dilataþia medie a
stâlpilor fiind destul de redusã. În
practicã, s-a constatat cã efectul
îmbinãrii pe stâlpi din beton este mai
puþin sever decât se presupune la
prima vedere.

Solicitarea defavorabilã pentru
stâlpii din beton este datoratã
creºterii termice orizontale în sis-
temul stâlp-planºeu adiacent. Dacã
deplasãrile orizontale pe capul
stâlpilor sunt mari, pot rezulta în
noduri distrugeri considerabile din
cauza forþelor tãietoare de la extre-
mitãþile stâlpilor ºi chiar dislocãri. De
aceea, se recomandã pentru stâlpii
din beton solicitaþi prevederea unui
sistem constructiv care sã împiedice
dezvoltarea acestor solicitãri.

RECOMANDÃRI GENERALE
PENTRU PROIECTARE

Structurile din beton prezintã, în
general, o bunã rezistenþã la foc.
Sunt cunoscute slaba conductivitate
termicã a betonului ºi masivitatea
secþiunilor, creºterea temperaturii în
armãturi fiind foarte lentã, elemente
ce conduc la o micºorare lentã a
capacitãþii portante a structurilor din
beton.

Particularitãþile termofizice ale
betonului variazã sensibil de la un tip
de beton la altul. Procentul de apã
liberã este un factor ºtiinþific impor-
tant în studiul repartiþiei temperaturii.
Proprietatea termotehnicã cea mai
importantã a betonului este evoluþia
rezistenþei la compresiune în funcþie
de temperaturã. Totuºi, pentru struc-
turile din beton armat ºi beton pre-
comprimat este variaþia în funcþie de

temperaturã a limitei elastice (realã
sau convenþionalã) a oþelului.

În cazul oþelurilor pentru beton
armat, diminuarea limitei elastice
este destul de apropiatã de cea a
oþelurilor pentru ºarpante metalice. 

În cazul oþelurilor pentru beton
precomprimat, pierderea rezistenþei
este sensibil mai rapidã decât cea a
altor tipuri de oþel.

Calculul repartiþiei temperaturii se
face prin metode numerice: metoda
diferenþelor finite ºi metoda elemen-
tului finit. Se recomandã consultarea
publicaþiei C.E.B. din 1982 care
conþine un adevãrat catalog de date
referitoare la acest subiect.

Se va verifica întotdeauna dacã
acoperirea armãturilor situate
aproape de feþele expuse la foc este
suficientã, deºi acesta nu este
singurul criteriu demn de luat în
considerare. Pentru betonul cu agre-
gate concasate, reducerile pentru
stratul de acoperire sunt cuprinse
între 5 ºi 10%. Pentru betonul uºor,
reducerile sunt de ordinul a 10 –
20%, ele trebuind aplicate cu pru-
denþã dacã se are în vedere gradul
mare de explozie. 

Planºeele ºi stâlpii izostatici din
beton armat se dimensioneazã pe
baza unui criteriu de prãbuºire cores-
punzãtor apariþiei deformaþiilor
plastice în armãturi.

Criteriul sãgeþii f/l < 1/30 nu este
aplicabil pentru acest tip de structuri.
El trebuie sã fie înlocuit de un criteriu
bazat pe viteza de deformare Δf / Δt.

În ceea ce priveºte tencuiala
(acoperirea) nervurilor planºeelor ºi
grinzilor, reducerile sunt mai justifi-
cate decât în cazul plãcilor. Cu toate
acestea, reducerile de 50% sunt
prea mari, þinând cont cã ele au
acoperiri foarte slabe ºi se reco-
mandã, mai degrabã, 25%.

Capacitatea de rotire în articu-
laþiile plastice pe reazeme pare

suficientã în cazul stâlpilor ºi al
planºeelor cu nervuri continue, în
timp ce pentru plãcile cu secþiuni
rectangulare aceastã capacitate
poate fi insuficientã.

Vor fi luate mãsuri constructive,
astfel încât dilataþia grinzilor ºi
planºeelor sã nu determine solicitãri
prea mari pe capul stâlpilor ºi la
nivelul pereþilor.

În cazul elementelor din beton
precomprimat, se va acorda o
atenþie maximã repartizãrii cablurilor
ºi firelor de precomprimare. 

În cazul planºeelor, o armãturã
pasivã perpendicularã pe direcþia de
precomprimare este uneori utilã. 

Aceastã armãturã trebuie sã fie
dispusã pe suprafaþa expusã focului.

În cazul planºeelor continue, în
general post-comprimate, armãtura
pasivã este necesarã. Pentru planºeele
cu toroane neaderente, armãtura
pasivã este practic indispensabilã.

În acest sistem constructiv, rupe-
rea unui toron este un fenomen peri-
culos, fiind necesarã asigurarea unei
protecþii în zona ancorajelor.

În cazul stâlpilor din beton precom-
primat, trebuie luate mãsuri construc-
tive adecvate pentru împiedicarea
alunecãrii cablurilor prin pierderea
aderenþei sau a toroanelor în ancoraje.
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VOPSELE IGNIFUGE
Reacþia la Foc este capacitatea

unui obiect de a participa ºi de a
contribui la propagarea flãcãrii, în
caz de incendiu. Se mãsoarã în
clasele 0-1-2-3-4-5. Cu cât este mai
mare clasa ºi deci cu cât este mai
mare numãrul, cu atât este mai mare
contribuþia obiectului la propagarea
flãcãrii. Aparþin clasei 0 obiectele
care nu sunt combustibile (marmurã,
beton etc.).

O structurã normalã din lemn are,
prin natura sa intrinsecã, o Reacþie la
Foc din clasa 4 sau 5. Dupã trata-
mentul cu vopsele ignifuge, aceastã
structurã dobândeºte caracteristici
de Reacþie la Foc din clasa 1.

Vopselele ignifuge trebuie sã fie
utilizate în toate cazurile în care struc-
turile din lemn trebuie sã aibã carac-
teristici de Reacþie la Foc din clasa 1,
ºi anume atunci când sunt destinate:

- spaþiilor pentru spectacol;
- clãdirilor pentru cazare, cum ar

fi hoteluri, sate turistice, cãmine
studenþeºti, cabane agroturistice,
case ºi apartamente de vacanþã;

- clãdirilor publice – spitale, sana-
torii, ºcoli, teatre, cinematografe etc.;

- structurilor amenajate pentru
târguri;

- când clientul solicitã o protecþie
adecvatã în caz de incendiu, cu
avantaje în ceea ce priveºte sigu-
ranþa ºi prime de asigurare mai mici;

- servesc pentru reîncadrarea
în clasa 1 de reacþie la foc pardoseli
din lemn, scãri, acoperiri din lemn,
copertine, obiecte din lemn, decoruri
de teatru, structuri amenajate pentru
târguri.

Vopsele ignifuge Clasa 1 pe
bazã de solvent (transparente)

IGF VPK TR 30 G + CAT. B 201
- Vopsea ignifugã cu douã compo-

nente, transparentã, satinatã, opacã,
pentru vopsirea mobilelor, amena-
jãrilor interioare, copertinelor, stan-
durilor din cadrul târgurilor etc.

- Omologatã în Clasa 1 de
Reacþie la Foc.

- Certificat de Probã al Ministerului
de Interne, CSE nr. RFV/068 din
06.08.1999.

- Randament – 510 g/mp, se va
aplica în trei straturi de 170 g/mp
fiecare.

IGF VLX PARQUET + CAT. B 202
- Vopsea ignifugã cu douã com-

ponente, transparentã, satinatã,
opacã, pentru vopsirea parchetului,
estradelor ºi scãrilor.

- Omologatã în Clasa 1 de
Reacþie la Foc.

- Certificat de Probã al Instituto
Giordano Spa, nr. 111147 din
03.10.1997.

- Randament – 450 g/mp, se va
aplica într-un numãr de trei straturi
de 200 g/mp fiecare.

IGF VPK PAR-
QUET + CAT. B 202

- Vopsea ignifugã
cu douã compo-
nente, transparentã,
opacã, pentru vop-
sirea parchetului,
estradelor ºi scãrilor.

- Omologatã în
Clasa 1 de Reacþie
la Foc.

Amploarea deosebitã a construcþiilor din lemn, metal sau cadre de beton, atât în sectorul construcþiilor
civile cât ºi industriale, impune o atenþie deosebitã în ceea ce priveºte protecþia la foc. Normele în dome-
niul protecþiei împotriva incendiilor sunt severe, iar respectarea lor are o acþiune eficace atunci când, la
nivelul unei clãdiri, existã un potenþial de risc la incendiu.

Societatea Dezna Consulting SRL din Arad prezintã în cele ce urmeazã firma Starkem SRL din Italia cu care
colaboreazã ºi produsele acesteia. Combinarea exigenþelor estetice, tehnice ºi de siguranþã a produselor
pentru vopsire, realizate de Starkem, a reuºit pe deplin dacã este sã judecãm dupã rezultatele obþinute.

• Starkem®, societate cu sediul în Vittorio Veneto (provincia Treviso), este specializatã în producþia de
vopsele intumescente ºi de vopsele fireblock® pe bazã de apã, certificate de institute de primã mãrime
italiene ºi europene, în mãsurã sã întârzie transmiterea flãcãrilor la structura agresatã de foc ºi la încãperile
înconjurãtoare. Acestea permit încadrarea tuturor structurilor portante în categoria celor intumescente de
tip R60/90 pentru oþel, R 60/90/120 pentru lemn ºi R 60/90/120/180 pentru beton.

• Vopselele din gama fireblock® nu sunt inflamabile nici mãcar în faza lichidã, se aplicã uºor ºi pot fi
utilizate între un strat ºi celãlalt, garantând un rezultat estetic excelent. De asemenea, produsele fireblock®

au fost declarate corespunzãtoare la testele de duratã în timp, efectuate de CATAS.
• Starkem® oferã, de asemenea, ºi un produs special de acoperire – starblock amianto®, tot pe bazã de

apã, pentru tratarea obiectelor din azbociment, în conformitate cu Decretul Ministerial din 20/08/1999.
• Starkem® colaboreazã cu birouri importante din domeniul construcþiilor, pentru calculul cantitãþilor de

produs necesare pentru obþinerea certificatului CERT.REI ºi a referatului aferent Rel. REI, aºa cum este
solicitat de normele în vigoare în prezent.

• Starkem® are un sistem de management al calitãþii, certificat UNI EN ISO 9001/2000.

Protecþia la foc
a construcþiilor civile ºi industriale

VOPSELE CU VALENÞE SUPERIOARE (I)



- Certificat de Probã al Ministe-
rului de Interne, CSE nr. RF/759
din 11.07.2001.

- Randament – 450 g/mp, se va
aplica într-un numãr de trei straturi
de 150 g/mp fiecare.

Vopsele ignifuge Clasa 1 pe
bazã de solvent (pigmentate)

IGF KROMAT + CAT. B 203
- Vopsea ignifugã cu douã com-

ponente – pigmentatã – opacã,
pentru vopsirea mobilelor – uºilor –
amenajãrilor interioare – standurilor.

- Omologatã în Clasa 1 de
Reacþie la Foc.

- Certificat de Probã al Ministeru-
lui de Interne, CSE nr. RFV/063 din
13.03.1999.

- Randament – 510 g/mp, se va
aplica în trei straturi de 170 g/mp
fiecare.

Vopsele ignifuge Clasa 1 pe
bazã de apã

FIREBLOCK® 1001
- Vopsea ignifugã, cu un singur

component, albã, pe bazã de apã.

- Omologatã în Clasa 1 de
Reacþie la Foc.

- Certificat de Probã al Ministerului
de Interne, CSE nr. RFV/119 din
21.05.2002.

- Randament – 500 g/mp, se va
aplica într-un strat cu dispozitiv air-
less sau într-un numãr de 2 straturi
de 250 g/mp fiecare, aplicare reali-
zatã cu trafaletul sau cu pensula.

- Uºor de colorat, pentru obþine-
rea tuturor nuanþelor pastel, prin
adãugarea unui simplu concentrat.

- Adecvatã pentru amenajãrile din
cadrul târgurilor, standuri, decoruri etc.

- Este uºor de aplicat ºi de trans-
portat pentru cã NU ESTE ADR,
este uºor de reciclat ºi de curãþat.

Ciclul FIREBLOCK® F1
- Vopsea ignifugã, cu douã com-

ponente, pe bazã de apã, transpa-
rentã + un strat de finisaj transparent.

- Omologatã în Clasa 1 de Reacþie
la Foc.

- Certificat de Probã al Ministerului
de Interne, CSE nr. RFV/124 din
17/10/2002.

- Aplicarea se va face conform
schemei din tabelul 1.

Ciclul FIREBLOCK® F1 este indi-
cat în special pentru suporturi din
lemn, copertine ºi pereþi despãrþitori
din lemn, acolo unde se doreºte pãs-
trarea ºi punerea în valoare a culorii
naturale a esenþei utilizate. Este
recomandat, de asemenea, pentru
amenajãrile din cadrul târgurilor,
standuri, decoruri teatrale etc.

(Continuare în numãrul viitor)

Tabelul 1
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Calitatea vinde marfa!
URBIS LA CONSTRUCT EXPO – AMBIENT 2007

Orientarea majoritãþii vizitato-
rilor a fost cãtre produse ieºite din
tipare, URBIS prezentând în stan-
dul sãu cele mai recente noutãþi.

S-a observat ºi de aceastã datã
cã produsele clasice au început sã
piardã teren în favoarea celor cu
forme futuriste ºi a produselor
electronice.

Produsele echipate electronic
prezentate de URBIS la ediþia din
acest an a Construct Expo –
Ambient au cuprins: baterii, uscã-
toare de mâini ºi de pãr. Ele au
fost apreciate ºi vândute în perioada
imediat urmãtoare încheierii mani-
festãrii expoziþionale.

Pentru design-ul deosebit reali-
zat din alamã ºi sticlã de Murano,
organizatorul, ROMEXPO, a pre-
miat URBIS pentru produsul „Baterie
lavoar Morgana“.

Standul firmei a fost vizitat de
majoritatea clienþilor sãi, de con-
curenþã ºi de societãþi interesate
de realizarea unei colaborãri
viitoare.

Toate aceste elemente sunt
puternice argumente în sprijinul
oportunitãþii prezenþei în conti-
nuare a firmei URBIS la aceastã
expoziþie, deoarece aici existã
posibilitatea ca întotdeauna sã fie
colectate ºi studiate tendinþele
pieþei, sã se contacteze clienþi noi
ºi sã se asigure premizele unei
reuºite pe piaþa concurenþialã a
materialelor de construcþii.

În acest an, târgul Construct Expo – Ambient a fost foarte important din punctul de vedere al celor
care ºi-au etalat noutãþile de ultim moment, dar ºi al vizitatorilor care au manifestat un interes
deosebit pentru produsele competitive ca funcþionalitate, precum ºi ca performanþe calitative.

Tot mai multe firme din domeniul amenajãrilor interioare ºi-au fãcut simþitã prezenþa, oferta
fiind din ce în ce mai amplã ºi diversificatã.

În acest peisaj, SC URBIS Armãturi Sanitare SA a fost din nou prezentã ºi apreciatã atât de
organizatori, cât ºi de vizitatori.

SC URBIS Armãturi Sanitare SA va gãsi întotdeauna calea pentru
a satisface cerinþele clienþilor sãi, considerând aceasta ca o prioritate
absolutã în politica firmei. 



Revista Construcþiilor iulie 200776

Utilizarea deºeurilor lemnoase
pentru încãlzire (I)

L. MIHÃESCU, T. PRISECARU, E. POPA, C. CIOBANU, R. POPESCU –
Universitatea Politehnicã Bucureºti

LEMNUL CA SURSÃ COMBUSTIBILÃ
Utilizarea deºeurilor lemnoase

este impusã de considerente eco-
nomice ºi de legislaþie. Astfel,
deºeurile rezultate la prelucrarea pri-
marã a lemnului, chiar ºi cele care
astãzi sunt abandonate la locul
tãierii, reprezintã o sursã de mare
valoare energeticã pentru a nu fi
valorificatã. Legislativ, se impune
reducerea poluãrii din cauza stocãrii
unor deºeuri lemnoase, cazul cel mai
frecvent fiind rumeguºul, precum ºi
încadrarea în prevederile Acordului
de la Kyoto privind producerea de
energie din surse regenerabile în
vederea reducerii emisiilor de CO2.

Producþia de energie a celor 27
de state ale UE în 2006, cu pre-
cizarea contribuþiei biomasei, este
prezentatã statistic în figura 1.

În Europa, unele þari îºi satisfac
în mare mãsurã nevoile energetice
prin biomasã, cum ar fi Suedia
17,9% ºi Finlanda 20,4%, în timp ce
altele au pondere mai scãzutã, ca de
exemplu: Franþa 4,5%, Germania
2,5%, Italia 4,9%. În România pon-
derea este de 7,9%.

România dispune de un bogat
fond forestier însumând circa
6.367.000 de hectare de pãdure,
reprezentând circa 27% din supra-
faþa teritoriului naþional.

Fiecãrui locuitor al Europei îi
revin câte 0,3 hectare. România cu
0,28 hectare/locuitor se situeazã
puþin sub media europeanã.

Referitor la utilizarea biomasei
lemnoase în scopuri energetice, se
remarcã faptul cã numai urmã-
toarele categorii rezultate din prelu-
crarea primarã ºi secundarã a
lemnului pot fi economice: coaja ºi

crãcile, rãmãºiþele din lemn, deºe-
urile de furnir, rumeguºul, talaºul,
praful.

Coaja rezultã atât în fabricile de
cherestea, cât ºi în urma cojirii
buºtenilor înainte de derulare sau
decupare în fabricile de furnir,
respectiv placaj.

Economic ºi ecologic, nu se pot
lãsa în pãdure crengile rezultate în
urma tãierii ºi nici rumeguºul rezultat
de la gatere (haldarea acestuia con-
tribuie la poluarea apelor). Haldarea
în spaþii deschise a rumeguºului
conduce ºi la o degradare rapidã a
sa – din punct de vedere energetic,
acesta devenind rapid neutilizabil
economic.

Din punct de vedere energetic,
trebuie valorificat fondul de crengi de
la tãierea copacilor, precum ºi
rumeguºul ºi talaºul care rezultã din
operaþiunile de debitare, tivire, spin-
tecare, rindeluire, frezare, strunjire,
gãurire (operaþiuni din prelucrarea
secundarã a lemnului).

Praful de lemn rezultã în urma
operaþiunilor de ºlefuire, calibrare
sau din sortarea aºchiilor pentru plã-
cile aglomerate din lemn.

O cantitate aproximativ egalã –
3,245 milioane metri cubi/an (în
2010) – rezultã din activitatea de
prelucrare primarã a lemnului, din
care se considerã cã circa 0,440 mili-
oane metri cubi/an (13%) din

În funcþie de scopul ºi destinaþia unor construcþii noi sau de  reabilitarea ºi modernizarea altora
existente, problema asigurãrii cu energie termicã sau electricã poate fi soluþionatã inclusiv pentru zonele
izolate, neracordate la sistemul naþional sau regional.

Soluþia, sugeratã în paginile Revistei Construcþiilor cu exemple concrete, se referã la utilizarea
deºeurilor lemnoase existente în cantitãþi apreciabile (inclusiv în urma unor defriºãri necontrolate) tocmai
în locurile unde se produc asemenea resurse potenþial energetice.

Lecturând acest studiu, aveþi posibilitatea rezolvãrii alimentãrii cu energie termicã ºi electricã printr-o
cale accesibilã, cu investiþii medii ºi cu eficienþã localã sporitã. Deci…

Fig. 1

continuare în pagina 78
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aceastã resursã se valorificã tot ca
lemn de foc pentru populaþie,
aceasta nefiind o utilizare eficientã.
Restul de 2,805 milioane metri
cubi/an (86,5%), practic, se aruncã
aducând grave prejudicii mediului
înconjurãtor.

În România, biomasa este pre-
dominant folositã în zonele rurale ºi
la periferia oraºelor pentru încãlzirea
ºi prepararea hranei. Mai mult de
14 milioane de sobe de gãtit ºi sobe
de încãlzit pe bazã de foc sunt uti-
lizate în locuinþele individuale.
Aproximativ 11% din energia obþinutã
din biomasa lemnoasã este gene-
ratã în sisteme moderne de încãlzire.
OBIECTIVELE UTILIZÃRII ENERGETICE

A BIOMASEI LEMNOASE
Astãzi, în România ca ºi în majo-

ritatea þãrilor din Uniunea Euro-
peanã se remarcã o reducere
continuã a utilizãrii lemnului în sobe,
în gospodãriile individuale. Din pãcate,
lemnul se substituie cu combustibili
scumpi, în primul rând gaze natu-
rale, dar ºi gaz petrolier lichefiat ºi
combustibili lichizi. 

Din deºeurile lemnoase, se poate
produce economic:

energie termicã pentru o gospo-
dãrie sau pentru o instituþie;

energie termicã pentru o comu-
nitate, dacã lungimea reþelei de ali-
mentare cu agent termic este
suficient de redusã pentru a limita
investiþia;

energie electricã pânã la o
putere de 1–2 MW utilizabilã fie
local, fie la vânzare.

Aceastã ultimã soluþie va consti-
tui etapa viitoare de dezvoltare ºi nu
va putea fi realizatã decât prin
atragerea de fonduri europene.
Combustibilul va fi compus nu numai
din biomasã lemnoasã, ci va trebui
sã fie completat în multe cazuri ºi cu
biomasã agricolã. Se are în vedere
utilizarea în special a paielor
balotate, utilizare dezvoltatã relativ
în unele þãri din UE

Se face precizarea cã produ-
cerea de energie electricã impune
unitãþi de cazane mari (peste 6–10 MW)
ºi utilaje complexe. O altã soluþie
poate cuprinde producerea de gaz
combustibil prin gazeificarea bioma-
sei lemnoase, în instalaþii numite
gazogene, ºi utilizarea gazului în
motoare cu ardere internã (diesel)
ce acþioneazã generatoare de curent
electric.

Producerea de energie electricã
se poate obþine ºi prin co-combustia
deºeurilor lemnoase (arderea aces-
tora împreunã cu cãrbunele) la cen-
trale energetice. Ponderea masicã a
masei lemnoase se recomandã a fi
între 5 ºi 15%, pentru a nu crea com-
plicaþii în exploatarea instalaþiilor
energetice clasice.

În utilizarea prin ardere directã a
lemnului, pentru eficienþã, sunt nece-
sare un conþinut cât mai scãzut de
umiditate ºi o anumitã dimensiune.

Puterea calorificã inferioarã depinde
de esenþa de lemn ºi de umiditatea
acestuia (scade odatã cu creºterea
umiditãþii). Lemnul proaspãt extras
are o umiditate ridicatã (peste
45–50%), dar, prin depozitarea
îndelungatã, umiditatea scade sensibil.

Deºeurile de lemn au caracteristi-
cile energetice indicate în tabelul 1.

În þãrile care au un mare consum
de deºeuri lemnoase în scopuri
energetice, lemnul se mãrunþeºte în
staþii special construite, obþinân-
du-se aºa-numitele „aºchii”, ce
reprezintã bucãþi de lemn cu
diametru minim de 5 mm ºi maxim
de 80 mm. Pentru aceastã operaþi-
une, lemnul trebuie sã aibã o umidi-
tate de cel mult 30%.

Consumatorul de deºeuri lem-
noase va utiliza în acest caz un pro-
dus omogen ºi în concordanþã cu
cerinþele instalaþiilor de ardere.
Depozitarea va trebui realizatã în
spaþii uscate. Depozitul de aºchii tre-
buie sã fie accesibil alimentãrii ºi
manipulãrilor. 

Dificultãþi sunt în domeniul casnic
ºi al clãdirilor rezidenþiale mici, unde
de regulã subsolul este utilizat în
scopul depozitãrii. Alimentarea în acest
caz cu aºchii se preferã în transport
pneumatic de la un camion, dotat cu
staþie de filtrare. Soluþia reprezintã
însã o tehnologie comodã, dar avan-
gardistã pentru þara noastrã.

O altã cale de utilizare a mãrun-
tului resurselor lemnoase constã în
realizarea de pelete sau brichete.
Peletele, cu dimensiuni maxime de
pânã la 12 mm, sunt caracteristice
rumeguºului. Este mult mai uºor de
alimentat o instalaþie de ardere cu
pelete decât cu rumeguº în vrac.
Peletele din deºeuri lemnoase pot fi
utilizate ºi împreunã cu pelete de
biomasã agricolã, la instalaþii de
cazane care, în prealabil, au fost
testate în acest scop.

Trebuie introdusã o noþiune fun-
damentalã în utilizarea deºeurilor
lemnoase, ºi anume densitatea în
vrac a acestui combustibil. Cu cât
densitatea în vrac este mai scãzutã,
cu atât volumul de combustibil ce va
trebui introdus în focar va fi mai
mare, iar aceastã operaþiune va fi
mai grea. Peletele vin ca un rãspuns
pozitiv în aceastã direcþie. Pastilarea
se poate face cu sau fãrã liant.
Depozitarea peletelor de rumeguº
respectã aceeaºi regulã ca ºi la
rumeguºul în vrac, ºi anume: mediu
uscat ºi perioada de depozitare cât
mai scãzutã.

Dacã se admite urmãtorul efect
al arderii deºeurilor de lemn (rezultat
la arderea lemnului într-un cazan cu
un  randament de peste 72–75%):

lemn proaspãt exploatat
(umiditate 50–60%) – energie netã
2 kWh/kg;

lemn depozitat câteva luni
(umiditate 25–35%) – energie netã
3,2–3,5 kWh/kg; ºi dacã pentru
încãlzirea unui metru cub de spaþiu
de lucru sau de locuit este nevoie de
o putere termicã de 30–50 W,
rezultã cã pentru 1 metru cub de
spaþiu încãlzit într-o orã se consumã
urmãtoarele cantitãþi de combustibil
lemnos:

0,015–0,025 kg/h lemn proaspãt;
0,010–0,0156 kg/h lemn depo-

zitat câteva luni, care are o umiditate
mai redusã decât a lemnului proaspãt.

(continuare în numãrul viitor)

Tabelul 1
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Sisteme de încãlzire prin radiaþie – CARLIEUKLIMA
SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de

încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA, vã oferã cele
mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea
mai înaltã calitate ºi la standarde europene. Prin calitatea
superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este
asigurat.

EUCERK este un sistem de încãlzire cu tuburi radiante
care foloseºte gazul metan sau motorina, fiind în special desti-
nat încãlzirii spaþiilor de dimensiuni medii ºi industriale. Este
proiectat pentru realizarea cerinþelor speciale, siguranþã ºi uni-
formitate a temperaturii, precum ºi pentru reducerea emisiilor
nocive în atmosferã. 

Tubulaturile sunt încãlzite pânã la o temperaturã ridicatã,
cuprinsã între 150 0C ºi 250 0C, încãlzind apoi încãperea prin
radiaþie fãrã a provoca miºcãri ale aerului.

Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt con-
fecþionate din oþel tratat special pentru a rezista la temperaturi
foarte ridicate ºi la coroziune. 

Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radi-
ante asigurã o emisie lungã ºi de duratã, cu performanþe de cel
mai înalt nivel. Parabolele reflectoare ale sistemului EURAD
sunt din aluminiu, puternic reflectorizante.

EUTERM este un sistem de încãlzire constituit din panouri
radiante cu funcþionare pe apã caldã, apã supraîncãlzitã sau vapori.

EUTERM poate funcþiona împreunã cu orice sistem energetic
primar. Este ideal pentru încãlzirea spaþiilor mici, a  localurilor,
a spaþiilor ambientale de dimensiuni medii ºi mari, ideal pentru
spaþii cu risc la incendiu. Principalul avantaj este producerea
încãlzirii în mod uniform nu stratificat, fãrã nicio miºcare a
aerului.

Bariera de aer EUWIND este instalatã în interiorul sau exteriorul
clãdirilor, sau  de ambele pãrþi ale uºilor, acþionând ca un scut.

Coloana de ventilaþie include:
o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;
un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;
un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;
o articulaþie metalicã;
un canal subteran cu unghiular.

Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl
împinge prin modulul de diminuare a zgomotului apoi în canalul
de distribuþie cu o vitezã considerabilã. Jetul de aer despicã
straturile de aer rece de la nivelul solului ºi îl eliminã în exterior.
Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maximã eficienþã la
nivelul solului, unde acþiunea aerului rece este mult mai mare.

Distribuitor exclusiv în România: SC TERMOCLIMASRL
Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timiºoara,

Tel . :  0256/250.250-1 ,  Fax:  0256/250.255,  E-mai l :
info@termoclima.ro 

TERMOCLIMA
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Produse pentru zidãrie ºi infrastructurã

SC Leier Rom SRL, înfiinþatã în 2004, cu sediul în

Cluj-Napoca, are ca domeniu de activitate: producþia de

elemente de zidãrie din beton, producþia de pavaje

pentru curþi, pieþe ºi alei, fabricarea de produse pentru

infrastructurã, tuburi de canalizare, inele de canalizare ºi

capace, de asemenea, distribuþia de coºuri de fum Leier,

exclusivul sistem de plãci EUROLINE, þigle din beton,

precum ºi cãrãmidã din ceramicã marca Leier.

Trendul ascendent pe care sectorul de construcþii îl

cunoaºte a determinat Grupul austriac Leier sã punã în

circuitul economic capacitãþi de producþie ºi în România.

Aºa se face cã în anul 2006 s-a finalizat construcþia

unei hale, s-au montat utilajele ºi s-a fãcut proba acestora.

În anul 2007 urmeazã sã se finalizeze montajul utilajelor

pentru producþia de tuburi ºi inele de canalizare.

Investiþia este localizatã în comuna Unirea, judeþul

Alba, pe drumul E 81, la 11 km de Turda, în direcþia

Alba Iulia.

Fabrica produce materiale de construcþii din beton,

produsele fabricate fiind de un înalt nivel calitativ, capa-

bile sã satisfacã necesitãþile ºi exigenþele clienþilor.

SC Leier Rom SRL produce totodatã pavaje din

beton în diferite sorto-tipo-dimensiuni. Ele sunt dublu

vibropresate, având în componenþa stratului de uzurã

nisip cuarþos, iar pentru cele colorate vopsirea se face în

masã, ceea ce duce la o rezistenþã mãritã în exploatare.

Amploarea construcþiilor din þara noastrã determinã tot mai multe societãþi de profil sã se „orienteze“
asupra celor mai solicitate materiale ºi tehnologii care sã asigure operativitate, durabilitate ºi esteticã
atât pentru lucrãrile noi, cât ºi
pentru cele aflate în proces de
modernizare.

Un însemnat consum de materi-
ale îl reprezintã cel care cuprinde
producþia de elemente de zidãrie ºi
cel pentru infrastructura rutierã edi-
litarã ºi utilitarã. Unitãþile care fabricã
asemenea materiale tind sã se dez-
volte pe lângã marile aºezãri urbane,
acolo unde solicitãrile investiþionale
sunt în continuã creºtere.

Sã cunoaºtem, aºadar, una
dintre ele, aflatã în centrul þãrii:
SC LEIER ROM SRL. 



De asemenea, sunt produse elemente de fundaþie
care, prin betonare ulterioarã, realizeazã un zid monolit,
zid de beton armat, respectiv pilon, fãrã a fi nevoie de
cofrare. Aceste elemente reduc semnificativ costurile ºi,
un lucru foarte important, se reduce timpul de execuþie,
respectiv t impul dupã care se poate continua
construcþia. Elementele de zidãrie din beton, cu goluri,
pentru pereþii de împrejmuire sau portanþi ai locuinþelor,
clãdirilor de agrement, ai celor publice, ai construcþiilor
industriale, agricole ºi de transport sunt un alt produs
care vine în întâmpinarea clienþilor pentru a putea
reduce cu pânã la 30% costurile construcþiei, precum ºi
ale elementelor de finisare aplicate ulterior. Acestea, prin
caracteristicile lor, cresc portanþa zidurilor, suprafeþele
rezultate sunt plane, iar conducþia termicã a unui zid
executat cu aceste elemente, acoperit cu 2 cm de izo-
laþie, este egalã cu cea a unei cãrãmizi ceramice.

Tuburile ºi inelele din beton sunt alte elemente
fabricate ºi vin sã întregeascã paleta produselor reali-
zate de cãtre SC Leier Rom SRL.

Clienþilor li se oferã în acelaºi timp o gamã largã de
produse de infrastructurã, structurã de rezistenþã,
acoperiº, coºuri de fum ºi amenajarea curþilor.

În acest sens, în anul 2007 se vor deschide noi unitãþi
de producþie în Transilvania.

Toate aceste investiþii au fost ºi vor fi
fãcute ca urmare a tendinþelor pieþei
de absorbþie a unor asemenea
produse, fiind totodatã influenþate
pozitiv de aderarea þãrii noastre la
UE. Este unul dintre motivele care
au condus la creºterea semnificativã a
investiþiilor atât autohtone, cât ºi strãine.

Leier doreºte sã devinã un partener
complet ºi de încredere atât pentru dis-
tribuitorii de materiale de construcþii,
cât ºi pentru firmele de construcþii.

Prin experienþa dobânditã în 6 þãri
europene (30 de puncte operative,
2.200 de angajaþi), societatea oferã
o calitate optimã la cele mai bune
preþuri. 
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Provocare pentru Europa
„COMPETITIVITATE PRIN EXCELENÞÃ“

Magdalena Dimian – director executiv AEROQ

În cadrul congresului, au fost dezbãtute probleme
deosebit de interesante:

productivitate ºi competitivitate;
noi sisteme de management orientate cãtre perfor-

manþã ºi inovare;
credibilitatea proceselor de acreditare ºi certificare;
telecomunicaþiile ºi IT, provocãri pentru societatea

viitorului;
calitatea ºi siguranþa lanþului alimentar;
managementul proiectelor etc.

Lucrãrile prezentate au scos în evidenþã rolul docu-
mentãrii, implementãrii ºi certificãrii sistemelor integrate
de management ca o soluþie prin care organizaþiile sunt
conduse pentru a se asigura competitivitatea la nivel
global.

Semnificative au fost unele dintre avantajele SIM,
indiferent de componentele care se integreazã (calitate,
mediu, sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, siguranþa
alimentarã, securitatea informaþiei etc.).

Într-o lume a competiþiei tot mai acerbe pe piaþã, suc-
cesul unei organizaþii rezultã din modul în care se con-
centreazã energiile pe activitãþile de bazã ale afacerii
sale. Pentru aceasta, organizaþia trebuie sã-ºi opti-
mizeze toate procesele asociate afacerii cu datele de
intrare care trebuie transformate în date de ieºire = pro-
duse/ servicii. Nivelul de eficienþã depinde foarte mult de
modul în care pot fi controlate procesele.

Managementul integrat asigurã un cadru pentru un
sistem de management atotcuprinzãtor pentru toate pro-
cesele ºi elementele necesar a fi controlate în organiza-
þie, prin urmare un sistem de management în cadrul

cãruia zi de zi datele de ieºire (produsele/serviciile) ale
organizaþiei îndeplinesc cerinþele clienþilor ºi asigurã
satisfacþia acestora.

O abordare integratã presupune existenþa UNUI
SISTEM DE MANAGEMENT ce cuprinde un numãr de
politici, obiective, proceduri etc. comune, dar ºi altele
specifice.

Conceptul „sistem integrat de management“ cuprinde:
integrarea standardelor sistemului de management

aplicabile într-o singurã documentaþie prin care se
asigurã un control efectiv al activitãþii din organizaþie;

identificarea obiectivelor ºi a obligaþiilor organiza-
þiei, inclusiv cele legale ºi de reglementare, ºi a politicilor
organizaþiei ºi ale pãrþilor interesate;

asigurarea cã au fost stabilite toate cerinþele
datelor de intrare;

asigurarea cã personalul organizaþiei este instruit
cu privire la cerinþele standardelor aplicabile;

determinarea criteriilor de performanþã pentru
cerinþele standardelor;

generarea de dovezi obiective pentru a demonstra
cã cerinþele au fost îndeplinite;

monitorizarea ºi raportarea cu privire la gradul de
conformitate cu criteriile de performanþã;

monitorizarea continuã a modificãrilor datelor de
intrare pentru a se asigura cã acestea sunt reflectate în
cerinþele specifice ale sistemului;

analiza ºi auditarea proceselor sistemului ºi actu-
alizarea lor, dupã caz;

asigurarea cã existã un proces de îmbunãtãþire
continuã.

O delegaþie din cadrul AEROQ a participat
recent la cel de-al 51-lea Congres al Organizaþiei
Europene pentru Calitate (EOQ), organizaþie la care
AEROQ este membru asociat. AEROQ este de
asemenea notificat la Comisia Europeanã ca
organism de certificare a conformitãþii produselor
pentru directiva europeanã „Produse pentru
construcþii“ – nr. 1840.

Tema congresului a fost „Competitivitate prin
Excelenþã – provocare pentru Europa“, cu scopul
declarat de a contribui la conºtientizarea necesitãþii
de a face faþã Competiþiei GLOBALE, prin calitatea
excelentã a produselor ºi serviciilor furnizate,
indiferent de domeniul de activitate, inclusiv dome-
niul construcþiilor.

Congresul a fost organizat de cãtre Societatea
Cehã pentru Calitate.
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CARPATCEMENT HOLDING SA
Bucureºti

ANDAMI COMP SRL
Bucureºti

LAFARGE ROMCIM SA
Bucureºti

CONSTRUCÞII COMPLETE SRL
Bucureºti

LASSELSBERGER SA
Bucureºti

LAMAR TRUST SRL
Bucureºti

ELMONT CONSTRUCT SRL
Constanþa

DISBEV SERV SRL
Ploieºti

OMNITEK SOFT SRL
Arad

TATU CONSTRUCT SRL
Bucureºti

PROFESIONAL CONSTRUCT
GRUP SRL - Piteºti

OMNITEX CONSULT SRL
Ploieºti

AQUA CONSTRUCT SRL
Arad

CARMEUSE HOLDING SRL
Braºov

COMPANIA DE CONSTRUCÞII
ÎN TRANSPORTURI SA- Bucureºti

SIPATUB SA
Alba Iulia

TEHNOREX SRL
Mãgureni, Prahova

SIGMA ROM CONSTRUCT SRL
Bucureºti

MARIX SRL
Tulcea

TERMO CONSTRUCT SRL
Satu Mare

ALFA GAMA & OMEGA SRL
Piteºti

HIDRO SALT-B-92 SRL
Bucureºti

SIMBETON SA
Oradea
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Un sistem integrat de management are o serie de
elemente comune pentru toate standardele aplicabile
(calitate – mediu – sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã,
dar se pot adãuga ºi cele referitoare la securitatea infor-
maþiilor, siguranþa alimentarã etc.):

analizele efectuate de management;
abordarea integratã a auditurilor interne;
abordarea integratã a politicii ºi obiectivelor;
un sistem integrat de documentaþie (Manual);
instrucþiuni de lucru integrate;
proceduri  comune ale sistemului integrat;
abordare integratã a mecanismelor de îmbunãtãþire

(acþiuni corective, mãsurãtori, îmbunãtãþire continuã);
abordare integratã a planificãrii cu efecte pozitive,

a abordãrii managementului riscului pentru întreaga
afacere a organizaþiei;

coerenta participare a managementului la docu-
mentare, implementare, menþinere ºi îmbunãtãþire a
sistemului de management.

Principalele elemente pentru dezvoltarea unui sistem
integrat de management pot fi grupate în ciclul PDCA,
aliniate sistemelor de management individuale, model
care conduce la abordarea îmbunãtãþirii continue.

Un argument important în favoarea sistemelor inte-
grate de management îl aduce Standardul ISO
19011/2002 care defineºte auditul combinat: auditul
desfãºurat având ca referinþã cerinþele din standarde
aplicabile diferitelor sisteme de management, de exemplu:
9001/ 14001, 14001/18001, 9001/14001/ 18001, sau
alte combinaþii ISO 9001/ISO 22000.

De asemenea, este necesarã disponibilitatea faþã de
solicitanþii de certificare a sistemelor integrate: CEREREA
A DEPÃªIT OFERTA ºi, prin urmare, au apãrut noi
provocãri atât pentru consultanþi ºi personalul organiza-
þiilor implicate în procesul de documentare ºi imple-
mentare a sistemelor integrate, cât ºi pentru personalul
organismelor de certificare.

A crescut gradul de conºtientizare al organizaþiilor
privind necesitatea unui sistem de management în
cadrul cãruia se stabilesc politici ºi obiective ºi se
desfãºoarã activitãþi coordonate pentru a orienta ºi
controla organizaþia din punctul de vedere al calitãþii,
mediului, sãnãtãþii ºi securitãþii ocupaþionale ºi al altor
standarde care conþin cerinþe pentru alte domenii.

Alþi factori favorizanþi pentru managementul integrat sunt:
îmbunãtãþirea performanþei personalului organi-

zaþiilor ºi a unor consultanþi, implicaþi în documentarea ºi
implementarea sistemelor integrate de management,
precum ºi deschiderea manifestatã de personalul unor
organisme de certificare, care promoveazã conceptul
documentãrii, implementãrii ºi certificãrii sistemelor inte-
grate de management;

îmbunãtãþirea înþelegerii abordãrii bazate pe proces
de cãtre toate pãrþile implicate, mai ales cã standardele
sunt orientate în mare mãsurã pe procese;

îmbunãtãþirea imaginii organizaþiei;
avantaje competitive la obþinerea contractelor;
compararea rezultatelor cu obiectivele ºi acþiunile

stabilite ºi identificarea riscurilor, deficienþelor, tendinþe-
lor negative ºi oportunitãþilor pentru îmbunãtãþire;

îmbunãtãþirea continuã a sistemului integrat de
management care contribuie la prosperitatea organiza-
þiei ºi poate fi cuantificatã prin creºterea profitului,

scãderea costurilor, noi pieþe de desfacere, riscuri mai
mici, impacturi de mediu þinute sub control etc.

implicarea crescutã a managementului la cel mai
înalt nivel în stabilirea ºi implementarea mijloacelor prin
care sã controleze îmbunãtãþirea continuã pentru:

- obþinerea unei evidenþe cuantificabile referitoare la
îmbunãtãþirea sistemului integrat de management;

- îmbunãtãþirea implicãrii personalului ºi a moralului
acestuia datoratã interacþiunii dintre departamentele
organizaþiei ºi elementele sistemelor integrate;

- îmbunãtãþirea documentãrii proceselor;
- conºtientizarea crescutã referitoare la responsabilitate,

autoritate;
- obþinerea evidenþei cuantificate pentru planificarea

ºi mãsurarea îmbunãtãþirii pe baza înregistrãrilor rezultate
din procesele ºi activitãþile organizaþiei;

- creºterea interesului pentru focalizarea cãtre clienþi
(interni/externi) ºi pãrþi interesate;

- conºtientizarea rolului planificãrii, controlului acþiu-
nilor stabilite ºi mãsurãrii proceselor/activitãþilor integrate
având ca referinþã criterii de acceptare, respingere dar ºi
pentru îmbunãtãþire continuã.

Existã o mulþime de avantaje pe plan intern organi-
zaþionale, financiare ºi pentru personal, dintre acestea
amintim:

organizaþionale: îmbunãtãþirea calitãþii manage-
mentului prin reducerea structurilor funcþionale implicate
(3 la 1), reducerea incertitudinilor la hotarele dintre sis-
temele de management luate individual, creºterea efi-
cienþei organizaþionale prin armonizarea structurilor
organizatorice cu elemente similare ºi evitarea pierderii
informaþiei la hotarele structurilor tradiþionale, evitarea
elaborãrii a 2-3 serii de proceduri ale sistemului pentru
elementele comune ale standardelor, simplificarea pro-
cesului de comunicare ºi a traseului documentelor de
lucru, îmbunãtãþirea relaþiei cu pãrþile interesate ºi o mai
bunã comunicare cu autoritãþile;

financiare: reducerea costurilor prin reducerea
frecvenþei ºi numãrului auditurilor, reducerea costurilor
certificãrilor externe datoritã desfãºurãrii unui singur
audit de certificare, creºterea profitului, centralizarea
bugetului calitate, mediu, sãnãtate ºi securitatea ocu-
paþionalã, chiar dacã pare mare, genereazã economii;

personal: creºterea motivaþiei, conºtientizãrii ºi
calificãrii personalului, o imagine mai bunã a organizaþi-
ilor pentru propriul personal.

Dintre avantajele pe plan extern amintim
urmãtoarele:

comerciale: îmbunãtãþirea competitivitãþii organi-
zaþiei, câºtigarea de noi clienþi ºi îmbunãtãþirea satis-
facþiei/stabilitãþii celor existenþi, creºterea/îmbunãtãþirea
cotei de piaþã;

de comunicare: îmbunãtãþirea imaginii organizaþiei,
îmbunãtãþirea relaþiei cu pãrþile interesate, evidenþierea
conformãrii cu cerinþele legale ºi alte cerinþe la care
organizaþia subscrie;

calitate/mediu/sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã:
îmbunãtãþiri ale calitãþii, mediului, sãnãtãþii ºi securitãþii
ocupaþionale, reducerea activitãþilor care genereazã
deºeuri periculoase, reducerea echipamentelor care pot
genera pericole sau pierderi în calitatea produselor. 
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QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

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

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

SC QUALITY CERT SA
Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5
tel.: 031.710.07.53, fax: 031.710.07.52 
e-mail: qualitycert@zappmobile.com

ORGANISM ACREDITAT RENAR

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR

• Atestarea conformitãþii
produselor din domeniul
reglementat

• Aplicarea mãrcii
de conformitate CE

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

Organism NOTIFICAT
certificare CONFORMITATE

produse PENTRU CONSTRUCTII

Organism agreat MTCT

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII

ORGANISM DE CERTIFICARE

PROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ

CU UTILIZAREA DE: 

• Procedee, metode, tehnici de auditare,  
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• Profesori universitari;

• Doctori în ºtiinþe;

• Experþi în domeniile de certificare.
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CARACTERISTICI

TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

Lucrãrile realizate sunt com-

plexe, cu respectarea unor condiþii

tehnice stricte având în vedere

importanþa obiectivului (clasa de risc

2A), iar soluþiile adoptate corespund

standardelor europene în domeniu.

Instalaþia de 20 KV a fost

echipatã cu celule prefabricate

închise (furnizate de SIEMENS),

dotate cu echipamente primare per-

formante ºi automate programabile.

Având comandã de la distanþã, pot fi

manevrate de la dispecerul ener-

getic al metroului, în coordonare cu

dispecerul oraºului Bucureºti.

Toate tablourile electrice de

joasã tensiune (furnizor MOELLER),

aferente instalaþiilor electroenerge-

tice ºi electromecanice (ventilaþia

generalã a staþiilor ºi interstaþiilor,

ventilaþia staþiilor de hidrofor, a staþii-

lor de pompare ºi puþurile de mare

adâncime), sunt dotate cu automate

programabile care transmit la dis-

tanþã, prin telemecanicã, toate infor-

maþiile privind starea de funcþionare

a utilajelor ºi a tablourilor electrice.

Cablurile utilizate (NEXANS)

au izolaþie din polietilenã reticulatã,

cu comportament special la foc:

rezistenþã la propagarea flãcãrii, fãrã

degajãri de halogeni, emisii scãzute

de fum, corozivitate ºi toxicitate

redusã a gazelor ºi a fumului.

Instalaþiile de ventilaþie sunt

realizate cu echipamente perfor-

mante ºi fiabile furnizate de firme de

prestigiu în domeniu: WOODS din

Marea Britanie ºi France Air din

Franþa. Aceste instalaþii asigurã

crearea unui microclimat optim pen-

tru pasageri ºi personalul de

exploatare, dar, totodatã, asigurã

condiþii corespunzãtoare pentru

funcþionarea utilajelor, echipamen-

telor ºi instalaþiilor.

Pentru prima datã la realizarea

instalaþiilor sanitare din cadrul

Metroului a fost utilizat un sistem de

montare/demontare a conductelor

prin cuplaje elastice (VICTAULIC);

acest sistem prezintã urmãtoarele

avantaje: preluarea la îmbinãri a

eforturilor care apar la dilatarea sau

contractarea instalaþiilor, reducerea

semnificativã a zgomotului produs în

instalaþii, întreþinerea uºoarã ºi sim-

plificarea realizãrii de modificãri ulte-

rioare în instalaþie.

Prin experienþa sa de peste

30 de ani în acest tip de proiecte,

TIAB SA a executat lucrãri de foarte

bunã calitate, care determinã creº-

terea siguranþei în exploatarea

Metroului ºi realizarea unui raport

optim între fiabilitate, simplitate ºi

eficienþã. 

Tronson metrou „N. Grigorescu – linia de centurã”
INSTALAÞII ELECTRICE, SANITARE ªI DE VENTILAÞIE

ANTREPRENOR: TIAB SA, Bucureºti
BENEFICIAR: METROREX SA, Bucureºti
PROIECTANT: METROUL SA, Bucureºti

SUBANTREPRENOR: METCO SA, SOMET SA
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Constructori de elitã

SAIF TIM SA Timiºoara a fost
înfiinþatã în anul 1991, fiind continua-
toarea unitãþilor de construcþii mon-
taj ºi activitate de proiectare a
fostului TCIF ºi a IEELIF Timiºoara.

SAIF TIM SA este societate pe
acþiuni, cu capital privat autohton
100%.

Principalele obiecte de activitate
ale societãþii sunt:

demolarea construcþiilor, tera-
samente ºi organizare de ºantier;

construcþii de clãdiri ºi lucrãri
de geniu (construcþia tuturor tipurilor
de clãdiri, construcþii funciare,
poduri, conducte de alimentare cu
apã, lucrãri urbane auxiliare, asam-
blarea ºi ridicarea de construcþii din
prefabricate, pe ºantier);

lucrãri de învelitori, ºarpante ºi
terase la construcþii;

construcþii de ºosele, strãzi ºi
alte drumuri pentru vehicule sau
pietoni, sãli ºi terenuri de sport,
platforme);

construcþii hidrotehnice (regu-
larizãri de râuri, baraje, diguri,
ecluze);

alte lucrãri speciale de con-
strucþii (construcþii de fundaþii inclu-
siv fixarea pilonilor, forarea ºi
construirea puþurilor de apã, faso-
narea oþelului, zidãrii din cãrãmidã

ºi piatrã, înãlþarea ºi demolarea
schelelor ºi platformelor de lucru);

lucrãri de instalaþii electrice
(instalaþii-cablaje electrice ºi armã-
turi electrice, instalaþii pentru teleco-
municaþii, montarea de antene ºi
cabluri pentru acestea, conductori
pentru instalaþii de iluminat);

lucrãri de instalaþii tehnico-
sanitare;

lucrãri de finisare;
închiriere utilaje de construcþii

ºi demolare;
fabricarea de construcþii meta-

lice (fabricarea de structuri metalice
pentru construcþii).

SC SAIF TIM SA este agremen-
tatã prin Certificatul SR EN ISO
9001:2001 ºi atestatã în urmãtoarele
domenii:

proiectarea ºi executarea lucrã-
rilor de îmbunãtãþiri funciare;

proiectarea ºi executarea lucrãrilor
de gospodãrire a apelor;

executarea lucrãrilor de drumuri
(fãrã îmbrãcãminþi din asfalt) ºi poduri
pe drumuri judeþene ºi comunale.

Referitor la calitatea lucrãrilor
SC SAIF TIM SA a obþinut, din
partea Asociaþiei Române a Antre-
prenorilor de Construcþii, Trofeul
calitãþii pentru lucrãrile din anii
2005-2006:

Reamenajarea Nodului hidro-
tehnic de folosinþã complexã Bega –
Timiºoara;

Refacerea podului de pe
râul Bistra în localitatea Ciuta,
judeþul Caraº-Severin;

Centru de Radioterapie cu
Energii Înalte la Spitalul Clinic
Municipal Timiºoara.

În perioada anilor 1991-2006,
SAIF TIM SA a executat ºi pus în
funcþiune o gamã diversificatã de
obiective de investiþii ca: lucrãri de
C+M, hidrotehnice, drumuri ºi
poduri, lucrãri edilitare – alimentare
cu apã ºi canalizare, precum ºi
lucrãri civile din care mai semnifica-
tive amintim:

Sediu de primãrie, dispensar
medical, staþie de cale feratã în
localitatea Voiteg;

locuinþe în oraºele Deta, Sânni-
colaul Mare, Fãget, Jimbolia;

amenajare Nod hidrotehnic pe
canalul Bega;

reparaþii capitale Ecluzã Bega,
Uivar;

microhidrocentralã Bega –
Topolovãþ;

alimentãri cu apã în sistem
centralizat în 19 localitãþi din judeþul
Timiº;

reabilitãri de reþele apã ºi canal
în municipiul Timiºoara;

Sita concurenþialã pe piaþa construcþiilor devine tot mai exigentã pe mãsurã ce, paradoxal, investiþiile
iau amploare pe zi ce trece. Un lucru de ordin calitativ pentru cã viitorul în execuþia construcþiilor aparþine
societãþilor care posedã un potenþial tehnic, tehnologic ºi logistic competitiv, capabil sã facã faþã
puternicii oferte a constructorilor strãini. Firmele româneºti care fac faþã competiþiei sunt rãspândite pe
întreg teritoriul þãrii. SAIF TIM SA Timiºoara este un exemplu de seriozitate, organizare ºi competenþã,
argumente care îi asigurã contracte pentru lucrãri de mare complexitate. Ele sunt o dovadã la „vedere“ a
ceea ce înseamnã realizarea unor construcþii moderne ºi eficiente, capabile sã se încadreze în peisajul
industrial sau locativ în care sunt angrenaþi investitori români ºi strãini.



reparaþii capitale Pistã Aeroport
Internaþional Timiºoara;

drumuri forestiere: Gosta, Pascota,
Hisiaº, Honoº;

amenajare complexã pe râul
Bega, tronson Temereºti-Curtea;

regularizãri albii, îndiguiri, construcþii
hidrotehnice;

pietruire drumuri comunale;
salã de sport pentru Liceul Fãget;
reþele de apã canal pentru

magazinul Kaufland I – II, Selgros,

fermele de porci din Jimbolia, Periam

ºi Sânpetru – Smithfield;

Centru de Radioterapie cu

Energii Înalte la Spitalul Clinic

Municipal Timiºoara. 

• construcþii de clãdiri ºi lucrãri de geniu

• construcþii de ºosele, strãzi ºi drumuri

• lucrãri de învelitori, ºarpante ºi terase

• construcþii hidrotehnice

• demolãri construcþii ºi terasamente

• lucrãri speciale de construcþii

• lucrãri de instalaþii electrice ºi tehnico-sanitare

• lucrãri de finisare

• închiriere utilaje de construcþii ºi demolare 

• fabricare construcþii metalice

RO – 300011, Timiºoara, Str. C. Brediceanu nr. 8
Tel.: +40 256 490.294, 0256 495.014, 0723.804.2225

Fax: +40 256 495.051, 0256 490.294
E-mail: office@saiftim.ro

www.saiftim.ro





Policolor, prin Divizia Deko Professional,
a premiat pe viitorii profesioniºti în construcþii

În perioada 2-8 iunie 2007, au
avut loc concursurile cu profil de
construcþii, din cadrul programului
„Profesioniºtii de mâine“.

Programul iniþiat de Policolor încã din
2005, prin divizia DEKO Professional,
ºi sprijinit de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului a avut ca
scop aducerea în ºcolile de arte ºi
meserii din întreaga þarã a ultimelor
tendinþe de pe piaþa materialelor de
construcþii ºi amenajãri. Cursurile din

cadrul acestui program au avut loc în
anul ºcolar 2006-2007, în perioada
de practicã, iar programul de instruire
a elevilor a fost structurat în 6 module.
Concursul organizat de divizia DEKO
Professional a firmei Policolor, împre-
unã cu instituþiile de învãþãmânt
care au participat la programul
„Profesioniºtii de mâine“, s-au
derulat în Constanþa, Timiºoara,
Târgu Mureº, Ploieºti, Galaþi,
Câmpulung Moldovenesc ºi Bucureºti.

Concursul a avut ca scop verificarea

cunoºtinþelor acumulate în timpul

cursurilor de cãtre elevi ºi determi-

narea tinerilor în a-ºi îmbunãtãþi bagajul

de cunoºtinþe. Acesta a constat atât în

evaluarea cunoºtinþelor teoretice ale

elevilor instruiþi, cât ºi în testarea abili-

tãþilor practice ale acestora.

Ca dovadã a popularitãþii

concursului în rândul elevilor este

numãrul mare de tineri înscriºi.

Câºtigãtorii premiilor I puse la

dispoziþie de cãtre Policolor sunt:

Zona Constanþa: Victor Diaconu;

Zona Timiºoara: Alexandru Pop:

Zona Târgu Mureº: Dumitru Lalu;

Zona Ploieºti: Marian Pitulice; Zona

Galaþi: Nicu Tudorie; Zona Câmpu-

lung Moldovenesc: Marius Lupu;

Zona Bucureºti; Ionuþ Argeºanu. 

revistaconstructiilor.eu
Oricine este intere-

sat sã obþinã date
despre ceea ce este
nou în economia de
piaþã ºi, în general, în
ansamblul societãþii în
care trãim ºi muncim
apeleazã deja la avan-

tajele tehnologiei de pe Internet, mijloc modern ºi eficient de
comunicare.

Pentru cã solicitãrile privind informaþiile ºi conþinutul
Revistei Construcþiilor sunt din ce în ce mai numeroase,
facem precizarea cã aceastã publicaþie apare, alãturi de ver-
siunea tipãritã, ºi în format on-line. 

Accesând www.revistaconstructiilor.eu, gãsiþi tot ceea
ce vã intereseazã începând cu nr. 1 din 2005 ºi pânã în
prezent. Aceastã operaþie poate fi de folos ºi celor care, sub
o formã sau alta, doresc sã beneficieze gratuit de informaþiile
conþinute în reclamele ºi articolele de specialitate publicate
în Revista Construcþiilor, aºa cum se întâmplã cu cele peste
6.000 de firme aflate în baza noastrã de date, cu abonaþii
(persoane juridice ºi fizice), cu participanþii la manifestãrile
expoziþionale ºi de specialitate organizate în România ºi
strãinãtate etc. 
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„Revista Construcþiilor“ este o
publicaþie lunarã care se distribuie gra-
tuit, prin poºtã, la câteva mii dintre cele
mai importante societãþi de: proiectare
ºi arhitecturã, construcþii, producþie,
import, distribuþie ºi comercializare de
materiale, instalaþii, scule ºi utilaje pen-
tru construcþii, prestãri de servicii, bene-
ficiari de investiþii (bãnci, societãþi de
asigurare, aeroporturi, antreprizele judeþene
pentru drumuri ºi poduri etc.), instituþii
centrale (Parlament, ministere, Compania de
investiþii, Compania de autostrãzi ºi drumuri
naþionale, Inspectoratul de Stat în Construcþii
ºi Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comerþ a României ºi Camerele
de Comerþ Judeþene etc.) aflate în baza noastrã de date.

Restul tirajului se difuzeazã prin abonamente, prin agenþii noºtri publicitari
la manifestãrile expoziþionale specializate, naþionale ºi judeþene, sau cu
ocazia vizitelor la diversele societãþi comerciale ºi prin centrele de
difuzare a presei.

Încercãm sã facilitãm, în acest mod, un schimb de informaþii ºi opinii cât
mai complet între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii.

În fiecare numãr al revistei sunt publicate: prezentãri de materiale ºi
tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri,
comentarii ºi anchete având ca temã problemele cu care se confruntã
societãþile implicate în aceastã activitate, reportaje de la evenimentele
legate de activitatea de construcþii, prezentãri de firme, informaþii de la
patronate ºi asociaþiile profesionale, sfaturi economice ºi juridice,
programul târgurilor ºi expoziþiilor etc.

Caracteristici:

Tiraj: 8.000 de exemplare

(10.000 ex. în lunile Constructexpo)

Frecvenþa de apariþie: lunarã

Aria de acoperire: întreaga þarã

Format: 210 mm x 282 mm

Culori: integral color

Suport:

hârtie LWC 70 g/mp în interior

ºi DCL 170 g/mp la coperte
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