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Autostrada... lumânãrilor!
A trebuit sã mai treacã în lumea
cealaltã (sperãm fãrã grijile de pe la noi)
încã un om, pentru ca „elita“ din administrarea cãilor rutiere sã catadicseascã sã
ia niºte mãsuri pentru stoparea tragicelor accidente care, parcã, nu mai au
un sfârºit.
Din pãcate, sfârºitul la care ne
referim nici nu poate avea un... sfârºit,
atâta vreme cât drumurile ºi autostrãzile
noastre sunt niºte lucrãri artizanale,
lucrãri executate – cu indulgenþã spus –
meºteºugãreºte.
În cele mai multe cazuri, peisajul de
bazã pe ºantierele de infrastructurã
este de la o poºtã dominat de imaginile
cu lopeþi ºi târnãcoape în care se sprijinã... forþa de muncã atunci când zice
cã munceºte ºi nu se aflã în prelungitele
pauze de masã sau de... somn.
De unde ºi seriozitatea cu care sunt
privite aceste genuri de lucrãri atât de
necesare þãrii pentru a-i crea, ºi pe
aceastã bazã, condiþiile unei eficienþe
sporite de producþie ºi comercializare.
„Buba“ se sparge atunci când un
accident rutier genereazã, din scopuri
„intime“, discuþii ºi dispute pentru gãsirea
ºi nominalizarea vinovatului sau a vinovaþilor (vezi cazurile de pe Autostrada...
lumânãrilor, pardon, Autostrada... Soarelui).
Sigur, se spune cã mortul e de vinã;
oare numai el?
Sã stãm puþin la... priveghi ºi sã
rememorãm unele dintre cele mai elementare situaþii peste care nu trebuie sã
treacã cu vederea nimeni, de la proiectant ºi executant pânã la cel ce
urmeazã sã administreze un drum ºi,
mai ales, o autostradã. Iertându-l anticipat pe proiectant care s-ar putea sã prevadã tot ceea ce trebuie executat, nu
putem face acelaºi lucru cu constructorul ºi beneficiarul care, fie cã nu
respectã cu rigurozitate datele din
proiect, fie cã le executã în dorul lelii. În
acest mod genereazã, de la bun
început, lucrãri cu risc de periculozitate.
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Altfel nu se explicã de ce deplasarea pe asemenea drumuri seamãnã
(exagerat puþin) din cauza denivelãrilor,
cu mersul pe joantele de la calea feratã.
Lucru uºor de perceput chiar pe autostrada
spre Constanþa.
De cealaltã autostradã (BucureºtiPiteºti), dacã se poate numi autostradã
– ce sã mai spunem – acolo situaþia
este hilarã fie ºi pentru simplul motiv cã
se tot reabiliteazã an de an sau mai
des, iar rezultatele sunt cele cu care se
necãjesc zi de zi participanþii la trafic.
În urma accidentelor de pe
Autostrada Soarelui, încep sã aparã ºi
vinovaþii, altfel lucrurile puteau rãmâne
„ca-n tren“. Cã nu s-au prevãzut cutare
lucrãri, cã altele nu s-au executat, iar
cele executate nu funcþioneazã, cã
furtul de parapeþi, sisteme de semnalizare etc., totul a devenit ceva normal.
Pãi dacã noi nu reuºim sã administrãm
100-200 km de autostradã, de ce ne
mai încumetãm la mai mult? Nu-i vorba
de pesimism, pentru cã de autostrãzi
este ºi va fi nevoie sine die, dar „cineva“
(oare cine?) trebuie sã punã ordine ºi la
acest capitol.
Desele schimbãri la conducerea
ministerelor de resort (transporturi ºi
administraþie) cu oameni nu de meserie,
ci doar veleitari politici, au influenþat ºi
influenþeazã existenþa unui program
coerent ºi, mai ales, eficient pe o
perioadã medie ºi lungã.
Fiecare dintre „unºii“ la cele douã
ministere intervine energic denigrând,
în primul rând, ceea ce a dorit predecesorul ºi impunând ideile proprii. Aºa se
face cã progresul pe linia infrastructurii
rutiere este, de fapt, o stagnare sau
chiar un regres.
ªi asta în situaþia în care þãrile pline
de autostrãzi construiesc întruna, lor
adãugându-li-se ºi mai noile intrate
în UE. Singura care face excepþie de la
aceastã situaþie, mereu originalã, este
România.
Din statisticile existente, în Europa –
Olanda ºi Belgia sunt cel mai bine
„dotate“ ca numãr de kilometri raportaþi
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la suprafaþa þãrii, întrecând chiar ºi
Germania, lider în cifre absolute
(Germania 12.200, Franþa 12.000,
Spania 10.200, Italia 6.600, Marea
Britanie 3.657, Olanda 2.342, Portugalia
1.800, Belgia 1.747... Ungaria 570,
Polonia 552, Cehia 500, Cipru 268,
România 211).
Dacã þinem cont ºi de suprafaþa þãrii,
autostrãzile noastre sunt mai rare chiar
ºi decât cele din Bulgaria.
Cum s-ar zice, construim ºi puþin ºi
în timp îndelungat ºi, ce-i mai rãu, ºi
pãgubos.
Contractele se analizeazã ºi
reanalizeazã mereu cu câºtig întotdeauna pentru executanþi.
ªi asta n-ar fi mai nimic dacã
lucrãrile ar fi la standarde internaþionale.
Numai cine nu a fost pe o autostradã din Europa Occidentalã poate sã
creadã cã autostrãzi sunt cele spre
Constanþa, ca sã nu mai vorbim de
Piteºti.
Aþi vãzut dvs. sisteme de avertizare,
telefoane care sã funcþioneze, panouri
de protecþie, mijloace de întreþinere
ºi curãþire a pãrþii carosabile etc.?
ªi-atunci, ne lamentãm atâta ºi atâta
dupã ce apar ºi nedoritele accidente.
Pentru asemenea situaþii în care de vinã
nu-s conducãtorii auto, în alte þãri „cad
capete“ însemnate din ierarhia þãrii.
La noi, doar... acarul Pãun, în unele
cazuri chiar nevinovat.
ªi atunci, dacã dorim ceva cât de
cât serios, sã facem în aºa fel încât
Autostrada Soarelui sã nu fie...
Autostrada... lumânãrilor!
Ciprian Enache
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Panoul de onoare

OAMENI AI REUªITELOR ÎN AFACERI
Rãsplata performanþei pentru orice activitate vine în cazurile respective numai atunci când meritele
sunt concretizate în rezultate notabile ºi sunt recunoscute de cei cãrora li se adreseazã.
Un lucru, am zice, nu la îndemâna oricui, ci numai la a celor înzestraþi cu calitãþi manageriale deosebite
dovedite în timp pe o piaþã a construcþiilor, concurenþialã ºi acerbã, existentã în România dupã 1990.
Topul celor mai bogaþi oameni din þara noastrã nu înseamnã, din pãcate, ºi selectarea acestora pe baza
inteligenþei profesionale, ci de cele mai multe ori reprezintã goana nebunã a unor „neica-nimeni“ de a se
afiºa ca „vârfuri“ ale reuºitei în afaceri.
Trist, dar adevãrat.
De cealaltã parte, puþini la numãr ºi aproape neºtiuþi, pentru cã nu-i intereseazã cu prioritate acest lucru,
sunt cei inteligenþi, perseverenþi, oneºti cu ei ºi cu partenerii lor, subordonaþi interesului general, altruiºti etc.
Într-o asemenea categorie, putem
încadra cu prisosinþã pe unul dintre cei
mai reprezentativi manageri existenþi
în sistemul materialelor de construcþii
din România. Aprecierile deosebite la
adresa sa nu pleacã din complezenþã, ci au la bazã recunoaºterea
meritelor sale de cãtre un stat european, bine cotat din punctul de vedere
al seriozitãþii sale – Austria.
Încununatul pentru merite ºi succese este dl ing. Laurenþiu Lupuºor
– preºedintele director general al
SC Baumit România. Domniei sale
i-a fost decernatã „Medalia de Onoare
din argint“ în cadrul ceremoniei care
a avut loc la Biroul Comercial al
Ambasadei Austriei la Bucureºti.
Cu acest prilej, domnul Laurenþiu
Lupuºor a precizat cã a intuit, încã de
la mijlocul anilor ‘90, cã întreprinderile austriece vor juca un rol important
în estul Europei ºi a contribuit, prin
munca sa de pionierat, la fondarea
unei întreprinderi austriece în România.
Aºa se face cã, în anul 1995, a intrat
în SC Baumit România. Înzestrat cu

abilitãþi profesionale extraordinare,
cunoºtinþe perfecte de limbã germanã ºi o experienþã profesionalã
îndelungatã în domeniul construcþiilor
– el a participat, în funcþii de conducere, la ridicarea acestei companii
pe piaþa româneascã.
Astãzi, concernul austriac Baumit,
producãtor de materiale de construcþii, deþine unul dintre primele
locuri în piaþa de profil din România
ºi dispune de mai multe fabrici de
producþie. Acest succes extraordinar
a încurajat numeroºi investitori austrieci sã-ºi dezvolte afaceri în România, acþiuni care, ulterior, au fost
încununate de succes pe aceastã
piaþã în continuã ascensiune.
Profesionist ºi altruist, domnul
Laurenþiu Lupuºor a împãrtãºit întotdeauna experienþele sale din piaþa
româneascã firmelor austriece, a
ajutat la înfiinþarea ºi la sprijinirea
firmelor austriece în România. A contribuit, totodatã, la înfiinþarea „Clubului
de Afaceri Austriac la Bucureºti”.

ing. Laurenþiu Lupuºor,
preºedintele director general al SC Baumit România

Iatã câteva dintre motivele pentru
care domnul Laurenþiu Lupuºor este
considerat de cãtre statul austriac un
manager model, care ºi-a câºtigat
merite excepþionale în economia
austriacã.
Curriculum vitae
Laurenþiu Lupuºor:
 nãscut în Constanþa, la 4 oct.,
1960;
 absolvent al Universitãþii Tehnice
de Construcþii, Bucureºti;
 cadru didactic universitar la
Universitatea Tehnicã de Construcþii,
Bucureºti, Catedra de Geotehnicã
ºi Fundaþii, ºi la Universitatea Tehnicã
de Construcþii, Essen, Germania;
 inginer constructor la Institutul
de Studii ºi Proiectãri Hidroenergetice,
Bucureºti – Proiectare Baraje de Beton
de joasã cãdere, ºi în cadrul firmei
Babcock Oberhausen, Germania;
 în cadrul Baumit România:
preºedinte al Consiliului de Administraþie ºi director general;
 preºedinte al secþiei de handbal
masculin a Clubului Dinamo Bucureºti.
Ciprian Enache

4

 Revista Construcþiilor  august 2007

Nou – practic – eficient
Multe ºi diverse sunt consecinþele nedorite ale executãrii unor izolaþii la construcþiile de orice fel atunci
când materialele ºi tehnologiile folosite nu întrunesc exigenþele reuºitei izolaþiilor. În timp însã, acestea
au evoluat ºi, astãzi, iatã existã un produs – millcell ® – capabil sã asigure izolaþii sigure ºi de duratã.
Sã urmãrim câteva dintre performanþele ce pot fi obþinute prin folosirea lui în acest scop.

MILLCELL® – Cãptuºealã izolatoare
Sãculeþi umpluþi cu Millcell® – sticlã expandatã
Proprietãþi:
 simplu ºi flexibil de asamblat;
 fãrã praf;
 fãrã decupãri;
 nu e atacat de animale;
 greutate micã;
 absorbþia sunetului;
 nu eliminã gaze sau mirosuri;
 rezistent la îngheþ;
 izolaþie termicã;
 absorbþia radiaþiilor;
 fãrã efect de capilaritate;
 nu putrezeºte.
Prin aplicarea simplã combinatã cu cele mai
bune proprietãþi, cãptuºeala izolatoare îndeplineºte toate cerinþele pentru cea mai bunã izolaþie
termicã!
Dimensiuni:
40 x 40 x 16 cm / 80 x 80 x 43 cm

6

Sãculeþi izolatori simpli (aplicare simplã): pentru aplicarea
pe suprafeþe înclinate sau plane.

Pentru aplicarea pe suprafeþe înclinate sau plane, se utilizeazã sãculeþii
izolatori simpli (aplicare simplã).
Pentru aplicarea pe suprafeþe verticale, se folosesc sãculeþii izolatori
cu margini (se capseazã pentru fixare);
marginile se fixeazã cu bare laterale.
În funcþie de necesitãþi, sãculeþii se
pot deschide pentru mãrirea sau micºorarea cantitãþii de produs conþinutã.

Sãculeþi izolatori cu margini (se capseazã pentru fixare): pentru aplicarea pe suprafeþe verticale;
marginile se fixeazã cu bare laterale

Sãculeþii se pot deschide pentru mãrirea sau
micºorarea cantitãþii de produs conþinutã,
în funcþie de necesitãþi
 Revista Construcþiilor  august 2007

MILLCELL® – Strat izolator
necomprimat sau foarte puþin comprimat pentru
aplicaþii unde sunt necesare proprietãþi izolante
optime (cald/rece), stabilitate dimensionalã ºi proprietãþi pozitive pentru plante
Exemple de aplicaþii:
 izolaþii pentru acoperiºuri plane peste un strat
de beton;
 acoperiºuri tunel;
 material pentru fundaþia clãdirilor (izolare perimetricã);
 cãptuºealã izolatoare (acoperiºuri înclinate,
acoperiºuri pe rotund, armãturi interioare etc.) etc.
Grãdini ºi peisaje:
 izolarea acoperiºurilor plane cu plantaþii vaste;
 izolarea acoperiºurilor plane cu plantaþii intensive;
 modelarea peisajului;
 arhitectura peisajului;
 construcþii de drumuri ºi cãi ferate (fãrã mãsuri
adiþionale de suport);
 modelarea parcurilor ºi grãdinilor etc.
Grãdinãrit
Este adiþional faþã de pãmânt ºi turbã, pentru a face
mai uºor solul. Astfel solul va fi mai bine aerisit, va creºte
absorbþia de cãldurã ºi se va prelungi perioada de
creºtere.
Avantaje:
 rezistent la putrezire;
 stabilitate dimensionalã;
 izolare termicã;
 drenaj excelent;
®
 economie la costurile de construcþie – Millcell are
o greutate foarte micã;
 capacitate de izolare termicã ºi drenaj fãrã capilaritate;
 simplu de aplicat ºi montat;
0
 permite terasãri de pânã la 50 ;
 nu sunt necesare lucrãri suplimentare de ajustare
cu colþuri ºi inserþii.

Izolaþie acoperiº plat pe placã de beton

Izolaþie acoperiº plat cu strat necomprimat

Izolaþie acoperiº plat pe un strat de beton
destinat creºterii intensive a plantelor

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

Lugoj, jud. Timiº, str. Herendeºti nr. 10
Tel.: 0256/351.550, 0256/350.867; Fax: 0256/350.851
Plantare intensivã ºi extensivã
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Târg permanent de utilaje Marcom
Marcom a lansat Târgul de Utilaje de Construcþii Marcom (porþile sale rãmânând deschise pe parcursul
întregului an 2007) la showroom-ul de pe DN1 (Otopeni). În orice moment, cei dornici sã îl viziteze pot sã testeze
orice model ºi sã achiziþioneze pe loc utilajul dorit.
Concept unic în România, Târgul de Utilaje Marcom prezintã vizitatorilor o gamã completã de utilaje de
construcþii ºi macarale de calitate, aparþinând unor branduri de top din întreaga lume: Komatsu, Potain sau
Grove. Cele aproape 100 de utilaje sunt desfãºurate pe o suprafaþã de 9.000 de metri pãtraþi. Dintre ele amintim:
buldoexcavatoare, excavatoare, buldozere, basculante, încãrcãtoare frontale, macarale, stivuitoare, precum ºi
variate accesorii: ciocane hidraulice, cupe pentru diferite întrebuinþãri, furci de stivuitor, foreze etc.
La deschiderea târgului, vizitatorii
au asistat timp de trei zile la mai multe
spectacole caracterizate drept „palpitante“ sau „nebuneºti“, realizate de
cãtre operatorii de demonstraþii de la
Komatsu cu utilaje precum: buldoexcavatoare, mini-încãrcãtoare multifuncþionale, încãrcãtoare frontale,
excavatoare de 25 de tone, buldozere
ºi autobasculante cu ºasiu articulat.
Marcom s-a decis sã se angajeze
într-un astfel de proiect unic în România
deoarece:
 niciunul dintre clienþii sãi nu are
timp sã aºtepte termenele lungi de
livrare;
 s-a creat posibilitatea pentru cei
interesaþi sã testeze la faþa locului utilajul dorit ºi sã facã alegerea cea
mai potrivitã din cadrul unei game
complete;
 pe aceastã cale, informaþia în
domeniul utilajelor de construcþii este
oricând accesibilã.
Deschiderea Târgului de Utilaje
Marcom a fost onoratã de reprezentanþi ai producãtorilor strãini de utilaje
de construcþii precum reprezentanþii
companiilor de leasing, care au oferit
pe loc soluþii de finanþare. De asemenea, au fost prezenþi potenþiali clienþi,
ziariºti etc.

LANSÃRI
Târgul de Utilaje Marcom a constituit momentul perfect pentru lansarea
unui nou model de buldozer revoluþionar – Komatsu D51 – buldozerul cu
cea mai mare vizibilitate din lume.
D51 beneficiazã de un design cu
„botul super teºit“ ºi cu radiatorul montat în partea din spate, pentru a permite operatorului sã vadã din cabinã
fiecare colþ al lamei. Buldozerul D 51 –
manevrat cu iscusinþã de cãtre operatorii de la Komatsu – ºi-a demonstrat
în faþa tuturor celor prezenþi agilitatea,
precum ºi eficienþa de lucru în spaþii
înguste, trecând mai suplu decât un
autoturism printre jaloane.
În acelaºi timp, evenimentul a gãzduit lansarea uleiurilor sub brandul
Marcom, un proiect la care întreaga
echipã Marcom lucreazã de mai mulþi
ani de zile. Astãzi, în sfârºit, se
gãseºte disponibilã gama completã de
uleiuri pentru utilaje de construcþii de o
calitate deosebitã ºi, totodatã, foarte
accesibile ca preþ de achiziþie.
Printre noutãþile prezentate la târg
se aflã ºi modelul de buldoexcavator
Komatsu WB91R-5, un model extrem
de versatil, cu o putere a motorului de
80 CP ºi o greutate operaþionalã de
6.750 kg. Grija permanentã a echipei
Komatsu pentru satisfacerea nevoilor
clienþilor din lumea întreagã a determinat crearea acestui utilaj robust,
fiabil ºi mai simplu de manevrat ca
niciodatã.

ºi sã vedeþi în detaliu gama completã
de utilaje de construcþii de la cele mai
mici la cele mai mari. Utilajul pe care
l-aþi testat poate fi cumpãrat pe loc ºi
livrat imediat, fãrã sã mai fie nevoie
sã aºteptaþi sãptãmâni ºi chiar luni.
La showroom-ul Marcom de pe DN1,
veþi gãsi în permanenþã consultanþã
tehnicã, precum ºi soluþia financiarã
personalizatã pentru a lua decizia
cea mai potrivitã în funcþie de nevoile
dumneavoastrã.
EVENIMENT UNIC ÎN ROMÂNIA
Acest „Târg permanent“ de utilaje
de construcþii este un concept în premierã la noi în þarã, fiind lansat de
Marcom. Unicitatea acestui eveniment
constã în faptul cã vizitatorii pot vedea,
în orice moment al anului, aproximativ
100 de utilaje laolaltã reprezentând o
gamã completã, le pot testa, pot obþine
oferte de preþ ºi oferte de finanþare pe
loc ºi chiar au posibilitatea de a pleca
cu utilajele dorite direct din showroom-ul
Marcom. Cei interesaþi sã achiziþioneze un utilaj pot veni însoþiþi de un
operator, pentru a face testul utilajului
dorit sau pentru a compara diverse
modele din gamã, facilitând astfel
decizia de cumpãrare ºi garantând
alegerea modelului adecvat. 

TÂRG PERMANENT CU POSIBILITATE
DE ACHIZIÞIE INSTANT
Târgul rãmâne deschis în permanenþã în 2007, iar utilajele de construcþii sunt oricând disponibile spre
vizitare ºi testare. În fiecare zi ºi în
orice moment, vã aºteptãm sã ne vizitaþi
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Sisteme de pardoseli (I)
În cadrul facilitãþilor industriale ºi comerciale, pardoselile trebuie sã fie funcþionale ºi sã corespundã
necesitãþilor clientului atât din punctul de vedere al productivitãþii, cât ºi al mediului ºi al asigurãrii
condiþiilor de muncã proprii pentru angajaþi.
Pentru fiecare caz în parte, Deitermann oferã sisteme speciale, care variazã de la etanºanþi cu aplicare
în pelicule subþiri (aproximativ 0,3 mm) pânã la protecþii (0,5-2 mm) sau ºape (între 2 ºi 15 mm).
Înaintea alegerii unei pardoseli
noi sau a renovãrii uneia vechi, trebuie luate în considerare urmãtoarele criterii:
• rezistenþa mecanicã;
• gradul de impermeabilitate la lichide;
• proprietãþile antiderapante;
• finisajul decorativ.
Pregãtirea suprafeþei
Cea mai importantã cerinþã pentru
a obþine o pardosealã performantã

este ca substratul sã fie solid, cu o
aderenþã de minim 1,5 N/mm2. În acest
scop se pregãteºte corespunzãtor
suprafaþa; substratul trebuie sã fie
rugos ºi poros.
Se pot utiliza urmãtoarele metode
de curãþare:
1. curãþare;
2. polizare, ºlefuire;
3. sablare cu nisip;
4. spãlare cu apã cu presiune ridicatã.
PROTECÞII COLORATE ALE PARDOSELILOR

Pardoselile utilizate frecvent se
murdãresc. Acest lucru se întâmplã
chiar dacã sunt supuse unui nivel
redus de agresivitate. În consecinþã,

substratul netratat devine foarte
dezagreabil din punct de vedere
estetic dupã o perioadã foarte
scurtã. În plus, aceste suprafeþe sunt
dificil de curãþat, deoarece murdãria
intrã în pori fiind greu de îndepãrtat.
În aceste cazuri este recomandatã
utilizarea unui produs pentru
etanºare. Un etanºant închide porii
creând o suprafaþã uºor de curãþat.
Dupã etanºare mizeria nu mai poate
intra în pori. Pardoselile pot fi decorate într-o gamã amplã de culori.
Culorile deschise creeazã un mediu
de lucru plãcut, influenþând buna dispoziþie ºi atitudinea pozitivã.

Aceste produse oferã o protecþie
economicã permanentã pe toate
suprafeþele
supuse
abraziunii
mecanice reduse ºi scurgerilor
reduse de lichide. Etanºanþii se utilizeazã, în primul rând, la suprafeþe
industriale aflate la interior, în toate
ramurile industriei.
Caracteristicile sistemului:
 design colorat;
 uºor de curãþat;
 îmbunãtãþeºte rezistenþa la
abraziune;
 permeabil la difuzia vaporilor
de apã;
 pentru agresiune mecanicã
ºi chimicã redusã.

PARDOSELI PERMEABILE LA DIFUZIA VAPORILOR
Rãºini epoxidice permeabile la
difuzia vaporilor de apã
Formulele moderne ale rãºinilor
epoxidice permit aplicarea acestora
chiar ºi pe pardoseli în contact cu solul.
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Deitermann a grupat aceste
materiale speciale într-un sistem
care întruneºte caracteristicile
cerute de majoritatea firmelor din
domeniul industrial. Nu conþin solvent,

în consecinþã, la aplicarea acestora
nu sunt emanate mirosuri neplãcute
sau vapori periculoºi. Materialul are
excelente proprietãþi de dispersare.
Aplicarea este posibilã cu un minim
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de efort. Posibilele denivelãri pot fi
uºor nivelate între 1,5 mm ºi 3,0 mm.
Protecþia are un aspect mat, razele
luminoase fiind reflectate difuz,
eventualele valuri ale suprafeþei fiind
vizual netezite. Nu existã reflecþii
care sã deranjeze/ împiedice procesul de producþie.

Caracteristicile sistemului:
 permeabil la difuzia vaporilor;
 suprafaþã cu aspect mat;
 fãrã solvent, deci ecologic;
 întreþinere uºoarã;
 grosimea stratului aproximativ
2 mm.
PARDOSELI ANTIDERAPANTE
În industrie existã numeroase
zone unde trebuie utilizate pardoseli
cu aderenþã foarte bunã sau
antiderapante. Frecvent, asemenea
zone sunt total sau parþial expuse
condiþiilor meteo.
Din acest motiv, au fost impuse
caracteristici speciale pentru pardoselile rampelor sau zonelor de
încãrcare.
În recomandarea unui sistem de
acest tip, trebuie respectate atât
normele ºi legile în vigoare, cât

ºi necesitãþile beneficiarului de a
asigura un mediu de lucru sigur atât
pentru procesul de producþie, cât ºi
pentru angajaþi. Sursa lichidelor nu
este relevantã. Asemenea lichide pot
fi: detergenþi, agenþi de rãcire, apã
netratatã. Chiar ºi scurgerile de apã
pot face o pardosealã alunecoasã,
deci periculoasã pentru angajaþi.
Deitermann a dezvoltat un sistem
economic, special pentru acele zone
supuse acþiunii mecanice medii.

PARDOSELI DECORATIVE
În industrie pardoselile sunt adeseori supuse unor agresivitãþi mecanice,
chimice ºi termice extreme.
Timp de zeci de ani, suprafeþele
netede s-au dovedit eficiente în
zonele unde contaminanþii de suprafaþã trebuie îndepãrtaþi rapid.
Alegerea unui sistem ºi grosimea
acestuia se raporteazã la tipul ºi

gradul agresivitãþii la care este
expus substratul.
Regula cea mai importantã: cu
cât este mai gros, cu atât durata de
viaþã a sistemului va fi mai ridicatã ºi
rezistenþele vor fi mai bune.
Adeseori suprafaþa unei protecþii
lise reflectã lumina, creând astfel un
disconfort.
SISTEME DE PARDOSELI ANTISTATICE

În întreprinderile industriale, pardoselile sunt o componentã fixã a
infrastructurii operaþionale. În consecinþã, suprafaþa pardoselii trebuie
adaptatã acestor cerinþe, în mod
special în zonele unde trebuie evitate încãrcãrile electrostatice. De fapt,
periculoase nu sunt încãrcãrile, ci
descãrcãrile electrostatice. Frecvent,
acestea au loc sub forma unui scurt,
dar puternic, curent electric ce poate
fi observat sub forma unei scântei.

Asemenea descãrcãri, pe care
toþi le-am experimentat pe propriul corp,
pot fi prevenite prin utilizarea unei
pardoseli antistatice. Pardoselile
antistatice Deitermann pot fi aplicate
în zone sensibile precum:
 camere cu computere;
 zone de producþie ºi instalare
componente electronice;
 zone de producþie prin inducþie
controlatã a roboþilor;
 zone în care existã scurgeri de
gaze sau lichide inflamabile.
Adeseori pardoselile din aceste
zone trebuie sã fie nu numai antistatice, ci ºi:
 nivelate perfect;
 cu rezistenþe excelente la agresivitãþi chimice;
 design colorat al suprafeþei;
 duritate mecanicã.

Aceste cerinþe necesitã un sistem
simplu, însã adaptat de la caz la caz.
Deitermann oferã un asemenea
sistem complet.
Structura sistemului:
 beton;
 amorsã Eurolan FK 28 (sau
Deitermann EP Fix ca amorsã rapidã);
 Deitermann KLB bandã antistaticã;
 Deitermann LL – primul strat
de protecþie antistaticã;
 Deitermann AB – strat final
de protecþie antistaticã.
Caracteristicile sistemului:
 rezistenþe mecanice excelente;
 rezistenþe chimice excelente;
 permanent antistaticã;
 aplicare economicã.
(Continuare în numãrul viitor)
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Degradarea structurilor din beton armat
Degradãrile structurilor din beton
armat ºi precomprimat constau în
semnalarea unor stãri fizice necorespunzãtoare faþã de condiþiile de
funcþionalitate ºi siguranþã, prevãzute
în proiect. Ele se pot clasifica în douã
categorii:
 defecte produse, fie de o
proiectare care nu a þinut seama de
situaþia realã, fie de o execuþie care nu
a îndeplinit condiþiile de calitate prevãzute în proiect. De asemenea, ele
pot proveni dintr-o asociere nefastã a
celor douã tipuri de greºeli. Aceste
defecte se constatã la recepþia lucrãrii,
când trebuie efectuate mãsurãtori ºi
încercãri fizice pentru verificarea realizãrii exigenþelor de calitate impuse
prin proiect;
 deteriorãri care se produc pe
parcursul exploatãrii construcþiilor,
generate de aspecte care au fost
omise sau neluate în considerare la
valoarea lor realã în faza de proiectare,
sau/ºi factori accidentali, surveniþi
ulterior proiectãrii ºi execuþiei unei
construcþii.
Asocierea ºi conlucrarea betonului
cu oþelul sunt necesare, deoarece
armãtura are rolul de a prelua eforturile de întindere pe care betonul simplu nu are capacitatea necesarã de a
le prelua, rezistenþa lui la întindere
fiind foarte micã.
Conlucrarea dintre cele douã materiale este posibilã deoarece, la suprafaþa
de contact dintre acestea, se realizeazã
o legãturã cunoscutã sub numele de
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aderenþã, care ia naºtere în cursul procesului de întãrire a betonului.
Aderenþa se datoreazã urmãtoarelor cauze:
 încleierea (adeziunea) pastei de
ciment pe armãturã;
 încleºtarea (împãnarea) betonului în neregularitãþile de pe suprafaþa
armãturii;
 frecarea dintre armãturã ºi beton
în procesul smulgerii barei.
Oþelul este protejat în beton
împotriva coroziunii prin pasivitatea
datã de alcalinitatea acestuia.
Coroziunea armãturii are loc atunci
când pH–ul betonului scade de la
valoarea de aproximativ 13 (în timpul
turnãrii) la valori mai mici (sub 9), dacã
agenþii agresivi din mediul ambiant
(dioxidul de carbon ºi ionii de clor)
penetreazã stratul de acoperire cu
beton, ajungând la armãturi.
În condiþii normale de exploatare,
dacã sunt respectate condiþiile de
acoperire a armãturii cu beton ºi
acesta prezintã o compactitate satisfãcãtoare, armãtura este pasivatã
(protejatã de prezenþa Ca(OH)2).
Prin pãtrunderea dioxidului de carbon în beton, se produce reacþia de
carbonatare a acestuia (reacþia chimicã ce are loc între hidroxizii de calciu ºi bioxidul de carbon, care pãtrunde
prin pori în interiorul betonului). În urma
carbonatãrii stratului de acoperire,
alcalinitatea betonului scade ºi se
produce depasivarea armãturii,
creându-se în jurul ei un potenþial
electric diferenþiat. Oxigenul ajunge la
armãturã prin difuzie prin stratul de
acoperire, apa fiind necesarã numai ca
soluþie de electrolit. De aceea, într-un
beton saturat cu apã sau într-un beton
uscat, rugina nu se poate produce
datoritã lipsei oxigenului sau soluþiei
de electrolit. Pe armãturã, în urma unei
serii de reacþii, este produsã rugina.
Trebuie menþionat faptul cã, dacã frontul de carbonatare a atins armãturile
dupã o perioadã de timp, nu este
obligatoriu ca procesul de coroziune al
armãturii sã înceapã.
Perioada de propagare a coroziunii
în armãturã depinde de viteza de
corodare (mm/an), care la rândul ei

depinde de mediul ambiant. Viteza de
corodare este cu atât mai redusã, cu
cât grosimea stratului de acoperire cu
beton de bunã calitate este mai mare.
Atacul de cloruri se produce din cauza
utilizãrii sãrurilor de dezgheþ, a agregatelor marine contaminate sau a apei
de mare. Ionii de clor pãtrund prin
difuzie în porii betonului umpluþi parþial
sau total cu apã. În armãturile din oþel
se produce o coroziune localã puternicã sub formã de ciupituri, deoarece
depasivarea are loc pe suprafeþe mici.
Ionii de clor acþioneazã drept catalizator în coroziunea electrochimicã a
oþelului.
Efectele coroziunii se traduc prin:
 reducerea sau pierderea aderenþei
armãturii cu betonul;
 reducerea secþiunii de armãturã;
 desprinderea stratului de acoperire
cu beton al armãturii.
SC Iridex Group Plastic SRL, prin
intermediul Departamentului Materiale
Speciale Pentru Construcþii, comercializeazã o gamã largã de produse
predozate pentru reparaþii de betoane.
În cele ce urmeazã, vom oferi o soluþie
pentru repararea betonului degradat în
urma coroziunii armãturii folosind produsele Fosroc Ltd. Anglia.
Dupã ce zona care urmeazã sã fie
reparatã a fost identificatã, urmeazã
decopertarea betonului din jurul armãturii corodate ºi îndepãrtarea stratului
corodat.
Expuneþi complet oþelul corodat
în zona de reparaþie ºi îndepãrtaþi
orice material deteriorat ºi depozite
corodate. Oþelul va fi curãþat pânã la
obþinerea luciului metalic, acordându-se
o atenþie deosebitã pãrþii din spatele
armãturii, fiind recomandatã sablarea
uºoarã.
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Acolo unde coroziunea a fost
cauzatã de prezenþa clorurilor, oþelul
va fi spãlat cu jet de apã curatã de
mare presiune imediat dupã sablare.
Zona pregãtitã pentru aplicarea mortarului va fi curãþatã cu jet de aer comprimat (fãrã suspensii uleioase).
Pe armãturã se aplicã un strat continuu de Nitoprime Zincrich, o amorsã
monocomponentã pe bazã de zinc ºi
rãºini epoxidice, pe toatã suprafaþa
armãturii expuse, ºi se lasã sã se
usuce înainte de a se trece la etapa
urmãtoare. Dacã existã dubii cu privire
la continuitatea acoperirii cu Nitoprime
Zincrich, se trece la o nouã aplicare
dupã uscare, procedându-se la fel.
Nitoprime Zinchrich este amorsã recomandatã a fi folositã în combinaþie cu
mortarele de reparaþie produse de
cãtre FOSROC Ltd. Anglia. Amorsa
este special conceputã pentru a conferi armãturii protecþie anticorozivã ºi
împiedicã formarea de anozi incipienþi
în locurile imediat adiacente.
Nitoprime Zincrich trebuie aplicat
cât mai curând posibil pe suprafaþa
metalicã uscatã dupã terminarea
lucrãrilor de pregãtire, dar întotdeauna
în decursul a 3 ore de la pregãtirea
armãturii. Deºi este un produs monocomponent, trebuie agitat bine înainte
de utilizare, pentru a dispersa orice
sedimentare.
Aplicaþi un strat complet de Nitoprime Zincrich cu o pensulã potrivitã,
asigurându-vã cã barele de armãturã
expuse sunt acoperite corespunzãtor
ºi în spate. În general o pensulã micã
este mai bunã în acest scop. Lãsaþi sã
se usuce înainte de a continua. Dacã
nu sunteþi sigur cã aþi realizat o
acoperire continuã, trebuie aplicat un
nou strat dupã ce primul strat s-a uscat
complet (în general între 30 minute ºi
1 orã).
Suprafeþele amorsate nu trebuie
lãsate expuse mai mult decât este
necesar înainte de a le acoperi sau de
a aplica mortarul de reparaþie. Oricum,
Nitoprime Zincrich va proteja armãtura
timp de mai multe luni în condiþii de
curãþenie interioarã. În medii exterioare

 Revista Construcþiilor  august 2007

neagresive, va fi tolerat un interval de
maximum 14 zile, dar în medii industriale ºi/sau marine, acest interval ar trebui redus practic la minim.
Materialele de reparare a betonului
ar trebui aplicate de îndatã ce Nitoprime
Zincrich este uscatã în întregime.
Temperatura minimã de aplicare
a amorsei este de 5 0C. Materialul nu
trebuie aplicat atunci când temperatura substratului ºi/sau a aerului este
de 5 0C ºi în scãdere. La 5 0C temperaturã staticã sau la 5 0C temperaturã
în creºtere, materialul poate fi aplicat.
În continuare, saturaþi substratul cu
apã curatã ºi, dacã este cazul, aplicaþi
un strat de amorsã (pentru mortar).
Preparaþi mortarul predozat urmând
instrucþiunile de amestecare din fiºele
tehnice ale produselor, fiind recomandatã mixarea forþatã.
Dupã aplicarea mortarului de reparaþie (se recomandã folosirea gamei
de mortare Renderoc) conform fiºelor
tehnice, se poate trece la finisarea
suprafeþei reparate.
În continuare, ne vom opri atenþia
asupra a patru produse predozate din
gama de mortare Renderoc. Unul dintre avantajele acestor mortare îl reprezintã faptul cã necesitã doar adãugarea
de apã curatã în procesul de amestecare, preîntâmpinând astfel variaþiile
de ºarjã ºi fiind uºor de preparat
in situ.
 Renderoc GP: un mortar de
reparaþii monocomponent cu utilizare
generalã, care poate fi folosit atât pentru reparaþii prin tencuire, cât ºi pentru
toate tipurile de reparaþii prin umplere.
Renderoc GP este de naturã alcalinã
ºi protejeazã armãtura din metal încorporatã, dezvoltând o rezistenþã la compresiune de 28 N/mm2 la 28 de zile.
Mortarul este potrivit acolo unde sunt
necesare rezistenþe mari la cloruri ºi
dioxid de carbon.
 Renderoc LA: ideal pentru
reparaþii la secþiuni groase structurale
de beton, cât ºi la spaþiile mici cu acces
limitat sau cu armãturã deasã, unde nu
sunt indicate mortarele aplicabile manual
sau cu mistria. Se autocompacteazã

eliminând necesitatea vibrãrii ºi,
datoritã sistemului de expansiune
dualã, sunt compensate contracþiile în
stãrile plasticã ºi întãritã. Se aplicã în
straturi pânã la 150 mm grosime, dezvoltând o rezistenþã la compresiune de
60 N/mm2 la 28 de zile.
 Renderoc HB40: folosit pentru
reparaþii la stâlpi, coloane, grinzi.
Având densitate scãzutã, este pretabil
pentru lucrãri la plafoane ºi suprafeþe
verticale înalte. Mortarul se aplicã în
straturi de pânã la 30 mm grosime la
plafoane ºi pânã la 40 mm grosime la
suprafeþe verticale, în funcþie de starea
substratului ºi gradul de acoperire al
armãturii, dezvoltând o rezistenþã la
compresiune de 40 N/mm2 la 28 de zile.
Pentru a opri înaintarea clorurilor ºi
a dioxidului de carbon, Fosroc recomandã utilizarea gamei de amorse
protective anticarbonatare Dekguard.
Aceste produse asigurã un aspect
decorativ ºi uniform ºi protejeazã
zonele structurii care altfel ar putea fi
agresate de mediu.
SC Iridex Group Plastic SRL vã stã
la dispoziþie, oferindu-vã o gamã largã
de materiale ºi tehnologii speciale
pentru construcþii.
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Materiale ºi sisteme Pagel
pentru repararea elementelor degradate din beton ºi zidãrie
Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România
Repararea cu sistemul MS
Pagel a elementelor de construcþii
degradate prezintã urmãtoarele
avantaje: rezistenþe mecanice deosebite, rezistenþã excelentã la smulgere ºi la îngheþ-dezgheþ, reduce
pãtrunderea CO 2 ºi a umiditãþii.
Un alt avantaj important al sistemului MS Pagel este celeritatea
de lucru datoratã faptului cã sistemul
se aplicã „umed pe umed”, ceea ce
înseamnã cã se eliminã timpii de
aºteptare între aplicarea straturilor
succesive.

Domenii de aplicare:

repararea de: gãuri, muchii, fisuri,
parapeþi etc.

Sistemul este alcãtuit din
urmãtoarele materiale:

MS Pagel este un sistem de repa-

Sistemul este foarte eficient chiar

raþii ale suprafeþelor necarosabile cu

în condiþii deosebit de grele; se

solicitãri dinamice: intradosuri, pile,

poate aplica atât manual, cât ºi

elevaþii-poduri, tunele, pasaje rutiere

mecanizat (torcretare, tencuire)

sau feroviare, stâlpi, pereþi, tavane.

pe suprafeþe verticale, orizontale



MS05 Pagel – masã de ºpaclu;

El mai poate fi folosit ºi pentru

sau deasupra capului.



O2C / O2DE Pagel – material



MS02

Pagel

–

strat

de

aderenþã ºi protecþie anticorosivã;


MS20 / MS40 Pagel – mortar

de reparaþii;

de protecþie anticorosivã.
Pentru cazurile în care deteriorãrile au o adâncime de pânã
la 6 mm, pentru reprofilarea unui
element se poate folosi sistemul
simplificat:


MS02 Pagel – strat de ade-

renþã ºi protecþie anticorosivã;


MS05 Pagel – masã de ºpaclu;



O2C Pagel – material (pe bazã

de styroacrilant) de protecþie.
Sã ne oprim ºi sã detaliem puþin
materialul MS05 Pagel – masã de
ºpaclu.
16
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MS05 Pagel este un material fin

predozate, ele necesitând doar

(cu granulaþie de 0 – 0,5 mm) aditivat,

amestecarea cu apã. Mai mult, în

pe bazã de polimeri ºi microsilice.

funcþie de adâncimea defectelor, se

Este ideal atunci când se doreºte

va alege unul dintre urmãtoarele

obþinerea atât a unui finisaj exterior

materiale:

de calitate, cât ºi a unuia deosebit
de rezistent, impermeabil ºi capabil
sã protejeze suprafaþa reparatã de
elementele agresive ale mediului
exterior ºi, în special, ale celui
urban.



pentru adâncimi cuprinse între

2 – 6 mm – MS05 Pagel;


pentru adâncimi cuprinse între

6 – 40 mm – MS20 Pagel;


pentru adâncimi cuprinse între

30 – 70 mm – MS40 Pagel.

o soluþie optimã pentru cazul pe care
îl are de rezolvat.
Folosirea materialelor ºi a sistemelor de reparaþie ºi protecþie

Un alt avantaj al sistemului MS

Existând aceastã sortare a mate-

anticorosivã Pagel garanteazã

Pagel constã în faptul cã toate

rialelor în funcþie de adâncimea

obþinerea unor rezultate de cea mai

componentele sale sunt uscate ºi

defectelor, beneficiarul poate alege

bunã calitate, durabile ºi estetice. 
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Mortare ºi betoane epoxidice
pentru repararea elementelor din beton
Anticorosiv SA Bucureºti, companie din cadrul New Century Holding, produce ºi comercializeazã
mortare, mase de ºpaclu ºi betoane epoxidice pentru protecþia ºi/sau repararea elementelor din beton
structural (stâlpi, grinzi, poduri, viaducte, rezervoare etc.), cu aplicabilitate în domeniul construcþiilor
industriale ºi civile.
Aceste materiale, organice sau anorganice, au rezistenþe mecanice ºi chimice excelente ºi conferã
suporturilor pe care sunt aplicate durabilitate în timp ºi rezistenþã crescutã la ºocuri mecanice.
Avantajele generale ale utilizãrii acestor produse sunt durata
de viaþã de minimum 10 ani ºi
posibilitatea aplicãrii chiar la temperaturi scãzute, între 0 ºi 5 0C.
Chiturile fabricate de ANTICOROSIV
pot fi aplicate fie ca materiale de
pozare ºi rostuire a plãcilor de gresie
acidã, fie în câmp continuu ca mase
de ºpaclu pentru egalizarea suprafeþelor, în special în cazul structurilor
de pardoseli.
Dupã aplicare, acestea se constituie într-o barierã de protecþie împotriva agenþilor chimici ºi mecanici ºi
pot avea o utilizare multiplã, în funcþie
de natura ºi solicitãrile mediului.
Exemplificãm câteva dintre aplicaþiile la care rãspunde cu succes
gama mortarelor Anticorosiv:
 protecþii interioare ale canalelor
de apã;
 reparaþii ºi protecþii interioare
ale silozurilor de cereale;
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 protecþii interioare ale coºurilor
de fum;
 reparaþii ºi hidroizolaþii interioare ale turnurilor de rãcire;
 reparaþii pentru defecte structurale la poduri, viaducte, construcþii
civile ºi industriale (ex. segregãri sau
desprinderi de beton);
 protecþia interioarã a bazinelor
din staþiile de alimentare cu apã,
tratarea ºi epurarea apelor uzate;
 hidroizolaþia tancurilor ºi linurilor de bere, protecþia rezervoarelor
de stocare a vinului etc.;
 protecþia bazinelor de ape
reziduale;
 protecþia interioarã a anvelopelor
nucleare;
 mortare de ancorare a elementelor metalice în beton;
 rectificarea ºi egalizarea pardoselilor din beton.
Vã recomandãm:
Betoanele epoxidice marca
ALOREX – sunt mase de ºpaclu
aplicabile în câmp continuu pentru
repararea defectelor de beton,
egalizarea pardoselilor din beton sau
mortare de vâscozitate micã pentru
încastrarea structurilor din beton:
 ALOREX MSN 3 – protecþia
anvelopelor nucleare din centralele
nucleare; masã de ºpaclu în câmp
continuu cu rezistenþe mecanice
excelente;

 ALOREX MS 81 – beton epoxidic sau masã de ºpaclu în câmp
continuu pentru reparaþii ale
defectelor de beton; poate fi aplicat
inclusiv în condiþii de umiditate
ridicatã sau pe suport umed;
 ALOREX IJG-S – beton epoxidic sau masã de ºpaclu în câmp
continuu pentru rectificarea pardoselilor, pentru reparaþii de fisuri,
crãpãturi ºi beton de ancorare a elementelor metalice; poate fi formulat
diferit în funcþie de aplicaþia specificã, cu umpluturã de cuarþ grosierã
pentru defecte mari de suprafaþã sau
cu umpluturã finã pentru finisãri; are
întãrire rapidã – maxim 3 ore chiar în
condiþii de temperaturã scãzutã 5 0C;
 ALOREX EIH – mortar epoxidic
în dispersie apoasã pentru reparaþii
de betoane umede; aplicabil la o
grosime de 4 mm, acesta asigurã
inclusiv impermeabilizarea betonului;
 mortare pe bazã de rãºini
epoxi modificate marca REXIDUR –
sunt chituri de pozare ºi rostuire
pentru gresie antiacidã cu rezistenþe
mecanice excelente ºi rezistenþe la
medii chimice slab bazice ºi acide;
 mortare pe bazã de rãºini
poliesterice marca SILUREX –
sunt chituri de pozare ºi rostuire
pentru gresie antiacidã, cu rezistenþe
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chimice excelente la medii puternic
agresive, acide sau bazice, ori la
produse petroliere;
 chituri anorganice marca
ARNOLEX – sunt chituri de pozare
ºi rostuire gresie antiacidã cu rezistenþe termice ridicate (600-800 0C),
special formulate pentru protecþia
interioarã a coºurilor de fum;
 mortar de reparaþii rapide
BETOFAST RR – este un mortar pe
bazã de ciment ºi aditivi speciali, cu
întãrire rapidã (15-20 minute), fãrã
contracþii, aplicabil inclusiv pe beton
umed; are avantajul execuþiei unor

reparaþii fãrã a mai fi nevoie de
cofrare, putând fi aplicat în grosimi
de pânã la 3 cm, în straturi succesive (tabelul 1).

Tabelul 1

*Pentru aplicaþii speciale se pot arma suplimentar cu fulgi de sticlã, armare ce asigurã o rezistenþã
mecanicã ºi termicã suplimentarã
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Pentru alegerea soluþiei optime
din punct de vedere tehnico-economic, specialiºtii Anticorosiv asigurã
expertizare ºi consultanþã gratuitã
clienþilor, precum ºi asistenþã tehnicã
gratuitã la derularea lucrãrilor cu
aceste tipuri de materiale. Printre
partenerii companiei pot fi enumeraþi:
Oltchim Rm. Vâlcea, OMV Petrom
Arpechim – Piteºti, Mittal Steel
Galaþi, Rompetrol PetroMidia, Alum
Tulcea, Erdemir Târgoviºte, Mechel
Câmpia Turzii, CCCF SA Bucureºti,
Radox Bucureºti. 
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Cea mai frumoasã formã a construcþiei
ÎNVELITORI CU PLÃCI DIN FIBROCIMENT ETERNIT
U N M AT E R I A L D E C O N S T R U C Þ I E
CU TRADIÞIE ªI VIITOR
Construcþia propriei locuinþe reprezintã nu numai unul dintre cele mai
mari visuri ale omului, ci ºi una din
cele mai importante decizii din viaþa
acestuia. Eternit contribuie fundamental ca aceste visuri sã devinã realitate
ºi ca deciziile sã fie cele corecte.
Brevetat de peste un secol, acest
material constituie produsul perfect
pentru construcþia modernã de
locuinþe. Eternit convinge, în primul
rând, prin calitatea sigurã ºi durabilã ºi
prin designul deosebit.
În al doilea rând, în acest material
sunt reunite componente alese cu pricepere pentru a realiza combinaþia
idealã între greutatea redusã, impermeabilitate, rezistenþã la îngheþ ºi la
foc, incasabilitate – totul la un preþ
convenabil.
În al treilea rând, învelitorile Eternit
sunt perfecte pentru asigurarea
economiei de energie, devenind astfel
un partener fãrã egal în cazul
locuinþelor cu un consum energetic
redus sau al celor pasive.

CULOARE ªI FORMÃ
Fiecare formã exprimã o funcþie, fiecare culoare rãspunde unei preferinþe.
Satisfacerea celor douã aspecte este
o caracteristicã deosebitã a produselor Eternit: posibilitãþile sunt multiple
ºi toate realizãrile sunt perfecte.
Indiferent dacã obiectul este un
acoperiº sau o faþadã, soluþia ºi materialul se numesc Eternit.

PROTECÞIE ªI SIGURANÞÃ
Confortul a constituit dintotdeauna
unul din cele mai înalte deziderate ale
locuirii. De aceea, la construcþia unei
locuinþe sunt cãutate, pe de-o parte,
materiale rezistente la vânt ºi intemperii, iar, pe de altã parte, materiale
care sã asigure cãldurã ºi protecþie.
Produsele Eternit reunesc întotdeauna
ambele cerinþe.
GREUTATE REDUSÃ
Greutatea nu reprezintã numai o
problemã din punct de vedere static, ci
ºi o problemã legatã de posibilitãþile
de aplicare a materialului. Eternit
demonstreazã ºi în aceastã direcþie
calitãþile sale. Greutatea redusã a
acestui material de construcþie, creativ
ºi plurivalent, garanteazã împlinirea
oricãrei aºteptãri.
VARIETATE ATRACTIVÃ
Cãminul propriu este, printre altele, ºi
o expresie a personalitãþii. Din acest
motiv, individualitatea devine un aspect
important în construcþia unei locuinþe.
Este o certitudine cã Eternit oferã
soluþii optime pentru toate cerinþele.
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CU ADEVÃRAT SIGUR
PLACÃ PENTRU ACOPERIª
Aºezare simplã L-RH romb 40/44
Este soluþia potrivitã pentru obþinerea
unei rentabilitãþi semnificative, în
acelaºi timp cu frumuseþea formei
acoperiºului. Montarea decalatã a plãcilor genereazã o imagine foarte
specificã ºi rafinatã. Dubla fixare în
cuie conferã acestei acoperiri siguranþã absolutã în caz de furtunã.

TEHNICA DE EXECUÞIE A ACOPERIªURILOR
Acoperiºul imprimã caracterul casei în care locuiþi ºi contribuie la economisirea
energiei termice atât de preþioase.
Se recomandã adoptarea soluþiei de construcþie de tipul „acoperiº rece“.
Montajul în douã straturi, cu strat intermediar de ventilare ºi izolaþie termicã,
oferã multe avantaje.

SOLUÞIE INTELIGENTÃ
PLACÃ PENTRU ACOPERIª
Aºezare simplã L-RHS romb teºit 40/44
În acest mod, se pot combina estetica ºi rentabilitatea, iar acoperiºul
devine un element de siguranþã.
Greutatea redusã ºi tehnologia desãvârºitã a formatului romb-teºit asigurã
multe posibilitãþi de utilizare. Imaginea
armonioasã este completatã de
garanþia siguranþei aproape perfecte,
datoratã dublei fixãri în cuie.
FARMECUL SUDULUI
PLACÃ PENTRU ACOPERIª
Toscana
Atractivã, modernã, inconfundabilã:
aceastã placã pentru acoperiº îmbinã
imaginea foarte atractivã cu un înalt
grad de rentabilitate. Posibilitatea de
utilizare în cazul acoperiºurilor cu înclinaþie foarte redusã evidenþiazã suplimentar placa Toscana.
Prin accesoriile perfect armonizate,
aceastã placã devine idealã pentru
construcþii noi, pline de caracter.
ELEGANÞÃ CLASICÃ
PLACÃ ONDULATÃ P6/P9
Este un adevãrat material peren, aplicat de decenii ºi totuºi un produs foarte
modern. Placa ondulatã Eternit îmbinã
calitãþile inovative ale materialului ºi ale
formei sale cu rezistenþa ºi durabilitatea. Reprezintã o soluþie rentabilã ºi
expresivã pentru construcþiile de
locuinþe ºi industriale. Montajul rapid ºi
uºor face din placa ondulatã Eternit o
alternativã inteligentã.
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1. Structura portantã – trebuie sã fie
solidã ºi sã preia greutatea proprie,
greutatea celorlalte elemente de
acoperiº ºi efortul maxim estimat al
încãrcãrii cu zãpadã sau al acþiunii
vântului.
2. Cãptuºeala acoperiºului – finisajul
interior se monteazã la partea inferioarã a acoperiºului.
3. Termoizolaþia – împiedicã pierderile de energie produse prin miºcarea
ascensionalã a aerului cald; în acest
scop, termoizolaþia trebuie sã fie suficient de groasã. În cazul în care se utilizeazã spaþiul de sub acoperiº sau
dacã existã intenþia de a se amenaja
ulterior mansarda, este absolut necesar sã se monteze un strat de termoizolaþie peste sau între cãpriori.
4. Astereala – trebuie sã poatã prelua
în cazuri extreme, cel puþin temporar,
sarcinile acoperiºului propriu-zis.
Se recomandã montarea stratului de
asterealã, mai ales, în cazul prevederii
unei mansarde sau în cazul unei înclinaþii a acoperiºului mai mici decât cea
prescrisã.
5. Spaþiul de ventilare – se obþine
prin montarea unor contraºipci peste
asterealã, în dreptul ºi pe direcþia
cãpriorilor, servind la ventilarea învelitorii acoperiºului. În combinaþie cu izolaþia termicã, spaþiul de ventilare
conduce la separarea termicã a

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

Eternit Distribuþie SRL Bucureºti
Tel: +4 021 203 47 47
Fax: +4 021 203 47 44
e-mail: office@eternit.ro
www.eternit.ro
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Controlul calitãþii elementelor de construcþii
METODE VIZUALE
dr. ing. Octavian George ILINOIU –
Gardiner & Theobald International Project & Cost Management
Urmãrirea comportãrii în timp a construcþiilor se desfãºoarã pe toatã durata lor de viaþã, începând cu
execuþia ºi continuând cu etapa de exploatare.
Scopul acesteia constã în observarea ºi înregistrarea unor aspecte, fenomene ºi parametri care pot
semnala modificãri ale capacitãþii construcþiei de a îndeplini cerinþele de rezistenþã, stabilitate ºi durabilitate stabilite prin proiect.
Cele mai întâlnite situaþii în care este necesarã urmãrirea comportãrii în timp sunt:
 intenþia beneficiarului de a schimba destinaþia întregii construcþii sau a unor încãperi, cu implicaþii asupra
încãrcãrilor utile (montare de utilaje grele, amplasarea de spaþii noi de depozitare cu încãrcãri mari etc.);
 necesitatea funcþionalã de a se desfiinþa unii pereþi interiori, pentru care trebuie sã se determine dacã
sunt portanþi sau de rigidizare;
 intenþia de supraetajare;
 detectarea în cursul exploatãrii clãdirii a unor vicii la structura de rezistenþã, fie iniþiale, datorate unor
defecte de execuþie, fie apãrute în timp, din cauza unor factori cum ar fi: tasãri inegale ale terenului de fundaþie, acþiuni corozive sau dinamice (trepidaþii în construcþie sau în vecinãtatea ei etc.) sau din alte cauze;
 constatãri ale beneficiarului sau ale Inspecþiei de Stat în Construcþii cã structura este neconformã cu reglementãrile tehnice în vigoare, sau clãdirile învecinate ar putea prezenta un pericol pentru construcþia în cauzã;
 clãdiri care în urma unor accidente grave sau a unor calamitãþi naturale (cutremur, foc explozii, alunecãri
de teren etc.) au suferit stricãciuni ºi necesitã o verificare a siguranþei în noua situaþie creatã de aceasta;
 verificarea impactului construcþiei asupra mediului înconjurãtor (ale clãdirilor învecinate etc.);
 urmãrirea comportãrii construcþiilor se efectueazã prin examinarea vizualã directã sau cu mijloace de
mãsurare folosind: dispozitive, aparaturã, instrumente, echipamente ºi metode de încercare nedistructive
sau parþial distructive.
GENERALITÃÞI
Deteriorarea elementelor de
beton armat se poate produce din
exteriorul acestora sau în interiorul
lor. Când fenomenul se desfãºoarã
din exterior, depistarea, observarea
ºi diagnosticarea problemelor apãrute
ºi a cauzelor lor este la îndemâna
specialiºtilor.
Atunci când degradãrile se produc dinspre interior, problemele se
complicã, deoarece fenomenele
sunt depistate într-o fazã deja
avansatã, când devin vizibile ºi la
exteriorul elementelor.
Principalele forme de degradare
a elementelor din beton armat se
regãsesc într-unul din aspectele:
fisurare, strivire, dislocare-dezagregare, segregare.

Trebuie remarcat cã fiecare dintre simptomele menþionate îmbracã
forme multiple ºi grade diferite de
evoluþie, fiecare caz în parte fiind
efectiv particular. Forma de degradare poate fi reprezentatã numai
printr-un singur simptom sau o combinaþie de mai multe.
Avariile cele mai frecvent întâlnite
sunt:
 fisuri mici, având deschiderea
0,3 mm ~ 2 mm, parþiale sau în toatã
grosimea elementului;
 macrofisuri având deschiderea
fisurilor >2 mm;
 beton zdrobit;
 armãturã ajunsã la curgere;
 flambarea armãturii;
 smulgerea armãturii;

defecte de execuþie puse în
evidenþã prin efectul acþiunii seismice;
 rosturi de turnare puse în evidenþã prin efectul acþiunii seismice;
 desprinderea stratului de acoperire cu beton a armãturilor;
 rosturi deschise între elementele prefabricate etc.
CLASIFICÃRI
Prin procesul de fisurare se
înþelege modificarea parametrilor
fisurilor (deschiderea, lungimea ºi
adâncimea pe care se dezvoltã) ºi
apariþia de noi fisuri. Acesta poate
da indicaþii preþioase asupra calitãþii
materialului elementului de studiat;
respectiv a traiectoriilor eforturilor
unitare principale de întindere sau


continuare în pagina 30 
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compresiune, a deformaþiilor spontane (contracþie, variaþii de temperaturã) etc.
Detectarea existenþei fisurilor elementelor de construcþii, precum ºi
urmãrirea evoluþiei lor în timp se
realizeazã folosind una dintre urmãtoarele principale metode:
 analizã dinamicã;
 metode nedistructive (metode
ultrasonice de impuls, metode acustice, termografia în infraroºu, radar,
tomografia sonicã);
 metoda fibrelor optice;
 metode magnetice.
Stabilirea exactã a poziþiei,
formei, direcþiei ºi mãrimii fisurilor,
precum ºi urmãrirea în timp a
evoluþiei lor se poate realiza folosind
una dintre urmãtoarele metode ºi
procedee:
 procedee pentru verificarea
stabilizãrii procesului de fisurare ºi
mãsurarea deschiderii fisurilor;
 metoda fibrelor optice;
 metoda vizualizãrii structurii cu
camere de televiziune (robotizarea).
PROCEDEE PENTRU VERIFICAREA
STABILIZÃRII PROCESULUI DE
FISURARE ªI MÃSURAREA
DESCHIDERII FISURILOR
La toate tipurile de construcþii,
evoluþia fisurilor ºi modificãrile lor
periodice, datoritã diferitelor cauze,
constituie o prioritate. Urmãrirea
acestora în timp se poate realiza
prin procedee tradiþionale: prin
metode cu citire directã (mecanice
sau optice) sau metode electrice

ºi electronice de mãsurã (traductoare bazate pe tensometria electricã rezistivã, traductoare rezistive,
traductoare inductive, traductoare
potenþiometrice, traductoare capacitive, traductoare cu coardã vibrantã,
traductoare cu circuit oscilant, traductoare cu fibrã opticã).
Scopul urmãrit este acela de a se
stabili stagnarea procesului de
fisurare (adicã trecerea fisurilor
active în fisuri stabilizate) ºi determinarea parametrilor fisurii (deschidere, adâncime).
Când se poziþioneazã martori,
temperatura exterioarã trebuie sã fie
de minimum +5 0C.
Principiul general pentru toate
procedeele este acela cã deschiderea fisurii se mãsoarã pe o
direcþie normalã pe lungimea (traseul)
acesteia.
a. Metode cu citire directã
1. Prin mãsurare directã ºi cu
ajutorul aparatelor optice
Fisurometrul (fig. 1) este realizat
dintr-o placã transparentã din material plastic pe care sunt trasate (cu
precizie) linii de diferite grosimi (de
regulã între 0,05 mm ºi 1,5 mm).
Modul de lucru cu fisurometrul este
urmãtorul: se amplaseazã paralel cu
linia de vopsea trasatã ºi se
deplaseazã pânã când linia trasatã
pe el se suprapune peste fisurã.
Deschiderea fisurii va fi datã de linia
de pe fisurometru a cãrei grosime se
suprapune exact peste ea. Citirea se
face strict în dreptul liniei trasate cu
vopsea pe suprafaþa elementului.

Fig. 1: Mãsurarea fisurilor cu ajutorul
fisurometrului

Fig. 2: Mãsurarea deschiderii fisurilor
cu ajutorul lupei micrometrice

Lupa micrometricã (fig. 2) este
realizatã dintr-un cilindru metalic
prevãzut cu una sau mai multe
lentile. La capãtul care se aºazã pe
fisurã, existã un decupaj la care se
poate adapta o lanternã pentru
asigurarea iluminãrii. Sistemul de
lentile este prevãzut cu o scalã
mobilã cu marcaje de 0,1 mm. Lupa
se aplicã pe suprafaþa decopertatã,
astfel încât scala sã fie paralelã cu
linia trasatã cu vopsea pe suprafaþa
elementului; apoi se deplaseazã
scala ºi se citeºte deschiderea
fisurii.
Principalele operaþii tehnologice
necesare mãsurãrii deschiderii
fisurilor sunt:
 stabilirea cu precizie a poziþiei
fisurilor, deoarece fisurile în beton
sunt, în cele mai multe cazuri, invizibile cu ochiul liber, cu ajutorul
substanþelor penetrante sau al ultrasunetelor;
 îndepãrtarea tencuielii de pe
faþa elementului pe zona de examinat;
 curãþarea cu perie de sârmã a
suprafeþei decopertate;
 trasarea cu vopsea a unei linii
subþiri normale pe traseul fisurii;
 mãsurarea deschiderii fisurii pe
direcþia liniei trasate cu vopsea,
folosind fisurometrul sau lupa micrometricã (fig. 1 ºi 2);
 repetarea periodicã a mãsurãtorilor ºi înregistrarea rezultatelor.
2. Cu repere
Principalele operaþii tehnologice
necesare mãsurãrii deschiderii
fisurilor sunt:
 stabilirea cu precizie a poziþiei
fisurilor, deoarece fisurile în beton
sunt, în cele mai multe cazuri, invizibile cu ochiul liber, cu ajutorul
substanþelor penetrante sau ultrasunetelor;
 îndepãrtarea tencuielii de pe faþa
elementului pe zona de examinat;
 curãþarea cu peria de sârmã a
suprafeþei decopertate;
continuare în pagina 32 
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 montarea reperelor (fig. 3) prin
poziþionarea acestora, astfel încât
linia care uneºte centrele lor sã fie
normalã pe traseul fisurii;
 mãsurarea cu ºublerul a distanþei dintre centrele celor douã
repere.
3. Cu geam dublu
Principalele operaþii tehnologice
necesare mãsurãrii deschiderii
fisurilor sunt:
 stabilirea cu precizie a poziþiei
fisurilor, deoarece fisurile în beton
sunt, în cele mai multe cazuri, invizibile cu ochiul liber, cu ajutorul
substanþelor penetrante sau al ultrasunetelor;
 îndepãrtarea tencuielii de pe faþa
elementului pe zona de examinat;
 curãþarea cu peria de sârmã a
suprafeþei decopertate;

Fig. 3: Mãsurarea deschiderii fisurilor cu repere
folosind ºublerul

Fig. 4: Mãsurarea deschiderii fisurilor
cu geam dublu pe suprafaþã planã
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 montarea reperului confecþionat
din douã plãci din PVC (fig. 4, 5 ºi 6);
 trasarea cu vopsea pe reperul
inferior a unei linii normale pe
lungimea fisurii;
 prinderea reperelor pe suprafaþa
decopertatã de o parte ºi de alta a
fisurii, cu ajutorul unui adeziv
polimeric, de regulã mastic siliconic
sau cu ºuruburi;
 poziþionarea reperelor se face
astfel încât ei sã fie amplasaþi
normal pe traseul fisurii, sã fie
suprapuºi ºi sã se permitã deplasarea lor fãrã a se stânjeni reciproc;
 dupã întãrirea adezivului, se
traseazã cu vopsea pe reperul superior o linie în coincidenþã (perfect
suprapusã) cu cea trasatã pe reperul
inferior;
 periodic se mãsoarã cu ajutorul
lupei micrometrice distanþa (decalajul) dintre cele douã marcaje;
b. Metode electrice ºi electronice
de mãsurã
Metodele electrice ºi electronice
de mãsurã constau în senzori (traductoare), care au rolul de transformare a deformaþiilor liniare sau de
altã naturã în semnal mãsurabil pe
cale electricã.
În cadrul acestor mãsurãtori, lungirile bazei de mãsurare pot produce
curent electric într-un circuit nealimentat (traductor energetic) sau pot
fi transformate în variaþii ale rezistenþei, inductanþei sau capacitãþii
electrice.
Principalele tipuri de traductoare
sunt: traductoare bazate pe tensometria electricã rezistivã, traductoare rezistive, traductoare inductive,
traductoare potenþiometrice, traductoare capacitive, traductoare cu
coardã vibrantã, traductoare cu circuit oscilant, traductoare cu fibrã
opticã).
Caracteristicile acestora sunt:
precizia de mãsurare, efectele de
influenþã, caracteristicile dinamice,
forma semnalului de transmitere de
la distanþã, fiabilitatea ºi costurile.

Principiul metodei constã în aplicarea traductorilor pe elementul de
studiat, astfel încât aceasta sã
cuprindã întreaga fibrã, cea mai
întinsã. Apariþia fisurii reprezintã o
variaþie bruscã a rezistenþei electrice

Fig. 5: Mãsurare de colþ

Fig. 6: Mãsurarea deplasãrilor
continuare în pagina 34 
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Fig. 7: Fibroscop cu fibre optice flexibile

a traductorului, fiind înregistratã la
aparatul de mãsurã. Detectarea
fisurii se realizeazã prin întreruperea
circuitului electric dat de intersectarea traductorului de cãtre
fisurã. Lungimea traductorilor este
aleasã în funcþie de dimensiunea
presupusã a fisurii, poziþionându-se
astfel încât acesta sã nu fie intersectat decât de o singurã fisurã.
METODA FIBRELOR OPTICE
Tehnica utilizãrii fibrelor optice
(endoscopul) s-a dezvoltat iniþial
în medicinã, pentru examinãri
interne. Î n p r e z e n t , a c e a s t ã
m e t o d ã cunoaºte numeroase
aplicaþii ºi în tehnica de diagnosticare a construcþiilor. Instrumentul
denumit fibroscop este format
dintr-un mãnunchi de fibre optice
flexibile; iar instrumentul denumit
borescope, din fibre optice rigide
(fig. 7, 8 ºi 9).

Fig. 10: Roboþi
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Fig. 8: Borescop cu fibre optice rigide

O parte din fibre au ca rol transmiterea radiaþiilor unei surse de
luminã foarte puternice, situatã la un
capãt, celelalte servind la vizualizarea obiectului prin lentile foarte
puternice. Extremitatea cablului prin
care se vizualizeazã imaginea poate
fi rotitã pentru a reda imagini din
diferite unghiuri.
Domeniul de aplicabilitate este
evaluarea structurilor vechi, prezentând dezavantajul necesitãþii existenþei unor spaþii libere (orificii,
rosturi sau fisuri) în elementul de
studiat pentru introducerea cablului
necesar observaþiilor vizuale.
ROBOTIZAREA
Din cauza gradului ridicat de
diversitate al activitãþii în construcþii,
robotizarea în acest domeniu a
pãtruns mai greu ºi destul de limitat
ca sferã de cuprindere.
Unul dintre avantajele mari ale
roboþilor folosiþi în construcþii este
acela cã urmãrirea executãrii se
realizeazã automat, maºina fiind
dotatã în acest sens cu sisteme speciale de senzori adaptaþi în funcþie
de activitatea specificã de control
avutã în vedere (fig. 10).
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Siguranþa, prioritatea numãrul 1
în toate sistemele de cofrare DOKA
Sistemele de cofrare Doka con-

diferite locuri cu ajutorul ancorei

balustrade T ºi montantul telescopic

tribuie, în mod semnificativ, la o mai

frontale, tijei de ancorare ºi plãcii

de balustrade S.

bunã

pe

super. Este utilizat pentru instalarea

ºantierele de construcþii, siguranþa

rapidã ºi sigurã a balustradei la

balustradã T, protecþia lateralã este

fiind luatã în calcul încã din momen-

capãtul platformei.

compusã dintr-o bucatã montant ºi

tul concepþiei sistemelor de cofrare.

Montantul

siguranþã

a

muncii

telescopic

de

Pentru

montantul

lateral

de

o bucatã dulapi pentru balustrade

Ele întrunesc cele mai riguroase

balustrade S oferã posibilitatea

cerinþe de siguranþã a personalului

fabricãrii de sisteme de asigurare

Montarea se realizeazã simplu,

pe ºantier, corelate cu cele de redu-

împotriva cãderii. Este certificat GS

piesa de strângere fixându-se cu

cere a costurilor.

ºi este o balustradã universalã pen-

pana de podina platformei pliabile

Platformele de lucru, schelele de

tru toate platformele ºi deschiderile

(zona de strângere 4 pânã la 6 cm).

protecþie ºi montanþii balustradei

în planºeu. Montantul se poate

de protecþie sunt produse speciale

prinde cu cleme de cofraje ale

de maximã siguranþã care, prin uti-

planºeului, cofraje ale pereþilor ºi de

lizare, accelereazã procesul de con-

tavane din beton. Zona de prindere

strucþie ºi vã ajutã sã evitaþi

cu cleme este cuprinsã între 2 ºi

perioadele de stagnare.

43,5 cm.

Siguranþa verificatã înseamnã

Montantul

lateral

pentru

protecþie incontestabilã pe ºantier,

balustrade de protecþie 1,10 m

reduce cheltuielile printr-un ritm de

permite montajul extrem de rapid,

lucru sigur ºi rapid.

fãrã scule, a protecþiilor la orice

Pentru orice situaþie periculoasã

planºeu din beton minolit ºi se uti-

apãrutã pe ºantier, existã o soluþie

lizeazã la formarea de balustrade la

de siguranþã oferitã de Doka.

marginea planºeului.

minim 15/3 cm (din ºantier).

Se extinde balustrada telescopicã
pânã la lungimea doritã ºi se fixeazã,
dupã care se monteazã dulapul
pentru balustradã.
Echipele de specialiºti ale departamentelor tehnic ºi comercial ale
firmei Doka stau în permanenþã la
dispoziþia clienþilor cu soluþii tehnice
de cofrare ºi formule comerciale
care sã vinã în întâmpinarea necesitãþilor acestora.
SC Doka România SRL pune la
dispoziþie instrucþiuni de utilizare a

Pentru marginea liberã sau pen-

În funcþie de stadiul de con-

tru scarã, se utilizeazã ca element

strucþie ºi posibilitãþile locale, mon-

cofrajelor

de siguranþã montantul telescopic

tantul balustradei de protecþie se

vigoare ºi a indicaþiilor de montare

de balustradã T, certificat GS.

poate fixa la 1,10 m în diferite feluri,

conform normelor de securitate,

Se foloseºte la protecþia marginii

fãrã modificare.

oferind o gamã variatã de cofraje,

conform

normelor

în

libere a golurilor ºi scãrilor prin

Protecþia lateralã frontalã

verificate în practicã pentru toate

crearea de sisteme de asigurare

corespunzãtoare trebuie prevãzutã

situaþiile pe ºantier, toate domeniile

împotriva cãderii, oferind numeroase

ºi la capetele platformelor de lucru ºi

de utilizare ºi toate cerinþele referi-

posibilitãþi de fixare în cele mai

se realizeazã cu montantul lateral de

toare la suprafaþa betonului. 
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Pompa de beton mobilã
B100S
B100S este o unitate de pompare mobilã, complet hidraulicã, cu
reglare progresivã a debitului ºi a presiunii de pompare. Ea este utilizatã în consolidãri structurale (torcret ºi spritz-beton), pompãri ºi
turnãri de beton, aplicare de mortare, ºape ºi tencuieli.

PRINCIPIUL DE FUNCÞIONARE
Componentele cheie ale acestei

camere mobile ce aspirã ºi împing

Noul motor Diesel Lombardini

pompe sunt rotorul excentric din oþel

materialul. În timpul miºcãrii circu-

LDW 2204 – caracterizat printr-un

ºi statorul din cauciuc rezistent la

lare, rotorul deschide ºi închide

consum orar mic – asigurã o putere

abraziune. Rotorul se roteºte în

alternativ ºi progresiv camerele,

suficientã centralei hidraulice pentru

stator ºi, datoritã gometriei celor

debitul pompei fiind direct pro-

o funcþionare la parametrii optimi ai

douã

porþional cu viteza de rotaþie.

pompei. Comenzile sunt simple ºi

componente,

se

creeazã

uºor de folosit, tabloul de comandã a
motorului fiind echipat cu o multitudine de martori pentru a asigura o
funcþionare continuã ºi fãrã probleme.
Pompa B100S este echipatã ºi
cu un compresor biciblic de 400 l/min.
pentru tencuit ºi curãþarea tubulaturii. Opþional, se poate monta ºi o
pompã pentru accelerant de prizã –
foarte utilã la spritz–beton, aceasta
fiind sincronizatã cu pompa de
beton, pentru introducerea exactã a
cantitãþii de accelerant necesare în
funcþie de debitul pompei de beton.

*Se poate ajunge pânã la 40 m pe verticalã cu ajutorul unui motocompresor de minimum 3.000 l/min.
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Autobetoniere Silla
Autobetoniera este o maºinã
independentã, o staþie de beton
mobilã, ea încãrcându-se singurã
– fabricând, transportând betonul ºi
turnându-l acolo unde maºinile
tradiþionale nu pot ajunge. ªasiul
articulat, special adaptat pentru
terenurile accidentate, oferã o stabilitate maximã. Cele 4 roþi motrice
permit

manevrarea

utilajului

în

condiþiiile cele mai dificile.
Cutia de viteze mecanicã sau
hidrostaticã oferã o manevrabilitate
crescutã maºinii ºi o vitezã maximã
de marº de 25 km/h.

Încãrcãtorul poate fi echipat ºi cu un

Postul de comandã rotativ, servo-

sistem modern de cântãrire a materi-

direcþia cu inversor de sens, comen-

Încãrcãtorul tip graifer încarcã

alelor inerte, dotat cu imprimantã,

rapid ºi uºor un volum constant de

pentru dozarea exactã a componen-

material. Împreunã cu ºasiul articu-

telor betonului.

lat,

poate

încãrca

în

zile intuitive ºi uºor de folosit cresc
viteza de încãrcare a agregatelor,

spaþii

Apa pentru beton s e i n t r o d u c e

transportul ºi descãrcarea betonului.

restrânse, cu utilajul staþionar,

î n benã din rezervorul propriu sau

Motorizãrile Diesel cu rãcire pe

evitând astfel uzura transmisiei.

din orice altã sursã, cu ajutorul

aer fac autobetonierele utilizabile în

unei pompe puternice de apã.
Sistemul de filtre permite uti-

orice condiþii de mediu, oferind o

lizarea oricãrei surse externe de

plajã de temperaturi de lucru între

apã, murdarã sau curatã. Sistemul

–30 0C ºi +50 0C.

este dotat ºi cu un apometru pentru o dozare exactã a apei necesare la prepararea betonului.
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Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã

TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Atlas Production Park
În urma unei investiþii de aproximativ 6,5 milioane de euro, Atlas
Corporation a inaugurat recent cea
mai modernã platformã de producþie în
domeniul materialelor de construcþii
din România, Atlas Production Park.
Noua platformã cuprinde douã unitãþi
de producþie pentru polistiren extrudat, vopsele lavabile, tencuieli decorative ºi gleturi de umplere ºi finisaj.
Atlas Production Park se
întinde pe o suprafaþã totalã de
72.000 metri pãtraþi ºi este localizat
în comuna Tunari, pe ªoseaua de
Centurã a Bucureºtiului, unde au
fost create condiþii excelente de
muncã pentru cei 80 de angajaþi.

Cu o capacitate anualã de pro-

mai moderne, respectând toate

ducþie de 150.000 metri cubi de poli-

standardele în ceea ce priveºte pro-

stiren extrudat, 50.000 tone vopsele

tecþia

lavabile, tencuieli decorative ºi gle-

declarat Nicholas Sitinas, preºedin-

turi, toate dezvoltate sub marca

tele Atlas Corporation.

înconjurãtor“,

a

APLA – Atlas Professional Line

Atlas Corporation îºi propune,

Applications –, Atlas Corporation

pânã la sfârºitul anului, o cotã de

vizeazã atingerea unei cifre totale de
afaceri de 47 milioane de euro.
„Avantajul competitiv al portofoliului Apla este reprezentat de
oferta completã de produse de calitate, obþinute pe baza unor tehnologii de ultimã orã, acceptate la nivel
internaþional. Avem, de asemenea,

42

mediului

35% pe piaþa de polistiren extrudat
ºi de 15% pe cea de vopsele
lavabile, în prezent Apla fiind al
treilea brand de pe piaþa autohtonã
de vopsele lavabile.
Atlas Corporation este singurul
producãtor în domeniul materialelor

capacitatea de a rãspunde nevoilor

de construcþii din România care

unei pieþe foarte dinamice, cum este

opereazã cu o reþea de distribuþie

cea româneascã, ºi venim în

proprie, pe întreg teritoriul României,

întâmpinarea aºteptãrilor clienþilor

prin cele 9 filiale localizate în Brãila,

printr-un sistem de distribuþie foarte

Braºov, Cluj-Napoca, Constanþa,

fiabil. Noile capacitãþi de producþie

Craiova, Iaºi, Piteºti, Ploieºti ºi

sunt dotate cu tehnologii dintre cele

Timiºoara. 

 Revista Construcþiilor  august 2007

Sistemul Sun Modul
IDEAL PENTRU ACOPERIªURI
Multe ºi diverse sunt „necazurile“ cãrora oamenii sunt nevoiþi sã le facã faþã 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.
El reprezintã o soluþie optimã,

în culori diverse: neutru, transparent,

rapidã ºi economicã din punctul de

alb-opalin, bronz, verde sau albastru.

vedere al manoperei ºi este adap-

Rezistenþa la agenþii chimici – acizi,

tabil la orice tip de panou sandwich,

minerali organici, baze, hidrocarburi

folosit pentru acoperiºuri de hale

– este ridicatã.

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

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

este tratat pentru protecþie la acþiu-

în detaliu cã Sistemul Sun Modul

nea razelor ultraviolete. Proporþionalã

este ideal pentru orice tip de

cu grosimea, transparenþa este de

acoperiº, ceea ce vã poate asigura o

circa 80% creând o difuzie excelentã

lucrare modernã durabilã, esteticã

a luminii. Policarbonatul este disponibil

ºi, mai ales, funcþionalã. 

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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Creºterea performanþei energetice
a clãdirilor
dr. arh. Gheorghe POLIZU
Nu ºtiu dacã paradoxal, intuind avalanºa zilelor deosebit de toride care vor „invada“ România,
specialiºtii stoici în ale lor abordeazã cu interes o temã care nu e proprie sezonului: creºterea performanþei energetice a clãdirilor.
Acest lucru s-a întâmplat recent la lucrãrile Uniunii Europene a Contractorilor din Construcþii care s-au
desfãºurat în Polonia, la Cracovia.
În cadrul lucrãrilor, au fost dezbãtute mai multe probleme de maxim
interes pentru constructorii europeni,
legate de performanþa energeticã a
clãdirilor. În aceastã direcþie, preocupãrile europene au fost îndreptate spre minimizarea consumurilor
de resurse energetice neregenerabile ºi pe reducerea emisiilor poluante de gaze de ardere, care sunt
responsabile pentru efectul de serã
ºi deteriorarea echilibrului climatic,
fãrã însã a afecta condiþiile de confort pentru utilizatori.
Textele analizate au fost publicate în Bulletin Europeen du Monitor
nr. 807 ºi 810 din 19 martie, respectiv 9 aprilie 2007, din care menþionez
în continuare câteva idei.
Pentru noi, consider cã prezintã
interes comparaþia internaþionalã
privind performanþa energeticã a
clãdirilor, rezultatã în urma programelor de cercetãri ºi experimentãri asupra energiei în clãdiri.
Aceasta s-a materializat printr-un
studiu comparativ privind modul în
care a fost abordatã ºi rezolvatã,
sau este în curs de rezolvare
aceastã problemã, în þãri precum
Germania, Statele Unite ºi Japonia,
privite din punctul de vedere francez.
Scopul sintezei prezentate îl constituie învãþãmintele care pot fi trase în
urma analizei bunelor practici din
diversele þãri examinate, privind atât
clãdirile noi, cât ºi cele renovate,
50

aduse la o bunã performanþã energeticã, consideratã la nivelul anilor
2000.
Raportul a analizat programele
germane Passivhaus, Maison 3
litres, Ensan, ºi Batiment existant
a basse energie, programele americane Building America, Zero Energy
Homes, Leadership in Energy and
Enviromental Design (LEED) ºi
programul japonez de clãdiri a
basse consummation.
Elementele componente ale clãdirilor ºi echipamentele analizate
au fost:
 pereþii opaci cu înalte performanþe termice din Austria ºi
Danemarca;
 pereþii transparenþi cu înalte
performanþe termice din nordul
Europei;
 ventilarea dublu flux cu recuperarea cãldurii în Germania, Elveþia,
Olanda ºi Belgia;
 sistemele compacte încãlzire–
ventilare–apã caldã în Germania,
Elveþia ºi Austria;
 sistemele fotovoltaice din Japonia.
Între programele de cercetare ºi
dezvoltare analizate au fost ºi programele: austriac Haus der Zukunft
ºi olandez Compass et Energy
Onderzuek Subsidie (EOS).
Într-o a doua etapã este prevãzutã studierea miºcãrii elveþiene
Minergie, politica unui oraº din sud

(Barcelona), precum ºi un cartier
care va fi reabilitat privat (Vesterbro,
Copenhaga). În acest cadru au fost
studiate viziunea arhitecturalã de
ansamblu a unei clãdiri pasive bioclimatice, sistemele constructive ºi
economia de energie, stocajul
cãldurii, sistemele de producþie
descentralizatã de energie, iluminat,
microcogenerare solarã, termicã,
combinatã, climatizarea ºi ventilaþia
bazatã pe consumuri reduse ºi, în
final, programul R&D finlandez.
Materialele analizate subliniazã
diferenþele ºi similitudinile cu contextul francez, în primul rând pentru
cele trei þãri principale analizate.
Astfel, Germania, Japonia ºi Franþa
sunt mai dependente de sursele de
aprovizionare decât Statele Unite.
Franþa ºi, într-o mai micã mãsurã,
Japonia diminueazã aceastã dependenþã prin alegerea energiei
nucleare, care acoperã mai mult de
trei sferturi din producþia de energie
electricã în Franþa ºi o treime în
Japonia. Germania a îngheþat programul sãu nuclear. Apoi, consumul
mediu de energie primarã este de
douã ori mai mare în Statele Unite
faþã de Uniunea Europeanã sau
Japonia. În sectorul locuinþelor, consumul american este în mod particular ridicat din cauza climatizãrii
ºi utilizãrii, practic, continue zi ºi noapte
a iluminatului.
continuare în pagina 52 
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În Germania, s-a înþeles repede
legãtura strânsã dintre mediul înconjurãtor ºi energie. Aceastã înþelegere
stã la baza reacþiei faþã de ce s-a
petrecut cu poluarea industrialã în
regiuni cum este Ruhr-ul ºi este
susþinutã de o miºcare ecologicã
activã. Conºtientizarea este diferitã
în Japonia unde sunt favorizate – de
exemplu – tehnologiile cele mai recente.
Statele Unite fac parte din grupul de
patru þãri care nu au semnat Protocolul de la Kyoto, dar aceastã rezistenþã federalã este compensatã
printr-o miºcare foarte activã la
nivelul unor state (California ºi
statele din nord-est) ºi oraºe (un
ansamblu de douã sute de oraºe ce
au ca lider primãria din Seattle).
Preocuparea americanilor se îndreaptã,
mai ales, spre evitarea vârfurilor de
consum al energiei electrice care
ameninþã reþelele ºi, mai puþin, spre
economisirea energiei. Altã caracteristicã ce diferenþiazã þãrile analizate
este climatul, în medie mai riguros în
Germania decât în Franþa, Japonia
ºi Statele Unite care prezintã situaþii
climatice foarte contrastante datoritã
întinderii lor teritoriale. ªi longevitatea clãdirilor este diferitã: Franþa ºi
Germania îºi reabiliteazã parcul de
clãdiri, în timp ce Statele Unite – mai
ales – ºi Japonia au tendinþa de a le
distruge ºi a le reconstrui. Jumãtate
dintre locuinþele japoneze nu au o
vechime mai mare de treizeci de ani.
Inovaþiile în toate aceste þãri
pleacã de la aceeaºi analizã a
bilanþului energetic orientat spre
reducerea pierderilor, utilizarea
energiilor regenerative ºi producerea complementarã de cãldurã
într-o manierã cât mai eficace.
Se pot sistematiza direcþiile de
acþiune spre:
 izolarea pereþilor ºi reducerea
punþilor termice, înlocuirea unei ventilaþii necontrolate (cu acces de aer
rece) cu un sistem ce poate controla
debitul de aer proaspãt ºi recupera
cãldura;
 recurgerea la energii regenerative, în particular la captatori solari,

pompe de cãldurã, sau la utilizarea
lemnului de foc;
 utilizarea generatorilor de cãldurã de înaltã eficienþã ºi reducerea
pierderilor pe reþeaua de distribuþie.
Diferenþele esenþiale între programele dezvoltate în þãrile analizate
sunt îndreptate spre:
 nivelul „ambiþiei“ vizat în privinþa consumurilor de cãldurã:
moderat în „Building America“,
ridicat în „Maison 3 litres“, foarte
ridicat în „Passivhaus“;
 atenþia acordatã consumului de
electricitate: scãzut în unele programe ºi central în programele ce
integreazã sistemele fotovoltaice;
 tratarea confortului de varã,
programele cuprinzând numai sisteme
pasive, în programe cum este
„Passivhaus“, sau recurgând la
sisteme performante de climatizare
în Statele Unite;
 centrarea acþiunilor pe clãdiri
noi sau luarea în considerare ºi a
problemelor de reabilitare a celor
existente;
 modul de animare ºi implementare a programelor.
Aºadar, programele sunt diferite
ºi prin performanþele ce se doresc a
fi atinse ºi prin tipurile de soluþii care
permit atingerea nivelelor „barem“.
De exemplu, „Passivhaus“, programul
care corespunde nivelului celui mai
exigent, cere pentru o clãdire nouã
un consum pentru încãlzire foarte
redus de 15 KWh/mp/an energie
primarã, ºi o etanºeitate la aer de
0,6 volume pe orã.
Soluþiile care permit aceste performanþe sunt:
 o izolaþie putând atinge 30 cm,
cu ferestre triple;
 o ventilaþie dublu flux cu recuperarea cãldurii;
 atenþie deosebitã pentru detalii
care sã reducã punþile termice ºi
permeabilitatea la aer;
 câºtiguri solare pasive ºi,
câteodatã, active;
 aparataj electro – menajer, mic
consumator de energie.

O clãdire „Passivhaus“, practic,
nu are instalaþii de încãlzire, aceasta
fiind asiguratã prin recuperarea cãldurii conþinute de aerul interior
înainte de a fi evacuat, aporturi
solare ºi aporturile interne ale ocupanþilor ºi aparatajului electromenajer.
Programul „Passivhaus“ este foarte
ambiþios, dar ºi alte programe germane au o concepþie interesantã.
În programul „Maison a trois litres“,
consumul de încãlzire este limitat la
34 KW/mp/an de energie primarã.
În activitãþile de reabilitare termicã, programul EnSan, cu aplicaþie
la clãdirile experimentale ºi programul „Batiment a basse consummation dans l’existent“, care se referã la
imobilele apropiate de condiþiile
actuale de piaþã, performanþele sunt
ceva mai ridicate, situându-se la
40-60 KW/mp/an de energie primarã
pentru încãlzire. În Statele Unite, o
locuinþã economicã tip care intrã în
programul „Building America“ este
de fapt o casã cu structura din lemn,
cu o membranã pentru etanºare la
exterior, cu anvelopa bine izolatã, cu
ferestre cu dublu vitraj slab emisiv,
dotatã cu ventilaþie mecanicã, cu un
sistem de încãlzire de înaltã eficienþã ºi lãmpi compacte.
Când locuinþa se înscrie în perspectiva unui program de tipul „Zero
Energy Home“, dispozitivul este
completat cu un sistem solar pentru
prepararea apei calde ºi fotovoltaic
pentru producþia de electricitate.
Scãderea consumului este apreciatã
în raport cu standardele obiºnuite la
30-60%. Aºa cum s-a arãtat, efortul
se îndreaptã spre clãdirile noi, obiectivul în domeniul reabilitãrilor putând
atinge 20-30%.
În Japonia, o locuinþã care se
înscrie în categoria celor tip, având
consum redus, este caracterizatã de
urmãtoarele atribute: este o casã
prefabricatã, având totul electric, cu
izolaþia termicã mãritã, ferestre
dublu vitraj, ventilaþie mecanicã,
pompã de cãldurã ºi producþie proprie localã de energie electricã prin
module fotovoltaice integrate în
modul. ªi în cazul Japoniei, la
continuare în pagina 54 
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început reducerea consumului ºi
aplicarea inovaþiilor nu privea decât
locuinþele noi.
Pentru clãdirile de birouri, eticheta
LEED (Leadership in Energy and
Environomental Design) este un fel
de etichetã Haute Qualite Environmentale Tertiare ºi are ºase þinte:
sit durabil, apã, energie, materiale
de calitate, confort ºi inovare ºi patru
nivele de performanþã (standard,
argint, aur ºi platinã), care se acordã
atât pentru locuinþele noi, cât ºi pentru reabilitãri.
ªi în acest caz exigenþele energetice sunt relativ ridicate fapt ce a
permis pe un lot de 60 de clãdiri o
reducere de 28% în raport cu standardele obiºnuite. Existã o versiune
LEED pentru clãdirile de birouri existente care urmãreºte trei obiective:
mentenanþã ºi exploatare, reabilitare
interioarã ºi reabilitarea anvelopei.
Sunt în curs de dezvoltare programe pentru locuinþe individuale,
amenajarea teritoriului, ºcoli ºi comerþ.
În termeni de label sau de programe pentru construcþii, oraºul
Osaka este la originea programului
CASBEE care urmãreºte calitatea integrãrii energetice în mediul
înconjurãtor.
În cele trei þãri analizate inovaþiile
sunt elaborate ºi difuzate cu o largã
implicare a sectorului privat ºi se
bucurã de susþinerea voluntarã a
statului (în cazul SUA a regiunilor ºi
oraºelor.
Se poate spune cã în cele trei þãri,
programele inovative au depãºit
stadiul experimental. Azi existã în
Germania în jur de 5.000 de locuinþe
„Passivhaus“ ºi în jur de 12.000
locuinþe ce respectã cerinþele, programului „Maison a trois litres“. Faza
operaþiilor pilot din anii 90 este
depãºitã. Partea de piaþã pentru
construcþiile noi este încã marginalã,
dar rata de creºtere anualã este
semnificativã. În timp ce în Elveþia,
casele label „Minergie“ reprezintã în
diferitele cantoane între 10 ºi 20%.
Programul „Building America“
a depãºit stadiul experimental,
315.000 de locuinþe fiind realizate
pânã acum la performanþele cerute.
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La sfârºitul anului 2005, 356 de
clãdiri erau înscrise în labelui LEED
ºi 3.000 de cereri pentru certificare
în curs de analizã. În Japonia, chiar
dacã nu toate locuinþele noi se
înscriu în categoria celor încadrate
în „consumuri reduse“, 58.000
din acestea dispun de un sistem
fotovoltaic.
Trecerea spre clãdirile existente
este în curs în Germania, cu un
decalaj sensibil faþã de cele noi.
Programul „EnSan“, care este experimentul programului „Bâtiment existant a basse consumation d’energie“,
a realizat obiectivele unei prime
etape, care se traduc prin renovarea
în 2004 a 33 de clãdiri, apoi în 2005,
într-o a doua etapã au fost renovate
110 clãdiri. „Passivhaus“ este interesat de clãdirile existente, la fel ca ºi
programul „Maison a trois litres“.
Investiþia suplimentarã pentru a
corespunde etichetãrii „Passivhaus“
este de obicei superioarã cu 5-12%
în raport cu o locuinþã uzualã, în calculele de deviz din Germania superioare celor din Franþa, þara faþã de
care s-a fãcut comparaþia. Calculul
de tip „cost global elementar“ în care
sunt actualizate costurile de investiþii
ºi cele de exploatare nu sunt concludente deoarece acestea depind
de taxele de actualizare, diferite în
Franþa de cele din Germania ºi de
preþul viitor al energiei.
 Problemele legate de finanþarea investiþiilor sunt importante ºi
necesitã o atenþie specialã. A fost
fãcut un recensãmânt al instrumentelor financiare care sprijinã
construcþiile durabile. În Germania,
75.000 de gospodãrii beneficiazã în
fiecare an de împrumuturi ºi alte
condiþii preferenþiale. Aceste avantaje sunt acordate 60% de bãnci
publice teritoriale ºi 40% de bãnci
private cooperative. ªi în Statele Unite
sunt acordate condiþii preferenþiale
particularilor. În raport de condiþiile
standard, pot fi acordate pe termene
mai lungi ºi negociate în avantajul

solicitantului. În cele trei þãri analizate
sunt practicate mari reduceri fiscale
pentru inovaþii ºi, în special, în Japonia
ºi SUA, pentru sistemul fotovoltaic.
 Problemele legate de utilizarea
raþionalã a energiei au constituit un
domeniu important de preocupare ºi
în þara noastrã, atât pentru reducerea consumurilor energetice propriuzise în investiþii ºi în exploatare, cât
ºi pentru efectul benefic privind
reducerea emisiilor poluante cu
implicaþii globale.
 Din pãcate, pânã în 1989,
reducerea consumurilor energetice
ºi, implicit, a emisiilor poluante s-a
realizat prin nelivrarea energiei
necesare nici mãcar la nivelul unui
minim de confort.
 Dupã 1989 moºtenim un parc
de imobile, în primul rând de
locuinþe, slab izolate termic, multe
afectate de condens, igrasie, neîntreþinute, îmbãtrânite prematur, care
cer urgent lucrãri de reabilitare.
 Specialiºtii care au înþeles situaþia, adicã intrarea în normal, au
constatat cã nu sunt suficiente
numai cunoºtinþele ºi rezolvãrile
tehnice ci, în primul rând, voinþã
politicã. Abia în anul 2000 a fost
emisã o ordonanþã de urgenþã pentru reabilitarea termicã a fondului
existent ºi au fost elaborate normativele necesare pentru stabilirea
soluþiilor tehnice. Pentru construcþiile
noi, au început sã se elaboreze
soluþii constructive având capacitãþi
de izolare termicã mai ridicate,
urmãrind satisfacerea cerinþelor unui
normativ care plafoneazã un coeficient global de izolare termicã.
 În paralel, s-a acþionat pentru
închegarea unui ansamblu de reglementãri privind auditarea clãdirilor
existente, a instalaþiilor de încãlzire
ºi preparare a apei calde de consum
casnic, expertizarea tehnicã ºi energeticã a acestora ºi acordarea certificatului energetic dupã reabilitarea
clãdirilor existente. 
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www.styrofoam.ro
„Dow – soluþii pentru construcþii în România“
Având în vedere condiþiile necesare pentru proiectele de inginerie
în construcþii, plãcile din spumã de polistiren extrudat STYROFOAMTM
furnizeazã performanþa termalã de care aveþi nevoie pentru întreaga
duratã de viaþã a structurii izolatoare. Fiind un producãtor de talie
mondialã în domeniul produselor termoizolante,
Dow vã poate furniza tot suportul ºi informaþiile
necesare pentru gãsirea soluþiilor de care aveþi
nevoie. Dow a dezvoltat „Soluþiile STYROFOAM“
pentru a obþine maximum de eficienþã într-o largã
varietate de aplicaþii specifice.
Pentru a veni în sprijinul consumatorilor de pe
piaþa româneascã, Dow a creat special în acest
scop o secþiune în limba românã pe site-ul principal (www.styrofoam.ro), unde cei interesaþi pot
gãsi toate informaþiile necesare actualizate.

STYROFOAM – spuma albastrã de la DOW
TM

STYROFOAM , spuma albastrã de polistiren extrudat (XPS), este un material izolant special de înaltã performanþã, dezvoltat de DOW încã din 1941.
Datoritã tehnologiei de producþie prin extrudere,
panourile au o structurã uniformã din celule închise.
Aceastã structurã oferã un numãr de caracteristici
tehnice speciale ºi avantaje ale izolaþiei:
 o valoare scãzutã a conductivitãþii termice, pe
termen lung;
 rezistenþã mecanicã excelentã;
 lipsa capilaritãþii;
 rezistenþã ridicatã la umezealã;
 rezistenþã la cicluri îngheþ-dezgheþ;
 durabilitate ridicatã;
 rezistenþã înaltã la difuzia vaporilor;
 greutate redusã ºi uºurinþã în manipulare;
 uºor de tãiat cu unelte simple;
 este un material izolant rezistent la deteriorare sub
acþiunea rãdãcinilor;
 curat, inodor ºi neiritant pentru piele.
Aceste proprietãþi permit instalarea produselor
STYROFOAM, fãrã protecþie împotriva umiditãþii în sisteme speciale de izolaþie, cum ar fi: acoperiºuri plane
inversate, izolarea pereþilor exteriori ai subsolurilor,

izolarea
pardoselilor
de beton, izolarea globalã împotriva frigului a clãdirilor
ºi a obiectivelor de
inginerie civile.
Avantajele utilizãrii izolaþiei STYROFOAM sunt
evidente pentru proiectanþi, antreprenori ºi proprietari de
clãdiri:
 o valoare înaltã a performanþei izolaþiei termice pe
toatã durata de viaþã a construcþiei;
 soluþie pe termen lung, sigurã ºi fiabilã ºi atunci
când izolaþia este plasatã pe latura externã a clãdirii în
condiþii climatice severe, expusã direct umezelii ºi
efectelor de îngheþ-dezgheþ.

®TM* Marcã comercialã a Dow Chemical Company (“DOW”) sau a unei companii afiliate Dow.
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Dow a dezvoltat o serie de produse de izolaþie, finite,
proiectate special pentru a corespunde diverselor cerinþe
în aplicaþii variate:
TM
 ROOFMATE SL-A pentru izolarea acoperiºurilor,
pardoselilor ºi structurilor situate la subsol;
TM
 FLOORMATE 500-A pentru izolarea pardoselilor
la construcþii civile ºi industriale ºi a fundaþiilor de beton;
TM
 STYROFOAM
SM-TG-A pentru izolarea
acoperiºurilor înclinate si a clãdirilor agrozootehnice;
TM
 SHAPEMATE
GREC–A – cu suprafaþã rugoasã
– pentru izolarea pereþilor, a soclurilor ºi pentru prevenirea punþilor termice.
În conformitate cu regulamentul CE 2037/2000 cu
privire la substanþele care afecteazã stratul de ozon, Dow
a înlocuit, la sfârºitul anului 2001, procesul tehnologic la
toate unitãþile sale europene de fabricare a STYROFOAM
cu o tehnologie care nu utilizeazã HCFC. Dow oferã o
arie largã de soluþii de izolare cu gama de produse
STYROFOAM-A, agentul de suflare utilizat fiind CO2.

Termoizolaþii cu STYROFOAM
Panourile din polistiren extrudat de la Dow pot fi
folosite pentru orice tip de termoizolaþie (pentru detalii,
accesaþi www.styrofoam.ro).

ADEZIVI ªI IZOLANÞI
Dow produce ºi comercializeazã ºi adezivi pentru plãcile din polistiren extrudat, precum ºi izolanþi pe bazã de
spumã poliuretanicã.
este soluþia idealã pentru
INSTA-STIK
asemenea probleme. Acest
Adeziv profesional portabil pentru acoperiºuri
etanºant din spumã poliureTM
Adezivul pentru acoperiºuri INSTA-STIK pentru tanicã poate fi aplicat cu
profesioniºti a fost conceput pentru fixarea plãcilor de mare precizie ºi se usucã în
izolare ºi a membranelor hidroizolante polimerice dintr-un numai 10 minute. Dupã
singur strat la o varietate de substraturi pe acoperiºurile aproximativ o orã, de îndatã
ce s-a uscat complet, poate
plate.
Membranele dintr-un fi tãiat, ºlefuit sau vopsit.
singur strat trebuie sã fie GREAT STUFF PRO este
disponibil în diferite dimencãptuºite cu vatã mineralã. siuni pentru a satisface
Compatibilitatea aces- cerinþele tuturor utilizatotor membrane cu orice rilor: un bidon de pulveristrat adiacent trebuie zare standard, un bidon de
0
doveditã. INSTA-STIK este pulverizare la 360 ºi un
oferit într-un recipient pre- pistol de pulverizare.
GREAT STUFF PRO aderã bine la urmãtoarele materiale:
surizat, portabil, care nu
 beton;
necesitã nicio sursã exte cãrãmizi;
rioarã de curent. Este un
 mortar;
sistem cu aplicare la rece,
 piatrã;
adicã rapid, uºor de uti lemn;
lizat ºi cu aderenþã rapidã.
 metal;
 majoritatea materialelor din plastic.
GREAT–STUFF PRO
Proprietãþile lui de umplere ºi aderenþã sunt
Pentru umplere, etanºare ºi izolare, rentabil ºi îmbunãtãþite dacã suprafaþa care trebuie tratatã este
economic din punct de vedere energetic
curãþatã complet de orice urme de ulei, grãsimi,
Curenþii de aer care pãtrund prin gãuri ºi crãpãturi murdãrie ºi umezealã. Spuma GREAT STUFF PRO
duc la o pierdere a cãldurii din interior ºi reduc eficienþa expandeazã pe suprafaþã dupã pulverizare. De aceea,
chiar ºi a celor mai bune izolaþii. Aerul de afarã intrã ºi este recomandat sã se umple doar jumãtate din gaura
iese din clãdire în diferite feluri, dar cãile cele mai care trebuie etanºatã, pentru ca produsul sã se poatã
obiºnuite sunt prin cadrele uºilor ºi ferestrelor, prin rãspândi ºi umple spaþiul rãmas.
poduri, prize electrice, þevi ºi conducte, plinte ºi prin
podele. Etanºantul ºi izolantul GREAT STUFFTM PRO
Pentru mai multe informaþii, vizitaþi www.styrofoam.ro. 

Distribuitor autorizat: SC ROMPOLYKEM SRL
ªos. Dudeºti–Pantelimon nr. 42, sector 3, Bucureºti, Tel: 021-255 38 92, Fax: 021-255 02 01
www.rompolykem.ro
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Protecþia la foc
a construcþiilor civile ºi industriale
VOPSELE CU VALENÞE SUPERIOARE (II)
(Continuare din numãrul anterior)

vopsea intumescentã aplicatã.

VOPSELE INTUMESCENTE
Rezistenþa la Foc – este capacitatea unei structuri de a-ºi pãstra
funcþia sa portantã ºi de a reþine
flãcãrile ºi gazele în spaþiul în care
s-a declanºat incendiul, în ciuda
temperaturilor înalte generate de
acesta. Timpul de rezistenþã la foc
depinde de tipul de vopsea, de
grosimea acesteia ºi de tipul structurii care trebuie protejate; se
exprimã în R-RE-REI 30-60 (90 doar
în cazuri excepþionale) pentru oþel,
în R-RE-REI 30-60-90-120-180 în
cazul betonului ºi în R-RE-REI 3060-90-120 pentru lemn. „R“ indicã
stabilitatea, „E“ etanºeitatea la fum
ºi „I“ izolarea faþã de cãldurã în caz
de incendiu; numerele urmãtoare
indicã minutele.
Vopselele intumescente nu se
aprind, nu propagã flãcãrile, la
200 0C suferã un proces de autoexpandare (fenomenul de intumescenþã), cu formare de spumã care
prezintã rezistenþã la flacãrã ºi cu
mare putere izolatoare, întârziind
încãlzirea structurii.

Cantitatea de vopsea de utilizat este



Vopsele pentru structuri din

beton

stabilitã prin studiul de inginerie
respectiv, în funcþie de rezistenþa la
foc solicitatã.
VOPSELE INTUMESCENTE
PE BAZÃ DE APÃ


Vopsele pentru structuri din

lemn
FIREBLOCK® 2000/C
- Vopsea albã, intumescentã,
pe bazã de apã, cu un singur
component.
- Certificatã de CSI din Bollate în
clasa R 180, prin raportul de probã
nr. CSI0925RF din 18.04.2001, utiliFIREBLOCK® 2000/W
- Vopsea transparentã, intumescentã, pe bazã de apã, cu douã
componente.
- Certificatã de CSI din Bollate în
clasa R 60, prin raportul de probã
nr. CSI0895RF din 14.07.2000, utilizând o grindã din lemn de brad de
secþiune dreptunghiularã, cu dimensiuni de 284 mm pe 182 mm, greutate proprie 236 N/m, la un consum
de 0,7 kg/mp.

zând o grindã din beton armat precomprimat, la un consum de 1,4 kg/mp.
Pentru alte profile contactaþi-ne,
furnizându-ne datele structurale ºi
referatul de calcul, pentru a putea
efectua în acest fel o verificare
analiticã cu respectarea normei
UNI 9502, precum ºi a Eurocodurilor 1, 2 ºi a normei CNR nr. 192
din 28.12.1999.


Vopsele pentru structuri din

metal

reacþia chimicã violentã, consecinþa

Pentru profile diferite faþã de cel

FIREBLOCK®
2000

temperaturii înalte a incendiului,

certificat, pe baza datelor structurale

- Vopsea

împiedicã combustia ºi provoacã

ºi a referatului de calcul, este posibil

albã, intumes-

expandarea spumei.

sã se efectueze o verificare analiticã

centã, pe bazã

Gazele care sunt eliberate prin

Spuma are grosime proporþionalã
cu micronii de peliculã uscatã de
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a cantitãþilor de vopsea de aplicat, în
funcþie de rezistenþa la foc solicitatã.

de apã, cu un singur component.
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- Certificatã de CSI din Bollate,
prin raportul de probã nr.
CSI0838RF din 25.10.1999:
- pentru o grindã HEB 180 în sarcinã,
la un consum de 1,9 kg/mp, R 60;
- pentru o grindã IPE 200 fãrã
sarcinã, la un consum de 1,2 kg/mp,
R 60;
- pentru o grindã HEA 200 fãrã
sarcinã, la un consum de 1,2 kg/mp, R 60.
Pentru alte profile contactaþi-ne,
furnizându-ne datele structurale ºi
referatul de calcul, pentru a putea efectua în acest fel o verificare analiticã cu
respectarea normei UNI 9503, precum
ºi a Eurocodurilor 1, 2, 3 ºi 5 ºi a
normei CNR nr. 192 din 28.12.1999.
 Vopsele pentru structuri din
zidãrie

FIREBLOCK® 2004/P

Toate produsele Starkem® sunt

- Vopsea albã, intumescentã, pe

certificate de institute europene ºi

bazã de apã, cu un singur component.

internaþionale de primã mãrime.

- Certificatã de CSI din Bollate în

Starkem dispune de un serviciu efi-

clasa REI 90, prin raportul de probã

cient de asistenþã tehnicã în legãturã

nr. CSI1144RF din 19.07.2004,

cu un birou de inginerie a construcþi-

utilizând un perete din cãrãmizi cu

ilor de primã mãrime care, pe baza

orificii de 8 cm + 1,5 cm de mortar pe

unui proiect, determinã cantitatea de

ambele pãrþi, la un consum de

vopsea intumescentã (FIREBLOCK®

2 kg/mp.

2000, FIREBLOCK® 2000/C, FIRE-

Pentru profile diferite faþã de cel

BLOCK® 2000/W) de aplicat pe

certificat, pe baza datelor structurale

metru pãtrat de suprafaþã care tre-

ºi a referatului de calcul, este posibil

buie protejatã, în vederea obþinerii

sã se efectueze o verificare analiticã

certificãrii (în funcþie de diversele

a cantitãþilor de vopsea de aplicat, în

R-RE-REI).

funcþie de rezistenþa la foc solicitatã.

Acelaºi birou se ocupã apoi de

Pentru informaþii suplimentare,

emiterea certificatului CERT.REI ºi a

se face trimitere la fiºa tehnicã a

referatului cu privire la rezistenþa la

produsului.

foc, care sã fie prezentate la VVF. 

Sisteme

pentru piscine
ing. Mihalache PÃUN – Product Manager Murexin, Baumit România

PISCINA: LUX SAU NECESITATE !?
Vara asta, mai mult ca niciodatã
parcã, „se poartã“… foarte cald.
Fericiþi cei ce au piscine ºi pot sã se
rãcoreascã; cei care le-au început
deja se grãbesc sã le finalizeze ca
sã mai prindã o parte din “sezon”, iar
cei care nu au încã, dar ar avea
posibilitatea sã-ºi facã, sigur se gândesc sã schimbe prioritãþile pentru
anul viitor. Iar celor mai mulþi, care
nu au unde ºi/sau nu au posibilitãþi
sã construiascã o piscinã, nu le
rãmâne decât sã viseze cã undeva,
în viitor, cine ºtie...?

64

Cei ce locuiesc la bloc ar putea sã
se gândeascã la o piscinã pe undeva
prin spaþiul dintre blocuri ºi, de ce nu,
chiar pe terasele-acoperiº (ar da
autoritãþile aprobãrile necesare?).
Mai în glumã, mai în serios, iatã
deci cã piscina s-ar putea sã nu mai
fie consideratã un lux, ci sã devinã
chiar o necesitate.
Pânã atunci, poate reuºim sã
„supravieþuim“ cu ieºirile la ºtrandurile, râurile ºi lacurile din
apropiere, iar în concediu... cine ºtie,
poate chiar la mare, la noi sau în
strãinãtate.
SISTEMUL MUREXIN
PENTRU PLACAREA PISCINELOR
Am mai „insistat“ ºi în alte articole
asupra ideii de sistem ºi a necesitãþii
rezolvãrii unei probleme, gândind în
acest sens. Înseamnã sã ai la dispoziþie „un set“ de produse compatibile între ele, a cãror comportare a
fost verificatã în prealabil atât în
laboratoarele de specialitate, cât ºi
în practicã – care sã-þi permitã, ca
meseriaº profesionist, sã rezolvi
problema în totalitate – „de la cap la
coadã“ cum se mai spune.
Pentru a înþelege sistemul
Murexin pentru placarea piscinelor,
trebuie sã vã imaginaþi cã sunteþi un
astfel de meseriaº, chemat de un
Client care vã duce în faþa unui
bazin din beton ºi vã aratã o pozã
dintr-o revistã, sau de la rude/vecini,
sau vã „povesteºte“ cum ar vrea sã

arate în final piscina sa, de multe ori
„placajul“ fiind deja cumpãrat.
În ultima vreme este la modã placajul tip mozaic din plãcuþe ceramice,
sticlã, porþelan etc.
Dacã betonul – din pereþi ºi/sau
de pe fundul bazinului – nu prezintã
segregãri, rosturi de turnare, iar
suprafaþa lui este în general planã,
fãrã bavuri de la cofraje, atunci sunteþi un om fericit; altfel trebuie
început cu lucrãrile de corectare a
tuturor defectelor – mai mari sau mai
mici – ale suprafeþei din beton, de
adâncime sau de suprafaþã, locale
sau generale etc. Nu sunt puþine
cazurile în care pânã la urmã se
apeleazã la tencuirea pereþilor ºi la
nivelarea fundului bazinului cu o
ºapã suplimentarã. Aceasta înseamnã
timp ºi bani.
Existã o gamã largã de mortare
uscate Murexin, special create pentru a ajuta ca lucrãrile de pregãtire
a suportului, indiferent de natura
defectelor, sã se facã uºor ºi rapid;
prezentarea acestora se va face ºi
în Revista Construcþiilor.
Componentele principale ale sistemului Murexin pentru placarea piscinelor, pe care le puteþi observa ºi în
imaginile prezentate, sunt urmãtoarele:
 Pentru hidroizolarea interioarã
a piscinei:
– Tiefengrund LF/Amorsa LF –
se aplicã cu trafaletul, uniformizeazã
absorbþia, întãreºte suportul, leagã
praful;
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În plus faþã de hidroizolaþie, rostul de margine
dintre rigolã ºi bazin, precum ºi zona de sub
primul rând de plãci se etanºeazã cu Chit
Epoxidic – Epoxymörtel Universal

– Dichtfolie/Folie de etanºare –
hidroizolaþie acrilicã bicomponentã,
se aplicã cu fierul de glet – se recomandã armarea cu plasã din fibre de
sticlã; dupã întãrire formeazã o
membranã continuã ºi elasticã;
– Dichtband /Bandã de etanºare
– se aplicã la colþuri pentru etanºare
suplimentarã;
 Pentru lipirea placajelor:
– Flexklebemörtel Weiss/Adeziv
flexibil alb clasa C2TE-S1, folosit în
special la lipirea placajelor tip
mozaic sau a celor de culoare
deschisã cu risc de pãtare;
– Flexklebemörtel Grau/ Adeziv
flexibil gri, clasa C2 TE-S1, folosit la
lipirea tuturor tipurilor de placaje
fãrã risc de pãtare;
 Pentru etanºarea rosturilor:
– Fugenmörtel Extrem/Chit Extrem,
pentru rosturile din câmp-bicomponent, rezistent chimic la substanþele
de dezinfectare, cu aviz pentru apã
potabilã;

Fig. 1: Detaliu zonã specialã – margine

Fig. 2: Schema rost dilatare (detaliu)

Fig. 3: Schema sifon scurgere (detaliu)
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– Aqua Silikon/ Chit siliconic Aqua –
pentru rosturile de dilatare, rosturile

Componentele principale ale sistemului Murexin pentru placarea piscinelor
Amorsa LF – Tiefengrund LF
• soluþie pe bazã de rãºinã în dispersie, fãrã solvenþi;
• amorsã pentru hidroizolaþii alternative: Flüssigfolie ºi Dichtfolie;
• amorsã pentru suporturi
absorbante;
• la interior ºi exterior.

de contur ºi de colþ; în cazul zonelor
din jurul piscinelor placate cu piatrã
naturalã, se recomandã folosirea
chitului Natursteinsilikon – chit
siliconic pentru piatrã naturalã;


Pentru rezolvarea detaliilor:

Consum: cca 1 kg/m2 - pentru chituire
cca 3 kg/m2 - pentru lipire

Folie de etanºare – Dichtfolie

Chit Extrem – Fugenmörtel Extrem

chit de etanºare, în special în zona
rigolelor de scurgere, a sifoanelor ºi
a rosturilor de dilatare.
ªi… fiindcã, aproape întotdeauna,
detaliile fac diferenþa, sunt prezentate ºi soluþiile Murexin de rezolvare

Consum: cca 3 kg/m2

• hidroizolaþie sub placaje ceramice;
• bicomponenta, fãrã solvenþi;
• impermeabilã la apã, permeabilã la
vapori;
• rezistentã la UV, durabilã;
• interior ºi exterior: bazine, terase,
zone cu umiditate ridicatã;
• grosime strat 2 mm; aplicare cu
fierul de glet
• dupã caz se poate arma cu plasã
de fibrã de sticlã.

a câtorva dintre acestea: rostul de
dilatare, zona sifoanelor de scurgere,

• universal: adeziv ºi chit
• bicomponent, rezistenþã
ridicatã;
• interior - exterior;
• rezistent la ape agresive, grãsimi
vegetale ºi animale;
• recomandat ºi pentru rezervoare
de apã potabilã.

Consum: cca 0,10-0,15 kg/m2

– Universal/Mortar epoxidic Universal, utilizat ca adeziv de lipire ºi

Adeziv/chit epoxidic – Epoxymörtel Universal

Bandã de etanºare – Dichtband
• elasticã, cu margini perforate;
• lãþime 120 mm; role de 10 ºi 50 ml;
• etanºare zone îmbinãri, racorduri,
rosturi;
• în combinaþie cu hidroizolaþiile
Flüssigfolie ºi Dichtfolie

zona de la rigolã.
SISTEMUL MUREXIN
PENTRU PISCINE VOPSITE
În unele cazuri, la piscine mai

• chit pe bazã de ciment;
bicomponent;
• rezistent la acizi;
• interior ºi exterior;
lãþime rost – 10 mm;
• piscine, bazine cu apã termalã, apã
de mare, terase, spãlãtorii,
bucãtãrii, industrie, ateliere.
Consum: cca 0,5 kg/m2, în funcþie de formatul plãcilor
ºi lãþimea rostului

Chit siliconic Aqua – Aqua Silikon
• chit siliconic special pentru
etanºare rosturi dilatare ºi fisuri;
• zone aflate sub apã, zone cu umiditate ridicatã;
• bazine de înot, rezervoare.

mici, clienþii preferã, în locul placajelor, o finisare a suprafeþelor cu

Consum: 1 cartuº pentru cca 10 ml - rost de 5 mm

vopsea, caz în care atât costul materialelor, cât ºi cel al manoperei sunt

Adeziv flexibil alb – Flexklebemörtel Weiss
• lipirea flexibilã a placajelor de toate
tipurile;
• clasa C2TE;
• strat 4-20 mm;
• interior ºi exterior.

mult mai mici.
Bineînþeles cã lucrãrile de pregãtire a suportului rãmân valabile,
fiind chiar mai pretenþioase în ceea

Chit siliconic pentru piatrã naturalã –
Natursteinsilikon
• etanºare rosturi la plãci din piatrã
naturalã ºi marmurã;
• rezistent la temperaturi de la -50 0C
pânã la +150 0C;
• rezistent la UV; fungicizat;
• recomandat pentru rosturi cu solicitãri mari, inclusiv sub apã.

ce priveºte planeitatea.
Sistemul Murexin pentru piscine
vopsite cuprinde urmãtoarele
produse:


Pentru hidroizolare:

– Tiefengrund LF/ Amorsa LF –
se aplicã cu trafaletul, uniformizeazã
absorbþia, întãreºte suportul, leagã
praful;
– Dichtungsschlämme/ Mortar
de hidroizolare pe bazã de ciment,
care se aplicã, dupã caz, cu pensula în 2-3 straturi sau chiar cu
fierul de glet în anumite porþiuni;
mortarul se foloseºte ºi pentru
realizarea scafelor;
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Consum: cca 3 kg/m2 (în pat subþire)

Pentru finisare:
– Florida Lack/ Vopsea pentru
piscine pe bazã de clorcauciuc,
rezistentã chimic, coloratã – bleu,
vernil sau alb. Se aplicã cu trafaletul
/pensula în trei straturi; pentru primul
strat cu rol de amorsã, vopseaua se
„subþiazã“ cu diluant UV 80 în proporþie de 10-20%.
– Verdünnung UV 80/ Diluant
pentru vopseaua Florida Lack; se
utilizeazã pentru diluarea vopselei
care se aplicã în primul strat cu rol
de grund-amorsã.


Consum: 1 cartuº pentru cca 10 ml - rost de 5 mm

ÎN LOC DE CONCLUZII
Produsele componente ale sistemelor Murexin pentru piscine,
importate din Austria de cãtre Baumit
România, sunt produse care se
situeazã în topul calitãþii. Ca Partener
de calitate, Baumit România asigurã,
atât prin Serviciul Tehnic cât ºi prin
reprezentanþii sãi în teritoriu, consultanþa, instruirea echipelor de lucru ºi
asistenþa tehnicã pentru realizarea
unor piscine durabile ºi frumoase.
ªi totul pentru… rãcoare, relaxare,
fericire! 
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TERMOCLIMA
Sisteme de încãlzire prin radiaþie – CARLIEUKLIMA
SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de
încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA, vã oferã cele
mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea
mai înaltã calitate ºi la standarde europene. Prin calitatea
superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este
asigurat.
EUCERK este un sistem de încãlzire cu tuburi radiante
care foloseºte gazul metan sau motorina, fiind în special destinat încãlzirii spaþiilor de dimensiuni medii ºi industriale. Este
proiectat pentru realizarea cerinþelor speciale, siguranþã ºi uniformitate a temperaturii, precum ºi pentru reducerea emisiilor
nocive în atmosferã.
Tubulaturile sunt încãlzite pânã la o temperaturã ridicatã,
cuprinsã între 150 0C ºi 250 0C, încãlzind apoi încãperea prin
radiaþie fãrã a provoca miºcãri ale aerului.
Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt confecþionate din oþel tratat special pentru a rezista la temperaturi
foarte ridicate ºi la coroziune.
Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radiante asigurã o emisie lungã ºi de duratã, cu performanþe de cel
mai înalt nivel. Parabolele reflectoare ale sistemului EURAD
sunt din aluminiu, puternic reflectorizante.
EUTERM este un sistem de încãlzire constituit din panouri
radiante cu funcþionare pe apã caldã, apã supraîncãlzitã sau vapori.

EUTERM poate funcþiona împreunã cu orice sistem energetic
primar. Este ideal pentru încãlzirea spaþiilor mici, a localurilor,
a spaþiilor ambientale de dimensiuni medii ºi mari, ideal pentru
spaþii cu risc la incendiu. Principalul avantaj este producerea
încãlzirii în mod uniform nu stratificat, fãrã nicio miºcare a
aerului.
Bariera de aer EUWIND este instalatã în interiorul sau exteriorul
clãdirilor, sau de ambele pãrþi ale uºilor, acþionând ca un scut.
Coloana de ventilaþie include:
 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 TERMOCLIMA SRL
Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timiºoara,
Te l . : 0 2 5 6 / 2 5 0 . 2 5 0 - 1 , F a x : 0 2 5 6 / 2 5 0 . 2 5 5 , E - m a i l :
info@termoclima.ro 

Structuri din lemn
în construcþii
conf. dr. arh. Mircea-Silviu CHIRA
Dupã cum ºtiþi, construcþia de locuinþe din ultimii ani, pe lângã amploarea luatã, a marcat ºi abordarea
a cât mai multor soluþii prin care clãdirile noi sã-ºi asigure funcþionalitate, durabilitate ºi confort. A intrat în
joc, cum se spune, imaginaþia arhitecþilor, a proiectanþilor ºi constructorilor în a oferi solicitanþilor o gamã
variatã de tipuri potrivit… buzunarelor ºi exigenþelor existente pe actuala piaþã concurenþialã.
Aºa se face cã, în peisajul edilitar, ºi-au fãcut apariþia o multitudine de clãdiri cu destinaþii dintre
cele mai diferite.
O tentã specialã aparþine de departe construcþiei de locuinþe unde varietatea formelor ºi, mai ales, a
esteticii determinã interminabile comentarii. Lãsând la o parte însã detaliile pe aceastã temã, în cele ce
urmeazã vom încerca, în primul rând pentru specialiºti, sã aducem noi date concrete ºi aplicabile atunci
când varianta constructivã are în vedere folosirea structurilor din lemn. Pe aceastã temã, am mai publicat
în paginile Revistei Construcþiilor unele informaþii care, sperãm, v-au interesat. Ele ne îndeamnã sã
revenim cu noi elemente.
Din pãcate, în ziua de azi, structurile din lemn îºi
gãsesc la noi din ce în ce mai greu executanþi. Chiar ºi
inginerii de rezistenþã se feresc sã calculeze structuri
integrale de lemn, preferând sã ridice în mansarde
structura de BA pe care, apoi, sã aºeze lemnul.
De ce au rezistat ºarpantele vechi de peste 100 de
ani (unele de peste 200), fãrã sã beneficieze de
tehnologiile ºi materialele de azi? Simplu: au fost
respectate cu stricteþe principiile de bazã în alcãtuirea
ºarpantei ºi a îmbinãrilor.
Sã nu uitãm structurile din lemn ale acoperiºurilor
bisericilor sau ale sãlilor marilor palate din Occident,
unele, de-a dreptul impresionante pentru acel moment.
Fãrã nostalgii inutile, cred cã ar fi extrem de utilã
rememorarea unor moduri de alcãtuire a ºarpantelor, în

Încã din 1885, în Germania, de exemplu, þarã cu o
bogatã tradiþie în domeniu, problemele de ºarpantã sau
de grinzi se rezolvau prin soluþii care au scos în evidenþã, pe lângã inventivitate ºi pragmatism, o fiabilitate
care dãinuie ºi în zilele noastre, fãcând… concurenþã
altor soluþii specifice timpului în care trãim. Important
pentru noi rãmâne faptul cã, reconsiderând construcþiile
cu structuri din lemn, avem prilejul sã dãm amploare
aplicãrii pe o scarã tot mai largã a ºarpantelor ºi grinzilor
pe bazã lemnoasã.
Iatã câteva variante la dispoziþia dvs, dintre care
puteþi alege pe cea convenabilã investiþiei edilitare
pe care doriþi sã o faceþi.
 Un element de ºarpantã cu panã ºi contravântuiri –
cu rezemare simplã – în vedere ºi plan.

continuare în pagina 78 

situaþia în care construcþia de locuinþe individuale a
„explodat“, iar locatarii blocurilor îºi doresc o mansardã
în locul bãtrânei terase, mizerabil executatã.
Consider, de asemenea, cã numai casa de lemn, de
tip american, dar cu structurã europeanã va putea
rezolva criza actualã de locuinþe.
Rapiditatea execuþiei, termoizolarea de bunã calitate,
varietatea partiurilor recomandã construcþiile de lemn în
acest moment.
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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 DE CERTIFICARE
SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII
ORGANISM ACREDITAT RENAR

• Certificarea sistemelor de
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;
• Certificarea conformitãþii
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

PROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ
CU UTILIZAREA DE:
• Procedee, metode, tehnici de auditare,
inspecþie la nivelul standardelor europene;

• Auditori formaþi la nivel:
- Naþional - CNFCMAC
- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT
(Franþa), AJA-EQS (Anglia);

• Profesori universitari;
• Doctori în ºtiinþe;
• Experþi în domeniile de certificare.

Organism NOTIFICAT
certificare CONFORMITATE
produse PENTRU CONSTRUCTII

• Atestarea conformitãþii
produselor din domeniul
reglementat
• Aplicarea mãrcii
de conformitate CE

Organism agreat MTCT

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor

de management de mediu;

• Calificarea profesionalã
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,
LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

 urmare din pagina 76


Scaun de ºarpantã cu contravântuiri



Îmbinãri diverse pentru o structurã clasicã

 Rezemãri de grinzi pe deschideri medii ºi mari. Se
observã stratificarea grinzilor, cu îmbinãri prin chertare ºi
metalice.

 ªarpante cu deschideri medii, fãrã reazeme centrale, cu arbaletrieri, cu contravântuiri intermediare, pe
reazeme de zidãrie.

Nici grinzile cu zãbrele nu au fost evitate rezolvând
deschideri relativ mari, cu îmbinãri curente.
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ªarpante de mansardare, popi ºi contra-fiºe pe
reazeme de zidãrie


ªarpanta clasicã pentru mansarde, cu conformaþii în
funcþie de deschidere, se determinã la acel moment cu
trasee geometrice, suficient de simple pentru a fi trasate
pe ºantier.
Economia de lemn nu a fost criteriul principal în executarea ºarpantelor pentru mansarde, îmbinãrile ºi secþiunile elementelor fiind atent studiate ºi executate, astfel
încât, obþinându-se conformaþia doritã a mansardei,
rezistenþa sã fie maximã.

Atenþia acordatã lucrãrilor executate din lemn este
întotdeauna rãsplãtitã prin rezistenþa îndelungatã în timp
ºi, nu de puþine ori, un plafon spectaculos la interior,
atunci când structura este lãsatã aparentã.

SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
500414 Braºov – Str. Zizinului nr. 14, bl. 36, ap. 6
tel./fax: 0268-314.984, 326.355, 321.510
E-mail: technik@schiedel.ro
web: www.schiedel.ro

Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti
Alba Iulia
Arad
Bacãu
Bistriþa
Botoºani
Braºov
Buºteni
Buzãu
Cluj-Napoca
Constanþa

Aºadar, în mãsura în care aþi studiat soluþiile de
ºarpante ºi grinzi menþionate mai înainte ºi, dacã v-am
convins, ele trebuie sã vã determine pentru a le include
în proiectele dvs. privind construcþiile pe care vi le doriþi.
Avantajele sunt de ordin tehnic ºi economic, obþinându-se durabilitate, eficienþã termoizolatoare ºi stoparea
fenomenului de infiltraþie a precipitaþiilor. 

Craiova
Focºani
Iaºi
Miercurea Ciuc
Oradea
Piteºti
Ploieºti
Râmnicu Vâlcea
Satu Mare
Sibiu
Sinaia
Slatina
Suceava
Târgoviºte
Târgu Mureº
Timiºoara
Tulcea

Fedo SRL
Miv SRL
Tavicom SRL
Vimed SRL
Bodimar SRL
Dedeman SRL
Estbau SRL
Stilex Prima SRL
Totex SRL
Avalit SRL
Dystom SRL
Constam SRL
Credo Group SRL
DVI Construct SRL
Narcom SRL
Refrom Nav
Dumitru Grup SNC
Hard Industries SRL
Status SRL
Sazy Trans SRL
GSV Exim SRL
Alvimar SRL
Concret C-þii SRL
Proterm SRL
Armand SRL
Unimat SRL
Ambient SRL
Intermont SRL
Confort 2000 SRL
Dedeman SRL
Lider SRL
Falcor SRL
Turbo Trans SRL
Egeria Sistem SRL
Total Ambiant SRL

021 – 314.80.22
021 – 242.82.77
021 – 318.74.30
0258 – 817.988
0257 – 270.078
0234 – 513.330
0334 – 401.938
0263 – 231.453
0231 – 533.777
0268 – 335.771
0244 – 321.772
0238 – 722.230
0264 – 598.963
0723 – 612.087
0241 – 691.092
0241 – 510.231
0251 – 591.651
0237 – 230.440
0232 – 210.843
0266 – 311.057
0259 – 410.885
0248 – 286.947
0244 – 515.867
0250 – 714.638
0261 – 758.211
0269 – 560.216
0269 – 229.630
0244 – 313.700
0249 – 411.564
0230 – 206.341
0230 – 526.534
0245 – 632.986
0265 – 261.941
0256 – 286.004
0240 – 534.754

Produse de calitate superioarã

SISTEMELE DE COªURI DE FUM LEIER
Creºterea continuã a preþurilor energiei determinã, în mod direct, evoluþia instalaþiilor de încãlzire ale
locuinþelor. Instalaþiile din ce în ce mai moderne sunt capabile sã utilizeze cea mai mare parte a energiei
pentru încãlzirea locuinþelor, iar procentul de cãldurã care pãrãseºte instalaþia împreunã cu gazele de
ardere este din ce în ce mai mic.
Din cauza schimbãrii cerinþelor, sistemele de coºuri de fum fabricate ºi comercializate de firma Leier au
trecut printr-un proces de dezvoltare. Tehnologia de fabricaþie modernã dã posibilitatea de a realiza
peretele coºului tip sandwich, care uneºte toate caracteristicile avantajoase ale componentelor.
Sistemele de încãlzire cu spaþiul de ardere închis, racordate la coºul de fum Leier Turbo, primesc aerul
necesar arderii din canalul de introducere a aerului al coºului de fum, iar gazele de ardere sunt evacuate
prin canalul de evacuare special conceput pentru aºa ceva. Astfel, spaþiul de ardere al sistemului de
încãlzire este despãrþit ermetic de încãpere, iar reîntoarcerea gazelor de ardere în spaþiul încãperii este
exclusã. Aceastã soluþie este optimã, în special, în cazul noilor locuinþe sau al locuinþelor renovate, în care
au fost utilizate ferestrele, uºile bine izolate, aºa-numitele termopane.
Utilizarea sistemelor de încãlzire tradiþionale, cu spaþii de ardere deschise în aceste clãdiri, se poate realiza
din punctul de vedere al introducerii aerului necesar arderii doar prin utilizarea orificiilor auxiliare de introducere a aerului proaspãt. În anotimpurile reci, acest lucru ar însemna energie termicã utilizatã în surplus.
COMPONENTELE COªURILOR DE FUM LEIER
Structura de înveliº
Mantaua coºurilor de fum Leier este alcãtuitã din
elementele de înveliº din beton uºor. Betonul realizat din materialele de bazã, amestecate conform
scopului, asigurã pe lângã greutatea micã ºi

Coº de fum (model nou)
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Leier LK

o rezistenþã potrivitã, iar mulþumitã aditivilor sãi ºi
o termoizolaþie bunã.
Burlanul de ºamotã
Materialul de cãptuºire a coºurilor de fum Leier, a
canalului de fum propriu-zis este tubul de ºamotã

Leier LSK

Leier TURBO
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fabricat de cãtre HART Keramik în Germania. ªamota
de o excelentã calitate, produsã dupã tradiþiile germane,
rezistã chiar mai multe decenii la toate coroziunile, la
acþiunile acizilor produse în urma exploatãrii foarte
intense, totodatã este rezistentã la temperaturi foarte
înalte fãrã a se deteriora. Pe baza acestor caracteristici,
coºurile de fum Leier se pot utiliza în cazul oricãrui sistem de încãlzire, cu orice fel de combustibil, se pot evita
focurile ºi efectele negative ale depunerii de umiditate.
Termoizolaþia
Reducerea cantitãþii de umiditate depusã în canalul
de fum se poate atinge prin perfecþionarea termoizolaþiei
coºului de fum. Coºurile de fum Leier au douã variante
de termoizolaþie.
În cazul tipului LK, stratul de aer aflat între manta ºi
tubul de ºamotã izoleazã termic ºi asigurã libera miºcare
de dilataþie termicã. În coºul de fum LSK, se aflã vatã
mineralã ca element termoizolator, a cãrei suprafaþã
exterioarã – având în vedere structura de manta – este
permanent aerisitã.
Gradul de termoizolare trebuie ales în funcþie de
gazele de ardere, care intrã în coºul de fum, ºi de temperatura mediului exterior.
Coºurile de fum Leier au fost dezvoltate în special
pentru sistemele de încãlzire a locuinþelor. Elementele
care compun mantaua asigurã montarea unui sau a

douã canale de fum, precum ºi realizarea orificiului de
ventilaþie al coºului de fum.
Coºul de fum ºi instalaþia de încãlzire sunt elementele unui sistem. Randamentul optim se poate
obþine doar prin dimensionarea corespunzãtoare a elementelor acestui sistem de încãlzire. În dimensionarea
secþiunii, trebuie avute în vedere dimensiunile clãdirii,
felul combustibilului ºi randamentul termic al instalaþiei
de încãlzire.
Datoritã proprietãþilor termoizolante ale coºurilor,
încãlzirea imobilelor devine mult mai economicã,
obþinându-se astfel, anual, în medie, un procent de
economie a energiei de 5-7%. 

Construcþii la cheie
Timiºoara, aidoma „Banatului care este… fruncea“, este remarcatã ºi remarcabilã aproape prin tot ceea
ce oferã locuitorilor, dar mai ales vizitatorilor din afara zonei amintite. La tot pasul, în oraº poþi remarca
ordinea care domneºte în mai toate domeniile, cu deosebire, în cele care relaxeazã ºi încântã ochiul
oricãrui trecãtor. Nu sunt vorbe în vânt, ci constatãri care se referã la trama stradalã foarte bine definitã ºi
întreþinutã, la verdeaþa care parcã inundã destule spaþii, la diversitatea floricolã (de unde ºi Timiºoara
oraºul florilor), la pãstrarea cu sfinþenie a clãdirilor cu arhitectura lor secularã, la grija cu „implantarea“
noilor construcþii (fondul locativ) care sã respecte norme urbanistice de amplasare, la esteticã ºi colorit, la…
tot ceea ce edilii oraºului aleºi, numiþi sau plãtiþi trebuie sã conserve, dar sã ºi înnoiascã ºi sã
modernizeze toatã zestrea construibilã.
Se poate spune, aºadar, cã în oraº se simte în cea mai mare parte cã legea în domeniul construcþiilor
este pusã în drepturile ei, Timiºoara distingându-se de departe faþã de alte aºezãri terne sau uneori în
ruinã, dar ºi de cele cu aºa-zise „pretenþii“ în lumea bunã, de exemplu chiar capitala þãrii.
La Timiºoara, construcþiile noi de blocuri se încadreazã în exigenþele actuale privind funcþionalitatea,
amplasamentul, paleta culorilor exterioare, calitatea materialelor ºi, nu în ultimul rând, calitatea profesionalã a celor ce pun în operã proiecte demne de remarcat.
Pe baza unei experienþe acumulate în timp, SC SAIF-TIM SA ºi-a diversificat activitãþile ºi deja a ridicat,
în oraºul de pe Bega, clãdiri care te pot convinge de seriozitatea cu care, printr-un management eficient,
apar noi blocuri pe harta edilitarã a oraºului.
Trecând de la vorbe la fapte, vã prezentãm o lucrare în curs de execuþie de cãtre SC SAIF-TIM SA pe o
suprafaþã a terenului de 3.000 mp, amplasatã pe str. Gh. Bariþiu, dupã intersecþia cu str. Pop de Bãseºti,
la 2 minute de mers pe jos pânã la Gara de Nord ºi la 15 minute de centru. Strada Pop de Bãseºti va fi ºi
locul unde se va racorda viitorul pod de peste liniile ferate, o zonã cu potenþial de dezvoltare foarte mare,
total nefolosit pânã în momentul de faþã.
Ansamblul se compune din douã

ºi clãdirea 2, situatã în interiorul

clãdiri: clãdirea 1, situatã la stradã, cu

parcelei, cu regim de înãlþime

regim de înãlþime P+3+Penthouse,

P+4+Penthouse.
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Nivel de dotare a locuinþelor
semicolective din str. Gh. Bariþiu
Structura: în cadre cu stâlpi ºi
grinzi din beton armat; pereþii exteriori ºi interiori sunt din cãrãmidã tip
Ytong 25 cm, cei despãrþitori din
cadrul fiecãrui apartament din gipscarton simplu, iar pereþii de la spaþiile umede din gips-carton hidrofug,
dublu placaþi.
Faþada: tencuialã ºi zugrãvealã
tip BAUMIT.
Acoperiº: din beton tip terasã,
circulabil la nivelul penthouse.
Instalaþii. Toate instalaþiile de
încãlzire, sanitare ºi electrice se grupeazã în coloane colective:
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 electrice: cel puþin douã prize
ºi un racord electric pentru lampã/
camerã; racord TV/radio/internet/
telefonie în fiecare living ºi cel puþin
într-un dormitor la apartamentele de
2 ºi 3 camere;
 sanitare:
- echipare de bazã în bãi: chiuvetã (cu posibilitate de echipare pentru chiuvetã dublã) ºi vanã la
apartamentele de 2 ºi 3 camere,
chiuvetã ºi duº la studiouri; WC simplu;
toate piesele sanitare sunt albe; conductele de apã rece ºi caldã din þevi
de oþel zincat ºi PVC; conductele de
apã menajerã din þevi PVC;
- echipare în bucãtãrie: chiuvetã
cu picurãtor inox, cu mascã, racord
pentru maºina de spãlat vase,
frigider, cuptor cu plitã cu 4(3) ochiuri,
racordat la gaz, hotã electricã; alte
variante de echipare la alegere;

- spãlãtoria comunã: 4 maºini de
spãlat, 2 uscãtoare;
 încãlzire – varianta 2: centralã
pentru întreaga clãdire la subsol;
încãlzire cu radiatoare echipate cu
termostat ºi reglare termostaticã
independent; centralele sunt împãrþite
pe casele de scarã ºi funcþioneazã
pe bazã da gaz.
Lift: cu 4 staþii pentru clãdirea 1
ºi 5 staþii pentru clãdirea 2 (staþie la
toate etajele).
Finisaje: în camere, pereþii interiori sunt zugrãviþi cu vopsea lavabilã
albã; în bãi, faianþã albã pânã la
nivelul superior al uºii; la bucãtãrii,
1 m faianþã deasupra pultului de lucru,
pe toatã lungimea pultului.
Pardoseli: podele laminate
pentru trafic intens în camere,
bucãtãrii (parþial) ºi holuri (posibil
mochetã în dormitoare), în bãi ºi
bucãtãrii (parþial) gresie.

Uºi: uºile din apartamente sunt
din lemn cu suprafaþã plastifiatã ºi
sistem de închidere, cu toc din lemn;
uºile de intrare în apartament, din
lemn solid cu toc metalic, sistem de
închidere, vizor; garnituri din cauciuc.
Ferestre: tip termopan din aluminiu sau PVC (cu imitaþie de lemn la
feþe), cu foaie dublã, izolatã kW 1,1;
ferestre rotobasculante conform
tabloului de tâmplãrie.
Clãdirile vor fi racordate la utilitãþile oraºului, electricitate, gaz,
apã/canal ºi telefonie, toate existente pe strada Gh. Bariþiu.
Existã un numãr de 30 de locuri
de parcare în incinta parcelei,
iar alte 10 locuri urmeazã sã fie concesionate. Ele sunt situate în faþa
parcelei, la stradã. În capãtul parcelei
va fi amenajat un spaþiu de joacã. 

• construcþii de clãdiri ºi lucrãri de geniu

• lucrãri speciale de construcþii

• construcþii de ºosele, strãzi ºi drumuri

• lucrãri de instalaþii electrice ºi tehnico-sanitare

• lucrãri de învelitori, ºarpante ºi terase

• lucrãri de finisare

• construcþii hidrotehnice

• închiriere utilaje de construcþii ºi demolare

• demolãri construcþii ºi terasamente

• fabricare construcþii metalice

RO – 300011, Timiºoara, Str. C. Brediceanu nr. 8
Tel.: +40 256 490.294, 0256 495.014, 0723.804.225
Fax: +40 256 495.051, 0256 490.294
E-m
mail: office@saiftim.ro
www.saiftim.ro
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Geocompozitele bentonitice interþesute
O ALTERNATIVÃ REALÃ
LA BARIERELE DIN ARGILÃ COMPACTATÃ (II)
Bogdan TRONAC – Naue România
(Continuare din nr. 26, mai 2007)

Prin comparaþie cu argila compactatã, geocompozitele bentonitice
interþesute au câteva avantaje
importante care meritã menþionate,
legate de:
1. Disponibilitate – fiind vorba
despre un produs industrial, geocompozitul bentonitic este disponibil
oricând în cantitãþi care sã satisfacã
exigenþele oricãrui proiect. Prin comparaþie, argila este o resursã naturalã disponibilã numai în anumite
zone ºi în cantitãþi limitate. Argila se
exploateazã în cariere care necesitã
ulterior mãsuri de ecologizare, cu
costuri care se adaugã costurilor de
extracþie, transport, prelucrare ºi
punere în operã.
2. Transport – geocompozitul
bentonitic necesitã volume de transport incomparabil mai mici decât
argila compactatã. De exemplu,
pentru a impermeabiliza o suprafaþã
de 10.000 m 2 sunt necesare trei
TIR-uri de geocompozit bentonitic. Pentru
aceeaºi suprafaþã impermeabilizatã
cu o barierã de 1 m argilã compactatã, ar fi necesare nu mai puþin
de 500 camioane de 20 m3, sau
1.000 camioane de 10 m3.
3. Tehnologie de instalare –
argila compactatã necesitã utilaje
specializate pentru punerea în operã
– excavatoare, buldozere ºi vibrocompactoare – ºi precauþii deosebite
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legate de umiditatea la care se face
compactarea. Se poate lucra numai
pe timp frumos ºi sunt necesare
mãsuri de protecþie a barierei puse
în operã, în caz de înrãutãþire a
vremii. Compactarea se face în straturi, de regulã de câte 20–25 cm,
ceea ce face operaþiunile ºi mai
laborioase. Geocompozitul bentonitic nu necesitã decât o macara
sau un excavator, de care se
ataºeazã un cadru dreptunghiular,
prevãzut cu o þeavã care se introduce în miezul rolei. Instalarea se
face prin desfãºurarea de pe rolã ºi
suprapunerea fâºiilor alãturate, pe o
lãþime de 30 cm. În unele cazuri, în
funcþie de tipul de geocompozit, este
necesarã tratarea suprapunerilor cu
pastã de bentonitã. Spre deosebire
de argilã, geocompozitul bentonitic
poate fi instalat chiar în condiþii de
precipitaþii uºoare. Pe pante accentuate, argila este dificil de pus în
operã, spre deosebire de geocompozitul bentonic interþesut, care,
dupã ancorarea într-o tranºee la
partea superioarã a taluzului, se
desfãºoarã pur ºi simplu de pe rolã.
4. Timp – În cazul geocompozitului bentonitic, cu o singurã echipã
de instalare, poate fi pusã zilnic în
operã o cantitate de cca 3.000 m2,
mult peste productivitatea posibilã în
cazul argilei compactate. Timpul
necesar pentru punerea în operã are

implicaþii majore în structurarea costurilor, prin prisma cheltuielilor cu
chiriile utilajelor ºi cheltuielile aferente forþei de muncã.
5. Calitate – Geocompozitul bentonitic este un produs industrial cu
caracteristici clar definite, garantate
de producãtor. În cazul argilei compactate, fiind vorba de un material
natural, caracteristicile pot diferi
semnificativ în diferite zone ale barierei în funcþie de calitatea materialului extras din carierã, modul în care
se face amestecarea cu alte componente (bentonitã), împrãºtierea ºi
compactarea. Verificarea calitãþii
barierei de argilã compactatã este
un proces laborios, care necesitã un
laborator geotehnic specializat ºi
costuri suplimentare.
6. Performanþã – O argilã de calitate bunã, care prin compactare sã
formeze o barierã cu un coeficient
de permeabilitate de ordinul a 10-9 m/s,
este dificil de gãsit, soluþia de compromis la care se recurge de obicei
fiind amestecarea ei cu bentonitã.
Geocompozitul bentonitic are o permeabilitate de 100 de ori mai micã,
de ordinul a 10-11 m/s decât argila
preparatã astfel, garantat de producãtor pe întreaga suprafaþã a
produsului. Una dintre marile probleme pe care le au barierele de
argilã compactatã este legatã de
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fisurarea în cazul apariþiei tasãrilor
diferenþiate. Problema este acutã
mai ales în cazul acoperirilor
depozitelor de deºeuri, unde impermeabilizarea este instalatã peste o
masã de deºeuri. În cazul în care
deºeurile sunt incomplet mineralizate, pot apãrea procese de
descompunere care sã genereze
tasãri diferenþiate. Într-un astfel
de caz bariera de argilã fisureazã, etanºarea fiind compromisã.
Geocompozitele bentonitice interþesute pot prelua eforturile rezultate
din tasãri diferenþiate fãrã a le fi compromisã capacitatea de etanºare.
Studiile de specialitate au arãtat cã
geocompozitele bentonitice interþesute îºi pãstreazã conductivitatea
hidraulicã neschimbatã pânã la o
alungire de 40%.
7. Volume utile – Reducerea
grosimii pachetului de impermeabilizare prin folosirea geocompozitelor
bentonitice în locul barierei de
argilã compactatã este semnificativã:

Tabelul 1: Exfiltraþii prin diferite bariere etanºe (în l/ha ºi zi)

[Dupã Giroud, 1994]

în combinaþie cu un strat de pãmânt
compactat de 49 cm (pentru îndeplinirea condiþiei referitoare la
grosime, menþionatã mai sus), geocompozitul bentonitic permite reducerea cu 50 cm a grosimii pachetului
de etanºare, ceea ce, la o suprafaþã
de 1 ha, înseamnã „salvarea“ unui
volum util de 5.000 m3.
Pe baza unor cercetãri fãcute la
depozite de deºeuri din Statele
Unite, prof. J.P. Giroud a publicat un
tabel cu exfiltraþiile prin diferite sisteme de etanºare, pornind de la
simpla barierã etanºã cu argilã compactatã, pânã la sistemele complexe
cu geomembranã ºi geocompozite
bentonitice (tabelul 1).

Cifrele sunt edificatoare: printr-o
barierã etanºã formatã numai dintr-un
geocompozit bentonitic, exfiltraþiile
sunt de 5 pânã la peste 50 de ori mai
mici decât în cazul barierei de argilã
compactatã cu un coeficient de permeabilitate de 10-9 m/s conform normativelor în vigoare.
Iatã deci cã argumentele în
favoarea geocompozitelor bentonitice interþesute nu sunt puþine ºi
cã ele pot constitui o alternativã
realã (ºi conformã cu legislaþia în
vigoare) la barierele din argilã compactatã, fiind mai avantajoase tehnic
ºi economic ºi permiþând protejarea
resurselor naturale. 

Utilizarea deºeurilor lemnoase
pentru încãlzire (II)
L. MIHÃESCU, T. PRISECARU, E. POPA, C. CIOBANU, R. POPESCU –
Universitatea Politehnicã Bucureºti
(urmare din numãrul anterior)

INSTALAÞII DE PRODUCERE
A ENERGIEI
PRIN ARDEREA BIOMASEI LEMNOASE
Celuloza, hemiceluloza ºi lignina
constituie 90–95% din compoziþia
materiei lemnoase, restul fiind compus din rãºini, uleiuri, eteri ºi materii
minerale.
Arderea, completã ºi eficientã,
este o precondiþie a utilizãrii lemnului
drept biocombustibil, tolerat de
mediu.
Pentru ca arderea sã fie continuã
ºi intensã, trebuie sã fie îndeplinite
urmãtoarele condiþii de bazã:
 asigurarea unei proporþii optime
de oxigen-aer, faþã de tipul de combustibil lemnos;
 flacãrã stabilã în focar, care trebuie sã asigure ºi transferul de cãldurã
suprafeþelor de transfer din interiorul
cazanului, pentru a se asigura un proces eficient economic prin producerea
apei calde ºi a aburului.
La arderea în strat, specificã
cazanelor pentru deºeuri lemnoase,
aerul trebuie sã învingã rezistenþa
hidraulicã a grãtarului ºi a stratului
de combustibil ºi, printr-o distribuþie
judicioasã, sã ajungã în apropierea
fiecãrei particule de combustibil.
În figura 1 se evidenþiazã fazele
procesului de ardere a biomasei

lemnoase (se face precizarea cã
aceleaºi faze existã ºi la arderea
cãrbunelui ºi a biomasei agricole).
Rezultã de regulã o elasticitate în
exploatare a cazanelor pentru biomasa lemnoasã, care pot fi utilizate
ºi pentru cãrbune sau biomasã agricolã (cu respectarea în special a
granulaþiei) sau pentru amestecuri
dintre aceºti combustibili. O tendinþã
nouã constã în utilizarea combustibililor solizi compoziþi ce reprezintã un amestec bine proporþionat
din cele trei categorii, cu valorificarea aspectelor legate de cost ºi de
eficienþã a arderii. Calitatea combustibilului compozit variazã în
funcþie de regiunea de utilizare, consecinþã a diversitãþii biomasei lemnoase ºi a biomasei agricole.
Cu cât dimensiunile lemnului
sunt mai mari, cu atât procesul de
ardere este mai îndelungat. În cazul
unei cantitãþi de rumeguº, aruncatã
în foc, arderea este foarte rapidã,
deoarece contactul între aer ºi
suprafaþa particulelor combustibile
este foarte intens, fiind astfel asigurate condiþiile unei uscãri rapide ºi
unei degajãri de volatile rapide ºi
complete, în consecinþã o aprindere
rapidã ºi o ardere susþinutã.
În schimb, rumeguºul aglomerat,
datoritã deficienþei de contact cu
oxigenul cere utilizarea în instalaþii
special concepute. Aglomerarea conduce la creºterea densitãþii ºi deci la

realizarea unor încãrcãri termice mai
ridicate a volumului focarului, cu
consecinþe pozitive asupra puterii
termice ce poate fi realizatã.
Instalaþiile pentru biomasã lemnoasã sau agricolã aglomeratã
(peletizatã) se apropie de cele pentru utilizarea cãrbunelui, instalaþii
pentru care existã o experienþã mai
mare ºi, prin urmare, performanþe
mai mari.
Un conþinut de umiditate în lemn,
de peste 55–60%, va face dificilã
menþinerea unui proces de ardere
continuu, astfel încât acest combustibil nu se recomandã a fi luat în
considerare.
Lemnul ca ºi biomasa agricolã
conþine ºi anumite sãruri, cu efecte
negative în valorificarea energeticã.
Acestea sunt în primul rând sãruri de
potasiu (K) ºi de sodiu (Na), sãruri
ce conduc la o cenuºã vâscoasã ºi
aderentã, cu risc ridicat de depunere
pe suprafeþele exterioare de schimb
de cãldurã ale cazanului.
În practicã, se utilizeazã exces
de aer controlat pentru realizarea
unei arderi complexe ºi cu un randament cât mai ridicat. Valorile excesului de aer recomandat pentru diverse
tehnologii de ardere sunt prezentate
în tabelul 2. Tabelul conþine ºi legãtura dintre excesul de aer λ ºi conþinutul de oxigen O2 din gazele de
ardere uscate la finele focarului.

Tabelul 2

Fig. 1: Fazele procesului de ardere a lemnului
continuare în pagina 88 
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O ardere eficientã necesitã:
 temperaturã ridicatã;
 surplus de oxigen (exces de aer);
 amestec eficient al aerului cu
combustibilul.
Realizarea acestor condiþii asigurã
o emisie scãzutã de monoxid de carbon (CO), hidrocarburi poliaromatice
(HPA) ºi o cantitate micã de carbon
nears în zgurã (particulele de
cenuºã topite, care conglomereazã
în formaþiuni distincte, pe grãtarul
focarului). Tehnologia de ardere aplicatã la cazane trebuie sã fie dintre
aºa-numitele tehnologii cu „NOx
redus“, adicã o tehnologie în care sã
se aplice metode care conduc la
emisii reduse de NOx.
Constructiv, se cunosc urmãtoarele tipuri principale de instalaþii
pentru arderea deºeurilor lemnoase:

Fig. 2: Centralã de putere micã, cu alimentare
manualã cu ardere directã

 cazane de putere termicã
redusã cu ardere directã (Pt ≤ 70 kW);
 cazane de putere termicã
redusã cu gazeificare (ardere în
douã trepte Pt ≤ 70 kW);
 cazane de putere termicã medie,
cu ardere directã (Pt = 70 – 170 kW);
 cazane automatizate de putere
termicã mare (Pt ≥ 170 kW).
Pentru evitarea alimentãrii prea
dese a cazanului, pe timpul iernii,
sarcina nominalã a cazanului poate
fi fixatã de 2–3 ori mai mare decât
necesarul momentan de cãldurã,
plusul de energie fiind stocat în
rezervorul termic. Prea puþine
locuinþe sunt însã dotate cu acest
rezervor termic, care mãreºte
investiþia ºi spaþiul ocupat de centralã ºi automatizarea.
În figura 2 se prezintã un cazan
(centralã termicã) de putere termicã
redusã, cu ardere directã pe grãtar.
În funcþie de construcþia grãtarului,
se impune mãrimea combustibilului.
Se poate arde ºi un amestec de
lemn ºi cãrbune, sau chiar deºeuri
agricole. Alimentarea manualã se
face de 4–6 ori pe zi.
În figura 3 se prezintã un cazan
montat la o instalaþie de încãlzire cu
rezervor de stocaj de cãldurã.
Influenþa rezervorului termic
asupra alimentãrii cu cãldurã este
arãtatã în graficul din figura 4.
Curbele prezentate cuprind o plajã
de valori ce depinde de temperatura
de stocaj.

În figura 5 se prezintã un cazan
cu gazeificare. La acest tip de cazan,
prin circuitul de aer din camera
superioarã se asigurã arderea combustibilului, gazele de ardere fiind
supuse în continuare reducerii

Fig. 4: Numãrul de ore de alimentare cu cãldurã
în funcþie de capacitatea rezervorului termic

Fig. 5: Schema unui cazan de deºeuri lemnoase
prevãzut cu gazeificare

Fig. 3: Schema unui cazan montat într-o instalaþie cu acumulare de cãldurã
continuare în pagina 90 
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(gazeificãrii) pe stratul de jar, format
la baza camerei superioare. Se
formeazã astfel în principal CO, H2,
CH4 ºi N2. Gazele de ardere combustibile ard în camera inferioarã cu
aerul circuitului secundar. Ambele
camere de ardere sunt ºamotate.
Se realizeazã astfel o ardere completã, cu cenuºã foarte puþinã ºi cu
emisii poluante reduse. Dezavantajul
constã în creºterea masei cazanului
ºi în operaþiunile complicate de
pornire, când sunt necesare întâi
realizarea patului de jar ºi, apoi,
pornirea efectivã a cazanului.
O centralã termicã de putere
mare este prevãzutã în general cu
unul sau mai multe cazane, acestea
fiind fie cu grãtar de ardere în trepte,
fie cu grãtar mobil (rulant). Cazanul
dispune de cãptuºeli refractare de-a
lungul pereþilor camerei focare, pentru a asigura temperatura optimã de
aprindere ºi ardere, chiar dacã combustibilul este relativ umed.
Sistemele de comandã ale centralei sunt automatizate, astfel încât
sistemul de alimentare a buncãrului
de stocaj cu aºchii, pelete sau alte
deºeuri lemnoase ori agricole din
depozit sã se realizeze prin intermediul unei macarale, deplasate pe

un pod rulant ºi controlate prin computer, aºa cum se aratã în figura 6.
La centralele de putere termicã
medie sau mare, combustibilul format din aºchiile lemnoase sau alt tip
de biomasã lemnoasã sau agricolã,
adus la dimensiunea cerutã de sistemul de alimentare, este introdus pe
grãtarul camerei de ardere, amplasat
la partea inferioarã a cazanului. Ard –
aºa cum s-a prezentat ºi anterior –
cel mai comun tip de grãtar, întâlnit în
sistemele de ardere a acestor categorii de combustibil în centralele districtuale, este grãtarul înclinat/în
trepte, ºi grãtarul cu lanþ mobil
(rulant). În ambele cazuri, aerul este
introdus pe sub grãtar, de unde strãbate ascendent grãtarul prin fantele
acestuia ºi în continuare stratul de
combustibil.
Aerul necesar arderii este introdus cu un ventilator, pe douã trasee,
ca aer primar ºi aer secundar.
Pentru arderea aºchiilor umede,
camera de ardere are prevãzute
zone liniare de izolaþie refractarã,
de-a lungul pereþilor focarului.
Aceastã izolaþie asigurã o temperaturã înaltã de combustie, prin

limitarea schimbului de cãldurã, precum ºi realizarea arcadelor refractare
suspendate, construcþie numitã boltã
refractarã, cu rolul de a radia cãldurã
spre aºchiile din zona de aprindere.
Cantitatea ºi amplasarea cãptuºelilor
refractare sunt factori foarte importanþi pentru asigurarea aprinderii ºi a
arderii complete, chiar ºi pentru cazul
combustibililor uscaþi, precum
peletele de lemn (tehnologia se utilizeazã ºi în arderea combustibililor).
Gazele de ardere, produse în
camera de ardere, trec spre partea
convectivã a cazanului unde cãldura
este cedatã apei circulante în cazan.
Cenuºa zburãtoare, captatã de
unitatea de desprãfuire, este transportatã spre sistemul general de
evacuare a cenuºii, prin transportoare specifice. Desprãfuitoarele
pentru separarea cenuºii zburãtoare
din gazele arse pot fi de tipul multiciclon sau filtre cu saci, precum ºi din
alte echipamente de filtrare a
gazelor. Un sistem multiciclon poate
asigura circa 200 mg/m3N, iar un sistem cu filtre cu saci 10–50 mg/m3N,
cu temperatura de funcþionare de
pânã la 180 0C.

continuare în pagina 92

Fig. 6: Centralã cu cazan de putere termicã medie sau mare
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În figura 7 se prezintã un cazan
de 45 kW, realizat de cãtre PIFATI
SA în colaborare cu Universitatea
Politehnicã Bucureºti, pentru arderea peletelor de rumeguº. Peletele
au dimensiunile φ6x3 sau φ4x10.
Pentru controlul arderii (emisie
scãzutã de CO), la finele focarului,
printr-un sistem de gãuri se introduce aer, de la acelaºi ventilator ce
furnizeazã ºi aerul de bazã insuflat
pe sub grãtar. Cercetãrile au evidenþiat rolul foarte important al insuflãrii aerului la finele focarului pentru
definitivarea arderii.
Se face menþiunea cã la arderea
rumeguºului, tehnologia alimentãrii
este total diferitã de situaþia tuturor
celorlalte categorii de deºeuri lemnoase.
Acesta poate fi introdus la baza
focarului, fie printr-un procedeu continuu (cu ajutorul unui alimentator cu
melc), fie discontinuu (cu ajutorul unui
alimentator cu piston). Din zona de
admisie, rumeguºul este antrenat în
spaþiul de ardere de cãtre aerul insuflat
adecvat. De regulã, aerul primar se
insuflã chiar în zona de admisie a
rumeguºului în focar, iar aerul secundar de la jumãtatea focarului în sus.
Astfel, zona de admisie a rumeguºului
este încadratã de regulã de cãtre o
cutie de aer, dotatã cu mai multe
canale de admisie a aerului primar.

ASPECTE ECONOMICE
O primã valorificare eficientã a
deºeurilor lemnoase se poate realiza prin renunþarea arderii acestora
în sobe, care au un randament
foarte scãzut, ºi introducerea de
centrale pentru aceºti combustibili
pentru încãlzire casnicã ºi pentru
anumite instituþii de stat, ferme agricole sau agenþi comerciali. Puterea
termicã a unei astfel de centrale
variazã între 30 ºi 170 kW. Investiþia
pentru o centralã de 30 kW, cu tot
echipamentul auxiliar necesar este
de circa 3.000 de euro, inclusiv
coºul. La aceasta, se adaugã
investiþiile pentru o depozitare adecvatã a combustibilului ºi pentru elementele de încãlzire centralã,
inclusiv conductele de alimentare.
Pentru puteri mai mari, cum ar fi
cazul pentru alimentarea cu cãldurã
ºi apã caldã menajerã a unor ferme
agricole, se preconizeazã asocierea
producãtorului de combustibil cu
societatea comercialã sau societatea cu rãspundere limitatã ce
exploateazã ferma. Producãtorul de
deºeuri lemnoase în acest caz va
avea obligaþia de a livra un deºeu
lemnos la calitate constantã (inclusiv
sub forma aºchiilor), de a asigura
transportul ºi chiar evacuarea
deºeurilor obþinute în urma arderii.

Fig. 7: Cazan de 45 kW pentru pelete de rumeguº
Tabelul 3
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În planul de afaceri se poate merge
pânã la nivelul ca proprietatea instalaþiei termice sã fie proprietate
comunã, iar cheltuielile de exploatare
ca ºi beneficiile sã fie repartizate
conform contractelor încheiate.
Dacã se estimeazã ºi producerea
de energie electricã din deºeuri lemnoase, sistemul poate fi echipat
ºi cu centralã eolianã ºi celule
fotoelectrice. Vara se poate renunþa
la cazan, producerea apei calde fiind
realizatã numai prin panouri solare.
Creºterea puterii electrice implicã,
aºa cum s-a arãtat anterior, fie un
sistem gazogen – motor cu ardere
internã, fie un cazan cu turbinã de
abur.
Producerea de energie electricã
prin arderea directã a deºeurilor
lemnoase ºi/sau agricole constituie
încã un obiectiv pretenþios, de aceea
se recomandã pentru generarea de
energie electricã din aceºti combustibili co-combustia cu cãrbune la
centralele existente pentru cãrbune.
ªi în acest caz, se poate prevedea
un plan de afaceri pentru producãtorii de astfel de combustibil.
În general, pentru a asigura o
desfacere sigurã a combustibilului
lemnos, pentru puteri medii ºi mari,
se propune sistemul de asociere cu
consumatorul de energie termicã.
Preþul de livrare al energiei termice
va trebui sã asigure recuperarea
investiþiei, cheltuielile de exploatare
ºi un beneficiu, atingând însã un
nivel care sã fie concurenþial cu
preþul energiei obþinute din alte
surse de combustibil.
Pentru centralele de putere termicã medie ºi ridicatã, investiþia se
situeazã în domeniul 0,33–0,45 milioane euro/MW termic. Instalarea
unei centrale de putere termicã mare
trebuie sã ia în considerare o grupare în spaþiu a consumatorilor,
pentru reducerea investiþiei în
conductele de distribuþie a energiei
termice.
În România, cele mai de seamã
realizãri au fost în cadrul proiectului
„Rumeguº 2000“, acestea fiind
prezentate sintetic în tabelul 3. 
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Oricine este interesat 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 avantajele 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 versiunea 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. 

Roci ornamentale
Adrian COSTACHE – dir. adj. Maer Import-Export
Frumuseþea pietrelor naturale a fascinat omenirea din cele mai vechi timpuri.
Formate din calcar ºi roci supuse presiunilor ºi temperaturilor mari sau din lavã vulcanicã rãcitã la
suprafaþa pãmântului în timpul erei glaciare, pietrele naturale sunt compactate într-o structurã cristalinã,
granularã ºi translucidã, cu venaturi ºi culori provenite din alte minerale prezente la formarea lor:
feldspaturi, cuarþite, micã.
Tehnologia modernã permite exploatarea ºi prelucrarea oricãrui tip de rocã, dezvãluind frumuseþea
ascunsã a pietrelor naturale. Varietatea mare a soluþiilor de prelucrare: în lastre, placaje, trepte, glafuri,
blaturi, piese la comandã etc., precum ºi soluþiile tehnologice pentru aspectul suprafeþelor: scapitate,
fiamate, antichizate, ºlefuite, fac din piatra naturalã opþiunea perfectã în construcþii.
Societatea MAER Import-Export
are ca domeniu de activitate prelucrarea ºi distribuþia rocilor ornamentale ºi, de la bun început, obiectivul
nostru a fost de a pune la dispoziþia
clienþilor cel mai bun raport calitate/
preþ. Dovedind permanent maximã
seriozitate, am devenit una dintre
cele mai mari societãþi de prelucrare
ºi distribuþie a pietrelor naturale din
Europa de Est.
Având depozite în trei zone
strategice din România, putem livra
în timp util – atât pe piaþa
româneascã de profil, cât ºi pe cea
din alte þãri est-europene – marmurã, granit, travertin, onix, pietre
semipreþioase ºi recompuse, pe
care le importãm din cariere de pe
cinci continente. De asemenea, prin
depozitele grupului Maer din Italia,
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Brazilia ºi Madagascar, se acoperã
practic comenzi din întreaga lume.
Gama de produse Maer se compune din peste 450 tipuri de pietre
naturale, dintre care cele mai multe
se pot vedea fizic în stocurile
noastre. Avem permanent stocuri de
peste 150.000 mp, în lastre, placaj ºi
produse finite ºi o capacitate de
prelucrare de aproximativ 500 mp/zi.
Pentru a vã oferi într-adevãr produse de cea mai bunã calitate, toate
prelucrãrile sunt executate cu utilaje
performante, scule diamantate,
abrazive ºi substanþe speciale produse de lideri în domeniu, distribuite
ºi comercializate în România exclusiv de grupul Maer.
Printre lucrãrile de referinþã, executate cu materiale prelucrate ºi
furnizate de Maer Import-Export,

se numãrã obiective importante,
cum sunt: Floreasca Tower –
Bucureºti, Sediul de protocol Predeal
al Bãncii Naþionale a României,
Petrol Export Import – sediul din
B u c u r e º t i , Biblioteca Centralã
Universitarã Bucureºti, Mall Vitan,
Sediul Reynolds Manufacturing, precum ºi un numãr de peste 8.000 de
vile particulare.
Calitatea materialelor noastre ºi
preþurile foarte bune au ca sursã
permanentul contact cu lumea
întreagã, unde deþinem filiale,
cariere ºi fabrici în care îºi
desfãºoarã activitatea echipele de
profesioniºti ai companiei Maer,
numai astfel putând fi la curent cu
toate noile descoperiri geologice ºi
tehnice. 
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