ed!torial
Cantitatea bate… calitatea!
Mai ceva ca-n „Viaþa bate filmul”,
explozia construcþiilor pe piaþa investiþionalã din þara noastrã deþine capul de
afiº în ceea ce ne place sã spunem
creºtere economicã.
Sigur cã o asemenea afirmaþie cere
lãmuriri, pentru cã ºi din avion, dacã
este sã priveºti fenomenul, poþi constata cã totul se desfãºoarã haotic ºi
numai ºi numai pe „muºchii proprii” ai
diverºilor întreprinzãtori.
Este pânã la un anumit loc un lucru
normal, pentru cã societatea capitalistã
este constituitã, trãieºte ºi funcþioneazã
în primul rând prin existenþa investitorilor din toate domeniile, care îºi riscã
„agoniseala“ într-o afacere sau alta.
Anormalul la români începe însã din
momentul în care haosul sfideazã regulile scrise ºi nescrise ale economiei de
piaþã ºi ale moralei civice.
Din pãcate, în România de astãzi
neînsuºirea ºi, mai ales, nerespectarea
unor norme elementare de viaþã socialã
genereazã abuzuri cu consecinþe
nefaste ºi supãrãtoare la tot pasul unde
apare o nouã investiþie.
Exemple? Le întâlnim cu duiumul,
capitala „excelând“ ºi din acest punct de
vedere: cazul construcþiei de lângã
Catedrala Sf. Iosif, vilele de lângã pista
Aeroportului Bãneasa ºi, în general, din
apropierea acestei porþi aeriene, construcþiile care îngusteazã trama stradalã, rãzboiul deloc neinteresat declarat
bordurilor de pe strãzi, începerea, derularea ºi finisarea unor construcþii fãrã
toate avizele necesare ºi care, odatã terminate, nu se mai demoleazã, clientela
(una ºi aceeaºi) abonatã la executarea
unor lucrãri de infrastructurã rutierã ºi
utilitarã, care mai mult reparã ceea ce,
chipurile, au fãcut cu profesionalism etc.
Aºadar, existã o goanã nebunã dupã
cât mai multe construcþii, cei implicaþi
într-o asemenea activitate umblând în
stânga ºi în dreapta pentru a pune
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mâna pe cât mai multe proiecte ºi
lucrãri. De aici, ºi faptul cã este vorba în
primul rând de cantitate, restul nu mai
conteazã.
ANL-ul de exemplu a construit ºi
construieºte foarte mult, dar lucrãrile
executate sunt în general la limita inferioarã din punct de vedere calitativ.
Dar pe cine intereseazã atâta vreme cât
„beneficiarii” forþaþi de împrejurãri acceptã,
din pãcate, orice, la fel ca ºi înainte de
1989?
Cum vin o furtunã ºi o ploaie mai
consistente, zboarã acoperiºuri, cad
tavane ºi pereþi, se inundã strãzi ºi subsoluri, la unele lucrãri nefiind executate
racordurile la reþeaua colectoare, pentru
cã ea, practic, n-a fost executatã de
primãrii. Ce sã mai zicem de cei care
ºi-au construit vile pe bani grei ºi pãþesc
aceleaºi necazuri ca ºi ceilalþi?
Este clar cã, atunci când vrei sã
construieºti mult ºi nu ai forþã tehnicã,
tehnologicã, umanã ºi logisticã pusã
la punct, nu poþi face decât lucru de
mântuialã.
Sunt suficiente exemple în care o
societate de construcþii este împrãºtiatã
pe mai multe ºantiere ºi-ºi mutã forþele
dintr-un loc în altul pentru a da impresia
beneficiarului cã lucreazã.
În tot acest proces, mai intervine
ºi un alt aspect în care cantitatea bate
calitatea.
Este vorba despre masiva ofertã de
produse de calitate îndoielnicã prezentã
pe piaþa materialelor de construcþii,
ofertã de cele mai multe ori de dumping,
pentru a atrage pe cei cu „secetã“ prin
buzunare.
În ansamblul lucrãrilor de investiþii
ce se deruleazã la nivelul þãrii, cele
privind infrastructura rutierã ºi utilitarã
deþin un spaþiu important din punct de
vedere cantitativ. ªi aici lucrurile prezintã destul de multe inadvertenþe dacã
privim, chiar ºi superficial, ceea ce se
întâmplã practic. Pe Autostrada BucureºtiPiteºti, punctul principal al nemulþumirilor
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din ultima vreme îl reprezintã podul
peste Argeº de la km 36. De ani de zile
se tot reparã ºi „modernizeazã“ încât,
în aceastã varã (canicularã desigur), situaþia pentru participanþii la trafic a devenit
insuportabilã.
Stai ºi te gândeºti cum de atâþia
specialiºti nu reuºesc sã gãseascã ºi sã
aplice o tehnologie ºi materiale care sã
împiedice neajunsurile existente din
punctul de vedere al calitãþii? Este clar
cã societãþile care executã aceste
lucrãri nu stãpânesc fenomenul. Dar
Compania Naþionalã de Drumuri ºi
Autostrãzi nu poate aduce acolo specialiºti în materie pe care sigur îi avem?
Cu încãlzirea globalã care ne aºteaptã
în viitor, nu trebuie sã intervenim ºi în
asemenea cazuri? Cum de alte ºosele
din Africa, Orientul Mijlociu ºi din alte
pãrþi toride rezistã? ªi dacã asfaltul turnat peste podul amintit mai înainte se
degradeazã atât de uºor, de ce nu se
acoperã cu beton? Sat fãrã câini am
zice, atâta vreme cât beneficiarul care
împinge bani grei constructorului nu se
intereseazã de soarta lor. Interesele
politice ºi, mai ales, cele de alt gen au
prioritate ºi închid ochii celor implicaþi în
aceste afaceri bãnoase. De aceea, ºi
goana dupã cât mai multe lucrãri, pentru cã ele aduc banii ºi fericirea unora ºi
aceloraºi participanþi.
Iatã de ce „cantitatea bate…
calitatea“. Numai cã, în acest caz,
„obrazul subþire nu cu cheltuialã se þine“,
ci cu indiferenþã, rapacitate ºi nesimþire.
Ciprian Enache
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Nou – practic – eficient
MILLCELL® – un material revoluþionar pentru construcþii

inovativ

ecologic

multifuncþional

Lumea se modernizeazã. La noi ºi pretutindeni. La noi mai greu, din
cauza unor decalaje care ºi-au pus amprenta asupra dezvoltãrii generale
a þãrii.
În sectorul construcþiilor, situaþia a evoluat cu preponderenþã în raport
de necesitãþile economice ºi sociale specifice etapei respective. Astãzi,
au intervenit însã transformãri esenþiale în privinþa modalitãþilor de
realizare a construcþiilor atât ca tehnologii, cât ºi ca folosire a celor mai
moderne ºi eficiente materiale care trebuie sã asigure rezistenþã,
termo ºi fonoizolaþie, sã fie uºoare, estetice ºi durabile.
Gama acestor produse este destul de largã ca ofertã, generând
o disputã acerbã pe piaþa materialelor de construcþii.
Este bine cã ai de unde alege ºi, în funcþie de buzunar, nu mai
eºti silit sã foloseºti aºa-zisele materiale tradiþionale.
„Explozia“ ofertei dupã 1990 se datoreazã investitorilor care
„aruncã“ pe piaþã materiale noi, obþinute pe baza unor licenþe
strãine verificate ºi confirmate.
MILLCELL® este unul dintre noile materiale – practic ºi eficient
– un material de construcþii revoluþionar, introdus pe piaþa
româneascã de cãtre compania lugojeanã Forever Pipe.
Produsul are multiple domenii de utilizare cu consecinþe pozitive pentru construcþii, investitori ºi beneficiari. Obþinut din
deºeuri de sticlã, MILLCELL® se prezintã ca niºte pietricele de
forme neregulate cu o compoziþie poroasã, culoarea lor
diferind în funcþie de culoarea sticlei reciclate.
MILLCELL ® -ul este un material inovativ, ecologic,
multifuncþional, durabil ºi eficient.
Detalii despre MILLCELL® puteþi obþine din paginile
Revistei Construcþiilor (nr. 27, 28, 29, 30).

durabil
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Peretele
Estetic, ecologic, economic
- izolator fonic Aceastã inovaþie Millcell® asigurã o optimã transmitere
ºi în acelaºi timp izolaþie fonicã. Transferul fonic prin
pereþi este determinat de materialele grele (de exemplu,
pietre), în timp ce absorbþia sunetelor de materialele
uºoare din structurã – o protecþie fonicã de primã clasã,
care îndeplineºte de asemenea ºi un rol estetic.
Acest tip de pereþi este utilizat de cãtre companiile
feroviare în arhitectura oraºelor (de exemplu, în Berna,
capitala Elveþiei) ca elemente arhitecturale moderne.
Izolaþia fonicã pe care o asigurã Millcell® este de
peste 28 db.
Pereþii Millcell® au fost testaþi de cãtre EMPA ºi corespund normelor EN 20354.
 Structurã: coº de piatrã RUBO cu partiþie internã
de 20 cm în spatele pãrþii frontale ºi strat de pietriº din
sticlã expandatã izolatoare aplicat pe suprafaþa frontalã.
 Duratã de utilizare: reþeaua de sârmã este supusã
permanent testelor de calitate ºi este fabricatã dintr-un
aliaj de aluminiu ºi zinc. Testele de calitate constau din
testul de pulverizare cu sare, testul de forfecare ºi cel de
roluire, toate omologate ºi executate de cãtre EMPA.
Produsul are o duratã estimatã de exploatare de peste
50 de ani.
 Acusticã: datoritã grosimii de 20 cm a stratului
Millcell®, gradul de izolaþie fonicã este optim.
 Siguranþã: pietriºul din sticlã expandatã este
ignifug (Clasa A1), asigurã protecþia contra îngheþului,
nu îmbãtrâneºte ºi nu este atractiv pentru insecte ºi
rozãtoare.
 Economic: cheltuieli mici de proiectare/planificare,
fãrã fundaþii costisitoare, asamblare independent de
condiþiile meteorologice, curburile ºi unghiurile ascuþite
putându-se executa fãrã probleme.
 Ecologic: materialul din care este alcãtuit peretele
Millcell® este perfect ecologic, fiind o combinaþie de piatrã ºi granule Millcell® (granule de sticlã expandatã).
 Estetic: structura elegantã ºi omogenã face ca
produsul sã fie potrivit pentru variate aranjamente
arhitectonice.
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
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Cum se ridicã pardoseala surpatã
Surparea pardoselii este unul dintre cele mai neplãcute fenomene care pot afecta o casã familialã sau
parterul oricãrei alte clãdiri multietajate. La început, este într-adevãr mai greu de evaluat cât de mare este
paguba, dacã problema este doar localã sau dacã fenomenul pune în pericol stabilitatea întregii clãdiri.
Este dificil de asemenea de apreciat perioada de remediere (câte sãptãmâni sau luni vor fi necesare
pentru reparare) nemaivorbind de gradul de deranj ºi dezordine creat.
Cauza surpãrilor este în majoritatea cazurilor generatã de faptul cã
terenul de sub sistemul de pardosealã a fost ineficient prelucratdensificat de constructor, iar o altã
problemã destul de frecventã este
spargerea unor þevi. Apa care se
scurge din aceastã cauzã spalã
particulele de sol de sub pardosealã, degradând-o.
În ambele cazuri, o metodã
foarte eficientã de remediere este
tehnologia URETEK pe bazã de
rãºini sintetice. Avantajul principal al
acesteia constã în faptul cã oferã
posibilitatea de aplicare fãrã a fi
necesarã vreo operaþie de desfacere a podelei. Nu se produce
murdãrie ºi zgomot în încãpere, ci
se fac doar perforãri de 12-18 mm
diametru. Toatã operaþia necesitã
doar câteva zile.
Prin procedura URETEK, rãºina
sinteticã este injectatã direct în
terenul de sub construcþie.

Procesul de întãrire are loc sub
pardosealã, într-o porþiune de cca
50 cm, în care þevile pentru injectare
sunt plasate pe un singur nivel. Prin
injectarea în solul afectat, se reabiliteazã capacitatea de rezistenþã la
greutate a terenului, între sol ºi
pardosealã. Ca urmare a reacþiei
chimice, materialul injectat începe
sã se întindã cu o forþã mare,
umplând spaþiile macroscopice create prin surpare, ºi ridicã fundamentul de beton de sub pardosealã la
nivelul dorit. Totul este evaluat de un
aparat de mãsurat nivelul. Astfel,
degradãrile solului de sub pardosealã sunt remediate prin ridicarea
nivelului de normalizare în urma
densificãrii solului, aspect deloc de
neglijat. Dacã pe aceastã porþiune
se aflã ºi un perete despãrþitor –
operaþiunea de densificare ºi ridicare a pardoselii poate fi la fel de
bine efectuatã. Cu acest procedeu

pot fi salvate orice fel de construcþii de pe sau din interiorul
solului. Ele pot fi readuse în starea
iniþialã ºi evitate pagubele. Rezistenþa la presiune a rãºinii artificiale
este de 30 t/m2, suficientã chiar ºi în
cazul bazelor de sol pe care se monteazã aparaturã sau la depozitele
înalte. Aceastã procedurã a fost
folositã cu succes de peste zece mii
de ori în treizeci de þãri în ultimii 25
de ani.
Tehnologia de injectare URETEK
se poate aplica începând de la case
familiale pânã la centre logistice de
dimensiuni mari, drumuri publice,
aeroporturi.
Printre cei mai importanþi clienþi ai
acestei soluþii se numãrã: Benetton,
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nokia, Metro,
aeroportul din Los Angeles, reþeaua
de drumuri Texas ºi California.

Reprezentant exclusiv în
România: URETEK RO SRL.
Prospectarea prealabilã a
terenului se face gratis. 

Foto 2: Înainte de injectare

Foto 1: Perete de despãrþire surpat din cauza pardoselii scufundate
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Foto 3: Dupã injectare
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Sediul Institutului Naþional de Cercetare Dezvoltare
pentru Fizica Pãmântului – Mãgurele
ANTREPRENOR: AEDIFICIA CARPAÞI SA, Bucureºti
INVESTITOR: INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PÃMÂNTULUI
PROIECTANT: CARPAÞI PROIECT SRL, Bucureºti
ªEF PROIECT COMPLEX: arh. DANIELA DEMETRIU
CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE
 Sediul Institutului Naþional de
Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Pãmântului, situat la Mãgurele, este
format din douã corpuri despãrþite
printr-un rost de tasare. Construcþia
se desfãºoarã pe trei nivele: demisol,
parter ºi etaj, având suprafaþa construitã desfãºuratã de 2.238 mp.
 Clãdirea are destinaþia de
sediu administrativ, bibliotecã, salã
de observaþii ºi efectuarea
mãsurãtorilor.
 Structura de rezistenþã este
mixtã, pe cadre ºi diafragme din
beton armat, cu planºee din beton
armat monolit.
 Înãlþimea pe nivel este de 3,60 m,
iar înãlþimea liberã este de 2,70 m,
cu excepþia Sãlii de Veghe, unde
înãlþimea este de 6 m.
 Holul de acces, piesa principalã a concepþiei arhitecturale, se
dezvoltã pe o înãlþime mare ºi
reprezintã locul din care se face distribuþia spre spaþiile cu diverse
funcþiuni.
 O pasarelã în supanta holului
face legãtura între compartimentul
de cercetare ºi birourile de veghe
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seismicã; o scarã circularã metalicã
asigurã circulaþia din camera de
veghe seismicã în zona de birouri.
 Faþadele au fost tratate diferit,
zone de perete cortinã ºi zone pline
placate cu placaj teracotã Alphaton
(Moeding – Germania) ºi panouri
opace tip Shadow Box sau tencuieli
în termosistem tip Baumit.
 Finisajele interioare, de cea
mai bunã calitate, cuprind pardoseli
PVC tip Tarket, pardoseli ceramice
antiderapante ºi, în holul central,
pardoseli din piatrã compozitã; compartimentãrile s-au fãcut cu plãci din
gips-carton, s-au montat plafoane
suspendate ºi plafoane casetate pe
structurã metalicã.
 A fost realizat un sistem complex de video-protecþie tip multiimagine.
 Construcþia realizatã de AEDIFICIA
CARPAÞI corespunde prin concepþie
ºi calitatea execuþiei cerinþelor impuse
de cercetarea de vârf în domeniul
seismologiei, rãspunzând celor douã
funcþiuni importante ale ansamblului:
comandament de veghe seismicã ºi
clãdire de birouri. 
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„Codul Construcþiilor“ propus de ISC
EXERCITAREA PROFESIEI ÎN CONSTRUCÞII
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN –
preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor (CNCisC)
Proiectul Inspectoratului de Stat în Construcþii privind „Codul Construcþiilor” introduce o serie de
articole referitoare la exercitarea profesiei de arhitect (Titlul IV – Autorizarea lucrãrilor de construcþie –
Cap. VII), de urbanist (Titlul IV – cap. VIII) ºi de inginer în construcþii (Titlul V – Executarea lucrãrilor de
construcþii, Cap. II). Dupã câte ºtiu, arhitecþii au reuºit sã impunã o lege (Legea nr. 184/2001 privind organizarea ºi exercitarea profesiei de arhitect) care ar urma sã disparã dupã adoptarea codului, în timp ce
urbaniºtii ºi inginerii constructori nu au legi în acest sens. Totuºi, inginerii constructori se strãduiesc de
ani buni sã elaboreze o asemenea lege pentru profesia lor fãrã a reuºi sã o realizeze. În aceastã lucrare
m-am implicat ºi eu cu o serie de comentarii ºi propuneri în articolele publicate care, din pãcate, nu au
gãsit ecou la colegii mei de breaslã.
Voi relua tema pornind de la textele expuse în Codul Construcþiilor propus de ISC.
Remarc în primul rând similitudinea celor trei texte propuse prin
reliefarea aceloraºi teze, ºi anume:
 dreptul
de semnãturã, cu
asumarea responsabilitãþii, doar
pentru absolvenþii de învãþãmânt
superior cu „diplomã în sistem integrat de licenþã ºi masterat“ obþinutã
în þarã, sau „cu diplomã de licenþã
conform reglementãrii sectoriale din
Uniunea Europeanã echivalentã“;
 dreptul de exercitare a profesiei doar în urma aderãrii la o organizaþie centralã de tip „Ordin“, sau
„Camerã federativã“;
 evidenþa centralizatã a celor ce
au dreptul de exercitare a profesiei
într-un „Tablou“ sau „Registru“
naþional, þinut la zi ºi publicat anual
în Monitorul Oficial al României de
cãtre organizaþia centralã care i-a
încorporat;
 o organizaþie nouã centralã,
care se înfiinþeazã în baza „Ordonanþei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaþii ºi fundaþii, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 246/2006 ca organizaþie
profesionalã, non profit, cu personalitate juridicã de drept privat,

apoliticã, de interes public, cu patrimoniu ºi buget propriu, autonomã ºi
independentã“.
Aceste teze promovate în textul
din „Codul Construcþiilor“ le-am
regãsit, foarte asemãnãtoare, în
textul proiectului de „Lege privind
protecþia titlului ºi exercitarea profesiunii de inginer, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Registrului
Naþional al Inginerilor din România“,
propus Parlamentului spre aprobare
de Asociaþia Generalã a Inginerilor
din România, AGIR, în perioada
1996-2000; cred cã cei ce se ocupã
de aceastã problemã meritã sã-l
consulte.
În raport cu prevederile cuprinse
în textele din cod referitoare la
exercitarea respectivelor profesii, se
nasc unele întrebãri:
 drept de semnãturã au nu
numai arhitecþii, ci ºi conductorii
arhitecþi ºi alþi absolvenþi de alte
specializãri în domeniul arhitecturii
(art. 171); totuºi aceºtia nu sunt prevãzuþi a figura nici în rândul „Ordinului
Arhitecþilor“ (art. 177) ºi nici pe
„Tabloul Naþional al Arhitecþilor“ (art.
178); de ce?

aceeaºi situaþie se regãseºte
ºi în cazul urbaniºtilor (art.187 ºi
art. 188); de altfel, aici nu apar conductorii urbaniºti menþionaþi la art. 91c);
de ce?
 similar se regãseºte ºi în cazul
inginerilor în construcþii (art. 210),
textul ignorând inginerii colegiu sau
subinginerii menþionaþi la art. 91 d);
de ce?
 în timp ce pentru inginerii în
construcþii se prezintã o serie de
specializãri ºi activitãþile pe care le
pot desfãºura dupã obþinerea dreptului de semnãturã, înscrierea în
Camera Federativã ºi trecerea în
Registrul Naþional, pentru arhitecþi ºi
urbaniºti o asemenea precizare nu
se face; de ce?
 de ce înscrierea în organizaþia
centralã (Ordin, Camerã) – care
funcþioneazã ca o asociaþie profesionalã – este obligatorie pentru a
obþine drept de semnãturã, când de
fapt acest drept se bazeazã pe
diploma de profesionist câºtigatã pe
bazã de studii ºi examene? Qui
prodest?


continuare în pagina 20 
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organizaþiile centrale preconizate ar urma sã reprezinte ºi sã
apere interesele profesiilor respective pe plan intern ºi internaþional –
art. 177 (3), art. 187 (3), art. 217 (b).
Dar asta o fac toate asociaþiile profesionale! Ce rost mai are o altã supraasociaþie? De altfel, înscrierea în
aceastã nouã organizaþie este individualã, indivizilor îngãduindu-li-se
sã facã parte ºi din alte asociaþii! –
art. 177 (5), art. 187 (4), art. 216 (3).
Ce ar însemna asta pentru un membru al unei asociaþii existente? Sã
plãteascã o cotizaþie la asociaþia sa
(de ex. AICR) ºi o cotizaþie la noua
organizaþie (de ex. CFIC), în timp ce
AICR mai plãteºte o cotizaþie la
UAICR! ªi toate acestea fãrã vreun
avantaj în plus! De aceea, nici nu
înþeleg de ce a fost nevoie de o lege
privind înfiinþarea „Ordinului Arhitecþilor“,
când exista Uniunea Arhitecþilor?
Dar, treaba lor!
 formularea similarã în cele trei
texte referitoare la locul în care se
exercitã profesia, de felul: „în sectorul
privat sau în sectorul public“, este
inutil ºi confuz dezvoltatã în cazul
inginerului constructor (art. 207);
o formulare poate mai clarã ar fi
„Exercitarea profesiei de… se face
în mod liber, independent, cu titlu
individual, sau ca angajat în sectorul
public sau privat“.
În cele ce urmeazã mã voi strãdui
sã comentez numai aspectele privind inginerii constructori; atenþie!
inginerii constructori ºi nu inginerii
în construcþii.
1. Trebuie sã începem cu definirea profesiei de inginer constructor: persoana calificatã prin cursuri
universitare ºi atestatã printr-o
diplomã cã este capabilã sã realizeze construcþii apte pentru exploatare conform destinaþiei fiecãreia
în parte.


Douã remarci:
 nivelul de calificare, rezultat în
urma studiilor universitare în sistemul actual de învãþãmânt superior
românesc, are douã trepte: inginer ºi
subinginer (titlurile de inginer diplomat ºi inginer colegiu mi se par o
aberaþie ºi în afara tradiþiei ºcolii
româneºti, dar ar putea fi folosite în
þãrile ce le practicã prin echivalare);
calificarea superioarã, postuniversitarã se obþine tot prin învãþãmântul
superior ºi se traduce prin titlurile de
doctor, doctor docent, academician;
 diversitatea construcþiilor dupã
destinaþie impune necesitatea unei
specializãri profesionale încã din
facultate, specializare impusã de
caracteristicile economiei naþionale
ºi de cerinþele pieþei forþei de muncã.
Definirea corectã a specialitãþilor
de formare a inginerului constructor
joacã un rol important în aprecierea
calificãrii sale, de aceea consider cã
ar fi utilã acceptarea urmãtoarelor
specialitãþi:
 construcþii civile (locuire, administraþie, sãnãtate, educaþie, culturã,
turism, sport, divertisment etc.);
 construcþii industriale (producþie,
energie etc.);
 construcþii agrozootehnice (solarii,
crescãtorii, adãposturi, depozite etc.);
 construcþii de cãi de comunicaþii ºi transport (drumuri, poduri, cãi
ferate, porturi aeriene ºi navale etc.);
 construcþii hidrotehnice (diguri,
baraje, irigaþii, hidroamelioraþii etc.);
 construcþii miniere subterane
(puþuri, galerii º.a.);
 construcþii edilitare (alimentãri cu
apã, gaze, electricitate, canalizare º.a.);
 construcþii militare (fortificaþii,
centre de comandã º.a.);
 echipamente pentru construcþii
(instalaþii pentru confort ºi instalaþii
tehnologice);
 utilaje pentru construcþii (sãpat,
încãrcat, transportat, betonat, sudat,
finisat etc.).

Toate aceste specialitãþi sunt
altoite pe profilul profesional „inginer
constructor“ ºi susþinute de cunoºtinþele aferente acestei profesii; nu
cred cã aceastã profesie care „realizeazã“ construcþii trebuia sã fie
îmbogãþitã cu alte specialitãþi, precum
topogeodezia, cadastrul, ingineria
sanitarã, ingineria urbanã, protecþia
mediului, dezvoltarea ruralã sau
altele care sã justifice titlul de inginer
în construcþii.
Ingineri în construcþii pot fi ºi
chimiºti, mecanici, electroniºti, agricoli, sau alþii, dar toþi aceºtia nu au
pregãtirea/calificarea universitarã
necesarã care sã le permitã
„realizarea“ de construcþii.
2. O altã problemã care trebuie
înþeleasã corect, înainte de a elabora
o lege privind exercitarea profesiei
de inginer constructor, se referã la
diferenþa dintre profesie ºi ocupaþie.
În timp ce profesia se accede prin
cumulul de cunoºtinþe teoretice
obþinute în facultate ºi atestate prin
diploma de licenþã, ocupaþia reprezintã traducerea/aplicarea în practicã a acestor cunoºtinþe printr-o
activitate specificã. Activitãþile practice, respectiv ocupaþiile în care se
exercitã profesia de inginer constructor, ar putea fi considerate
urmãtoarele:
 cercetarea ºtiinþificã ºi tehnologicã (cercetãtor, ºef laborator, ºef
secþie, director ºtiinþific);
 proiectarea (proiectant, ºef
proiect, director tehnic);
 execuþie (inginer, ºef lot, ºef
ºantier, director tehnic);
 monitorizare comportare (responsabil, specialist, expert);
 inspecþie/verificare/control
(inspector, inspector ºef, verificator,
expert, diriginte, responsabil tehnic,
ºef laborator încercãri);
 consultanþã/asistenþã;
 administraþie (administrator condominiu, funcþionar public responsabil
continuare în pagina 22 
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cu reglementarea, agrementarea,
atestarea, autorizarea, acreditarea);
 învãþãmânt (asistent, lector,
conferenþiar, profesor, ºef catedrã,
decan facultate, rector universitate);
 documentare/media (documentarist, jurnalist).
Pentru fiecare dintre aceste ocupaþii, ar trebui sã existe un standard
ocupaþional care sã-i defineascã
profilul, cu cerinþele pentru fiecare
grad de competenþã.
Asta este: în timp ce profesia
este definitã prin calificare universitarã, ocupaþia este definitã prin competenþã, adicã priceperea de a folosi
calificarea profesionalã în activitatea
practicã de rezolvare a problemelor
curente ºi excepþionale.
Nu existã competenþã universalã.
De aceea ºi atestarea competenþei
oficializate la noi în þarã – respectiv
cea de verificator de proiect, de
responsabil cu execuþia sau de
expert – se face pe domenii bine
definite ºi strict nominalizate.
De fapt, atestarea competenþei
ocupaþionale revine asociaþiilor profesionale pentru domeniile reprezentate, dar, cum ocupaþiile se desfãºoarã
de regulã în cadrul unor organizaþii
publice sau private, acestea au criterii proprii de evaluare a competenþei angajaþilor pentru ocuparea
funcþiilor existente, conform unui
regulament interior; în acest caz,
competenþa atestatã de o asociaþie
poate servi drept recomandare sau
susþinere pentru ocuparea postului
vizat.
3. La fel de importantã este ºi
înþelegerea rolului asociaþiilor profesionale pentru ansamblul profesiei.
Se ºtie cã „Unirea face puterea“ ºi
cã „Unde-i unul nu-i putere, la nevoi
ºi la durere, unde-s doi puterea
creºte ºi duºmanul nu sporeºte“.
Existã o mulþime de interese
comune – economice, sociale, morale
– ale inginerilor constructori, a cãror
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promovare depinde de alþii, precum
autoritatea publicã centralã ºi localã,
autoritatea judecãtoreascã, societatea civilã, opinia publicã internã ºi
internaþionalã etc., dar ºi interese
comune soluþionabile în interiorul
breslei, precum combaterea corupþiei,
rezolvarea unor litigii, atestarea ocupaþionalã, mediatizarea activitãþii º.a.
Din pãcate, încercãrile de unire a
inginerilor constructori într-o singurã
asociaþie puternicã, AICR, din 1990,
ºi apoi a asociaþiilor formate, într-o
singurã uniune, UAICR, din 1995, nu
au reuºit pe deplin, astfel cã în
prezent UAICR grupeazã doar
11 asociaþii, rãmânând pe dinafarã
inginerii constructori cu specialitãþile
drumuri, poduri, cãi ferate, hidrotehnicã, edilitare, instalaþii º.a.; instalatorii nici nu vor sã fie consideraþi
ingineri constructori, dizidenþa lor
ducând la apariþia aºa-ziºilor „ingineri
în construcþii“ – sintagmã ce cuprinde
inginerii constructori ºi instalatori.
Deºi toatã lumea declamã necesitatea unei organizaþii profesionale
reprezentative puternice, care sã
promoveze ºi susþinã interesele
inginerilor constructori în ansamblul
lor, realitatea contrazice aceastã atitudine, conducãtorii asociaþiilor
nedorind sã-ºi piardã prerogativele,
mai ales din orgolii.
Încercarea de a forþa unificarea
prin înfiinþarea unei noi organizaþii,
Camera Federativã a Inginerilor
Constructori ºi de condiþionarea aºazisului „drept de semnãturã“ cu aderarea la ea, mi se pare lipsitã de
suport juridic ºi logic: odatã cã dreptul la semnãturã se obþine automat,
odatã cu diploma ºi, apoi, cã în locul
acestui drept ar trebui oferite alte
avantaje care sã facã atractivã
înscrierea în Camera Federativã (de
exemplu prioritate la acreditare, prioritate în licitaþii º.a.), iar asociaþiilor
existente ce ar intra în CFIC ar trebui
sã li se acorde anumite drepturi

precum: atestarea unor anumite
competenþe ocupaþionale ce intrã în
profilul asociaþiei, recomandarea
pentru obþinerea de grade de calificare postuniversitarã, recomandarea
pentru ocuparea unor posturi, consultarea obligatorie din partea
autoritãþilor publice pentru aspecte
de reglementãri, programe º.a.m.d.
Unele dintre aspectele menþionate
sunt comune tuturor inginerilor,
indiferent de domeniu ºi specializare,
ºi ar putea fi rezolvate prin demersurile unei asociaþii puternice, precum Asociaþia Generalã a Inginerilor
din România, AGIR, care ar trebui sã
aibã ºi dreptul de a propune legi
Parlamentului; altele sunt specifice
domeniului construcþii – care, în
sens mai larg, ar putea cuprinde ºi
arhitecþii ºi urbaniºtii – ºi ar putea fi
promovate prin Uniunea Asociaþiilor
de Urbaniºti, Arhitecþi ºi Ingineri
Constructori din România, UAUAICR,
sau numai de actuala UAICR, la
care sã adere însã toate asociaþiile
de ingineri constructori.
Dupã cum se vede, problema
exercitãrii profesiei de inginer constructor nu este simplã deloc. Ca ºi
în cazul Uniunii Europene, este
nevoie de multã voinþã ºi perseverenþã pentru a depãºi toate
reþinerile ºi a închega o asociaþie
profesionalã puternicã, care sã
cuprindã asociaþiile existente, fãrã
constrângeri, ci prin avantaje oferite
ºi fãrã inventarea unor noi forme
organizatorice.
Readuc în atenþia cititorilor
propunerea de proiect de lege
privind exercitarea profesiei de
inginer constructor, avansatã de mine
ºi publicatã în Revista Construcþiilor
din decembrie 2006 ºi revista Drumuri ºi Poduri nr. 30 (99), decembrie
2005, care concretizeazã pãrerile
mele ºi ar putea servi drept pornire unei dezbateri mai ample pe
aceastã temã. 
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Istorie ºi evoluþie
În anul 2004 Gruppo Manni Hp, care include ºi ISOPAN SpA, aprobã
construcþia în Popeºti Leordeni (lângã Bucureºti) a unei noi fabrici de
panouri termoizolante cu poliuretan ºi alte accesorii, cu intenþia de a
îmbunãtãþi oferta de pe piaþa româneascã. Nimeni nu ºi-a putut imagina apariþia într-un timp atât de scurt a unui complex industrial de
circa 40.000 m2, cu o suprafaþã acoperitã de peste 20.000 m2, în
mijlocul unui teren pustiu, necultivat, de 110.000 m2; investiþia a pornit
de la premisa obþinerii unui numãr considerabil de parteneriate în
România. O nouã entitate, din punct de vedere geografic, a luat fiinþã
în centrul României ºi în partea de sud-est a Europei.
Dupã achiziþionarea terenului,
primii paºi pentru noua fabricã s-au
realizat într-un ritm alert; s-au fãcut
primele verificãri geofizice ale
terenului, definitivarea proiectului de
bazã, identificarea documentaþiei
necesare ºi a autorizaþiilor relevante,
care, în scurt timp, au permis
finalizarea investiþiei în luna ianuarie
a anului 2007, când a început efectiv
producþia.
Istoria ISOPAN SpA s-a dezvoltat
în aºa manierã încât, în numai
nouãsprezece ani din momentul
achiziþionãrii în anul 1988 a fabricii
de la Patrica – Frosinone (Italia), s-a
inaugurat în anul 2001 cea de-a
doua fabricã la Constanti – Tarragona
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(Spania), culminând în anul 2007
cu derularea activitãþilor operative
ale fabricii din Popeºti Leordeni
(România).
ISOPAN reprezintã:
 prima societate din Europa
care produce panouri termoizolante
(înfiinþatã în anul 1976);
 lider în Europa în anul 2006 pe
segmentul produselor din poliuretan
ºi fibrã mineralã;
 produse ºi servicii personalizate pentru soluþionarea problemelor legate de izolare (acusticã ºi
termicã);
 asigurarea celor mai înalte
nivele de calitate, garantate prin
obþinerea certificãrii ISO 9002 ºi de

multitudinea celorlalte atestãri
europene (Zulassung, CSTB, Institutul Giordano etc.);
 estetica datoritã uneia dintre
cele mai variate ºi economice game
din toatã Europa, dat fiind faptul cã
deviza noastrã este aceea de a oferi
un maximum de calitate la un preþ
convenabil ºi coerent cu toate exigenþele clientului.
Aceastã ultimã investiþie se ridicã la
15 milioane de euro, însemnând o capacitate productivã de 3.000.000 m2/an.
Linia de producþie este complet
automatizatã, iar tehnologia de ultimã
generaþie; numãrul locurilor de muncã
nou-create se va apropia de 100.

 Revista Construcþiilor  septembrie 2007

Gama de produse cu care se prezintã ISOPAN va fi completã în
Europa, iar nivelul calitativ al
panourilor este deja atestat de cãtre
cele mai importante organizaþii de
omologare ºi certificare europene.
Capitalul social de 3.000.000 euro
situeazã ISOPAN printre cele mai
importante societãþi din acest sector.
Mai trebuie menþionat cã aceastã
investiþie din apropierea Bucureºtiului
este rezultatul final al unei prezenþe
constante în România încã de acum
10 ani, astfel încât în anul 2006,
chiar fãrã capacitate de producþie
localã, cota de piaþã dobânditã de
ISOPAN în sectorul panourilor sandwich era aceea de co-leader. Pentru
acest an, obiectivul este ocuparea
primului loc.
Personalul specializat, provenit
de la celelalte fabrici ale ISOPAN,
având o bogatã experienþã, se ocupã
de pregãtirea salariaþilor români
pentru atingerea unui nivel ridicat
de profesionalism ceea ce îi va
ajuta ca, într-un timp scurt, sã fie
mândri de noua entitate în care se
va dezvolta imaginea ISOPAN ºi
de noile produse de pe piaþa
româneascã ºi din sud-estul Europei.
Când menþionãm ISOPAN ne
gândim la panouri termoizolante,
indiferent de cine le produce sau distribuie, fapt ce a condus la proliferarea în ultimii ani ºi a altor societãþi
care au profitat de pe urma mãrcii
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ISOPAN; au încercat în trecut ºi
încearcã ºi astãzi sã trãiascã într-o
luminã favorabilã ºi sã obþinã o
imagine cât mai bunã pe piaþa
româneascã.
ISOPAN EST, apãrutã în urma
investiþiilor efectuate de Gruppo
Manni Hp din Verona, a devenit
cunoscutã datoritã suportului deplin
furnizat de cãtre autoritãþile centrale
ºi locale, precum ºi de cãtre factorii
de decizie din domeniul construcþiilor.
Astãzi, ISOPAN EST produce
panouri termoizolante cu poliuretan
– destinate atât sectorului industrial,
cât ºi celui rezidenþial – care se
remarcã pe piaþa localã prin intermediul reþelei de clienþi fideli ºi de
distribuitori prezenþi în teritoriu,

urmate îndeaproape de o forþã de
vânzãri, axatã pe contactarea
clienþilor potenþiali care pot deveni
interesaþi doar prin sprijinul direct
oferit de cãtre producãtor.
Gama variatã de grosimi garanteazã posibilitatea acoperirii tuturor
exigenþelor de termoizolare: începând
cu 30 mm, dimensiuni tipice lãcãtuºilor ºi constructorilor de modele
prefabricate, continuând cu grosimi
medii care corespund exigenþelor
constructorilor de hale industriale,
birouri ºi rezidenþe civile ºi terminând cu cele utilizate de cãtre
constructorii de camere frigorifice
sau camere pentru uscare.
Produsele, tipologia acestora ºi
caracteristicile tehnice sunt uºor de
recunoscut ºi identificat pe site-ul
www.isopan.it. 
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Frauenkirchen, Austria (1980)

Gönyü, Ungaria (1985)

Pécs, Ungaria (1989)

Jánossomorja, Ungaria (1993)

Kiskunlacháza, Ungaria (1989)

Malbork, Polonia (1988)

Jánosháza, Ungaria (2005)

Unirea, Romania (2004)

De la Marea Adriaticã
Când în urmã cu 23 de
ani Michael Leier a îndrãznit
sã facã pasul întreprinzãtor
într-o Ungarie pe atunci
comunistã, lumea a râs de
angajamentul sãu care pãrea
nesigur, dar în acelaºi timp
a fost ºi compãtimit.
Din acest risc a luat
naºtere un imperiu de firme cu
2.200 de angajaþi, care este
condus de cãtre dl consilier
Michael Leier împreunã cu
cele douã fiice ale sale ºi cei
doi gineri. O firmã de familie,
a cãrei sferã de acþiune se
întinde cu cele 30 de unitãþi
operative ºi filiale în Austria,
Ungaria, Polonia, Slovacia,
România ºi Croaþia, de la
Marea Balticã pânã la Marea
Adriaticã.
Dezvoltarea Leier a atras
dupã sine o mare recunoaºtere
Ceea ce a început în
Horitschon cu o micã alimentarã ºi a fost canalizat cu producþia de elemente de zidãrie
într-o direcþie bine definitã, a
dus la o expansiune fãrã
pereche a întreprinderii.
Cu toate acestea, dl consilier
Michael Leier nu uitã cã, în
ciuda tuturor recunoaºterilor ºi
distincþiilor obþinute – Michael
Leier fiind dupã cum se ºtie ºi
Consul Onorific al Republicii
Ungaria – succesul are mai
mulþi „pãrinþi”. Garanþia succesului sãu o vede în familia sa,
dar ºi în aportul angajaþilor.
De aceea, nu pierde nicio
ocazie sã preþuiascã acest
capital uman la cea mai mare
valoare a sa.
Ca toþi conducãtorii unei
afaceri de familie, ºi dl Leier
ºtie cã, în afarã de aceasta,
trebuie sã fie întotdeauna un
bun exemplu în faþa angajaþilor: „De 42 de ani dimineaþa

Michael Leier, consilier economic

devreme sunt primul la birou
ºi pãrãsesc ultimul biroul” –
astfel îºi susþine ºeful firmei
atitudinea faþã de muncã ºi îºi
dezvãluie secretul marelui
sãu succes.
Activitãþi în diferite domenii
de afaceri
Principalul pilon al grupului
de firme Leier este industria
materialelor de construcþii.
Aceasta cuprinde industria
elementelor de zidãrie din
beton ºi a prefabricatelor, precum ºi industria þiglelor de beton.
Aºa reuºeºte firma Leier sã

FABRICI DE CÃRÃMIDÃ

FABRICI DE MATERIALE DE CONSTRUCÞII DIN BETON

Horitschon, Austria (1970)

exploreze noi segmente
ale pieþei. Pe lângã
alte investiþii în
Ungaria, firma a
prins contur ºi în
România,
respectiv Croaþia.
Prin produse inovative ºi noi idei
de vânzare în
acest domeniu, se
asigurã
creºterea
stabilã ºi pe termen
lung a grupului
Leier.

Sistem
complet de
construcþii
Astfel îºi gãseºte din ce în ce mai
des utilizarea sistemul
de prefabricate din beton –
în special la construcþiile de
mari dimensiuni. De aceea
pentru o construcþie rapidã
ºi economicã a subsolurilor
ºi etajelor, se utilizeazã
pereþi precis prefabricaþi.
La fel de inovativã este
Mátraderecske, Ungaria (1994) firma Leier în ceea ce

Hajdúszoboszló, Ungaria (1998)

Devecser, Ungaria (1999)

Tarnow, Polonia (2000)

Varazdin, Croaþia (2006)

Biroul Central din Györ, Ungaria

pânã la Marea Balticã

Celldömölk, Ungaria (1995)

Mosonmagyaróvár, Ungaria (1995)

Györ, Ungaria (1999)

Pápa, Ungaria (2002)

Mosonmagyaróvár, Ungaria (2006)

SALOANE AUTO

Un pilon puternic în
Ungaria: vânzarea de automobile
Deoarece costurile de
reparaþii ºi service auto sunt
relativ scãzute, grupul de
firme Leier poate sã atragã
multe resurse în þarã prin
comerþul cu automobile în
Ungaria. Cu bine-cunoscutele mãrci de automobile
BMW, Fiat ºi Škoda se
adreseazã multor maghiari

ºi, prin aceasta, îºi mãreºte
gradul de popularitate.
În cadrul firmei Leier, se
va acorda o mare atenþie în
viitor domeniului imobiliar.
În special în Ungaria, grupul
deþine terenuri industriale – o
parte chiar lângã autostrãzi –
precum ºi spaþii de birouri, pe
care doreºte sã le vândã.
Un început promiþãtor a
fãcut deja firma Leier acum
câþiva ani, când s-a concentrat asupra dezvoltãrii cazarmei Frigyes din Gyõr. Pe un
teren cu o suprafaþã de
30.000 m2 al acestui oraº
industrial în plinã dezvoltare,
se construieºte un Business
Center cu garaje subterane,
cu birouri, spaþii comerciale,
sãli de conferinþã ºi locuinþe,
precum ºi un hotel de cinci
stele.
Într-un prim pas, în colaborare cu Autoritãþile de Protecþie a Monumentelor de
Artã, a fost renovat cu bun
gust cazinoul ofiþerilor. Ca o
adevãratã podoabã a oraºului,

aceastã clãdire este sediul
birourilor centrale ale firmei
Leier (imaginea dreapta sus).
Investiþiile din strãinãtate oferã ºi asigurã locuri
de muncã în Austria
Un rãspuns clar îl oferã
dl consilier Michael Leier
acelora care îl criticã pentru
investiþiile sale fãcute în
strãinãtate: „Multe locuri de
muncã din Austria nu ar
exista, dacã nu ne-am folosi
de ºansele oferite de angajamentele luate în noile þãri ale
Uniunii Europene.“
Leier este cel mai bun
exemplu în acest sens. Astfel
s-a investit în Horitschon într-un
nou magazin SPAR, iar în
Neudörfl s-a înfiinþat o firmã
de construcþii, care se axeazã
pe construcþia caselor realizate din elemente prefabricate masive. Pe lângã toate
acestea, din Feistritz se
livreazã în lumea întreagã
matrice pentru elemente de
zidãrie din beton, cu care se
lucreazã dupã cele mai
moderne tehnologii.
Sortiment bogat ºi în
domeniul grãdinãritului
Astfel se închide cercul:
familia Leier a început acum
40 de ani cu vânzarea produselor din grãdinã, iar în
ultimii ani s-a reîntors spre
produsele tipic grãdinãreºti.
Oferta Leier în ceea ce
priveºte pãmântul pentru flori
ºi produsele de amenajare a
grãdinilor (cum ar fi scoarþa de
copac) dovedeºte cã lumea nu
poate sã treacã pur ºi simplu
indiferentã pe lângã firma
Leier. 
SC LEIER ROM SRL
• Sediul central:
400114 – Str. Memorandumului, Nr. 5,
Cluj Napoca, Jud. Cluj
• Punct de lucru:
517788 – Dumbrava, Com. Unirea f.n.
Jud. Alba
Tel.: +40 258 876.248
Fax: +40 258 876.268
E-mail: cristian.suciu@leier.ro
www.leier.eu

Horitschon Spar, Austria (1998)

Jánosháza, Ungaria (2005)

Neudörfl, Austria (2000)

Ács, Ungaria (1994)

Gönyü, Ungaria (1999)

Feistritz, Austria (2005)

Jánosháza, Ungaria (2006)

ALTE DOMENII DE ACTIVITATE

priveºte producþia de elemente de pavaj. Noua
serie de plãci Euroline
oferã
nenumãrate
posibilitãþi de amenajare a clãdirilor
publice, a pieþelor,
teraselor, treptelor,
a iazurilor din grãdini, a piscinelor etc.

Construcþii industriale la cheie
Ritmul construcþiilor din România este din ce în ce mai alert. Acest lucru îi determinã pe investitori sã
caute soluþiile cele mai eficiente din punctul de vedere al termenului de realizare ºi al calitãþii lucrãrilor
executate. Iatã de ce proiectanþii, constructorii ºi furnizorii de materiale care oferã aceste condiþii sunt o
garanþie a unui parteneriat motivat pentru orice investitor. Remco este un asemenea partener pe care vã
puteþi baza. Argumentele concrete ni le furnizeazã dl Ciprian Nanu, directorul de dezvoltare al firmei.
Reporter: În prezent se remarcã
„apetitul investitorilor“ pentru construcþii bazate pe structuri metalice.
În ce constã oferta Remco?
Ciprian Nanu: Remco România
proiecteazã, produce ºi monteazã
hale industriale din structuri metalice
prefabricate în proporþie de 100%.
Oferta noastrã se adreseazã tuturor
firmelor ce doresc investiþii „greenfield“, în orice sector de activitate, în
special în dezvoltarea spaþiilor de
distribuþie ºi logisticã, producþie
industrialã ºi depozite. Proiectarea
se executã în biroul din Bucureºti,
producerea structurilor efectuându-se
în 5 locaþii special selectate pentru a
asigura o calitate corespunzãtoare a
produselor noastre, conform cerinþelor comunitãþii europene.
R: Piaþa concurenþialã a materialelor de construcþii a dus la o
departajare a firmelor furnizoare,
în funcþie de performanþele pe
care le asigurã: durabilitate,
calitate ºi preþuri atractive.
Rãspundeþi unor asemenea exigenþe ºi unde vã aflaþi din acest
punct de vedere?
C.N.: Firma noastrã este în
mãsurã sã satisfacã cerinþele
clienþilor noºtri, pe orice palier de
ambiþie ar fi poziþionaþi. Cei peste
300.000 de metri pãtraþi deja contractaþi în România sunt o carte de
vizitã cu care ne mândrim, atât în
ceea ce priveºte profilul clienþilor
noºtri, cât ºi realizarea efectivã a
proiectelor noastre. Am început sã
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construim în România din anul 1996,
calitatea lucrãrilor fiind superioarã
celorlalte soluþii constructive locale.
Sistemul de construcþii Remco
Building Systems ºi-a câºtigat
valoarea în timp, oferind o soluþie
simplã ºi eficientã de construcþie
pentru orice tip de clãdire industrialã.
R: Uneori se evitã folosirea construcþiilor metalice pentru cã provoacã aºa-zisele „punþi termice“.
Oferta dumneavoastrã eliminã
acest inconvenient?
C.N.: Sistemul Remco oferã
soluþii de rezolvare a oricãror probleme tehnologice de construcþie,
pentru orice industrie, chiar dacã
este alimentarã sau farmaceuticã.
Flexibilitatea sistemului Remco permite inginerilor noºtri proiectanþi sã
gãseascã soluþii pentru oricare
dintre subiectele sensibile ce pot
apãrea datoritã tehnologiilor sau
condiþiilor locale, din oricare zonã a
României.
R: În ce mãsurã produsele dumneavoastrã pot fi folosite ºi în
construcþia de locuinþe unde ritmul va fi în continuã creºtere?
C.N.: Sistemul de construcþii
Remco este caracterizat prin
oferirea de soluþii constructive pentru clãdiri industriale cu deschideri
de peste 20 de metri ºi suprafeþe de
peste 2.000 de metri pãtraþi. Evident
cã se pot construi ºi alte tipuri de
clãdiri industriale, dar noi promovãm
pe piaþa româneascã numai soluþii
eficiente pentru clãdiri industriale.

Acest sistem nu este aplicabil în
construcþiile rezidenþiale, aºa cum
este gândit în prezent acest segment în România.
R: Aveþi un sistem de distribuþie
care sã asigure solicitãrile la
nivelul întregii þãri?
C.N.: Biroul central al firmei
Remco România este în Bucureºti,
iar în þarã lucrãm cu un network de
firme partenere, independente, specializate în montajul halelor industriale, în zona lor de referinþã. Aceste
firme sunt responsabile cu toate
activitãþile ce implicã montajul halelor
Remco, dar sunt considerate „ochii
ºi urechile“ noastre în teritoriu, promovând sistemul nostru de construcþii oricãror investitori interesaþi
în a construi de la zero o nouã
investiþie industrialã.
R: Ce proiecte importante aveþi
în derulare?
C.N.: Suntem în curs de
finalizare a unor investiþii însumând
peste 45.000 de metri pãtraþi în Ruse,
Tg.-Mureº, Bucureºti. În aceastã
toamnã, ne vom ocupa de realizarea
unor proiecte în domeniul logisticii în
estul Bucureºtiului (pentru un dezvoltator de parcuri industriale) ºi
Borº, judeþul Bihor (pentru o firmã de
transport belgianã). Numai aceste
proiecte însumeazã peste 30.000 de
metri pãtraþi. Tot în aceastã toamnã,
vom finaliza o unitate de fabricaþie a
produselor metalice în sud-estul
Bucureºtiului. 
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Tehnologie nouã – Ruukki Cor-Ten®
Din punct de vedere arhitectural, oþelul Cor-Ten® este
un material interesant, dar în acelaºi timp inovator.
Clãdirile la care a fost folosit acest material pentru placãrile
faþadelor sunt considerate ca fiind reprezentative, creaþii ale
unor arhitecþi foarte cunoscuþi.
Compoziþia oþelului Cor-Ten® rezistent la coroziune a fost
elaboratã în Statele Unite ale Americii la începutul secolului
al XX-lea. Au fost studiate diferite oþeluri în aliaj cu alte
metale. S-a descoperit cã oþelul cu un aport de cupru are o
rezistenþã semnificativ mai mare la coroziune. Acest tip de
oþel a fost creat ºi patentat în 1933 sub denumirea de
Cor-Ten®. Compoziþia chimicã originalã conþine un amestec
de siliciu, cupru, nichel, crom ºi fosfor.
Acest oþel a fost folosit pentru prima datã la fabricarea
vagoanelor pentru transportul cãrbunilor. Cu timpul, aria lui
de utilizare s-a lãrgit, azi fiind folosit în construcþia de
poduri, instalaþii industriale chimice ºi petrochimice, dar mai
ales pentru producerea de containere pentru liniile maritime
având costuri de întreþinere de patru ori mai mici, rezervoare ºi cisterne de apã, remorci, coºuri (hornuri) etc.
În ultimii ani, s-a început folosirea pe scarã din ce în ce mai
largã ca placaj de tablã pentru faþade sub formã de casete
sau profile ondulate.
Caracteristici
Oþelul carbonic este un material ce reacþioneazã la
umezealã ºi la oxigenul din atmosferã. Reacþiile care au loc
pe suprafaþa materialului se numesc coroziune, iar în urma
acestui proces oþelul se acoperã cu o patinã (ruginã). Când
atmosfera se umezeºte, materialul este din nou supus
coroziunii ºi, în timp, rugina va sãpa adânc în material afectând structura oþelului.
În cazul oþelului Cor-Ten® acest proces se desfãºoarã
diferit. Printr-o uscare rapidã a produsului coroziunii, acesta
se acoperã cu oxid de fier care împiedicã sau chiar încetineºte procesul de coroziune. Pentru exemplificare: un oþel
obiºnuit carbonic pierde în 10 ani 200 μm din grosime, în
timp ce Cor-Ten® numai 30-75 μm. Aceastã pierdere de material în cazul oþelului Cor-Ten® se înregistreazã în primii 2 ani.
Dupã aceea procesul de coroziune se opreºte, în condiþiile

în care se asigurã uscarea elementelor de la suprafaþã, astfel încât acestea sã nu se afle tot timpul într-o stare de
umezealã. Oþelul va cãpãta o culoare caracteristicã ce se
poate schimba în timp de la roºu-brun spre roºu-purpuriu
(în funcþie de condiþiile atmosferice).
Cerinþe în construcþii
Oþelul tip Cor-Ten® poate fi folosit în producerea
casetelor sau a profilelor ondulate de faþadã. Þinând cont
de desfãºurarea procesului de coroziune în primii 2 ani ºi
posibilitatea de „spãlare“ a unor produse de pe suprafaþã,
se considerã necesarã montarea de accesorii care sã aibã
rolul de a direcþiona apa din precipitaþii de pe faþadã. În
acelaºi timp cu oþelul Cor-Ten® pot fi folosite materiale de
pe care se poate îndepãrta cu uºurinþã rugina rezultatã în
urma umezelii: aluminiu anodic, oþel inoxidabil, neopren,
plãci ceramice, sticlã. Folosirea betonului, a oþelului neprotejat cu sistem de protecþie, a þiglei ceramice, pietrei ºi a
lemnului este problematicã. O mare atenþie trebuie acordatã etanºãrii între diverse materiale, pentru cã unele
materiale pot absorbi apa ºi pot provoca coroziune la contactul cu oþelul Cor-Ten®. De asemenea, este important ca
procesul de coroziune sã se desfãºoare concomitent pentru întreg ansamblul de materiale, ºi atunci nu existã diferenþã de culoare între elemente diferite. De aceea, e bine
ca suprafeþele înclinate placate cu acest oþel sã respecte
toate acelaºi unghi. Este recomandabil sã se utilizeze
îndeosebi pereþi verticali.
Din aceleaºi cauze, elementele care urmeazã sã fie
montate trebuie depozitate în aceleaºi condiþii ºi în acelaºi
loc, chiar aºezate în aceeaºi direcþie. În timpul montajului,
se folosesc unelte curate, deoarece orice impuritate poate
afecta culoarea faþadei. Pãrþile inferioare ale profilelor din
sistemul de susþinere a placãrii trebuie montate la o anumitã înãlþime ca sã nu atingã pãmântul.
Oþelul Cor-Ten® este un material cu suprafaþã matã ce
reduce reflexia luminii, caracteristicã pentru alte tipuri de
materiale pe bazã de oþel. Acest tip de oþel este 100% ecologic deoarece poate fi reciclat. În urma acestui proces nu
rezultã substanþe nocive pentru mediul înconjurãtor –
deoarece lipsesc aditivii de vopsire ºi alþi compuºi chimici
din compoziþia acestuia.
Ruukki activeazã în România din anul 2001 ca reprezentantã a grupului finlandez Rautaruukki, în prezent cel
mai mare furnizor de oþel ºi produse din oþel din Europa de
Nord, inclusiv Þãrile Baltice. Cu o experienþã de peste
patruzeci de ani pe piaþa mondialã de profil, Ruukki este
apreciat ca un partener de încredere ºi un important furnizor de soluþii metalice complete în domeniul construcþiilor
civile, industriale ºi infrastructurã.
Ruukki îºi desfãºoarã activitatea în 23 de þãri ºi are un
numãr de 14.500 de angajaþi. Acþiunile companiei sunt cotate
la Bursa din Helsinki (corporaþia Rautaruukki: RTRKS).
Rautaruukki Corporation activeazã din anul 1960. Din anul
2004, numele de marketing al corporaþiei este Ruukki.

www.ruukki.com
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De ce sã alegem Complexul rezidenþial
„La Rivierre“?
CONFORT MAXIM, SIGURANÞÃ PENTRU O VIAÞÃ LINIªTITÃ
Ana-Maria Preda, director vânzãri
Piaþa imobiliarã s-a stratificat pe mai multe niveluri, casele noi – amplasate în cartierele rezidenþiale, apãrute în jurul marilor
oraºe – au devenit tot mai tentante pentru români.
Complexul „La Rivierre“ este o investiþie de amploare care va cuprinde un cartier de 60 de vile de lux, P+M, situat într-o
zonã splendidã, în apropierea râului Argeº, la cca 800 m de Autostrada Bucureºti-Piteºti, Km 30 – ceea ce îi conferã zonei un
statut privilegiat.
Acest cartier rezidenþial îþi permite sã locuieºti în mijlocul naturii, având parte de tot confortul. În acelaºi timp prezintã ºi o
multitudine de avantaje: accesul ºi distanþa faþã de oraº, dar mai ales faþã de locul de muncã.
„La Rivierre“ reprezintã alegerea perfectã: un cartier localizat la 10 minute de oraº, pe un drum naþional, dar
amplasat la câteva sute de metri de ºosea, pentru ca traficul greu sã nu te dezavantajeze cu nimic.

De ce o casã ºi nu un apartament?
Liniºtea unei case este incomparabilã cu cea pe care þi-o oferã un
apartament. Fiecare casã este total
independentã de cealaltã; astfel nu vei
fi nevoit sã mai auzi zgomotele
vecinilor, poþi în sfârºit sã te bucuri de
spaþiul tãu propriu fãrã sã te simþi invadat de prezenþa altor colocatari, þinând
cont cã suprafaþa medie a terenului
este de 800 mp ºi suprafaþa utilã între
250 ºi 300 mp.
Intimitatea oferitã de grãdina proprie, terasa cu ieºire în mijlocul unei
peluze minunate unde sã te relaxezi cu
familia ºi prietenii, posibilitatea construirii unei piscine de 80 mc, ar fi alte
avantaje demne de luat în seamã.
De asemenea, garajul în curtea proprie (atât acoperit, cât ºi acel spaþiu
disponibil pentru o a doua maºinã) te va
scuti de dezamãgirea de a nu gãsi un loc
de parcare, de spaima cã îþi poate zgâria
cineva maºina ori, ºi mai rãu, de furtul ei
sau al unui obiect din ea.
Când te muþi, îþi doreºti ca noua casã
sã-þi ofere mai mult decât ai avut pânã în
acel moment. Acest cartier rezidenþial îþi
asigurã securitate ºi îþi satisface nevoia
de comunicare, pentru cã vecinii fac
parte cam din aceeaºi categorie socialã
cu tine. Este mult mai uºor sã-þi pãzeºti
proprietatea într-un cartier rezidenþial
unde existã supraveghere electronicã,
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pazã umanã ºi împrejmuirea complexului, având, în acelaºi timp, avantajul cã
se aflã aproape de o localitate, nicidecum în mijlocul pustietãþii.
Ce înseamnã calitatea când vorbim
despre o locuinþã?
Pe aproape orice teren se poate construi (cu costuri mai mari sau mai mici),
dar nu toate terenurile se comportã la fel
în timp (ºi aici nu vorbim doar despre
suprafaþa pe care se construieºte casa,
ci ºi despre suprafaþa amenajatã ca
grãdinã sau curte).
Astfel, noi am ales o zonã înaltã, neinundabilã, amplasatã într-un peisaj
atractiv, alimentare cu apã de calitate
excepþionalã, din puþuri de mare
adâncime – 170 m; alei de acces de 7 m
lãþime, cu o bandã de 3,5 m pe sens; sisteme de canalizare separate pentru ape
menajere ºi ape pluviale; staþie de epurare ecologicã pentru ape uzate, precum
ºi zonã comercialã, ºcoalã, grãdiniþã,
punct medical ºi farmacie, lãcaº de cult,
club, teren de tenis ºi parc de joacã pentru copii; sisteme de telefonie, televiziune prin cablu, internet, supraveghere
video etc.
Un alt aspect, care ar putea sã vã
intereseze, este calitatea materialelor de
construcþie, iar în cazul „La Rivierre“,
acestea sunt de ultimã generaþie.
Structura de rezistenþã a caselor este
pe cadre din beton armat cu zidãrie portantã din cãrãmidã Porotherm, de 30 cm
grosime la exterior ºi 25 cm grosime la
interior, calculate pentru cutremure de
8,5 grade pe scara Richter.
De asemenea, un punct foarte important în conceperea acestor case l-a
reprezentat mãrirea confortului termic
ºi reducerea consumului de energie.

Pardoselile de la parter au un strat termoizolant din polistiren extrudat de 3,0 cm,
iar faþadele sunt protejate cu termosistem
de 6,0 cm grosime de la Baumit, peste
care se aplicã tencuiala decorativã.
Învelitoarea este din tablã profilatã tip
þiglã, producþie Plannja Suedia.
Pentru finisajele interioare s-au folosit:
 tâmplãrie PVC armat ºi geam termopan, producþie Rehau;
 parchet laminat de calitate superioarã importat din Germania;
 gresie ºi faianþã import Spania ºi Italia;
Încãlzirea este independentã pentru fiecare casã ºi de ultimã generaþie
(consum mic, fiabilitate mare).
Reþeaua de internet ºi cablu TV este
pe fibrã opticã. La garaje se vor folosi uºi
secþionale automatizate (cu comandã
electricã), tip HORMANN, Germania.
Datoritã volumului mare de forþã de
muncã concentratã pe aceste lucrãri,
dotãrii cu utilaje performante ºi asigurãrii
unui flux permanent de materiale, vã
garantãm termene scurte de finalizare
a construcþiilor. Lucrãrile pentru primul
cvartal de 20 de vile au fost demarate la
începutul anului 2007, iar primele 15 vile
vor fi date în folosinþã în luna octombrie
a acestui an.
Calitatea lucrãrilor ºi confortul
sunt principala noastrã preocupare.
Vã invitãm sã vã convingeþi!
Un prim contact cu ofertanþii de
la Corsarul Roºu îl puteþi avea apelând
la tel.: 0246-270.557, fax: 0246-270.564,
e-mail: corsaru_rosuimpex@yahoo.com. 
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Mortare de subturnare marca PAGEL
Ioan SOLACOLU – director executiv
Societatea PAGEL ROMÂNIA este unic reprezentant ºi distribuitor în România al cunoscutului
producãtor german PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una
dintre companiile de top din domeniul sãu de activitate.
Compania noastrã dezvoltã, produce ºi distribuie – în întreaga lume – mortare speciale,
mortare de subturnare, sisteme de reparare a betonului ºi pardoseli industriale, multe dintre ele
repurtând succes d at o ri t ã n i vel u l u i recunoscut al calitãþii lor. În acest mod, satisfacþia clienþilor
reprezintã principalul scop al activitãþii noastre atât în prezent, cât ºi în viitor.
Gama de produse a firmei PAGEL
SPEZIAL-BETON este compusã
dintr-o mare varietate de mortare
(betoane fine) speciale predozate ºi
vopsele acrilice. Ceea ce le face
„speciale” sunt calitãþile ieºite din
comun, pe care toate aceste mortare
reuºesc sã le atingã, datoritã materialelor de înaltã calitate ºi rezistenþã
din care sunt alcãtuite ºi aditivilor
speciali ce intrã în componenþa lor.
Dintre aceste calitãþi amintim: nu au
contracþii la uscare, iar mortarele din
clasa V au chiar expansiune controlatã de 1%; au rezistenþe iniþiale ºi
finale deosebit de mari (de la circa
45 N/mm2 la 24 h pânã la 165 N/mm2
la 90 de zile); fiind predozate, sunt
foarte uºor de preparat doar prin
adãugarea apei; toate pot fi aplicate
atât manual, cât ºi mecanizat; cele
fluide sunt autocompactante (nu
necesitã vibrare) ºi autonivelante,
sunt în mare mãsurã impermeabile;
au rol de protecþie anticorosivã pentru
beton ºi metal; cu ele se realizeazã
atât repararea, cât ºi protecþia anticorosivã a elementelor din beton;
sunt foarte rezistente la cicluri de
îngheþ-dezgheþ ºi la sãrurile (substanþele) folosite pentru dezgheþ etc.
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Ori de câte ori este necesarã o
transmisie durabilã a forþelor în
stratul suport din beton sau o legãturã strânsã între utilaje ºi fundaþia
din beton, mortarele de subturnare
Pagel îºi dovedesc utilitatea. Ele
garanteazã o subturnare optimã ºi
pot fi folosite oriunde existã necesitatea unui element cu rezistenþe
deosebit de mari, în special la compresiune sau oriunde se doreºte
descãrcarea unor forþe deosebit de
mari cãtre o altã parte constructivã.
Principalele mortare de subturnare pe care le oferim sunt:
1. V1 Pagel este un mortar pe
bazã de ciment care are urmãtoarele
proprietãþi:
 capacitate mare de curgere de
peste 120 de minute;
 creºtere de volum controlatã
care asigurã o legãturã strânsã între
utilaje ºi fundaþia din beton;
 rezistenþe iniþiale ºi finale mari;
 nu fisureazã chiar ºi la un raport
scãzut a/c=0,35;
 este admis ºi în instalaþii de apã
potabilã;
 este
autocompactant ºi nu
necesitã vibrare;

este rezistent la îngheþ-dezgheþ
ºi la acþiunea sãrurilor de dezgheþ.
Dintre domeniile de utilizare ale
mortarului de subturnare V1 Pagel,
amintim:
 turbine, generatoare, compresoare,
motoare Diesel ºi alte instalaþii cu
vibraþii mari;
 subturnarea cuzineþilor de poduri;
 subturnarea cãilor de rulare ale
macaralelor;
 subturnarea stâlpilor metalici ºi
din beton;
 monolitizarea ºi pozarea prefabricatelor din beton;
 subturnarea
buloanelor de
ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.


2. V14 Pagel este un mortar de
subturnare pe bazã de ciment care
are consistenþã plasticã ºi urmãtoarele proprietãþi:
 creºtere de volum controlatã;
 consistenþã plasticã; la o compactare bunã este stabil, impermeabil faþã de apã;
 nu conþine cloruri, cimenturi
aluminoase sau alte materiale care
sã favorizeze coroziunea;


nu are contracþii la uscare;



rezistenþe iniþiale ºi finale mari.
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Dintre domeniile de utilizare ale

rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la

Mortarul reduce costurile datoritã

mortarului de subturnare V14 Pagel,

sãruri de dezgheþ, impermeabil

timpilor mai scurþi de lucru, este

amintim:

la apã.

impermeabil la apã, este autonive-



subturnare la construcþii de

oþel sau beton, fixatori, elemente
prefabricate;


umplere de rosturi la elemente

prefabricate;


poate fi folosit ºi ca mortar de

reparaþii pentru tavane ºi pereþi;


monolitizarea ºi pozarea pre-

fabricatelor din beton.
Mortarul poate fi completat cu
V14 S Pagel mortar rapid de subturnare cu consistenþã plasticã.



V2/40 Pagel poate fi utilizat la:


lant ºi nu necesitã vibrare.

turbine, generatoare, compre-

soare, motoare Diesel ºi alte instalaþii
cu vibraþii mari;


subturnarea

cuzineþilor

de

poduri;


subturnarea cãilor de rulare ale

macaralelor;


monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor de beton;


tarului VB3 Pagel sunt urmãtoarele:


subturnarea capacelor de canal;



lucrãri mici de reparaþii la beton,

borduri de trotuare, trepte;


monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor din beton.

subturnarea stâlpilor metalici ºi

de beton;


Domeniile de utilizare ale mor-

subturnarea buloanelor de

ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.
3. V2/40 Pagel este un mortar

Gama de produse prezentate
poate fi completatã cu:


V40 Pagel mortar de reparaþii

betoane marca B35-B45;


V1A Pagel mortar de subtur-

nare cu fibre de oþel;

rapid de subturnare pe bazã de

4. VB3 Pagel este un mortar

ciment ºi are urmãtoarele proprietãþi:

ultrarapid pe bazã de ciment care

poate fi pus sub sarcinã dupã

atinge o rezistenþã la compresiune



VS Pagel mortar de umplere rosturi;

(8 N/mm2 dupã 30 minute) suficientã



V15 Pagel mortar de subturnare



2 ore chiar ºi la +5 0C;


nu conþine cloruri;
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pentru a putea fi pus sub sarcinã.



V14 UW Pagel mortar de tur-

nare sub apã;

cu agregat bazaltic. 
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Sisteme moderne
de impermeabilizare a betonului
TEHNOLOGIA KRYTON
În completarea pachetului de soluþii, produse ºi servicii pe care societatea Anticorosiv le oferã
partenerilor sãi, se aflã ºi sistemele Kryton de impermeabilizare ºi autoreparare a betonului. Aceste
sisteme, distribuite pe 5 continente, ºi-au demonstrat adaptabilitatea ºi fiabilitatea într-o gamã largã de
aplicaþii ºi condiþii de mediu, fiind utilizate la structura de rezistenþã a podurilor ºi barajelor, conducte de
aducþiune ºi rezervoare, clãdiri tip zgârie-nori etc.
CONCEPTUL KRYTON
Principiul care stã la baza impermeabilizãrii chimice
este prevenirea circulaþiei apei în interiorul betonului prin
blocarea porilor ºi a reþelei capilare. Iar capacitatea de
autoreparare a betonului prin utilizarea sistemului
Kryton este una dintre cele mai importante caracteristici ale acestei metode de impermeabilizare.
PRODUSELE KRYTON
Krystol Kim este un aditiv de impermeabilizare pe
bazã de ciment ºi compuºi organici speciali, care se
adaugã în compoziþie la turnarea betoanelor. Componenta
organicã reacþioneazã cu apa ºi particulele nehidratate
din beton, formând milioane de cristale aciculare, care
se dezvoltã rapid în masa betonului pentru a umple porii
ºi golurile microscopice, asigurând astfel impermeabilizarea structurii de beton.
Tehnologia Kim stimuleazã procesul natural de
hidratare a betonului ºi reduce riscul de apariþie a
fisurilor de contracþie. Kim posedã capacitatea unicã de
autoreparare. Astfel, în lipsa apei sau a umiditãþii,
produºii chimici rãmân în stare inactivã. Fisurile rezultate mult dupã perioada de întãrire a betonului se vor
remedia prin reactivitatea compuºilor organici în prezenþa
apei sau a umiditãþii. Aceste fisuri se vor autorepara fãrã
costuri suplimentare ºi fãrã intervenþii ulterioare.
Krystol T1&T2 este un sistem de impermeabilizare a betonului deja existent. Produsele
sunt materiale pe bazã de
ciment ºi aditivi speciali care se
amestecã cu apa ºi se aplicã cu
bidineaua pe suprafaþa betonului.
Acest sistem are avantajul cã se
aplicã inclusiv pe suprafeþe umede.
Krystol T1&T2 reacþioneazã
chimic în prezenþa apei, în masa
betonului formând cristale care
blocheazã porii din structura
de beton ºi obtureazã fisurile
acestuia. Presaturarea sau, ulterior,
reumezirea suprafeþei va extinde
difuzia în profunzime a compuºilor organici.
 Pe mãsurã ce apa penetreazã betonul, tehnologia Krystol
creeazã o reacþie între apã ºi
particulele de ciment nehidratate.
 Reacþia produce creºterea
cristalelor de hidratare umplând
porii ºi capilarele masei de beton.
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 În timp, aceastã reacþie va continua în masa
betonului pentru a crea o structurã care este, virtual,
impermeabilã.
 Aceastã reacþie continuã în timp, activându-se la
fiecare nouã penetrare a apei, pe întreaga duratã de
viaþã a betonului.
Krystol Plug este un ciment hidraulic cu prizã ultrarapidã, livrat sub formã de pulbere, care, atunci când
este amestecatã cu apa, stopeazã rapid infiltraþiile sau
scurgerile de apã.

Care sunt avantajele tehnologiilor Krystol – Kryton
 Tehnologia Krystol este Integralã. Ea poate fi aplicatã pe suprafeþele de beton existente sau în betonul
proaspãt prin aditivare.
 Tehnologia Krystol este Permanentã. Odatã aplicatã nu va necesita niciodatã reaplicãri.
 Tehnologia Krystol nu necesitã reparaþii costisitoare, reducând eficient atât riscurile, cât ºi costurile.
 Tehnologia Krystol este certificatã pentru contactul direct cu apa potabilã.
Recomandãri de utilizare
• Piscine ºi amenajãri acvatice
• Rezervoare de apã
• Parcãri complexe
• Tancuri de apã rezidualã
• Conducte ºi canalizãri
• Staþii de tratare ºi epurare a
apelor uzate
• Tuneluri, pasaje
• Planºee, grinzi
• Poduri ºi viaducte
• Subsoluri cu igrasie
• Aplicaþii arhitecturale
• Toate fundaþiile ºi construcþiile subterane
• Canale de irigaþii
• Turnuri de rãcire
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Calculul ºi proiectarea structurilor din oþel
ºi mixte oþel-beton la acþiunea focului
NORME EUROCODE
prof. dr. ing. Dan DUBINÃ, º. l. dr. ing. Raul ZAHARIA –
Universitatea „Politehnica“ Timiºoara
Rezistenþa la foc a construcþiilor metalice ºi mixte oþel-beton poate fi determinatã utilizând metode
simplificate, pe bazã de tabele sau formule de calcul, prevãzute în normativele europene. Pentru situaþii
deosebite, în cazul unor structuri complexe sau al unor cerinþe particulare, pot fi necesare atât efectuarea
unei analize numerice avansate utilizând programe de calcul specializate în analiza termicã ºi mecanicã a
structurilor supuse la acþiunea temperaturilor înalte, cât ºi stabilirea unor scenarii de foc pe baza
modelelor de „foc natural“.
Siguranþa la foc a unei structuri
presupune atingerea urmãtoarelor
obiective:
 asigurarea capacitãþii portante
a structurii de rezistenþã a construcþiei pentru o perioadã de timp;
 limitarea prin proiectare a
generãrii ºi rãspândirii focului în
construcþie;
 limitarea prin proiectare a
rãspândirii focului cãtre construcþiile
învecinate;
 posibilitatea pãrãsirii clãdirii
de cãtre ocupanþi sau a salvãrii
acestora;
 garantarea siguranþei echipei
de salvare.
Asigurarea acestor obiective se
face printr-o serie de mãsuri active ºi
pasive.

Mãsurile active sunt reprezentate
de toate mijloacele care se activeazã
în momentul izbucnirii unui incendiu,
cum ar fi sistemele automate de
detecþie ºi stingere a focului.
Între mãsurile pasive se pot enumera: asigurarea corespunzãtoare a
cãilor de evacuare în funcþie de
specificul ºi particularitãþile clãdirii,
protejarea sau eliminarea surselor
potenþiale de incendiu în momentul
proiectãrii clãdirii, limitarea propagãrii focului printr-o compartimentare adecvatã ºi, nu în ultimul rând,
asigurarea prin proiectare a unei
rezistenþe corespunzãtoare la acþiunea temperaturilor înalte care pot
apãrea în cazul unui incendiu, pentru elementele structurii portante a
clãdirii, pentru durata impusã de
rezistenþã la foc.

Fig. 1: Variaþia rezistenþei ºi rigiditãþii oþelului în funcþie de temperaturã

În România, normativul P 118/99
oferã condiþiile tehnice de proiectare
ºi realizare a construcþiilor pentru
protecþia la acþiunea focului ºi furnizeazã informaþii privind modul de
asigurare a mãsurilor enumerate
mai sus, în funcþie de specificul
c l ã d i r i i . Normativul stabileºte
încadrarea clãdirilor în cinci grade
de rezistenþã la foc, în funcþie de
durata minimã de rezistenþã la foc a
elementelor structurii portante. Pânã
nu demult însã, în România nu au
existat normative care sã stabileascã o metodologie de evaluare
prin calcul a rezistenþei la foc a elementelor structurale aflate într-o
anumitã stare de solicitare.
PRINCIPII ALE VERIFICÃRII
ELEMENTELOR STRUCTURALE
LA ACÞIUNEA FOCULUI
Principiul care genereazã determinarea rezistenþei la acþiunea focului a unui element structural alcãtuit
din oþel sau din beton, este cã temperaturile înalte produse în cazul
unui incendiu reduc rezistenþa
ºi rigiditatea acestor materiale.
În figura 1 este arãtatã variaþia factorilor de reducere pentru rezistenþa
ºi modulul de elasticitate a oþelului
obiºnuit supus temperaturilor ridicate.
În momentul în care temperaturile de pe secþiunea transversalã a
unui element structural au determinat reducerea rezistenþei elementului sub nivelul efortului de calcul
produs de încãrcãri în situaþia de
incendiu, se considerã cã elementul
respectiv ºi-a epuizat capacitatea
portantã sub acþiunea focului.
continuare în pagina 46 
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Normativul european EN 1991-1-2
descrie acþiunile termice ºi mecanice
care trebuie luate în considerare
pentru o structurã supusã acþiunii
focului, oferind modelele de foc normalizate, modelul de foc parametric,
respectiv modele de foc natural,
prezentate în continuare.
 Curba de foc normalizatã ISO,
arãtatã în figura 2, deºi este internaþional recunoscutã ºi deosebit de
utilã pentru efectuarea experimentelor, reprezintã o modelare sãracã a
realitãþii, deoarece nu þine cont de
niciun parametru fizic, considerând
aceeaºi evoluþie a temperaturii în
timp pentru orice clãdire ºi, mai mult
decât atât, temperatura creºte continuu în timp. În realitate, evoluþia
temperaturii într-un compartiment
este direct legatã de o serie de parametri cum sunt: deschiderile, sarcina
termicã ºi viteza de propagare a
focului.
 Modelul de foc parametric
oferã curba timp-temperaturã în
funcþie de sarcina termicã ºi
deschiderile din pereþi ºi þine cont, de
asemenea, ºi de faza de regresie a
temperaturii (figura 2). Modelul este
însã limitat ca suprafaþã ºi înãlþime a
compartimentului de incendiu ºi presupune cã temperatura este aceeaºi
în întreaga clãdire, pe toatã înãlþimea,
din momentul izbucnirii incendiului.
 Modelul de foc natural „Two
Zone - One Zone“ este capabil
sã urmãreascã întreaga evoluþie

a incendiului, din momentul declanºãrii pânã în faza de „flashover” ºi
terminând cu regresia temperaturii,
reprezintã, în acest moment, modelul de calcul cel mai avansat de
evoluþie a temperaturii într-un compartiment de incendiu. Iniþial, înãlþimea compartimentului de incendiu
este împãrþitã în douã, o zonã superioarã de fum caldã ºi o zonã inferioarã rece. Trecerea de la modelul
cu douã zone de temperaturã la
modelul cu o singurã temperaturã pe
întreaga înãlþime a compartimentului
corespunde momentului „flashover“,
din care se poate considera cã
incendiul este generalizat în toatã
clãdirea. Acest fenomen se produce
în anumite condiþii, spre exemplu
atunci când temperatura gazelor
fierbinþi din zona superioarã a atins
500 0C. Având în vedere complexitatea ecuaþiilor de echilibru ale
masei ºi energiei utilizate pentru a
descrie miºcarea aerului cald în
interacþiune cu deschiderile ºi pereþii
compartimentului, este necesarã
dezvoltarea de programe de calcul
pentru determinarea curbelor de
temperaturã bazate pe acest model.
Un astfel de program este programul
„Ozone“ realizat la Universitatea din
Liege, în cadrul unei colaborãri cu
Departamentul de Construcþii
Metalice din cadrul Universitãþii
„Politehnica“ din Timiºoara. Aceastã
colaborare a fost iniþiatã în cadrul
programului european „Natural Fire

Fig. 2: Foc normalizat ºi foc parametric

Safety Concept“, în care au fost efectuate teste pentru validarea ºi
îmbunãtãþirea unor modele complexe de evoluþie a temperaturii
într-un compartiment de incendiu
ºi care a prevãzut ºi realizarea de
programe de calcul în care aceste
modele sã fie implementate. De altfel,
utilizarea conceptului de „foc natural“
este tot mai rãspânditã în cercurile
ºtiinþifice din întreaga lume, iar
ultima versiune a normei europene
EN 1991-1-2, care descrie acþiunile
termice ce trebuie luate în considerare pentru o structurã supusã
acþiunii focului, recunoaºte acest
concept.
Incendiul este considerat o acþiune excepþionalã ºi, la fel ca în cazul
încãrcãrii seismice, se considerã
coeficienþi de calcul reduºi ai acþiunilor, faþã de calculul la starea limitã
în combinaþia fundamentalã. Pentru
a obþine încãrcarea de calcul, relevantã în cazul acþiunii focului, cu
care se determinã efortul de calcul la
starea limitã de incendiu Ef i,d , se
utilizeazã urmãtoarea combinaþie
accidentalã:

unde:
Gk – este valoarea caracteristicã a
încãrcãrii permanente;
Qk,l – este valoarea caracteristicã a încãrcãrii variabile dominante;
Qk,i – sunt valorile caracteristice
ale celorlalte încãrcãri variabile;
γGA – este coeficientul parþial de
siguranþã pentru încãrcãrile permanente la starea limitã de incendiu,
γGA = 1,0;
Ψ1,l – este coeficientul de combinare pentru încãrcarea variabilã
dominantã;
Ψ2,i – este coeficientul de combinare pentru restul încãrcãrilor
variabile.
Existã trei posibilitãþi de verificare a capacitãþii portante a unui
element structural din oþel sub acþiunea focului:
Verificarea în domeniul timpului.
Se face verificarea cã timpul corespunzãtor ruinei elementului tf este
superior timpului cerut de rezistenþa
la foc treq:
tf > treq
continuare în pagina 48 
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Constructori de elitã
Începuturile societãþii dateazã din
anul 1956, odatã cu înfiinþarea Întreprinderii de ªantiere Construcþii –
Montaj Govora, transformându-se
apoi în Antrepriza de Construcþii
Industriale Rm. Vâlcea.
În anul 1991 s-a înfiinþat
SC Conexvil SA Rm. Vâlcea, societate comercialã pe acþiuni care executã majoritatea lucrãrilor de
construcþii:
 clãdiri rezidenþiale ºi nerezidenþiale;
 activitãþi de arhitecturã, inginerie
ºi servicii de consultanþã tehnicã
legate de acestea;
 lucrãri de drumuri ºi autostrãzi;
 fabricarea elementelor din beton,
de dulgherie ºi tâmplãrie;
 construcþii metalice ºi pãrþi
componente ale structurilor metalice;
 elemente de dulgherie ºi tâmplãrie din metal;

 instalaþii electrice, tehnicosanitare, termice interioare, inclusiv încãlzire prin pardosealã ºi alte
lucrãri de instalaþii;
 învelitori, ºarpante ºi terase;
 lucrãri de finisare;
 construcþii industriale metalice
ºi din beton armat;
 reparaþii curente ºi reparaþii
capitale la clãdiri;
 lucrãri de alimentare cu apã ºi
canalizare;
 confecþionarea ºi montarea
tâmplãriei din aluminiu, tâmplãriei
din PVC, a pereþilor cortinã;
 confecþionarea ºi montarea
sistemelor de faþade ventilate si
termoizolante;
 executarea lucrãrilor de sudurã
prin electrofuziune a þevilor din
polipropilenã;
 executarea ºi montarea balustradelor de inox.

Principalele obiective realizate
de SC Conexvil SA Rm. Vâlcea:
 Fabrica de pâine Govora;
 modernizarea ºi transformarea
sediului Romtelecom – Direcþia de
Telecomunicaþii, Vâlcea;
 sediul Bibliotecii Judeþene „Antim
Ivireanul“ – Râmnicu Vâlcea;
 sediul judeþean pentru unitãþile
din subordinea Ministerului Finanþelor
– Râmnicu Vâlcea;
 sediul Casei de Asigurãri de
Sãnãtate – Vâlcea;
 Centrul Comercial ºi de Afaceri
„River Plaza Mall“ Rm. Vâlcea;
Investiþii aflate în diverse stadii
de execuþie:
 vile în Ansamblul Rezidenþial
„Rubin Bucureºti – Bãneasa“;
 sediul Primãriei Mãdulari;
 extindere de spaþii cazare cu
155 de paturi – Spitalul Horezu;
 reabilitare de spaþii ºcolare –
Colegiul Economic Rm. Vâlcea. 
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Timpul corespunzãtor ruinei
elementului este timpul pentru care
rezistenþa elementului supus acþiunii
temperaturilor înalte atinge efortul
de calcul corespunzãtor produs de
încãrcãri în situaþia de incendiu.
Verificarea în domeniul încãrcãrii.
Se face verificarea cã la timpul cerut
de rezistenþa la foc treq rezistenþa
elementului Rd,fi este superioarã
efortului de calcul produs de încãrcãri în situaþia de incendiu:
Rd,fi > Ed,fi

pentru t = treq

Aceastã verificare este metoda
standard prezentatã în EN 1993-1-2.
Verificarea în domeniul temperaturii. Se face verificarea cã la
timpul cerut de rezistenþa la foc treq
temperatura pe secþiunea elementului
θ este mai micã decât temperatura
criticã:

θ < θcr pentru t = treq
Temperatura criticã pentru un
element structural din oþel este temperatura atinsã în secþiunea transversalã pentru care rezistenþa
diminuatã corespunzãtor acestei
temperaturi egaleazã efortul unitar
de solicitare, rezultat din combinaþia
excepþionalã de incendiu. Aceastã
verificare este valabilã în cazul elementelor pentru care nu trebuie
luate în considerare criterii de deformaþie sau fenomene de pierdere a
stabilitãþii. Relaþia între temperatura
critica θa,cr ºi gradul de utilizare
(solicitare) a elementului μ0 este
datã de expresia:

în care, gradul de utilizare μ0 se
poate determina cu relaþia:

μ0 = Efi,d / Rfi,d,0
unde:
Rfi,d,0 – este valoarea efortului
capabil la timpul t = 0;
Efi,d – este efortul de calcul produs de încãrcãri în combinaþia de
incendiu.
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Este de subliniat cã protecþia ter- unor formule sau nomograme de
micã a unui element structural din calcul, calibrate prin numeroase
oþel – care trebuie aleasã astfel încât, încercãri experimentale. Pentru elepe durata impusã de rezistenþa la mentele cu secþiune mixtã oþelacþiunea focului, temperatura în sec- beton, spre exemplu, Comitetul
þiune sã nu atingã temperatura cores- internaþional pentru dezvoltarea ºi
punzãtoare cedãrii elementului –, se studiul elementelor tubulare (Comite
determinã, în consecinþã, nu doar în International pour le Developpement
funcþie de masivitatea secþiunii et l`Etude de la Construction Tubulaire
transversale, dar ºi de gradul de – CIDECT) a editat un ghid de dimensionare care conþine 42 de nomosolicitare a elementului respectiv.
Având în vedere aspectele grame de calcul pentru capacitatea
prezentate, considerând ºi un sce- portantã a stâlpilor cu secþiune circunariu de foc realist ºi calculând larã sau pãtratã, umpluþi cu beton, în
funcþie de dimensiunile secþiunii, procorespunzãtor sarcina termicã, se
centul de armare, tipul de beton ºi
pot atinge timpi de rezistenþã la foc
lungimea de flambaj a stâlpului.
de pânã la 30 minute ºi chiar peste
Modelele de calcul avansate
aceastã valoare pentru structuri presupun analiza numericã cu ajumetalice neprotejate, la care, în mod torul unor programe de calcul speuzual, se impune o protecþie termicã cializate, dedicate analizei termice ºi
costisitoare, de cele mai multe ori în mecanice a structurilor supuse la
mod nejustificat.
acþiunea temperaturilor înalte, valiO alternativã la utilizarea pro- date prin încercãri experimentale.
tecþiei termice pentru elementele Modelele de calcul avansate sunt
metalice este ºi utilizarea soluþiilor aplicabile pentru orice tip de curbã
constructive cu elemente având secþi- de evoluþie a temperaturii în comparune compusã oþel-beton. Aceastã timentul de incendiu, inclusiv pentru
soluþie are dublul avantaj cã betonul modele de foc natural ºi pot fi utiarmat sporeºte capacitatea portantã lizate pentru analiza întregii structuri,
luând în considerare ºi efectele india elementului, atât la temperatura
recte ale acþiunii focului, cum ar fi
normalã, cât ºi în situaþia de incen- dilatarea elementelor structurale.
diu ºi cã, prin prezenþa betonului,
Schema din figura 3 ilustreazã
secþiunea se încãlzeºte mai lent, cu succint procedura de calcul a unei
avantaje directe în situaþia de incendiu. structuri la acþiunea focului ºi sinteMETODE DE CALCUL
tizeazã aspectele prezentate.
Normele europene oferã, în
În continuare este descrisã o
general, trei metode de calcul al aplicaþie pentru una dintre secþiunile
rezistenþei la acþiunea focului, care mixte din oþel-beton ale stâlpilor
structurii „Tower Center Internasunt prezentate în continuare.
Metoda tabelarã are la bazã obser- tional“ din Bucureºti. Aºa cum se
vaþiile fãcute în timpul experimentelor. aratã în figura 4, stâlpii sunt realizaþi
Este foarte simplu de utilizat, dome- cu secþiune dreptunghiularã din
niul de aplicabilitate fiind însã limitat, beton armat, având la interior câte
datoritã unui ansamblu de condiþii douã profile laminate europene
HEB, dispuse în cruce.
geometrice impuse
continuare în pagina 50 
secþiunilor. Aceastã metodã
se aplicã în mod uzual
în cazul elementelor
din beton sau mixte
oþel-beton, dar nu este
prezentã în normativul
EN1993-1-2 pentru calculul elementelor din
oþel la acþiunea focului.
Metodele simplificate de calcul permit
calculul capacitãþii porFig. 4: Stâlp HEB1000HEB500CEN
tante ultime pe baza
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Acest tip de secþiune nu se
regãseºte între tipurile de secþiuni
prevãzute în metoda tabelarã din EN
1994-1-2 ºi nu existã nici formule
simplificate pentru acest tip de
secþiuni. Singura modalitate de
determinare a rezistenþei la acþiunea
focului a secþiunii mixte rãmâne
metoda avansatã de calcul. Pentru
aceasta s-a utilizat programul de calcul SAFIR [11], dedicat analizei termice ºi mecanice a structurilor
supuse la acþiunea temperaturilor
înalte, dezvoltat la Universitatea din
Liege, Belgia. Acest program, la a
cãrui dezvoltare a participat ºi
Departamentul de Construcþii Metalice
ºi Mecanica Construcþiilor din cadrul
Universitãþii „Politehnica” din Timiºoara,
a fost validat prin comparaþia cu
numeroase încercãri experimentale,
precum ºi cu alte programe de profil
existente.
Calculul timpului de rezistenþã la
acþiunea focului a stâlpului se face în
douã etape. Într-o primã etapã a
analizei numerice, se determinã
evoluþia temperaturii pe secþiunea
transversalã a elementului, în funcþie
de aceasta þinând cont de pierderea
caracteristicilor mecanice ale materialelor ce compun secþiunea transversalã. Etapa a doua se referã la
analiza structuralã propriu-zisã, stabilind rãspunsul structurii sub acþiunea forþelor statice ºi a încãrcãrii
termice. Programul SAFIR permite o
analizã structuralã neliniarã, în paºi
de timp corespunzãtori creºterii temperaturii pe secþiune transversalã,
sub acþiunea încãrcãrilor statice
constante sau variabile în timp.
Prin încadrarea construcþiei în
gradul I de rezistenþã la foc, în conformitate cu „Normativul de siguranþã
la foc a construcþiilor – P118 -99“, s-a
impus pentru stâlpii structurii un timp
de rezistenþã la foc de 150 minute.
Îndeplinirea criteriului de rezistenþã a
stâlpului la acþiunea focului s-a verificat sub acþiunea eforturilor rezultate
din gruparea specialã de incendiu.
În conformitate cu norma europeanã
Eurocode 1, Partea 1.2 (pr EN 1991-1-2
Eurocode 1 0û Actions on Structures.
continuare în pagina 52 
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Part 1-2: General Actions – Actions
on Structures exposed to fire), precum ºi cu „Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale
ale construcþiilor din oþel – NP046“ ºi
„Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcþiilor din oþel – GP055/2000“ s-au
considerat ipotezele de încãrcare
permanentã (P), vânt (V) ºi utilã (U)
în urmãtoarele combinaþii:
C1: 1.00 x P + 0.50 x U
C2: 1.00 x P + 0.50 x V + 0.30 x U
Calculul stâlpului cu secþiune
mixtã a fost condus în douã etape:
 în prima etapã, se determinã
evoluþia temperaturii pe secþiunea
transversalã a elementelor (utilizând
curba de foc standardizatã ISO834,
în conformitate cu EN 1991-1-2 ºi
NPO46/2000 );
 în etapa a doua, s-a stabilit
rãspunsul elementului structural,
considerat izolat, sub acþiunea încãrcãrilor termice ºi a eforturilor statice
maxime obþinute din combinaþiile

de mai sus, corespunzãtoare grupãrii
speciale de incendiu.
Fiind doar un studiu preliminar, s-a
considerat doar verificarea stâlpului
HEB1000HEB500CEN cu secþiunea
din figura 4. În figura 5 este prezentatã discretizarea secþiunii transversale a stâlpului. Din motive de
simetrie, s-a reprezentat doar un
sfert din secþiunea transversalã.
Se pot distinge cele trei tipuri de
materiale folosite: secþiunile stâlpilor
din oþel, armãturile (considerate în
modelare cu forma rectangularã ºi
având o arie echivalentã cu aria
armãturii circulare) ºi betonul.
În urma calculului termic, se
obþine distribuþia temperaturilor pe
secþiunea transversalã. În figura 6
se aratã valoarea temperaturilor
dupã 150 minute de foc ISO (9 000 sec.).
Se poate constata cã tãlpile stâlpilor
ºi-au epuizat în mare mãsurã capacitatea portantã (având ºi temperaturi de peste 1000 0C), în timp ce
inimile stâlpilor ºi armãturile au o
rezervã apreciabilã de rezistenþã,

Fig. 5: Discretizarea secþiunii transversale a stâlpului

Fig. 6: Distribuþia temperaturilor pe secþiunea transversalã dupã 150 minute de foc ISO

având temperaturi mai scãzute. De
asemenea, secþiunea de beton are
încã un miez rece cu arie importantã. Existã deci, dupã 150 minute,
o rezervã semnificativã de capacitate portantã a secþiunii.
Îndeplinirea criteriului de rezistenþã a stâlpului la acþiunea focului
pentru limita de timp de 150 minute
depinde de gradul de utilizare a elementului structural, sub acþiunea
eforturilor rezultate din gruparea
specialã de incendiu, prezentate
anterior. în calculul stâlpului s-a considerat elementul izolat, cu o
sãgeatã iniþialã corespunzãtoare
imperfecþiunii echivalente date de
EN 1993-1-1 pentru secþiuni I,
asupra cãruia acþioneazã forþa axialã ºi momentele încovoietoare
maxime rezultate din combinaþiile
C1 ºi C2. S-au considerat în calcul
stâlpii cei mai solicitaþi de la parter
(înãlþime 5,4 m), etajele 1-3 (înãlþime
4,2 m), respectiv superiori etajului 3
(înãlþime 4 m).
Figura 7 aratã evoluþia în timp a
sãgeþii la mijlocul înãlþimii celui mai
solicitat stâlp de la parter, sub acþiunea eforturilor rezultate din gruparea specialã, pe mãsura creºterii
temperaturii pe secþiune. Elementul
nu îndeplineºte criteriul de rezistenþã, timpul de cedare de 141 minute
fiind inferior timpului impus de
150 minute.
Pentru stâlpii etajelor 1-3, aºa
cum se observã din figura 8, care
aratã caracteristica timp-sãgeatã la
mijlocul înãlþimii celui mai solicitat
element, la 9.000 de secunde (150
minute), stâlpul prezintã un comportament stabil, sãgeata fiind inferioarã valorii de 10 mm (H/420).
Elementul cedeazã sub acþiunea
temperaturii ºi a eforturilor rezultate
din gruparea specialã de incendiu
dupã aproximativ 231 de minute.
Aºa cum se observã din figura 9,
care aratã caracteristica timpsãgeatã la mijlocul înãlþimii celui
mai solicitat element de la etajele
continuare în pagina 54 
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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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Fig. 7: Caracteristica timp-sãgeatã la mijlocul înãlþimii stâlpului-parter

Fig. 8: Caracteristica timp-sãgeatã la mijlocul înãlþimii stâlpului-etaje 1-3

Fig. 9: Caracteristica timp-sãgeatã
la mijlocul înãlþimii stâlpului-etaje superioare
54

superioare etajului 3, la 9.000 sec.
(150 minute), stâlpul prezintã un
comportament stabil, sãgeata fiind
de aproximativ 6 mm (H/666).
Elementul cedeazã sub acþiunea
temperaturii ºi a eforturilor rezultate
din gruparea specialã de incendiu
dupã aproximativ 256 de minute.
În concluzie, stâlpii de tip
HEB1000HEB500CEN de la nivele
superioare parterului realizeazã în
totalitate timpul de rezistenþã la acþiunea focului de 150 minute sub acþiunea eforturilor maxime rezultate din
gruparea specialã de incendiu.
Protecþia cu mijloace adecvate ºi
agrementate tehnic este necesarã
doar pentru stâlpii parterului.
Aceastã concluzie este valabilã
doar pentru stâlpii cu secþiune
HEB1000HEB500CEN. Pentru celelalte tipuri de stâlpi ai structurii de
rezistenþã, din analiza gradelor de
utilizare, s-a apreciat un rezultat
similar, respectiv necesitatea protejãrii
elementelor parterului ºi, eventual, a
câtorva etaje imediat superioare.
Din pãcate, în þara noastrã, deºi
normativul pentru verificarea la foc
a elementelor structurale ale construcþiilor din oþel NP 046-200 ºi
ghidul pentru verificarea la foc a
elementelor
structurale
ale
construcþiilor din oþel GP 055-200
s-au publicat de câþiva ani ºi
existã câteva aplicaþii realizate pe
baza prevederilor din normativ,
existã încã reþineri la proiectarea
prin calcul a soluþiilor de protecþie
pasivã la acþiunea focului. În þãrile
UE, în SUA, Australia, Japonia etc.,
aceastã practicã a devenit curentã
în ultimele douã decenii. În aceste
condiþii, demonstrarea prin calcul a
rezistenþei la foc a stâlpilor structurii
„Tower Center International” va
rãmâne doar cu caracter informativ, întrucât, în final, se vor aplica
mãsurile clasice de protecþie la
foc. 
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Polistirenul extrudat XPS AplaXFoam
Atlas Corporation este unul dintre marii producãtori de materiale de construcþii
din România, cu o experienþã de peste 12 ani, ºi este recunoscut pentru
produsele ºi soluþiile complete de înaltã calitate pe care le oferã pieþei
româneºti.
Cum termoizolaþiile sunt o cate-

extrudat au o structurã

gorie importantã în activitatea com-

uniformã

paniei, iar polistirenul extrudat este

celule închise,

cel mai eficient material termoizolant

ceea ce le con-

– începând din acest an, Atlas

ferã

Corporation produce polistiren extru-

caracteristici

dat în Bucureºti, într-o fabricã ce

tehnice specifice: va-

funcþioneazã dupã cele mai înalte

loare scãzutã a conductivitãþii

tehnologii.

termice pe termen lung, rezistenþã

deteriorare sub acþiunea rãdãcinilor.

Datoritã tehnologiei de producere

mecanicã excelentã, lipsa capilari-

De asemenea, acest material este

prin extrudere, plãcile din polistiren

tãþii, rezistenþã ridicatã la umezealã,

curat, inodor ºi neiritant pentru piele.

din

anumite

rezistenþã la cicluri
îngheþ–dezgheþ,
durabilitate, rezistenþã înaltã
la difuzia vaporilor, rezistenþã la

Polistirenul extrudat XPS este

atât la termoizolaþii în medii umede

foarte cunoscut pentru fiabilitatea ºi

(fundaþii, socluri ºi terase), cât ºi la

rezistenþa superioarã la efectele dis-

termoizolaþii la pereþi, la interior sau

tructive ale naturii. Principalul atu al



exterior.

bun izolator termic (cu un coefi-

cient λ scãzut);


polistirenului extrudat este capaci-

slabã retenþie a apei ºi a

umiditãþii;

tatea acestuia de a împiedica cel

Pentru

mai bine pierderile de cãldurã.
Datoritã impermeabilitãþii sale net

Caracteristici:

mai

multe

detalii

despre polistirenul extrudat ºi

superioare polistirenului expandat,

punerea lui în operã, consultaþi

polistirenul extrudat se foloseºte

site-ul www.apla.ro.

Tabelul 1



rezistenþã mecanicã ridicatã;



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

presiune;


proprietãþi de autostingere;



stabilitate dimensionalã;



densitate omogenã în masã;



rezistenþã la atacul acizilor ºi al

bazelor;


inerþie la variaþiile de

temperaturã;


compatibilitate cu materialele

folosite în construcþii (ciment, gips);


uºor de transportat, tãiat ºi

aplicat;

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



curat, inodor, neiritant pentru piele;



menþinerea constantã în timp a

acestor proprietãþi.

Hidroizolarea structurilor în contact cu solul
SUPERFLEX MORE – hidroizoleazã sigur, simplu, permanent !

100 de litri acoperã 30 mp !
Condiþiile climaterice din întreaga Europã, inclusiv în România, au suferit modificãri în ultimii ani, precipitaþiile fiind mai
abundente ca volum ºi duratã. Ninsorile ºi ploile au condus atât la inundaþii pe suprafeþe mari, cât ºi la ridicarea nivelului
pânzei freatice ºi la stagnarea în teren a apei pe perioade lungi. În paralel, a crescut semnificativ ponderea construcþiilor
rezidenþiale ºi industriale cu subsoluri utilizabile (spaþii tehnice, garaje, spaþii de depozitare, camere de locuit etc.),
conducând la necesitatea dezvoltãrii unor materiale ºi tehnologii noi, ultraperformante, care rezolvã prompt ºi
eficient acuta problemã a hidroizolãrii fundaþiilor, subsolurilor, deci a structurilor aflate sub nivelul solului.
Dacã nu se iau în consideraþie solicitãrile generate de apã, solicitãri la
care va fi supusã, în mod real, construcþia, apar deseori deteriorãri în
zonele de contact cu solul. De aceea,
este foarte importantã analiza atentã ºi
cunoaºterea exactã a proprietãþilor
solului înaintea începerii lucrãrilor de
hidroizolare.
În principiu, aceste solicitãri se pot
împãrþi astfel:
 Umiditatea solului/apa de
infiltrare nestagnantã
Umiditatea solului: apa existentã
în sol se poate deplasa ascensional
prin capilaritate.
Apa de infiltrare nestagnantã:
apa de suprafaþã ºi de infiltrare, sub
formã lichidã, care picurã, fãrã a
exercita o presiune hidrostaticã asupra
hidroizolaþiei. În acest caz este necesar ca solul ºi materialul de umplere al
spaþiilor de lucru, pânã la o anumitã
adâncime sub talpa fundaþiei, sã fie
foarte permeabil (exemplu: nisip,
pietriº). Apa trebuie sã se poatã infiltra
liber pânã la nivelul pânzei freatice.
În cazul solurilor cu o permeabilitate
redusã, trebuie utilizat un drenaj
funcþional conform DIN 4095.
 Apa cu presiune/apa de infiltrare stagnantã
Apa care exercitã presiune din exterior
asupra construcþiei. Aceastã presiune

variazã în funcþie de coloana de apã.
Avem douã situaþii: apa de infiltrare
stagnantã ºi apa freaticã. În cazul
s o l u r i lo r c u o p e r m e a b il i t a t e
redusã (10-4m/s), trebuie luat în considerare faptul cã apa de infiltrare
pãtrunsã în spaþiile de lucru stagneazã temporar, exercitând presiune
hidrostaticã. Apa freaticã solicitã permanent construcþia.
DEITERMANN este producãtor de
materiale de construcþii încã din anul
1895. Folosind experienþa de 111 ani în
hidroizolaþii ºi o tehnologie ultramodernã, laboratoarele de cercetare ºi
dezvoltare din Germania au creat,
special, un produs care sã hidroizoleze rapid, sã fie simplu de aplicat,
ecologic ºi sã corespundã necesitãþilor
actuale ale pieþei. Astfel, indiferent
dacã este vorba de substrat din beton,
cãrãmidã, beton poros, zidãrie veche,
gresie calcaroasã, zidãrie de cãrãmidã
c u r os t u r i m a r i s a u c u rosturi
d e f i n i t iv e , SUPERFLEX MORE
hidroizoleazã sigur, simplu, permanent.
SUPERFLEX MORE este o hidroizolaþie pe bazã de bitum modificat cu
polimeri, mono sau bicomponentã,
foarte flexibilã, fãrã solvent, aplicabilã
cu mistria. Se utilizeazã pentru impermeabilizarea durabilã ºi sigurã a structurilor aflate sub nivelul solului.
SUPERFLEX MORE are o aderenþã

excelentã la substrat, flexibilitate
foarte bunã, putere de preluare a
microfisurilor, rezistenþã excelentã la
îmbãtrânire, apã ºi la alte substanþe
agresive aflate în mod natural în sol
(clasificate conform DIN 4030 foarte
agresive). Are rezistenþã foarte bunã la
apa cu un conþinut ridicat de sulfat
(pânã la 3.000 mg sulfat/litru de apã),
conform DIN 4030. Pentru o întãrire
foarte rapidã se adaugã o a doua
componentã, pulbere; datoritã reacþiei
chimice cu componenta pulbere, în
scurt timp devine impermeabil la
ploaie.
SUPERFLEX MORE este recomandat pentru hidroizolarea urmãtoarelor spaþii:
 exteriorul structurilor din beton ºi
zidãrie aflate sub nivelul solului;
 fundaþii, subsoluri;
 pardoseli din plãci de beton;
 grinzi de beton din parcãri multietajate;
 hidroizolaþie intermediarã în camere
umede (bãi, duºuri), balcoane, terase
(sub care nu existã camere locuite),
înaintea placãrilor ceramice.
 SUPERFLEX MORE este de
asemenea indicat pentru lipirea parþialã
sau totalã a plãcilor de polistiren sau
vatã mineralã utilizate pentru drenaj, termoizolaþie, protecþia structurilor aflate
sub nivelul solului.

SUPERFLEX MORE
Cel mai rapid produs monocomponent!
Cea mai rapidã rezistenþã la ploaie!
 Cel mai mult corp solid = cel mai
rentabil!
 Siguranþã maximã;
 Se aplicã ºi pe substrat umed;
 Ecologic: nu conþine solvent sau
fibre de azbest.
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Avantaje varianta monocomponentã!
aplicare simplã ºi uºoarã pe timp
de varã;
 nu este necesar echipament de
amestec;
 se aplicã direct din ambalaj;
 economie de timp.


Avantaje varianta bicomponentã!
amestecare uºoarã;
 întãrire completã rapidã;
 rezistenþã la ploaie rapidã;
 aplicare la temperaturi scãzute;
 aplicare posibilã ºi atunci când
ameninþã sã plouã sau este umiditate
relativã atmosfericã ridicatã.
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TEHNOLOGIA DE HIDROIZOLARE A UNEI FUNDAÞII

Substratul trebuie pregãtit
corespunzãtor, cavitãþile, segregãrile
ºi rosturile dintre cãrãmizi trebuie
reparate cu mortarul de reparaþii
impermeabil fãrã contracþii DEITERMANN HKS (1, 2).
2

1

Dupã aplicarea amorsei
EUROLAN 3 K sau EUROLAN 3 RF
(3), se poate începe hidroizolarea
construcþiei. Se aplicã un prim strat
de SUPERFLEX MORE cu gletiera
pentru a etanºa crãpãturile, porii ºi
golurile de aer de la suprafaþã (4).
4

3

5

Se aplicã apoi un al doilea strat
hidroizolant de SUPERFLEX MORE (5).
Pentru accelerarea uscãrii poate fi
amestecatã o componentã pulbere a
produsului SUPERFLEX MORE.
Se utilizeazã o bormaºinã la care se
ataºeazã o paletã de amestec.
Produsul amestecat poate fi aplicat
imediat (6).

6

SUPERFLEX MORE se aplicã foarte uºor, simplu ºi economic utilizând gletiera, se usucã rapid ºi rezistã la ploaie.
Se aplicã 2 straturi direct pe suportul mineral pregãtit în prealabil.
Grosimea stratului de hidroizolaþie depinde de tipul de presiune exercitat de apã asupra construcþiei.

7
Banda SUPERFLEX B 240 sau
B 400 etanºeazã eficient rosturile
de dilatare dintre clãdiri. Banda este
dispusã continuu deasupra rosturilor,
fiind inseratã în primul strat de
hidroizolaþie, apoi este acoperitã
pe laturile cu þesãturã cu un al
doilea strat de hidroizolaþie. Aceastã
inserare în cadrul hidroizolaþiei
asigurã continuitatea hidroizolaþiei
ºi exclude pericolul infiltraþiilor (8).

În cazul apei cu presiune, în primul
strat de hidroizolaþie se insereazã þesãtura din fibrã de sticlã nr. 2 DEITERMANN, acoperindu-se ulterior cu un al
doilea strat. Pentru muchii ºi scafe se
utilizeazã o mistrie specialã pentru
colþuri, asigurând astfel hidroizolarea
perfectã a zonelor dificile (7).

9

8
Trecerile pentru instalaþii (exemplu:
trecerile pentru instalaþiile de curent electric, apã, gaze) aflate în pereþii fundaþiilor
reprezintã întotdeauna un punct slab al
hidroizolaþiei clasice. Cu ajutorul produsului SUPERFLEX MORE, aceste zone
dificile sunt hidroizolate uºor ºi sigur,
prin utilizarea aceluiaºi produs aplicat
cu ajutorul ºpaclului, obþinându-se
astfel continuitatea hidroizolaþiei (9).

Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucureºti
Telefon: 021/403.41.13; Fax: 021/403.41.16;
E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro

Hidroizolarea acoperiºurilor terasã
ale halelor metalice
De peste 50 de ani, societatea Siplast este un lider mondial de necontestat în domeniul inovaþiei
sistemelor de hidroizolaþii destinate teraselor ºi fundaþiilor. Fie cã este vorba de inventarea în 1968 a bitumului modificat cu SBS care conferã membranelor bituminoase proprietãþi elastomerice, fãcându-le astfel
sã reziste la amplitudini termice importante, sau de punerea la punct în 1997 a membranei monostrat cu
lipire la rece prin benzi autoadezive, Siplast s-a remarcat atât prin capacitatea sa novatoare, cât ºi prin fiabilitatea ºi durabilitatea sistemelor concepute. Membrã a grupului danez Icopal, lider mondial în domeniul
hidroizolaþiilor, Siplast concentreazã în prezent întreaga activitate de cercetare ºi dezvoltare a acestuia.
În România, Siplast este prezent încã din 1995 când a furnizat materiale pentru modernizarea Hotelului
Athenee Palace Hilton. De atunci ºi pânã în prezent, au urmat numeroase realizãri în domeniul construcþiilor halelor metalice, hotelurilor ºi mall-urilor. De remarcat este faptul cã principala aºteptare a clienþilor
societãþii este longevitatea ºi fiabilitatea sistemelor Siplast, acestea fiind garantate 10 ani de cãtre firma de
asigurãri Axa ºi având o duratã de viaþã confirmatã cuprinsã între 30 ºi 40 de ani.
Sistemul Parafor Solo GFX JS – o soluþie constructivã modernã
pentru hidroizolarea acoperiºurilor terasã ale halelor metalice
Sistemul Parafor Solo GFX JS
este un sistem monostrat destinat
hidroizolãrii acoperiºurilor terasã
prevãzute cu termoizolaþie din perlitã
expandatã ºi polistiren expandat pe
suport de tablã cutatã.
Sistemul se compune din:
1. Suport ºi barierã de vapori
Suportul este constituit din tablã
cutatã peste care se aºazã o barierã
de vapori numai în cazul în care
activitatea desfãºuratã în hala respectivã degajã o cantitate semnificativã de vapori de apã, de exemplu

spãlãtorii industriale, piscine, vopsitorii etc. În cazul unor construcþii metalice ce urmeazã sã adãposteascã
procese tehnologice fãrã degajare
importantã de vapori sau destinate
unor activitãþi comerciale normale,
montarea unor folii cu rolul de
bariere de vapori nu mai este necesarã, tabla cutatã reprezentând ea
însãºi o barierã eficientã în cazul
încãperilor cu higrometrie scãzutã
sau medie.
2. Termoizolaþie
Termoizolaþia este constituitã
dintr-un prim strat de Fesco C-DO –
panouri de perlitã expandatã de 40 cm
grosime cu nut ºi feder. Perlita este
o rocã de origine vulcanicã incombustibilã, realizându-se astfel o barierã
în calea focului în caz de incendiu.

Fig. 1

Fig. 2
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Al doilea strat se compune din
polistiren expandat de 20 Kg/m 3
densitate ºi 60 cm grosime, aºezat
peste panourile de perlitã expandatã,
rosturile fiind decalate. Sandwich-ul
mai sus descris se fixeazã de tabla
cutatã cu cel puþin o fixaþie mecanicã
cu ºaibã dreptunghiularã sau ovalã
pe metru pãtrat (fig. 1).
Faþã de soluþia clasicã ce constã
în utilizarea vatei minerale, complexul
de termoizolaþie descris mai sus
prezintã urmãtoarele avantaje la un
coeficient λ echivalent:
 o mai mare rigiditate a termoizolaþiei, perlita ºi polistirenul
expandat prezentându-se în plãci
rigide, evitându-se în acest fel producerea de adâncituri cauzate de
circulaþia personalului de execuþie
pe perioada lucrãrilor de montaj ale
termo ºi hidroizolaþiei;
 un preþ scãzut faþã de soluþia
tradiþionalã cu vatã mineralã, datoritã
în mod deosebit faptului cã polistirenul expandat se produce local,
astfel reducându-se semnificativ
costul transportului termoizolaþiei de
la locul de producþie pânã în ºantier;
 o greutate de trei ori mai micã
faþã de soluþia tradiþionalã cu vatã
mineralã (fig. 2).
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3. Hidroizolaþie
Hidroizolaþia este constituitã dintr-o
membranã monostrat cu fixare
mecanicã Parafor Solo GFX JS.
Membrana este realizatã din bitum
modificat cu SBS (Styren-ButadienStyren) care îi conferã proprietãþi
elastomerice, fãcând-o idealã pentru
hidroizolarea acoperiºurilor terasã
ale halelor metalice într-un climat cu
amplitudini termice însemnate, aºa
cum este cel al României.
Membrana Parafor Solo GFX JS
are o grosime de 4,8 mm ºi este
acoperitã pe partea superioarã cu
ardezie sau granule minerale. Armãtura este constituitã din neþesut de
poliester de 150 g/m2. Partea destinatã suprapunerilor are o grosime de
4 mm ºi prezintã repere din 12,5 cm în
12,5 cm, pentru stabilirea amplasãrii
fixaþiilor mecanice a cãror densitate

se stabileºte în funcþie de zona climaticã unde este amplasatã clãdirea.
Particularitatea membranei Parafor
Solo GFX JS o constituie prezenþa
pe faþa inferioarã a pãrþii destinate
suprapunerii a unei benzi adezive de
1 cm lãþime, destinate realizãrii unei
bariere la focul arzãtorului, evitându-se
astfel arderea plãcii de polistiren
expandat aflate sub membranã.
Aticele se trateazã ca ºi în cazul
celorlalte sisteme de hidroizolaþie
Siplast cu douã componente din
bitum SBS:
 membrana de ranforsare Parequere, care se prezintã sub forma
unor benzi de 250 mm lãþime ºi se
termosudeazã în parte pe atic ºi în
parte pe membrana Parafor Solo
GFX JS, aflatã în plan orizontal;

 membrana Paradial S, cu foiþã
de aluminiu gofrat, care este destinatã închiderii aticelor ºi se termosudeazã peste membrana Paraquere,
cel puþin 15 cm în plan orizontal ºi
vertical.
Procedeul Parafor Solo GFX JS a
fost montat în premierã în România
pe hala metalicã de 22 000 m2 a
cãrei destinaþie va fi supermarketul
Auchan din Piteºti.
Produsele ºi procedeul beneficiazã de o garanþie de 10 ani emisã
deopotrivã de Siplast ºi Axa asigurãri din Franþa. Durata de viaþã estimatã a complexului de termo ºi
hidroizolaþie este cuprinsã între 30 ºi
40 de ani.
Pentru mai multe detalii puteþi
contacta Icopal România SRL,
dl Sergiu Oana, rosoa@icopal.com. 

Auditul energetic al clãdirilor
prof. dr. ing. Adrian RADU – Catedra de Construcþii civile ºi industriale,
Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” Iaºi
Auditul energetic al clãdirilor prezintã un mare interes pentru organele de stat, primãrii ºi persoanele
private, certificatul energetic devenind obligatoriu începând cu anul urmãtor, în acord cu legislaþia din Uniunea
Europeanã. Din aceastã cauzã, auditorii sunt persoane specializate atestate de MTCT pe baza unui examen.
Termenul audit este preluat din limba englezã, dar provine din latinul „auditus“ (auzire) care a trecut în
toate limbile europene cu semnificaþii apropiate. În limbajul utilizat de economiºti înseamnã verificarea
evidenþelor contabile pentru a stabili eficienþa unei întreprinderi care se pune în vânzare, care cautã un
credit etc. În domeniul construcþiilor, auditul energetic are ca scop stabilirea eficienþei energetice pe bazã
de mãsurãtori, calcule ºi alte investigaþii. De aceea, auditorii trebuie sã posede un spectru larg de
cunoºtinþe din domeniile alcãtuirii clãdirilor, higrotermicii sau fizicii construcþiilor, sã fie familiarizaþi cu utilizarea calculatoarelor, sã cunoascã reglementãrile tehnice în domeniu, sã se documenteze participând la
manifestãri tehnico-ºtiinþifice ºi studiind revistele de specialitate. Auditorul trebuie sã aibã acces în construcþie ºi la documentaþia tehnicã, dar este obligat sã respecte clauza de confidenþialitate. În limba
francezã se foloseºte ºi expresia „diagnostique energetique“.
De la început menþionãm legãtura între auditul energetic ºi câteva
noþiuni fundamentale precum:
 dezvoltarea durabilã (viabilã,
sustenabilã) care este o cerinþã
actualã generalã ºi înseamnã cã
activitãþile desfãºurate în prezent nu
trebuie sã fie dãunãtoare pentru
viitor. Astfel, poluarea mediului, secãtuirea resurselor naturale ºi altele de
acest fel nu pot fi admise. Mai mult,
este necesar sã se facã tot ceea ce
este posibil pentru a îmbunãtãþi
clãdirile ºi mediul înconjurãtor;
 energia primarã însemnând
energia conþinutã de un material
combustibil sau de orice altã sursã
utilizabilã;
 energia secundarã reprezentând energia (electricã sau termicã)
livratã de o centralã energeticã (CET
etc.) sau instalaþie care prelucreazã
sursa de energie primarã;
 energia finalã este energia
care dupã transport ºi eventuale
transformãri este preluatã de un
beneficiar oarecare ºi utilizatã într-un
imobil.
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Raportul între energia finalã ºi
cea primarã este o mãsurã a eficienþei energetice la scarã urbanã
sau naþionalã, depinzând de nivelul
tehnologic atins, de distanþa de
transport a energiei secundare cu
pierderi pe traseu, transformãri ºi de
randamentul utilizãrii etc.
Auditul energetic în construcþii
are trei pãrþi succesive: expertiza
termoenergeticã, certificatul energetic ºi auditul propriu-zis care
conþine ºi recomandãri de îmbunãtãþire, fiecare parte fiind definitã
printr-un normativ tehnic. Se observã
cã în toate aceste etape este necesarã colaborarea unui inginer constructor ºi a unuia de instalaþii, orice
clãdire fiind un sistem cu mai
multe componente, iar pentru clãdiri
de mare complexitate ar trebui
sã lucreze o echipã complexã de
specialiºti.
În condiþiile actuale, auditul energetic al clãdirilor este necesar din
numeroase motive:
 clãdirile ºi activitãþile gospodãreºti folosesc circa 30% din energia
primarã consumatã în þãrile dezvoltate

sau în curs de dezvoltare situate în
zonele cu climã temperatã;
 civilizaþia actualã, bazatã pe
procese industriale, denumitã curent
civilizaþia tehnologicã, presupune
utilizarea de energie obþinutã în cea
mai mare parte prin arderea de combustibili fosili (petrol, gaze, cãrbuni)
care se epuizeazã repede fãrã a
putea fi reconstituiþi. În consecinþã,
preþul lor creºte mereu dezechilibrând sistematic bugetul naþional ºi
pe cel al tuturor familiilor. Foamea
de energie este acum cãlcâiul lui
Achile al epocii noastre ºi stã la baza
multor situaþii periculoase, toate
guvernele, inclusiv cel al României,
fiind preocupate de asigurarea unui
grad cât mai ridicat de independenþã
energeticã;
 arderea combustibililor fosili
contribuie la poluarea atmosferei
terestre cu gaze care produc efectul
de serã planetar de o importanþã
capitalã pentru întreaga omenire
(astfel cã trebuie sã ne oprim asupra
lui) ºi, în plus, ploi acide ºi alte
efecte dãunãtoare.
continuare în pagina 64 
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Lucrãri de hidroizolaþie
ºi hidrotermoizolaþie
MEDIA CITY HP este o companie specializatã în execuþia
lucrãrilor de hidroizolaþie ºi hidrotermoizolaþie. Ceea ce o diferenþiazã
de celelalte companii similare de
pe piaþa româneascã este calitatea
foarte înaltã a lucrãrilor executate.
Pentru a menþine acest standard
înalt, compania dispune de personal calificat ºi logisticã necesarã
pentru acest gen de lucrãri.
Principalele materiale utilizate
sunt importate direct din Belgia ºi
sunt produse ale concernului IKO,
cel mai mare producãtor de materiale hidroizolatoare din lume, care
dispune de linii de producþie în
peste 10 þãri.
Cele mai utilizate produse sunt:
1. De la IKO SALES INTERNATIONAL (Ham – Belgia):
 Gama ARMOUR – membrane
bituminoase aditivate cu APP cu
flexibilitate la rece între -8 0C ºi
-15 0C;
2. De la ATAB (Antwerp – Belgia):
 Gama POLYGUM – membrane bituminoase aditivate cu
SBS cu flexibilitate la rece pânã
la -20 0C;
 Gama POLYGUM HI-TECH –
membrane bituminoase aditivate
cu tripolimeri cu dublã armãturã
(poliester ºi fibrã de sticlã) ºi flexibilitate la rece pânã la -20 0C;
 Gama VINALAN – membranã PVC;
 Gama SPECTRAROOF –
membranã TPE – poliolefinã
termoplasticã elastomericã.

Din anul 2005, MEDIA CITY HP
comercializeazã cu succes în
România geotextile, geosintetice ºi
geocompozite TENCATE – Austria.
MEDIA CITY HP executã ºape
de pantã sau de protecþie cu
utilaje proprii.
MEDIA CITY HP este aplicator
autorizat SIKA în domeniul etanºãrilor ºi impermeabilizãrilor.
NOU: hidroizolaþii la fundaþii
cu produsul SIKA – IGOLFLEX
Avantaje:
 aderenþã totalã pe suprafaþa
de beton;
 elasticitate;
 se aplicã ºi pe suport umed;
 productivitate foarte mare
(produsul este pulverizat cu pompa
de mare presiune).
Garanþia tuturor lucrãrilor executate de MEDIA CITY HP este
de 10 ani.
Lucrãri de referinþã executate
de MEDIA CITY HP:
 Pasajele ºi podurile de pe
Autostrada Bucureºti-Constanþa
– Tronson I;
 Comauto Meridian;
 Dorobanþi 239 Office Building;
 ProAuto;
 P a n Vi t a n ;
 Spitalul Colþea;
 Rostock;
 ansambluri rezidenþiale ºi
altele. 
Bd. Unirii nr. 27, Bl. 15, Sc. 2, Ap. 42, Sector 5, Bucureºti
Tel.: 021/335.72.42; Fax: 021/335.72.43
E-mail: office@mediacityhp.ro
www.mediacityhp.ro
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Fenomenul ºi denumirea lui de
efect de serã sunt uºor de înþeles
dacã ne referim la construcþiile
agricole. În interiorul serelor pentru
cultivarea legumelor, temperatura
este mai ridicatã decât la exterior.

Acest lucru se datoreºte faptului
cã radiaþia solarã luminoasã, având
lungimi de undã mici, trece uºor prin
sticla transparentã obiºnuitã, încãlzind
tot ceea ce se aflã în interior pânã la
circa 20–40 0C.

Fig. 1: Sere pentru legume: a – radiaþia solarã luminoasã pãtrunde prin sticlã ºi este absorbitã,
încãlzind spaþiul interior care emite radiaþii infraroºii, dar acestea nu mai pot trece prin sticlã;
b – un material (dispus pe pardosealã) care reflectã lumina, împiedicã efectul de serã

Fig. 2: Efectul de serã la scarã planetarã prezentat în ghidul ADEME:
a) în absenþa fenomenului de serã, temperatura medie anualã la suprafaþa ar fi –18 0C;
b) datoritã efectului de serã planetar temperatura medie anualã la suprafaþa pãmântului este de
+15 0C, ceea ce a permis existenþa vieþii;
c) în cazul unui efect de serã sporit, temperatura ar putea creºte foarte mult ºi ar apãrea condiþii
defavorabile vieþii.
Tabelul 1: Gazele cu efect de serã
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Corpurile din interior emit la rândul lor radiaþii infraroºii, dar cu
lungimi mari de undã, invizibile, pentru care sticla este puþin permeabilã.
Dacã sera ar avea oglinzi pe pardosealã, atunci încãlzirea nu ar mai
avea loc (fig. 1).
Existã încã multe aplicaþii tehnice
ale fenomenului, denumit în englezã
greenhouse effect, în special pentru utilizarea radiaþiei solare ca sursã
curatã de energie.
Planeta noastrã este învelitã de
atmosferã pe aproximativ 1.000 km
înãlþime, aerul fiind un amestec de
gaze, în principal azot ºi oxigen,
care permit trecerea luminii solare.
Alte gaze, existente în cantitãþi mici,
sunt ºi ele permeabile pentru luminã
dar mult mai puþin pentru infraroºii.
Astfel, pãmântul recepþioneazã
energia solarã luminoasã ºi reþine o
mare parte din ea datoritã gazelor cu
efect de serã (GES sau în englezã
GHGs). Dacã fenomenul de serã
planetar nu ar exista, Terra ar avea o
temperaturã medie anualã de circa
–18 0C. Lipsa acestor gaze face ca
pe planeta Marte temperatura medie
anualã sã fie de –50 0C, iar concentraþia mare a acestora ºi apropierea
de soare explicã de ce pe Venus
atinge 420 0C. Se înþelege cã
menþinerea unui climat favorabil pe
pãmânt depinde de un echilibru delicat, realizat în decursul a milioane
de ani. Figura 2 ilustreazã aceastã
situaþie.
Gazele cu efect de serã sunt
prezentate în tabelul 1, împreunã cu
puterea relativã de reflexie a radiaþiilor infraroºii (consideratã 1 pentru
bioxidul de carbon) ºi cu durata
medie de persistenþã în atmosferã.
continuare în pagina 66 
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CALITATE GERMANÃ pentru Programul
Naþional de Reabilitare Termicã
a Clãdirilor de Locuit Multietajate
DIBLUL PENTRU TERMOIZOLAÞII KEW TSD 8
Diblul pentru termoizolaþii KEW TSD 8, cu montare prin
percuþie, constã dintr-un diblu cu manta din polipropilenã ºi
un cui special din oþel inoxidabil sau oþel galvanizat. Capul
cuiului are un strat suplimentar din plastic.
Diblul bãtut KEW TSD 8 poate fi combinat, la montare,
cu discuri de diblu DSB 90, DSB 110 ºi DSB 140.
În figura 1, diblul este prezentat în stare fixã (montatã).

Scopul de utilizare
Diblul este prevãzut pentru utilizãri la care trebuie
respectate cerinþele de siguranþã de folosire, conform
cerinþei 4 din Directiva 89/106/EWG (Comunitatea
Economicã Europeanã), întrucât o cedare a ancorajelor
pune în pericol viaþa ºi sãnãtatea omului. Diblul trebuie
folosit doar ca fixare multiplã pentru ancorajul sistemelor
lipite de termoizolare, conform ETAG 004 - în beton ºi in
zidãrie. Baza ancorãrii poate consta în beton normal,
armat sau nearmat, din clasa de fixare de minim C12/15
ºi maxim C50/60 – conform EN 206-1:2000-12, ºi în
pereþi de zidãrie sau piese de construcþie prefabricate

armate din beton uºor poros,
din material în vrac, conform
EN 1520:2002-AC:2003.
Diblul poate fi utilizat doar la
transferul de încãrcãri din sucþiunea
vântului ºi nu la transferul sarcinilor
proprii ale sistemului de legãturã ºi
termoizolare. Sarcinile proprii sunt
admise prin lipirea sistemului de
legãturã ºi termoizolare.
Diblul poate fi folosit doar cu un cui
(ac) din oþel inoxidabil sau zincat.
Cerinþele acestei aprobãri tehnice
europene se bazeazã pe acceptarea
unei durate de folosire a diblului
prevãzute pentru 25 ani. 

Fig. 1: Diblu în stare montatã
• hef = adâncimea ancorãrii
• h = grosimea piesei de construcþie
• h1 = adâncimea gãurii
• hD = grosimea materialului de izolare
• ttol = compensarea de toleranþã ºi stratul de acoperire
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Temperatura medie la suprafaþa
pãmântului suferã periodic schimbãri.
Totuºi ea nu s-a schimbat foarte mult
în decursul a 2000 de ani, pânã la
mijlocul secolului XIX, când au
început a fi efectuate observaþii cu
termometre (fig. 3). Dupã 1860,
adicã de la începutul civilizaþiei
tehnologice industriale, temperatura
a început sã evolueze mai rapid (fig. 4).
În decursul a 150 ani ea a crescut cu
circa 0,8 0C, adicã tot atât cât în
ultimele douã milenii.

Încercând sã explice aceste constatãri, oamenii de ºtiinþã au ajuns la
concluzia cã existã douã categorii de
cauze distincte:
 fenomene naturale care nu
pot fi influenþate de oameni, precum
activitatea solarã, orbita terestrã,
pulberi spaþiale, vulcani, umiditatea
atmosferei etc;
 fenomene care depind de
activitãþile oamenilor adicã emisiile
de GES la producerea energiei pe

Fig. 3: Temperatura în emisfera nordicã în ultimele douã milenii. Cu roºu sunt trecute valorile „proxy“
obþinute prin analiza probelor de gheaþã Vostock extrase pânã la o adâncime de 3623 m, la o bazã din
Antarctica (grafic stabilit de Naþional Oceanographic and Atmospheric Administration)

Fig. 4: Evoluþia temperaturii medii globale începând din anul 1860. Punctele reprezintã valorile medii
anuale, iar liniile continue dau media pe câte 5 ani (grafic întocmit cu datele
Climate Research Unit de la University of East U.K.)

bazã de combustibili fosili, pentru
utilizare în industrie, clãdiri, transporturi ºi agriculturã, ca ºi despãduririle, zootehnia, incendiile etc.
Acestea se manifestã acum ºi cu
toate cã nu sunt singurele aflate la
baza încãlzirii globale, totuºi numai
pe ele le putem influenþa.
În anul 1992, la Rio de Janiero,
a avut loc o consfãtuire internaþionalã la care a participat ºi România.
Atunci 179 þãri au decis sã inventarieze emisiile de GES de pe teritoriile lor ºi sã le facã cunoscute.
În anul 1997, la Kyoto, a fost
redactat un protocol care poartã
numele acestui oraº prin care se
preconiza ca emisiile de GES sã fie
reduse cu 5% faþã de nivelul existent
în 1990. O altã mãsurã a fost sã se
constituie limite de emisie atribuite
marilor unitãþi ºi cote transferabile cu
drepturi de emisie pe care cei ce nu
ating limitele permise sã le poatã
vinde liber altora. România a putut
ratifica acest protocol fãrã mari probleme, deoarece activitatea industriilor energofage a scãzut simþitor. În
2001, SUA s-au retras ºi încã nu au
ratificat acest act. Canada ºi Japonia
l-au ratificat în 2002, iar Rusia în
2005. Uniunea Europeanã se aflã în
fruntea celor care se strãduiesc sã
aplice Protocolul Kyoto.
Diverºi oameni de ºtiinþã, specialiºti în fizica atmosferei ºi meteorologi, dar ºi oameni politici au
început sã susþinã acþiunile prevãzute în Protocolul Kyoto ºi sã
propunã depãºirea lor. Astfel, cu
prilejul întâlnirii G-8 de la Gleaneagles
(Scoþia), 11 Academii de ªtiinþe din
aceste þãri, împreunã cu cele din
China, India ºi Brazilia, au adresat
un apel public pentru luarea de
mãsuri urgente vizând reducerea
emisiilor de GES. Nu s-a adoptat
nicio hotãrâre, premierul britanic,
Tony Blair, arãtând cã niciun guvern
nu poate întreprinde mãsuri care sã
conducã la scãderi ale nivelului de
trai. Ulterior însã, a însãrcinat o
comisie guvernamentalã care sã
studieze consecinþele economice
ale încãlzirii globale în deceniile
continuare în pagina 68 
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urmãtoare ºi cele ale cheltuielilor
care ar fi necesare pentru a diminua
emisiile de GES. Concluziile au fost
prezentate la începutul acestui an
sub forma unui raport de 500 pagini
ºi pot fi gãsite pe Internet sub denumirea Stern Review. Raportul se
pronunþã categoric pentru mãsuri
radicale, urgente, deoarece costul
lor este mult mai mic decât cel al
modificãrilor climatice care vor urma.
Tot în acest an, au avut loc
prezentãri ale unor instituþii coordonate de ONU, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes)
sau GIEC (Groupe Intergouvernamental sur l’Evolution du Climat ºi
OMM (Organisation Météorologique
Mondiale) care, toate, constatã
accelerarea creºterii temperaturii
medii mondiale. Europa de Vest a
suferit între timp pagube de milioane
de euro cauzate de un uragan
neobiºnuit, Kirill, iar în SUA zãpezi
excesive ºi tornade au afectat grav
statele de pe coasta de nord-est,
Alabama ºi Georgia producând distrugeri ºi victime omeneºti.
Pe acest fond, miniºtrii mediului
din UE au adoptat o hotãrâre privind
reducerea cu 20% a emisiilor de
GES, pânã în anul 2020, iar ultima
întâlnire a conducãtorilor statelor
UE, din luna martie a.c., a aprobat
aceastã decizie. Au rãmas totuºi în

discuþie cãile prin care se vor atinge
aceste diminuãri pânã în anul 2020.
Franþa are în vedere mai ales dezvoltarea centralelor nucleare, iar
Germania îºi concentreazã atenþia
cãtre sursele curate de energie
solarã ºi eolianã.
Recent, filmul An Inconvenient
Truth, prezentat în mii de localitãþi
de fostul vicepreºedinte american,
Al Gore, a primit Premiul I Oscar
pentru filme documentare, iar în
SUA, la Seminarul Internaþional
2010 imperative.org, intitulat „The
2010 Imperative: Global Emergency“
au fãcut expuneri: un specialist al
NASA, un membru al Academiei de
ªtiinþe din SUA ºi un arhitect
reprezentant al ARUP. Ei au propus
ca SUA sã ia mãsuri pentru reducerea cu 50 % a emisiilor de GES.
De curând, cercetãtori din SUA au
stabilit cã, în anul 2006, temperatura
medie anualã a fost cu 1,5 0C peste
media din secolul XX.
Chiar dacã SUA nu au ratificat
Protocolul Kyoto, totuºi iau multe
mãsuri în aceeaºi direcþie. Astfel se
construiesc noi centrale nucleare
bazate pe fisiune, se studiazã reþinerea în apã a bioxidului de carbon
emis la marile centrale energetice,
se înmulþesc instalaþiile eoliene ºi se
colaboreazã cu alte þãri pentru construirea primei centrale nucleare

Fig. 5: Unul din rezultatele modelãrii schimbãrii temperaturii medii anuale
(prezentare în suprafeþe colorate) ºi domeniul de variaþie a temperaturii (linii continue, albastre)

bazate pe fuziune (denumitã ITER)
din sudul Franþei. Aceasta urmeazã
sã intre în funcþiune în anul 2020 ºi
abia atunci se va putea aprecia
rezultatul. Atât în SUA, cât ºi în
restul lumii se trece rapid la utilizarea benzinei ºi motorinei combinate cu etanol obþinut din plante
cultivate în acest scop (rapiþã,
porumb etc.).
Concomitent în toatã lumea ºi în
California, se adoptã reglementãri
care obligã la eficientizarea energeticã a clãdirilor, mijloacelor de transport, a tuturor utilajelor ºi a
echipamentelor casnice (corpuri de
iluminat, receptoare radio ºi TV,
maºini de gãtit) etc. Auditul energetic
ºi, în mod special, certificatele energetice sunt elemente importante în
acest scop. Pentru a convinge proprietarii de imobile, unele primãrii din
Germania recurg la fotografii în
infraroºu care evidenþiazã lipsa unor
izolaþii termice la suprafaþa exterioarã a anvelopei clãdirilor.
Islanda este în fruntea þãrilor care
utilizeazã energia geotermicã ºi trec
la folosirea hidrogenului drept combustibil pentru vehicule terestre ºi
vapoare.
Lista poate continua. Important
este cã, în toate þãrile, se depun
eforturi ample pentru diminuarea
creºterii concentraþiei de GES în
atmosferã. Dar fãrã participarea
foarte activã a SUA, Chinei, Indiei ºi
Australiei care produc mai mult de
75% din emisiile mondiale de GES,
efectele vor rãmâne sub nivelul
necesar. Oricum, datã fiind persistenþa tuturor gazelor implicate, trebuie sã ne pregãtim pentru un secol
nefericit din acest punct de vedere.
Este regretabil cã nu se prezintã
clar întregii populaþii gravitatea
situaþiei. Întrucât GES persistã
multã vreme în atmosferã (tabelul 1),
chiar dacã scopurile preconizate
acum vor fi atinse ºi dacã emisiile
s-ar reduce la fel în toatã lumea,
totuºi în acest secol temperatura
medie anualã va creºte cu cca 2 0C.
Aceasta ar impune de pe acum
mãsuri de adaptare la schimbãrile
climatice din fiecare zonã a planetei (fig. 5).
continuare în pagina 70 
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Pe parcurs, apar ºi puncte de
vedere diferite. Astfel, sub titlul „The
Great Warming Swindle“ se argumenteazã cã încãlzirea globalã ar fi
generatã de diverse cauze naturale
ºi nu de emisiile antropice de GES,
iar adevãratul motiv al campaniei
împotriva încãlzirii globale este
teama de epuizarea resurselor de
combustibili fosili. Aceastã argumentare corespunde interesului
companiilor care nu vor sã cheltuiascã pentru reþinerea gazelor cu
efect de serã, dar indiferent care ar fi
motivaþia, nimeni nu contestã existenþa unui proces accelerat de
încãlzire globalã ºi nici faptul cã
diminuarea emisiilor de GES, coroboratã cu mãsuri de absorbþie a
acestora (împãduriri etc.), reprezintã
singura pârghie asupra cãreia se
poate acþiona.
România a fost al doilea mare
producãtor de petrol ºi de gaz metan
din Europa. Acum rezervele sale
sunt în scãdere ºi existã litigii cu
Ucraina asupra exploatãrii resurselor din Marea Neagrã. Astfel, independenþa energeticã a þãrii pe bazã
de combustibili fosili nu este asiguratã ºi, în mod firesc, se dezvoltã
construcþia unitãþilor nucleare de la
Cernavodã. Dupã ultimul rãzboi,
protecþia termicã a clãdirilor nu a fost
îmbunãtãþitã, nici chiar dupã ºocul
petrolului din anii ’70, care a alarmat
guvernele occidentale. Utilizarea
materialelor eficiente (polistiren
expandat ºi vatã mineralã) a fost
drastic limitatã. Astfel, fondul construit existent necesitã cantitãþi
aproape duble de energie pe metru
pãtrat de suprafaþã utilã faþã de cele
din UE, deºi reglementãrile tehnice
au fost modificate acum în concordanþã cu cele din apus.
Auditul energetic trebuie sã contribuie la schimbarea acestei situaþii,
mai ales cã populaþia ºi chiar
arhitecþii ºi inginerii nu au însuºit
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deplin spiritul ºi cunoºtinþele necesare pentru eficientizarea energeticã.
Aici se poate exprima dezideratul cã,
pentru atingerea scopurilor urmãrite,
esenþialul constã mai puþin în precizia calculelor, ºi mult mai mult în
indicarea unor soluþii foarte eficiente
ºi în convingerea beneficiarilor ca sã
le aplice. În Germania, care este o
þarã impregnatã de spirit practic,
începe a fi utilizat sistemul prin
internet. Firma de auditare are un
site cu un chestionar pe care proprietarul trebuie sã îl completeze pe
proprie rãspundere cu date geometrice, anul construcþiei etc. Firma
respectivã dispune de un program
de calcul care genereazã imediat
certificatul energetic. Din mai multe
motive, aceastã soluþie nu se poate
aplica întocmai ºi la noi.
Sursele regenerabile, exceptând
cele hidraulice, sunt prea puþin
cunoscute ºi exploatate. Persistã
încã efectul psihologic negativ al
colectoarelor solare montate pe
acoperiºuri ºi rãmase nefolosite.
Este nevoie de fonduri, multã putere
de convingere, de stimulente economice ºi de pregãtirea a numeroase
cadre calificate.
Energia secundarã (electricitate
ºi cãldurã) este produsã în bunã
parte de CET-uri destul de vechi, iar
cãldura este transmisã prin reþele
urbane în care au loc pierderi
importante. Pe ansamblu, randamentul utilizãrii energiei primare
pentru încãlzirea clãdirilor este de
aproximativ 50%. O serie de contradicþii între proprietarii de apartamente ori de spaþii comerciale
dintr-un condominium limiteazã
lucrãrile de reabilitare, deºi statul ºi
primãriile suportã acum o mare parte
din cheltuielile necesare pentru
locuinþe. Cãrþile tehnice nu prea
existã, iar expertiza tehnicã privind
rezistenþa ºi stabilitatea, respectiv proiectul de consolidare, de asemenea.

Or, realizarea unei protecþii termice
presupune existenþa acestor documentaþii de bazã. Sunt dificultãþi care
trebuie învinse ºi aceasta cere timp.
România trebuie sã fie solidarã
cu restul þãrilor membre ale UE la
eforturile pentru diminuarea emisiilor
de GES. Dar contribuþia sa la scarã
mondialã este, evident, micã. Clima
va evolua decisiv în funcþie de ce vor
putea face marile puteri ºi grupuri de
state industrializate, precum ºi de
eventuale soluþii noi pe care le-ar
putea descoperi cercetarea ºtiinþificã
mobilizatã în aceastã direcþie.
Oricum ne aºteaptã decenii de
schimbãri dramatice ale climei. O serie
de prognoze care se referã ºi la teritoriul þãrii noastre pot fi gãsite pe
internet la adresele Climate changes,
Changements Climatiques, Ademe
ºi Wikipedia – J. M. Jancovici
(L’avenir climatique). Foarte importante pentru noi sunt mãsurile de
reducere a consumurilor de energie
ºi de utilizare a resurselor regenerabile existente pe plan local, la care
auditorii atestaþi vor putea contribui
cel mai mult. În acest fel se va putea
reduce dependenþa de importuri ºi se
va îmbunãtãþi situaþia bugetelor
familiare.
Concomitent, sunt necesare ºi
mãsuri de adaptare a structurilor
constructive ºi de rezistenþã existente. Pe lângã probabilitatea foarte
mare a unui seism major, dupã
30 de ani de la ultimul, se adaugã
inundaþiile ºi furtunile. Problemele
de confort termic pe timp de varã se
vor accentua ºi trebuie gãsite soluþii,
fãrã a se recurge la consumuri mari
de energie electricã preluatã din
reþeaua publicã. Adaptarea este
necesarã ºi în toate celelalte
domenii ale activitãþilor umane,
deoarece sunt corelate cu eficientizarea energeticã.
Este o uriaºã problemã de care
ar trebui sã fie conºtientã întreaga
populaþie, fãrã excepþie, deoarece
de ea depinde totul. 
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Arhitectura faþadelor
Cu plãci din fibrociment Eternit
aspecte este o caracteristicã deosebitã a produselor Eternit: posibilitãþile sunt multiple ºi toate realizãrile
sunt perfecte. Indiferent dacã obiectul este un acoperiº sau o faþadã,
soluþia ºi materialul se numesc Eternit.
PROTECÞIE ªI SIGURANÞÃ
Confortul a constituit dintotdeauna
unul dintre cele mai înalte deziderate
ale locuirii. De aceea, la construcþia
unei locuinþe sunt cãutate, pe de-o
parte, materiale rezistente la vânt ºi
intemperii, iar pe de altã parte,
materiale care sã asigure cãldurã ºi
protecþie. Produsele Eternit reunesc
întotdeauna ambele cerinþe.

UN MATERIAL DE CONSTRUCÞIE CU
TRADIÞIE ªI VIITOR
Construcþia propriei locuinþe reprezintã nu numai unul dintre cele mai
mari visuri ale omului, ci ºi una dintre
cele mai importante decizii din viaþa
acestuia. Eternit contribuie fundamental ca aceste visuri sã devinã
realitate ºi ca deciziile sã fie cele
corecte.
Brevetat de mai mult de un secol,
acest material constituie produsul
perfect pentru construcþia modernã
de locuinþe. Eternit convinge, în
primul rând, prin calitatea sigurã ºi
durabilã ºi prin design-ul deosebit.
În al doilea rând, în acest material
sunt reunite componente alese cu
pricepere pentru a realiza combinaþia idealã între greutatea redusã,
impermeabilitate, rezistenþã la îngheþ
ºi la foc, incasabilitate, totul la un
preþ convenabil.
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În al treilea rând, învelitorile Eternit
sunt perfecte pentru asigurarea
economiei de energie, devenind astfel un partener fãrã egal în cazul
locuinþelor cu consum energetic
redus sau al celor pasive.
CULOARE ªI FORMÃ
Fiecare formã exprimã o funcþie,
fiecare culoare rãspunde unei
preferinþe. Satisfacerea celor douã

GREUTATE REDUSÃ
Greutatea nu reprezintã numai o
problemã din punct de vedere static,
ci ºi o problemã legatã de posibilitãþile
de aplicare a materialului. Eternit
demonstreazã ºi în aceastã direcþie
calitãþile sale pozitive. Greutatea
redusã a acestui material de construcþie, creativ ºi plurivalent, garanteazã împlinirea oricãrei aºteptãri.
VARIETATE ATRACTIVÃ
Cãminul propriu este, printre altele,
ºi o expresie a personalitãþii. Din
acest motiv, individualitatea devine
un aspect important în construcþia
unei locuinþe. Este o certitudine cã
Eternit oferã soluþii optime pentru
toate cerinþele.
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DIVERSITATE NOBILÃ
Placa pentru faþadã (ºindrilã)
Format mic NATURA ºi TECTURA
Plãcile de format mic (ºindrilã) pentru faþade, de la Eternit, îºi
dovedesc mãiestria în ceea ce
priveºte economisirea de energie.
Pe lângã avantajele economice,
aceste plãci oferã ºi o largã varietate de configurare datoritã unei
ample palete de culori. În plus, plãcile format mic pentru faþade sunt
extrem de rezistente la intemperii ºi
nu necesitã întreþinere.
GÂNDIRE LIBERÃ
Placa pentru faþadã NATURA
Aceste plãci pentru faþadã demonstreazã diversitatea posibilitãþilor
creative, prin intermediul stratului fin
de vopsea, transparent, de pe
suprafaþã. Pe lângã aceasta, sistemul pentru faþade prezentat se
remarcã ºi prin valori foarte bune
referitoare la economia de energie.
Rentabilitate ºi design – ce se
aºteaptã mai mult?
COMPOZIÞIE ªI STIL
Placa pentru faþadã TECTURA
Durabile, rezistente la intemperii,
fotostabile, fãrã sã necesite
întreþinere – aceste plãci pentru
faþade se dovedesc a fi un material
preferat, servind imaginaþia în
proiectele de arhitecturã. Corelate
perfect, dar ºi cu o mare libertate de
combinare, plãcile Eternit pentru
faþade oferã valenþe noi pentru
rezolvãri surprinzãtoare.
FRUMUSEÞE DURABILÃ
Placa pentru faþadã CLASSICA
Classica este o placã pentru faþadã
de format mare, coloratã în masã.
Colorarea în profunzime, armonizatã cu caracterul natural al materialului ºi textura fin modificatã,
conferã vitalitate plãcilor de faþadã
ºi un aspect optic deosebit. Fascinaþia acestui material este susþinutã
printr-un limbaj propriu ºi o paletã
largã în limbajul culorii.

TEHNICA DE EXECUÞIE A FAÞADELOR VENTILATE
Ideile creative pot fi transpuse într-o formã armonioasã cu ajutorul faþadelor
Eternit. Marea varietate de culori ºi forme vã oferã o mare libertate de creaþie.
1. Egalizarea temperaturilor
Diferenþele mari de temperaturã dintre varã ºi iarnã
nu influenþeazã o faþadã bine izolatã. Peretele
exterior nu se încãlzeºte în timpul verii, deoarece
radiaþiile solare sunt reflectate de finisajul faþadei.
În timpul iernii, peretele nu se poate rãci datoritã
termoizolaþiei. Climatul încãperilor rãmâne astfel
constant tot timpul anului.
2. Înmagazinarea cãldurii
Termoizolaþia exterioarã menþine cãldura în interiorul peretelui ºi utilizeazã astfel capacitatea materialului de acumulare a cãldurii. Rezultatul este un
climat agreabil constant, costurile de încãlzire se
reduc ºi punþile termice sunt evitate.
3. Protecþia împotriva averselor
Conform datelor fizice, nu pot apãrea fenomene de
infiltrare capilarã a apei sau umezirea directã prin
ploaie a straturilor termoizolante. Datoritã posibilitãþii
permanente de evacuare a umezelii prin spaþiul de
ventilare, straturile termoizolante umezite se pot
usca repede, fãrã ca protecþia termicã sã fie afectatã.
4. Punþi termice
La clãdirile vechi energia termicã se pierde prin
pereþii exteriori, din cauza izolãrii defectuoase a
rosturilor din zidãrie. Termoizolarea continuã a acestor rosturi eliminã pierderile de cãldurã.
5. Protecþia împotriva condensului
Protecþia împotriva condensului este o condiþie
esenþialã pentru protecþia împotriva umiditãþii ºi,
prin aceasta, pentru funcþionarea izolaþiei termice.
Apariþia condensului la interior, urmat de formarea
mucegaiului, este împiedicatã prin difuzia controlatã a aburilor care dirijeazã umezeala construcþiei
ºi a spaþiului de locuire cãtre zona de ventilare.
6. Protecþia fonicã
Acest tip de faþadã oferã protecþie ºi împotriva
zgomotului. O mare parte din undele acustice este
reflectatã de suprafaþa plãcilor de faþadã, restul fiind
absorbite de materialul termoizolant. Se obþine o
diminuare a poluãrii sonore cu 7dB.
Eternit Distribuþie SRL Bucureºti
Tel: +4 021 203 47 47, Fax: +4 021 203 47 44, e-mail: office@eternit.ro
www.eternit.ro
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De la Baia Mare pentru toatã þara!
Compania Bigimpex din Baia
Mare, înfiinþatã în 1994, comercializeazã urmãtoarele produse:
 panouri celulare din policarbonat:
– plane – Quinn Spc produse de
concernul Quinn Plastics (UK) ºi
DAULUX produse de Polyu (Italia);
– cutate – Thermogreca;
– ondulate – Thermonda;
– modulare – tip lambã ºi uluc;
 sisteme autoportante pentru
acoperiri ºi închideri verticale;
 cupolete termoformate din
policarbonat celular;
 luminatoare cu trape mobile;
 produse pentru amenajãri
interioare din PVC:
– glafuri pentru interior;
– lambriuri pentru industria alimentarã;
– lambriuri pentru exterior/interior.

***Inedit*** Parchet laminat –
tip dublu-click – rezistent la apã.
Panourile celulare din policarbonat cutate – Thermogreca 1000
G16 – reprezintã soluþia idealã pentru crearea de benzi luminatoare în
planul acoperiºurilor realizate din
panouri sandwich sau panouri
cutate. Sunt plãci celulare cutate cu
grosimea de 16 mm, lãþimea de
1.000 mm ºi lungimea la cerere.
Suprafaþa de suprapunere a urechilor poate fi între 24 mm ºi 45 mm,
în funcþie de tipul panoului sandwich.
Avantajele acestor panouri cutate
faþã de cele din fibrã de sticlã sunt:
 având structura celularã ºi
capetele termosudate, au o bunã
termoizolaþie K=1,8 Kcal/m2h0C;
 fiind tratate împotriva razelor
UV, au o bunã rezistenþã la factori de

mediu (intemperii) ºi la impact (sunt
practic incasabile), iar aspectul lor
este menþinut în timp.
Firma promoveazã cupoletele
din policarbonat sau luminatoarele pentru hale cu trape mobile.
Trapele pot avea rolul de ventilaþie
ºi/sau evacuare a fumului. Pot fi
echipate cu senzori de fum ºi temperaturã pentru a se deschide,
respectiv de vânt ºi ploaie pentru a
se închide.
Lucrãri de referinþã ale companiei
Bigimpex în calitate de executant:
Luminatoare la Piaþa Timpuri Noi –
Bucureºti, Halele Geiger Tg. Mureº,
Luminatoare cu trape la Hala de producþie Ion Art Glass ªelimbãr, Hala
agroalimentarã din Piatra- Neamþ. 

Acoperiºuri fãlþuite
Printre diversele tehnologii ºi
materiale utilizate la acoperirea construcþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.
Tehnica fãlþuirii este cunoscutã în
Europa încã din timpul construcþiei
primelor catedrale, iar avantajele
dovedite au dus la aplicarea acestei
tehnici pe o scarã din ce în ce mai
largã. Aceste avantaje constau în:
 versatilitate – materialele fãlþuite
pot îmbrãca cele mai diverse forme
ale unui acoperiº; se pot desena
cele mai variate modele pe acoperiº;
permit soluþii ingenioase de conducere a apelor;
 se pot realiza acoperiºuri cu
panta foarte micã, pânã la 30
înclinaþie;
 greutate redusã – acoperiºurile
realizate, de exemplu, din aliaj de
aluminiu, cântãresc 1,9 kg/m2;
 rezistenþã la agenþii atmosferici, nu puþine fiind acoperiºurile
fãlþuite care au traversat secolele.
Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite
sunt cuprul, zincul (a nu se confunda cu tabla zincatã) ºi aliajele
din a l u miniu, materiale nobile
care ºi-au dovedit calitãþile în timp.
Iatã o scurtã prezentare a lor:
Cuprul este, prin excelenþã,
primul material capabil sã înfrunte
secolele. Culoarea strãlucitoare
naturalã a cuprului se modificã în
timp, trecând prin diferite nuanþe de
maro-închis. Pe suprafeþele înclinate, stratul protector de oxid continuã sã se dezvolte de-a lungul
timpului ºi, în cele din urmã, va
apãrea acea patinã verzuie caracteristicã produselor din cupru.

Firma KME din Germania oferã
din fabricã materialul în trei forme:
 TECU CLASSIC;
 TECU OXID – preoxidat, cu
aspect brunat;
 TECU PATINÃ – pretratat pentru
aspect patinat.
Zincul este un material care s-a
consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de
acest material, multe din clãdirile de
prestigiu construite în perioada
interbelicã fiind acoperite cu zinc.
Un aliaj de tipul Rheinzink® se
obþine din zinc electrolitic cu grad de
puritate ridicat, prin adãugarea unei
cantitãþi bine determinate de cupru
ºi titan.
Tabla din zinc este rezistentã la
diferenþele de temperaturã, este
ignifugã ºi anticorosivã. Durata de
viaþã a învelitorilor din tablã de zinc –
chiar ºi în condiþii de mediu nefavorabile – este de cel puþin 80-100 de ani.
Un exemplu de aliaj de aluminiu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este
Falzonal de la firma NOVELIS
(Germania). Falzonalul este un amestec
de aluminiu, mangan ºi magneziu care
asigurã materialului maleabilitate.
Falzonal este vopsit PvdF în
culori variate (garanþie de minimum 10 ani a strãlucirii vopselei) ºi
lãcuit cu lac poliester pe interior.
Proiectele de construcþii la care
poate fi utilizatã tehnica fãlþuirii sunt
foarte diverse ºi includ:
 locuinþe private: case, vile,
blocuri mansardate etc.;

show-room-uri, magazine;
spaþii expoziþionale;
 sãli de sport, bazine de înot;
 clãdiri cu destinaþie turisticã:
hoteluri, cabane, pensiuni;
 biserici;
 obiective publice de prestigiu:
palate, muzee, imobile oficiale etc. 



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

Str. Siriului 60A,
Sector 1, Bucureºti.
Tel.: 021-232.12.55, 021-232.24.81;
Fax: 021-232.06.29.
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Luminatoare din policarbonat
Deja un nume în domeniul panourilor termoizolante,
compania Topanel ºi-a lãrgit din a doua jumãtate a anului
curent gama de produse, încercând astfel sã ofere clienþilor sãi soluþii complete pentru hale ºi spaþii comerciale.
Noutatea constã în distribuþia luminatoarelor din policarbonat cu prindere între panouri termoizolante.
ªtim deja cã policarbonatul este net superior sticlei.
Are o rezistenþã termicã mai mare, un transfer al luminii
mai bun ºi prezintã avantajul unor costuri de reparaþii ºi
înlocuire mai mici.
Plãcile în sine au fost utilizate pânã acum pentru construcþia de copertine, cupole, sere, compartimentãri interioare ºi, bineînþeles, pentru luminatoare.
Topanel însã importã ºi distribuie la nivel naþional sisteme de panouri din policarbonat, concepute special
pentru luminatoare:
Producãtor: POLITEC;
Culori: clar/opal, alte culori la cerere;
Accesorii: aluminiu sau policarbonat, la cerere;
Transport: inclus;
Garanþie: 10 ani;
Discount-uri: în funcþie de cantitate.

Easy Roof
Un sistem care se poate monta indiferent de secþiunea, grosimea sau materialul izolator al panourilor –
Easy Roof cu 2 cute laterale este cea mai performantã
soluþie de instalare a ferestrelor pentru clãdiri industriale
(fig. 1, tabelul 1).
Greca Tec
Un sistem cu rezistenþã la grindinã ºi ploi torenþiale –
Greca Tec prezintã avantajul posibilitãþii îmbinãrii mai
multor foi pe lungime în vederea construirii de suprafeþe
transparente foarte lungi (fig. 2, tabelul 2).
Pentru montajul luminatoarelor, vã punem la dispoziþie:
ºuruburi autoperforante din oþel, bandã etanºatoare
expandabilã ºi elemente pentru îmbinare.
În numerele viitoare, vã vom prezenta ºi alte sisteme
de panouri din policarbonat, cele pentru închideri laterale ºi cele pentru acoperiri curbe sau plane. 

Fig. 1
Fig. 2

Tabelul 1
Tabelul 2
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Plafon radiant pentru încãlzirea ºi rãcirea spaþiilor
CLIMATUL DIN ÎNCÃPERE
Sistemul de climatizare de la AMF este un plafon
suspendat, realizat de cãtre Knauf AMF din Grafenau –
Germania, utilizând tehnica de sistem „gabo“, pentru
încãlzirea ºi/sau rãcirea oricãrui spaþiu. Asigurã un confort termic sporit ºi înlesneºte obþinerea unei temperaturi
constante într-o încãpere. Deoarece încãlzirea ºi/sau
rãcirea se realizeazã prin schimbul de radiaþii, plafoanele
de climatizare sunt superioare altor sisteme de încãlzire
ºi/sau rãcire.
Un avantaj important al plãcilor din cadrul acestor
plafoane este izolarea termicã integratã în partea din
spate a plãcii. Elementele prefabricate din sistem se evidenþiazã datoritã unui montaj simplu ºi prin posibilitatea
accesãrii facile a spaþiului dintre plafonul suspendat ºi
planºeu. Sistemul variabil de þevi constã dintr-un material
sintetic – polibutenã (PB), conf. DIN 4726, termorezistent ºi etanº la oxigen.
Plãcile din metal sau gips, în diferite combinaþii, oferã
posibilitatea multor variante de configuraþie. Astfel, se obþin
un confort ºi o ambianþã deosebitã, atât din punct de
vedere termic (conf. DIN EN ISO 7730), cât ºi estetic.
Datoritã accesãrii cu uºurinþã a instalaþiilor de întreþinere
din plenum, dar ºi costurilor de exploatare foarte mici, în
comparaþie cu instalaþiile de climatizare convenþionale, sistemul de climatizare AMF se amortizeazã dupã scurt timp.

FUNCÞIA DE RÃCIRE - VARA
În zilele fierbinþi de varã, temperatura din încãpere
urcã repede la un nivel inconfortabil. Plafonul de rãcire
este strãbãtut de cãtre agentul termic – apa rece (rãcitã
la circa 15 0C) – ºi funcþioneazã ca o suprafaþã de
schimb pentru a prelua cãldura excesivã din încãpere.
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FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE – IARNA
Sistemul de climatizare este strãbãtut de apa încãlzitã
la o temperaturã de circa 33 0C. Temperatura medie
a plafonului urcã la 28 0C. Sistemul de climatizare
acþioneazã eficient prin radiaþie termicã. Astfel, se
formeazã un flux de aer de la plafonul cald cãtre
încãperea mai rece.
Acest efect de radiaþie termicã acþioneazã în toate
direcþiile ºi poate fi comparat cu cãldura soarelui sau cu
cãldura datã de un far puternic. Efectele date de convecþie, ca în cazul corpurilor de încãlzit de perete (cãldura urcã), pot fi neglijate în acest caz. Rezultatul
înseamnã o încãpere uniform încãlzitã care oferã posibilitatea perceperii unei temperaturi plãcute în fiecare
punct al încãperii.

Reglaj ºi efect
Printr-o reglare rapidã a temperaturii suprafeþei
plafonului, în câteva minute, este posibilã încãlzirea
sau rãcirea clãdirilor cu suprafeþe mari, vitrate, sau
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a clãdirilor cu faþade din sticlã. Deoarece, în cazul
sistemului de climatizare AMF, þevile de rãcire se aflã
la o distanþã micã faþã de încãpere, temperatura suprafeþei plafonului este influenþatã în câteva minute, dupã
cum aratã simularea pe calculator.
Montaj simplu
Datoritã principiului de mufare, existã posibilitatea
unui montaj rapid ºi simplu, iar cerinþele de etanºeitate ale
sistemului la aer ºi la apã sunt îndeplinite. Conductele
de alimentare se fixeazã pe elementele de suspendare
ale construcþiei plafonului prin intermediul unor clipsuri ºi
sunt legate la elementele plafonului prin mufe de fixare
din material plastic, termorezistent.
Construcþia sistemului
 Montaj cu structurã vizibilã
– distanþa minimã de suspendare: 150 mm;
– profile principale ºi secundare, cu lãþimea de 24 mm;
– plãci demontabile.

 Construcþie din profile late, paralele, tip
„Bandraster“
– distanþa minimã de suspendare: 150 mm;
– profile principale cu lãþimea de 100 mm;
– profile secundare ascunse;
– plãci demontabile.

Potenþial valorificat eficient
Se spune cã „omul sfinþeºte locul”, în cazul de faþã fiind vorba despre o societate de construcþii, SAIFTIM
Timiºoara, cu vechi state de servicii, dar ºi cu rezultate care o recomandã pentru seriozitatea, operativitatea ºi calitatea lucrãrilor executate. De aici ºi atuul ce o favorizeazã atunci când participã la diverse
licitaþii ºi câºtigã contractele.
Gama variatã a lucrãrilor de construcþii executate competent are la bazã solida dotare tehnicã, tehnologicã
ºi logisticã de care dispune ºi care asigurã eficienþã firmei ºi beneficiarilor investiþiilor.
SC SAIFTIM SA îºi desfãºoarã mai nou activitatea ºi în domeniul extinderii ºi modernizãrii spaþiilor
ºcolare din unele localitãþi ale judeþului Timiº.
Experienþa dobânditã în urma
lucrãrilor de reabilitare a clãdirilor
civile ºi capacitatea de a construi
clãdiri noi la standarde înalte, combinate cu ofertele avantajoase ale
firmei în domeniul construcþiilor,
instalaþiilor termice, sanitare, electrice ºi al lucrãrilor de îmbunãtãþiri
funciare, contribuie la o dezvoltare ºi
modernizare continuã a serviciilor
oferite de firma SC SAIFTIM SA.
Unul dintre cele mai importante
ºantiere a fost deschis în localitatea
Fãget (Timiº), unde în anul 2006 au
demarat lucrãrile de extindere a
spaþiului de învãþãmânt, constând în
mãrirea numãrului sãlilor de clasã,
amenajarea laboratoarelor, anexelor,
precum ºi refacerea ºi construirea

integralã a instalaþiilor termice, sanitare, electrice, a grupurilor sanitare,
dar ºi a cantinei ºcolii. Sala de sport
ºi centrala termicã, incluse în aceastã
investiþie, au fost deja terminate ºi
recepþionate. Pe lângã cele enumerate, mai menþionãm ºi sistematizarea pe verticalã, terenul de sport,
racordarea la reþeaua de apã ºi
canalizare, împrejmuirea, reþelele
electrice de iluminat exterior, precum
ºi reabilitarea drumurilor ºi aleilor
care fac ºi ele obiectul acestei
lucrãri.
O altã investiþie la fel de importantã o reprezintã reparaþiile capitale
la ªcoala cu clasele I-IV din satul
Temereºti, jud. Timiº, consolidarea
clãdirilor existente, construirea de

spaþii noi cu diferite funcþiuni,
reparaþii finisaje interioare ºi exterioare, precum ºi lucrãri ce trebuie
fãcute pentru asigurarea unor
condiþii superioare de confort, cum
ar fi echiparea centralei termice ºi
asigurarea instalaþiilor de încãlzire ºi
sanitare noi. În acelaºi timp, se
desfãºoarã lucrãri de refacere integralã a ºarpantei din lemn ºi a învelitorii din þiglã profilatã, reabilitarea
instalaþiilor electrice, înlocuirea tâmplãriei existente cu tâmplãrie PVC cu
geam termopan, dar ºi executarea
unui foraj de adâncime pentru alimentare cu apã potabilã.
Vreþi sã aveþi spor ºi eficienþã în
investiþiile dvs.? Apelaþi la SAIFTIM! 

• 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-mail: office@saiftim.ro
www.saiftim.ro
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Cercetãri preliminare
privind abordarea sistemelor integrate
de management în organizaþii de tip holding
drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ
Documentarea, implementarea ºi certificarea sistemelor de management, a conformitãþii produselor ºi/sau
serviciilor au devenit o necesitate pentru organizaþiile care furnizeazã produse ºi servicii, într-un mediu
concurenþial, în concordanþã cu cerinþele pieþei. Calitatea produselor/serviciilor reprezintã gradul de utilitate a acestora ºi mãsura în care, prin ansamblul caracteristicilor lor tehnice ºi economice, satisfac nevoia pentru care au fost
create fãrã a fi afectate mediul înconjurãtor ºi sãnãtatea ºi securitatea ocupaþionalã.
Vã prezentãm o modalitate de abordare a documentãrii, implementãrii ºi certificãrii Sistemelor Integrate de
Management (SIM) pentru organizaþii de tip holding, care, indiferent de domeniul de activitate al afacerilor în care
sunt implicate, doresc sã aibã un SIM, cu accent pe modalitãþile în care se pot îndeplini cerinþele unui standard
anume sau ale mai multor standarde.
Indiferent de standardele care sunt
luate ca referinþã, când organizaþiile
doresc sã aibã un SIM trebuie în
primul rând sã identifice cerinþele lor
comune ºi sã le încorporeze într-un
sistem unic.
Acest exerciþiu poate fi efectuat de
fiecare organizaþie în parte sau centralizat în cadrul holdingului, putându-se
apela la specificaþia prezentatã în acest
articol ºi pe care o pot completa ºi cu
alte cerinþe potrivite a face parte integrantã din politica organizaþiei.
Având stabilite cerinþele cadru care
pot fi utilizate ca referinþã, se trece la
abordarea documentãrii, implementãrii
ºi certificãrii SIM dupã ce au fost identificate procesele, modul lor de monitorizare, criteriile de acceptare utilizate,
responsabilitãþile ºi resursele alocate etc.
Orice domeniu al afacerii, în mod
uzual, are un numãr distinct de sisteme, unele oficial documentate, altele
nedocumentate ºi la care nu se apeleazã în mod frecvent. Prin identificarea tuturor proceselor în cadrul SIM
ºi a modului în care acestea interacþioneazã, se poate acþiona mai eficace pentru continua îmbunãtãþire
aplicând ciclul PDCA. Se porneºte în
primul rând de la datele de intrare pentru fiecare proces, care sunt esenþiale
pentru procesul de planificare. Prin
îmbunãtãþire continuã, se poate adãuga
valoare datelor de intrare ºi, implicit,
îndeplinirii cerinþelor pãrþilor interesate, deoarece datele de ieºire trebuie
sã satisfacã cerinþe tot mai complexe
conþinute în datele de intrare.
În prezent, un sistem de management trebuie sã se bazeze pe procese
ºi nu pe proceduri care, de fapt, descriu
modul în care acestea se desfãºoarã.

În orice afacere, dacã existã un set de
proceduri ele descriu modul în care se
efectueazã procesele, dar nu le
definesc. Foarte importante devin diagramele de flux ale proceselor care
sunt necesare pentru a defini legãtura
pe orizontala structurii organizatorice
a unei organizaþii, care evidenþiazã
mai clar ºi modul de coordonare/ conducere a proceselor, dar ºi responsabilitãþile diferitelor funcþii implicate.
Aprecierea calitãþii produselor/
serviciilor are în vedere ansamblul
caracteristicilor definitorii, cum sunt:
caracteristicile tehnice, economice,
ergonomice, estetice, de disponibilitate, ºi este confirmatã prin certificate
de calitate, garanþie, sau buletine cu
rezultatele analizelor. Pe mãsurã ce
producþia de produse ºi servicii s-a
diversificat foarte mult, a apãrut necesitatea unei noi practici privind confirmarea conformitãþii, ºi anume certificarea
de cãtre o terþã parte, independentã
de furnizor ºi utilizator, fapt care
genereazã o mai mare încredere în caracteristicile aºteptate ale produselor/
serviciilor.
În fapt, certificarea conformitãþii
este un proces (cu date de intrare ºi
ieºire, cu acþiuni de monitorizare planificate etc.) prin care o terþã parte
(organismul de certificare) emite un
certificat de conformitate pe baza
regulilor unui sistem de certificare.
Acest certificat confirmã cu un grad
suficient de încredere cã un sistem de
management, un produs/serviciu
corespunzãtor identificat, este conform
cu un document normativ convenit
între client ºi furnizor.

Certificarea conformitãþii produselor poate fi un act voluntar (deci
nereglementat) sau obligatoriu în
domeniile reglementate prin Legea
608/2001 care nominalizeazã domeniile
reglementate prin directive la nivel
european. Pentru domeniul voluntar,
certificarea conformitãþii este efectuatã
de cãtre organisme acreditate la nivel
naþional ºi/sau la nivel european/
internaþional. Pentru domeniul reglementat, este necesar ca organismele
acreditate sã fie recunoscute ºi
desemnate, conform unei proceduri
stabilite prin lege la nivel naþional/
european.
Certificarea conformitãþii unui sistem de management este în general
un act voluntar care are ca referinþã un
standard emis de Organizaþia Internaþionalã de Standardizare (ISO) sau
alte standarde recunoscute ºi acceptate de pãrþile implicate.
Indiferent de tip, certificarea conformitãþii genereazã încredere atât în
sistemul de management aplicat, cât
ºi în calitatea produselor/ serviciilor în
cauzã, situaþie în care se asigurã
un avantaj comercial contribuind la:
promovarea produselor/serviciilor,
eliminarea încercãrilor multiple ºi
costisitoare, înlãturarea barierelor
tehnice din calea comercializãrii libere
a produselor ºi serviciilor în condiþiile
armonizãrii procedurilor de certificare
ºi utilizãrii de referenþiale identice sau
comparabile.
Organizaþiile care doresc sã-ºi certifice numai calitatea produselor/
serviciilor sunt obligate sã documenteze, aplice ºi sã menþinã cel puþin
acele elemente ale unui sistem de
continuare în pagina 92 
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management aplicabile ciclului de
viaþã a produsului. Prin urmare, certificarea unui sistem de management are
principalul atu, ºi anume creºterea
încrederii clienþilor în calitatea produselor/serviciilor.
În afarã de creºterea încrederii
clienþilor în calitatea produselor/
serviciilor, certificarea conformitãþii de
cãtre o terþã parte conduce ºi la: confirmarea aplicãrii diferitelor reglementãri, alinierea la directivele ºi normele
specifice, asigurarea repetabilitãþii
realizãrii produselor la nivelul specificat, îmbunãtãþirea imaginii organizaþiei, îmbunãtãþirea culturii calitãþii în
organizaþie etc.
ªi, nu în ultimul rând, pentru a
accesa „banul public“, este o condiþie
absolut obligatorie certificarea sistemului integrat de Management–Calitate–Mediu–Sãnãtate ºi Securitate
Ocupaþionalã.
Dezvoltarea continuã a standardelor pentru sistemele de management
în diverse domenii, cum ar fi: calitate,
mediu, sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, securitatea informaþiei,
siguranþa lanþului alimentar etc., a
generat preocuparea pentru o abordare integratã atât a documentãrii ºi
implementãrii, cât ºi a certificãrii acestor sisteme de management.
Conducerea unei organizaþii, în
mod logic, ar trebui sã adopte un sistem de management care sã conþinã
elementele/componentele standardelor de referinþã ºi toate metodele necesare pentru a se asigura îndeplinirea
tuturor responsabilitãþilor managementului, fiind modalitatea cea mai eficace prin care se pot îndeplini toate
responsabilitãþile atât ale personalului
propriu, clienþilor, cât ºi ale societãþii în
ansamblu.
Multe organizaþii au implementat,
sau sunt în curs de implementare, o
serie de standarde/specificaþii oficiale
pentru sistemele de management,

cum ar fi: ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, ISO/TEC 27001:2005,
ISO 22000:2005, ISO/IEC 20000:2005
ºi OHSAS 18001:1999.
Frecvent, acestea sunt operate ca
sisteme independente. Cu toate acestea, în toate sistemele de management sunt anumite elemente comune
care pot fi conduse în mod integrat;
importanþa acordului acestor sisteme,
putând fi recunoscutã ºi folositã pentru
obþinerea celor mai bune avantaje.
În consecinþã, organizaþiile pun sub
semnul îndoielii existenþa unor sisteme separate.
Pentru a veni în sprijinul interesului din ce în ce mai mare pentru abordarea integratã a sistemelor de
management ºi a guvernãrii riscului
organizaþional, s-a elaborat specificaþia PAS 99 care defineºte cerinþele
comune sistemelor de management.
Se intenþioneazã utilizarea ei drept
cadru de lucru pentru implementarea
cerinþelor comune ale standardelor
sau specificaþiilor sistemelor de management, într-un mod integrat.
Scopul principal al PAS 99 este de
a fi utilizat de cãtre organizaþii care
doresc implementarea cerinþelor a
douã sau mai multor standarde pentru
sistemul de management. Adoptarea
acestui PAS urmãreºte sã ducã la simplificarea implementãrii unor standarde
de sistem multiple ºi la conformitatea
cu cerinþele asociate.
Organizaþiile care folosesc acest
document trebuie sã includã ca elemente de intrare cerinþele specifice
standardelor/specificaþiilor sistemelor de management la care acestea subscriu: ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, ISO/TEC 27001:2005,
ISO 22000:2005, ISO/IEC 20000:2005
ºi OHSAS 18001:1999.
Conformitatea cu acest PAS nu
asigurã conformitatea cu alte specificaþii sau standarde pentru sisteme
de management. Cerinþele particulare

Fig. 1: Ilustrarea modului în care cerinþele comune standardelor/specificaþiilor
sistemelor de management multiple, pot fi integrate într-un sistem comun

ale fiecãrui standard pentru sisteme de management sunt obligatoriu de satisfãcut dacã se
doreºte certificarea. Certificarea
faþã de PAS este o decizie proprie.
Aceastã specificaþie a fost creatã
pentru a ajuta organizaþiile în obþinerea de beneficii, prin unificarea
cerinþelor comune tuturor standardelor
pentru sistemele de management ºi
satisfacerea corespunzãtoare a acestor cerinþe. Beneficiile pot include:
a) îmbunãtãþirea focalizãrii asupra
afacerii;
b) abordarea mult mai realistã a
managementului riscurilor afacerii;
c) mai puþine conflicte între sisteme;
d) reducerea birocraþiei ºi a
duplicatelor;
e) audituri interne ºi externe mai
efective ºi eficiente.
Ghidul ISO 72 pentru cei care emit
standarde include o structurã pentru
cerinþele comune care se regãsesc în
standardele sistemelor de management.
Principalele cerinþe sunt categorisite
astfel:
a) politicã;
b) planificare;
c) implementare ºi operare;
d) evaluarea performanþei;
e) îmbunãtãþire;
f) analizã efectuatã de management.
Fiecare standard pentru sistemele
de management, are propriile cerinþe,
dar cele ºase de mai sus se vor regãsi
în fiecare dintre ele ºi pot fi adoptate
ca bazã pentru integrare. Acest document foloseºte aceeaºi categorisire ca
structurã pentru cerinþele comune ale
sistemelor de management ºi fiecare
din elementele de mai sus sunt detaliate pe parcursul documentului.
Multe dintre cerinþele standardelor/specificaþiilor sunt comune ºi, practic, pot fi reunite sub un sistem generic
de management, ilustrate în fig. 1.
Dupã cum se poate observa, reducerea duplicatelor prin combinarea a
douã sau mai multor sisteme în acest
mod contribuie semnificativ la reducerea mãrimii sistemului de management ºi îmbunãtãþeºte eficienþa ºi
eficacitatea sistemului.
Figura 1 demonstreazã cã, dacã
cerinþele diferitelor sisteme de management pot fi aranjate astfel încât
cerinþele nucleului sã aibã o direcþie
comunã, este posibilã integrarea sistemelor pe o direcþie cât mai corespunzãtoare organizaþiei, minimizând
duplicatele. Structura PAS 99 se
bazeazã pe Ghidul ISO 72 cu anumite
modificãri ºi a fost testat în practicã.
Este aplicabil tuturor sistemelor de
continuare în pagina 94 
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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
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management dacã este subiectul unui
sistem formal standard de management sau al unor sisteme mai puþin
formale, care fac parte din sistemul
general de management al organizaþiei.
Cele ºase cerinþe menþionate mai sus
trebuie privite în corelare cu sistemul
PDCA (Plan, Do, Check, Act – Planificã,
Efectueazã, Verificã, Acþioneazã), dupã
care funcþioneazã toate sistemele de
management.
Figura 2 ilustreazã modul în care
PDCA ºi cerinþele comune sunt combinate, pentru a furniza structura sistemului de management.
Integrarea trebuie sã fie planificatã
ºi implementatã într-un mod unitar.
Multe organizaþii au adoptat standarde
pentru sistemele de management, ca
rezultat al unor presiuni exterioare,
cum ar fi cererea clienþilor în implementarea unui standard de calitate
sau cerinþe externe de implementare a
sistemelor pentru sãnãtatea ºi securitatea ocupaþionalã. Acest lucru nu se
aplicã la integrare, deoarece aceasta
se face doar pentru aducerea de
beneficii afacerii. Primul pas care trebuie fãcut este acela de a identifica
nevoile. Dacã o afacere nu identificã
beneficii de pe urma integrãrii, atunci
nu este nevoie de integrare, cu toate
cã este greu de crezut cã o organizaþie
nu ar observa beneficiile aduse de
acest sistem.

Pentru a îndeplini cerinþele specifice
unui standard pentru sisteme de management, este necesarã analiza în
detaliu a cerinþelor ºi compararea lor cu
acelea care au fost deja încorporate în
sisteme integrate. Chiar ºi elementele
care sunt considerate comune pot avea
diferenþe subtile faþã de conþinutul unui
standard sau al unei specificaþii.
Acest PAS specificã cerinþele
comune sistemelor de management.
Scopul lui este de a forma fundamentul
pentru implementarea a douã sau mai
multe standarde/specificaþii ale sistemelor de management într-un mod
integrat. PAS reuneºte cerinþele comune
ale standardelor/specificaþiilor sistemelor
de management.
Cu toate cã scopul lui iniþial a fost
sã fie folosit conjugat cu standardele/
specificaþiile sistemelor de management cum ar fi: ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005,
ISO 22000:2005, ISO/IEC 20000:2005
ºi/sau OHSAS 18001:1999, poate fi
folosit ºi cu alte standarde naþionale ºi
internaþionale. Se poate aplica la organizaþiile de orice mãrime sau tip.
Nu se urmãreºte folosirea PAS
pentru organizaþiile care îºi bazeazã
sistemul de management pe un standard/specificaþie, ci pentru pregãtirea
organizaþiei în adoptarea de sisteme
sau specificaþii adiþionale.

Conformarea cu acest PAS nu
asigurã conformarea cu alte standarde/specificaþii ale sistemelor de
management.
Standardele pentru sistemele de
management conþin multe cerinþe
comune care reprezintã o proporþie
semnificativã din aceste standarde, cu
toate cã terminologia (structura, frazeologia) în care sunt descrise aceste
cerinþe poate varia. Acest PAS strânge
laolaltã cerinþele comune din standardele pentru sistemele de management, dorindu-se a se constitui, într-un
cadru de lucru pentru implementarea a
douã sau mai multor standarde de
management, într-un mod integrat.
Pentru aplicarea acestui cadru la un
nivel înalt, în vederea satisfacerii cerinþelor comune standardelor pentru sistemele de management ºi a altor
sisteme de management, este important de analizat dacã existã anumite
cerinþe specifice care nu sunt incluse
în cadrul generic. Aceste cerinþe, care
nu sunt comune, trebuie adãugate
acelora din PAS 99, pentru a satisface
standardele/specificaþiile la care
organizaþia subscrie.

Fig. 2: Ilustrarea modului în care PDCA ºi cerinþele comune sunt combinate, pentru a furniza structura sistemului de management
continuare în pagina 96 
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ISO 9001 foloseºte abordarea
bazatã pe proces, pentru a identifica
acele zone care trebuie controlate, cu
scopul de a furniza un produs sau
serviciu, eficient ºi efectiv. O asemenea cerinþã nu se regãseºte în unele
din celelalte standarde/specificaþii, dar
aceastã apropiere poate fi folositã
foarte uºor în identificarea tuturor
problemelor pe care o organizaþie trebuie sã le rezolve ºi în identificarea
acelor aspecte care trebuie controlate,
deoarece în absenþa unui control efectiv, existã un risc în anumite puncte de
interes.
Adeseori, cuvântul „procedurã“ este
utilizat în standardele/specificaþiile sistemelor de management, existând
posibilitatea confuziei între ce este o
procedurã ºi cum este asociatã
procesului. În termeni simpli, un proces este o activitate, iar procedura
reprezentarea formalã a proceselor,
descriind cum trebuie efectuat procesul care poate fi documentat.
Nucleul standardelor moderne
de management este reprezentat de
„apropierea bazatã pe risc“. Acest
lucru poate fi observat din definiþia sistemului de management, combinatã
cu definiþia riscului. Un sistem de
management ajutã organizaþia în stabilirea politicii ºi atingerea obiectivelor.
Riscurile reprezintã posibilitatea apariþiei unor factori care pot sã aibã
impact asupra obiectivelor. Astfel, este
logic cã sistemele de management
sunt concepute pentru a administra
riscurile în vederea atingerii obiectivelor.
În anumite discipline, abordarea
bazatã pe risc este strâns legatã de
prevederile legale (de exemplu siguranþa), care evident trebuie sã fie
satisfãcutã. ISO 9001 este la prima
vedere mai puþin explicit în abordarea

bazatã pe risc, deoarece nu este o
cerinþã generalã în identificarea ºi
evaluarea caracteristicilor critice referitoare la calitate. Totuºi, clienþii ºi
cerinþele de reglementare, trebuie sã
fie identificate ºi sã formeze baza pentru evaluarea, controlul ºi monitorizarea proceselor organizaþiei, pentru a
asigura cã cerinþele sunt îndeplinite.
Multe organizaþii, aplicã tehnici ca
FMEA (Failure Modes and Efect
Analysis) sistemelor lor de calitate,
pentru a adopta ºi apropierea bazatã
pe risc. Cerinþa de evaluare a riscurilor
este principalã în sistemele de securitate a informaþiei, siguranþa alimentarã,
sãnãtatea ºi securitatea ocupaþionalã
ºi probabil este o trãsãturã în viitoarele standarde pentru sistemele de
management.
În acest PAS, termenul de „aspect“
este utilizat pentru a identifica acele
puncte care ar necesita un control,
deoarece reprezintã un risc potenþial
(pozitiv sau negativ). Va deveni evident cã existã multe aspecte legate de
securitatea informaþiilor, calitate,
mediu, siguranþã etc. care pot avea un
impact asupra organizaþiei. Nu ar fi
raþional pentru o organizaþie sã
încerce sã le controleze pe toate în
acelaºi timp. Abordarea recomandatã
este aceea în care organizaþia le identificã pe acelea care au cel mai semnificativ impact ºi trebuie controlate
ºi/sau reduse prin intermediul programelor de îmbunãtãþire.
Acele aspecte care implicã un risc
ridicat vor fi administrate primele.
Existã multe modalitãþi de evaluare a
riscului, dar un sistem simplu este
adesea cel mai bun. Sistemele elaborate, de obicei, îmbunãtãþesc foarte
puþin în practicã. Chiar ºi organizaþiile
care opereazã în sectoare cu risc ridicat

Fig. 3: Legãtura între probabilitatea de apariþie a riscului ºi efectul produs
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au observat cã o abordare ca cea
sugeratã poate fi utilã pentru început.
Aceste organizaþii folosesc metode
mai sofisticate, cum ar fi HAZOPS
(Hazard Analysis and Operability
Studies), pentru acele riscuri care sunt
identificate ca având cel mai mare
risc pentru organizaþie ºi pãrþile ei
interesate.
Toate aspectele semnificative trebuie sã formeze subiectul unor anumite forme de control ale sistemului de
management. În plus, cele mai semnificative aspecte trebuie de asemenea
sã formeze subiectul unor programe
de îmbunãtãþire, pentru a ajuta organizaþia sã reducã riscurile.
Pentru fiecare proces se ridicã
urmãtoarele întrebãri:
a) care aspect poate sã funcþioneze
greºit?
b) care ar fi efectul dacã ar funcþiona greºit?
c) cât de des este posibil sã se
întâmple?
Combinarea rãspunsurilor furnizeazã o mãsurã a riscului, aºa cum se
ilustreazã în figura 3. Dacã probabilitatea de apariþie este mare ºi efectul ar
fi serios, atunci riscul este ridicat, trebuind întreprinse acþiuni imediate –
posibil ºi de oprit procesul sau evacuatã fabrica. Dacã riscul este moderat,
tot trebuie întreprinse acþiuni, dar nu cu
acelaºi grad de urgenþã. Dacã evenimentul este improbabil, iar impactul
este nesemnificativ, atunci riscul este
unul pe care organizaþia conºtientizeazã cã ºi-l poate asuma ºi controla.
Aceastã abordare poate fi utilizatã
în identificarea etapei din proces, care
ar putea avea cel mai mare impact
asupra calitãþii produsului sau satisfacþiei clientului. Cele mai semnificative impacturi trebuie administrate
primele. Acele riscuri care sunt aduse
la un nivel tolerabil vor avea un impact
mai mic asupra organizaþiei, iar în
ierarhia aspectelor de management
s-ar putea interveni doar dacã organizaþia recunoaºte anumite beneficii prin
administrarea acelor riscuri.
Dacã v-am trezit interesul, vã
aºtept în numerele viitoare ale revistei
cu aspecte practice pentru integrarea
sistemelor de management. 
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Siguranþa, prioritatea numãrul 1
în toate sistemele de cofrare DOKA
Toate sistemele de cofrare Doka
contribuie în mod semnificativ la o
mai bunã siguranþã a muncii pe
ºantierele de construcþii, siguranþa
fiind luatã în calcul încã din momentul dezvoltãrii sistemelor de cofrare.
Stabilitatea tuturor elementelor
de construcþie ºi a unitãþilor trebuie asiguratã în fiecare fazã de
construcþie.

Rasterul constant de 15 cm, cu

100

pentru mâna curentã, pro-

numai 5 lãþimi ale elementelor, sim-

tecþia lateralã frontalã – montant

plificã planificarea, cofrarea ºi logis-

telescopic de balustradã S.

tica pe ºantier reducând numãrul
TURNUL DE ACCES

locurilor de retuºare.
Sistemele Doka oferã siguranþã

Pentru un acces rapid ºi sigur la

în timpul turnãrii datoritã accesoriilor

cele mai înalte puncte de lucru,

de siguranþã eficiente cu sistemul
scarã XS ºi utilizând platforme de tur-

COFRAJE CU PANOURI
FRAMI 270/ FRAMI 300
Panourile Frami sunt mici, uºor
de mânuit, alcãtuind un sistem complet pentru toate înãlþimile de încãperi,
pentru fundaþii, pereþi ºi stâlpi, cu
accesorii performante pentru siguranþã ºi lucru.
Aceste cofraje asigurã un mod de
execuþie deosebit de stabil datoritã
componentelor. Cadrul din oþel (cu
gol central) rezistent la torsiune ºi
placa cofrantã rigidã garanteazã o
cofrare rapidã fãrã rigidizãri suplimentare, durabilitate îndelungatã ºi
suprafeþe de beton plane. Au o
capacitate mare de încãrcare a
betonului – presiune maximã 40 kN/mp
pentru înãlþimile panourilor de 1,20
ºi 1,50 m.



nare ºi rame de compensare Frami.
Elemente de siguranþã ale sistemului:


lateral 1,10 m, consola F60;
pentru

cu scara Staxo.
Turnul poate fi asamblat rapid ºi
uºor cu ramele Staxo de 1,20 m ºi
elementele de scarã preasamblate,
cu înãlþimi disponibile de pânã la

pentru platforma de lucru –

consola de siguranþã, montantul


Doka recomandã utilizarea turnului

sistemul

scarã

100 m.
Existenþa locurilor de ieºire intermediare permite accesul sigur la

–

toate nivelurile de lucru.

conector XS pentru cofrajul de

În funcþie de situaþia întâlnitã pe

pereþi ºi stâlpi, prelungire scarã

ºantier, turnul Staxo este ancorat în

XS de 2,30 m; protecþie spate la

structurã la fiecare 4 ºi 6 m.

coborâre;

Turnul de acces este realizat în
conf o r m i t a t e c u t o a t e n o r m e l e d e siguranþã – în Germania
– ZH 1/45. 
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Centru de radioterapie cu energii înalte,
Spitalul Clinic Municipal – Timiºoara
ANTREPRENOR: SAIF TIM SA, Timiºoara
BENEFICIAR: Spitalul Clinic Municipal Timiºoara
PROIECTANT: arh. NICOLAE BUªILÃ
SUBANTREPRENORI: DOSETIMPEX SRL, ELECTRO MG INSTAL SRL, BEESPEED AUTOMATIZÃRI
CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE
 „Centrul de radioterapie cu
energii înalte“ constã dintr-o construcþie parter ºi etaj cu o suprafaþã
de 870 mp, din care 670 mp la parter
ºi 200 mp la etaj.
 Obiectivul are ca scop reabilitarea serviciilor de radioterapie,
dispunând de aparaturã performantã: accelerator liniar de energie
medie, simulator ºi aparat de brahiterapie tip „after loading“ pentru
iradieri interstiþiale.
 Structura de rezistenþã a clãdirii
este constituitã din ziduri de beton
turnate în cofraje PERI, cu grosimi
între 0,50 ºi 1,50 m în zona acceleratorului ºi planºee, de asemenea, de
dimensiuni mari. S-au utilizat betoane
armate aditivate, vibrate deosebit de
atent pentru evitarea eventualelor
goluri, realizate cu rezistenþe superioare C16/20-T3 HIKS 32,50/0-31.
 Nivelul ridicat al finisajelor a
impus tâmplãrie termopan din PVC
ºi Al, uºi speciale antiradiaþii la
camerele acceleratorului, tavane
false, parchet laminat.
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Dotarea obiectivului de investiþii

cu aparaturã generatoare de radiaþii,
precum ºi existenþa camerelor închise
fãrã legãturã cu spaþiul exterior au
impus executarea urmãtoarelor lucrãri:
- instalaþii de ventilaþii speciale
amplasate pe terasa clãdirii, care
asigurã aerisirea camerelor închise;
- instalaþii automatizate pentru
prevenirea incendiilor, constituite din
senzori de fum ºi alarmã de incendiu;
- centralã telefonicã internã care
asigurã legãtura la camerele
aparatelor, precum ºi la restul
încãperilor;
- centralã termicã proprie pe gaz;
- tablouri electrice de automatizare
a funcþionãrii aparaturii ºi instalaþiilor
de ventilaþie.
Prin lucrãrile de foarte bunã calitate executate de SC SAIF TIM SA,
Spitalul Clinic Municipal Timiºoara
dispune acum de un Centru de
radioterapie modern, cu 70 de
paturi. 
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Verificarea comportãrii grinzilor precomprimate
ATESTAREA ªI CERTIFICAREA DE CONFORMITATE
LA STÃRI LIMITÃ DE SERVICIU
Augustin POPAESCU, Ovidiu DEACONU – Universitatea Transilvania,
Ioan BURTEA - Quality Cert
Comportarea în timp a unor elemente de structurã ale construcþiilor reprezintã un parametru esenþial de
care trebuie sã þinã seama specialiºtii în domeniu pe tot parcursul punerii în operã a unei investiþii, adicã
de la proiectare ºi execuþie pânã la exploatarea clãdirii.
Un asemenea element îl reprezintã grinzile precomprimate care formeazã o parte din scheletul (structura)
unei construcþii. De calitãþile lor depind în mod nemijlocit funcþionalitatea ºi, mai ales, durata de viaþã a
construcþiilor.
Iatã de ce, prin exemplul care urmeazã, vrem sã demonstrãm cã verificarea pe baza unor tehnici adecvate a comportãrii grinzilor precomprimate este necesarã ºi utilã dacã vrem sã nu avem surprize neplãcute.
Încercarea, de exemplu, pe stend
pânã la ruperea grinzii GP 24/12 AP
a avut ca temã iniþialã verificarea
comportãrii grinzii la stãrile limitã de
serviciu (ale exploatãrii normale),
respectiv fisurare, deformaþii ºi verificarea comportãrii sub încãrcãri pânã
la rupere, precum ºi a capacitãþii
portante a grinzii (Etapa I), la solicitarea beneficiarului SC Bricostore
România. Ulterior, tema a fost
extinsã de cãtre SC Popaescu & Co
SRL ºi Atelier 3 SRL pentru
obþinerea de date în vederea
omologãrii (atestãrii) proiectului ºi
date necesare certificãrii de conformitate a elementului prefabricat
(Etapa II-a ).

DATE PRIVIND GRINDA ÎNCERCATÃ
Secþiunea curentã a grinzii se
prezintã în fig. 1.
Materiale
 BETON Bc 50
Rc = 26,5 N/mm2, Rt = 1,65 N/mm2,
Eb = 38.000 N/mm2;
Rezistenþa betonului la transfer:
Rbo = 49 N/mm2.
 OÞEL PRETENSIONAT Toron
TBP 12 mm,
Rm=1.650 N/mm2, Rp = 1.340 N/mm2,
Ep = 180.000 N/mm2;
Relaxare normalã: 7% la 0,7 Rm,
20 0C, 1.000 h;
BARE PC 52 φ 20 ºi φ 14 mm,
Ra = 300 N/mm2, Ea = 210.000 N/mm2.

Fig. 1

Momente încovoietoare de
proiectare pentru verificãri la sarcini
verticale – SLR, SLS (conform proiect)
la mijlocul deschiderii
 Greutate proprie: Mg = 740,0 kNm;
E
 Exploatare: M = 3.193,8 kNm;
 Exploatare de lungã duratã:
MEld = 2555.0 kNm;
 De calcul St. Lim. Rez.: M =
4202,4 kNm.
Schema de încercare (fig .1)
A – Schema de amplasare a
panelor în construcþie, distanþele între
pane fiind 4,55 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 4,55.
B – Schema de încercare efectivã a grinzii, utilizând douã grinzi de
repartiþie.
Fiecare presã realizeazã douã
puncte de încãrcare prin intermediul
grinzii metalice (cuþit de repartiþie).
Forþele 2 x 2 P s-au realizat cu
2 prese de 120 tf.
Pentru reazeme ºi punctele de
aplicare a forþelor, s-a realizat forma
semicilindricã.
Mãsurãtori
 S-au
efectuat mãsurãtori
privind apariþia, deschiderea fisurilor
normale ºi înclinate (dupã caz) ºi
închiderea fisurilor normale.
 S-au efectuat mãsurãtori de
sãgeþi la mijlocul deschiderii ºi la
2,40 m de mijloc, în punctele de aplicare a forþelor concentrate centrale. S-a
mãsurat contrasãgeata iniþialã a grinzii.
 Deformaþii specifice la fibrele
superioare ale secþiunii centrale
continuare în pagina 106 
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

ºi sub forþe cu deformetru mecanic
0,002 mm, cu baza de 50 mm – diagrame deformaþii.
 Fotografii de ansamblu ºi de
detaliu.
Etape de încãrcare
Etapa I s-a desfãºurat în perioada
02–04.01.2006:
 Încãrcare în trepte 0,25, 0,5,
0,75, 1,0 ME, descãrcare;
E
 Idem 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,1 M ,
descãrcare; verificare apariþie fisuri;
E
 Încãrcare în trepte de 0,05 M
în apropierea fisurãrii, atingere
αf max = 0,15 mm;
 Descãrcare cu determinarea
solicitãrii de închidere a fisurilor;
 Reîncãrcare cu determinarea
solicitãrii de redeschidere a fisurilor;
 Încãrcare în trepte 0,5, 1,0, 1,1,
1,2 ME pânã la M, descãrcare;
mãsurarea sãgeþilor ºi deschiderii
fisurilor;
 Încãrcare în trepte, 0,5, 1,0,
1,1, 1,2 ME ºi, în continuare, pânã la
rupere.
Etapa a II-a s-a desfãºurat în
zilele 22.06.2006 ºi 13.07.2006 02 –
04.01. 2006:
 Încãrcare în trepte 0,5, 1,0, 1,1,
1,2 ME pânã la 1,2 M ºi descãrcare;
 Încãrcare în trepte de 0,05 M,
în trei cicluri, pânã la atingerea stadiului ultim.

Rezultatele încercãrii
În etapa I
S-a efectuat un ciclu de încãrcare
– descãrcare la ME, 2PE = 380 kN,
p = 125 bari; un ciclu de încãrcare –
descãrcare la 1,1 M E ºi urmãtorul
la 1,2 ME.
Ciclul urmãtor s-a condus pânã la
apariþia fisurilor care s-au produs la
încãrcarea de calcul, respectiv 2P =
580 kN, p = 200 bari ºi în continuare
pânã la atingerea deschiderii
maxime a fisurii αf=0,12 – 0,15 mm.
La descãrcare s-a urmãrit solicitarea
de închidere a fisurilor, care a
depãºit cu 10% nivelul MEld, iar la
reluarea încãrcãrii s-a urmãrit solicitarea de redeschidere a fisurilor care
a reprezentat 1,11 M E. Se menþioneazã cã la descãrcare fisurile
s-au închis complet.
Contrasãgeata iniþialã a grinzii
mãsuratã a fost de 5,50 cm. Aceastã
contrasãgeatã s-a anulat practic la
nivelul încãrcãrii de exploatare.
În continuare, grinda s-a încãrcat
în trepte de 0,1 ME, urmãrind
redeschiderea fisurilor, deschiderea
fisurilor ºi sãgeþile în cele trei puncte
de mãsurã.
Solicitarea finalã atinsã la încercare în etapa I a fost de 1,87 ME,
respectiv 2Pr, conv. = 764 kN.

La aceastã solicitare fisurile normale s-au deschis la αf = 0,35 mm,
iar sãgeata totalã a fost fr,cov. = 13,5 cm,
respectiv 1/180 din deschiderea grinzii.
În etapa a II-a
S-au efectuat douã cicluri de
încãrcare pânã la 2P = 908 kN ºi
descãrcare.
S-au dezvoltat fisurile normale
pânã aproape de racordarea la placa
superioarã, atingând αf = 1,0 mm atât
în talpa inferioarã, cât ºi în inimã –
foto 6-9. Fisurile înclinate au atins
1,2 – 1,3 – 1,7 mm (foto 9, 10, 15).
La descãrcare, grinda a revenit
pânã la sãgeþi remanente de 1/94 la
primul ciclu ºi de 1/73 din deschidere la al doilea ciclu.
Încãrcarea s-a continuat pânã la
o forþã aplicatã 2P = 980 kN, reprezentând 2,43 ME ºi 1,78 M.
Momentul de control la încercare
Mcontr. = 6697 kNm a fost depãºit
cu 18%.
Sãgeata maximã atinsã a fost de
22,85 cm, reprezentând 1/100 din
deschidere.
CONCLUZII ªI RECOMANDÃRI
Grinda PRECOMPRIMATÃ GP
24/12 AP, încercatã pe stendul de
încercãri de elemente liniare al SC
Prefa SA Braºov, s-a comportat
corespunzãtor la încãrcãrile de
proiectare, atât la fisurare –

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 12

refisurare ºi deschiderea fisurilor ºi,
în continuare, pânã la atingerea
solicitãrii de 2,43 momentul încovoietor de exploatare ºi 1,78
momentul de calcul la starea limitã
de rezistenþã, precum ºi 1,18
momentul de rupere de control ºi a
unei sãgeþi de 1/100 din deschidere.
Solicitãrile experimentale de
fisurare – refisurare au depãºit în
medie cu 10% solicitãrile de
proiectare.
Nu au apãrut fisuri înclinate în
zona de forþã tãietoare pe 3 h0 de la
capete.
Fisurile orizontale iniþiale observate
la capetele grinzii nu s-au miºcat/dezvoltat pe parcursul încercãrii.
Rezultatele favorabile permit
omologarea proiectului grinzii, cu
precizarea cã solicitãrile capabile de
proiectare pot fi sporite cu pânã la
10% faþã de proiectul actual.
DATE ªI CERINÞE
PRIVIND ATESTAREA CONFORMITÃÞII
Evaluarea conformitãþii prefabricatelor din beton precomprimat se
face în concordanþã cu prevederile
Standardului European armonizat
SR EN 13369:2005 ºi al standardelor europene pentru tipurile de prefabricate supuse acþiunii de atestare
a conformitãþii.

Evaluarea conformitãþii de cãtre
o terþã parte, respectiv un organism
de certificare acreditat la nivel
naþional ºi recunoscut de autoritatea
din domeniul reglementat al construcþiilor – MTCT, are drept scop
evaluarea controlului procesului de
fabricaþie, evaluarea produsului,
efectuarea încercãrilor de tip iniþial.
Organismul de terþã parte, în
vederea atestãrii conformitãþii, asigurã verificarea Controlului procesului de producþie pe întregul flux de
fabricaþie, de la materii prime pânã
la produsul finit, inclusiv marcarea
acestuia cu trecerea în revistã a
tuturor elementelor de sistem aplicabile, care au un impact major în
asigurarea calitãþii produsului.
Se considerã cã un producãtor
care aplicã un standard de calitate
conform SR EN ISO 9001:2001
satisface cerinþele acestuia. Cu
toate acestea, în cazul verificãrilor
efectuate, se urmãreºte trecerea în
revistã a fiecãrui element de sistem,
astfel încât sã se poatã fundamenta
existenþa condiþiilor pentru realizarea produsului, în mod constant,
la nivelul parametrilor proiectaþi ºi cu
satisfacerea cerinþelor stabilite prin
referenþialul adoptat.

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 10

Foto 11
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În acest sens, se pune un accent
deosebit pe responsabilitatea ºi
asigurarea autoritãþii personalului
care conduce ºi asigurã calitatea,
implicat în controlul procesului de
fabricaþie, pe menþinerea în vigoare
ºi implementarea procedurilor care
stabilesc modul de þinere sub control
a procesului, pentru demonstrarea
conformitãþii produsului pe etape de
fabricaþie, prin efectuarea verificãrilor/încercãrilor stabilite prin
norme în punctele critice/punctele
de control, precum ºi pe identificarea
ºi înregistrarea neconformitãþilor,
stabilirea cauzelor care le genereazã ºi a acþiunilor corective pentru
eliminarea acestora.
Acþiunea de atestare a conformitãþii are drept punct de plecare
examinarea documentaþiei care stã
la baza realizãrii produsului, þinerea
sub control a acesteia, continuând
cu controlul procesului, cu identificarea caracteristicilor relevante ale
instalaþiilor ºi/sau ale procesului de
fabricaþie.
Producãtorul trebuie sã aibã
implementat un plan de inspecþie ºi
încercare pe echipamentele din
fluxul tehnologic, pentru asigurarea
funcþionãrii acestora la nivelul parametrilor proiectaþi, inclusiv un plan
de revizii, reparaþii, elaborând în
acest sens proceduri, instrucþiuni cu
privire la verificãrile ce se efectueazã, natura ºi amploarea acestora, inclusiv pentru activitatea de
întreþinere.
De asemenea, producãtorul trebuie sã dispunã ºi sã aibã implementat un plan de control, verificãri
pe materiile prime ºi alte materiale
înglobate în produsul finit, pe produs, pe parcursul sau la finele
fiecãrei faze de fabricaþie, la
frecvenþa ºi la nivelul prevederilor
din referenþial, caiete de sarcini,
norme aplicabile, în vederea stabilirii
menþinerii la nivelul referenþialului a
parametrilor produsului ºi a nu permite trecerea în faza urmãtoare de
fabricaþie pânã când nu sunt îndeplinite cerinþele de calitate.
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Planurile de inspecþie pentru prefabricatele din beton precomprimat
sunt redate în tabelele D1-D4 din
standardul SR EN 13369:2005 ºi
vizeazã echipamentele (Tabel D1),
materiale (Tabel D2), procesul de
fabricaþie (Tabel D3) ºi produsul finit
(Tabel D4).
Încercãrile se efectueazã în conformitate cu metodele menþionate în
standardul aplicabil ºi/sau în
normele aplicabile, în cazul nostru
C 181-88 ºi a standardelor de metoda
de încercare privind caracteristicile
fizico-mecanice ale prefabricatelor ºi
a materialelor constituente.
Conform prevederilor din standardul SR EN 13369:2005, clasa minimã
pentru betoanele pentru produsele
din beton precomprimat este C 30/37.
Rezistenþa la compresiune este
definitã prin rezistenþa potenþialã
care poate fi confirmatã prin rezistenþa structuralã directã sau rezistenþa structuralã indirectã.
Rezistenþa potenþialã la compresiune a betonului la 28 de zile poate
fi însoþitã de verificãri ºi încercãri
intermediare ale rezistenþei la transfer, decofrare, ridicare.
Rezistenþa structuralã directã la
compresiune se determinã la produsul finit, pe carate extrase în conformitate cu standardul SR EN
12504-1 sau prin prisma tãiatã transformatã în cilindru sau cub, cu aplicarea factorului de corecþie adecvat,
dar cel mai corect ºi complet, prin
încercarea acestuia cu sarcini conform planului de încercare, asigurându-se efectuarea de mãsurãtori
privind apariþia, deschiderea/închiderea
fisurilor, precum ºi cu privire la
sãgeþi, deformaþii specifice ºi dupã
caz stabilirea rezistenþei la rupere.
În cazul analizat, s-a procedat la
încercarea pe stend a unui tip de
grinzi precomprimate, rezultatele
fiind cele menþionate în prima parte.
Este de menþionat cã în cadrul
activitãþii de certificare, se merge în
paralel, pe analizarea datelor din
înregistrãrile producãtorului cu
privire la caracteristicile determinate
de acesta pe materii prime, produse

finite, echipamente, dupã un plan de
verificãri prestabilit ºi compararea
rezultatelor din înregistrãri cu rezultatele obþinute prin încercãri nedistructive, încercãri pe carate
prelevate în cadrul activitãþii de
inspecþie din elementul eºantionat ºi
încercarea în stend a acestora
(atunci când se efectueazã aceastã
verificare). De asemenea, se asigurã compararea caracteristicilor
betonului întãrit, prelevat ºi conservat, pe cât este posibil, în condiþii
identice cu ale elementului prefabricat cu caracteristicile determinate
prin celelalte metode.
Rezultatele verificãrilor/încercãrilor efectuate se evalueazã de
comitetul tehnic al organismului de
certificare, se supune analizei
Consiliului de certificare care
valideazã/invalideazã conformitatea.
Cerinþele privind atestarea conformitãþii sunt detaliate în standardul
european SR EN 13369:2005, standardul european pentru tipul de
prefabricate supuse atestãrii conformitãþii, precum ºi prin documentaþia
produsului ºi normele aplicabile.
Din prezentarea fãcutã în prima
secþiune, rezultã cã încercarea în
stend s-a încheiat cu rezultate
corespunzãtoare, confirmând rezultatele obþinute prin aplicarea
metodelor de determinare a rezistenþei prefabricatelor stabilite prin
standard, respectiv rezistenþa
potenþialã, rezistenþa structuralã ºi
rezistenþa structuralã indirectã (date
ce nu au mai fost prezentate comparativ deoarece rezultatele au fost
apropiate).
REFERINÞE
1. STAS 6657/1-89 Elemente
prefabricate de beton, beton armat ºi
beton precomprimat. Condiþii tehnice
generale de calitate.
2. C 181-88 Îndrumãtor pentru
metodologia de încercare a prototipurilor ºi seriei zero la elementele
prefabricate, din punctul de vedere
al comportãrii la solicitãri statice. 
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Marcom – mereu în ofensivã!
LANSAREA BULDOEXCAVATORULUI KOMATSU WB91R-5 ÎN ROMÂNIA
Buldoexcavatorul Komatsu
WB91R-5 aparþine generaþiei de utilaje de ultimã orã ºi aduce în primplan numeroase inovaþii.
Noul model WB91R-5 a fost
lansat oficial în România la sfârºitul
lunii precedente cu prilejul Târgului
de utilaje de construcþii Marcom,
organizat la showroomul Marcom
situat pe DN1 la intrarea în Bucureºti.
WB91R-5 este rezultatul direct al
atenþiei permanente pe care Komatsu
o acordã nevoilor clienþilor din întreaga
lume. Astfel Komatsu a proiectat un
utilaj robust, fiabil ºi mult mai uºor de
manevrat.
Japonezii de la Komatsu caracterizeazã noul model prin câteva cuvinte:
 confort – rezultatul numeroaselor teste efectuate de Komatsu se
materializeazã într-un grad ridicat de
confort care permite operatorului sã
lucreze în cele mai bune condiþii;
 fiabilitate – standardele de
înaltã calitate pe care le respectã
WB91R-5 garanteazã o viaþã mai
lungã a componentelor sale ºi minimalizeazã costurile suplimentare
datorate uzurii;
 versatilitate – conceput pentru
a avea performanþe de top în orice
aplicaþie, WB91R-5 poate fi „personalizat“ în funcþie de necesitãþile
specifice fiecãrui proprietar,
 control – noul sistem de control total al miºcãrilor utilajului este
inserat în varianta standard a lui
WB91R-5, acest lucru este sinonim
cu înalta calitate ºi productivitate
indiferent de aplicaþie;
 vizibilitate – suprafeþele mari
de geam din cabinã conferã o vizibilitate excelentã în toate direcþiile ºi
permit supravegherea totalã a zonei
de lucru.
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Punctele tari ale lui WB91R-5
Când vine vorba de atuuri, se
poate spune cã japonezii au înzestrat buldoexcavatorul WB91R-5 cu
cele mai alese dintre ele.
Braþul încãrcãtor
Designul braþului frontal asigurã
paralelism excelent la ridicarea ºi
coborârea cupei, iar geometria
divergentã a braþului conferã vizibilitate de top ºi rezistenþã în momentul
translaþiilor laterale. În cabinã a fost
prevãzut un joystick multifuncþional
ce permite controlul cupei 4 x 1
laolaltã cu funcþiile de frânare ºi
accelerare.
Mediul de lucru al operatorului
Dotatã cu structurã de protecþie
ROPS ºi FOPS, cabina are un
design modern ºi este complet
echipatã. Spaþiul interior generos
ºi geamurile mari asigurã confort
operatorului. Spaþiul extins optimizeazã sistemul de ventilaþie,
datoritã gurilor de ventilaþie ce au
fost poziþionate strategic. De asemenea, panoul de control aºezat la
îndemânã ºi multitudinea de mânere
ºi compartimente pentru depozitare
contribuie la confortul operatorului.
Sistemul hidraulic
Elementul de rezistenþã al sistemului hidraulic este CLSS (Sistemul
de Sesizare a Sarcinii). Sistemul
asigurã în mod eficient energia de
care are nevoie utilajul într-un anumit moment – putere maximã sau
consum minim de combustibil.
Operatorul va alege unul dintre cele
douã moduri de lucru „Power“/Putere
sau „Economy“/Economie.
WB91R-5 – date tehnice:
Motor: Komatsu 4D104E –
60kW/ 80CP
Greutate de operare standard:
6.800 kg
Viteza maximã de deplasare:
37 km/orã
Sistem de frânare: frânare separatã
pe cele douã roþi spate
prin douã pedale diferite.
Adâncime de sãpare (cu braþ telescopic):
5.760 mm.

Braþul excavator
Forma rotunjitã a braþului excavator sporeºte abilitatea de încãrcare în cupã, precum ºi abilitatea
utilajului de a ocoli obstacole. Braþul
are o structurã de rezistenþã care
permite rotirea la 1800 ºi atenueazã
uzura. Braþul telescopic opþional,
precum ºi gama bogatã de
ataºamente sporesc versatilitatea
utilajului. Braþul poate fi dotat cu
cuple rapide pentru schimbarea
rapidã a ataºamentelor de lucru sau
cu circuit hidraulic pentru picon.
Printre opþionale se numãrã: gama
completã de cupe între 300 mm ºi
900 mm; cupa pentru curãþarea
ºanþurilor; cupa pentru sãparea
ºanþurilor, picon, forezã etc.
Personalizarea
WB91R-5 este disponibil în douã
versiuni: 4WD (4 roþi directoare) ºi
2WD (2 roþi directoare), ambele
echipate cu transmisie tip „Power
Shuttle“ cu 4 viteze înainte ºi patru
înapoi, cu sistem de schimbare
mecanic sincronizat. În afarã de
cabina standard, utilajul poate fi
comandat doar cu structura ROPS
deschisã, care conþine un sistem de
protecþie împotriva precipitaþiilor ºi
un sistem de prevenire a furturilor.
Service
Capota motorului se îndepãrteazã complet ºi a fost special conceputã pentru a facilita accesul la
componentele motorului. Garniturile
hidraulice ORFS contribuie la creºterea gradului de fiabilitate ºi se
înlocuiesc simplu ºi rapid. Bateria ºi
trusa de scule sunt convenabil poziþionate în lateralul utilajului. 

 Revista Construcþiilor  septembrie 2007

Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã

TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Ofertã de produse
pentru construcþii
la standardele
europene actuale
MAªINI CIRCULARE DE ªANTIER PENTRU TÃIEREA LEMNULUI
PANORAMIC 350 Z L. REG.
 cadru zincat;
 plan de lucru profesional;
 inserþie de lemn interschimbabilã;
0
 ghidaj reglabil 0 – 45 ;
 carter protecþie pânzã din policarbonat;
 sistem de frânare pentru oprire pânzã;
 protecþie termicã a motorului;
 motor protejat împotriva prafului ºi reziduurilor de tãiere.

PANORAMIC 350 ZL. REG.

MAªINI DE CAROTAT
Maºinã de carotat BBS33 cu cadru T250
Cadru T250:
cursã utilã
diametru carotaj
dimensiuni bazã
greutate cadru






= 600 mm;
= 250 mm;
= 180*230*1050 mm;
= 14, 2 kg.

Motor BBS33:
putere nominalã = 2.400 W;
putere efectivã
= 1720 W;
voltaj
= 220-230 V 50 Hz;
consum
= 15,9 A;
RPM
= 325/850/1.450;
cuplu
= 75/23/17 Nm;
Ø maxim de carotare cu carota tãiere umedã = 30–29 mm;
dimensiuni
= 509*132*168 mm;
greutate
= 12, 9 kg











1. Mâner pentru transportarea blocului motor;
2. Sistem de patine din cupru pentru glisarea
blocului motor pe cremalierã;
3. Reglare gradatã pentru înclinarea coloanei la 450.
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MAªINI DE TÃIAT CU DISC DIAMANTAT
POWER 400/100 – Maºinã de tãiat MATERIALE CERAMICE
Caracteristici tehnice:
 sistem special de miºcare a motorului cu 8 rulmenþi reglabili;
0
 cap de tãiere înclinabil, cu reglare de la 0–45 , reglabil pe înãlþime
cu ajutorul unui piston cu gaz;
 pompa de recirculare a apei cu decantor;
 protecþie termicã a motorului;
 ghidaj milimetric;
 motor protejat împotriva prafului ºi reziduurilor de tãiere.

cap de tãiere înclinabil,
cu reglare de la 0–450,
reglabil pe înãlþime

picioarele maºinii
se pot plia facilitând
montarea maºinii

MAªINI DE TÃIAT CU DISC DIAMANTAT PENTRU TÃIEREA ASFALTULUI
PIRAÑA 500 – Maºinã de tãiat ASFALT
Caracteristici tehnice:
 ghidon reglabil de înãlþime;
 adâncime de tãiere reglabilã;
 rezervor de apã, capacitate 30 litri;
 transmisie de curele de rezistenþã crescutã;
 protecþie disc ce se poate ridica.

SISTEM DE ARMARE ªI DEZARMARE A EXCAVAÞIILOR
Se pot arma/dezarma excavãri cu o lãþime minimã de 60 cm ºi una
maximã de 2 m, pânã la o adâncime de 8 m. Portanþa maximã 29.500 daN.
Panouri:
 tip P de 125 x 200 cm, portanþa (12, 5 tone) – 4.900 daN/mp
 tip L de 150 x 200 cm, portanþa (12,5 tone) – 4.080 daN/mp
 tip M de 150 x 250 cm, portanþa (12,5 tone) – 3.265 daN/mp
 tip G de 200 x 200 cm, portanþa (12,5 tone) – 3.062,5 daN/m
Element susþinere centralã:
 tip JM, reglabil 70 – 110 cm, portanþa 25.000 kg
 tip FA, reglabil 80 – 145 cm, portanþa 25.000 kg
 tip FB600, reglabil 100–186 cm, portanþa 30.000 kg
Accesorii:
 prelungitoare de susþinere
 cheie telescopicã
 bridã pentru accesorii
 parapet
 frânã de picior
 suport pentru lampã
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Utilaje
de înaltã productivitate!
Munca este pentru maºini! Dacã un muncitor sapã un ºanþ lung
de 100 m în 5 zile, iar o maºinã de sãpat de la firma „Garbin
Group“ îl sapã într-o orã, calculaþi…
Societatea „Dezna Consulting“ SRL
din Arad vã supune atenþiei utilajele
de ultimã generaþie ale firmei „Garbin
Group“ pentru executarea de ºanþuri
ºi nu numai, cu o productivitate ridicatã ºi de o calitate deosebitã.
În baza unei experienþe de peste
Foto 1

40 de ani, Garbin Group din Malo –
Vicenza, a perfecþionat continuu trei
grupe de produse dedicate excavãrii
de ºanþuri în flux continuu, atât în
teren vegetal cât ºi în teren compact, teren dur sau strãzi asfaltate.
Opþional, maºinile sunt dotate cu sisteme automate de lansat cabluri sau
þevi, dispozitive de astupat ºanþul

Foto 2

sau benzi transportoare de încãrcat
materialul excavat în camioane.
Excavarea se face cu un lanþ

disc prevãzut cu dinþi. Avantajul
sistemului cu lanþ sau disc faþã de
metodele clasice (om, excavator,
buldoexcavator etc.) este acela cã
ºanþul obþinut este continuu, perfect
curat ºi cu o adâncime constantã.
A. Maºinile pentru agriculturã
sunt concepute sã execute ºanþuri în
grãdini, parcuri sau stadioane, fãrã a
afecta gazonul, în vederea unor drenaje, pozãri de cabluri sau conducte.
Lãþimi de excavare: 10-15-20-25-28 cm,
la adâncimi de pânã la 110 cm.
Avansul este automat ºi reglabil, iar
productivitatea poate ajunge pânã la
500 ml/orã. Din aceastã gamã fac
parte în ordine crescãtoare: TZ
M65R (foto 1), TZ A65R, TZ MIDIR
(foto 2) ºi TZ R40 (foto 3).

special dotat cu sãpãligi sau dinþi
(în funcþie de natura terenului); piesele de uzurã sunt placate cu carburã de tungsten, ceea ce le conferã
o fiabilitate ridicatã. Pentru terenuri
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Foto 3

foarte dure, excavarea se face cu un

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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B. Maºinile pentru construcþii,
realizate în general pe ºenile, dispun
de comenzi hidrostatice. Maºina de
bazã poate fi dotatã cu lanþ de
excavare cu sãpãligi sau dinþi, sau
cu discuri de tãiere cu dinþi. Unele
maºini sunt prevãzute cu un sistem
de stabilizare automat pentru executarea verticalã a ºanþului, indiferent
de poziþia utilajului. Materialul excavat este depozitat lateral de melci,
sau încãrcat în camion de o bandã
transportoare. Opþional, maºinile
pot fi dotate cu tamburi de lansare
în ºanþ a unor cabluri sau tuburi
flexibile, dispozitive de astupare

ale ºanþului, sistem cu laser pentru
controlul adâncimii. Lãþimile de
excavare sunt cuprinse între 12-1820-25-30-35-43-80 cm, la adâncimi
pânã la 170 cm. În cazul unor
comenzi speciale, se pot realiza ºi
alte dimensiuni. Productivitatea
acestor maºini este reglabilã în
funcþie de natura terenului, ajungând
pânã la 500 ml/orã.
Din aceastã gamã fac parte în
ordine crescãtoare: TZ C20T (foto 4),
TZ C28T, TZC80MTO (foto 5),
TZ R120 (foto 6), TZ C150T.
C. Diversele dispozitive de sãpat sunt
montabile pe utilaje multifuncþionale

gen mini-încãrcãtoare frontale,

Foto 7: TZ H10 montat în locul cupei unui excavator

Foto 8: TZ HD28 montat pe un mini-încãrcãtor frontal

Foto 9: TZ 24-50DN montat pe un tractor clasic

tractoare, buldoexcavatoare etc.
Performanþele lor depind de utilajul
pe care sunt montate. În imaginile
alãturate (foto 7, 8, 9) sunt prezentate câteva exemple.
Pentru detalii consultaþi pagina
de internet: www.dezna.ro. 
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SC Romned SRL – SC Foretis SA
O colaborare de succes
Despre faptul ca SC Romned SRL
este reprezentantul autorizat al
Casagrandegroup – Italia in Romania,,
despre masinile produse de
aceasta companie si performantele
lor am mai scris in paginile altor
pub
blicatii.
In materialul de fata, ne propunem sa prezentam dezvoltarea
unei relatii de afaceri exemp
plare,
intre doua companii: SC Romned SRL
si SC Foretis SA, din care ambele au
avut numai de castigatt.
SC Foretis SA este o companie
cu capital integral romanesc, cu
sediul in Bucuresti, infiintata in
anul 1991. Obiectul de activitate
consta in foraje de apa si epuismente, foraje pentru studii geotehnice, pereti mulati, piloti forati,
fundatii adanci, ancoraje, constructii subterane, tuneluri, galerii edilitare, consolidarea si etansarea
terenurilor si constructiilor, constructii-montaj, montare de echipamente si instalatii.

Casagrande B 80

In vara anului 2006, in urma
discutiilor cu dl Sorin Cartas (directorul SC Romned SRL), dl Dan Deliu
(directorul SC Foretis SA) a decis sa
achizitioneze un utilaj pentru forat
piloti Casagrande B 80.
Aceasta s-a dovedit a fi o alegere foarte buna, deoare
ece la scurt
timp a urmat o noua achizitie, si
anume un utilaj pentru pereti
diafragma Casagrande B12
25 KRC I.
UTILAJ DE FORAT PILOTI
CASAGRANDE B Z80
Poate fora pana la 38 de metri
adancime cu diametre de pana la
1,3 m si pana la 15 m adan
ncime cu
diametre de pana la 600 mm in
cazul CFA. Masina dispune de un
motor Cummins de 155 cai puterre,
de un vinci auxiliar de 45 KN cu un
vinci principal de 105 KN. Capul
rotativ are o forta de 100 KNm
putand face usor fata cerintelor de
productivitate.
Masina este usor de transportat, mastul lassandu-se in pozitie orizontala, un singur trailer
fiind suficient.
In mai putin de un an, flota de
utilaje Casagrande a SC Foretis SA
s-a marit prin achizitionarea altor
trei utilaje: C 400 KRC II si B 125
KRC I pentru pereti diafragma si B
250 pentru forat piloti. In acest
moment, firma Foretis posseda cea
mai puternica flota de masini pentru pereti diafragma si, utilizand
experienta dobandita in atatia ani,
poate face fata oricaror lucrari de
acest gen.

UTILAJUL PENTRU FORAT PILOTI
CASAGRANDE B250
Este un utilaj de forat piloti
avand un diametru maxim de
2.500 mm si o adancime maxima
de 68 de metri. Masina are o
inaltime de 21.915 mm, cuplul
maxim 217 kNm si greutatea de
80.000 kg.
UTILAJUL PENTRU PERETI
DIAFRAGMA B125 KRC
Se remarca prin urmatoarele
caracteristici tehn
nice: adancime
maxima de 28 m, latimea panoului
400–800 mm, rotire la 45 grade.
Utilajul poate fi transformat in
masina de forat piloti si in CFA.
CASAGRANDE C400 KRC 2
Este un utilaj pentru pereti
diafragma care poate fi transformat in: masina de forat piloti, CFA,
macara si poate de asemenea
pilota o luvoaieza.

Casagrande B125 KRC

Casagrande C400 KRC 2

Utilajul poate executa pereti cu
latimea de 600 mm pana la 1m la
o adancime de 28 de metri, putand
ajunge cu o extensie pana la 35 de
metri. Dispune de un motor
Cummins de 300 cai putere.

Senilele, ca la toate modelele
Casagrande sunt extensibile pentru
micsorarea presiunii pe teren.
In momentul de fata, toate utilajele sunt angajate in lucrari
de anvergura. Una dintre aceste

lucrari se desfasoarr a pe Calea
Victoriei nr. 133–135 in Bucuresti,
Complex Victoria – hotel 5 stele,
birouri si apartame
ente, unde C 400
KRC II si B 125 KRC I realizeaza
peretii diafragma ai incintei de
excavat, iar B 250
0 pilotii secanti si
de fundare. Peretii diafragma sunt
sapati la o adancime de 25,5 m cu
o latime de
e 600 mm, aceasta
insemnand un volum de sol excavat de circa 5.000 mc. Pilotii tangenti de incintta au diametrul de
880 mm si adancimea de 25 m.
Pilotii de fundare au diametre de
880 mm, 1.080 mm sii 1.500 mm,
cu adancimi variind intre 20 m si
33 m.
Prin conlucrarea cu firma
Romned, S.C. Foretis S..A. beneficiaza
de service rapid si o intretinere la
timp a utilajelor. 

Încãlzirea eficientã cu tuburi radiante
a spaþiilor de tip hale industriale
GRUP ROMET, în parteneriat cu firma SCHULTE – Germania, propune o tehnologie de încãlzire prin
care costurile energetice pot fi reduse cu pânã la 30%, iar emisia de CO 2 este mai micã cu 33%,
comparativ cu încãlzirea convenþionalã.

Avantaje la prima vedere:








pânã la 30% economii la costurile energetice
costuri de operare extrem de mici
ecologice ºi economice
fãrã pãturã de cãldurã formatã sub plafon
aerul proaspãt este introdus, iar gazele de ardere
sunt evacuate din halã
nu existã risc de îngheþ, zgomot minim
tehnologie perfecþionatã

Atunci când se ia în considerare
problema investiþiei ºi a costurilor de
operare pentru sistemele de
încãlzire în toate tipurile de hale,
este bine sã se facã o analizã detaliatã, cuprinzãtoare ºi comparativã.
În prezent, datoritã duratei mari
de funcþionare/exploatare a sistemelor de încãlzire, costurile de
investiþii nu mai joacã rolul decisiv, în
schimb costurile anuale cu energia
au devenit mai importante.
Consumul de energie constituie
acum criteriul esenþial pentru majoritatea investitorilor.
Când se instaleazã un sistem de
încãlzire pentru o halã, nu este
important numai sã se furnizeze o
anumitã cantitate de cãldurã, ci sã o
facã sã devinã operativã în zona în
care personalul se aflã de fapt.
Pentru aceastã instalaþie de
încãlzire, tuburile radiante sunt cele
mai potrivite. Prin alegerea sistemului de încãlzire în infraroºu
124









încãlzire uniformã pe spaþii foarte mari
încãlzirea prin radiaþie a podelelor ºi corpurilor
temperaturã plãcutã la nivelul podelei
lipsa curenþilor de aer nu antreneazã deloc praful
încãlzirea blândã asigurã o atmosferã plãcutã
pentru vizitatori
confort incomparabil

SCHULTE-ETASTAR, puteþi reduce
costurile tipice de pânã acum cu
pânã la 30% ºi deci puteþi transforma banii economisiþi în capital
disponibil.
Sistemele de încãlzire în
infraroºu SCHULTE-ETASTAR
lucreazã pe acelaºi principiu
ca ºi soarele!
Soarele este cel mai bun
exemplu pentru a explica ºi
înþelege propagarea radiaþiei
calorice ºi senzaþia de cãldurã plãcutã pe care o
creeazã. În zona radiaþiei
solare, senzaþia de cãldurã
plãcutã depinde numai parþial
de temperatura realã a
aerului. Oricine cunoaºte acest
lucru – ºi exact acesta este
principiul conform ETASTAR.
În vederea încãlzirii spaþiilor mari, sistemele SCHULTEETASTAR folosesc radiaþia
cu lungime de undã mare, care
produce o senzaþie foarte

plãcutã. Zonele vizate sunt încãlzite
prin radiaþie ºi nu prin convecþie
(fig. 1). Aerul din halã este încãlzit
numai indirect, prin podea ºi alte
suprafeþe încãlzite.

Fig. 1
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Cãldura radiaþiei cu undã lungã
creeazã senzaþia de temperaturã
mai mare decât temperatura realã
a aerului care înconjoarã corpul
omenesc. Temperatura halei încãlzite prin radiaþie este determinatã de
cãldura transmisã de la podea.
Se evitã concentrarea de aer
fierbinte sub plafon. Cãldura radiatã
este menþinutã chiar ºi atunci când
uºile sunt deschise ºi, datoritã lipsei
miºcãrii aerului, nu se ridicã nicio
particulã de praf.
Atât personalul, cât ºi utilajele,
produsele sau vehiculele, podelele
sau pereþii sunt încãlziþi de raze cu
lungime de undã mare ºi transmit
aceastã cãldurã mediului ambiant.
Încãlzirea indirectã are ca rezultat
o distribuþie uniformã a temperaturii.
La nivelul plafonului temperatura
este doar cu puþin mai mare decât
cea la nivelul solului (fig. 2 ºi 3).

Fig. 2: Încãlzirea radiantã. Radiaþia de unde lungi
încãlzeºte obiectele solide ºi podeaua,
aerul fiind încãlzit indirect

Fig. 3: Încãlzirea prin convecþie. Aerul încãlzit cu
radiatoare, convectoare sau calorifere se ridicã ºi
formeazã o pãturã ineficientã de cãldurã sub plafon.

Tabelul 1

EFICACITATEA TUBURILOR RADIANTE
Se datoreazã faptului cã radiaþia
caloricã penetreazã aerul aproape
fãrã rezistenþã (tabelul 1). Radiaþia
nu devine eficientã înainte sã atingã
corpuri solide.
Datoritã transmisiei directe a cãldurii, radiaþia ajunge chiar ºi de la
înãlþimi mari în zona unde se aflã
personalul.
Componentele de bazã ale sistemului sunt corpuri radiante suspendate de obicei sub plafonul halei.
Corpul radiant constã din douã tuburi
acoperite, dispuse paralel (fig. 4).
În partea superioarã tuburile sunt
înconjurate de ecrane izolante, în
vederea sporirii randamentului
radiaþiei. În zona de ardere a flãcãrii
unul din cele douã tuburi radiante
este echipat cu o izolaþie internã termorezistentã care asigurã distribuþia

Fig. 4. Componentele de bazã ale sistemului:
1. Inveliº exterior, 2. Izolaþie, 3. Înveliº reflectorizant, 4. Tub radiant cu izolaþie refractarã la
interior, 5. Tub radiant de retur

uniformã a cãldurii pe toatã lungimea tuburilor radiante. Cãldura este
radiatã de pe suprafaþa tuburilor în
mediul ambiant fãrã nicio energie
conducãtoare. Tuburile sunt încãlzite
cu ajutorul unui arzãtor special cu
depresiune.
STRUCTURA INSTALAÞIILOR
DE ÎNCÃLZIRE ETASTAR
Carcasa tuburilor radiante în
infraroºu ETASTAR este de construcþie specialã. Funcþia ei este de
a reduce la minimum pierderile prin
convecþie.
Din cauza temperaturii suprafeþei
tuburilor, se formeazã o zonã de aer
fierbinte în interiorul carcasei. Cu toate
acestea, deoarece apãrãtorile izolate se întind pânã sub cantul inferior
al tubului, aerul fierbinte nu scapã.
Astfel, pierderile de convecþie sunt
îndepãrtate.
La tuburile radiante care utilizeazã ca ecran de protecþie soluþia
standard, adicã numai un panou
reflectorizant fãrã izolaþie ºi ghidare,
este mult mai uºor ca aerul fierbinte
sã se distribuie în partea superioarã
a halei.
Pierderile prin convecþie produc
aer fierbinte nedorit sub plafon. Mai
mult, proporþia de radiaþie este
redusã.
continuare în pagina 126 
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PRINCIPIUL DE FUNCÞIONARE
A TUBURILOR RADIANTE
În interiorul tuburilor radiante
ETASTAR, flacãra este produsã de
un arzãtor special ºi este trasã prin
depresiune.
Cu ajutorul arzãtoarelor cu
depresiune poate fi produsã o
flacãrã lungã care, ea însãºi, creeazã
o distribuþie de temperaturã. Printr-o
acoperire ceramicã de grosimi
diferite, la interiorul tuburilor, temperatura este uniform distribuitã pe
toatã lungimea acestora. În vederea
intensificãrii radiaþiei, zona inferioarã
a tuburilor are o acoperire specialã.
Prin aceastã suprafaþã inferioarã,
energia sub formã de radiaþie cu
lungime de undã lungã este transmisã halei. Datoritã construcþiei
compacte a carcasei tuburilor radiante, care previne pierderile prin
convecþie în sus, este atins un randament înalt de radiaþie.
Figura 5 aratã calea flãcãrii de la
arzãtor prin tuburile radiante, cãtre
ventilatorul care produce depresiunea necesarã în sistem.
UTILIZAREA INSTALAÞIILOR
DE ÎNCÃLZIRE CU TUBURI RADIANTE
Se pot utiliza în aproape toate
halele înalte cum ar fi: terenuri de
tenis acoperite ºi alte sãli de sport,
hale de producþie, depozite, sãli de
expoziþie/prezentare.

Spaþiul redus necesar permite o
instalare uºoarã în hale deja existente, precum ºi în hale cu poduri
rulante.
Pot fi, de asemenea, utilizate în
centre de distribuþie a mãrfurilor, în
centre comerciale, hangare, ºantiere
navale.
Tuburile radiante ETASTAR pot fi
adaptate individual pentru fiecare
formã ºi dimensiune de halã.
Pot fi montate în plafon sau fixate
pe pereþii laterali, lucru ce constituie
un mare avantaj când se renoveazã
sau se echipeazã halele existente,
inclusiv cele cu poduri rulante.
Cãldura plãcutã mãreºte performanþa ºi asigurã o atmosferã plãcutã pentru desfãºurarea lucrului
chiar ºi în halele foarte mari.
Radiaþiile infraroºii asigurã un
sistem de încãlzire economic în
fabrici ºi depozite, staþii de containere ºi magazii, ºantiere navale ºi
docuri, ºi, împreunã cu sistemul
brevetat de ventilaþie aerostar, ºi
în sãli de expoziþie ºi de sport.
Caracteristicile pozitive ale ETASTAR
îl definesc ca cea mai bunã soluþie

Fig. 5: Calea flãcãrii de la arzãtor prin tuburile radiante, cãtre
ventilatorul care produce depresiunea

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

pentru asigurarea unei atmosfere
plãcute, fãrã costuri mari, în spaþii
închise, mai ales în mall-uri ºi complexe de birouri (foto 1-4).
ETASTAR este alcãtuit din unitãþi
de 3 sau 6 m ºi poate fi asamblat în
instalaþii radiante.
Sursele de energie sunt gazul
natural sau GPL.
Unitãþile radiante necesitã în
teren un termen scurt de asamblare.
Pe timpul perioadei de construcþie
sau reconstrucþie, necesitã doar mici
întreruperi în fluxul de producþie.
SISTEMUL DE EVACUARE
A GAZELOR ARSE
Este construit complet din oþel
inoxidabil, existând varianta simplã
pentru o singurã instalaþie sau variantã duplex pentru douã instalaþii de
încãlzire a minimum 35 kw.
Sistemele pot fi scoase prin
acoperiº sau printr-un perete lateral,
la dreapta sau la stânga instalaþiei.
SISTEM DE REGLARE A TEMPERATURII
Sistemul de comandã ºi control
permite programarea sãptãmânalã,
zi/noapte, fiind dotat cu ceas digital,
termostate de blocare, telecomandã,
comutator manual/automat. Cele
mai complexe sisteme permit controlul în întregime automat al procesului, transmisie de date prin reþea
BUS, display de supraveghere,
memorare a datelor, temperaturilor,
iar opþional, conexiuni prin modem,
deservire de la consola PC, afiºarea
graficã a datelor memorate. 

Foto 4
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SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii FN, Bod Colonie, jud. Braºov
tel./fax: 0268-283.561
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
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
Analit SRL
Dystom SRL
Constam SRL
Credo Group SRL
DVI Construct SRL
Narcom SRL
Refrom Nav
Sarcon SRL
Hard Industry SRL
Status SRL
Sazy Trans SRL
GSV Exim SRL
Alvvimar SRL
Concret C-þii SRL
Proterm SRL
Armand SRL
Unimat SRL
Ambient SRL
Intermont SRL
Confort 2000 SRL
Dedeman SRL
Lider SRL
Dedeman Târgoviºte
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 – 434.341
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
0345 – 401.050
0265 – 261.941
0256 – 286.004
0240 – 534.754

Sisteme de încãlzire Keston
Elinor CRAICIU, Cristian CÂRSTEA
SC Celsius 2000 SRL este o companie româneascã cu rãspundere limitatã, cu capital integral britanic
(Caradon Group, UK), înfiinþatã în anul 1993. Obiectul sãu de activitate îl constituie fabricarea centralelor
termice cu tiraj forþat, în regim de condensare, fiind unul dintre „pionierii“ în Europa ºi în lume în
promovarea acestei tehnologii.
Comercializate sub numele de Keston, aceste centrale sunt destinate atât exportului (în special Marea
Britanie), cât ºi pieþei româneºti.
AVANTAJELE UTILIZÃRII CENTRALELOR
TERMICE ÎN CONDENSARE KESTON:
 nu necesitã coº de fum, evacuarea gazelor de
ardere (care au temperaturi cuprinse între 50 ºi 70 0C) în
exteriorul clãdirii realizându-se printr-o simplã þeavã de
PVC, a cãrei lungime poate ajunge pânã la 30/90m.
Aerul de ardere este asigurat direct din exteriorul clãdirii
tot printr-o conductã de PVC;
 consumuri reduse de combustibil (gaz natural
sau GPL) datoritã funcþionãrii cu eficienþã energeticã de
peste 108% (raportatã la puterea caloricã inferioarã a
gazului natural);
 funcþionarea complet modulatã, cu adaptarea
continuã a puterii utile, deci ºi a consumului, la nivelul de
confort prestabilit;
 funcþionare ºi la presiuni reduse de alimentare
cu gaze din reþea;
 emisie redusã de noxe;
 siguranþã deosebitã în funcþionare datoritã combustiei
total capsulate (fãrã flacãrã de veghe) ºi automatizãrii,
ce permite controlul complet al arderii;
 instalarea rapidã, în spaþii reduse, atât în construcþiile noi, cât ºi în cele existente;
 instalarea în orice spaþiu disponibil al clãdirii,
aceste centrale fiind exceptate de la normele standard
privind suprafaþa vitratã ºi volumul din punctul termic
(Normele Tehnice aprobate prin Ordinul Ministerului
Economiei ºi Comerþului nr. 58/04.02.2004, publicate în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 173 bis /
27.02.2004);
 clasarea în banda A de eficienþã energeticã,
conform clasamentului SEDBUK (Seasonal Efficiency
of Domestic Boilers in the UK), cu recunoaºtere
internaþionalã;
 stoc permanent de piese de schimb ºi activitate
de service asistatã de cei mai buni specialiºti care acoperã, practic, toate judeþele þãrii.
Gama de produse pe care o oferim este foarte largã,
centralele Keston fiind ideale pentru încãlzirea oricãrei
locaþii (apartamente, case, piscine, blocuri de locuinþe, spaþii
comerciale, administrative, industriale ºi social–culturale):
 centrale C28, C40, C55, C90, C110 (cu puteri între
28 kW ºi 110 kW);
 module 2xC55(C40), 3xC55(C40), 4xC55(C40) cu
puteri între 80 kW ºi 220 kW;
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 duet 125, 150, 200 (ansamblu centralã C25/C40 ºi
rezervor de acumulare pentru prepararea apei calde de
consum de 125 l, 150 l ºi 200 l);
 C36 Combi – cu puterea de 28 kW pentru încãlzire
ºi 36 kW pentru producerea apei calde în regim instant;
 la obiectivele cu un necesar termic mai mare de
220 kW, se realizeazã montaje multiple în cascadã,
asigurându-se, practic, puterea instalatã necesarã
oricãrei construcþii;
 Keston Solar, un sistem complex care valorificã
energia inepuizabilã a soarelui, prin intermediul
panourilor solare.
Keston recomandã utilizarea unui sistem complex
de încãlzire (fig. 1), format din:
a) centralã termicã în condensare Keston;
b) rezervor de acumulare a apei, cu douã serpentine;
c) senzor de temperaturã exterioarã – cu ajutorul
cãruia se asigurã monitorizarea continuã a temperaturii
exterioare, informaþia fiind transmisã automatizãrii, care
corecteazã valoarea maximã presetatã a temperaturii de
tur a centralei. Astfel, centrala va funcþiona modulat,
menþinând temperatura optimã de confort, la un consum
redus de combustibil;
d) Thermostat OpenTherm (se reduce consumul de
combustibil cu pânã la 10%, informaþii suplimentare
oferite utilizatorului, mãrirea duratei de viaþã a centralei);
e) încãlzire în pardosealã: sistemele de acest fel sunt
foarte populare în Europa de Vest, cu preponderenþã în
Germania ºi Þãrile Scandinave. A fost depãºitã „legenda
prafului“ care se ridicã. Printr-o dimensionare corespunzãtoare a sistemului se controleazã temperatura pardoselii, astfel încât sã nu aparã acest fenomen nedorit.
Avantajele încãlzirii în pardosealã:
 reducerea cu pânã la 20% a consumurilor energetice;
 confort termic îmbunãtãþit prin uniformizarea temperaturii ºi eliminarea zonelor reci din încãpere;

 reducerea curenþilor convectivi în interiorul spaþiului
de locuit datoraþi radiatoarelor;
 eliminarea efectelor aerului uscat prin creºterea
umiditãþii cu cca 12% faþã de sistemele cu radiatoare;
 silenþiozitate în funcþionare;
 spaþii disponibile în încãpere prin lipsa radiatoarelor.
f) robineþi termostataþi (în cazul încãlzirii cu radiatoare):
utilizarea robineþilor termostataþi conduce la reduceri ale
consumului de combustibil, asigurând condiþii de confort
sporite;
g) panouri solare (pentru obþinerea apei calde de
consum).
Utilizând acest sistem complex, se estimeazã o
economie de combustibil de 40-45% ºi o reducere
substanþialã a emisiilor poluante, asigurându-se un
confort termic foarte bun.
Centralele Keston sunt comercializate în România
printr-o reþea de distribuitori autorizaþi, care asigurã
montaj ºi service în: Bucureºti, Braºov, Craiova, Ploieºti,
Breaza, Piteºti, Târgu-Jiu, Constanþa, Bacãu, PiatraNeamþ, Sibiu, Alba Iulia, Bistriþa-Nãsãud, Târgu-Mureº,
Cluj-Napoca, Reºiþa ºi Timiºoara.
Societatea Celsius 2000 are implementat sistemul
de management al calitãþii certificat ISO 9001:2000, iar
centralele Keston poartã marcajul european – CE.
Certificarea de sistem ºi certificarea CE sunt acordate de Advantica Technologies Ltd., Marea Britanie,
pentru piaþa din România nefiind necesare alte agremente tehnice.
În prezent desfãºurãm o PROMOÞIE (valabilã pânã
la 01 octombrie 2007), prin care la orice centralã termicã
Keston achiziþionatã primiþi gratuit senzorul de temperaturã exterioarã. 

Fig. 1

Keston vã aºteaptã la Expo Termica Braºov, în perioada 04 – 08 septembrie 2007,
desfãºuratã în cadrul International Trade Center din Braºov.
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE
SYSTEMA ROMÂNIA propune soluþii tehnice ºi echipamente pentru încãlzirea eficientã a spaþiilor
industriale în condiþiile realizarii unor economii importante de energie (de pânã la 65%).
Încãlzirea încãperilor industriale (ºi, în general, a încãperilor cu volum mare) pune, de regulã, probleme
dificile din cauza diversitãþii tipurilor de clãdiri întâlnite, a varietãþii activitãþilor desfãºurate ºi a necesitãþii
alegerii celui mai economic sistem, atât din punctul de vedere al investiþiei, cât ºi al exploatãrii.
Ameliorarea condiþiilor de lucru este sistematic cãutatã ºi în industrie ca, de altfel, în toate sectoarele
de activitate, necesitatea asigurãrii unui confort termic fiind cerinþa care trebuie sã satisfacã parametrii
necesari în incintele de volum mare ºi, de asemenea, sã contribuie la reabilitarea termicã a construcþiilor,
precum ºi la economisirea energiei termice.
Majoritatea halelor de tip industrial sunt clãdiri cu înãlþimi mari, de peste 5 m, ajungând chiar pânã la 30 m.
Exceptându-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolaþie redusã, uneori
inexistentã. Consumul specific de energie termicã al acestor clãdiri se situeazã la niveluri ridicate, care se
repercuteazã asupra preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþii facturilor
sau la întreruperea activitãþii pe timpul sezonului de iarnã.
În acest numãr al revistei, vã
aducem în atenþie gama de sisteme
moderne de încãlzire prin radiaþie,
care înseamnã, pe lângã eficienþã, ºi
economii energetice importante,
între 30% ºi 65%, în funcþie de tipul
halei, gradul de izolare, procesul
tehnologic desfãºurat etc.
Sistemele de încãlzire prin radiaþie pot fi utilizate pentru: hale industriale, depozite, service-uri auto, sãli
de sport, spaþii cu înãlþimi mari,
show-room-uri, pavilioane expoziþionale, sere de flori ºi legume,
crescãtorii de animale, cuptoare cu
temperaturã strict controlatã etc.
Tubulaturã radiantã OHA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie
OHA este o soluþie excelentã pentru
încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în
general, a spaþiilor cu înãlþimi medii
ºi mari. Flexibilitatea sistemului constã în adaptarea tubulaturii radiante la
orice exigenþe privind traseul acesteia
în interiorul clãdirilor încãlzite. În
funcþie de necesarul de cãldurã ºi
înãlþimea clãdirii, tubulatura radiantã
poate avea o configuraþie monotubularã sau bitubularã.
Grupul de combustie care se
plaseazã în exteriorul clãdirii are rolul
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de a genera cãldura obþinutã de la
arzãtor ºi de a realiza, prin intermediul unui ventilator, circuitul
continuu al fluidului caloportor.
Circuitul se realizeazã în interiorul
unei tubulaturi radiante etanºe,
aflatã în depresiune în raport cu
mediul încãlzit. Temperatura suprafeþei exterioare a tubulaturii radiante
este variabilã ºi, dupã cerinþe, se
poate situa în intervalul 120 0C – 290 0C.
Marele avantaj al unui asemenea
sistem de încãlzire este acela cã se
recirculã în proporþie de 80%
gazele rezultate în urma procesului de ardere.

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul construcþiei, sistemul poate fi utilizat ºi
în situaþia în care nu existã
suprafaþã vitratã corespunzãtoare, conform normativelor în
vigoare.

Tuburi radiante modulare INFRA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie
INFRA este cea mai adecvatã
soluþie de încãlzire zonalã. Echipamentele pot fi utilizate în spaþii cu
înãlþimi cuprinse între 5 ºi 20 de metri ºi
chiar mai mult în condiþii speciale.
Concentreazã fluxul de cãldurã în
zona de lucru ºi, în acelaºi timp, limiteazã ºi stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer.
INFRA este un sistem foarte economic, care încãlzeºte rapid suprafeþele aflate sub conul de radiaþie,
suprafeþe ce devin la rândul lor emitori de cãldurã.
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Randamentele de combustie sunt
mari: peste 95%.
Toate acestea, coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat,
conduc la economii de energie de
30%–65% faþã de sistemele clasice.
Cu tuburile radiante INFRA se
pot obþine zone de temperaturi

final, unic pentru toate modulele

diferite în aceeaºi incintã.

instalate. Acest sistem poate fi

Circuitul gazelor de ardere este
în depresiune în raport cu mediul
ambiant, iar camera de ardere

desfãºurat pe lungimi de 12, 18, 24
metri lungime;


INFRA BAF USV: module radi-

etanºã, ceea ce conferã o siguranþã

ante în formã de „U”, racordate la un

deosebitã în exploatare.

canal colectiv pentru gazele de

Module radiante INFRA BAF
Reprezintã o soluþie perfectã

Cuptoare industriale INFRA BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea
diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:
 uscarea diverselor materiale:
piese metalice, plastice, produse
agricole, forme ºi miezuri de turnãtorie, marmurã;

ardere, cu exhaustor final, unic pen

tru toate modulele instalate;

încãlzirea diverselor tipuri de

module

lichide cu schimbãtoare de cãldurã

etanºe cu lungimi diferite ºi numãr

imersate, nisipul pentru turnãtorii ºi

Existã mai multe variante sub

variabil de arzãtoare BAF 28/45 kW;

alte substanþe granulate, diverse

care se pot realiza acestea, ºi

în funcþie de aplicaþie acestea sunt

materiale în vederea vopsirii etc.

anume:

destinate serelor ºi fermelor zooteh-

SYSTEMA ROMÂNIA vã stã la

INFRA BAF MSV: module radi-

nice, cu înãlþimi reduse. Modulele au

dispoziþie cu orice informaþie din

ante legate la un canal colectiv pentru

un sistem de liftare special gândit

domeniu, consultanþã, studii de

gaze de ardere cu exhaustor

pentru aceste aplicaþii.

fezabilitate. 

pentru încãlzirea serelor ºi a fermelor de animale.





INFRA

BAF

MC:

Fundaþii eficiente protejate la îngheþ
la clãdiri din lemn
prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Lucian AVRAM –
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi
Posibilitatea concepþiei ºi realizãrii în cadrul unei clãdiri prototip din lemn a fundaþiilor, având cota de
fundare deasupra adâncimii de îngheþ, face obiectul studiului de faþã.

Fig. 1: Variaþia liniei limitei de îngheþ
în funcþie de tipul pãmântului ºi de natura acoperirii de la suprafaþa terenului

Adâncimea de fundare a fundaþiilor de suprafaþã la clãdiri cu puþine

vegetal, ajungând la adâncimea de
40–50 cm.

trebuie sã

Limita de îngheþ variazã semni-

îndeplineascã douã condiþii: sã

ficativ în funcþie de natura pãmân-

depãºeascã stratul de sol vegetal/

tului ºi a acoperirii de la suprafaþa

umpluturã ºi adâncimea de îngheþ.

terenului, factori ce influenþeazã

nivele ºi fãrã subsol

Respectarea încastrãrii în terenul
bun de fundare va depãºi solul

modificarea temperaturii din pãmânt
(fig. 1).

Fig. 2: Concepþia fundaþiilor la clãdirile din lemn
la care cota de fundare nu depãºeºte adâncimea de îngheþ

În cazul unei zone împãdurite,
linia limitei de îngheþ este relativ ridicatã comparativ cu cea în dreptul
unui drum pozat pe un strat de nisip
cu pietriº care va coborî aceastã
linie.
În cazul terenurilor coezive
(argilã), linia este mai coborâtã
decât în cazul terenurilor necoezive
(pietriº, nisip). Limita de îngheþ mai
este influenþatã ºi de acoperirea de
la suprafaþa pãmântului, ca de
exemplu în cazul unei zone împãdurite, aceastã limitã e mai ridicatã
decât într-o zonã deschisã (fig. 1).
FENOMENUL DE ÎNGHEÞ – DEZGHEÞ
ÎN PÃMÂNT
Limita de îngheþ este mai ridicatã
în jurul unei case încãlzite datoritã
transferului de cãldurã spre pãmânt,
la care se adaugã ºi cãldura
geotermalã. În cazul acestor clãdiri
continuare în pagina 134 
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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 

 urmare din pagina 132

Fig. 7: Infrastructura clãdirii prototip, înainte de
pozarea protecþiei termosistemului la soclu ºi a
scheletului din lemn
Fig. 3: Pozarea termoizolaþiei
sub placa de pardosealã

Dezgheþul va conduce la micºorarea rezistenþei pãmântului,

cu fundaþii protejate la îngheþ, linia

motivatã de o creºtere a umiditãþii ºi

limitei de îngheþ va fi mai ridicatã.

distrugerea structurii din cauza

În cazul clãdirilor cu puþine

sporului de volum al gheþii (cu 9%

niveluri ce transmit încãrcãri reduse

faþã de apã).
Datoritã ciclurilor de îngheþ-

la terenul de fundare, fundaþiile
ºi/sau placa de pardosealã se

Fig. 4: Verificarea armãturii ºi termoizolaþiei
la fundaþia exterioarã

dezgheþ rezultã tasãri ºi refulãri sub
încãrcãri.

izoleazã termic, conducând la un
transfer de cãldurã spre pãmântul de

În pãmântul la care fracþiunea

sub clãdire la care se adaugã ºi cãl-

prãfoasã finã este mai mare, apa ce
îngheaþã este în cantitate sporitã

dura geotermalã. Deci limita de

(apa slab legatã fiind în proporþie

îngheþ se va ridica sub ºi în jurul

mai mare).

clãdirii. Fundaþiile pot avea în acest

În cazul pãmânturilor argiloase,

caz adâncimea de fundare deasupra

limita de îngheþ este influenþatã de

limitei de îngheþ (fig. 2).

granulozitate ºi de compoziþia mine-

În perioada de iarnã, linia limitei
de îngheþ a apei din compoziþia
pãmântului de fundare variazã în

ralogicã a scheletului. Succesiunea
Fig. 5: Placa de pardosealã din beton armat
izolatã termic

funcþie de natura terenului.

proceselor de îngheþ-dezgheþ conduce la o afânare a terenului ce
trece dintr-un sistem închis în unul

Efectul îngheþului diferã în funcþie

deschis.
FUNDAÞII LA O CLÃDIRE

de cantitatea de apã din pãmânt, dar

PROTOTIP DIN LEMN

ºi de caracterul interacþiunii cu
scheletul solid. Apa liberã îngheaþã

În acest caz, infrastructura a

la temperatura de sub 0 0C, iar apa

fost conceputã din fundaþii de

capilarã îngheaþã la o temperaturã

beton armat legate printr-o placã
de pardosealã din acelaºi material

ce depinde de dimensiunile capilaru-

(fig. 2, 3, 4, 5).

lui (la d = 0,06 mm Tîng = –19 0C).

Fundaþiile exterioare ºi placa au

Modificarea proprietãþilor mecanice

fost izolate termic prin intermediul

ale pãmântului provocate de îngheþ

unui strat de polistiren extrudat

este influenþatã de deosebirile cali-

pozat pe un strat de pietriº (fig. 3,

tative între apã ºi gheaþã, de

4, 5). Izolaþia termicã a fost extinsã

fenomenul de creºtere a umiditãþii în

ºi sub trotuarul ce înconjoarã

zona îngheþatã ºi de umflarea

clãdirea (fig. 6, 7), în vederea

pãmântului din cauza cristalelor de
gheaþã.
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Fig. 6: Pozarea termoizolaþiei din polistiren
extrudat la soclu ºi la trotuar

coborârii izotermei de 0 0C, mult sub
adâncimea de fundare. 
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Monitorizarea stãrii tehnice a pistelor,
cãilor de rulare ºi a platformelor aeroportuare
din România
dr. ing. Viorel PÂRVU – directorul Departamentului Aeroporturi Search Corporation
Pistele, cãile de rulare ºi platformele aeroportuare din patrimoniul aeroporturilor româneºti au fost
realizate în condiþii tehnice corespunzãtoare traficului uºor specific þãrilor CAER, în marea lor majoritate
între anii 1960 ºi 1970. Acest fapt impune ca suprafeþele de miºcare aeroportuare, care în prezent sunt la
limita superioarã a duratei de serviciu preconizate, sã fie aduse la o stare tehnicã corespunzãtoare. Un alt
aspect demn de relevat este faptul cã sporirea maselor maxime la decolare, corespunzãtoare aeronavelor
din dotarea companiilor de aviaþie actuale, a crescut foarte mult ºi, în multe cazuri, acestea au depãºit
sarcinile avute în vedere la proiectarea pistelor aeroportuare din România. Efectele acestor aspecte
relevante se concretizeazã în apariþia în ritm tot mai accentuat a fenomenelor de degradare a
îmbrãcãminþilor aeroportuare existente, constatându-se distrugeri, dislocãri, crãpãturi, rupturi etc., care
atestã în final o depãºire a capacitãþii portante a sistemului rutier.
Fãrã o urmãrire permanentã, fãrã
o evaluare corectã a defectelor ºi
luarea unor mãsuri radicale de intervenþie energicã, toate aceste degradãri se vor accentua progresiv ºi, în
final, vor periclita siguranþa operaþiunilor de decolare-aterizare ale aeronavelor. De remarcat cã reparaþiile
curente ºi capitale executate de-a
lungul timpului, de la darea în
exploatare, au reprezentat în fond o
prelungire forþatã a caracteristicilor
tehnice iniþiale care, în contextul
actual, nu sunt la nivelul cerinþelor
impuse de noile tipuri de aeronave
din dotarea companiilor aviatice. Se
poate menþiona cã soluþia radicalã,
de ranforsare a structurilor rutiere
existente nu a putut fi aplicatã
decât la un numãr restrâns de aeroporturi (Arad, Otopeni) din lipsa fondurilor financiare.

Prin acþiunea de realizare a unei
diagnoze precise a stãrii tehnice
existente care, în contextul actual,
este foarte necesarã – se vor realiza
o serie de obiective precum:
 obþinerea de date certe cu
privire la capacitatea portantã a
structurilor rutiere existente din
cadrul aeroporturilor;
 stabilirea concretã a mãsurilor
optime de adoptat în vederea capacitãrii obiectivelor existente conform
cerinþelor actuale;
 alegerea soluþiei corecte în
ceea ce priveºte lucrãrile de întreþinere preventivã ºi curativã, precum
ºi a celei de reabilitare;
 înscrierea ºi centralizarea tuturor
datelor necesare aduse la zi pentru
toate obiectivele din cadrul infrastructurilor aeroportuare;

 o gestionare tehnicã ºi economicã cât mai precisã a tuturor
obiectivelor.
Rezultatele investigãrii ºi diagnosticãrii vor permite beneficiarilor
sã transmitã oricând toate datele
necesare proiectanþilor pentru:
 o dimensionare corectã a
structurilor rutiere noi;
 o alegere justã a momentului în
care este necesar a fi realizatã ranforsarea structurilor existente.
Datele tehnice care vor fi investigate se vor referi în principal la:
 caracteristicile solurilor ºi materialelor din componenþa structurilor
rutiere existente;
 evidenþa lucrãrilor de întreþinere practicate de-a lungul timpului,
de la darea în exploatare;
 evidenþa lucrãrilor de reparaþii
efectuate;
 evidenþa degradãrilor sau a
disfuncþionalitãþilor existente;
 capacitatea portantã existentã
a structurilor rutiere.
Practic, prin obþinerea acestor
date, se va putea rãspunde precis la
urmãtoarele cerinþe ºi întrebãri:
 care este starea globalã a
lucrãrilor necesare ºi care sunt
prioritãþile?
 care este strategia de urmãrire
ce va permite o gestionare raþionalã
a fiecãrui obiect din cadrul infrastructurii existente?
continuare în pagina 138 
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Obþinerea datelor necesare se va
putea face prin iniþierea pentru
fiecare aeroport a urmãtoarelor
operaþii:
 alcãtuirea de fiºe tehnice
asupra situaþiei actuale a parametrilor tehnici ai fiecãrui obiect;
 alcãtuirea unui program de
intervenþii necesare pentru a putea
propune o politicã bugetarã adecvatã nevoilor reale;
 determinarea unui program
de urmãrire a suprafeþelor remediate sau a celor a cãror stare este
corespunzãtoare.
Pornind de la faptul cã majoritatea pistelor aeroportuare existente
prezintã degradãri, realizarea unui
studiu patologic detaliat care sã
explice cauzele ºi gravitatea
degradãrilor, precum ºi modul eficace de remediere a acestora este
deosebit de util.
Faþã de creºterea volumului
transportului aerian (avioane mai
numeroase ºi de mare capacitate),
vor trebui revãzute sarcinile admisibile declarate în documentele
oficiale, luându-se deciziile corespunzãtoare în cazul existenþei unor
eventuale insuficiente în cadrul
diverselor obiecte ale infrastructurii.
Proiectele de ranforsare pe baza
datelor transmise se vor adopta în
funcþie de evoluþia traficului ºi a
caracteristicilor tehnice ale aeronavelor preconizate a fi utilizate.
Verificãrile ce vor fi efectuate vor
trebui sã releveze omogenitatea portanþei fiecãrei piste de decolareaterizare, acesta fiind un element
deosebit de important în cazul necesitãþii efectuãrii de prelungiri ale
pistelor. Prin investigare se vor efectua ºi evidenþieri ale unor probleme
particulare precum:
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 plângerile piloþilor în ceea ce
priveºte starea suprafeþei îmbrãcãminþii, aceasta prezentând defecte
mai mult sau mai puþin punctuale;
 constatãri privind rugozitatea
îmbrãcãminþii, precum ºi fenomenul
de acvaplanare.
Dimensionarea ºi evaluarea stãrii
tehnice a structurilor rutiere din
cadrul aeroporturilor sunt legate în
principal de urmãtoarele direcþii de
investigare:
A. Investigaþii asupra solului suport
Solul pe care se situeazã sistemul rutier este supus solicitãrii
trenurilor de aterizare ale aeronavelor, aceste solicitãri au valori
importante ºi prezintã configuraþii
variate în funcþie de caracteristicile
aeronavelor.
Faþã de aceste sarcini, solul
suport este mai mult solicitat în
cazul unei piste de decolare-aterizare, decât un drum.
Mãsurãtorile efectuate ºi datele
existente prezente în literatura de
specialitate atestã faptul cã solul
suport lucreazã de 3-4 ori mai mult
la o pistã de decolare-aterizare,
decât un drum. Din constatãrile ºi
mãsurãtorile efectuate, se poate
reþine cã trecerea unei aeronave de
tip Boeing 727 oboseºte solul în
acelaºi grad ca ºi trecerea a 700 osii
rutiere de 13 tone. Pe de altã parte,
numãrul de aplicãri ale sarcinii într-un
punct al unei piste este deosebit de
redus pe durata de viaþã a sistemului
rutier datoritã intensitãþii traficului ºi
canalizãrii acestuia. În general pistele de decolare-aterizare sunt
dimensionate pentru valori ale repetãrii sarcinii între 104 pânã la 3 x 104,
în timp ce sistemele rutiere în cazul
drumurilor au valori considerate
pentru repetarea sarcinilor de cca 100
de ori mai mari.
Se poate concluziona cã determinarea caracteristicilor de portanþã
a solului suport este un element
deosebit de important.
De asemenea, s-a constatat cã
este necesar sã fie determinate
caracteristicile de portanþã în condiþiile reale în care se aflã solul „in
situ“, iar gradul de precizie trebuie
sã fie destul de mare având în

vedere utilizarea acestor date la
calculul de dimensionare a structurii
rutiere aeroportuare.
În prezent, metodele operaþionale privind determinarea caracteristicilor de portanþã ale solului sunt:
 pentru sisteme rutiere nerigide
– Determinarea CBR (Californian
Bearing Ratio) care, în principal,
este legat de efortul admisibil ce
poate fi aplicat asupra solului suport;
 pentru sisteme rutiere rigide –
Determinarea „modulului de reacþie“
cu ajutorul încercãrilor cu placã.
B. Determinarea sarcinilor admisibile
în funcþie de metodele
de dimensionare avute în vedere
Studiul ranforsãrii unei piste
aeroportuare comportã douã preocupãri care ridicã adesea dificultãþi
foarte mari.
Modul de calcul face apel la o
schemã elementarã care – într-o
primã etapã, pentru pistele nerigide
– constã în a evalua ºi dimensiona o
structurã nouã pentru caracteristicile
geotehnice existente ale solului
suport.
A doua etapã este aceea de a
evalua cât este necesar a suplimenta structura existentã pentru a fi
comparabilã cu structura nouã
determinatã în prima etapã.
Se procedeazã la un studiu al
valorii reziduale a structurii rutiere
medii, deoarece trebuie avute în
vedere urmãtoarele caracteristici:
 grosimile ºi calitatea materialelor existente, precum ºi gradul
lor de omogenitate. În funcþie de
aceste date, se poate defini un
numãr structural (o grosime echivalentã) reprezentativ;
 portanþa
solului suport în
condiþii reale „in situ“, ºtiut fiind faptul cã aceasta se va putea modifica
doar într-o micã mãsurã în viitor.
continuare în pagina 140 
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O metodã care poate fi utilizatã ºi
care rãspunde cerinþelor formulate
mai sus este „Metoda secþiunilor
omogene“.
În principal, aceastã metodã se
poate reprezenta astfel (tabelul 1).
Practic, cele descrise în tabel,
respectiv determinarea ºi selecþionarea zonelor omogene, se realizeazã prin alcãtuirea de scheme ale
obiectului ce trebuie analizat, în care
se vor înscrie toate datele culese, ºi
anume:
1. Observaþiile vizuale constatate
pe teren, sub formã schematicã cu
principalele tipuri de degradãri,
frecvenþa acestora ºi amplasamentul.
(Reprezentarea va permite vizualizarea zonelor cu acumulãri de
defecte care, în final, va putea fi
adiþionatã de ceilalþi indicatori de
stare ai obiectului). Pentru o cât mai
corectã reprezentare, se va împãrþi
lucrarea în sectoare de 200-300 metri,
iar pentru defecþiuni se vor indica
tipuri reprezentative.
2. Toate informaþiile cunoscute în
ceea ce priveºte istoricul lucrãrii
respective:
 anul dãrii în exploatare;
 structurile rutiere teoretice preconizate la proiectare;
 rezultatele obþinute în laborator
cu ocazia controlului materialelor pe
timpul executiei;
 deficienþe constatate pe timpul
lucrãrilor de execuþie ºi cu ocazia
recepþiei obiectului;
 remedierile realizate ºi data
efectuãrii acestora;
 orice alte date existente în
cartea tehnicã a construcþiei ce pot fi
utile analizei.
3. Completarea tuturor sondajelor efectuate, datele privitoare la
calitatea materialelor existente în
lucrare, precum ºi valorile caracteristicilor tehnice de portanþã a solului
(CBR ºi modulul de reacþie).

4. Valorile funcþionale pentru
fiecare zonã respectiv sarcina pe roata
simplã izolatã aferentã. Decuparea
secþiunilor omogene se va efectua
numai dupã înscrierea datelor de
mai sus, avându-se în vedere urmãtoarele caracteristici: grosimile straturilor rutiere, caracteristicile tehnice
de portanþã, regimul hidrologic,
caracteristicile tehnice de rezistenþã
ale materialelor existente etc.
De asemenea, schema sintezã a
observaþiilor, care a fost descrisã, va
conþine ºi aspectele legate de drenaj
ºi evacuare a apelor meteorice, precum ºi starea actualã a tuturor dispozitivelor existente.
Odatã realizatã, schema sintezã
poate fi reactualizatã periodic. Se va
obþine astfel o urmãrire raþionalã a
stãrii tehnice a obiectelor din cadrul
infrastructurii fiecãrui aeroport ºi o
descriere cronologicã a fiecãrui indicator de stare tehnicã considerat.
Elementele înscrise în schemã
vor permite o analizã ºi, în final, o
înþelegere clarã a mecanismelor ºi
cauzelor care au determinat apariþia
defectelor ºi degradãrilor.
Pe lângã cele prezentate mai sus
în cadrul acþiunii de modernizare a
aeroporturilor, calculele privind ranforsarea sistemelor rutiere existente
se bazeazã ºi pe determinarea „valorii
reziduale“ a capacitãþii portante care
se realizeazã printr-o investigare
nedistructivã cu ajutorul HWD (High
Weight Deflectometer) Dynatest 8082.
Acest echipament foarte utilizat
în þãrile dezvoltate din punctul de
vedere al infrastructurii aeronautice
(SUA, Canada, Franþa etc.) efectueazã rapid (cca 200 mãsurãtori pe zi)
ºi automat (datele fiind memorizate
într-un computer) programul optim
necesar aducerii portanþei existente
la nivelul de funcþionalitate dorit.
Mãsurãtorile de portanþã se vor
efectua cu un deflectometru dinamic,

cu greutate mare, adecvat condiþiilor
reale similare trecerii unei aeronave.
Echipamentul Dynatest se gãseºte
în prezent ºi în România (Search
Corporation este în posesia a douã
exemplare), principiul de funcþionare
fiind urmãtorul:
 dispozitivul aplicã pe suprafaþa
îmbrãcãminþii o sarcinã prin intermediul unei plãci circulare de încãrcare;
 sarcina aplicatã produce prin
solicitarea creatã o deflexiune care
este mãsuratã, aceste mãsurãtori
fiind dirijate ºi comandate din
autovehicul prin intermediul unui
computer;
 calculele care se efectueazã în
continuare în ceea ce priveºte modul
de realizare a consolidãrii sistemului
rutier sunt conduse dupã metode de
proiectare structurale pe baze
analitice, rezultând în final soluþia
cea mai economicã.
Din cele expuse în prezent, consideraþiile privitoare la starea tehnicã
a diferitelor obiecte din cadrul infrastructurii aeroportuare (piste de
decolare-aterizare, cãi de rulare,
platforme aeroportuare etc.) se pot
realiza doar în urma unei analize
multicriteriale, utilizarea la analizã a
unui singur indicator de stare putând
conduce la riscuri notabile de erori.
În prezentul material, a fost realizatã o scurtã trecere în revistã a
modului în care se poate alcãtui o
bancã de date privind starea
tehnicã, capacitatea portantã, precum ºi funcþionalitãþile obiectelor din
cadrul infrastructurii aeroportuare
existente pe aeroporturile din
România.
De remarcat cã aceeaºi metodologie poate fi aplicatã nu numai
aeroporturilor civile, ci ºi celor militare
pentru eliminarea riscurilor de producere a unor accidente aviatice. 

Tabelul 1

140

 Revista Construcþiilor  septembrie 2007

Restaurarea ºi amenajarea sediului
Judecãtoriei Constanþa
ANTREPRENOR: CORAL SRL, Tulcea
BENEFICIAR: TRIBUNALUL CONSTANÞA
PROIECTANT: CMM ARHIS, Constanþa
SUBANTREPRENORI: ELMA TRADING – Constanþa, PERFECT SRL – Tulcea
CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE
 Clãdirea Judecãtoriei Constanþa,
amplasatã în zona peninsularã a
municipiului, este reprezentativã pentru oraºul Constanþa atât din punct de
vedere istoric, cât ºi pentru arhitectura
de la începutul secolului XX.
 Creaþie a arhitecþilor Lascovar
ºi Grigore Cerchez, clãdirea a fost
construitã în stil neoromânesc,
cu decoraþie esenþializatã, modern
interpretatã.
 Structura de rezistenþã a fost
consolidatã cu centuri ºi grinzi din
beton armat.
 Mansarda a fost realizatã prin
transformarea podului înalt al
clãdirii, devenind spaþiu funcþional.
 A fost refãcutã ºarpanta din
lemn, învelitoarea – care respectã
forma iniþialã – fiind realizatã din
ºindrilã bituminoasã cu folie de
cupru.
 S-a acordat atenþie deosebitã
refacerii ºi restaurãrii elementelor
decorative: ancadramente ale
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uºilor ºi ferestrelor, denticuli, ove,
blazoane.


A fost reorganizat spaþiul de la

demisol ºi a fost extinsã suprafaþa
utilã a acestuia prin excavaþii sub
aripa de vest a clãdirii ºi o parte din
zona centralã.


Scara principalã are treptele ºi

contratreptele placate cu granit, iar
la scara pentru personal a fost refãcut mozaicul existent. La ambele
scãri s-au refãcut balustradele de
fier forjat ºi mâna curentã din lemn,
respectând forma iniþialã.


Clãdirea a fost dotatã cu insta-

laþii voce-date, cu instalaþii de
sonorizare ºi înregistrare audiovideo a ºedinþelor, precum ºi cu
instalaþie de televiziune în circuit
închis.


Prin lucrãrile de foarte bunã

calitate executate de societatea
CORAL SA Tulcea, a fost redat
Constanþei un monument de
arhitecturã. 
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Cursuri de formare pentru o nouã ocupaþie de viitor:
M A N A G E R D E S E C U R I TAT E L A I N C E N D I U

arh. Horia Mihai NICOLESCU – director Sigura Prometeu & Consult SRL
Ca ºi alte þãri din estul Europei, România ºi-a schimbat sistemul social ºi încearcã sã comprime acum
istoria, adaptându-ºi din mers legislaþia ºi structurile, pentru a face faþã vieþii societãþii dintr-o lume nouã
– Uniunea Europeanã. În urmãtorii ani, va trebui sã înþelegem în fond însuºi modul de organizare al sistemului occidental – pentru a încerca sã decelãm principiile profunde care acþioneazã în acest domeniu,
precum ºi modul în care aceastã organizare rãspunde nevoilor de funcþionare ale societãþii de consum.
De rapiditatea ºi corectitudinea cu care vom înþelege aceste elemente, precum ºi de eficienþa cu care vom
aplica – în fond ºi nu în formã – aceste principii, va depinde viteza de integrare a noastrã în Uniunea
Europeanã ºi scurtarea unei perioade dureroase ºi pline de convulsii, aºa-numita perioadã „de tranziþie“.
În domeniul securitãþii la incendii
(privit ca un „joc“ la care participã mai
mulþi jucãtori, animaþi de forþe ºi
interese diferite), douã elemente sunt
esenþiale în înþelegerea noii structuri ºi
a funcþionãrii acesteia:
 apariþia unui nou „key-player“
(jucãtor-cheie) în acest „game“ ºi
anume: societãþile de asigurãri;
 necesitatea trecerii de la sistemul centralizat la o structurã multipolarã sau, dacã vreþi, de la „piramidã“
la „reþea“;
În sistemul centralizat, toate
aspectele care þineau de apãrarea
împotriva incendiilor erau exclusiv de
competenþa Pompierilor Militari, astfel
încât existau doar doi jucãtori: clientul
(utilizatorul investiþiei) ºi pompierii
(înþeleºi ca o structurã militarã centralizatã, cu acoperire naþionalã ºi bazatã
pe un sistem de legi coerent, care era
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elaborat ºi aplicat de cãtre aceeaºi
structurã – sub acoperire legalã guvernamentalã integralã ºi având în spate
statul hiper-centralizat). Cunoaºtem
cu toþii avantajele ºi dezavantajele
acestui sistem. Partea plinã de consecinþe negative în acest caz era
aceea cã, în majoritatea cazurilor de
incendii, scopul anchetei care urma era
ca nimeni sã nu fie tras la rãspundere.
În acelaºi timp, nu exista „un motor“, o
preocupare realã pentru modernizarea
tehnologiei specifice ºi pentru implementarea inovaþiei din acest domeniu.
În final, rezulta un joc de tipul: „toatã
lumea pierde“.
Ce se întâmplã însã într-o societate cu economie de piaþã? Aici,
existã alþi jucãtori care se raporteazã
reciproc altfel ºi un joc mult mai complex
ºi subtil al forþelor implicate (fig. 1):

În primul rând, existã un grup
principal de trei jucãtori esenþiali, între
care se joacã momentele-cheie ale
partidei. Aceºtia sunt: proprietarul
investiþiei (care are o libertate mare
de joc, acordatã chiar de cadrul legislativ elaborat de Constituþie), societatea de asigurãri (care este
„key-player“-ul acestui joc, întrucât ea
stabileºte, prin negociere cu proprietarul investiþiei, nivelul de siguranþã la
foc din investiþie ºi care va depãºi
nivelul minim legal) ºi furnizorul de
servicii de securitate la incendiu
(firma profesionistã care este plãtitã
de proprietar sã implementeze sistemele impuse de societatea de asigurãri, asigurând ºi consultanþa tehnicã
de specialitate necesarã).
În al doilea rând, existã un al
doilea pol de putere, exterior primului
grup, format din stat (ca factor legislativ) ºi din structurile de pompieri (subordonate statului ºi comunitãþilor
local-administrative, cu rol de coordonator naþional al politicilor de securitate la incendiu, dar ºi de protejare a
comunitãþilor faþã de pericolele potenþiale de incendiu existente pe plan local).
În al treilea rând, este de menþionat cã în aceastã reþea complicatã
(ca putere, presiuni ºi joc de interese),
se contureazã douã direcþii majore de
acþiune:
 prima – de implementare permanentã a progresului tehnologic ºi de
mãrire a nivelului general de securitate
la incendiu, direcþie în care rolul
major îl joacã societãþile de asigurãri care fac tot posibilul ca nivelul de
securitate la incendiu impus clienþilor
lor sã fie cât mai înalt, pentru a-ºi
securiza la nivel minimal eventualele
pagube pe care trebuie sã le achite
acestora în caz de incendiu;
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 a doua – de control permanent al
stãrii de funcþionare a sistemelor de
securitate la incendiu instalate la
fiecare client (proprietar de investiþie)
care, de fapt, înseamnã asigurarea
„eficienþei“ acestora. Aºadar, ambele
direcþii conduc cãtre acelaºi scop:
mãrirea siguranþei la foc la nivel
naþional, atât în baza introducerii
accelerate a progresului tehnic (prin
presiunea societãþilor de asigurãri),
cât ºi prin controlul permanent al
funcþionãrii instalaþiilor ºi echipamentelor instalate (prin activitatea
pompierilor). În final, rezultã un joc de
tipul: „toatã lumea câºtigã“.
Trecerea de la piramidã la reþea nu
se face însã fãrã greutãþi ºi convulsii.
În acelaºi timp, înþelegerea noilor
structuri ºi a funcþionãrii acestora este
esenþialã pentru succesul acestei treceri – pentru cã organizarea sub formã
de „reþea multipolarã“ (spre deosebire
de organizarea „piramidalã“) are legi
diferite de funcþionare (conceptul
democratic de „control reciproc“ al
structurilor, principiul „terþei pãrþi
independente“ ca garanþie a unui
arbitraj echidistant în toate procesele
fundamentale, „flexibilitatea“ în negocierea oricãrei decizii – sunt cele mai
importante dintre ele).
Devine astfel evident cã fiecare
societate comercialã (privitã ca un
organism complex) va necesita prezenþa permanentã a unui specialist
în domeniu, care sã gestioneze eficient acest tip de probleme – în
funcþie de modul ei specific de
reacþie/comportare la incendiu (rezultat din compararea nivelului de siguranþã la foc real existent cu nivelul
riscului de incendiu rezultat din tehnologie, pregãtirea oamenilor, amplasament ºi condiþii geografice etc.).
Apariþia ºi în România a ocupaþiei de
„fire safety manager“ concretizeazã
astfel tocmai necesitatea acestei abordãri particularizate ºi a gestionãrii
corecte a nivelului securitãþii la
incendiu existent în fiecare societate
comercialã.
În ultimii ani, legislaþia româneascã
în domeniul siguranþei la foc se aflã –
permanent – într-o continuã schimbare: s-au introdus noþiunile noi (risc
de incendiu, evaluare a riscului de
incendiu), responsabilitatea implementãrii unui concept eficient de siguranþã la foc s-a transferat de la

Pompierii Militari cãtre fiecare societate, s-au creat unitãþi de formare ºi
Centre civile de evaluare a competenþelor profesionale a specialiºtilor
sub egida CNFPA etc. Toate acestea
reprezintã – de fapt - paºi în direcþia
corectã (din pãcate prea puþini, înceþi
ºi – de destule ori – dovedind lipsa de
viziune în viitor ºi cedare în faþa subiectivului ºi a intereselor partizane).
Un eveniment care meritã însã o
subliniere specialã este introducerea în
COR (de cãtre firma Sigura Prometeu
& Consult SRL) a douã noi ocupaþii în
domeniul apãrãrii împotriva incendiului:
 Manager de Securitate la
Incendiu – cod COR 123906 (apãrut
în MO 46 / 18.01.2006);
 Specialist Coordonator de
Securitate la Incendiu (SCSI) – cod
COR 315103 (apãrut în MO 234
/13.03.2006).
Conform descrierii din standardul
ocupaþional aferent, aceste noi ocupaþii au ca scop tocmai formarea unor
persoane din staff-ul de conducere al
societãþilor care sã fie capabile:
– sã asigure pãstrarea permanentã a calitãþii ºi performanþelor
sistemului existent de securitate la
incendiu, pe toatã durata de viaþã a
societãþii respective;
– sã sesizeze – în timp util –
necesitatea adaptãrii în timp real a
acestui sistem, în raport cu permanenta schimbare a situaþiilor din
unitate.
S-au creat astfel premisele formãrii, la nivel naþional, a unui adevãrat
corp de profesioniºti în domeniul securitãþii la incendiu, care sã asigure în
fiecare caz:
1. o înþelegere modernã a comportãrii la foc a clãdirilor ºi, de aici, o
nouã abordare a acestor probleme în
activitatea lor curentã (proiectare, execuþie, exploatare etc.), în concordanþã
cu cerinþele noilor prevederi europene

în domeniu. Vor rezulta astfel soluþii
mai eficiente de securitate la incendiu
cu costuri mai scãzute ºi, pe ansamblu, o creºtere a nivelului general de
securitate la incendiu;
2. necesitatea corelãrii nivelului de
securitate la incendiu adoptat în societate cu politicile în domeniu ale societãþilor de asigurare la care este afiliat
beneficiarul investiþiei;
3. asumarea responsabilitãþii profesionale ºi manageriale faþã de eficienþa soluþiilor adoptate.
Asumându-ºi rolul de pionierat,
firma Sigura Prometeu & Consult SRL
a fost creatã (în cadrul grupului de
firme Sigura) tocmai în acest scop –
de a fi un organism de formare al
viitorilor „manageri de securitate la
incendiu“. Firma este autorizatã
pentru desfãºurarea acestor cursuri
de cãtre Direcþia Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei. Cursurile se
desfãºoarã cu respectarea legislaþiei
în vigoare, iar la absolvirea acestora
se acordã certificat de absolvire,
eliberat pe numele cursantului ºi emis
de Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale
ºi Familiei ºi de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii.
Cursul este util atât responsabililor PSI din unitãþile economice
de stat ºi private, cât ºi tuturor persoanelor care au tangenþe profesionale cu domeniul securitãþii la
incendiu (proiectanþi, investitori,
antreprenori generali, administratori
de clãdiri, agenþi de asigurare etc.).
Predarea este asiguratã de cadre
cu mare experienþã în domeniu, beneficiazã de metode moderne audiovizuale ºi – pentru prima datã în
România – formeazã cadre la nivel
european în acest domeniu:
 SPECIALIST COORDONATOR
DE SECURITATE LA INCENDIU
(nivel 1 – curs de iniþiere);
 MANAGER DE SECURITATE
LA INCENDIU (nivel 2 – curs de
perfecþionare).
Durata fiecãrui curs este de trei
sãptãmâni (numai în zilele lucrãtoare).
Condiþii minime de participare:
 pentru nivelul 1 – studii medii;
 pentru nivelul 2 – studii superioare
ºi absolvirea cursului de nivel 1. 

Cursuri de formare pentru o nouã ocupaþie de viitor:
M A N A G E R D E S E C U R I TAT E L A I N C E N D I U
Tel.: 021/312.31.32, 0740.255.744, 0788.746.618 | Fax: 021/314.45.37 | E-mail: sigura@sigura.ro
www.scoalaprometeu.ro, www.sigura.ro
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