
Alandala!

Nici cã se putea un titlu mai potrivit
pentru ultimul editorial din 2007, de
seamã ce treburile s-au desfãºurat cam
în spiritul lui: lipsã de orizonturi macro-
economice clar definite, lucrãri executate
dupã inspiraþia investitorului, licitaþii mãs-
luite ºi susþinute interpartinic ºi juridic,
moralitate îndoielnicã, afaceriºti dubioºi
abonaþi de facto la executarea unor
lucrãri patronate de reprezentanþi ai
gospodãririi fondurilor bugetare, blocaj
financiar-bancar generator al falimen-
tãrii unor societãþi, lucrãri executate de
mântuialã, care se repetã anual sau
bianual, marea afacere bucureºteanã a
îmbordurãrii continue a Capitalei cu
tendinþe de rãspândire ºi în alte judeþe ºi
câte ºi mai câte.

A fost poate cea mai tulbure, con-
troversatã ºi dezgustãtoare perioadã de
dupã 1990.

ªi asta în ciuda faptului cã lozinca
portocalie „o sã trãiþi mai bine“ mai
dãinuie pe buzele unor aºa-ziºi demo-
craþi în ale managementului treburilor
þãrii.

Câtã ipocrizie poate încãpea sub
basca unor aºa-ziºi politicieni care
umblã de ani de zile cu… cioara vop-
sitã, încercând la nesfârºit rãbdarea
unor oameni din ce în ce mai necãjiþi.

Aceºtia o þin întruna ca niºte mori
stricate cu… „capra din curtea vecinului“,
crezând infantil cã mai pot adormi copiii
cu poveºtile lor patriotarde, seci de
conþinut ºi puerile.

Sigur cã lor le este uºor sã emane
tot felul de gogoriþe, cã lor nu li se
potrivesc spusele napoleoniene potrivit
cãrora… drumul spre inima soldatului
trece prin stomac. Politicieni sau parla-
mentari, ca sã nu mai spunem de mai
marii þãrii, rotofei ºi bine îmbrãcaþi (unii
dintre ei), abuzeazã de toleranþa
poporului, înghesuindu-se sã aparã în
paginile presei scrise sau în audio-
vizual, pentru a da spectacole de
prost gust cu tot felul de interpretãri,
explicaþii ºi veºnice minciuni.

Se ºtie, desigur, cã politica este pre-
ponderent mârºavã nu numai în expu-
nere, dar mai ales în consecvenþa
realizãrii cât de cât a promisiunilor vân-
turate cu orice prilej electoral sau în
afara lui.

În cazul nostru, toþi cei care se bat
cu pumnul în piept cã nu au alt þel decât
prosperitatea þãrii ºi a cetãþenilor  nu fac
decât sã întãreascã dovada deja exis-
tentã cã toþi sunt o apã ºi-un pãmânt
propovãduind la nesfârºit… fata mor-
gana. Fata morgana pentru cei mulþi,
cãci pentru ei, nababii acestor vremuri,
realitãþile în care se desfatã miros de la
distanþã a sfidare ºi opulenþã. Este
poate ºi motivul pentru care orice inter-
venþie a lor a devenit nulã ºi supãrã-
toare, îndepãrtând cetãþeanul român de
la percepþia mesajelor ºi, mai alarmant,
de la participarea la unele acte deci-
zionale privind þara ºi viitorul ei. Circul
nesfârºit între centrele de conducere
ale þãrii, disputele sterile între douã
tabere (cã partide nu le mai poþi zice)
membre ale unei coaliþii dubioase,
încropitã pe vreme rece în livada de cit-
rice, sunt cauzele care au dus la
stagnarea ºi regresul vieþii economico-
sociale în ultimii 3 ani de guvernare. Cel
de-al patrulea, 2008, ºi sperãm ultimul,
va fi poate unul ºi mai confuz ºi cu
efecte mai neplãcute decât cele înregis-
trate pânã acum, pentru cã el va fi, prin
excelenþã, un an al unor dispute acerbe
pentru accederea la putere – sursa
sigurã de „pãpare“ în folos propriu a
promiselor fonduri europene. Exemplele
unor înavuþiþi peste noapte ne scutesc
de orice justificare a celor menþionate
mai înainte. Sfidarea ºi opulenþa sunt
cãrþile de vizitã ale unor aºa-ziºi oameni
de afaceri care ascund în spatele lor
mitocãnia, incultura ºi dispreþul faþã de
cei pe spatele cãrora ºi-au clãdit imperii
financiare.

Credeþi oare cã, cel puþin din curiozi-
tate, justiþia ºi-a „bãgat“ nasul în a elu-
cida cum au ajuns unii dintre ei ca, de la
nimicul cu care am pornit toþi în 1990, sã
fie astãzi belferii societãþii româneºti?

Nu, pentru cã totul, ca ºi la peºte, de
la cap emanã noxe.

Dar, pentru cã justiþia îi lasã în pace,
o facem ºi noi acum la final de an, cu
speranþa cã, ºi pe strada celor mulþi, va
rãsãri soarele dreptãþii economice ºi
sociale, mãcar proporþional cu munca
depusã din care se înfruptã din belºug
„performanþii“ noºtri.

Îndreptarea situaþiei prezente ar
putea fi posibilã ºi realizabilã în mãsura
în care „oferta“ celor interesaþi de putere
va fi cât de cât palpabilã pentru cei ce
vor zice da sau nu la alegeri, referendu-
muri ºi alte gãselniþe politicianiste. Dacã
în 2008 se va produce ceva în bine va fi,
poate, în sfârºit, ºi semnalul cã omul cât
trãieºte învaþã ºi din greºeli. Oricum,
speranþa pusã în anul 2008 este ultimul
fir de pai dacã nu vrem sã ne înecãm în
bãltoaca în care aleºii noºtri au fãcut
pânã acum „pluta pe spate“.

Iatã de ce, pentru 2008, toatã lumea
îºi pune mari ºi justificate speranþe
de mai bine, structural ºi individual,
care sã ne scuteascã de existenþa ºi
funcþionarea expresiei „Alandala“ de
pânã acum.

Colectivul redacþional al Revistei
Construcþiilor vã ureazã din toatã
inima: Sãrbãtori fericite ºi un An Nou cu
sãnãtate ºi prosperitate!

La Mulþi Ani!
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ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR NOªTRI!
Din cauzã cã SC RODIPET SA nu ºi-a respectat obligaþiile contractuale cu societatea noastrã, în anul 2008 nu vom mai

colabora cu aceastã firmã de difuzare a presei. În aceste condiþii, rugãm pe toþi cititorii care au avut abonament prin RODIPET sã
se adreseze direct societãþii noastre pentru contractarea de abonamente pentru anul viitor.
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Cadrul legislativ privind investiþiile
în domeniul construcþiilor 

CERINÞELE UNIUNII EUROPENE
Daniel MATEIU, Radu LUPÃªTEANU, Nicolae FLOREA – 

Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ din Iaºi

Având în vedere integrarea
României în UE, se impune ca ºi în
domeniul investiþiilor în construcþii sã
fie conceput un sistem integrat de
reglementãri. Acestea ar trebui sã
respecte urmãtoarele principii:

a) sã urmãreascã îndeaproape
reglementãrile din UE, pe care tre-
buie sã le adapteze la limbajul ºi
legile româneºti;

b) sã cuprindã întreaga proble-
maticã în domeniu;

c) în prima fazã, sã prezinte un
caracter orientativ, neobligatoriu ºi
educaþional;

d) sã aibã caracter revizuibil peri-
odic.

Existenþa unui sistem integrat de
reglementãri în domeniul investiþiilor
în construcþii ar fi beneficã din urmã-
toarele puncte de vedere:

� ar da posibilitatea  specialiºtilor
ºi antreprenorilor români sã cunoascã
sistemul de lucru din UE, ceea ce
le-ar facilita pãtrunderea pe piaþa
externã;

� ar da posibilitatea antrepreno-
rilor strãini sã facã investiþii în România
fãrã a fi nevoiþi sã se confrunte cu
prevederile legislative autohtone,
diferite de cele existente în UE;

� ar conduce la creºterea nive-
lului calitativ al investiþiilor, la redu-
ceri de costuri ºi la respectarea
termenelor de punere în funcþiune.

Pentru realizarea unui sistem
integrat de reglementãri în domeniul
investiþiilor, care sã ducã la
îndeplinirea dezideratelor mai sus
menþionate, trebuie sã se þinã
seama de unele elemente cum ar fi:

a) realizarea în primã fazã a unor
rapoarte orientative, studii de piaþã,

studii preliminare de teren, studii de
amplasament, studii de finanþare,
studii de fezabilitate etc., în cadrul
unei etape iniþiale de promovare a
unei investiþii, etapã care sã aibã
caracter obligatoriu pentru investitori
ºi pentru beneficiari;

b) interzicerea prin regulament
ca elaboratorii caietelor de sarcini ºi
ai studiilor de prefezabilitate sã fie ei
înºiºi ofertanþi la aceeaºi investiþie;

c) creºterea rolului asociaþiilor
profesionale inginereºti în domeniul
construcþiilor, pentru rezolvarea unor
probleme ca: expertize, rapoarte
profesionale în diverse domenii,
dispute tehnice, avizãri, testãri, par-
ticiparea la promovarea unor regle-
mentãri etc., astfel încât Administraþia
Publicã ºi Investitorii sã se sprijine
pe competenþa acestora;

d) definirea ºi detalierea regle-
mentãrilor privind „managementul
investiþiilor“ ºi „supravegherea exe-
cuþiei lucrãrilor“, în cadrul activitãþilor
de proiectare ºi execuþie, corectarea
ºi suplimentarea acestor secþiuni,
introducerea pentru acestea, în
devizele generale ale investiþiilor, de
cheltuieli procentuale corespunzã-
toare, iar aceste activitãþi, foarte
importante în realizarea investiþiilor,
sã fie promovate prin regulament;

e) acordarea importanþei meritate
noþiunii de „consultanþã“, în toate
etapele de promovare ºi realizare a
investiþiilor: etapa preliminarã, etapa
de fundamentare ºi etapa de exe-
cuþie, având în vedere faptul cã în
UE, aceastã noþiune are semnificaþia
de „totalitatea“ serviciilor inginereºti
în concepþia ºi realizarea investiþiilor;

f) introducerea noþiunilor ºi ter-
menilor consacraþi ca: investitor,
beneficiar, consultant, antreprenor
general, antreprenor, subantre-
prenor, furnizor, supraveghetor etc.
ºi eliminarea noþiunii de „entitate
achizitoare“;

g) detaliile de execuþie realizate
de antreprenori trebuie verificate ºi
aprobate de un alt consultant
reprezentant al investitorului;

h) analizarea conþinutului fazelor
de proiectare ºi punerea acestora de
acord cu legislaþia ºi cu practica din
UE, inclusiv promovarea unor curbe
de costuri procentuale din valoarea
investiþiilor pe faze de proiectare ºi
servicii inginereºti;

i) introducerea prevederii ca faza
„Autorizaþiei de Construcþie“ sã o
preceadã pe cea de „Proiect Tehnic“,
aºa cum se întâmplã în legislaþia din
UE, deoarece este posibil ca auto-
rizaþia de construcþie sã nu poatã fi
obþinutã sau sã solicite modificãri,
fapt care impune refacerea PT, situ-
aþie inadmisibilã pentru un investitor,
dat fiind costul ridicat al fazei PT;

j) faza de proiectare „Proiect
Tehnic“ trebuie sã foloseascã „Arti-
cole comasate de lucrãri“ ºi „Caiete
de sarcini“ sau „Specificaþii tehnice“
de tip standard sau refolosibile, ceea
ce ar conduce la:

� unificarea articolelor de lucrãri;
� simplificarea mãsurãtorilor ºi a

cantitãþilor de lucrãri;
� stabilizarea ºi uniformizarea

preþurilor;
� eliminarea disputelor econo-

mice între beneficiar ºi antreprenor
privind conþinutul lucrãrilor;

continuare în pagina 6�





� compararea corectã a ofertelor;
� definirea exactã ºi corectã a

nivelului calitativ al lucrãrilor ºi a
costurilor aferente;

k) evaluarea ºi compararea ofer-
telor pentru serviciile inginereºti
(consultanþã, proiectare) trebuie sã
foloseascã principiul celor „douã pli-
curi“, diferit faþã de practica folositã
în prezent, astfel:

� deschiderea plicurilor care
conþin oferte financiare sã se facã
numai dupã ce au fost selecþionaþi
primii doi sau maximum trei ofertanþi,
pe bazã de competenþã ºi capacitate
profesionalã;

� celelalte plicuri ale ofertanþilor
care nu s-au clasat pe primele 2-3
locuri sã se înapoieze ofertanþilor
nedesfãcute, împreunã cu ofertele
tehnice;

� trebuie eliminate practicile
existente care genereazã unele
abuzuri, printre care se aminteºte
faptul cã organizatorii licitaþiilor
publice solicitã, prin caietele de
sarcini, oferte tehnice dezvoltate,

care uneori sunt apropiate fazelor
SF sau chiar PT.

Pentru diminuarea acestor neajun-
suri, se propune o serie de mãsuri ca:

� limitarea conþinutului ofertei
tehnice la minimum necesar ºi
testarea capabilitãþii ofertanþilor,
inclusiv prin intermediul interviurilor;

� eliminarea practicii existente
prin care oferta tehnicã elaboratã de
un ofertant „necâºtigãtor“ este pusã
de organizatorul licitaþiei la dispoziþia
ofertantului „câºtigãtor“ ºi se foloseºte
la elaborarea proiectului, aceasta
însemnând de fapt un „furt“ de idei ºi
soluþii;

� eliminarea practicii existente
prin care investitorul impune condiþii
incorecte ºi incapabile pentru ofer-
tanþi prin caietele de sarcini ale lici-
taþiei. Aceste condiþii se referã la:

� plata de cãtre ofertant a taxelor
pentru avize;

� impunerea de termene obliga-
torii pentru obþinerea unor avize care
sunt dependente de bunãvoinþa
organelor administrative;

� impunerea de termene foarte

scurte ºi inacceptabile pentru elabo-

rarea unor faze de proiectare ºi care

uneori sunt chiar retroactive;

� inventarea unor clauze con-

tractuale nedemne ºi inacceptabile

pentru ofertanþi.

Pentru eliminarea acestor incon-

veniente, se considerã necesarã

promovarea unor forme de contracte

„standard“ (refolosibile), precum ºi

limitarea valorii minime de proiectare

la o cotã procentualã acceptabilã din

valoarea investiþiei.
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Construcþii monumentale în Bucureºti
HOTEL NOVOTEL

ing. Anton IONESCU

Amplasamentul este reprezenta-
tiv, cu mare valoare comercialã ºi
arhitecturalã, fiind cunoscut ca loc al
fostului Teatru Naþional,  în proximi-
tatea cãruia se aflã clãdiri simbol ale
Bucureºtiului interbelic: Palatul Tele-
foanelor, Hotelul Continental, Blocul
Romarta. De aici necesitatea de a
include în ansamblul funcþiunilor, în
afarã de hotelul care genereazã
investiþia, ºi spaþii comerciale de
standard ridicat, o circulaþie pieto-
nalã între Calea Victoriei ºi Piaþa
Palatului, o salã multifuncþionalã ºi
un semnal arhitectonic în faþada
care sã marcheze memoria fostului
teatru.

Astfel, din punct de vedere
funcþional clãdirea cuprinde:

� un hotel tip Novotel de 4 stele
cu cca 280 camere, retras cãtre
partea din spate a amplasamentului
(la vest);

� o salã polivalentã cu 350 de
locuri dispusã în mezanin, cu spaþiile
aferente, cãtre Calea Victoriei;

� spaþii comerciale adiacente
unui pasaj pietonal ce leagã Calea
Victoriei (de la nivelul subsolului 1)
cu strada Ion Câmpineanu (la nivelul
parterului);

Edificiul de pe Calea Victoriei
nr. 37B adãposteºte un hotel de
patru stele, o salã polivalentã, o
galerie comercialã ºi un garaj
subteran. Intrarea principalã se
face printr-un portic decorativ care
reproduce elemente din faþada
fostului Teatru Naþional care s-a aflat
pe acest amplasament. Clãdirea
Hotelului Novotel are trei subso-
luri, parter, mezanin intermediar,
mezanin 1, mezanin 2 ºi 11 etaje ºi
este amplasatã pe un teren de cca
4.000 m2. 

Construcþia acestui edificiu,
dupã cum veþi vedea, a ridicat
importante probleme de proiectare
din  cauza particularitãþilor ampla-
samentului ºi ale terenului.

continuare în pagina 12�
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� parcaje pentru cca 155 de
autoturisme;

� o construcþie cu caracter monu-
mental, realizatã dupã fotografii de
epocã în stilul vechiului Teatru
Naþional, aflat pe acest loc pânã la dis-
pariþia lui în urma bombardamentului
din 1944. Construcþia care reconstituie
suita de arcade a faþadei fostului teatru
asigurã intrarea în partea principalã a
clãdirii ºi un hol amplu.

STRUCTURA DE REZISTENÞÃ
Suprastructura

Alegerea soluþiei de suprastructurã
a fost puternic influenþatã de nume-
roasele condiþionãri rezultate din:

� forma amplasamentului ºi veci-
nãtãþile acestuia, inclusiv a reþelelor
cu diferite destinaþii, prezente pe
amplasament ºi în imediata apro-
piere a acestuia;

� destinaþiile diferite ale clãdirii
(hotel, garaje, spaþii comerciale etc.);

� complexitatea funcþiunilor hote-
lului, care reclamã spaþii libere diferite
la fiecare nivel;

� cerinþe estetice, atât la nivelul
faþadelor, cât ºi la interior;

� criterii de ordin urbanistic;
� severitatea manifestãrii cutremu-

relor pe amplasament; este sem-
nificativ faptul cã, în apropierea
amplasamentului, existã clãdiri impor-
tante care s-au prãbuºit la 4 martie

1977 (de exemplu blocul Dunãrea)
sau care au fost puternic avariate
(Palatul Telefoanelor);

� aplicarea unor procedee tehno-
logice de execuþie eficiente.

Constrângerile de diferite naturi
nu au permis, aºa cum se întâmplã
de regulã la proiectarea unor con-
strucþii cu destinaþie similarã, adop-
tarea unor forme cu regularitate pe
orizontalã ºi verticalã, care sã
asigure un control simplu al rãspun-
sului seismic al structurii, implicând
mecanisme avantajoase de disipare
a energiei.

La proiectarea structurii, s-a
urmãrit în special obþinerea unui
rãspuns favorabil la un atac seismic
sever, specific amplasamentului (a
fost realizat un studiu de cãtre prof.
dr. ing. Dan Lungu). Distribuþia ºi
dimensionarea elementelor de mare
rigiditate ºi rezistenþã constituie
rezultatul unui proces laborios, în

care s-au utilizat instrumente de cal-
cul performante.

În final, a rezultat o structurã con-
formatã astfel:

a) corpul înalt 
Are un plan în formã de „L“ cu

cadre pe contur, pereþi de beton
armat între camerele hotelului ºi
patru tuburi verticale de mare rigidi-
tate ºi rezistenþã. Poziþionarea
tuburilor la extremitãþile profilului L,
la vest ºi la nord, precum ºi în zona
de îmbinare a aripilor oferã avantaje
structurale semnificative. Astfel, sunt
substanþial reduse atât amplitudinea
deplasãrilor extremitãþilor profilului L,
cât ºi tendinþele de despicare la
legãtura celor douã aripi, manifestã
la aceste forme de structurã.

Pentru întãrirea rezistenþei pe
linia potenþialã de despicare, slãbitã
de golul scãrii, pereþii nucleului dis-
pus la colþul interior al profilului au o
grosime mai mare decât restul
pereþilor ºi sunt armaþi, la nivelul
planºeelor, cu centuri cu armãturã
consistentã, ancoratã corespunzãtor
în placã.

În condiþiile unui plan de arhitec-
turã cu douã ºiruri de camere în jurul
unui culoar central ºi prin prezenþa
ghenelor verticale de instalaþii din
douã în douã camere, planºeul a
fost realizat sub forma unor dale cu
deschidere relativ mare (7,5 x 7,65 m),
cuprinzând douã camere.

Aceastã configuraþie în plan se
menþine practic constantã între
cotele +15,18 ºi +34,50, de unde
suprafaþa în plan se reduce pânã la
planºeul de acoperiº (+42,78), retrã-
gându-se dinspre Calea Victoriei.

� urmare din pagina 10

continuare în pagina 14�
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Sub cota +15,18 ºi pânã la cota
0,00, din necesitatea obþinerii unor
spaþii mai ample, structura verticalã
se reduce progresiv prin dispariþia
succesivã a pereþilor dintre camere,
mai întâi a celor situaþi la est, apoi a
celor dispuºi la sud împreunã cu
peretele din faþada spre est, la
nivelurile unde corpul înalt se
învecineazã cu corpul sãlii.

Alcãtuirea structurii asigurã înca-
drarea deplasãrilor relative de nivel
în limitele admise. Zona criticã, de
concentrare a deformaþiilor plastice,
este plasatã la baza suprastructurii.
Dimensionarea elementelor solici-
tate la compresiune, încovoiere ºi
forþã tãietoare s-a fãcut cu respec-
tarea condiþiilor de ierarhizare a
capacitãþilor de rezistenþã, în vede-
rea mobilizãrii mecanismului struc-
tural de disipare a energiei seismice.

b) corpul „salã“
Funcþiunea clãdirii ºi constrân-

gerile legate de realizarea unor
faþade transparente au pus în cazul
acestui corp douã probleme dificile:

� realizarea unui spaþiu liber cu
dimensiuni 25x18 m, cu o înãlþime
limitatã dictatã de alinierea cu corpul
vecin. În aceste condiþii, þinând cont
ºi de singura posibilitate de reze-
mare pe douã ansambluri de câte
patru stâlpi, s-a rezolvat planºeul
între salã ºi spaþiile comerciale din

subsol cu grinzi transversale din
beton cu inimã metalicã rigidã (para-
lele cu Calea Victoriei). Pentru
acoperiºul sãlii, se prevede o struc-
turã uºoarã din grinzi de oþel cu
inimã plinã ºi acoperiº din tablã

cutatã cu izolaþii termice, acustice ºi
hidrofuge din materiale uºoare;

� obþinerea unei rigiditãþi laterale
suficiente, în condiþiile unui plan liber
care nu permite decât existenþa unor
stâlpi între salã ºi foaiere ºi a unui ºir
de stâlpi de diametru redus pe linia
faþadei. Aceastã exigenþã este satis-
fãcutã prin introducerea în structura
verticalã a douã grupuri de câte
4 stâlpi cilindrici cu diametrul de
1,00 m, realizaþi din beton turnat în
cãmaºã metalicã tubularã, ºi printr-o
linie de stâlpi din þeavã de oþel cu diame-
trul de 400 mm, spre Calea Victoriei.

c) porticul decorativ
Deoarece în subsol se aflã par-

cajul cu circulaþiile sale, o parte din-
tre elementele verticale ale porticului
descarcã pe grinzile planºeului
peste primul subsol. În aceste
condiþii, având în vedere ºi confor-
marea specificã ce nu permite
realizarea unor contravântuiri verti-
cale, s-a optat pentru o soluþie struc-
turalã uºoarã ca suport pentru
decoraþia bogatã, cu aspect de
masivitate. Astfel, atât stâlpii, cât ºi
elementele orizontale (grinzi cupole
ºi arce) sunt realizate din structurã
zãbrelitã, din profile metalice lami-
nate, sudate. Finisajul exterior este
aplicat pe plãci de „placocem“ prinse
în dibluri.

� urmare din pagina 12

continuare în pagina 16�
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INFRASTRUCTURA
Este de notat cã, din cauza confi-

guraþiei terenului, construcþia are
douã subsoluri înspre clãdirea
Romtelecom ºi trei subsoluri la
Calea Victoriei.

Subansamblul infrastructurii este
o cutie rigidã, pe toatã suprafaþa
construcþiei, constituitã din pereþi
mulaþi cu grosimi de 60 cm pe con-
tur, elementele verticale: stâlpi, pile
ºi pereþi interiori situaþi pe verticala
suprastructurii înalte, radierul de
1,40 m ºi cele douã planºee de
30 cm de la cotele –8,25 ºi –5,50.

O problemã dificilã a constituit-o
realizarea planºeului de la cota 0,
cu rol de diafragmã orizontalã de
transfer a unor eforturi importante.
Poziþionarea tuburilor la limita unor
goluri mari pentru circulaþii verticale
a fãcut necesarã prevederea unor
tendoane de armãturã de secþiune
importantã, înglobate în placã.

Datoritã rolului important de
etanºare în condiþiile unei pânze
freatice exterioare cu 6,0 m peste
nivelul radierului, subsolul nu este
rostuit în continuarea rostului din
suprastructurã. Acest subansamblu

prezintã o rigiditate ºi o rezistenþã
lateralã substanþial mai mari decât
nivelurile superioare.

Încãrcãrile foarte mari transmise
la baza tuburilor au impus fundarea
acestora prin barete pe stratul de
nisip, cu proprietãþi de rezistenþã
superioare.

În alcãtuirea din proiect, infra-
structura îndeplineºte mai multe
roluri structurale majore:

� transmiterea încãrcãrilor gravi-
taþionale ale clãdirii la radier ºi fun-
daþiile de adâncime;

� încastrarea suprastructurii, prin
efectul de menghinã în sistemul
diafragmelor orizontale constituite
de radier ºi planºeele primelor niveluri.
Acest efect reduce considerabil, prin
redistribuþii în infrastructurã, efor-
turile foarte mari concentrate la baza
tuburilor structurale, de la nivelul
planºeelor de la cota 0 pânã la nivelul
radierelor. Se relaxeazã în acest fel
ºi acþiunea localã asupra terenului de
fundare, respectiv asupra fundaþiilor
de adâncime;

� preluarea împingerii pãmântului
ºi a împingerii hidrostatice pe pereþii
de contur.

În general, structura verticalã a
tuburilor nu reazemã direct pe contu-
rul de pereþi mulaþi. Face excepþie
tubul de la colþul dinspre sud-vest al
clãdirii.
TERENUL DE FUNDARE ªI FUNDAÞIILE

Cercetarea terenului pânã la
adâncimea de 55 m a fãcut obiectul
a numeroase studii, începând cu
studiul geotehnic întocmit de Proiect
Bucureºti în 1997 pânã la studiul de
hazard seismic, întocmit de prof. dr.
ing. Dan Lungu. Sinteza studiilor a
fost întocmitã de UTCB Catedra de
Geotehnicã ºi Fundaþii, prof. dr. ing.
Nicoleta Rãdulescu, sub îndrumarea
prof. dr. ing. Iacint Manoliu.

Stratificaþia identificatã este
constituitã din straturi diferite, de
grosimi neuniforme, urmãrind mai
mult sau mai puþin denivelarea
suprafeþei care are o cãdere de cca
4,5 m între Calea Victoriei ºi strada
Câmpineanu.

Faþã de cota +/- 0,00 care se aflã
la cca 50 cm de trotuarul Cãii Victoriei,
fundul radierului general este la
–13,50 m parþial pe nisip, parþial pe
argilã prãfoasã.

� urmare din pagina 14



Nivelul primului orizont freatic
fiind cu cca 6 m mai sus (pe latura
spre Calea Victoriei), a rezultat nece-
sitatea realizãrii unei incinte etanºe,
închisã în stratul de argilã la 12,60 m
adâncime. Incinta s-a realizat din
pereþi mulaþi de 60 cm grosime, cu
un nivel de sprijiniri interioare.
Soluþia de ancoraje spre exterior a
fost respinsã din cauza numãrului
mare de lucrãri subterane existente
pe tot conturul. În aceste condiþii,
epuizarea apei freatice din incintã
s-a fãcut relativ repede. Calculele
preliminare, confirmate de mãsurã-
tori pe perioada execuþiei, au indicat
deplasãri orizontale nesemnificative
ale pereþilor în diferitele faze ale
execuþiei. Pentru identificarea în
timp util a unor efecte nedorite de
interacþiune, construcþiile învecinate
incintei au fost cuprinse într-un pro-
gram de monitorizare prin observare
directã ºi mãsurãtori de reperi pe tot
timpul execuþiei.

Datoritã prezenþei fundaþiilor
adânci pe contur, s-a ales ºi pentru
elementele portante interioare o
soluþie asemãnãtoare, din conside-
rente de uniformizare a tasãrilor.
Soluþia aleasã a fost cu barete ºi
piloþi, de 20 m adâncime, cu vârful în

stratul de nisip. Încercãrile pe o
baretã de probã au confirmat
deformabilitatea redusã a terenului,
rezultatã din calcule.

CALCULUL STRUCTURAL
Pentru calculul structural, s-a

întocmit un model de calcul complex
în care pereþii ºi planºeele sunt
tratate ca ansambluri de elemente
finite. Au fost considerate, într-o
manierã fidelã alcãtuirii reale a con-
strucþiei, variaþia dimensiunilor ºi
caracteristicilor mecanice ale struc-
turii pe toatã înãlþimea ei.

Forma ºi grosimea ansamblurilor
de pereþi au rezultat în urma corecþii-
lor succesive, verificate prin calcul,
care au permis optimizarea caracte-
risticilor de rigiditate ale elementelor
structurale.

S-au considerat mai multe ipoteze
privind rigiditãþile planºeelor ca dia-
fragme orizontale ºi s-a efectuat înfã-
ºurãtoarea eforturilor astfel obþinute.

Greutatea corpului înalt este de
3.200 tone.

Perioadele proprii de vibraþie ale
structurii înalte rezultate din calcul
sunt:

Tx = 0,48 secunde;
Ty = 0,53 secunde;
TΘ = 0,3 secunde.

Se vede cã structura are propri-
etãþi de rigiditate apropiate pe cele
douã direcþii principale, cu efecte
diminuate ale torsiunii de ansamblu.

Deplasãrile relative de nivel sunt
inferioare valorii 1,5%, evidenþiind
rigiditatea lateralã importantã a clãdirii.

Coduri mai recente
Eforturile de dimensionare au

fost obþinute utilizând metoda de
însumare a eforturilor modale datã
de Normativul P100/92, dar ºi proce-
durile date în coduri mai recente, în
vederea impunerii unui mecanism
de plastificare favorabil prin ierar-
hizarea adecvatã a rezistenþei ele-
mentelor structurale. S-a constatat
apropierea rezultatelor obþinute prin
folosirea diferitelor metode.

În ceea ce priveºte calculul infra-
structurii, modelarea ia în conside-
rare atât elementele de beton, cât ºi
legãturile cu terenul prin pereþii de
contur, baretele ºi radierul de fundare.
Eforturile de dimensionare cores-
pund eforturilor aplicate la baza
suprastructurii, asociate mecanis-
mului de disipare a energiei consi-
derat la proiectarea acesteia. �
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Framax Xlife
UN SISTEM DE COFRARE CARE STABILEªTE NOI DIMENSIUNI

Dupã ce sistemul Framax ºi-a
dovedit flexibilitatea ºi fiabilitatea în
mari proiecte internaþionale ºi dupã
acumularea unei vaste experienþe,
Doka a lansat o variantã optimizatã
a acestuia – FRAMAX Xlife.

Framax Xlife prezintã un nou
concept de panou, care, datoritã
structurii sale, are o duratã de viaþã
de trei ori mai mare decât predece-
sorul sãu.

Elementul de inovaþie care dife-
renþiazã acest panou este placa de
cofrare: placajul de calitate supe-
rioarã din lemn de mesteacãn al
panourilor Xlife este acoperit pe
ambele feþe cu un înveliº din mate-
rial sintetic special.

Construcþia deosebitã a suprafe-
þelor panourilor conferã suprafeþelor
din beton o uniformitate ºi fineþe de
excepþie, utilizare dupã utilizare ºi nu
numai la prima betonare!

Un alt avantaj conferit de
acoperirea cu material sintetic este
rezistenþa la acþiunile specifice
muncii pe ºantier. Astfel, spre exem-
plu, în situaþiile în care sunt folosite
cuie pentru fixarea diverselor ele-
mente înglobate în cofraj, suprafaþa
activã a panoului nu se exfoliazã în
zonele penetrate de acesta.

Datoritã structurii deosebit de
compacte ºi netede a asterelii, se
pot îndepãrta fãrã efort resturile de
beton. Se pot de asemenea repara
rapid ºi profesional chiar ºi deteri-
orãrile mecanice ale acesteia.

Gradul de impermeabilizare al
plãcii cofrante este foarte ridicat,
calitãþile materialului pãstrându-se
aproape neschimbate pe toatã
durata de viaþa a cofrajului.

Sistemul Framax Xlife vine cu o
dimensionare idealã a elementelor,
ceea ce asigurã o cofrare economicã
ºi flexibilã. Cofrãrile cu elemente
mari de pânã la 8 mp (2, 40 x 3,30 m)
economisesc mult timp în cazul
pereþilor cu suprafeþe mari.

Acest panou permite o turnare
continuã pe toatã înãlþimea în condiþii
de calitate ºi siguranþã deosebite.
Prin cuplarea pe verticalã, se pot
realiza uºor elemente structurale cu
înãlþimi ce ating 6,60 m.

O noutate absolutã propusã de
compania Doka, odatã cu sistemele
de cofraj Framax ºi Framax Xlife,
este panoul de colþ cu facilitate de
decofrare. Panoul de colþ a fost spe-
cial proiectat pentru realizarea ele-
mentelor structurale cu un contur
închis.

Mecanismul simplu al acestui
panou permite detensionarea cofra-
jului ºi decofrarea în spaþii de contur
închis, fãrã utilizarea penelor de
decofrare. Manipularea mecanis-
mului se realizeazã cu efort minim ºi
fãrã scule speciale.

Noul panou de colþ este reco-
mandat la realizarea caselor de lift ºi
a cãminelor de vizitare, unde se pot
executa unitãþi de cofraj interioare
complete. Aceste unitãþi pot fi mon-
tate ºi transportate extrem de uºor,

realizând economii considerabile de
timp ºi resurse.

Elementele structurale realizate
cu acest tip de cofraj se remarcã prin
acurateþea geometriei, calitatea
suprafeþelor turnate, utilizarea facilã,
posibilitatea de curãþare ºi reparare
optimizatã.

De peste doi ani, acest sistem de
cofrare este utilizat cu succes în
importante proiecte de dezvoltare
imobiliarã din România, fiind pus la
dispoziþia partenerilor sãi direct de
compania Doka. �

Pod peste Elba, Germania

Liberty Mall, Bucureºti
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Tunelul Lacul Roºu pe DN 12C

CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE

� Tunelul Lacul Roºu de pe DN 12C
Gheorghieni-Bicaz este una dintre
cele mai reprezentative lucrãri de
artã din reþeaua drumurilor naþio-
nale, integratã armonios în cadrul
natural al Parcului Naþional Cheile
Bicazului – Hãºmaº.

� Tunelul a fost construit în anul
1918 prin lãrgirea unui gol de origine
carsticã existent în masiv, având o
lungime de 68 m. Tunelul a fost exe-
cutat necãptuºit ºi, datoritã configu-
raþiei traseului în zona capãtului de
ieºire, nu asigura vizibilitatea nece-
sarã circulaþiei auto. Secþiunea
transversalã avea lãþimea de 5,70 m
la nivelul de circulaþie ºi înãlþimea de
4,10 m în ax, permiþând înscrierea
unei singure benzi de circulaþie ºi
restricþii de gabarit.

� S-a adoptat soluþia realizãrii
unui nou tunel, în amonte de cel
existent, cu lungimea de 155 m,
având partea carosabilã de 7,80 m
ºi înãlþimea la cheie 6,80 m.

� Principalele lucrãri executate:
- zid de sprijin intrare cu L = 35 ml,

din beton C12/15 monolit;
- portaluri intrare ºi ieºire din beton

monolit;
- cãptuºealã interioarã: inele exe-

cutate cu Noua Metodã Austriacã
(ancore, plasã ºi torcret), inele exe-
cutate cu Metoda Belgianã (beton
armat);

- radier de protecþie din beton
C12/15 turnat monolit, armat la
partea superioarã;

- zid de sprijin ieºire – 90 ml;
- hidroizolaþie intermediarã din poli-

etilenã de înaltã densitate;
- amenajare traseu ºi sistem

rutier, inclusiv în zonele adiacente
tunelului;

- marcare ºi semnalizare; refacerea
cadrului natural.

� Dupã realizarea noului tunel,
circulaþia auto pe acest sector al
DN 12 C se desfãºoarã în siguranþã,
fluent pe ambele sensuri, fãrã
restricþii de gabarit.

� Beneficiarul lucrãrii a apreciat
modul în care a fost executatã ºi a
recunoscut performanþele tehnice
ale firmei Tunele SA în realizarea
lucrãrilor de artã. �

ANTREPRENOR: TUNELE SA, Braºov
BENEFICIAR: CNADNR – DRDP, Braºov

PROIECTANT: ISPCF SA, Bucureºti
CONSULTANT: BETACOPS SRL, Bucureºti
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Isopan Est produce în România
ISOPAN EST REPREZINTÃ SINGURA FIRMÃ DIN ROMÂNIA TITULARÃ A BRANDULUI „ISOPAN®“

CARE PRODUCE PANOURI CU ACEST NUME

Alegerea calitãþii – filozofia Isopan
Lucrând pentru calitate înseamnã sã nu-þi dezamãgeºti niciodatã clienþii, iar Isopan ºtie cã primul pas în aceastã

direcþie îl reprezintã performanþele tehnice ale produselor. Menþinerea înaltului nivel calitativ al panourilor începe
prin alegerea furnizorilor de materii prime, capabili sã facã livrãri garantate, de calitate ºi conforme cu standardele
internaþionale.

Panourile cu miez de poliuretan ºi tablã profilatã trebuie sã asigure o dublã protecþie: împotriva coroziunii ºi, mai
ales, împotriva pierderilor de cãldurã. Din aceste considerente, alegerea materiilor prime se face riguros: tablã zincatã
sau prevopsitã, precum ºi poliuretan expandat ºi poliizocianurat, recunoscut pentru capacitãþile sale de prevenire a
pierderilor de cãldurã.

Tabla este atent verificatã din punctul de vedere al uniformitãþii, gradului de aderare a zincului, precum ºi a vopselei.
Tipurile de vopsea sunt selectate în funcþie de agresivitatea factorilor externi la care va fi expus panoul.

Poliuretanul este recunoscut pentru înalta sa capacitate de izolare datoritã rigiditãþii, celulelor închise ºi densitãþii
mari, fiind atent verificat asupra compresiunii, curbãrii ºi stabilitãþii dimensionale.

Panoul funcþioneazã ca o structurã monoliticã datoritã primerului special aplicat pe interiorul tablei, pentru
creºterea adeziunii materialului izolant.



Distribuþia panourilor produse de Isopan se face atât în mod direct de cãtre Isopan Est, cât ºi printr-o reþea de

parteneri sau distribuitori autorizaþi, dupã cum urmeazã:

� ADESERV CRAIOVA: Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 12B, sc. 1, ap.15, tel: 0251-471.020; 0351.42.78.42;

fax: 471.021; 0746.150.500, adeserv@gmail.com, asigurã consultanþã ºi revânzare în special în zona Olteniei;

� AGETAPS BRAªOV: Calea Feldioarei nr. 75C, tel./fax: 0268.507.550, mail@agetaps.ro, asigurã atât

revânzarea, cât ºi montajul, oferind structuri metalice uºoare ºi grele, transport etc., firma având o bogatã

experienþã în domeniul construcþiilor ºi transporturilor;

� AMBIENT SIBIU: Str. Turda nr. 15, tel. 0269.223.877; fax: 0269.229.630; firma are 11 centre comerciale ºi

34 de magazine în aproape toatã Transilvania: Sibiu, Cluj-Napoca, Baia Mare, Alba Iulia, º.a. acoperind mai nou ºi

Vâlcea ºi Bucureºti; oferã (alãturi de panouri) toatã gama de accesorii ºi materiale necesare punerii în operã, pre-

cum ºi consultanþã, transport, structuri, instalaþii, finisaje etc;

� BADUC BUCUREªTI: Str. Vigoniei nr. 5-7, sector 5, tel. 021-450.33.35-38; fax: 021.451.15.88; firma dispune de

mai multe depozite atât în Bucureºti, cât ºi în Popeºti-Leordeni, Snagov, Giurgiu, Slobozia; oferã pe lângã panourile

sandwich ºi produse metalurgice, materiale pentru construcþii ºi instalaþii, casã ºi grãdinã, logisticã în construcþii etc;

� FRIGOEXPRES CLUJ-NAPOCA: Str. Ion Budai Deleanu nr. 50, tel./fax: 0264-440.421; 0744.549.844, asigurã

revânzarea, consultanþa ºi montajul panourilor în special în domeniul „frigo“;

� ISOPAN GRUP BUCUREªTI: Calea Griviþei nr.136, sector 1, 021-206.68.87-89; fax: 021-206.6892; punct de lucru:

Cluj-Napoca, str. Beiuºului nr.1, tel/fax: 0264-415.742, promoveazã ºi comercializeazã toatã gama de produse

Isopan: tablã profilatã, panouri cu termoizolaþie de poliuretan sau vatã mineralã, accesorii din tablã, panouri translucide

pentru luminatoare, garnituri profilate pentru etanºare ºi elemente de fixare. Firma asigurã asistenþã tehnicã pentru

vânzarea produselor, participând cu propuneri de soluþii tehnice pentru toate necesitãþile arhitectonice ºi ambientale;

� MENATWORK EST PREFABRICATE BUCUREªTI: ªos. de Centurã, nr. 103, Popeºti-Leordeni, jud. Ilfov,

tel: 021-5296.200; fax: 021-5296.201, www.menatwork.ro, mail@menatwork.ro. A devenit de-a lungul timpului unul

dintre marii distribuitori de materiale pentru construcþii ºi amenajãri. În momentul de faþã, acoperã o mare parte a

teritoriului României prin agenþii de vânzãri ºi filialele deschise în Cluj, Constanþa ºi Craiova, care vor fi urmate în

scurt timp de puncte de lucru în marile oraºe ale þãrii;

� VASICONT FOCªANI: Calea Munteniei DN2, km 180-300, tel: 0237-224.527; 225.601, 0722-346.522

ºi 0744-346.522, persoanã de contact Valerian Andronic; firma asigurã revânzarea panourilor sandwich preponde-

rent în zona Vrancei, dar asigurã livrãri din Bucureºti ºi pânã în nordul Moldovei.

Extinderea reþelei de distribuitori ºi parteneri Isopan este un proces continuu având ca obiectiv

apropierea de clientul final/beneficiar ºi satisfacerea rapidã a cerinþelor acestuia, inclusiv prin servicii de

consultanþã, transport ºi asistenþã tehnicã.

Persoanele interesate de participarea la un CURS TEHNIC GRATUIT, organizat de ISOPAN EST,
sunt rugate sã completeze chestionarul de mai sus ºi sã-l expedieze la sediul nostru.
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CELCO SA Constanþa,
promotor al inovaþiei ºi calitãþii
prin noua fabricã de mortare uscate

AVANTAJELE ZIDÃRIEI CU MORTAR CELCO ZID
1) Consum redus de CELCO ZID
Consumul de mortar în cazul zidãriei cu ros-

turi subþiri este de 1 sac/m3 de zidãrie, compara-
tiv cu sistemul clasic cu rosturi obiºnuite al cãrui
consum de mortar este de 5 saci/m3 zidãrie.

2) Scade consumul de manoperã pentru
executarea unui metru cub de zidãrie cu ros-
turi subþiri cu 30%, comparativ cu soluþia cla-
sicã cu rosturi de 10 mm.

3) Se reduce cu aproximativ 20% greu-
tatea unui metru cub de zidãrie, fapt care
implicã importante economii financiare: cantitãþi
ce trebuie transportate pe ºantier, consumuri
reduse de materiale pentru structura de rezis-
tenþã ºi fundaþie.

4) Preparare uºoarã
Pentru realizarea mortarului necesar zidãriei

cu rosturi subþiri sunt suficiente doar o gãleatã,
o bormaºinã ºi o paletã mixer.

5) Timp lung de punere în operã
Din momentul preparãrii, mortarul se poate

utiliza pe parcursul a douã ore.
Poziþia blocurilor de BCA se poate corecta

timp de o orã dupã înglobarea lor în zidãrie.
6) Mortar rezistent
Conþinutul de aditivi îmbunãtãþeºte clasa de

rezistenþã a mortarului pentru zidãrie BCA cu
straturi subþiri, marca M10, ºi dubleazã rezis-
tenþa zidãriei.

7) Garanþia calitãþii
Folosirea CELCO ZID – mortar pentru zidãrie

BCA cu straturi subþiri M10, fabricat conform
normelor europene – este un prim pas spre
realizarea unor construcþii durabile si ecologice.

Luna octombrie a debutat cu lansarea pe piaþã a noilor produse marca Celco: CELCO ZID
ºi CELCO PLAC. Aceste produse sunt realizate în cea mai modernã fabricã de mortare
uscate din Dobrogea, sub atenta observaþie a unei adevãrate echipe de profesioniºti.
Fluxul de producþie este complet automatizat, toate operaþiunile ºi procesele tehnolo-
gice fiind asistate de calculator ceea ce conferã o constantã a calitãþii de 100%, pãs-
trarea omogenitãþii produselor prin respectarea strictã a reþetelor de fabricaþie.



PLACÃRI CERAMICE RAPIDE ªI EFICIENTE!
Adezivul CELCO PLAC este modalitatea cea mai eficientã de lipire, la interior, a plãcilor

ceramice sau din piatrã naturalã, teracote, mozaicuri.

MODALITATE DE PREPARARE ªI DE LUCRU
Cum se preparã
Conþinutul ambalajului se adaugã în 6,5-7 l

apã curatã, rece ºi se va amesteca manual timp
de 2-3 minute sau mecanic cu ajutorul unui rota-
tor cu paleþi, circa 35-40 secunde, pânã la
obþinerea unei mase uniforme, fãrã aglomerãri.

Dupã un timp de aºteptare de 5 minute, se va
amesteca din nou încã 30 secunde, pânã ce
pasta devine aptã pentru folosire.

Cu adezivul astfel preparat, se poate lucra în
jur de 2-3 ore.

Cum ºi unde se aplicã
Adezivul va fi întins pe suport cu ajutorul unei

mistrii dinþate. Alegerea corectã a mãrimii
dinþilor mistriei se realizeazã în funcþie de
mãrimea plãcilor ceramice (pentru plãci cu
dimensiunea 15x15 cm se alege mistria cu dinþi
de 6 mm, pentru plãci de 20x20 cm mistrie cu
dinþi de 8 mm, pentru placa de 30x30 cm mistrie
cu dinþi de 10 mm). Dacã mãrimea plãcilor ºi cea a dinþilor mistriei sunt alese corect, placa
ceramicã apãsatã pe adeziv nu se deplaseazã de pe suprafaþa verticalã, iar adezivul acoperã cel
puþin 65% din intradosul plãcii. Timpul optim de montare a plãcilor ceramice pe suport este de
maxim 20 de minute.

Punerea în operã se realizeazã în condiþii uscate, la o temperaturã de lucru de minim +5 0C ºi
maxim +35 0C. Se recomandã ca rostul dintre plãci sã fie între 2 ºi 15 mm, în funcþie de mãrimea
plãcilor. Rosturile vor fi chituite dupã cel puþin 24 de ore.

CELCO PLAC – Adeziv pentru plãci ceramice C1
conform SR EN 12004
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Mortarul universal U 40 PAGEL cu
granulaþia de 0 – 4 mm este un mortar
numai pe bazã de ciment îmbunãtãþit
cu adaos mineral de microsilice care
îi conferã urmãtoarele proprietãþi:

� îndeplineºte condiþiile pentru un
material de construcþie clasa A1
(necombustibil), în conformitate cu
DIN 4102/1;

� poate fi încadrat ca mortar de
protecþie contra incendiului în clasa
de rezistenþã la foc F 90;

� are creºtere controlatã de
volum ca toate mortarele PAGEL ºi
prezintã stabilitate;

� nu prezintã contracþii la uscare;
� are aderenþã ridicatã;
� poate fi livrat ºi cu fibre din oþel

sau din material plastic;
� deosebit de indicat pentru lucrãri

pe suprafeþe verticale ºi deasupra capului;
� cu consistenþã plasticã, mortarul

U 40 poate fi folosit de la grosimi
foarte mici pânã la grosimi mari, apli-
carea mortarului U 40 cu granulaþia de
0 – 4 mm fiind completatã cu urmã-
toarele produse:

- U 02  masã finã de ºpaclu – cu
granulaþia 0 – 0,2 mm;

- U 05  masã de ºpaclu – cu granu-
laþia 0 – 0,5 mm;

- U 10 mortar f in/amorsã – cu
granulaþia 0 – 1,0  mm;

- U 80  mortar de reparaþie – cu granu-
laþia 0 – 8,0  mm;

- U 160  mortar de reparaþie – cu
granulaþia 0 – 16,0  mm;

� produsele sunt controlate în con-
formitate cu normele în vigoare, pro-
ducþia acestora fiind certificatã conform
ISO 9001;

� poate fi aplicat cu mistria, prin
driºcuire sau prin torcretare, prelu-
crarea fiind foarte uºoarã;

� dezvoltã rezistenþe mecanice
ridicate, putând fi pus sub sarcinã în
câteva zile;

� permite difuzia vaporilor de apã
ºi este rezistent la gelivitate ºi la acþi-
unea sãrurilor de dezgheþ;

� frâneazã procesele de corozi-
une ºi de dezalcalinizare a betoanelor.

Aceste proprietãþi permit folosirea
mortarelor universale, de tip U PAGEL,
în foarte multe domenii:

� în locuri unde este necesarã pro-
tecþia împotriva focului, cum ar fi:

- montarea uºilor de protecþie con-
tra incendiilor – putând fi folosit între
toc ºi perete;

- strãpungeri de þevi prin zid;
- tuburi de ventilaþie;

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Un mortar cu domenii de utilizare
universale ºi rezistent la foc
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- închideri contra incendiilor cum
sunt golurile din pereþi;

� tencuieli la pereþi ºi tavane inte-
rioare sau la faþade;

� lucrãr i  de  repara þ ie  a
betoanelor;

� montarea materialelor de
construcþie (cãrãmizi, plãci de
faianþã ºi gresie etc.);

� strat  de egal izare a pardo-
selilor ºi executarea pardoselilor
industriale; 

� lucrãri cosmetice în toate tipurile
de construcþii;

� lucrãri de ºpãcluire la elementele
prefabricate;

� egalizarea rugozitãþilor ºi a
denivelãrilor în pereþi ºi tavane din
beton;

� închiderea porilor ºi defectelor la
suprafeþe din beton;

� fixarea cablurilor ºi conductelor
în ºliþuri în beton etc.

Datoritã proprietãþilor enumerate mai
sus, mortarul universal U PAGEL este
un material care s-a dovedit a fi cunos-
cut din ce în ce mai mult pe piaþa con-
structorilor din þarã ºi de peste hotare,
având ca avantaj aplicabilitatea uºoarã
ºi numeroasele domenii de utilizare.

De asemenea, eficacitatea acestui
material constã în diminuarea sorti-
mentelor de materiale (specializate
într-un singur domeniu de utilizare),
întâlnite pe cele mai multe ºantiere.

Pentru noi este o datorie sã livrãm
produse de foarte bunã calitate ºi sã
oferim consiliere tehnicã competentã
clienþilor noºtri. �
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BAUMIT ROMÂNIA – PRODUCÃTOR
IMPORTANT DE MORTARE USCATE

Dacã Schmidt Industrie Holding –
SIH din Austria este unul dintre cei
mai mari producãtori de mortare
uscate din Europa, la rândul sãu,
Baumit România, care face parte
din SIH, se numãrã printre cei mai
mari producãtori de mortare uscate
din România.

„Mortarele uscate“ –  dupã cum le
defineºte standardul SR EN 998,
sunt mortare de tip industrial –
mortare dozate ºi amestecate în
fabricã, gata pregãtite, care, pentru
utilizare, se amestecã direct cu apã.
Mortarele uscate pot fi livrate la saci
sau la siloz.

Baumit România produce în
prezent, în fabricile sale de la
Bucureºti ºi Teiuº, urmãtoarele
grupe principale de mortare uscate:

� mortare de zidãrie;
� mortare de tencuialã;
� mortare pentru ºape;
� adezivi pentru plãci termoizolante;
� adezivi pentru placaje.

PIAÞA MORTARELOR DE ZIDÃRIE
Statisticile spun cã, în anul 2006,

s-au produs cca 4 milioane de metri
cubi de blocuri ceramice ºi BCA.
Pentru zidirea lor, se apreciazã cã a
fost necesar un volum de peste 500 mii
de metri cubi de mortar, adicã peste
un milion de tone. Din acest milion,
partea de mortare uscate de zidãrie
este apreciatã, dupã unele studii, la
cca 20 mii de tone, ceea ce înseamnã
foarte, foarte puþin. Restul îl reprezintã
în cea mai mare parte mortarele
„umede“ preparate la faþa locului,
completate cu mortarele preameste-
cate de var-nisip, livrate de staþiile
de betoane.

În anul 2010, se previzioneazã
un volum de cca 6 milioane metri
cubi de blocuri de zidãrie (ceramice
ºi BCA), iar cantitatea de mortare uscate
de zidãrie la doar cca 40-50 mii de
metri cubi.

În realitate, luând în considerare
evoluþia spectaculoasã a vânzãrilor
de mortare de zidãrie Baumit în
2007 faþã de 2006, creºterea va fi
mult mai mare, fiindcã, pe de o
parte, producãtorii de mortare
uscate de zidãrie vor reuºi sã
convingã utilizatorii de avantajele
acestora, iar pe de altã parte, datã
fiind scumpirea manoperei, utilizatorii
înºiºi se vor convinge de avantajele
folosirii mortarelor uscate de zidãrie.

MORTARELE DE ZIDÃRIE „BAUMIT“
Tipuri de mortare
Mortarele de zidãrie Baumit sunt

prezentate în tabelul 1.
Conform SR EN 998-2, ele sunt

definite ca:
� mortare performante (toate);
� mortare pentru utilizare generalã (G):

- MauerMörtel 25;
- MauerMörtel 50;
- MauerMörtel 100;

�mortare pentru straturi subþiri (T):
PorenBetonKleber;
�mortar uºor (L): Thermomörtel 50.

Dat fiind faptul cã Baumit România
le-a declarat mortare de performanþã
ºi nu mortare de reþetã, înseamnã
cã, în conformitate cu reglementãrile

Mortarele uscate Baumit – prezent… cu viitor!
MORTARE DE ZIDÃRIE (I)

ing. Cristian MARINESCU, ing. Mihalache PÃUN – Baumit România

Baumit România – Fabrica de mortare uscate, Teiuº

Baumit România – Fabrica de mortare uscate, Bucureºti



legale, mortarele de zidãrie Baumit
se încadreazã în sistemul de ates-
tare a conformitãþii 2+, aceasta
însemnând certificarea sistemului de
control al producþiei în fabricã de
cãtre un Organism notificat la
Comisia Europeanã.

Alegerea tipului de mortar de
zidãrie – marca/clasa mortarului se
face de cãtre Proiectant ºi este
menþionatã pe plan sau în Specifi-
caþiile tehnice/Caiet de sarcini.
Întrucât mortarele de zidãrie sunt în
tranziþie de la Instrucþiunile C17-82,
la SR EN 998-2/2003, este bine de
ºtiut de cãtre toþi „actorii“ implicaþi în
actul de creaþie a unei „case“ –
Proiectanþi, Executanþi, Producãtori
de mortare etc., care este echiva-
lenþa tipurilor de mortare.

Avantaje generale
� Garanþia calitãþii – asigurarea nive-

lului de calitate ºi constanþa calitãþii, prin:
- producþie într-un sistem de

management al calitãþii ISO 9001
implementat ºi certificat la cele douã
fabrici – Bucureºti ºi Teiuº;

- certificarea Planului de control al
producþiei în fabricã: Bucureºti ºi Teiuº;

- control permanent efectuat prin
laboratoarele proprii.

� Reducerea costurilor totale
Chiar dacã costul cu materialul

este mai mare, o analizã detaliatã a
costurilor totale – material + mano-
perã + utilaj aratã, în final, costuri
mai mici decât în varianta tradiþio-
nalã, ajungând pânã la cca 75%, în
cazul zidirii blocurilor din BCA cu
mortar în strat subþire.

� Reducerea spaþiilor de depozitare
Atât în cazul livrãrii la sac, cât ºi

la siloz, spaþiile de depozitare sunt
mult mai mici, reducând cheltuielile
cu organizarea de ºantier.

� Economii prin reducerea pier-
derilor ºi risipei

Mortarele uscate permit o mai
bunã gospodãrire, manipulare ºi
gestionare, decât în cazul în care
materialele componente sunt depo-
zitate ºi manipulate separat.

� Protecþia mediului înconjurãtor
ªi, nu în ultimul rând, ba poate

chiar în primul, mortarele uscate
reprezintã soluþia pentru rezolvarea
nenumãratelor probleme privind pro-
tecþia mediului, mai ales în cazul
obiectivelor situate în oraºe.

PREZENT... CU VIITOR!
Mortarele uscate de zidãrie Baumit,

produse în fabricile din Bucureºti ºi
Teiuº, într-o gamã care acoperã
necesitãþile practicii executãrii zidãri-
ilor, sunt mortare la nivel european,
respectiv îndeplinesc toate cerinþele
din standardul SR EN 998-2.

Avantajele tehnico-economice
ale utilizãrii lor le recomandã ca o
soluþie… cu viitor pentru rezolvarea
nenumãratelor probleme de pe
ºantiere. Baumit România, în calitate
de partener profesionist recunoscut,
asigurã pe toþi constructorii – arhitecþi,
ingineri, firme ºi meseriaºi – de întreaga
disponibilitate pentru o colaborare de
duratã ºi în acest domeniu.

Cu prilejul sãrbãtorilor de Crãciun
ºi Anul Nou, urãm tuturor colabora-
torilor ºi cititorilor revistei un sincer
ºi cãlduros „La mulþi ani!“. �

Tabelul 1
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Alternativa viitorului

Profil 58.160.825 mm 
Este profilul metalic de înaltã

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

Sinus profil 76.18.988 mm
Este folosit ca profil de

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

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

clãdirilor speciale a cãror ima-
gine arhitecturalã se încadreazã
perfect în ambientul urban al
complexelor moderne. Datoritã
volumetriei extra plate a profilu-
lui ºi fixãrii invizibile, expunerea
acestuia pe faþada clãdirilor con-
ferã o omogenitate arhitectonicã
spaþialã. 

Produsele prezentate mai
sus, precum ºi întreaga gamã
de  tab lã  cu ta tã  º i  panour i
sandwich le puteþi achiziþiona de
la orice distribuitor Megaprofil
din România. Pentru mai multe
detalii, vã rugãm accesaþi site-ul
nostru www.megaprofil.ro.�
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Construcþii cu elemente structurale
din table cutate

ing. Ioan I. SALAGOR – Comisia Naþionalã Comportarea in situ a Construcþiilor

TIPURI DE STRUCTURI DE REZISTENÞÃ
Structurile de rezistenþã metalice

care se pot realiza cu instalaþiile
achiziþionate sunt:

1. Acoperiºuri din table profilate
curbe, rezemate pe elemente lineare
continue din beton armat (fundaþii,
grinzi sau centuri).

Dupã secþiunea transversalã,
aceste acoperiºuri pot apãrea sub
urmãtoarele forme:

� Structurã de tip A, sub formã
de sector de cerc rezemat la nivelul
terenului pe o fundaþie continuã de
beton armat.

� Structurã de tip B, sub formã
de sector de cerc rezemat pe
elemente de rezistenþã continue
supraterane.

Structurile de tip B pot avea
tiranþi la nivelul de rezemare al sec-
torului de cerc. Tot la acest tip de
structuri, elementele de rezemare
supraterane pot avea înãlþimi diferite
pe cele douã laturi, din condiþii arhi-
tecturale sau funcþionale.

De menþionat este faptul cã
structurile tip B se pot folosi la con-
strucþii cu mai multe deschideri
egale, pe reazemele longitudinale
centrale rezemând ºi jgheaburile de
colectare a apelor pluviale.

2. Acoperiºuri ºi pereþi longitu-
dinali realizaþi dintr-o bucatã  întreagã
de tablã profilatã dreaptã ºi curbatã.

Dupã secþiunea transversalã,
aceste structuri pot apãrea sub
urmãtoarele forme:

� Structurã de tip C, sub formã
de arc de cerc cu racordãri circulare

la trecerile spre zonele verticale,
care constituie pereþii longitudinali
din tablã cutatã.

� Structurã de tip D, sub forma a
douã trapeze dreptunghiulare alãtu-
rate la baza mare, cu racordãri circu-
lare la coamã ºi la trecerile spre
zonele verticale, definind un aco-
periº cu douã pante ºi pereþi verticali
care reazemã la nivelul terenului pe
fundaþii continue din beton.

Trebuie precizat ºi faptul cã insta-
laþia produsã de MIC Industries reali-
zeazã numai partea metalicã a
structurii de rezistenþã. Celelalte
pãrþi ale structurii de rezistenþã reali-
zate din beton armat (fundaþii, stâlpi,
grinzi, centuri) sau pereþii din fron-
toane ori de compartimentare, reali-
zaþi din materiale diferite de tablã
cutatã, se vor executa cu alte utilaje
ºi tehnologii corespunzãtoare.

DOMENII DE UTILIZARE
A CONSTRUCÞIILOR CARE FOLOSESC

ELEMENTE STRUCTURALE
DIN TABLE CUTATE

În domeniul militar, se folosesc
la realizarea spaþiilor pentru:

� adãpostirea avioanelor ºi eli-
copterelor; 

� depozitarea echipamentelor ºi
muniþiilor;

Pentru a realiza construcþii cu elemente structurale din table cutate, curbate ºi drepte, Ministerul
Apãrãrii a achiziþionat un grup de utilaje UBM (Ultimate Building Machine), dispozitive ºi tehnologia
aferentã, produse de MIC Industries (SUA). Odatã cu sistemul UBM, s-a primit ºi un program de calcul al
structurilor de rezistenþã, având numele MIC Prosoft. În cele ce urmeazã, se va face o prezentare generalã
a structurilor de rezistenþã metalice care se pot realiza cu instalaþiile produse de MIC Industries.

continuare în pagina 36�
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� centrele de antrenament ºi
sãlile de studiu;

� întreþinere (dispensare, terenuri
de sport, bazine de înot etc.);

� hrãnire, odihnã ºi igienã.
În domeniul civil, se folosesc la

amenajarea spaþiilor necesare în:
� comerþ (supermarketuri, pieþe

agroalimentare etc.);
� agriculturã (depozite provizorii

pentru cereale, cartofi, fibre textile etc.);
� zootehnie (adãposturi pentru

animale);
� transporturi auto (ºoproane,

peroane autogãri, garaje parter etc.);
� recreere ºi sport (terenuri de

tenis, volei, baschet, bazine de înot,
copertine parþiale peste tribunele
stadioanelor etc.);

� învãþãmânt (grãdiniþe, ºcoli ele-
mentare etc.);

� producþie industrialã (ateliere
pentru industria textilã, pielãrie etc.);

� locuire (locuinþe parter indivi-
duale sau cuplate câte douã, case
de vacanþã etc.).

Foarte utile sunt asemenea con-
strucþii în caz de calamitãþi, când se
pune problema asigurãrii rapide,
pentru o masã relativ mare de
oameni, a unor condiþii de trai minime.

IZOLAREA TERMICÃ ªI FONICÃ
A ELEMENTELOR STRUCTURALE

METALICE
Izolarea termicã cu spumã poli-

uretanicã este o soluþie ingenioasã
pentru depozite aferente domeniului
industrial ºi agricol din zone cu tem-
peraturi scãzute.

Idealã în egalã mãsurã pentru
spaþiile de locuire ºi comerciale, izo-
larea cu spumã pe bazã de fibre
celulozice asigurã o izolare termicã
ºi fonicã foarte bunã, având ºi un
finisaj atrãgãtor.

Aceste izolaþii se aplicã la interior
cu utilaje mobile din complexul UMB,
contribuind alãturi de toate instala-
þiile interioare (electrice, termice, de
ventilaþie, sanitare) la creºterea efi-
cienþei ºi a confortului.

Alegerea soluþiei de izolare se
face în funcþie de destinaþia con-
strucþiei, iar grosimea stratului izola-
tor þine seama de condiþiile climatice
ale amplasamentului, condiþiile inte-
rioare de microclimat ce trebuie
asigurate ºi de tehnologia de exe-
cuþie a izolaþiei.

ARIA GEOGRAFICÃ DE RÃSPÂNDIRE
A AMPLASAMENTELOR,

DIVERSITATEA CULORILOR
ªI FORMELOR ARHITECTURALE
Structurile metalice din table pro-

filate s-au folosit, practic, pe toate
continentele, deoarece se preteazã
la amplasamente indiferent de natura
terenului de fundare ºi de încãrcãrile
climatice la care sunt supuse.

Asemenea construcþii, pentru
toate domeniile de utilizare, s-au
realizat în SUA, China, Mexic, Coreea
de Sud, Zimbabwe, Puerto Rico,
Maroc, Angola, Arabia Sauditã etc.

Culorile materialelor de protecþie
aplicate pe tablele profilate sunt
diverse ca ºi amplasamentele ºi se
pot realiza combinaþii plãcute privirii.

Formele curbe ale acestor structuri
metalice, în combinaþie cu celelalte
elemente structurale ºi nestructurale
realizate din alte materiale, corobo-
rat ºi cu alegerea unor culori sau
nuanþe complementare, au permis
arhitecþilor realizãri interesante în
domeniu.
ELEMENTE DE CALCUL STRUCTURAL

Structurile care se pot realiza cu
instalaþiile de la MIC Industries aco-
perã de obicei suprafeþe dreptunghiu-
lare cu deschiderea cuprinsã între
15 m ºi 32 m.

Programul de calcul Prosoft,
elaborat de MIC Industries, permite
inginerilor constructori proiectanþi de
structuri verificarea structurilor.

Programul Prosoft utilizeazã un
calcul plan în care structurile meta-
lice prezentate mai sus sunt static
nedeterminate, fie încastrate la
ambele capete, fie articulate la
ambele capete.

Încãrcãrile sunt considerate apli-
cate static pe structurã.

Aria secþionalã ºi momentul de
inerþie sunt determinate de mãrimea
secþiunii alese ºi sunt calculate în
funcþie de grosimea tablei, fãrã a fi
luate în calcul micile defecte ale
barei curbe sau ale cutelor formate
prin îndoire.

Secþiunile tablelor dupã profilarea
cu utilajele UBM se prezintã astfel:

COMPARAÞII CU STANDARDELE
ªI NORMATIVELE ÎN VIGOARE

DIN ROMÂNIA
Analize efectuate de specialiºtii

români în domeniul structurilor meta-
lice au pus în evidenþã cã încãrcarea
produsã de seism (evaluatã conform
prevederilor Normativului P100/92)
conduce la o solicitare a acestor
structuri sub nivelul solicitãrilor pro-
duse de acþiunea vântului ºi a
zãpezii, în cele mai defavorabile
ipoteze considerate.

S-au analizat câteva structuri
de tip A ºi de tip B pentru varianta
h1<1 m, folosind programul SAP
2000 ºi considerând intensitãþile
încãrcãrilor corespunzãtoare stan-
dardelor româneºti ºi grupãrile de
încãrcãri utilizate curent în proiectarea
construcþiilor metalice din România.

Având în vedere cã programul
Prosoft lucreazã cu metoda rezis-
tenþelor admisibile, iar programul
SAP 2000, folosit de specialiºtii
români, a fost rulat în condiþiile lucru-
lui cu metoda stãrilor limitã, pentru
compararea rezultatelor obþinute,
referitoare la exigenþele de rezis-
tenþã, s-au cuantificat rapoartele:
σM+N/σa ºi rapoartele σM+N/R.

a. Tablã profilatã tip MIC 120

b. Tablã profilatã tip MIC 240

� urmare din pagina 34

continuare în pagina 38�
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Valorile acestor rapoarte aratã o
compatibilitate acceptabilã a rezul-
tatelor obþinute cu cele douã pro-
grame de calcul pentru structurile
analizate, menþionate mai sus. 

Rezultatele analizelor efectuate
ilustreazã faptul cã structurile
satisfac în general exigenþele de
rezistenþã. Apar unele depãºiri ale
rezistenþelor de calcul cu pânã la
10%, valori ce pot fi acceptate luând
în considerare efectul ecruisãrii
tablei asupra limitei de curgere a
materialului.

Diferenþe semnificative se evi-
denþiazã pentru celelalte tipuri de
structuri (tip C ºi tip D). Din aceastã
cauzã se recomandã continuarea
investigaþiilor pentru aceste tipuri de
structuri, inclusiv efectuarea unor
încercãri in situ, mãsurãrile urmând
a pune în evidenþã comportarea
realã a acestor tipuri de structuri.

Cele douã programe de calcul
folosite în analiza comparativã nu
evidenþiazã efectuarea unui calcul
de ordinul II ºi nici verificarea la
stabilitate generalã a structurilor
analizate. Implementarea în practicã,
în România, a unor asemenea tipuri
de structuri trebuie sã se facã
obligatoriu pe baza unor proiecte
tehnice de execuþie, întocmite de
specialiºti în domeniu ºi verificate de
verificatori de proiecte atestaþi con-
form reglementãrilor în vigoare.
EXECUÞIA STRUCTURILOR METALICE

DIN TABLE PROFILATE
Dupã verificãrile structurilor pro-

iectate, datele geometrice ale secþiu-
nilor se introduc pe rând dupã
necesitãþi în programele de execuþie
din dotarea utilajelor. Aceste utilaje
executã automat, la lungimile nece-
sare, profilarea benzii de tablã planã
(livratã la grosimi cuprinse între 0,6 mm
ºi 1,52 mm ºi existentã pe utilaj sub
formã de rulou), obþinând elemente
drepte cu secþiunea transversalã
sub formã de „Ω“.

În continuare, aceste elemente

drepte profilate, pe baza datelor

geometrice din proiect ale secþiunii

transversale a structurii introduse în

programul maºinii, sunt curbate.

Curburile nu se pot obþine fãrã

ambutisarea tablei.

Înainte sau în paralel, se executã

pãrþile pe care urmeazã sã rezeme

structura metalicã.

Tablele profilate, ambutisate ºi

curbate se fãlþuiesc între ele la sol,

realizând pachete de câte 3, 4 sau 5

table în vederea ridicãrii la poziþie cu

ajutorul unei macarale. Primul pachet

de table, dupã ridicarea la poziþia de

montaj, este fixat pe fundaþii sau pe

alte elemente de susþinere ºi ancorat

provizoriu. Urmeazã al doilea pachet,

care, dupã ridicarea la poziþia de

montaj, se fixeazã pe elementele de

susþinere ºi se solidarizeazã cu

primul pachet prin fãlþuire la poziþie.

Operaþiile se repetã pe rând cu

pachetele urmãtoare de table, pânã

când se acoperã toatã suprafaþa

construcþiei proiectate. În continu-

are, se executã pereþii frontoanelor

ºi, dacã e cazul, pereþii de comparti-

mentare. Urmeazã montarea tâm-

plãriei ºi pregãtirile pentru fixarea

instalaþiilor, care se vor monta defini-

tiv numai dupã finalizarea execuþiei

izolaþiei termice (dacã e necesarã).

Izolaþia termicã, aºa dupã cum

am menþionat mai sus, se executã

cu utilaje din complexul UBM, ºi

poate fi spumã poliuretanicã sau

spumã pe bazã de fibre celulozice.

Grosimea acestei izolaþii termice se

calculeazã de proiectant, dar, din

condiþii tehnologice de execuþie, nu

poate depãºi 3 inch.

Construcþiile cu astfel de structuri

pot avea instalaþii interioare de

încãlzire, de ventilaþie, electrice,

sanitare.

AVANTAJELE STRUCTURILOR
METALICE DIN TABLE PROFILATE
� Cost scãzut de realizare,  cu

40% pânã la 60% sub costul con-

venþional pentru aceste forme de

construcþii. Costul de fabricaþie se

reduce deoarece echipa de munci-

tori calificaþi este micã (10 pânã la

15 persoane), poate fi condusã de

un maistru ºi nu depinde de arhitecþi

sau ingineri de execuþie.

� Vitezã ridicatã de construire

– sistemul UBM, o fabricã de struc-

turi metalice pe roþi, este capabil sã

fabrice ºi sã asambleze la faþa locului,

într-o zi, o structurã pentru o clãdire

parter cu suprafaþa de 1.000 mp.

� Mobilitate – sistemul UBM este

realizat pentru a minimiza suportul

logistic, astfel încât poate fi uºor

transportat oriunde în lume, cu

avioane ºi prin tractare auto.

� Clãdiri durabile ºi uºor de

întreþinut – clãdirile realizate folosind

sistemul UBM au fost testate în

diferite condiþii meteorologice ºi pot

rezista la uragane, cutremure, vân-

turi puternice ºi cãderi masive de

zãpadã.

� Aplicaþii multiple – construcþiile

cu astfel de structuri ºi-au dovedit

utilitatea în condiþii de calamitãþi, în

domeniile militar ºi civil.

� Design flexibil – UBM permite

realizarea de structuri cu destinaþii ºi

dimensiuni specifice ºi poate utiliza

table cu protecþii de suprafaþã în

diferite culori pentru a îmbunãtãþi

aspectul construcþiilor.

Eventualele dezavantaje ale con-

strucþiilor ce utilizeazã structuri

metalice din table cutate, ambutisate

ºi curbate, realizate relativ recent în

România, vor putea fi evidenþiate

urmãrind comportarea în exploatare

a acestora. �

� urmare din pagina 36
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Idei de afaceri în domeniul imobiliar
CONSTRUIREA DE CARTIERE REZIDENÞIALE

Ana-Maria Preda: Cu puþini ani în
urmã, aþi început activitatea ca o
micã afacere de familie. Aþi intuit
atunci cã ea va avea o evoluþie
rapidã, complexã ºi, de ce nu,
eficientã?
Ion Roºu: Speranþa ºi determi-

narea au existat de la început. Niciodatã
nu începi un lucru dacã nu încerci din
toate puterile sã-l duci pânã la capãt.

Am încercat sã oferim întotdeauna
clienþilor noºtri, în funcþie de solicitãri,
cele mai avansate tehnologii, bazân-
du-ne pe profesionalismul specialiºtilor
noºtri sau al colaboratorilor. Am reuºit
destul de repede sã fim apreciaþi pen-
tru calitate ºi promptitudine, asigurân-
du-ne ascensiunea în topul firmelor de
profil. Am reuºit sã devenim un lider în
producþia de agregate de balastierã,
materiale de construcþii ºi transport pen-
tru materiale de construcþii în zona de
sud a þãrii, în special în zona Capitalei.

A.M.P.: Nu de mult timp, Corsarul Roºu
a demarat lucrãrile de construcþii,
ca antreprenor general, pentru ridi-
carea ansamblului rezidenþial „La
Rivierre“. Care a fost motivul pen-
tru care v-aþi implicat într-o aseme-
nea  investiþie de amploare?
I.R.: Cu toþii ºtim cã, în ultima

perioadã, piaþa imobiliarã, în continuã
expansiune, a fãcut loc numeroaselor
proiecte rezidenþiale care ocupã primele
locuri în topul investiþiilor ºi vânzãrilor
imobiliare, cunoscut fiind faptul cã
cererea de locuinþe depãºeºte cu mult
oferta existentã.

Prin dezvoltarea activitãþii noastre
pe mai multe planuri, noi nu am fãcut
altceva decât sã ne adaptãm cerinþelor
pieþei imobiliare, demarând un ambiþios
proiect de construcþii de locuinþe indi-
viduale – Complexul „La Rivierre“ din
Bolintin Vale, unde calitatea, siguranþa
ºi confortul ocupã un loc aparte.

A.M.P.: De ce aþi ales zona Bolintin
Vale ca amplasament pentru con-
struirea  acestui cartier rezidenþial? 
I.R.: Tot mai mulþi români au astãzi

tendinþa sã se îndrepte cãtre marginea
oraºului, într-un cadru natural ºi liniºtit,
dar apt sã ofere tot confortul modern,
înglobând toate dorinþele viitorilor locatari.

Prin urmare, cartierul este situat la
cca 800 m de Km 30 al Autostrãzii
Bucureºti-Piteºti, într-o zonã liniºtitã,
care îþi permite sã locuieºti în mijlocul
naturii, beneficiind de tot confortul actual.

În acelaºi timp, acest amplasament
prezintã ºi o multitudine de avantaje:
accesul ºi distanþa faþã de oraº, dar
mai ales, faþã de locul de muncã. De
fapt, „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
dezavantajeze cu nimic.

Am ales o zonã înaltã, neinunda-
bilã, situatã în peisajul atractiv de pe
malul  Râului Argeº, la aproximativ 2 km
de Codrii Vlãsiei.

Una din cele mai importante facili-
tãþi de care beneficiazã acest cartier
este siguranþa locuirii într-un aseme-
nea perimetru. Zona va fi îngrãditã, acce-
sul realizându-se controlat de la un post
de pazã prevãzut cu barierã. 
Toate casele sunt dotate cu videointer-
fon (douã unitãþi pentru parter ºi etaj),
acþionate de la punctul de pazã situat
la intrarea în cartier. De asemenea,
aleile de acces vor avea 7 m lãþime, cu
benzi de 3,5 m pe sens.

În ceea ce priveºte utilitãþile, se va
asigura alimentarea cu apã de calitate
excepþionalã, din puþuri de mare adân-
cime de 170 m. Complexul va dispune
de sisteme de canalizare separate

pentru ape menajere ºi ape pluviale,
staþie de epurare ecologicã pentru ape
uzate.

Au fost finalizate deja lucrãrile la
terenul de tenis, dotat cu instalaþie de
nocturnã, iar adiacent acestuia au
început lucrãrile de realizare a parcu-
lui de joacã pentru copii.

În apropierea cartierului, se aflã în
faza de proiectare un complex comer-
cial, care va avea un regim de înãlþime
P+E ºi va include un restaurant cu bar,
magazin mixt, salon coafurã ºi punct
farmaceutic. 

A.M.P.: Când credeþi cã se vor putea
muta în cartier primii locatari?
I.R.: În aceastã perioadã, vor fi demarate

lucrãrile pentru realizarea alimentãrii cu
apã ºi a canalizãrii pluviale ºi menajere.

Alimentarea cu gaze este în stadiul
de proiectare, demararea lucrãrilor fiind
preconizatã la începutul lunii decembrie.

Dupã terminarea lucrãrilor de ali-
mentare cu apã, gaze, energie elec-
tricã, curenþi slabi, canalizare, vor
începe lucrãrile pentru realizarea sis-
temului rutier.

Sperãm ca toate acestea sã fie
gata pânã la începutul anului 2008 ºi
ca primii locuitori ai cartierului sã se
poatã muta la sfârºitul lunii ianuarie.

Pânã atunci, din partea noastrã –
Sãrbãtori Fericite ºi Anul Nou cu
sãnãtate, prosperitate ºi, de ce nu,
cu un contract pentru o locuinþã de
excepþie în Complexul „La Rivierre“.�

Piaþa rezidenþialã s-a stratificat pe mai multe niveluri, casele noi, amplasate în cartierele rezidenþiale apãrute
în jurul marilor oraºe, devenind tot mai tentante pentru români.

Pentru a înþelege mai bine ce implicã realizarea unui cartier rezidenþial precum Complexul „La Rivierre“ din
Bolintin Vale, ne-am adresat artizanului unui astfel de proiect, dl Ion Roºu, administratorul societãþii comerciale
Corsarul Roºu Impex ’93 SRL.

Ana Maria PREDA

Ion Roºu – Director General Corsarul Roºu





Noua garanþie a calitãþii Leier

O asemenea fabricã, am-

plasatã în centrul þãrii, în comuna

Unirea, judeþul Alba, aparþine

SC Leier Rom SRL ºi  produce

materiale de construcþii din

beton. Aceste produse sunt o

nouã provocare pentru piaþa

româneascã, care preferã în

mare parte elementele de zidãrie

tradiþionale, din ceramicã arsã.

Dar avantajul acestor produse

din beton a fost recunoscut ºi de

cãtre clientela din România. Un

bun exemplu în acest sens este

un proiect – construirea a douã

pensiuni în judeþele Alba ºi Cluj –

care a fost realizat din fonduri

SAPARD.

Domnul Cristea Nicolae,

proprietarul ºi în acelaºi timp

antreprenorul acestor lucrãri, a

înlocuit materialele de construcþii

tradiþionale prevãzute în  proiec-

tul iniþial cu cele noi, din beton.

Aceste modificãri au avut loc cu

acordul reprezentanþilor progra-

mului SAPARD ºi al specialiºtilor,

dupã analizarea tuturor caracte-

risticilor materialelor din beton.

Firma Leier a oferit antre-

prenorului toatã gama de pro-

duse, începând de la elementele

de fundaþie, elemente de zidãrie

pentru pereþi despãrþitori pânã la

þigle.

La întrebarea de ce a ales

aceste materiale de construcþii,

domnul Cristea Nicolae a rãspuns

urmãtoarele:

„Firma Leier mi-a oferit gama

completã de materiale de con-

strucþii, care s-a dovedit a fi cea

Amploarea lucrãrilor de construcþie din România a determinat tot mai multe întreprinderi ºi
societãþi din acest domeniu sã se orienteze spre cele mai solicitate materiale ºi tehnologii de
construcþie, care asigurã operativitatea, durabilitatea ºi estetica atât pentru proiectele noi, cât ºi
pentru  modernizãri.

Un însemnat consum de materiale de construcþii este realizat în producþia de elemente de
zidãrie ºi pentru infrastructura rutierã. Unitãþile de producþie care fabricã aceste materiale se
dezvoltã pe lângã marile centre urbane, unde investiþiile iau o amploare din ce în ce mai mare. 

SC LEIER ROM SRL – Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 5, ap. 3, Jud. Cluj
www.leier.eu



mai avantajoasã în raport cali-

tate-preþ, începând cu elemen-

tele de zidãrie, pânã la þigle ºi

terminând cu elementele de

amenajare a grãdinii. Chiar ºi

muncitorii care au lucrat cu

aceste produse au fost foarte

mulþumiþi.“

S-au folosit elemente de zidãrie

care au redus costurile semnifica-

tiv, iar un alt avantaj foarte impor-

tant a fost timpul scurt de execuþie

a lucrãrilor. Elementele de zidãrie

pentru pereþii de împrejmuire, pen-

tru pereþii portanþi ºi ziduri au fost

celelalte materiale de construcþie,

care au satisfãcut cerinþele clientu-

lui, ºi care au redus cu 30% cos-

turile construcþiei ºi ale finisajelor

ulterioare. Dupã calculele efectu-

ate de cãtre firma antreprenoare,

aceste produse, prin caracteristi-

cile lor, „cresc capacitatea por-

tantã a zidurilor“, suprafeþele

devin plane, iar conducþia termicã

a zidurilor executate cu ele-

mentele de zidãrie din beton –

acoperite cu o izolaþie de 5 cm –

corespunde condiþiilor solicitate

de programul SAPARD. Acoperiºul

a fost acoperit cu þigle de beton.

Operativitatea lucrãrilor execu-

tate cu aceste þigle, precum  ºi

simpla lor utilizare  au susþinut

alegerea fãcutã.

Firma Leier s-a implicat în

acest proiect ca partener complet

ºi de încredere. Prin experienþa

dobânditã în ºase þãri europene

(30 de puncte operative, 2.200 de

angajaþi), societatea oferã tuturor

clienþilor o calitate optimalã ºi cele

mai bune preþuri.

Construcþii de referinþã:

� Pensiunea Laura, locali-
tatea Petreºtii de Jos nr. 36,
jud. Cluj;

� Casa David,  comuna
Almaºu. �

SC LEIER ROM SRL – Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 5, ap. 3, Jud. Cluj
www.leier.eu
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Activitate integratã pentru investiþii eficiente

CONSTRUCÞII – un colectiv de profesioniºti care
însumeazã toate ramurile acestei activitãþi:

� Proiectare – managementul achiziþiei terenurilor, con-
siliere urbanisticã, arhitecturã, structurã, instalaþii;

� Execuþie lucrãri de construcþii civile, industriale ºi
edilitare cu subdezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri rezidenþiale, hale industriale
dedicate (fabrici pentru industria alimentarã, showroom,
service auto), clãdiri de birouri, spaþii comerciale;

� Antreprenoriat general;
INIÞIATOR ªI FINANÞATOR DE INVESTIÞII – primul

parc rezidenþial în zona de sud a Bucureºtiului –
MAMINA-BERCENI.

VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi este o activitate rela-
tiv nouã a societãþii, echipa de agenþi bazatã pe relaþiile
ºi experienþa firmei-mamã a dezvoltat o minireþea de dis-
tribuþie de materiale pentru construcþii, având în vedere
ºi o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiþi ºi
800 mp acoperiþi). În acest sens, departamentul
de vânzãri a dezvoltat relaþii de distribuitor ºi parteneriat
cu firme renumite, precum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac
(distribuitor), Romstal (partener), Daw Benþa (partener).
De asemenea, CAM SERV comercializeazã toate
tipurile de cherestea ºi oferã un pachet de servicii pentru
fierul beton pentru construcþii (îndreptare, tãiere,
fasonare, transport).

TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU – desfãºuratã într-o
halã modernã de 600 mp; este un domeniu de activitate
garantat atât de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cât ºi de
profilele germane marca REHAU. Ultimii ani au însemnat
o importantã evoluþie pentru acest compartiment, o
serie de utilaje nou-achiziþionate dublând practic capaci-
tatea de producþie existentã. De asemenea, au fost foarte
productivi ºi în ceea ce priveºte realizarea de pereþi-cortinã,
trei dintre cele mai importante lucrãri fiind hala show-
room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors
de pe bulevardul  Aviator i lor  d in Bucureºti ºi hala
proprie a SC CAM SERV SRL.

DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV
deþine o staþie Petrom în francizã la intersecþia dintre
ªos. Berceni ºi ªos. de Centurã. Tot de atunci, firma are
licenþã de transport ºi distribuþie de combustibili, deþinând
2 autocisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere
pentru mai multe staþii de betoane ºi garaje ale unor
importante firme de construcþii ºi distribuþie din
Bucureºti ºi jud. Ilfov.

Pentru dezvoltarea acestor activitãþi ºi proiecte, soci-
etatea gãseºte prilejul de a mulþumi celor mai importanþi
clienþi ai sãi: BRD Groupe Société Générale, ROHE
România, Mit Motors International, Ines Group, Ager
Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct,
Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL,
DOOSAN IMGB ROMÂNIA, Foria România. �

CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de activitate
construcþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel încât sã acopere
întreaga plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 12 ani de
activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.

CAM SERV – Sediul central & showroom: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov
Tel./Fax: 021/468.09.24, 021/468.09.25

web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro



EXCAVAÞII & PLATFORME

• Excavaþii cu evacuare subsoluri
ºi fundaþii blocuri, case, hale:

parc 10 excavatoare de mare capacitate
ºi 25 de autobasculante DAF - 18 mc

• Excavaþii speciale (sãpãturi sub sprijiniri)
• Decopertãri

• Umpluturi compactate
• Platforme balastate

DEMOLÃRI & EVACUÃRI

• Demolãri mecanizate cu picon
ºi foarfece pentru demolãri

Excavator Komatsu PC 240 (picon ºi foarfecã)
Excavator Liebherr R 924 (picon ºi foarfecã)

Excavator Liebherr R 902 (picon)

• Demolãri prin implozie
• Evacuare moloz
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PRECON SRL
Garanþia calitãþii

În cadrul programului de dez-

voltare a societãþii, SC PRECON SRL

a inaugurat, la 1 decembrie 2005,

o linie modernã de producere a

stâlpi lor  electr ic i  centr i fugaþ i

din beton armat ºi precompri-

mat ,  conform noului standard

de calitate SR 2970/2005, obliga-

toriu în România începând cu

01.06.2006.

La ora actualã, SC PRECON SRL

este unicul producãtor de stâlpi elec-

trici SC 10001, 10002, 10005,

15006, 15007, 15014, 15015 din

zona Bucureºtiului.

Tot pe aceastã linie, se produc
stâlpi electrici centrifugaþi tip SF 8-11
pentru liniile electrice de contact
RATB.

Societatea produce ºi stâlpi elec-
trici din beton precomprimat SE 4T ºi
SE 11T pentru LEA, conform noului
SR 2970/2005. Beneficiari: SC Elec-
trica Muntenia Sud, SC Electrica
Muntenia Nord, SC Electrica Dobro-
gea, SC Electrica Transilvania Sud,
SC Electrica Transilvania Nord, SC
Electrica Oltenia, SC Electrica Banat.

SC PRECON SRL posedã
autorizaþie de comercializare ºi
accept de furnizor din partea
SC ELECTRICA SA ºi SC E.ON
MOLDOVA SA.

SC PRECON SRL colaboreazã
activ la modernizarea cãilor de rulare
a tramvaielor în Bucureºti, prin pro-
ducerea de dale ºi longrine din
beton armat ºi precomprimat.

SC PRECON SRL participã la
construirea de supermarketuri, show-
roomuri ºi cartiere rezidenþiale prin
livrarea de: stâlpi ºi grinzi, rampe,
planºee ºi predale prefabricate. 

Dintre beneficiari enumerãm:
Supermarket Real – Vitan, Bucureºti
(SC REAL DESIGN TRUST SRL),
Auto Klass Center Mercedes – Chitila
(SC BUILDING ASTROM SRL, Piteºti),
ansamblul rezidenþial Metropolis –
Bucureºti (SC STRABAG SA).

SC PRECON SRL, societate comercialã cu capital integral privat, a fost constituitã în anul 1991, prin
cumpãrarea unui activ de la  SC Progresul SA, având ca principal obiect de activitate  producerea ºi valori-
ficarea elementelor prefabricate din beton, beton armat ºi beton precomprimat pentru construcþii civile,
industriale ºi agricole.

Deºi dupã anul 1990 producþia de prefabricate a înregistrat o stagnare, SC PRECON SRL a reuºit,
datoritã unui management corespunzãtor, sã pãstreze profilul societãþii, precum ºi angajaþii care au, în
majoritate, peste 20 de ani vechime în acest domeniu.

SC PRECON SRL s-a aliniat la cerinþele legislaþiei privind managementul calitãþii, mediului, sãnãtãþii ºi
securitãþii ocupaþionale, fiind în posesia tuturor autorizaþiilor de funcþionare impuse de legislaþia în vigoare.

Datoritã experienþei acumulate de-a lungul timpului, dotãrii tehnice ºi umane, SC PRECON SRL
este gata pentru a realiza orice tip de prefabricat din beton, necesar investitorilor autohtoni ºi strãini.



SC PRECON SRL participã la

modernizarea alimentãrii cu apã a

Bucureºtiului, furnizând CÃMINE

DEBITMETRU MODULATE SPAÞIALE

din 4÷9 piese, prefabricate tip APA

NOVA DN 50, DN 100, DN 200 ÷
DN 1000. Beneficiari ai acestor pro-

duse sunt: SC APA NOVA, SC Mar-

construct, SC Acvatot etc.

Societatea noastrã a realizat ºi a

furnizat elemente prefabricate (rigole,

capace, casiuri, borduri, parapeþi)

pentru reabilitarea Autostrãzii

Bucureºti-Piteºti, a ªoselei de Centurã

a Bucureºtiului etc.

La solicitarea beneficiarilor,

SC PRECON SRL executã orice tip

de elemente prefabricate armate ºi

precomprimate  �
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Modelarea numericã a betonului armat 
VARIANTELE: CLASICÃ ªI CU FIBRE METALICE

Liviu GHERMAN, Nicolae FLOREA, Petru MIHAI, Paul Ioan VODÃ –
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“, Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii Iaºi

MODELAREA NUMERICÃ
PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT
Forme de elemente finite utilizate

Orice corp fizic, cu o formã datã,
trebuie analizat în vederea alegerii

celor mai adecvate elemente de dis-
cretizare. De cele mai multe ori,
alegerea tipului de element finit este
dictatã de geometria corpului ºi
numãrul de coordonate spaþiale

independente, necesare descrierii
sistemului.

Unele tipuri de elemente finite cu
forme unidimensionale ºi bidimen-
sionale sunt prezentate în fig. 1 ºi 2.
Când geometria, proprietãþile mate-
rialului ºi alþi parametri (tensiuni,
deplasãri, presiuni, temperaturã) pot
fi descriºi folosind o singurã coordo-
natã spaþialã, se poate utiliza ele-
mentul finit unidirecþional (fig. 1)
chiar dacã acest element are secþi-
une transversalã. De obicei, el este
simetric reprezentat ca un segment
liniar.

În unele cazuri, aria transversalã
a acestui element poate varia în lun-
gul axei sale.

Când configuraþia ºi celelalte
detalii ale problemei respective pot fi
descrise în funcþie de douã coordo-
nate spaþiale independente, pot fi
utilizate elemente de tip bidirecþional
(fig. 2), elementul de bazã fiind de
formã triunghiularã.

Etape în analiza elementelor finite
O mare parte dintre aceste etape

este efectuatã cu succes de progra-
mul în sine de calcul cu element finit,
deci succesiunea etapelor se simpli-
ficã mult:

� etapa pregãtitoare în care a
fost realizatã discretizarea cu pre-
cizie a domeniului într-un program

Îmbunãtãþirea proprietãþilor betonului armat dispers cu fibre metalice este mai accentuatã la betonul
întãrit decât la cel în stare proaspãtã. Modificarea proprietãþilor este influenþatã de caracteristicile fibrei:
tipul ºi geometria, procentul de armare, orientarea ºi aderenþa la matricea de beton.

La acest nou tip de material, lucrabilitatea scade, betonul având un caracter de „slab plastic” chiar cu
tendinþã de „vârtos”. În cazul utilizãrii unui procent mare de armare sau a unor fibre cu lungimi mult peste
cea criticã, lucrabilitatea scade foarte mult, fibrele având tendinþa de aglomerare (dispunere neuniformã a
fibrelor în masa betonului), cu efecte critice asupra caracteristicilor mecanice. Acest dezavantaj poate fi
compensat cu cheltuieli suplimentare la punerea în operã.

În acest caz, modelarea numericã se impune ca o verificare teoreticã sau ca un studiu comparativ cu
încercãrile experimentale.

Fig. 1: Element finit unidimensional de tip barã

Fig. 2: Element finit bidimensional de formã triunghiularã

Fig. 3: Discretizare în vederea modelãrii cu elemente finite: 3.1) dispunerea fibrelor sub un unghi de
orientare α = 00 ; 3.2) grindã din beton armat în variantã clasicã; 3.3) grindã din beton armat clasic,

dar ºi dispers cu fibre metalice

continuare în pagina 50�
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CAD, dupã care a fost importatã în
programul de calcul;

� introducerea caracteristicilor
fizico-mecanice ale materialelor
componente ºi modul de analizã planã
de tensiuni în domeniul neliniar;

� analiza ºi interpretarea rezul-
tatelor.

Etapa de discretizare în care
au fost abordate douã variante
(fig. 3): 

a) grindã din beton armat în vari-
anta clasicã, unde s-au folosit ele-
mente finite triunghiulare pentru
reprezentarea betonului ºi liniare
pentru armãtura longitudinalã ºi
transversalã;

b) grindã din beton armat în vari-
anta clasicã, dar ºi dispers cu fibre
metalice, utilizând elemente finite tri-
unghiulare pentru reprezentarea
betonului ºi liniare pentru repre-
zentarea armãturii disperse (fibre
metalice), respectiv a celei clasice
(bare de rezistenþã ºi etrieri). La
reprezentarea fibrelor, s-a simulat un
unghi de orientare α = 00, faþã de
centrul lor de greutate.

Introducerea caracteristicilor fizi-
co-mecanice ale materialelor com-
ponente ºi modul de analizã planã
de tensiuni în domeniul neliniar

Modelul studiat are aria secþiunii
transversale A = 108 cm2 (12 x 9 cm)
ºi lungimea de 150 cm, cu o schemã
staticã simplu rezematã (fig. 4).
Distanþa dintre reazeme este de
120 cm, acþionat de douã forþe con-
centrate, dispuse la o distanþã de
40 cm între ele, cât ºi faþã de
reazeme, astfel încât pe treimea
mijlocie sã se obþinã un moment
încovoietor constant.

Clasa betonului utilizat este
C20/25, cu un modul de elasticitate
longitudinal teoretic E = 3000N/mm2.
Armãtura este  dispersã, orientatã
(unghiul de orientare s-a considerat
a fi egal cu α = 00), cu diametrul
Ø = 1,05 mm, aria secþiunii transver-
sale A ≈ 1 mm2, modul de elasticitate
E = 210.000 N/mm2, rezistenþa la
rupere Rti = 200 N/mm2, lungimea
lf = 50 mm.

Fig. 4: Schema staticã a grinzii din beton armat

Fig. 5: Beton armat în varianta clasicã

Fig. 6: Beton armat în varianta clasicã, dar ºi cu fibre metalice

Tabelul 1: Trepte de încãrcare, deplasãri aferente pentru grinda din beton armat în variantã clasicã

Tabelul 2: Trepte de încãrcare, deplasãri aferente pentru grinda din beton armat în variantã clasicã, 
dar ºi dispers cu fibre metalice

� urmare din pagina 48

continuare în pagina 52�
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Analiza ºi interpretarea rezul-

tatelor. În urma treptelor de încer-

care, s-au obþinut diagramele de

încãrcare–deplasare (P-δ), în fig. 5

ºi 6, pentru cele douã variante, ºi

hãrþile de tensiuni aferente treptelor

de încãrcare (fig. 7).

Sunt prezentate câteva dintre

valorile treptelor de încãrcare, precum

ºi ale deplasãrilor aferente, pentru

grinda din beton armat în variantã

clasicã (tabelul 1) ºi pentru cea din

beton armat în variantã clasicã, dar ºi

dispers cu fibre metalice (tabelul 2).

Reducerea deplasãrilor pe treptele

de încãrcare ale grinzii din beton

armat dispers cu fibre metalice, în

comparaþie cu deplasãrile grinzii din

beton armat clasic, este prezentatã

în tabelul 2, coloana 3.

CONCLUZII
Elementul liniar din beton armat

dispers cu fibre metalice, comparativ
cu cel din beton armat clasic, se
comportã astfel:

� capacitatea de preluare a încãr-
cãrii creºte cu ~2,5%, la cedarea ele-
mentului din beton armat clasic ºi
~7,5%, la cedarea elementului din beton
armat clasic, dar ºi cu fibre metalice. 

� deplasarea se reduce cu
0,5–2,5%. �

Fig. 7: Hãrþi de tensiune pentru grinda din beton armat clasic dar ºi cu fibre metalice. 
Modelare cu elemente finite liniare utilizând un unghi de orientare α = 00 ºi lungimea de 35 mm

� urmare din pagina 50
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Încãlzirea eficientã cu tuburi radiante
a spaþiilor de tip hale industriale

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 detali-
atã, cuprinzãtoare ºi comparativã.

În prezent, datoritã duratei mari
de funcþionare/exploatare a sis-
temelor 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 majori-
tatea 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 siste-
mului de încãlzire în infraroºu

SCHULTE-ETASTAR, puteþi reduce
costurile tipice de pânã acum cu
pânã la 30% ºi deci puteþi trans-
forma 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 cãl-
durã 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 spa-
þiilor mari, sistemele SCHULTE-
ETASTAR 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. 

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 CO2 este mai micã cu 33%,
comparativ cu încãlzirea convenþionalã.

� 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

� 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

Avantaje la prima vedere:

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 încãl-
zite 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).

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 cãl-
durii, radiaþia ajunge chiar ºi de la
înãlþimi mari în zona unde se aflã
personalul.

Componentele de bazã ale sis-
temului sunt corpuri radiante sus-
pendate 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 ter-
morezistentã care asigurã distribuþia

uniformã a cãldurii pe toatã lungi-
mea 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 con-
strucþie 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 izo-
late se întind pânã sub cantul inferior
al tubului, aerul fierbinte nu scapã.
Astfel, pierderile de convecþie sunt
îndepãrtate.

La tuburile radiante care uti-
lizeazã 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.

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

Fig. 4. Componentele de bazã ale sistemului:
1. Inveliº exterior, 2. Izolaþie, 3. Înveliº reflec-

torizant, 4. Tub radiant cu izolaþie refractarã la
interior, 5. Tub radiant de retur

continuare în pagina 56�
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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, tempe-
ratura 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 trans-
misã halei. Datoritã construcþiei
compacte a carcasei tuburilor radi-
ante, care previne pierderile prin
convecþie în sus, este atins un ran-
dament înalt de radiaþie. 

Figura 5 aratã calea flãcãrii de la
arzãtor prin tuburile radiante, cãtre
ventilatorul care produce depre-
siunea 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 exis-
tente, 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 perfor-
manþa ºi asigurã o atmosferã plã-
cutã pentru desfãºurarea lucrului
chiar ºi în halele foarte mari.

Radiaþiile infraroºii asigurã un
sistem de încãlzire economic în
fabrici ºi depozite, staþii de con-
tainere 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

pentru asigurarea unei atmosfere
plãcute, fãrã costuri mari, în spaþii
închise, mai ales în mall-uri ºi com-
plexe 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 vari-
antã 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 con-
trolul în întregime automat al proce-
sului, 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 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

Fig. 5:  Calea flãcãrii de la arzãtor prin tuburile radiante, cãtre
ventilatorul care produce depresiunea
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Sisteme de încãlzire prin radiaþie – CARLIEUKLIMA
SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de

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

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

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

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

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

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

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

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

Coloana de ventilaþie include:
� o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;
� un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;
� un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;
� o articulaþie metalicã;
� un canal subteran cu unghiular.
Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl

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

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

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

TERMOCLIMA
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE 

În acest numãr al revistei, vã
aducem în atenþie gama de sisteme
moderne de încãlzire prin radiaþie,
care înseamnã, pe lângã eficienþã, ºi
economii energetice importante,
între 30% ºi 65%, în funcþie de tipul
halei, gradul de izolare, procesul
tehnologic desfãºurat etc.

Sistemele de încãlzire prin radi-
aþie pot fi utilizate pentru: hale indus-
triale, depozite, service-uri auto, sãli
de sport, spaþii cu înãlþimi mari,
show-room-uri, pavilioane expozi-
þionale, sere de flori ºi legume,
crescãtorii de animale, cuptoare cu
temperaturã strict controlatã etc.

Tubulaturã radiantã OHA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

OHA este o soluþie excelentã pentru
încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în
general, a spaþiilor cu înãlþimi medii
ºi mari. Flexibilitatea sistemului con-
stã în adaptarea tubulaturii radiante la
orice exigenþe privind traseul acesteia
în interiorul clãdirilor încãlzite. În
funcþie de necesarul de cãldurã ºi
înãlþimea clãdirii, tubulatura radiantã
poate avea o configuraþie monotubu-
larã sau bitubularã.

Grupul de combustie care se
plaseazã în exteriorul clãdirii are rolul

de a genera cãldura obþinutã de la
arzãtor ºi de a realiza, prin inter-
mediul unui ventilator, circuitul
continuu al fluidului caloportor.
Circuitul se realizeazã în interiorul
unei tubulaturi radiante etanºe,
aflatã în depresiune în raport cu
mediul încãlzit. Temperatura supra-
feþei exterioare a tubulaturii radiante
este variabilã ºi, dupã cerinþe, se
poate situa în intervalul 120 0C – 290 0C.
Marele avantaj al unui asemenea
sistem de încãlzire este acela cã se
recirculã în proporþie de 80%
gazele rezultate în urma proce-
sului de ardere. 

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul con-
strucþiei, sistemul poate fi utilizat ºi
în situaþia în care nu existã
suprafaþã vitratã corespunzã-
toare, conform normativelor în
vigoare.

Tuburi radiante modulare INFRA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

INFRA este cea mai adecvatã
soluþie de încãlzire zonalã. Echipa-
mentele pot fi utilizate în spaþii cu
înãlþimi cuprinse între 5 ºi 20 de metri ºi
chiar mai mult în condiþii speciale.
Concentreazã fluxul de cãldurã în
zona de lucru ºi, în acelaºi timp, limi-
teazã ºi stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer. 

INFRA este un sistem foarte eco-
nomic, care încãlzeºte rapid supra-
feþele aflate sub conul de radiaþie,
suprafeþe ce devin la rândul lor emi-
tori de cãldurã. 

SYSTEMA ROMÂNIA propune soluþii tehnice ºi echipamente pentru încãlzirea eficientã a spaþiilor
industriale în condiþiile realizarii unor economii importante de energie (de pânã la 65%). 

Încãlzirea încãperilor industriale (ºi, în general, a încãperilor cu volum mare) pune, de regulã, probleme
dificile din cauza diversitãþii tipurilor de clãdiri întâlnite, a varietãþii activitãþilor desfãºurate ºi a necesitãþii
alegerii celui mai economic sistem, atât din punctul de vedere al investiþiei, cât ºi al exploatãrii.

Ameliorarea condiþiilor de lucru este sistematic cãutatã ºi în industrie ca, de altfel, în toate sectoarele
de activitate, necesitatea asigurãrii unui confort termic fiind cerinþa care trebuie sã satisfacã parametrii
necesari în incintele de volum mare ºi, de asemenea, sã contribuie la reabilitarea termicã a construcþiilor,
precum ºi la economisirea energiei termice.

Majoritatea halelor de tip industrial sunt clãdiri cu înãlþimi mari, de peste 5 m, ajungând chiar pânã la 30 m.
Exceptându-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolaþie redusã, uneori
inexistentã. Consumul specific de energie termicã al acestor clãdiri se situeazã la niveluri ridicate, care se
repercuteazã asupra preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþii facturilor
sau la întreruperea activitãþii pe timpul sezonului de iarnã. 



Randamentele de combustie sunt
mari: peste 95%.

Toate acestea, coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat,
conduc la economii de energie de
30%–65% faþã de sistemele clasice.

Cu tuburile radiante INFRA se
pot obþine zone de temperaturi
diferite în aceeaºi incintã.

Circuitul gazelor de ardere este
în depresiune în raport cu mediul
ambiant, iar camera de ardere
etanºã, ceea ce conferã o siguranþã
deosebitã în exploatare.

Module radiante INFRA BAF
Reprezintã o soluþie perfectã

pentru încãlzirea serelor ºi a fer-
melor de animale.

Existã mai multe variante sub care
se pot realiza acestea, ºi anume:

� INFRA BAF MSV: module radi-
ante legate la un canal colectiv pentru
gaze de ardere cu exhaustor
final, unic pentru toate modulele
instalate. Acest sistem poate fi
desfãºurat pe lungimi de 12, 18, 24
metri lungime;

� INFRA BAF USV: module radi-
ante în formã de „U“, racordate la un

canal colectiv pentru gazele de
ardere, cu exhaustor final, unic pen-
tru toate modulele instalate; 

� INFRA BAF MC: module
etanºe cu lungimi diferite ºi numãr
variabil de arzãtoare BAF 28/45 kW;
în funcþie de aplicaþie acestea sunt
destinate serelor ºi fermelor zooteh-
nice, cu înãlþimi reduse. Modulele au
un sistem de liftare special gândit
pentru aceste aplicaþii. 

Cuptoare industriale INFRA BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea

diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:

� uscarea diverselor materiale:
piese metalice, plastice, produse
agricole, forme ºi miezuri de turnãto-
rie, marmurã;

� încãlzirea diverselor tipuri de

lichide cu schimbãtoare de cãldurã

imersate, nisipul pentru turnãtorii ºi

alte substanþe granulate, diverse

materiale în vederea vopsirii etc.

SYSTEMA ROMÂNIA vã stã la

dispoziþie cu orice informaþie din

domeniu, consultanþã, studii de

fezabilitate. �





Stop improvizaþiilor!
COªURI DE FUM PERFORMANTE
Coºurile de fum sunt componente importante ale unei

instalaþii de încãlzire. Ele au rolul de a evacua în deplinã

siguranþã, deasupra acoperiºurilor, fumul ºi gazele de

ardere toxice, provenite din diferite surse de cãldurã. 

Statisticile aratã cã, în anul 2006, coºurile de fum

defecte sau necurãþate au fost cauza a peste 1.500 de

incendii produse, în urma cãrora s-au înregistrat

pagube materiale importante ºi au decedat 23 de per-

soane, dintre care 2 copii. Numãrul deceselor cauzate

de intoxicaþii cu monoxid de carbon este de 69, dintre

care 5 au fost copii.

Caracteristicile coºurilor de fum, respectiv înãlþimea ºi

secþiunea, vor fi stabilite doar de cãtre specialiºti.

Materialele din care se executã trebuie sã fie de calitate

corespunzãtoare, adicã sã dispunã de certificate de con-

formitate, din care sã rezulte cã sunt adecvate utilizãrii în

acest scop. 

Din punctul de vedere al exploatãrii, coºurile de fum

vor fi prevãzute la bazã, obligatoriu, cu o uºiþã de curãþire

pentru verificarea secþiunii libere ºi curãþirea periodicã a

canalului de fum.

Sistemele de coºuri de fum prefabricate în trei

straturi au urmãtoarea componenþã:

� tubulaturã interioarã din ºamotã; 

� plãci de vatã mineralã bazalticã, semirigidã ºi

incombustibilã; 

� mantale exterioare, turnate din beton uºor.

Aceste tipuri de coºuri de fum prezintã avantaje

multiple, cum ar fi:

� tiraj optim, funcþionarea sursei de cãldurã la randa-

ment maxim, reducerea consumului de combustibil ºi,

implicit, a costurilor pentru cãldurã;

� siguranþã la foc (incendiu), rezistenþã la ºocuri termice;

� etanºeitate la scãpãrile de gaze arse toxice;

� rezistenþã la coroziunea chimicã cauzatã de condensul

acid format în canalul de fum;

� montaj simplu ºi rapid, un coº pentru o casã putând

fi ridicat în maximum 2–3 zile.

Prin prevederea unui asemenea tip de coº de fum, se

asigurã confortul termic ºi siguranþa casei ºi familiei

proprietarilor pe termen lung, producãtorii acordând o

garanþie pentru materiale de 30 de ani. �

Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti Fedo SRL 021 – 314.80.22

Miv SRL 021 – 242.82.77
Tavicom SRL 021 – 318.74.30

Alba Iulia Vimed SRL 0258 – 817.988
Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078
Bacãu Dedeman SRL 0234 – 513.330

Estbau SRL 0334 – 401.938 
Bistriþa Stilex Prima SRL 0263 – 231.453
Botoºani Totex SRL 0231 – 533.777
Braºov Analit SRL 0268 – 335.771
Buºteni Dystom SRL 0244 – 321.772
Buzãu Constam SRL 0238 – 722.230
Cluj-Napoca Credo Group SRL 0264 – 598.963

DVI Construct SRL 0723 – 612.087
Constanþa Narcom SRL 0241 – 691.092

Refrom Nav 0241 – 510.231
Craiova Sarcon SRL 0251 – 434.341 
Focºani Hard Industry SRL 0237 – 230.440
Iaºi Status SRL 0232 – 210.843
Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266 – 311.057
Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885
Piteºti Alvvimar SRL 0248 – 286.947
Ploieºti Concret C-þii SRL 0244 – 515.867
Râmnicu Vâlcea Proterm SRL 0250 – 714.638
Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211
Sibiu Unimat SRL 0269 – 560.216

Ambient SRL 0269 – 229.630
Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249 – 411.564
Suceava Dedeman SRL 0230 – 206.341

Lider SRL 0230 – 526.534
Târgoviºte Dedeman Târgoviºte 0345 – 401.050
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265 – 261.941
Timiºoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004
Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754

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
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Economisirea energiei termice
UTILIZAREA REPARTITOARELOR DE COSTURI LA CLÃDIRILE DE LOCUIT

prof. dr. ing. L. MIHÃESCU, ing. R. POPESCU, as. ing. C. CIOBANU

Toate aspectele tehnice ºi eco-
nomice legate de repartitoarele de
costuri sunt conforme Legii serviciilor
comunitare de util itãþi publice
nr. 51/2006 ºi Legii serviciului public
de alimentare cu energie termicã
nr. 325/2006. Regulamentul cadru al
serviciului public de alimentare cu
energie termicã se aplicã la proiec-
tarea, recepþionarea, exploatarea ºi
întreþinerea instalaþiilor din sistemele
de alimentare cu energie termicã.
Serviciul de alimentare cu energie ter-
micã se înfiinþeazã ºi se organizeazã
la nivelul tuturor localitãþilor care dis-
pun de o infrastructurã tehnico-edili-
tarã specificã.

Grup de mãsurare a energiei ter-
mice este definit ansamblul format
din totalitatea instalaþiilor supuse
controlului metrologic legal, care
mãsoarã cantitatea de energie
termicã furnizatã unui utilizator.

Conform articolului 276 din
Regulament, furnizorul va preciza
principalele activitãþi ºi durata aces-
tora în vederea defalcãrii consumului
pe utilizator.

Relaþia contractualã furnizor-uti-
lizator se materializeazã la nivelul

branºamentului, în punctul de deli-
mitare a instalaþiei; în cazul clãdirilor
tip condominiu având branºamente
ºi instalaþii interiore comune, indife-
rent de destinaþie.

Deoarece indicaþia cititã de
repartitor nu reprezintã o unitate de
mãsurã a cãldurii, ci o mãrime adi-
mensionalã proporþionalã cu aceastã
cãldurã, repartitoarele nu figureazã
pe lista echipamentelor supuse con-
trolului metrologic.

Repartitoarele au certificate de
conformitate cu normele europene
ºi standardele române în vigoare
EM 834 ºi EM 835.

Se monteazã pe orice tip de
calorifer în poziþie bine stabilitã con-
form standardelor în vigoare, fiind
sigilate împotriva demolãrii sau inter-
venþiei neautorizate.

La montaj, se mãsoarã calorife-
rele pentru a indica precis tipul ºi
puterea lor termicã. Datele de identi-
ficare ale caloriferului: tipul, mate-
rialul, dimensiunile, numãrul de
elemenþi, seria repartitorului ºi
diametrul robinetului termostatic
sunt trecute în fiºa de montaj cores-
punzãtoare fiecãrui apartament.

Reparti-
torul poate

asigura o bunã
mãsurare a can-

titãþii de energie termicã pentru o
perioadã de 10-12 ani, în condiþiile
în care este exploatat corect ºi
este însoþit la montaj de robinetul
termostatic.

Afiºajul repartitorului de costuri
aratã indicele de consum înregis-
trat la ultima datã programatã,
indicele de consum curent ºi seria
repartitorului.

Robinetul termostatic regleazã
cantitatea de cãldurã primitã de
calorifer, permite reglarea diferitã a
temperaturii în fiecare încãpere ºi
menþine constantã aceastã tempe-
raturã, în mod automat, fãrã inter-
venþia locatarului.

Pentru a permite reglajul eficient
ºi controlul individual al consumului
de cãldurã din apartament, se mon-
teazã un robinet termostatic pe
fiecare calorifer.

În conformitate cu legislaþia în vigoare privind  mãsurile speciale de reabilitare termicã a clãdirilor de
locuit multietajate, pentru creºterea eficienþei energetice a instalaþiilor interioare de încãlzire s-au montat
repartitoare de costuri ºi robinete termostatice la corpurile de încãlzire din apartamente.

Repartitorul de costuri este un instrument care permite determinarea ºi contorizarea unei mãrimi pro-
porþionale cu consumul individual de energie termicã dintr-o încãpere. Senzorii sãi mãsoarã temperatura
de la suprafaþa radiatorului, precum ºi temperatura aerului ambiant, valoarea aferentã fiind direct
proporþionalã cu temperatura agentului termic într-o perioadã de timp (de regulã citirea repartitoarelor se
face la intervale de 30 zile când se mãsoarã de cãtre furnizori consumul de energie termicã pe bloc).
Indicarea repartitorului este obþinutã pe baza diferenþei dintre cele douã temperaturi. Repartitorul evidenþiazã
doar cãldura provenitã de la calorifer.

continuare în pagina 66�
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Spre deosebire de robinetele
obiºnuite, asigurã reducerea con-
sumului de cãldurã prin închiderea
caloriferului la atingerea temperaturii
dorite în încãpere ºi redeschiderea
acestuia când temperatura scade
sub valoarea aleasã. Mai mult,
creºterea temperaturii interioare
datoratã altor surse de cãldurã (cãl-
dura emanatã de soare, de aparate
electrocasnice, de persoane etc.)
este sesizatã de robinetul termosta-
tic, realizându-se astfel economii
însemnate de energie prin creºterea
funcþionãrii inutile a caloriferului.
Montajul se face simplu, înlocuind
vechiul robinet cu noul robinet ter-
mostat fãrã modificãri ale instalaþiei.

Robinetul este inscripþionat cu
5 trepte de reglaj de la 1 la 5,
corespunzãtoare unor valori de
temperaturã.

Prin rotirea robinetului, se alege
treapta de reglaj corespunzãtoare
temperaturii dorite în încãpere.

Poziþia 3 corespunde unei tem-
peraturi de aproximativ 20 0C, care
este optimã atât din punctul de
vedere al confortului, cât ºi al eco-
nomiei de cãldurã.

Închiderea robinetului cores-
punde poziþiei * – protecþie la îngheþ
ºi asigurã o temperaturã medie
de 6-8 0C, pentru a evita îngheþul
instalaþiei.

Consumul de cãldurã pe bloc
conþinut în factura de energie ter-
micã a furnizorului, împreunã cu
unitãþile citite pe repartitoare, se
introduce în programul de calcul.

Consumul de cãldurã al unui
apartament se obþine ca parte din
consumul total al imobilului prin
împãrþirea acestuia fiecãrui aparta-
ment, proporþional cu numãrul de
unitãþi citite pe repartitor, prin
scoaterea cotei comune (CC).

Cota comunã (CC) este definitã
ca raportul dintre suprafaþa echivalent
termic pentru spaþiile comune (SETSC)
ºi suprafaþa echivalentã termic pen-
tru suprafaþa totalã (SETST).

Prin aplicarea acestei relaþii, pen-
tru un bloc de locuinþe se obþine pen-
tru cota comunã o valoare egalã cu
6-12% (CC = 6-12%).

Recomandãrile privind utilizarea
robinetelor termostatului au în vedere
urmãtoarele situaþii:

� în cazul plecãrii de acasã pen-
tru o perioadã mai îndelungatã, se
recomandã poziþia * numitã ºi poziþia
de protecþie împotriva deteriorãrii ºi
îngheþului. Aceastã poziþie este
folositã ºi la aerisirea încãperii;

� în cazul în care se locuieºte
predominant într-o anumitã încãpere,
se recomandã totuºi ca temperatura
în camerele nelocuite sã nu fie
reglatã la valoarea apropiatã de
închiderea completã poziþia *, ci la
valori minime poziþia 1 (12 0C) sau
poziþia 2;

� nu se acoperã caloriferele ºi
capetele termostatice cu draperii
groase sau mobilã. Pentru a asigura
circulaþia corectã a aerului în
încãpere, nu se aºazã mobilier la
distanþe mici de calorifere.

Valoarea redusã a cotei comune
amplificã de regulã diferenþa valoricã
a plãþii dintre apartamentele încãlzite
la extreme (foarte puþin ºi la maxi-
mum) prin acþionarea ventilelor
termostatate.

ANALIZA POSIBILITÃÞILOR
DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
TERMICE DUPÃ MONTAREA

REPARTITOARELOR DE COSTURI
Pentru analizã, s-a luat în consi-

derare un bloc cu parter ºi 4 nivele ºi
8 scãri cu apartamente cu 2, 3, 4
camere, la care, în toamna anului
2006, s-au montat la 79 aparta-
mente repartitoare de costuri tip
Techem, cu citire localã, dotate cu
robinete termostatice tip Honeywell.

La montarea repartitoarelor, din
cele 100 apartamente ale blocului,
13 erau debranºate de la sistemul
centralizat de încãlzire ºi dotate cu
centrale termice de apartament, iar
8 apartamente au refuzat montarea
repartitoarelor de costuri.

Pânã la montarea repartitoarelor
de costuri, consumul de cãldurã pe
fiecare apartament s-a stabilit dupã
suprafaþa echivalentã termic (m2) a
acestuia, evident apartamentele cu
4 camere având cea mai mare
suprafaþã echivalent termicã.
Apartamentele la care s-au montat
centrale de apartament nu au mai
participat la plata facturii de cãldurã.

Conform programului ºi meto-
dologiei de calcul a firmei care a
montat repartitoarele (program ºi
metodologie însuºite de asociaþie),
s-au stabilit urmãtoarele aspecte:

� pentru apartamentele care au
refuzat montarea repartitoarelor de
costuri, consumul de cãldurã se cal-
culeazã în funcþie de consumul
maxim de unitate pe m2 al aparta-
mentelor care au montat reparti-
toare, la care s-au adãugat 15% (s-a
considerat cã dupã montarea repar-
titoarelor se vor realiza economii la
toate apartamentele); se face men-
þiunea cã, prin Ordinul 91 din
20.03.2007 pentru aprobarea Regu-
lamentului cadru al serviciului public
de alimentare cu energie termicã,
emitent Autoritatea Naþionalã de
Reglementare pentru servicii publice
de Gospodãrie Comunã (ANRSC),
aceste elemente de calcul sunt
normate, asociaþiile de proprietari
trebuind sã aplice corect repartiþia
costurilor – a se vedea Secþiunea III
art. 287;

� procentul luat în calcul la con-
sumul comun aferent instalaþiei de
încãlzire din afara apartamentelor
(þevi, schimbãtoare de cãldurã), dar
ºi þevile verticale din interiorul aparta-
mentelor (introducerea ºi ieºirea apei
din calorifer), a fost iniþial 20%, dupã
care s-a redus la 15%. Acest procent
s-a aplicat la toate apartamentele,
inclusiv la cele care au montat
centrale de apartament;

� pentru apartamentele defavo-
rizate din punctul de vedere al
aºezãrii în structura blocului (parter,
ultim etaj etc.), s-au aplicat coefi-
cienþii de corecþie (0,8-0,9) la valorile
citite pe repartitoare.

� urmare din pagina 64
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Factura de platã privind con-
sumul de cãldurã pentru perioada
noiembrie 2005–martie 2006 (5 luni),
când s-a funcþionat fãrã repartitoare
de costuri, a fost de 81.393 lei,
repartizatã astfel:

� apartamentele cu 4 camere –
1216 lei;

� apartamentele cu 3 camere –
985 lei;

� apartamentele cu 2 camere –
698 lei.

Factura de platã privind con-
sumul de cãldurã pentru perioada
noiembrie 2006–aprilie 2007 (6 luni),
când s-a funcþionat cu repartitoarele
de costuri, a fost de 51.162 lei.

Funcþionarea cu repartitoare de
costuri a condus la o economie de
30.231 lei, ceea ce a reprezentat o
reducere a facturii de întreþinere cu
circa 37%.

Pentru perioada noiembrie 2006
– aprilie 2007, factura de 51.162 lei
la funcþionarea cu repartitoare de
costuri s-a repartizat pe apartamen-
tele din bloc conform tabelului 1.

Pentru apartamentele la care nu
s-au montat repartitoare de costuri,
s-au calculat urmãtoarele sume:

� apartamentele cu 4 camere –
2008 lei;

� apartamentele cu 3 camere –
1642 lei;

� apartamentele cu 2 camere –
1260 lei.

Costurile mari la apartamentele
fãrã repartitoare s-au datorat, în
principal, consumului de cãldurã
foarte mare, înregistrat la un aparta-
ment cu douã camere (782 lei).

În general, cu mici excepþii, la
toate apartamentele la care s-au
montat repartitoare de costuri s-a

redus costul facturii de încãlzire
raportat la perioada 2005-2006. În
acest context, trebuie semnalate
deficienþele apãrute la unele robi-
nete termostatice care au rãmas
deschise în anumite poziþii, ca
urmare a blocãrii cu impuritãþi din
circuitul apei. A fost necesarã inter-
venþia personalului firmei (firma a
asigurat garanþie la echipamentele
livrate ºi asistenþã tehnicã pentru o
perioadã de 36 luni) pentru deblo-
carea cursei tijei ventilului.

Un alt aspect semnalizat la robi-
netele termostatice care se gãsesc
pe poziþia * (închis) aratã cã, în sezonul
rece, la deschiderea ferestrei pentru
aerisire, în mod automat se deschide
robinetul termostatic ºi se încãlzeºte
caloriferul. Se înregistreazã astfel
consum de cãldurã (intrã în funcþi-
une repartitorul de costuri).

La poziþia * (închis) a robinetului
termostatic, cu toate cã mai trece o
cantitate de apã prin calorifer pentru
menþinerea temperaturii de 6-8 0C în
acesta, nu s-a mai înregistrat con-
sum de cãldurã la repartitorul de
costuri. Aceastã situaþie avantajeazã
pe cei care economisesc cãldura ºi
dezavantajeazã pe cei care con-
sumã cãldurã.

Cele arãtate au dorit sã evi-
denþieze aspectele legate de unele
regimuri de funcþionare ale robinetului
termostatic ºi repartitoarelor de cos-
turi, care au dus la creºterea nejusti-
ficatã a costurilor facturii de încãlzire
la unele apartamente.

Metodologia ANRSC de calcul la
data analizei avea un caracter orien-
tativ ºi nu s-a aplicat. Totuºi, se
remarcã faptul cã firmele furnizoare
de repartitoare preferã sã sta-
bileascã, în înþelegere cu asociaþiile

de proprietari, un procent cuprins
între 10 ºi 30% pentru consumul de
cãldurã, aferent pãrþilor comune.
Aplicarea unui procent mic de cãl-
durã pentru pãrþile comune deza-
vantajeazã acele apartamente care
au un consum individual de cãldurã
mai mare. Din statistica prezentatã,
s-a vãzut cã cele mai avantajate
apartamente de reducerea costului
facturii de încãlzire au fost aparta-
mentele cu 4 camere. Dacã s-ar fi
aplicat un procent mai mare de con-
sum de cãldurã al pãrþilor comune,
s-ar fi diminuat avantajul acestor
apartamente.

Analiza regimurilor de funcþio-
nare cu repartitoarele de costuri a
pus în evidenþã ºi necesitatea echili-
brãrii instalaþiei de încãlzire la toate
sarcinile ºi în special la scara 3.

CONCLUZII
Dupã montarea repartitoarelor de

costuri, s-a obþinut o reducere însem-
natã a costului facturii de încãlzire la
majoritatea apartamentelor, dar mai
ales la apartamentele cu suprafeþe mai
mari, cum sunt cele cu 4 camere.

Investiþia pentru montarea repar-
titoarelor de costuri (circa 100 lei/
calorifer) s-a amortizat din primul an,
pentru majoritatea apartamentelor.

Rãmâne un mare semn de între-
bare referitor la importanþa cotei
comune ºi la corecta sa calculare.

Problemele semnalate aratã cã,
pentru blocurile existente, soluþia
poate sã fie avantajoasã dar, pentru
blocurile noi, soluþia care ar trebui
adoptatã este alimentarea cu cãl-
durã pe orizontalã ºi introducerea
contoarelor de cãldurã cu utilizarea
robinetelor termostatice ºi preve-
derea în amonte de acesta a câte
unui robinet de închidere. Aceastã
soluþie rezolvã ºi controversata
problemã legatã de repartizarea
consumurilor pe costurile comune ºi
costurile individuale. �

Tabelul 1

* la scara 3 a blocului din cele 9 apartamente cu 3 camere, la 4 apartamente s-au montat centrale
de apartament, iar valoarea medie a consumului a fost de 524 lei.

� urmare din pagina 66



Lucrãri de hidroizolaþie
ºi hidrotermoizolaþie

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

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

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

TIONAL (Ham – Belgia):
� Gama ARMOUR – membrane

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

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

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

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

� Gama VINALAN – membranã PVC;

� Gama SPECTRAROOF –
membranã TPE – poliolefinã
termoplasticã elastomericã.

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

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

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

NOU: hidroizolaþii la fundaþii
cu produsul SIKA – IGOLFLEX 

Avantaje:
� aderenþã totalã pe suprafaþa

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

(produsul este pulverizat cu pompa
de mare presiune).

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

Lucrãri de referinþã executate
de MEDIA CITY HP:

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

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

altele. �

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

E-mail: office@mediacityhp.ro
www.mediacityhp.ro
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Hidroizolaþii
la fundaþii, subsoluri, rezervoare de apã, 
structuri de inginerie civilã, piscine,
poduri, rezervoare de apã potabilã etc.

Cu produsele SUPERFLEX D1 ºi

SUPERFLEX D2, domeniul de uti-

lizare al hidroizolaþiilor minerale a

cãpãtat o nouã dimensiune. Pentru

cã SUPERFLEX D1 / D2 conferã

siguranþã ºi în cazul celei mai mari

solicitãri ºi rãmâne flexibil ºi pe supra-

feþe de aplicare cu risc de crãpare.

Un alt avantaj este productivi-

tatea mare, care rezultã din apli-

carea simplã ºi rapidã. Pentru cã

SUPERFLEX D1 este monocompo-

nent – pur ºi simplu amestecaþi cu

apã – ºi gata.

Superflex D1 se dovedeºte astfel

a fi foarte comod de utilizat.

SUPERFLEX D1 / D2 este reco-

mandat pentru interioare ºi exterioare,

de exemplu pentru hidroizolarea

pereþilor exteriori ai subsolurilor,

fundaþiilor, rezervoarelor, suprafeþelor

pereþilor ºi pardoselilor în spaþii

umede sau cu apã. Este adecvat ºi

pentru hidroizolarea soclurilor contra

stropilor de apã, ºi ca hidroizolaþie ori-

zontalã sub pereþi, precum ºi ca

hidroizolaþie intermediarã în zona fun-

daþiei în cazul construcþiilor noi, sau la

hidroizolarea ulterioarã.

Avantaje SUPERFLEX D1:

� aplicare rapidã ºi simplã;

� întãrire fãrã contracþii;

� impermeabil la apã, chiar ºi în

cazul apei sub presiune;

� preia fisurile de minimum 0,4 mm;

� rezistent la îngheþ ºi îmbãtrânire;

� monocomponent;

� poate fi acoperit cu plãci de

gresie ºi faianþã;

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

� întãrire ultra rapidã: reacoperire

dupã numai 90 min.;

� trafic pietonal sau montare de

plãci  ceramice la numai 4 ore de la

aplicare;

� întãrire independentã de

condiþiile meteo, chiar ºi în lipsa

aerului;

� întãrire fãrã contracþii sau fisuri,

chiar dacã este supus vântului

puternic sau UV;

� aderenþã excelentã, inclusiv la

substrat umed;

� impermeabil la apã, inclusiv

la apã cu presiune;

� preia fisuri mai mari de 1 mm,

chiar ºi la temperaturi reduse;

� rezistenþã la UV, îngheþ ºi la

îmbãtrânire;

� sistem hidroizolaþii ºi placãri

ceramice cu adezivul f lexibi l

DEITERMANN KM FLEX more,

KM FLEX etc.

DEITERMANN DS se utilizeazã

pentru hidroizolarea substratului

mineral fãrã r isc de f isurare.

DEITERMANN DS este potrivit

pentru interioare ºi exterioare. Astfel

SUPERFLEX D1 / D2 ºi DEITER-

MANN DS permit hidroizolarea

sigurã ºi protecþia construcþiilor în

urmãtoarele cazuri:

� umiditatea solului;

� apã de suprafaþã ºi de infiltrare

fãrã presiune;

� apã cu presiune (adâncime 3 m)

în cazul substratului din beton;

� rezervoare pânã la 15 m

coloanã de apã (hidroizolare interioarã).

Stabilirea tipului de solicitare la

apã trebuie sã se realizeze înaintea

executãrii hidroizolaþiei, cât mai

devreme cu putinþã. Se poate aplica

pe suprafeþele curate ºi sãnãtoase de

beton ºi zidãrie, precum ºi pe

suprafeþe de tencuialã din ciment.

Aplicarea se realizeazã în douã–trei

straturi, fiecare cu acoperire completã.

SUPERFLEX D1 / D2 ºi DEITER-

MANN DS pot fi acoperite în zona

soclurilor ºi cu o tencuialã. În acest

scop se aplicã un strat pulverizat de

DEITERMANN AS Fix. Pe hidroizo-

laþiile cu SUPERFLEX D1 / D2 ºi

DEITERMANN DS se poate circula

pietonal deja dupã 24 ore, ºi dupã

3 zile suportã solicitãri mecanice.

Solicitarea la apã a stratului de hidro-

izolaþie se poate realiza dupã 7 zile.

Pentru hidroizolarea colþurilor ºi a

rosturilor în cazul apei fãrã pre-

siune, sunt disponibile benzile de

etanºare SUPERFLEX. Acestea se

pot insera simplu ºi sigur în stratul

de SUPERFLEX D1 / D2. �

Turn de apã

Hidroizolaþie orizontalã sub pereþii subsolurilor

Hidroizolaþia soclurilor împotriva stropirii

BUCUREªTI TRADING SA
The Grand Offices Marriott

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

e-mail: office@bucurestitrading.ro, deitermann@b.astral.ro
web: www.bucurestitrading.ro, www.deitermann.ro







� Revista Construcþiilor � decembrie 200774

Consolidarea terasamentelor ºi versanþilor pe DN1,
la Posada

CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE

� Lucrarea de consolidare s-a
realizat pe DN1 între km 114+700 ºi
km 115+000 unde, în urma precipi-
taþiilor din primãvara anului 2006, au
apãrut crãpãturi transversale ºi tasãri,
miºcarea pe verticalã depãºind
50 cm.

� Pentru lucrãrile de consolidare
s-au realizat 18 bucãþ de coloane din
beton armat cu D = 1.500 mm, cu
lungimi cuprinse între 16 ºi 18 m.
Forarea s-a realizat cu instalaþie
LEFFER, de ultimã tehnologie.

� Coloanele s-au executat în
spatele bolþilor cu pilaºtri care erau
antrenaþi în alunecare. Capetele
superioare ale coloanelor sunt soli-
darizate prin radiere din beton armat
B300, cu înãlþimea = 1,60 m, cu con-
sola de 1,50 m.

� Zidul de rambleu cu consolã s-a
executat pe o lungime de 198 ml, pe
tronsoane de 6 m lungime, dupã
realizarea tiranþilor verticali din fun-
daþia zidului ºi a celor înclinaþi din

elevaþia acestuia. Înãlþimea zidului
variazã între 2 ºi 2,5 m, în funcþie
de natura terenului; pentru a rezista
la acþiunea materialului antidera-
pant, zidul a fost protejat cu vopsea
anticorozivã.

� Pentru înlãturarea cauzelor
care au produs instabilitate în zonã,
s-a executat un sistem de drenaj
atât în debleu, cât ºi în rambleu,
constituit din drenuri forate orizontal
– cu lungimea de 6 m, respectiv 15 m –
în lungime totalã de 3.400 ml.

� Noua structurã rutierã este for-
matã din covor asfaltic în trei straturi:
14 cm mixturã AB2, 8 cm binder
BAD 25 ºi 4 cm strat de uzurã BA 16.

� A fost refãcut sistemul de
scurgere a apelor pe partea dreaptã
a drumului, prin executarea unui
ºanþ trapezoidal. Pentru dirijarea
apelor de pe versant, s-au realizat
douã camere de cãdere.

� Societatea Vectra Service a
executat în regim de urgenþã, cu
seriozitate ºi profesionalism, o
lucrare de calitate foarte bunã. �

ANTREPRENOR: VECTRA SERVICE SRL, Braºov
BENEFICIAR: CNADNR – DRDP, Bucureºti

PROIECTANT: IPTANA SA, Bucureºti
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În acest sens, compania a obþinut
certificarea de cãtre firma Qualitas SA
a sistemelor de management de mediu,
conform SR EN ISO 14001:2005 ºi
de sãnãtate ºi securitate ocupaþio-
nalã, conform OHSAS 18001:2004.

„Având în vedere tendinþa actu-
alã a pieþei adezivilor de înlocuire a
solvenþilor organici cu dispersii
apoase, precum ºi caracterul obliga-
toriu al reducer i i  emis i i lor  de
compuºi organici volatili pentru activi-
tãþile de fabricaþie a lacurilor, vopse-
lelor ºi adezivilor, compania noastrã

ºi-a sporit eforturile de cercetare
pentru crearea unei game de pro-
duse ecologice care sã le înlocu-
iascã pe cele tradiþionale pe bazã de
solvenþi. 

Ca urmare a preocupãrii pentru
sãnãtatea angajaþilor noºtri, a clien-
þilor, a companiilor ce activeazã în
vecinãtatea noastrã ºi a întregului
mediu înconjurãtor, a apãrut ºi vari-
anta ecologicã pentru Prenadez,
marca noastrã înregistratã de peste
40 de ani“ – a fost declaraþia echipei
manageriale Anticorosiv.

Astfel, la sfârºitul anului trecut, a
fost lansat pe piaþã ECOPRENADEZ,
un adeziv policloroprenic în disper-
sie apoasã, produs ecologic care nu
conþine solvenþi ºi nu emite mirosuri
neplãcute, putând fi utilizat în spaþii
închise.

Adezivul lipeºte un numãr larg de
materiale, precum: cauciuc, linoleum,
mochetã, piele, piele sinteticã, textile
– între ele sau pe suporturi din lemn,
beton ºi zidãrie ºi, în plus faþã de cla-
sicul Prenadez, lipeºte hârtie, carton,
spumã PU, polistiren.

Calitatea îmbinãrilor diverselor
materiale cu ECOPRENADEZ este
succint redatã în tabelul 1.

Avantajele uti l izãri i  ECOPRE-
NADEZ-ului:

� consumul este mult redus – de
1,5 ori pânã la 2,5 ori – în funcþie de
calitatea suportului ºi tipul materi-
alului de lipit;

� nu mai sunt necesare câte
douã straturi aplicate pe materialul
de lipit ºi pe suport, unul singur pe
fiecare fiind suficient;

� timpul de aºteptare pânã la
îmbinarea celor douã materiale
de lipit este mai scurt cu circa
10 minute;

� are un corp solid de 2,5 ori mai
mare decât Prenadezul, deci este
mai consistent;

� asigurã forþe de lipire sensibil
mai mari decât „ruda sa mai
vârstnicã“;

� nu este toxic nici pentru mediul
înconjurãtor ºi nici pentru oameni.

Tuturor  celor  obiºnui þ i  cu
„Prenadezul“ ºi, nu numai lor,
le recomandãm sã utilizeze noul
ECOPRENADEZ.

Încercaþi-l ºi veþi fi uimiþi de
calitatea sa cu totul specialã! �

Nou adeziv ecologic: ECOPRENADEZ 

Provocarea pe care o reprezintã alinierea la standardele UE privind protecþia mediului face ca
echipa de profesioniºti de la Anticorosiv SA sã fie continuu preocupatã de îmbunãtãþirea proceselor de
fabricaþie, în vederea obþinerii unor produse în condiþii de securitate ºi sãnãtate în muncã.

Tabelul 1: Calitatea îmbinãrilor cu ECOPRENADEZ
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Protecþia la foc cu sisteme de plafoane – AMF

PROTECÞIA LA FOC A ELEMENTELOR STRUCTURALE
În cazul protecþiei la foc a elementelor structurale, este

clasificat la foc plafonul suspendat, împreunã cu planºeul
existent, precum ºi întreaga construcþie. Plafoanele AMF -
Thermatex ating, în funcþie de tipul de planºeu, clasificãri
ale elementelor de construcþie de F30 panã la F120.

PROTECÞIE AUTONOMÃ LA FOC
Plafoanele autonome de protecþie ºi durata de rezis-

tenþã la foc se verificã, independent de tipul de planºeu
care se aflã deasupra acestuia.

Ele asigurã o rezistenþã la foc de pânã la 90 minute, atât
pentru direcþia de acþiune a focului de sus, cât ºi de jos.

Pentru cerinþe speciale, am dezvoltat plafoanele spe-
ciale de protecþie la foc:

� sistem F30 sub grinzi cu zãbrele din lemn;
� sistem F90 sub planºeu de lemn ºi sub planºeu din

tablã cutatã trapezoidal;
� Ventatec F30;
� F30 uno/+ metal;
� F30 dual/+ metal;
� F90 dual/+ metal;
� F30 mono/+ metal.
În norma EN 13501-1 sunt clasificate ºi evaluate materi-

alele de construcþie, în funcþie de comportamentul acestora la
foc. În acest sens, sunt impuse cerinþe deosebite pentru
materialele de construcþii, în special pentru suprafeþele ele-
mentelor de construcþie, ca de exemplu: învelitorile de
planºeu – plafoanele suspendate, în ceea ce priveºte
comportamentul acestora la contactul direct cu flãcãrile sau
radiaþia termicã.

Clasificarea materialelor de construcþie, în combustibile
sau incombustibile, nu descrie pur ºi simplu comportamentul
materialului. Reacþia la acþiunea focului depinde de supra-
faþã, formã, liant, tehnica de prelucrare etc.

Astfel, certificãrile sunt valabile numai pentru materi-
alele de construcþii sau combinaþii ale acestora, care sunt
verificate. De aceea, alte configuraþii pot sã redea o cu totul
altã imagine nefavorabilã despre materialele combustibile,
în ceea ce priveºte comportamentul la foc.

Clasa de combustibilitate A2-s1,d0 corespunde denumirii
oficiale în construcþii de „incombustibil“.

Plãcile AMF – Thermatex sunt clasificate ca „incom-
bustibile“, conform EN 13501-1, cu A2-s1,d0.

Clasa de combustibilitate este marcatã atât pe spatele
fiecãrei plãci, cât ºi pe etichetele care se lipesc pe ambalaj.

„Certificatele oficiale de verificare la foc“ se pot trans-
mite la cerere.

Conform EN 1365-2 (solicitarea la foc „de jos“), precum ºi
EN 1364-2 (solicitarea la foc „de sus“), în vederea obþinerii
fiecãrei clase de rezistenþã la foc, o importanþã relevantã nu
o reprezintã numai plafoanele suspendate, ci ºi întreaga con-
strucþie, ce cuprinde planºeul situat deasupra, elementele
integrate, cum ar fi: lãmpile, difuzoarele, anemostatele etc.,
care trebuie suspendate separat de planºeu.

Plafonul suspendat ºi planºeul trebuie sã evite, pe cât
posibil de mult, propagarea focului ºi a temperaturilor ridi-
cate. Aceastã perioadã de timp este denumitã duratã de
rezistenþã la foc, ca de exemplu >30 minute.

Conform normei EN 1363-1, prin respectarea criteriilor
de verificare, aceastã duratã de rezistenþã la foc este
definitã în clasele de rezistenþã la foc.

SISTEM F30 SUB GRINZI CU ZÃBRELE DIN LEMN
Odatã cu dezvoltarea continuã ºi reverificarea sistemului,

deja consacrat, F30 sub grinzi cu zãbrele din lemn, cu plãci
având canturile drepte sau semiîngropate, am obþinut nu
numai un avantaj tehnic decisiv pe piaþa de desfacere, ci ºi
o serie de efecte benefice de raþionalizare.

Astfel, se profitã din toate punctele de vedere!

Protecþia la foc înseamnã prevenirea formãrii ºi rãspândirii focului ºi a fumului. ªi, pentru cã viaþa este bunul
cel mai de preþ, în vederea securitãþii oamenilor care se aflã într-o clãdire, este necesar sã fie îndeplinite
cerinþele în ceea ce priveºte durata de rezistenþã ºi comportarea la foc a produselor de construcþie, în conformi-
tate cu diferitele clasificãri instituite.

Calitatea materialelor de construcþii folosite este, deseori, decisivã, în limitarea apariþiei ºi extinderii unui
eventual incendiu, astfel încât sã se intervinã rapid ºi eficient. Este important sã se garanteze suficientã sigu-
ranþã echipelor de stingere a focului ºi de salvare, pentru ca acestea sã poatã evacua persoanele aflate în
clãdire ºi sã asigure eventualele bunuri de valoare.

În cazul clãdirilor publice, proprietãþile cãilor de evacuare sunt reglementate de ordonanþa teritorialã privind
protecþia la foc. Astfel, acestea trebuie sã rãmânã intacte ºi etanºe la fum, pentru o anumitã perioadã de timp.
Ele nu trebuie sã conþinã niciun fel de materiale sau amenajãri combustibile ºi se împart în secþiuni proprii de
delimitare la foc.

Prin punerea în aplicare, consecventã, a dispoziþiilor ºi ordonanþelor privind protecþia la foc, din fazele de
proiectare ºi de execuþie, se pot proteja vieþile oamenilor ºi, în acelaºi timp, se pot diminua pagubele materiale.

Clasa de rezistenþã
la foc

Durata de rezistenþã la foc
(în minute)

F30 > 30
F60 > 60
F90 > 90

F120 > 120



AMF a verificat ºi introdus sistemul „C“ cu structura
vizibilã pentru F30 sub grinzi cu zãbrele din lemn, în
en-gross-uri ºi supermarketuri, construcþii de hale sau
fabrici º.a.m.d.

SISTEM F90 sub Lemn/Trapez
Plafonul suspendat – AMF-F90 sub planºeu din lemn sau

tablã cutatã trapezoidal este indicat, în aceeaºi mãsurã, atât
pentru montajul în construcþiile vechi, cât ºi în halele industri-
ale moderne, în special la renovarea clãdirilor vechi cu
planºeu din lemn, unde, în mod frecvent, se pune problema
unei cerinþe ridicate de protecþie la foc.

continuare în pagina 80�
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Cu ajutorul plafonului F90 sub lemn, obþineþi clasa de
rezistenþã la foc F90 ºi în cazul construcþiilor vechi, astfel
încât nu mai este necesarã o placare a grinzilor din lemn.
Dar ºi pentru un montaj sub un acoperiº din tablã cutatã
trapezoidal, cum este cazul utilizãrii acestora în construcþi-
ile industriale moderne, se potriveºte perfect acest plafon.

Sistemele de plafoane cu protecþie autonomã la foc sunt, de
exemplu, „plafoane suspendate uºoare“, care îndeplinesc atât
cerinþele privind solicitarea la foc a spaþiului dintre plafonul sus-
pendat ºi planºeu, cât ºi a spaþiului de sub plafonul suspendat.

Elementele integrate în plafon, cum ar fi: corpurile de
iluminat, trapele de verificare (pentru revizie), difuzoare,
pictograme etc., cât ºi toate racordãrile (de exemplu
racordãrile la pereþii despãrþitori uºori, canale ºi comparti-
mentãri verticale etc.) trebuie, de asemenea, sã fie verifi-
cate la foc ºi clasificate ca atare.

În cazul unui incendiu (foc) dinspre spaþiul de deasupra
plafonului – plenum (aceastã situaþie fiind cea mai
frecventã solicitare la foc) sunt protejate cãile de evacuare,
care se aflã sub plafonul suspendat, pentru 30-90 minute.

Aceste plafoane autonome de protecþie la foc sunt
clasificate ºi încadrate ca „etanºe la fum“.

SISTEM VENTATEC F30
Plafonul funcþional – AMF Ventatec F30 este primul pla-

fon cu protecþie la foc, din fibrã mineralã, verificat conform
normei – EURO EN 1364-2 „cu efect de fereastrã“, care se
poate deschide prin rabatarea pe verticalã ºi culisarea ori-
zontalã a plãcilor, în vederea efectuãrii unor revizii ale

instalaþiilor poziþionate deasupra plafonului. Elementele de
plafon, care sunt rabatabile pe lungime, oferã o eficienþã
maximã în ceea ce priveºte aceste lucrãri de revizie. Pla-
fonul Ventatec F30 de la AMF oferã protecþie atât de sus,
cât ºi de jos ºi, în consecinþã, o siguranþã maximã.

Plafonul este verificat împreunã cu gurile integrate de
ventilaþie pentru acces ºi evacuare a aerului. Atât pentru
montaj, cât ºi pentru demontaj nu sunt necesare niciun fel
de scule speciale! 

SISTEM F30 UNO/+METAL
Avantajul major al sistemului F30 uno constã în faptul cã

asigurã protecþia la foc de sus ºi de jos.

� urmare din pagina 79

continuare în pagina 82�
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Dacã focul se declanºeazã de sus, dinspre spaþiul dintre
plafonul suspendat ºi planºeu, rãmân intacte spaþiile vitale
de evacuare ºi salvare a oamenilor, deci fãrã propagarea
fumului ºi a cãldurii.

Dacã focul se propagã de jos, instalaþiile din plenum
rãmân protejate.

SISTEM F 30 DUAL/+METAL
SISTEM F 90 DUAL/+METAL
Sistemele de plafoane de protecþie autonomã la foc –

AMF - Sistem F30 dual ºi respectiv Sistem F90 dual

îndeplinesc toate cerinþele impuse privind clasificarea ele-

mentelor de construcþie, conform DIN 4102 ºi EN 1364-2,

atât pentru spaþiul dintre planºeu ºi plafonul suspendat, la

acþiunea focului de sus, cât ºi, în cazul declanºãrii focului

de jos, din spaþiul de sub plafonul suspendat.

Astfel, se ia în considerare pericolul izbucnirii unui foc,

deseori neglijat, provocat de existenþa, în spaþiul dintre pla-

fonul suspendat ºi planºeu, a materialelor uºor inflamabile,

cum ar fi: cabluri electrice, þevi ºi cabluri de date.

Datoritã sistemului produs din fabricã pentru un montaj

finit, se realizeazã economii importante, atât în ceea ce

priveºte timpul, cât ºi costurile ridicate de montaj. Prin inter-

mediul profilelor perimetrale speciale în trepte ºi a ele-

mentelor–raster, se monteazã rapid ºi fãrã probleme de

pereþii masivi sau de pereþii de construcþie uºoarã – chiar ºi

în cazul unor deschideri foarte mari între pereþi. Integrarea

unor sisteme de iluminat, verificate ºi rezistente la foc,

reprezintã o condiþie de bazã ºi este rezolvatã în cadrul

detaliilor de echipare ale sistemului.

SISTEM F30 MONO/+METAL

Plafonul autonom de protecþie la foc – AMF – Sistem

F30 mono – oferã, ca o unitate de sistem independentã, un

optim, în ceea ce priveºte siguranþa la foc ºi eficienþa

economicã. Astfel, în cazul unui incendiu ce se propagã

dinspre spaþiul de deasupra plafonului suspendat, plafonul

autonom de protecþie la foc – Sistem F30 mono asigurã

posibilitatea evacuãrii ºi salvãrii personalului existent în

clãdire, iar, invers, în cazul unui incendiu de jos în sus,

oferã protecþia la foc a utilitãþilor ºi a diverselor conducte de

alimentare, care se gãsesc în spaþiul dintre planºeu ºi pla-

fonul suspendat.

� urmare din pagina 80
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CASETÃ DE PROTECÞIE LA FOC PENTRU CORPURI DE
ILUMINAT ªI ELEMENTE INTEGRATE ÎN PLAFONUL SUSPENDAT
– F30/F90

Nu se poate vorbi despre o protecþie la foc fãrã preve-
derea din faza de proiectare sau în faza de montaj a
casetelor de protecþie atât pentru corpurile de iluminat, cât
ºi pentru toate celelalte elemente combustibile, integrate în
plafonul suspendat. Aceste casete speciale sunt con-
fecþionate din fabricã dintr-un material incombustibil –
Thermacor S (plãci din fibrã mineralã bazalticã de densitate
foarte ridicatã), pe formate diferite, în funcþie de rasterul

plafonului, pentru tipurile de lãmpi sau corpuri de iluminat,
care se monteazã direct pe structura metalicã a plafonului.

Toate sistemele de plafoane AMF sunt testate ºi verificate
la foc, prin prevederea ºi montarea acestor casete speciale,
deoarece, în practicã, nu existã niciun plafon casetat sau
continuu (din gips-carton) în cadrul cãruia sã nu se monteze
diverse elemente combustibile, cum ar fi: corpuri de iluminat,
spoturi, difuzoare etc., pe unde flãcãrile ar pãtrunde, în mod
inevitabil, într-un interval de timp foarte scurt.

În situaþia în care elementele combustibile montate în
plafonul suspendat sunt de dimensiuni atipice sau speciale,
casetele de protecþie la foc se pot realiza direct pe ºantier,
la dimensiunile necesare, din materialul – Thermacor S,
menþionat mai sus.

Toate elementele componente ale acestor casete de
protecþie la foc se lipesc între ele cu masã de ipsos, iar
caseta, realizatã astfel, se fixeazã, tot cu ipsos, pe partea
de deasupra plafonului, în zona unde trebuie prevãzutã.

Având o experienþã bogatã, de mai multe decenii, Knauf
AMF – Germania produce diferite sisteme de plafoane cu
protecþie la foc – speciale ºi verificate.

AMF oferã suport ºi servicii prin tehnicienii ºi specialiºtii
sãi, atât în cazul lucrãrilor de construcþii cu cerinþe de pro-
tecþie la foc, cât ºi în fazele de proiectare ºi de execuþie.

Pentru orice solicitare în acest sens, echipa AMF din
România vã stã cu plãcere la dispoziþie. �

� urmare din pagina 82
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Reabilitarea ºi extinderea colectorului I – Braºov

CARACTERISTICI TEHNICE
ªI FUNCÞIONALE

� Colectorul „I“ este un colector
de centurã al oraºului Braºov,
amplasat la limitele de est ºi nord ale
oraºului, care are rolul de a prelua ºi
tranzita apele uzate din localitãþile
Sãcele, Sânpetru ºi Hãrman ºi din
zona adiacentã Timiº–Triaj, cãtre
staþia de epurare a Braºovului.
Lungimea totalã a colectorului este
de cca 5.500 ml.

� O parte a colectorului (1.592 ml)
a fost executatã în perioada 1982-
1987, în soluþie constructivã radier
monolit ºi boltã prefabricatã. Lucrarea
a fost abandonatã ºi a suferit
degradãri, fisuri ale bolþii, prãbuºiri ºi
colmatãri. Reabilitarea pe aceastã
porþiune a constat în curãþirea ºi
matarea fisurilor, supra-armarea
secþiunilor radierului ºi bolþii cu bare
de oþel beton ºi aplicarea unui strat
de rezistenþã de 10-15 cm din torcret
de beton.

� În zona de subtraversare a
celor patru linii CFR: Braºov–Triaj ºi
Braºov–Ciceu, pe o lungime de cca
660 ml, colectorul a fost executat cu
ajutorul unui „scut semimecanizat“;
dupã excavaþia din interiorul aces-
tuia s-au montat prefabricate tip
„Metrou“ de susþinere definitivã, cu
injectarea concomitentã a interspa-
þiilor dintre bolþari ºi teren.

� Pe circa 2.850 ml au fost exe-
cutate lucrãri clasice de canalizare,
cu sãpãturi la zi ºi montajul unor

conducte din tuburi de poliester
armat cu fibrã de sticlã tip HOBAS,
cu diametre cuprinse între 800 mm
ºi 2.200 mm ºi lungime de 6,50 m,
pozate pe un pat de nisip de
egalizare.

� A fost realizatã o camerã de
descãrcare în pârâul Timiºul Sec,
pentru evacuarea volumului exce-
dentar produs de precipitaþiile abun-
dente, prin lucrãri de amenajare ºi
calibrare a albiei pe 600 ml.

� Staþia de pompare din zona
Timiº–Triaj a fost realizatã ca un
cheson dreptunghiular. Accesul în
staþie al apelor uzate se face prin
conducte cu diametrul de  500 mm,
iar evacuarea se face cu ajutorul a
3 pompe de 45 kw, ce pot evacua
1.800 mc/h.

� Conducta de refulare este din
polietilenã cu diametrul de 400 mm,
îmbinatã prin sudurã cap la cap, cu
lungimea totalã de 1.790 m. Conducta
asigurã transportarea apelor uzate
de la staþia de pompare Timiº-Triaj
pânã la colectorul „I“, la cca 100 m în
aval de camera de descãrcare. Pe
traseul conductei de refulare au fost
realizate cãmine de aerisire echipate
cu vane tip ERHARDT ºi cãmine
pentru vane de golire.

� Calitatea lucrãrilor realizate de
Hidroconstrucþia SA prin conceperea
ºi utilizarea unor tehnologii deosebite
a fost apreciatã atât de beneficiar,
cât ºi de proiectant. �

ANTREPRENOR: JOINT VENTURE HIDROCONSTRUCÞIA SA & VATECH WABAG 
BENEFICIAR: Compania „APA“, Braºov

PROIECTANT: PROED SA, Bucureºti
SUBANTREPRENOR: PROMOCOM SA, Braºov
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Certificarea la nivel european ºi naþional
a calificãrii tehnico-profesionale

a operatorilor economici din construcþii
dr. arh. Gheorghe POLIZU – preºedinte al Patronatului Societãþilor din Construcþii,

ing. Ioan BURTEA – preºedinte RNLC Bucureºti,
ing. Ioana SPERLEA – director executiv Quality Cert SA Bucureºti

Apariþia pe piaþa construcþiilor,
dupã anul 1990, a unor operatori
economici, care au introdus în statu-
tul lor activitãþi de construcþii, fãrã a
avea personal de specialitate,
tehnologii adecvate, ºi nici expe-
rienþa necesarã pentru realizarea de
lucrãri care sã asigure cerinþele sta-
bilite prin Legea 10/1995, reprezintã
un pericol la nivel naþional. Sistemul
permisiv utilizat pânã în prezent tre-
buie sã se revizuiascã în sensul
adoptãrii unei noi strategii prin care
sã se permitã accesul pe piaþã a
operatorilor economici din con-
strucþii, în limitele competenþei deþinute,
demonstratã efectiv ºi evaluatã pe
bazã de criterii ºtiinþifice.

În prezent, la nivel european,
sunt prevederi care creeazã un
cadru legislativ apt sã permitã acce-
sul la executarea lucrãrilor din
domeniul public al operatorilor eco-
nomici care îºi dovedesc compe-
tenþa, prin prezentarea de documente
emise de organisme de terþã parte,
recunoscute de autoritatea din
domeniul reglementat construcþii din
statele respective.

În acest sens, la nivelul Uniunii
Europene se aplicã prevederile
Directivei 2004/18/CEE, s-a elaborat
standardul CLC/TS 50349 ºi s-a

iniþiat un proiect de standard euro-
pean EN 13833 care nu a fost fina-
lizat pânã la aceastã datã.

În vederea creºterii nivelului cali-
tativ al construcþiilor, deºi nu s-a
finalizat standardul EN 13833, s-a
instituit în þãrile cu tradiþie din Uniunea
Europeanã principiul certificãrii în
vederea recunoaºterii competenþei
tehnico-profesionale a operatorilor
economici din construcþii, care
funcþioneazã în unele cazuri de
peste 50 de ani (exemplu: Franþa),
cinci þãri – Belgia, Grecia, Italia,
Portugalia ºi Spania au instituit un
sistem de certificare obligatoriu , alte
nouã þãri – Regatul Unit, Elveþia, Franþa,
Finlanda, Germania, Norvegia, Olanda,
Polonia, Suedia – au un sistem
facultativ.

Astfel, la nivel european, deºi nu
este încã adoptatã procedura de
certificare a calificãrii tehnico-profe-
sionale a operatorilor economici din
construcþii, se respectã cadrul nor-
mativ general stabilit prin Directiva
2004/18/CEE ºi se asigurã aplicarea
criteriilor stabilite de aceasta, ºi anume:

� criterii juridice-administrative privind
îndeplinirea condiþiilor de eligibilitate,
legalitatea funcþionãrii, solvabilitate, achi-
tarea taxelor ºi impozitelor;

� criterii economico-financiare
privind justificarea capacitãþii finan-
ciare ºi economice;

� criterii tehnice privind condiþiile
tehnice ce trebuie îndeplinite de
întreprinderile din construcþii pentru
certificarea capacitãþii profesionale,
obþinerea certificatului de calificare
ºi a dreptului pentru înscrierea pe
listele oficiale din care sã rezulte cã
a fost evaluatã ºi a fost certificatã
calificarea profesionalã.

Problema recunoaºterii compe-
tenþei profesionale a operatorilor
economici din construcþii nu este o
noutate, aceastã temã fiind abordatã
de foarte multe ori, în perioada 1995
când s-a înaintat prima formã de
proiect de reglementare pânã la data
actualã când, ca urmare a prelungirii
datelor rezultate din experienþa altor
þãri, precum ºi a apariþiei de stan-
darde ºi alte normative, s-a conceput
un proiect de act normativ, agreat în
principiu de Ministerul Dezvoltãrii
Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor.

În prezent, este în curs de pro-
movare un act normativ care prevede
introducerea pentru prima oarã la
nivel naþional a unei forme de evalu-
are ºtiinþificã a competenþei tehnice
a operatorilor din construcþii.

România, þarã cu condiþii seismice ºi climatice severe, a avut în permanenþã drept obiectiv apãrarea
vieþii oamenilor ºi a avuþiei naþionale, adoptând în acest sens strategii ºi politici menite sã asigure atin-
gerea acestor deziderate.

Intrarea în vigoare în anul 1977 a Legii 8/1977, ca urmare a seismului din 4 martie 1977, ºi adoptarea în
anul 1995 a Legii 10/1995 au permis crearea unui cadru legislativ adecvat promovãrii unui concept nou în
construcþii, precum ºi pentru asigurarea unui nivel tehnic-calitativ conform cerinþelor impuse pe plan
naþional, european ºi internaþional.
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Prevederile proiectului de hotãrâre
de guvern aduc o contribuþie la pro-
cesul de modernizare a legislaþiei
din România, de aliniere la practicile
utilizate în þãrile UE ºi asigurã atin-
gerea urmãtoarelor obiective:

� introducerea unei legislaþii ali-
niate la prevederile legislaþiei sta-
bilite la nivel european;

� asigurarea unei baze ºtiinþifice
care sã permitã recunoaºterea ope-
ratorilor economici din construcþii
certificaþi din România de cãtre
statele membre, pe baza listelor ofi-
ciale emise de autoritate, respectiv
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice
ºi Locuinþelor ºi a Convenþiilor de recu-
noaºtere reciprocã între autoritãþile
de reglementare;

� asigurarea protejãrii vieþii oame-
nilor, a bunurilor acestora, a soci-
etãþii ºi a mediului înconjurãtor, prin
introducerea unui sistem de recu-
noaºtere a competenþei profesionale
a întreprinderilor din construcþii pe

domenii strict specializate ºi asigu-
rarea accesului la adjudecarea de
lucrãri a celor mai competenþi opera-
tori economici din construcþii;

� punerea la dispoziþia titularilor
de credite, investitorilor, a autori-
tãþilor contractante a unei liste ofi-
ciale cu operatorii economici certificaþi
pe domenii, tipuri de construcþii,
categorii de lucrãri, care sã permitã
acestora, selectarea operatorilor
economici competenþi ºi cu profil
adecvat specificului construcþiilor pe
care doresc sã le realizeze;

� asigurarea accesului operato-
rilor economici mici, mijlocii ºi micro-
întrepreprinderi, la preluarea de lucrãri
pentru care sunt strict specializaþi ºi
pentru care deþin resursele ºi tehno-
logiile adecvate;

� introducerea unui sistem naþional
unitar de evaluare a competenþei
profesionale a operatorilor eco-
nomici din construcþii, pe bazã de
criterii exigenþiale bine determinate;

� simplificarea activitãþii de pre-
selecþie la licitaþiile publice de cãtre
comisiile de licitaþie, eliminarea
subiectivismului, asigurarea unei
evaluãri superioare a competenþei
tehnice a operatorilor economici din
construcþii, de cãtre specialiºti
recunoscuþi;

� reducerea numãrului de docu-
mente justificative solicitate la licitaþie;

� recunoaºterea competenþei opera-
torilor economici din construcþii;

� simplificarea accesului opera-
torilor economici din construcþii la
participarea la licitaþie ºi/sau adjude-
carea de lucrãri;

� alinierea la practicile ºi normele
europene utilizate sau în curs de
adoptare.

Proiectul de act normativ sta-
bileºte principii, sistemul insti-
tuþional, proceduri, reguli generale
de certificare, pe care ne propunem
sã le prezentãm în continuare în
paginile Revistei Construcþiilor. �

QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

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

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

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

ORGANISM ACREDITAT RENAR

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR

• Atestarea conformitãþii
produselor din domeniul
reglementat

• Aplicarea mãrcii
de conformitate CE

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

Organism NOTIFICAT
certificare CONFORMITATE

produse PENTRU CONSTRUCTII

Organism agreat MTCT

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII

ORGANISM DE CERTIFICARE

PROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ

CU UTILIZAREA DE: 

• Procedee, metode, tehnici de auditare,  

inspecþie la nivelul standardelor europene;

• Auditori formaþi la nivel:

- Naþional - CNFCMAC

- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT

(Franþa), AJA-EQS (Anglia);

• Profesori universitari;

• Doctori în ºtiinþe;

• Experþi în domeniile de certificare.



� Revista Construcþiilor � decembrie 200792

Impactul realizãrii construcþiilor în excavaþii adânci
asupra clãdirilor din vecinãtate (I)

prof. dr. ing. Anatolie MARCU, conf. dr. ing. Horaþiu POPA –
Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, ing. Dragoº MARCU,

ing. Mãdãlin COMAN, ing. Andrei VASILESCU, ing. Daniela MANOLE –
SC Popp & Asociaþii SRL Bucureºti

Recentul „Normativ privind cerin-
þele de proiectare ºi execuþie a
excavaþiilor în zone urbane“, indica-
tiv NP 120-06, aduce multe clarificãri
în abordarea problematicii excava-
þiilor adânci, definind, printre altele,
noþiuni ca: surse de risc asociate
excavaþiilor adânci, zona de influ-
enþã a excavaþiei etc.

Se atribuie proiectantului respon-
sabilitatea stabilirii zonei de influ-
enþã: „Proiectantul excavaþiei adânci
va stabili zona de influenþã a
excavaþiei,…. ºi va preciza mãsurile
care trebuie luate pentru siguranþa
construcþiilor aflate în zona de influ-
enþã, a cãror stabilitate ºi deformaþii
nu trebuie sã fie afectatã“.

Totuºi, în cadrul acestui normativ
apar ºi unele formulãri discutabile,
dintre care una produce multã con-
fuzie ºi conduce la situaþii practice
fãrã ieºire:

„În condiþiile în care limita zonei
de influenþã se extinde dincolo de
limita de proprietate, ca urmare a
soluþiei propuse, este obligatorie
obþinerea acordului în formã notari-
alã ºi liber consimþit, dat de cãtre
proprietarul fondului construit cu
care se învecineazã construcþia.“

Dincolo de aspectul neobiºnuit
care include o prevedere cu caracter
juridic într-o reglementare tehnicã,

prevederea este cel puþin pericu-
loasã, chiar gravã, în condiþiile în
care cvasitotalitatea excavaþiilor în
zone urbane dens construite depã-
ºeºte ca influenþã limita de proprietate.

Or, aproape întotdeauna, acest
acord notarial este imposibil de
obþinut, mai ales atunci când existã
mai multe construcþii învecinate, sau
alãturi se gãsesc blocuri de aparta-
mente, cu o multitudine de proprietari.
Refuzul de a acorda notarial permi-
siunea de a construi are multe
cauze: necunoaºtere, teamã, dar ºi
rea voinþã sau, mai grav, chiar încer-
cãri de extorcare.

Prin urmare, în aceste condiþii,
construirea va fi aproape imposibilã,
cu consecinþe greu de imaginat
pentru viitorul investiþiilor imobiliare
în oraºe, deci cu grave atingeri
economice.

Oare ce e de fãcut în momentul
în care se va dori începerea
investiþiei ce priveºte construirea
liniei de metrou în Drumul Taberei,
de exemplu?

Va fi cerut acordul de la toþi
locatarii din blocurile riverane? Greu
de crezut.

Chiar dacã în mod particular,
reprezentanþii autoritãþilor sesizeazã
cã prevederea este exageratã, oficial
aceºtia refuzã acordarea autorizaþiei

de construire pentru cã legea trebuie
respectatã.

De curând însã, am avut surpriza
ca unii beneficiari sã refuze achitarea
contravalorii serviciilor de proiectare
pentru cã noi în proiect am afirmat
(în acord cu prevederile NP-120) cã
existã construcþii vecine în zona de
influenþã a construcþiei proiectate.

Dar surpriza este ºi mai mare,
pentru cã, renunþând la serviciile
noastre, investitorii au mers la alþi
proiectanþi care au afirmat cã nu
existã zonã de influenþã în afara limi-
telor aceleiaºi construcþii.

Sau, s-a afirmat cã, dacã se
recurge la piloþi secanþi în locul
pereþilor mulaþi, de exemplu, atunci
aceasta nu se extinde în afara
construcþiei?

Este fals, chiar dacã prima
soluþie este preferabilã celei de a
doua în cazul în care în imediata
vecinãtate se aflã construcþii exis-
tente, pentru cã, pe timpul forãrii sau
excavãrii (dar numai pe aceastã
perioadã), prima soluþie este mai
sigurã întrucât dimensiunea elemen-
tului forat este mai micã ºi benefici-
azã ºi de efectul de boltã.

Dacã proiectantul declarã cã nu
existã zonã de influenþã ori pentru cã
nu înþelege fenomenul, ori pentru cã
trebuie sã se supunã autoritãþilor

În zona oraºului Bucureºti, sunt tot mai dese situaþiile concrete în care noile construcþii amplasate în
vecinãtatea celor existente le afecteazã acestora structura, mai ales din cauza excavaþiilor adânci. În acest
sens, s-au fãcut propuneri pentru reglementarea obligaþiilor ce revin proprietarilor pentru asigurarea unui
nivel minim de rezistenþã ºi stabilitate a construcþiilor existente ºi a limitelor acceptabile în interiorul
cãrora trebuie sã se încadreze influenþa realizãrii noii structuri.

continuare în pagina 94�
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care impun enunþuri de genul „nu va
afecta în niciun mod...“, atunci ºi
beneficiarul este mulþumit ºi autori-
zaþia este eliberatã.

Dar atenþie (!), responsabilitatea
proiectantului este uriaºã; în cazul
apariþiei celei mai mici tasãri la con-
strucþiile vecine, singurul rãspunzã-
tor devenind proiectantul.

Iar aici se naºte întrebarea: dacã
prin proiectare se prevede un perete
îngropat din piloþi sau pereþi mulaþi,
care sã susþinã excavaþia, mai
existã zonã de influenþã în exteriorul
incintei?

Punctul nostru de vedere tehnic
este cã existã zonã de influenþã în
afara incintei, pentru cã acest
perete, chiar foarte rigid, nu poate
împiedica total transmiterea defor-
maþiilor ºi a tensiunilor în masivul de
pãmânt adiacent ºi toate mãsurãto-
rile de teren efectuate pe lucrãri exe-
cutate au confirmat acest lucru.

Poate, numai din punct de vedere
juridic, limita de proprietate este o
zonã „infinit rigidã“.

În opinia noastrã, zona de influ-
enþã se extinde în afara oricãrei con-
strucþii, iar ea trebuie declaratã ºi
asumatã. Responsabilitatea noastrã
ca ingineri este de a stabili dacã
influenþa construirii unui nou edificiu
va afecta rezistenþa ºi stabilitatea
construcþiilor învecinate ºi nicidecum
sã ne ocupãm de acorduri notariale.

Considerãm cã deja avem expe-
rienþa evaluãrii acestei influenþe prin
calcul.

În capitolele urmãtoare se prezintã
unele aspecte teoretice ºi comparaþii
cu mãsurãtorile efectuate pe teren.
ªtim sã formulãm problema, sã
estimãm prin calcul cât va tasa
terenul adiacent ºi sã stabilim dacã
aceste deformaþii ºi tensiuni induse
vor afecta sau nu construcþia înveci-
natã, sau, mai bine zis, vor spori
nivelul de avariere în care aceasta
se gãseºte, eventual.

Dacã da, atunci va trebui ca
înaintea construirii noului imobil, sã
se recurgã la mãsuri de consolidare
a construcþiilor ce pot fi afectate.

Dacã nu, atunci se poate construi
ºi numai o monitorizare completã a

evoluþiei construcþiilor învecinate
poate constitui singurul criteriu
obiectiv în caz de conflict.

Poate cã, prin proiect, ar trebui sã
se prevadã mãsuri de intervenþie
rapidã în cazul în care realitatea contra-
zice dezvoltãrile teoretice ºi calculul.

În fond, existã încã multe semne
de întrebare, multe criterii subiective
ºi empirice.

De aceea, solicitãm comunitãþii
inginerilor proiectanþi de structuri
sã organizeze dezbateri profe-
sionale, care sã clarifice aceste
lucruri.

Iar pe viitor, poziþia sã fie uni-
tarã ºi asociaþiile profesionale sã
se implice în susþinerea acestui punct
de vedere ºi împreunã cu autoritã-
þile ºi cu juriºtii sã caute rezol-
varea acestei probleme spinoase.

Sigur cã formularea problemei
poate fi fãcutã ºi altfel: în condiþiile în
care în vecinãtate existã o con-
strucþie ºubredã, la limita de stabili-
tate ºi rezistenþã, „întreþinutã“ în
aceastã stare fie din neputinþa, fie
din indiferenþa locatarilor acesteia,
poate fi împiedicat un investitor sã
construiascã pe terenul lui pentru cã
nu trebuie sã afecteze vecinãtatea?

E adevãrat cã legea îi obligã pe
cei cu construcþii nesigure sã pro-
cedeze la consolidarea lor.

Dar tot legea stabileºte urgenþa
de intervenþie, care poate fi 2-3 ani
sau mai mulþi.

Pânã se efectueazã expertiza,
proiectul de consolidare ºi apoi con-
solidarea propriu-zisã a construcþiei
din vecinãtate s-ar putea ca noua
investiþie sã nu mai fie rentabilã.

Credem cã nu lipsit de interes ar
fi ca viitorul normativ de evaluare ºi
consolidare sã defineascã ce anume
trebuie sã conþinã aºa-numita exper-
tizã tehnicã de calcan sau studiul de
impact.
EVALUAREA INFLUENÞEI RECIPROCE

A FUNDAÞIILOR
CONFORM NORMELOR ROMÂNEªTI

Influenþa reciprocã a unor con-
strucþii apropiate, exercitatã prin
intermediul terenului de fundare,
este un element de care trebuie sã
se þinã seama în evaluarea com-
portãrii structurilor respective.

Aceastã constatare se reflectã
parþial ºi în prevederile normelor
româneºti din deceniile precedente.

Astfel, în standardul referitor la
calculul terenului în cazul fundãrii
directe (STAS 3300/2-85), se reco-
mandã metode de calcul al deplasãrilor
verticale (tasãrilor) terenului situat în
afara unei fundaþii de suprafaþã, în
urma încãrcãrii acesteia.

Nu se precizeazã distanþele pânã
la care trebuie avute în vedere
aceste tasãri, dar se indicã adân-
cimea zonei active – Z0 în care se
manifestã fenomenele de deformare
sub fundaþia consideratã (fig. 1).

Fig.1: Schema de calcul al tasãrilor ºi definirea zonei active
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Grupul de standarde referitoare
la proiectarea fundaþiilor pe piloþi
(STAS 2561/3,4-90) nu trateazã în
niciun fel problema influenþei unor
asemenea fundaþii de adâncime în
afara amprizei acestora.

Se remarcã faptul cã, din cauza
lipsei unei experienþe, coroborate cu
mãsurãtori in situ la lucrãri conþinând
excavaþii adânci realizate în apro-
pierea unor structurii existente (mai
ales construcþii civile), reglemen-
tãrile tehnice din perioada amintitã
nu cuprind exigenþe ºi nici metode
pentru evaluarea efectului produs de
execuþia ºi încãrcãrile transmise de
noile construcþii asupra clãdirilor
învecinate.

Numai normativul NP 074-2002
privind principiile, exigenþele ºi
metodele investigaþiei geotehnice a
terenului de fundare introduce noþi-
unea de zonã de influenþã a con-
strucþiei, care cuprinde întregul
volum din teren „...în care se resimte

influenþa construcþiei respective sau
în care pot avea loc fenomene care
sã influenþeze acea construcþie“.

Aceastã definiþie este preluatã ºi

în recentul normativ NP 120-06 care

trateazã „cerinþele de proiectare ºi

execuþie a excavaþiilor adânci în

zone urbane“ (dar, în cuprinsul textu-

lui, domeniul de valabilitate se

extinde ºi asupra excavaþiilor mai

adânci de 3 m, realizate în zone con-

struite în afara localitãþilor urbane).

Definirea existenþei unei zone de

influenþã a oricãrei construcþii în

terenul de fundare, în corelare ºi cu

prevederile normei europene de

proiectare geotehnicã Eurocod 7–

Partea 1, recent adoptatã ca standard

român [1], atrage atenþia asupra

necesitãþii luãrii în considerare a

tuturor fenomenelor care pot apãrea

în terenul de fundare ºi a influenþei

asupra construcþiilor învecinate care

se gãsesc în aceastã zonã.

În cazul excavaþiilor adânci pen-
tru construcþii, factorii care pot influ-
enþa semnificativ clãdirile existente
în vecinãtate sunt legaþi atât de exe-
cuþie (excavare, lucrãri de sprijinire,
epuismente etc.), cât ºi de încãr-
carea terenului transmisã de noua
structurã.

În cele ce urmeazã se prezintã
unele posibilitãþi de tratare a acestei
probleme complexe, bazate pe
metodele mecanicii pãmânturilor ºi
pe recomandãri conþinute în regle-
mentãri tehnice ºi în lucrãri de refe-
rinþã din þarã ºi din strãinãtate,
precum ºi pe experienþa acumulatã
de autori în proiectarea ºi în
urmãrirea execuþiei ºi a comportãrii
în timp a unor construcþii situate în
zona oraºului Bucureºti.

BIBLIOGRAFIE
[1] SR EN 1977-1 (mai 2006),

Eurocod 7, Proiectarea geotehnicã.
Partea 1: Reguli generale.

(continuare în numãrul viitor)
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Noul excavator pe
pneuri Komatsu PW140-7
oferã cea mai  bunã
capacitate de ridicare
din clasa sa, într-o formã
compactã, optimizatã
pentru a lucra în spaþii
înguste. Cu o razã
micã de rot i re º i
având partea din
spate scurtã, este
perfect pentru spaþiile
urbane.

PW140-7 este conceput
special pentru a lucra sigur ºi
productiv în spaþii înguste. Având
spatele compact, îi permite opera-
torului sã se concentreze asupra
lucrãrii fãrã sã îºi facã griji din cauza
traficului, clãdirilor din zonã sau altor
obstacole. În plus, gabaritul exterior
pe roþi de numai 2.500 mm asigurã o
razã de rotire strâmtã, astfel încât
utilajul este uºor de manevrat în
spaþii înguste.

În ciuda dimensiunilor mici la
exterior, PW140-7 are o cabinã
foarte spaþioasã cu toate comenzile
poziþionate ergonomic. Cabina este
montatã pe suporþi de cauciuc imer-
saþi în ulei, ceea ce diminueazã
nivelul de zgomot. Aerul condiþionat
este o dotare standard.

Noul excavator oferã comenzi
proporþionale pentru toate sistemele
hidraulice adiþionale. Acestea asi-
gurã operatorului controlul exact de
care are nevoie atunci când lucreazã
cu ataºamente precum: foarfecã
demolare beton, foarfecã tãiere pro-
file metalice, ataºament hidraulic
pentru spart piloni, graifer cu fãlci,
cuplã rapidã. Permiþând operatorilor
sã foloseascã o gamã largã de
ataºamente, sistemele de comandã

proporþionalã fac din PW-140-7 unul
dintre cele mai versatile excavatoare
compacte disponibile pe piaþã.

În concordanþã cu versatilitatea
sa, PW140-7 realizeazã perfor-
manþe extraordinare. Motorul sãu
puternic, ECOT3, deºi este foarte
silenþios ºi consumã puþin, atinge
viteze maxime mari, atât pe supra-
feþe plate, cât ºi pe cele înclinate.
Dotat cu sistemul hidraulic Hydrau-
Mind de la Komatsu, excavatorul
PW140-7 are cea mai bunã capaci-
tate de ridicare din clasa sa.

PW140-7 este conceput astfel
încât sã fie uºor întreþinut, având fil-
tre accesibile ºi ungere centralizatã.
Nu în ultimul rând, utilajul este
echipat standard cu sistemul de
monitorizare prin satelit al Komatsu,
Komtrax, care simplificã enorm
managementul echipamentului.

Pentru mai multe informaþii
despre excavatorul pe pneuri
Komatsu PW140-7, contactaþi com-
pania Marcom, distribuitorul Komatsu
pent ru  Român ia ,  la  te le fon :
021-325.21.64; fax: 021-325.21.67;
e-mail: office@marcom.ro. �

PW140-7
Excavator  pe pneuri
ideal pentru
spaþii mici

Specificaþii tehnice PW140-7
Putere:

2200 rpm, 86 kW / 115 CP
Greutate operaþionalã:     

12.670–15.185 kg
Capacitatea cupei:

0,55 mc





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Modernizarea laboratoarelor
de încercãri în construcþii

MAªINI HIDRAULICE PENTRU ÎNCERCÃRI LA COMPRESIUNE ªI TRACÞIUNE
ing. Liviu Sorin ARSENE, dr. ing. Marian BADIU, drd. ing. Roza PAIOVICI –

ICECON Bucureºti

SITUAÞIA EXISTENTÃ
ÎNAINTE DE MODERNIZARE

Maºina hidraulicã pentru testarea
la compresiune a probelor de beton
avea, din concepþie, un sistem
mecanic de trasare a graficelor pe
hârtie special gradatã, cu linii verti-
cale ºi orizontale echidistante care
funcþiona în modul urmãtor: 

� hârtia gradatã era fixatã în sis-
temul de trasare a graficului, pe un
suport cilindric rotit în jurul axului
prin intermediul unui mecanism
cuplat cu maºina, cu un unghi pro-
porþional cu deformaþia probei
supuse testãrii. Suportul cilindric al
hârtiei a fost dimensionat astfel încât
sã existe o corespondenþã între dis-
tanþa dintre gradaþiile orizontale de
pe hârtie ºi o unitate de deformaþie;

� un creion special (tip carioca)
în contact cu hârtia de pe cilindru era
prins de un suport antrenat liniar de-a
lungul generatoarei rolei, pe o dis-
tanþã proporþionalã cu forþa aplicatã
probei de testat, transmisã hidraulic
de la maºinã. Când acul indicator al
aparatului de vizualizare a forþei de
testare se roteºte între 0 ºi valoarea
maximã gradatã, indiferent de scala
de citire (deci când forþa de testare
variazã de la 0 la valoarea maximã,
indiferent de scala de mãsurã selec-
tatã), cursa totalã a creionului (ºi
implicit lungimea maximã a liniei
trasate pe hârtie în lipsa rotirii supor-
tului acesteia) este de 150 mm
(acest suport are profilatã la partea
sa superioarã o cremalierã ce

acþioneazã printr-o roatã dinþatã ºi
acul indicator al cadranului pe care
se verificã vizual forþa de testare);

� în timpul testãrii, din combi-
naþia celor douã miºcãri (rotirea
suportului hârtiei gradate ºi trans-
laþia pe generatoare a creionului), se
obþinea graficul deformaþiei în
funcþie de forþã. Cu ajutorul liniilor
orizontale ºi verticale preimprimate
pe hârtie, se stabileau forþa maximã
la care a cedat proba ºi deformaþia
acesteia pânã la sfãrâmare. În plus,
un martor al indicatorului rotativ gra-
dat al maºinii rãmâne fixat pe valoa-
rea maximã a forþei.

Dupã o mutare a maºinilor în altã
locaþie, nu s-a mai respectat poziþia
relativã între maºina propriu-zisã ºi
sistemul de înregistrare graficã
deformaþie – forþã, astfel încât nu a
mai funcþionat mecanismul de rotire
al suportului hârtiei. Din acest motiv,
un timp s-a înregistrat pe hârtia gra-
datã numai forþa de testare sub
formã de linie, lungimea fiind pro-
porþionalã cu valoarea maximã a
forþei.

În ultimul timp, s-a defectat ºi
suportul creionului, laboratorul
putând sã înregistreze în documente
numai forþa maximã marcatã de
martorul indicatorului rotativ al forþei

de testare ºi cititã de operator, fãrã
înregistrare graficã pe hârtie.

Aceeaºi problemã se poate
întâlni ºi la maºina hidraulicã pentru
încercarea la tracþiune pentru
testarea oþelurilor, care are, din con-
strucþie, un sistem mecanic de
trasare a graficelor identic concep-
tual cu cel al maºinii hidraulice pen-
tru încercarea la compresiune, cu
deosebirea cã deplasarea pro-
porþionalã cu forþa a creionului de
marcare se face pe maximum 200 mm.
La fel ca la maºina de mai sus, nu
funcþiona sistemul de trasare a
graficelor, iar valorile importante ale
forþei în timpul testãrii se citeau de
operator de pe cadranul indicatorului
gradat al maºinii în timpul testãrii, cu
aproximãrile de rigoare, iar valoarea
maximã, cu ajutorul acului indicator
martor.

SOLUÞIA ADOPTATÃ
Pentru trasarea pe calculator a

graficului deformaþie – forþã la fiecare
maºinã, este necesarã achiziþia
informaþiilor electronice referitoare la
aceste mãrimi. Pentru aceasta, s-au
ales soluþii care sã nu necesite
modificãri constructive ale celor
douã maºini hidraulice. Prezentãm
în tabelul 1 principalele caracteris-
tici ale acestor maºini.

Pentru societãþile care doresc sã-ºi modernizeze dotarea existentã, prezentãm modul de reabilitare
tehnicã a maºinilor hidraulice pentru încercarea la compresiune ºi tracþiune a probelor de beton ºi oþel, din
Laboratorul de încercãri pentru construcþii al SC Confort SA Galaþi.

Prin automatizarea acestor instalaþii, se oferã posibilitatea reprezentãrii grafice a deformaþiilor suferite
de probele supuse testãrii în funcþie de forþa aplicatã. Graficul este reprodus în mod automat pe PC în
timpul testãrii, se salveazã pe HDD ºi se tipãreºte la imprimantã în scopul anexãrii la Buletinul de încercãri
livrat beneficiarului. Periodic, aceste grafice pot fi salvate pe CD ºi arhivate cu documentele scrise
însoþitoare, rãmase în laborator.

Tabelul 1
continuare în pagina 104�



Utilaje specializate pentru foraje, sapare de santuri si tocare de lemne

RomNed, dealer autorizat al marcii Vermeer

Romned este reprezentant autorizat al companiei
olandeze Vermeer, care produce utilaje specializate
pentru foraje orizontale dirijate, sageti pentru foraj ori-
zontal nedirijat, utilaje de tocat lemne, excavatoare de
sapat santuri.

Compania Vermeer produce o serie de 10 utilaje
specializate pentru foraje orizontale: D 7x11 Series
II, D 10x14 I, D 16x20 A , D 20x22,  D 24x40 Series
II, D 36x50 Series 15 Foot I ,  D 36x50 Series I I ,
D 100x120 Series II, D 200x300, D 300x500, care
pot dezvolta cupluri de la 1.700 Nm la 67.800 Nm si
greutati de la 1,5 tone la 40,7 tone.

Excavatoarele de sapat santuri Vermeer ofera cupluri
mari, pot excava la adancimi ce variaza intre 30 cm
si 5,5 m, sunt usor de manevrat si lucreaza in conditii
flexibile.

D 6x6 Six Shooter, primul din serie, este un utilaj de
dimensiuni mici, compact, care poate interveni in
spatii de lucru foarte mici si aglomerate; dezvolta un
cuplu de 1.500 Nm la 180 rpm, avand performante
spectaculoase. Foloseste prajini de foraj de 6’, construite
din otel aliat de cea mai buna calitate, rezistent si flexi-
bil, cu “memorie”, putand prelua eforturile de rotatie si
incovoiere care apar in timpul forajului.

Permite transportul pe trailer de mici dimensiuni
impreuna cu sistemul pentru fluid de foraj Vermeer
ST250, un sistem de mixare cu rezervor de cca 1.000 l.
Greutatea totala a forezei, sistemului de mixare, scule si
trailer este mai mica de 4.545 kg.

D 300x500,, ultimul din serie, este un utilaj construit
dupa cerintele contractorilor de profil, fiind o masina
puternica pentru foraje de dimensiuni mari, cu flexi-
bilitate sporita, libertate de miscare si autonomie. Este
dotat cu unitate de putere, cabina pentru operator si un
motor Caterpillar C–15. Dezvolta un cuplu de 67.800 Nm
la 44 rpm si poate fi transportata si montata la locul
lucrarii foarte rapid.

Toate comenzile masinii sunt accesibile din cabina
operatorului.

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

Tocatoarele de lemne Vermeer reprezinta o solutie
ecologica pentru deseurile forestiere, oferind si
echipamente de compost, precum si multe altele in
functie de cerintele dumneavoastra. �

D 24x40 Series II T855 Comander III Transport T855 D 200X300
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Pentru mãsurarea deformaþiei
(care este de fapt o deplasare), s-a
utilizat la cele douã maºini câte un
encoder incremental. Deoarece în
construcþia iniþialã a ambelor maºini
deformaþia era transformatã în
rotaþie, s-a utilizat acelaºi principiu,
doar cã, în locul rotirii cilindrului suport
pentru hârtie original, este rotit axul
a câte unui encoder incremental.
Numãrul de impulsuri electronice
generate de un astfel de encoder
este proporþional cu unghiul de rotire
a axului acestuia. Modul de acþio-
nare a axului encoderului poate fi
urmãrit simplificat în figura 1.

Sub acþiunea forþei F, partea
mobilã a maºinii (7) preseazã cubul
de beton (6) aºezat pe masa fixã (8).
Sub acþiunea contragreutãþii (3), firul (5)
acþioneazã roata de mãsurã (1) mon-
tatã pe axul encoderului incremental,
reprezentat cu linie întreruptã (2), care
este fixat pe suportul (4). Encoderul
va transmite un numãr de impulsuri
proporþional cu deplasarea pãrþii
mobile (7), deci cu deformaþia cubului
de beton (6) cãtre modulul electronic
la care este conectat. Exact aceeaºi
construcþie cinematicã acþiona rola
suport a hârtiei pe care se trasa
mecanic graficul în construcþia origi-
nalã a maºinii.

La maºina de testare a oþelurilor,
schema cinematicã de acþionare a
encoderului este similarã, cu deo-
sebirea cã forþa F are sens contrar,

iar proba de oþel este fixatã în bacuri
de strângere atât în partea mobilã
(7), cât ºi în cea fixã (8). Traseul firu-
lui de acþionare dupã prima parte
verticalã este mai complicat din con-
strucþia acestei maºini.

Trebuie fãcutã observaþia cã este
foarte important paralelismul între
prima porþiune dreaptã a firului care
transmite informaþia de deplasare la
encoder ºi direcþia de deplasare a
pãrþii mobile (7) a maºinii.

Dacã cele douã direcþii formeazã
unghiul α, atunci între deformaþia
realã dr ºi deformaþia mãsuratã a
probei dm existã relaþia:

dr = dm x cosα 
Cu alte cuvinte, deformaþia

mãsuratã va fi mai mare decât
cea realã.

Acest paralelism este rezolvat
din construcþie, rola inferioarã,
suportul acesteia ºi punctul de fixare
a firului fiind cele originale la ambele
maºinii.

Pentru mãsurarea forþei de
testare a probei,  s-a ut i l izat
deplasarea proporþionalã cu forþa a
suportului creionului de trasare a
graficului, care este funcþional la
ambele maºini. Acest suport este
danturat pe o parte, deoarece în tim-
pul testãrii acþioneazã printr-o roatã
dinþatã ºi acul indicator al aparatului
de afiºare a forþei.

Principiul de mãsurã reiese din
figura 2.

În timpul testãrii, bara suport (1)
este deplasatã spre dreapta, pe o
distanþã proporþionalã cu forþa de
acþionare.

Acest lucru este rezolvat din con-
strucþia ambelor maºini. Prin inter-
mediul roþii de mãsurã (2), aceastã
miºcare este transmisã axului
encoderului incremental rotativ,
desenat cu o linie întreruptã (3)
(encoderul este montat pe un suport
fix nedesenat). 

Ca urmare, encoderul incremen-
tal va transmite cãtre modulul elec-
tronic la care este conectat un
numãr de impulsuri proporþional cu
deplasarea barei suport (1), deci
proporþional cu forþa aplicatã probei
de testat pe fiecare maºinã.

Dimensionarea sistemului
de mãsurã electricã

� Sistemul de mãsurã forþã
Cadranul indicatorului pentru

afiºarea forþei de testare la maºina
hidraulicã pentru încercarea la com-
presiune are trei game de mãsurã
(tabelul 2).

Deplasarea barei suport (1) se
realizeazã pe distanþa de 150 mm
pe fiecare gamã (este o constantã a
maºinii hidraulice pentru încercarea
la compresiune).

Acelaºi indicator la maºina
hidraulicã pentru încercarea la tracþi-
une are tot trei game de mãsurã
(tabelul 3).

Tabelul 2

Tabelul 3

Fig. 1: Modul de acþionare a axului encoverului 

Fig. 2: Principiul de mãsurã

� urmare din pagina 102

continuare în pagina 106�
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Deplasarea barei suport la
aceastã maºinã se realizeazã pe
200 mm pe fiecare gamã, tot o con-
stantã a acestei maºini.

Se constatã cã, la maºina
hidraulicã pentru încercarea la com-
presiune pe scala C, este necesar
cel mai mare numãr de impulsuri
generate de encoderul rotativ (minim
3.000 de impulsuri pentru a miza pe
rezoluþia de 1 increment / KN).

Sunt disponibile pe piaþã roþi de
mãsurã, cu circumferinþa de valoare
fixã (200 mm, 400 mm, 500 mm
etc.), construite din materiale având
stabilitate dimensionalã ridicatã cu
temperatura ºi placate cu cauciuc.

A fost ales un encoder având
1.000 imp/rotaþie ºi o roatã de
mãsurã cu circumferinþa de 200 mm. 

Având în vedere cã modulul elec-
tronic interfaþã traductor are un bloc
multiplicator de impulsuri x 4 (având
suport fizic!), obþinem 4.000 imp/rotaþie
pentru encoder ºi 20 imp/mm de
deplasare a barei suport (1) din
desenul de mai sus, cu roata de
mãsurã aleasã.

Pentru maºina hidraulicã pentru
încercarea la compresiune se obþin
pentru capãtul de scalã:

Nb = 20 imp/mm x 150 mm =
3.000 imp (tabelul 4). 

Pentru maºina hidraulicã pentru
încercarea la tracþiune, se obþin simi-
lar pentru capãtul de scalã:

Nb = 20 imp/mm x 200 mm =
4.000 imp (tabelul 5).

Pe panoul sinoptic la softului ce
completeazã aplicaþia, forþa de
testare se va reprezenta grafic cu o
precizie de 1 KN pe toate gamele,
iar coeficienþii KCb, KBb, KAb, KC0, KB0

ºi KA0 vor fi utilizaþi în soft pentru
divizarea numãrului de incremenþi
recepþionaþi de la encoderele res-
pective în scopul afiºãrii valorii
corecte a forþei în funcþie de gama
de mãsurã selecþionatã.

� Sistemul de mãsurã deformaþie
La maºina hidraulicã pentru

încercarea la compresiune, defor-
maþiile totale au valoare absolutã
mai redusã pânã la distrugerea
probei (de ordinul a câþiva mm). Din
acest motiv, este de dorit sã afiºãm
în grafic deformaþia cel puþin cu o
precizie de 0,1 mm.

Vom utiliza acelaºi tip de traduc-
tor incremental ca la mãsurarea

forþei (de 1.000 imp/rot) ºi vom
costrui o roatã de mãsurã cu circum-
ferinþa de 100 mm. 

La dimensionarea roþii s-a þinut
seama cã firul de antrenare are
secþiunea rotundã de Φrm = 0,35 mm,
iar diametrul acesteia va fi: 

Φrm = (100 – 0,35)/π = 31,72 mm 
deoarece diametrul de rosto-

golire este pe axa firului de
antrenare.

Cu acest ansamblu roatã-
encoder ºi þinând cont de multipli-
carea cu 4 a impulsurilor datã de
modulul interfaþã traductor, avem o
rezoluþie:

Kd = 4.000 imp/100mm = 40 imp/
mm la ambele maºini.

Pe panoul sinoptic al softului ce
completeazã aplicaþia, deformaþia
probei se va reprezenta cu precizia
de 0,1 mm, numãrul de impulsuri
generat de encoderul respectiv fiind
divizat soft cu 4.
Sistemul de achiziþie a datelor (fig. 3)

Sistemul este alcãtuit din:
1. un sertar rack ce conþine trei

module electronice:
� un modul alimentator tip S25W24,

230V, 50Hz //24Vcc 1A;
� douã module interfaþã traductor

1 ºi 2, care recepþioneazã impul-
surile generate de cele douã
encodere de pe aceeaºi maºinã ºi le
stocheazã într-un numãrãtor binar
de 16 biþi. Codul format de ieºirile
acestui numãrãtor sunt transmise, la
cerere, pe reþea cãtre PC de fiecare
modul, succesiv de aprox. 100 ori/ sec;

� un releu cu 4 contacte comuta-
toare care transmit la intrãrile modu-
lelor fie semnalele de la encoderele
de pe maºina de testat oþeluri (în
stare neacþionatã), fie encoderele de
pe maºina de testat betoane (în
stare acþionatã);

2. o reþea de date pe standard
485 care porneºte din convertorul
RS232-485 ºi ajunge la cele douã
module interfaþã din rack;

3. un convertor de reþea RS232-
485 care lucreazã pe 57.600 biþi/sec;

4. un PC desktop pe care ruleazã
programul de aplicaþie.

Tabelul 4

Tabelul 5

Fig. 3: Schema electricã de acþionare pentru ambele maºini
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Mai ieftin, mai repede, mai bine
NOI SOLUÞII PENTRU INSTALAÞIILE CU SPRINKLERE

arh. Horia Mihai NICOLESCU – director general Sigura Total Fire & Building Engineering SRL

Firma noastrã, ca reprezentant autorizat în România al concernului Tyco – Fire & Building Products Division – cel
mai mare producãtor de sprinklere din lume, oferã atât stagii de formare în utilizarea programului de
SprinkCAD®, cât ºi toate echipamentele necesare realizãrii instalaþiilor respective (sprinklere, ACS-uri, vane de
control ºi acces, fast-flexuri, couplinguri, hangere etc.) în condiþii de calitate maximã, preþuri competitive ºi cele mai
reduse durate de execuþie. Explicaþiile urmãtoare vor confirma aceste afirmaþii.

Programul SprinkCAD®Pro II a fost dezvoltat de cãtre concernul Tyco pentru simplificarea
muncii utilizatorilor/proiectanþilor din toatã lumea care întocmesc proiecte de execuþie pentru
sisteme de stingere cu sprinklere marca Tyco. Asigurã facilitãþi complete de proiectare a
instalaþiilor cu sprinklere care ruleazã sub variantele Auto CAD 2004-2008, nefiind necesare
niciun fel de conversii; de asemenea, permite proiectarea distribuþiilor generale (asigurând o
soluþie completã pentru sistemul de þevi), face calculaþii hidraulice ºi produce liste de materiale
pentru comenzi, preþuri ºi instalare. Este programul cel mai utilizat pe plan mondial, fiind
recunoscut ºi acceptat de cãtre toate societãþile de asigurãri din lume. Utilizarea lui mãreºte
considerabil randamentul proiectanþilor.

O altã noutate este sistemul de cuplare rapidã a þevilor, care înlocuieºte
complet sudura acestora, oferind avantajul unor reduceri spectaculoase cu
40% a costurilor manoperei de ºantier ºi cu aproximativ 65% a duratei de
execuþie, precum ºi avantaje certe privind simplitatea, curãþenia ºi fiabilitatea
soluþiei.

În sfârºit, datoritã libertãþii totale de ampla-
sare a capetelor de sprinkler, utilizarea fast-
flexurilor (racorduri flexibile pentru sprinklere,
utilizabile în plafoanele false) simplificã execuþia
ºi asigurã un aspect estetic superior în toate
clãdirile de birouri, biblioteci, ºcoli, spitale etc.

Dacã adãugãm la cele expuse mai sus ºi
faptul cã TYCO – Fire & Building Products
Division vã oferã cea mai completã gamã
mondialã de sprinklere, ACS-uri, vane de con-
trol ºi sisteme de suspendare (hangere),
dispunând de toate avizele ºi aprobãrile
internaþionale – veþi înþelege de ce grupul SIGURA vã poate
ajuta sã lucraþi MAI IEFTIN, MAI REPEDE, MAI BINE !

O imagine completã asupra întregului spectru de servicii pe
care le oferã grupul Sigura o puteþi avea accesând site-urile
afiºate mai jos sau contactându-i direct pe specialiºtii noºtri.

Ritmul din ce în ce mai accelerat în care se construieºte în România de azi impune utilizarea unor soluþii
moderne ºi eficiente, care sã asigure realitatea îndemnului de mai sus în toate etapele de realizare ale unei
instalaþii cu sprinklere, respectiv: proiectarea, alegerea materialelor ºi a echipamentelor, precum ºi în
etapa de punere în operã a acestora. Soluþiile oferite de grupul de firme Sigura se înscriu cu succes pe
aceastã linie.

Soluþii complete de securitate la incendiu prin:
tel.: 021-312.31.32; fax: 021-314.45.37; mobil: 0740-255.744
e-mail: sigura@sigura.ro; www.sigura.ro, www.scoalaprometeu.ro

ªi, pentru cã se apropie sezonul sãrbãtorilor de iarnã,

întreaga noastrã echipã ureazã tuturor partenerilor noºtri: LA MULÞI ANI !
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Softul de aplicaþie
Este realizat utilizând butoane,

indicatoare ºi controlere virtuale pe
ecranul monitorului PC-ului (fig. 4).
Comenzile se pot da prin douã
metode:

– click stânga cu mouse-ul pe
butonul dorit;

– din tastaturã, acþionând tasta al
cãrei simbol este scris pe ecran
lângã butonul pe care dorim sã-l
acþionãm;

– dacã s-ar utiliza un monitor cu
touch-screen, ar fi posibil sã se
acþioneze butoanele ºi prin simpla
atingere a acestora cu degetul pe
ecran.

Pe suprafaþa haºuratã, se
desfãºoarã graficul în timpul
funcþionãrii. Valorile maxime ale
forþei ºi deformaþiei mãsurabile nu
sunt cele înscrise în grafic pe
abscisã ºi pe ordonatã pe acest
panou virtual! 

Acest grafic este cu autoscalare,
adicã în timpul trasãrii lui în extre-
mitãþile de pe abscisã ºi de pe ordo-
natã se înscriu automat valorile
maxime atinse pânã în acel moment
de valorile mãrimilor reprezentate,
iar graficul este permanent tangent
la extremitãþile din stânga ºi de sus
ale suprafeþei avute la dispoziþie.

Softul se utilizeazã în modul
urmãtor:

� din butonul cu eticheta F3 se
selecteazã maºina pe care se face
testarea;

� din controlerul cu eticheta F4
se selecteazã gama de mãsurã pen-
tru maºina selectatã;

� în câmpul etichetat „Date de
identificare“ se scriu informaþii nece-
sare de identificare a probei testate;

� se porneºte maºina ºi se dã
comanda „START“;

� graficul se traseazã în mod
automat din acest moment.

Prezentãm în continuare un
exemplu de grafic trasat pe maºina
hidraulicã pentru încercare la tracþi-
une (fig. 5) ºi unul pe maºina
hidraulicã pentru încercare la com-
presiune (fig. 6).

Din figura 5 se observã cã
domeniul elastic a fost pânã la
aproximativ 45 kN, pânã la care

Fig. 4: Panoul virtual al aplicaþiei pentru ambele maºini

Fig. 5: Graficul trasat pentru o probã de oþel beton supusã la tracþiune

Fig. 6: Graficul trasat pentru o probã de beton supusã la compresiune
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proba s-a alungit cu 10 mm, dupã
care începe curgerea. Valoarea
maximã a forþei de testat a fost de
72 kN, ºi se observã scãderea abruptã
a forþei dupã ruperea epruvetei.

Se mai observã cã au fost
recepþionate 3.381 perechi de valori
forþã-deformaþie (mai multe decât
rezoluþia pe orizontalã a oricãrui
monitor de PC!), ºi graficul este
continuu.

Din figura 6 se observã ºi pentru
proba de beton un domeniu elastic
(între 100 ºi 700 KN), dupã care are

loc distrugerea prin fisurare a probei
ºi forþa scade.

Caracteristicile tehnice ale sis-
temului de înregistrare graficã sunt
prezentate în tabelul 6.

CONCLUZII
Sistemul de operare prezentat este

în funcþiune cu rezultate foarte bune,
apreciate de beneficiarii laboratorului.
Rezultatele mãsurãtorilor sunt foarte
exacte. Sistemul de mai sus se
adreseazã în special societãþilor care
doresc sã-ºi modernizeze dotarea
existentã cu costuri relativ mici.

BIBLIOGRAFIE
[1] Cartea tehnicã a maºinii

hidraulice pentru încercarea la com-
presiune, model VEB-WPM RDG;

[2] Cartea tehnicã a maºinii
hidraulice pentru încercarea la tracþi-
une model WE-100 RP Chinezã;

[3] Soft specializat;
[4] SR EN 12390-1:2002 – Încer-

care pe beton întãrit. Partea 1:
Formã, dimensiuni ºi alte condiþii
pentru epruvete ºi tipare;

[5] SR EN 12390-3:2002 – Încer-
care pe beton întãrit. Partea 3:
Rezistenþa la compresiune a epru-
vetelor;

[6] SR EN 12390-4:2002 Încer-
care pe beton întãrit. Partea 4:
Rezistenþa la compresiune. Carac-
teristicile maºinilor de încercare;

[7] SR EN 12390-5:2002 Încer-
care pe beton întãrit. Partea 5:
Rezistenþa la întindere prin înco-
voiere a epruvetelor;

[8] STAS 438/1-1989 – Produse
de oþel pentru armarea betonului.
Oþel beton laminat la cald. Mãrci ºi
condiþii tehnice de calitate. �

Tabelul 6: Caracteristici tehnice ale sistemului de înregistrare graficã
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Rãspunderile constructorilor
ºi ale proiectanþilor din România

avocat Marius Vicenþiu COLTUC

Principalele obligaþii ale proprie-

tarilor construcþiilor: a) efectuarea la

timp a lucrãrilor de întreþinere ºi de

reparaþii care le revin, prevãzute

conform normelor legale în cartea

tehnicã a construcþiei ºi rezultate din

activitatea de urmãrire a comportãrii

în timp a construcþiilor; b) pãstrarea

ºi completarea la zi a cãrþii tehnice a

construcþiei ºi predarea acesteia, la

înstrãinarea construcþiei, noului pro-

prietar; c) asigurarea urmãririi com-

portãrii în timp a construcþiilor,

conform prevederilor din cartea

tehnicã ºi reglementãrilor tehnice;

d) efectuarea, dupã caz, de lucrãri
de reconstruire, consolidare, trans-
formare, extindere, desfiinþare parþialã,
precum ºi de lucrãri de reparaþii ale
construcþiei numai pe bazã de
proiecte întocmite de cãtre persoane
fizice sau persoane juridice auto-
rizate ºi verificate potrivit legii; e) asi-
gurarea realizãrii lucrãrilor de
intervenþii asupra construcþiilor,
impuse prin reglementãrile legale;
f) asigurarea efectuãrii lucrãrilor din
etapa de postutilizare a construcþi-
ilor, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.

Principalele obligaþii ale adminis-
tratorilor ºi utilizatorilor construcþiilor:
a) folosirea construcþiilor conform
instrucþiunilor de exploatare pre-
vãzute în cartea tehnicã a con-
strucþiei; b) efectuarea la timp a
lucrãrilor de întreþinere ºi de reparaþii
care le revin conform contractului;
c) efectuarea de lucrãri de inter-
venþie la construcþia existentã în
sensul prevederilor art. 18 alin. 2,
numai cu acordul proprietarului ºi
cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmãririi comportãrii în
timp a construcþiilor conform cãrþii
tehnice a construcþiei ºi contractului
încheiat cu proprietarul; e) sesizarea,
în termen de 24 de ore, a Inspecþiei
de stat în construcþii, lucrãri publice,
urbanism ºi amenajarea teritoriului,
în cazul unor accidente tehnice la
construcþiile în exploatare.

Rãspunderea pentru realizarea ºi
menþinerea, pe întreaga duratã de
existenþã, a unor construcþii de cali-
tate corespunzãtoare, precum ºi
pentru îndeplinirea obligaþii lor

stabilite prin procedurile ºi regula-
mentele elaborate potrivit prevede-
rilor prezentei legi, revine factorilor
care participã la conceperea,
realizarea, exploatarea ºi postuti-
lizarea acestora.

Art. 29. – Proiectantul, specialis-
tul verificator de proiecte atestat,
fabricanþii ºi furnizorii de materiale ºi
produse pentru construcþii, execu-
tantul, responsabilul tehnic cu
execuþia atestat, dirigintele de spe-
cialitate, expertul tehnic atestat
rãspund potrivit obligaþiilor ce le
revin pentru viciile ascunse ale con-
strucþiei, ivite într-un interval de
10 ani de la recepþia lucrãrii, precum
ºi dupã împlinirea acestui termen, pe
toatã durata de existenþã a con-
strucþiei, pentru viciile structurii de
rezistenþã rezultate din nerespec-
tarea normelor de proiectare ºi de exe-
cuþie în vigoare la data realizãrii ei. 

Secþiunea 9: Obligaþiile ºi rãs-
punderile Inspecþiei de stat în
construcþii, lucrãri publice, urba-
nism ºi amenajarea teritoriului.

Art. 30. - Inspecþia de stat în con-
strucþii, lucrãri publice, urbanism ºi
amenajarea teritoriului din cadrul
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului ºi inspecþiile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti
în construcþii, lucrãri publice, urba-
nism ºi amenajarea teritoriului
subordonate acesteia, precum ºi
celelalte organisme similare cu
atribuþii stabilite prin dispoziþii legale
rãspund de exercitarea controlului
statului cu privire la aplicarea unitarã
a prevederilor legale în domeniul

continuare în pagina 112�
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calitãþii construcþiilor, în toate
etapele ºi componentele sistemului
calitãþii în construcþii, precum ºi de
constatarea contravenþiilor, apli-
carea sancþiunilor prevãzute de lege
ºi, dupã caz, de oprirea lucrãrilor
realizate necorespunzãtor. Controlul
de stat al calitãþii în construcþii pen-
tru construcþiile din cadrul obiec-
tivelor cu caracter secret, stabilite
prin ordine ale Ministerului Apãrãrii
Naþionale, Ministerului de Interne ºi
Serviciului Român de Informaþii, se
realizeazã de cãtre organele proprii
abilitate în acest scop. Organizarea
ºi funcþionarea Inspecþiei de stat în
construcþii, lucrãri publice, urbanism
ºi amenajarea teritoriului vor fi sta-
bilite prin hotãrâre a Guvernului în
termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

Constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 5 la
10 ani ºi interzicerea unor drepturi
proiectarea, verificarea, experti-
zarea, realizarea unei construcþii ori
executarea de modificãri a acesteia,
fãrã respectarea reglementãrilor
tehnice privind stabilitatea ºi rezis-
tenþa, dacã acestea ar putea pro-
duce una sau mai multe dintre
urmãtoarele consecinþe: pierderi de
vieþi omeneºti, vãtãmare gravã a
integritãþii corporale ori a sãnãtãþii
uneia sau mai multor persoane, dis-
trugerea totalã sau parþialã a con-
strucþiei, distrugerea ori degradarea
unor instalaþii sau utilaje importante,
ori alte consecinþe deosebit de
grave. Fapta prevãzutã în alineatul
precedent se pedepseºte cu închi-
soare de la 10 la 20 de ani ºi interzi-
cerea unor drepturi, în cazul în care
a avut drept urmare distrugerea
totalã sau parþialã a construcþiei,
moartea sau vãtãmarea gravã a
integritãþii corporale ori a sãnãtãþii
uneia sau mai multor persoane, dis-
trugerea ori degradarea unor insta-
laþii sau utilaje importante, ori alte
consecinþe deosebit de grave.

Constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendã conti-
nuarea lucrãrilor de construcþii exe-
cutate necorespunzãtor ºi oprite prin
dispoziþii ale organelor de control, în
toate cazurile în care acestea le
afecteazã rezistenþa ºi stabilitatea.

Constituie contravenþie la preve-
derile prezentei legi urmãtoarele
fapte, daca nu au fost sãvârºite în
astfel de condiþii încât, potrivit legii,
sã constituie infracþiuni ºi se
sancþioneazã cu amendã: I. De
la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
a) executarea de modificãri la con-
strucþie ori demolarea acesteia cu
încãlcarea prevederilor referitoare la
autorizarea ºi executarea acesteia;
b) neexecutarea obligaþiilor privind
urmãrirea comportãrii în timp a con-
strucþiilor de complexitate ºi impor-
tanþã deosebite, referitoare la
stabilitate ºi rezistenþã. II. De la
100 lei la 500 lei: a) realizarea de
construcþii fãrã proiecte sau pe bazã
de proiecte neverificate de specialiºti
atestaþi conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligaþiilor privind
urmãrirea comportãrii în timp a con-
strucþiilor, a lucrãrilor de întreþinere,
de reparaþi i  ºi  de consolidãri;
c) realizarea de modificãri, transfor-
mãri, modernizãri, consolidãri care
pot afecta cerinþele, fãrã proiect veri-
ficat de specialiºti atestaþi conform
prevederilor legale; d) organizarea
necorespunzãtoare ºi neaplicarea
sistemului de conducere ºi de asigu-
rare a calitãþii, inclusiv realizarea de
construcþii fãrã responsabili tehnici
cu execuþia, atestaþi corespunzãtor
prevederilor art. 14. III. De la 50 lei la
300 lei: a) elaborarea de proiecte
incomplete sau conþinând neconcor-
danþe între diferitele secþiuni ale
acestora, care pot determina nere-
alizarea nivelului de calitate al con-
strucþiilor corespunzãtor cerinþelor,
precum ºi însuºirea acestora de
cãtre specialiºti verificatori de

proiecte atestaþi; b) încãlcarea
prevederilor din reglementãrile
tehnice referitoare la cerinþele con-
strucþiei; c) recepþionarea con-
strucþiei cu încãlcarea prevederilor
legale; d) necompletarea ºi nepãs-
trarea cãrþii tehnice a construcþiei
conform prevederilor legale; e) sta-
bilirea, în cadrul expertizei unor
proiecte de execuþie sau lucrãri de
construcþii, a unor soluþii care pot
determina nerealizarea nivelului de
calitate al construcþiilor corespun-
zãtor cerinþelor; f) neamenajarea
terenurilor ocupate temporar pentru
aducerea lor la starea iniþialã, la ter-
minarea lucrãrilor de construcþii;
g) neasigurarea verificãrii execuþiei
lucrãrilor de construcþii prin diriginþi
de specialitate sau agenþi economici
de consultanþã specializaþi, cores-
punzãtor prevederi lor art. 21;
h) interzicerea sau obstrucþionarea
efectuãrii controlului calitãþii în
construcþii, neprezentarea docu-
mentelor ºi a actelor solicitate de
persoanele cu atribuþii de control,
conform prevederilor legale. IV. De la
20 lei la 80 lei: a) neprecizarea în
proiect a categoriei de importanþã a
construcþiei ºi nestabilirea fazelor
determinante supuse controlului
calitãþii; b) prevederea în proiect sau
utilizarea unor produse necertificate
sau pentru care nu existã agremente
tehnice la lucrãri la care trebuie sã
se asigure nivelul de calitate cores-
punzãtor cerinþelor; c) nerespec-
tarea prin proiecte a nivelului de
calitate ºi a celorlalte clauze contrac-
tuale referitoare la cerinþe; d) neexe-
cutarea obligaþiilor de întreþinere ºi
reparaþii care revin proprietarilor
potrivit legii ºi care afecteazã nivelul
de calitate corespunzãtor cerinþelor;
e) neconvocarea factorilor care tre-
buie sã participe la verificarea
lucrãrilor ajunse în faze determi-
nante ale execuþiei ºi neasigurarea
condiþiilor de verificare. �
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