ed!torial
Nimic despre construcþii
în luna… electoralã!
„Lucru bun la nouã luni“ se spune în
folclor. Extinzând afirmaþia la viaþa economico-socialã, situaþia nu este de invidiat
pentru cã practic într-un interval de timp
mai larg, în cel electoral de exemplu de…
4 ani nu s-a realizat mai nimic din sporovãielile aleºilor noºtri. ªi aceasta se
poate demonstra fie ºi dacã reþinem cã în
aceastã lunã se reiau aceleaºi promisiuni
venite de la cam aceleaºi persoane
privind mai binele nostru pentru viitorii
patru ani – o placã hodorogitã care nu-i
supãrã pe aceºtia pentru cã ei asta ºtiu,
sã vorbeascã vrute ºi nevrute, sã promitã
marea cu sarea, iar în rest „ce-o vrea
Domnul“. Nu divinitatea, ci el, candidatul,
care este „dezinteresat“ în ceea ce-l
priveºte, pozând în sacrificatul pentru
binele þãrii ºi al oamenilor. Un portret robot
care asemenea mecanismului în speþã
turuie ºi turuie la nesfârºit cu speranþa cã
va reuºi ºi din pãcate, uneori, chiar reuºeºte.
Stai ºi te întrebi de ce se „sacrificã“ ei,
aleºii pentru noi, ce îi mânã la un asemenea act de caritate? Totul se explicã foarte
clar atunci când parcurgând declaraþiile lor
de avere rãmâi perplex, situaþie departe
de ceea ce ar face un om normal pe care
l-am ales sã gospodãreascã treburile þãrii.
Nu milioane, sute ºi mii de milioane stau
în conturile ºi averile lor care te întrebi când
au avut timp sã munceascã (dacã sunt în
Parlament) pentru a le spori neîncetat.
Lucrurile se clarificã atunci când vezi
cã sãlile în care ar trebui sã fie aceºtia
pentru adoptarea legilor sunt goale ºi ca
atare nu se întruneºte… cvorumul necesar.
În schimb, prin „compensare“ se... întregesc
ºi se amplificã averile lor. Parlamentul
devine astfel locul de… popas între douã
sau mai multe afaceri. ªi aþi vãzut ce
obosiþi sunt unii transformând Parlamentul
în dormitor de ocazie.
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Din relatãrile apãrute în presã fiecare
dintre dumneavoastrã aþi constatat cã în
forumul legislativ sunt câþiva „sãraci ºi
curaþi“, majoritatea defilând într-un marº
voios pentru a dobândi cât mai mult în ciclu
de patru ani de care aminteam mai la
început. Pentru cã, de fapt, aceasta este
deviza de pe frunþile lor îngândurate. Sã
nu mai vorbim ºi despre cefe, care au
depãºit prin gabarit înfãþiºarea normalã a
unor oameni obiºnuiþi.
Aflaþi în plinã campanie în aceastã lunã
circa 80% din actualii parlamentari fac pe
dracu-n patru pentru a le reuºi… demersul
electoral, pentru cã în spatele acestui
demers în viitorii patru ani (cu fonduri
masive ale UE) stau bani nu glumã de
„pãpat“ ºi nu pot fi lãsaþi pe mâna „oricui“.
Mai bine în mâinile lor cã sunt vorba aia…
experimentate.
Culmea este cã aceºti parlamentari nu
sunt, de fapt, parlamentari ci mai degrabã
„oameni de afaceri“, „bãieþi deºtepþi“,
„ºmecheri de cartier“ etc. pe care nu i-a
deranjat, nu-i deranjeazã ºi nici în viitor
nu-i va deranja nimeni dintre cei plãtiþi din
greu de stat pentru a veghea dacã rãsplãtesc lefurile de… demnitari.
De fapt de ce se înghesuie ei pentru a
ajunge în Parlament?
Pentru cã nu sunt nici mãcar oameni
de afaceri în adevãratul sens al cuvântului
atâta timp cât toate aranjamentele lor se
bazeazã pe trafic de influenþã, politicianism, gãºti de partide înrudite indiferent
de culoarea politicã pentru a lua de la stat
cât mai mult ºi cât mai repede.
Un adevãrat om de afaceri este cel care
activeazã pe piaþa liberã ºi nu în afaceri
cu statul.
Se exploateazã astfel în modul cel mai
vizibil posibil sloganul (de altfel adevãrat)
cã statul este cel mai prost gospodar. Este
în aceastã situaþie pentru cã banii din buget
sunt ai noºtri, ai tuturor, la strânsul lor ºi ai
nimãnui când vine vorba de distribuirea lor.
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Adicã nu chiar ai nimãnui pentru cã pe
destinatari îi recunoaºtem chiar de pe listele electorale care au umplut în aceastã
lunã toate gardurile, publicaþiile ºi mai ales
ecranele TV.
Fireºte, nu pe toþi îi bãgãm în
aceastã… oalã, dar dupã cum se ºtie
majoritatea bate întotdeauna minoritatea.
N-am înþeles, de asemenea, ce cautã
în campanie electoralã cântãreþii, sportivii
ºi alte profesii colaterale! Îºi vor pãrãsi
aceºtia ºuºanelele aducãtoare de bani,
competiþiile sportive la care urmeazã sã
participe sau sunt „mânaþi“ din spate de
„bãieþii deºtepþi“ ai partidelor care chipurile
susþin „personalitãþi“ care sã le
îmbunãtãþeascã imaginea? Vorbind de
imagine, aceasta le este oricum destul de
ºifonatã în cei 18 ani de dupã 1990, în
primul rând pentru cã nu au doctrine clare
ºi de sine stãtãtoare, concrete ºi coerente,
din care cauzã nici rezultatele promise nu
sunt pe mãsura aºteptãrilor electorale.
ªi atunci, ce ºi pe cine alegem, cu cine
ne legãm la cap pentru încã patru ani?
A sosit poate momentul adevãrului
când sã chivernisim cu toatã rãspunderea
pe cine punem în fruntea bucatelor þãrii
pentru a ajunge ceva, ceva mai mult ºi în
posesia noastrã a contribuabililor, nu
numai pentru prea bunãstarea aleºilor
noºtri ºi aºa destul de opulentã.
Se spune cã votul uninominal la care
participãm este cu douã tãiºuri. Sã
sperãm cã nu ne vor fi ambele fatale. Nu
de alta, dar, zãu, vrem sã mai trãim ºi noi
poate… „mai bine“ cum se spunea acum
patru ani!
Ciprian ENACHE
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Eveniment!
CP 012/1-2007 – NOUL COD DE PRACTICÃ
PENTRU EXECUTAREA LUCRÃRILOR DIN BETON,
BETON ARMAT ªI BETON PRECOMPRIMAT
Aderarea României la UE impune alinierea reglementãrilor
naþionale la cele europene, inclusiv în acest domeniu pentru cã în
Uniunea Europeanã sunt în vigoare standarde care stabilesc regulile generale de producere ºi utilizare a cimenturilor ºi betoanelor.
Începând din 2002 fabricile noastre din Bicaz, Deva ºi Fieni
s-au adaptat exigenþelor europene de calitate preluate prin standardul SR EN 197-1. Cimenturile noastre, comercializate sub denumirea CARPATCEMENT®, sunt fabricate cu respectarea deplinã a
normelor europene în ceea ce priveºte calitatea produselor ºi
protecþia mediului înconjurãtor.
Intrarea în vigoare a Codului de practicã CP 012/1-2007, având
caracter obligatoriu, reprezintã cea mai importantã schimbare
adusã reglementarilor naþionale de producere a betonului. Prin
impunerea standardelor europene ºi a experienþei naþionale în
proiectarea compoziþiilor, producþia ºi punerea în operã a betonului
se face un decisiv pas înainte spre construcþii cu o durabilitate
sporitã aducându-se schimbãri majore faþã de vechiul normativ
NE 012/1999.
Evenimentul anului pe piaþa materialelor de construcþii este cu siguranþã intrarea în vigoare
a noului Cod de Practicã. Trecerea de la actualul
NE 012-1:1999 la noul cod, prin exigenþele impuse
proiectanþilor, executanþilor ºi producãtorilor, va avea
un impact pozitiv ºi direct asupra durabilitãþii
construcþiilor. Transferul experienþei tehnice a
Grupului HeidelbergCement în România, precum ºi
informarea tuturor actorilor implicaþi (arhitecþi,
proiectanþi, producãtori, antreprenori, consultanþi ºi
executanþi) asupra practicii europene în materie sunt
importante în ceea ce priveºte asigurarea durabilitãþii
construcþiilor din beton.
Elaborat þinând cont de condiþiile climatice
specifice ºi experienþa naþionalã în domeniu, noul
cod stabileºte regulile pentru asigurarea calitãþii
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betoanelor ºi pentru îmbunãtãþirea rezistenþei ºi
durabilitãþii construcþiilor din beton armat. În acest
sens, se are în vedere lãrgirea experienþei
naþionale în domeniu prin continuarea cercetãrilor
pe plan naþional pentru diversificarea aplicaþiilor ºi
pentru extinderea domeniilor de utilizare a cimenturilor cu adaosuri, inclusiv pe baza experienþei
europene în domeniu. Pentru aceastã extindere
se au în vedere atât avantajele multiple de ordin
tehnic ºi economic pe care le prezintã utilizarea acestor cimenturi în betoane, inclusiv
îmbunãtãþirea durabilitãþii betonului, cât ºi
aspecte privind conservarea resurselor naþionale
ºi reducerea emisiilor de CO 2.
Toate prevederile Codului referitoare la materialele
componente ale betonului (cimenturi, agregate, apã,
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aditivi etc.), la caracteristicile betonului, la stabilirea
compoziþiei betonului în funcþie de expunerea construcþiei în diferite medii ºi la procedurile de control al
producþiei vor conduce la menþinerea unei calitãþi constante a producþiei de betoane ºi implicit la sporirea
gradului de asigurare a rezistenþei betonului din elementele ºi structurile de construcþii.
Campania naþionalã „Beton la standarde
europene“, aflatã în derulare, reprezintã contribuþia
Carpatcement Holding la implementarea „betonului
european“ în România, un beton durabil ºi eficient sub
aspectul costurilor înglobate, pentru dezvoltarea
durabilã a þãrii.
Obiectivul general al campaniei este asigurarea
trecerii corecte ºi în timp cât mai scurt de la vechile
reglementãri naþionale la cele europene. La toate
evenimentele tehnice naþionale, alãturi de banner-ul
cu imaginea campaniei „Beton la standarde
europene“ se vor gãsi întotdeauna pliante ºi broºuri
care conþin informaþii tehnice despre cimenturile
CARPATCEMENT® precum ºi modul în care acestea
se utilizeazã, în conformitate cu practica europeanã ºi
noile reglementari naþionale.
Experienþa Companiei noastre, câºtigatã în þãrile
unde standardele europene au fost deja implementate, aratã cã necesarul de informaþie
tehnicã este uriaº, iar colaborarea cu toþi cei

implicaþi extrem de importantã pentru aplicarea
corectã a noilor reglementãri.
Introducerea pe piaþã a tipurilor de cimenturi cu
conþinut ridicat de adaosuri de fabricaþie este imperios
necesar sã fie însoþitã de o campanie de promovare a
avantajelor tehnice specifice acestora, precum ºi a
modului de utilizare. Realizarea corectã a betoanelor
cu aceste noi tipuri de cimenturi asigurã o durabilitate
superioarã structurilor în comparaþie cu soluþiile considerate tradiþionale, iar betonul devine astfel un
material de construcþie cu eficienþã ridicatã sub
aspectul costurilor ºi energiei înglobate.
De succesul acestei campanii depinde utilizarea
corectã, prin parteneriat tehnic cu toþi cei implicaþi, a
noilor cimenturi CARPATCEMENT® cu conþinut ridicat
de adaosuri de fabricaþie, în conformitate cu practica
europeanã în domeniu. 

HeidelbergCement este lider mondial pe piaþa de agregate ºi un important jucãtor în domeniul cimentului,
betonului ºi al altor activitãþi conexe, ceea ce îl poziþioneazã printre cei mai mari producãtori de
materiale de construcþii din lume. Compania are peste 70.000 de angajaþi în 2.800 de locaþii, pe patru
continente. Pentru 2007 cifra de afaceri a Grupului este estimatã la aproximativ 10,7 mld. Euro, iar
vânzãrile de ciment ºi clincher se ridicã la aproximativ 88 milioane tone. În România, HeidelbergCement
este unul dintre cei mai importanþi investitori germani, producãtor de ciment, betoane ºi agregate.
Grupul deþine companiile Carpatcement Holding SA, Carpat Beton ºi Carpat Agregate. Investiþiile Grupului
în România sunt de peste 350 milioane de euro, inclusiv costurile de achiziþie.
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Tenacitate, experienþã, profesionalism
În general, în activitatea economicã, finalul unei etape, în cazul
de faþã sfârºitul anului 2008
înseamnã un bilanþ menit sã consemneze rezultatele muncii depuse.
Existã însã ºi altfel de... finaluri
pentru unele firme, finaluri care
consemneazã începuturile consolidãrii activitãþii furnizoare de
produse în premierã pe piaþa materialelor de construcþii din România.
În aceastã situaþie se aflã Den Adrian STATE – director general
DEN BRAVEN ROMANIA
Braven
România care în martie
Den Braven România
Buftea, DN 7, Judeþul Ilfov
2008 a integrat în circuitul productiv
al capitalei ºi al þãrii prima capacitate de producþie a spumei poliuretanice din România, exportând în primele
8 luni în 15 þãri din Europa de Vest, Centralã ºi de Est, Asia, Africa ºi Orientul Mijlociu.
Ritmul înnoirilor continuã sã fie alert dacã avem în vedere cã în septembrie a.c. în aceeaºi nouã construcþie amplasatã în apropierea Bucureºtiului a intrat în funcþiune ºi prima fabricã de hotmelt, marca HOTTIX®.
Aceste reuºite, de excepþie am spune, se datoreazã atât investitorului Den Braven (Olanda), cât ºi, în
mare mãsurã, experienþei, tenacitãþii ºi profesionalismului echipei manageriale în fruntea cãreia se aflã
dl Adrian State – director general.
De obicei vorbele sunt… vorbe, uneori în… vânt! Domnul Adrian State nu se mulþumeºte nici în acest
caz cu vorbe, ci vrea sã ne ºi convingã prin datele pe care ni le furnizeazã nouã ºi dumneavoastrã
cã totul se câºtigã în primul rând prin pasiunea cu care doreºti sã realizezi ceva pentru þara ta.
De la început vreau sã vã fac
cunoscut faptul cã Den Braven
România a realizat pânã în prezent
investiþii de peste 17 milioane Euro
în fabrica de spumã poliuretanicã,
fabrica de hotmelt Hottix ºi fabrica
de siliconi ºi acrili.
Precizez, de asemenea, cã Den
Braven Olanda este lider mondial în
izolanþi profesionali pentru construcþii ºi amenajãri interioare, industria geamului termoizolant, industria
auto, utilizatori casnici (DIY).
Despre compania olandezã trebuie sã ºtiþi cã a fost înfiinþatã în anul
1974, avându-l ca proprietar pe
dl. Kees den Braven.
Den Braven Olanda deþine 10
fabrici pe trei continente: Europa,
America ºi Africa, iar izolanþii profesionali produºi de Den Braven
România sunt distribuiþi prin filialele sale din 25 de þãri de pe patru
continente.
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Den Braven România a fost înfiinþatã în octombrie 1997 cu scopul
distribuirii la nivel naþional a
izolanþilor profesionali.
Sediul central inaugurat în
martie 2008 se aflã la Buftea (DN7)
ºi cuprinde fabrica de spumã poliuretanicã, depozite ºi birouri, toate
a m p l a s a t e p e 30.750 mp, din
care suprafaþa construitã reprezintã
10.200 mp.
Firma deþine filiale la Bucureºti,
Cluj-Napoca, Constanþa, Iaºi, Craiova,
Timiºoara, Braºov, Brãila, Chiºinãu.
Cifra de afaceri în perioada
2001-2007 a fost de peste 85
milioane de Euro.
În 2008 se estimeazã o creºtere
cu circa 45% faþã de anul 2007,
incluzând exportul de spumã
poliuretanicã.
Den Braven România are certificare în S.M.C. ISO 9001:2000

prin TÜV Rheinland, certificare pentru activitatea de distribuþie din anul
2005, pentru activitatea de producþie
din martie 2008 ºi în curs de implementare Standardul de Mediu
ISO 14001:2001.
Den Braven România produce ºi
livreazã o gamã completã de izolanþi profesionali pentru construcþii,
amenajãri interioare, industrie, utilizatori casnici, adicã spume poliuretanice, siliconi, acrili, adezivi, chituri,
benzi, aplicatori ºi accesorii.
Iatã, de altfel, ºi câteva dintre
lucrãrile reprezentative unde se
regãsesc ºi produsele livrate de Den
Braven România:
Hoteluri:
z Marriott, Ambasador, Howard
Johnson, toate din Bucureºti;
z Iaki, Mamaia;
z Premier, Cluj Napoca.
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Sedii de bãnci:
z ABN AMRO, Constanþa;
z BRD Piaþa Victoriei, Bucureºti;
z INCOM Bank, Chiºinãu;
z Raiffeisen Bank, Timiºoara;
z Unicredit Bank, Craiova.
Cartiere de locuinþe ºi cãmine:
z Blocuri ANL Bucureºti, Cluj,
Galaþi, Iaºi;
z Complex Cãmine Studenþeºti
Craiova;
Instituþii publice:
z Spitalul Elias, Bucureºti;
z Spitalul M.S. Curie, Bucureºti;
z Spitalul Municipal Constanþa,
Mangalia;
z Institutul Politehnic, Bucureºti;
z Trezoreria Statului, Bucureºti;
Centre comerciale:
z Tomis Mall;
z METRO Constanþa;
z Centrul
Comercial Edlen,
Chiºinãu;
z Carrefour Braºov, Constanþa,
Piteºti.
Den Braven România, prima
fabricã de spumã poliuretanicã din
România ºi din sud-estul Europei,
are o linie de producþie care dispune
de cea mai înaltã tehnologie, cu utilaje ºi echipamente de ultimã generaþie furnizate de producãtori de
marcã din Elveþia ºi Germania.

În primele opt luni de la inaugurare, Den Braven România a livrat
produse în 15 þãri din Europa de
Vest, Centralã ºi de Rãsãrit, Asia,
Africa ºi Orientul Mijlociu.
Cea mai recentã premierã a lui
Den Braven România o reprezintã
fabrica de hotmelt, inauguratã în
septembrie 2008 care produce
sigilanþi tip hotmelt marca HOTTIX®.
Noua linie de producþie cuprinde
hala industrialã pentru produs semifabricat, hala de fabricaþie produs
finit, instalaþii, utilaje ºi echipamente
specifice.
Avantajele utilizãrii HOTTIX® la
realizarea unitãþilor de geam termoizolant constau în:
z Cea mai rapidã tehnologie de
fabricaþie a unitãþii de geam termoizolant – manipulare dupã cca 5 minute
de la aplicare – economie de timp;
z Cea mai micã ratã de penetrare a vaporilor de apã în unitatea
de geam, de 50-500 ori mai micã decât
celelalte tehnologii de etanºare a
unitãþii de geam;
z Pierderi zero în procesul de
producþie, prin retopirea produsului
rãmas din ziua anterioarã;
z Uºor de depozitat – utilizarea
eficientã a spaþiului de depozitare.
z Este în conformitate cu standardele UE: SR EN 1279.4, AT ICECON
016-03/263-2008 ºi Test Laborator
IKATES N-39-3/2007;
z Suport tehnic asigurat – asistenþã ºi consultanþã la producþia
unitãþilor de geam;
z Sãnãtate ºi siguranþã deoarece
nu sunt necesari solvenþi;
z Prieten pentru mediul înconjurãtor – nu este toxic, evacuare uºoarã a
ambalajelor;

Ambiþiile Den Braven România
continuã prin intrarea în funcþiune în
anul 2009 a primei fabrici de siliconi ºi acrili din România. Vor fi
produºi siliconi acetici ºi neutrali
ambalaþi în cartuºe de plastic ºi folie
tip „salam“, precum ºi acrili.
În final, vã prezentãm o parte
dintre beneficiile inaugurãrii în
România ale celor trei unitãþi de producþie Den Braven: fabrica de
spumã poliuretanicã, fabrica de
hotmelt HOTTIX® ºi fabrica de siliconi
ºi acrili:
z La nivelul pieþei construcþiilor:
- Prezenþa pe piaþã a celui mai
mare furnizor mondial de izolanþi profesionali: spume poliuretanice, siliconi, acrili, adezivi, polimeri MS etc.
– peste 6.000 de etichete private;
- Furnizarea produselor de calitate la preþuri adaptate cerinþelor pieþei;
- Scãderea preþului produselor
datoritã reducerii costurilor de producþie ºi transport;
- Onorarea imediatã a comenzilor
clienþilor prin reducerea timpilor de
transport;
- Realizarea de comenzi personalizate cãtre clienþi.
z La nivel economic ºi social:
- Achiziþionarea de izolanþi profesionali de cea mai înaltã calitate,
fabricaþi în România;
- Plata taxelor ºi impozitelor cãtre
stat;
- Crearea de locuri de muncã
înalt calificate ºi specializate;
- Responsabilitatea socialã a
companiei faþã de proiectele derulate;
- Contribuie la echilibrarea
balanþei externe a României prin
exportul de izolanþi profesionali în
Europa, Asia, Africa ºi Orientul
Mijlociu.
Ciprian ENACHE
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Sisteme din aluminiu
pentru construcþii
Compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA, cu sediul în Bucureºti, are
un domeniu de activitate extins care presupune comercializarea de sisteme complete din aluminiu pentru fabricaþia ferestrelor/uºilor, a
pereþilor cortinã, a ferestrelor/uºilor rezistente la foc/fum, compartimentãri interioare, luminatoare, sere, rulouri exterioare ºi porþi pentru garaje.
Începând cu a doua jumãtate a lunii decembrie 2007, compania a
deschis un depozit în Popeºti Leordeni, Str. Taberei, nr. 1 A, din care
poate livra majoritatea tipurilor de produse pe care le comercializeazã.
Diversificarea ofertei ºi rezultatele economice obþinute demonstreazã cã
firma ALUPROF SYSTEM ROMANIA are o evoluþie relevantã,
concluzie reieºitã ºi din informaþiile furnizate de directorul sãu
general, doctorand ing. Mihai Alexandru BURCEA.

drd ing. Mihai Alexandru BURCEA –
director general ALUPROF SYSTEM ROMANIA

Compania ALUPROF SYSTEM

Sistemele de aluminiu furnizate

rulouri din aluminiu. Toate acceso-

ROMANIA, membrã a Grupului

de compania noastrã sunt de

riile ºi feroneria aferentã acestora

KETY din Bielsko-Biala, Polonia, cel

departe unele dintre cele mai mo-

sunt produse de cãtre firme renumite

mai mare extruder producãtor ºi dis-

derne, având o calitate ireproºabilã

ca: ROTO, Dr. HAHN, DORMA etc.

tribuitor est-european de sisteme din

ºi acoperind o gamã foarte variatã

Paleta coloristicã în care pot fi

aluminiu pentru construcþii, este

de lucrãri, de la suprafeþe mici pânã

livrate sistemele din aluminiu este

prezentã pe piaþa autohtonã încã din

la pereþi cortinã de mii de metri

foarte diversã: toatã gama RAL, imi-

2005.

pãtraþi, de o complexitate deosebitã.

taþiile de lemn etc. De asemenea,

An de an sectorul construcþiilor a

Oferta companiei include: sis-

profilele pot fi livrate natur urmând a

cunoscut o expansiune deosebitã iar

teme din aluminiu pentru uºi ºi feres-

fi vopsite ulterior de cãtre client în

aluminiul ºi sticla sunt douã ele-

tre, cu sau fãrã barierã termicã

culoarea doritã.

mente care definesc cel mai bine

(MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60,

Deºi pe piaþã sunt foarte mulþi

noile tendinþe în arhitectura de

MB-70), sisteme din aluminiu pentru

furnizori de sisteme din aluminiu, iar

astãzi. Combinaþia de durabilitate,

uºi ºi ferestre rezistente la foc pânã

concurenþa este foarte mare, am

coloristica diversã ºi siguranþa în

la 60 minute, sisteme de uºi rezis-

reuºit sã ne atingem an de an obiec-

exploatare au fãcut ca sistemele din

tente la fum, dar ºi sisteme pentru

tivele care s-au concretizat prin

aluminiu sã fie preferate altor materi-

faþade (MB-SR50, clasice, semi-

încheierea de noi contracte. O expli-

ale. Aºa se face cã în prezent

structurale ºi structurale), sisteme

caþie o constituie ºi faptul cã

acestea sunt recomandate pentru

pentru aplicaþii speciale (MB-SG50,

acordãm o atenþie deosebitã cerin-

proiectele moderne care conþin

MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60),

þelor clienþilor noºtri ºi punem mare

suprafeþe vitrate de mari dimensiuni.

uºi glisante, uºi de garaj, inclusiv

accent pe calitatea produselor oferite.
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Cu sistemele furnizate de

presupune prelucrarea sistemelor

de compania ALUPROF SYSTEM

ALUPROF SYSTEM ROMANIA

din aluminiu tip MB-SR 50 ºi MB-60,

ROMANIA.

s-au finalizat sau se aflã în curs de

obþinându-se un perete cortinã de

Toþi colaboratorii noºtri vor fi

execuþie numeroase lucrãri dintre

peste 12.000 mp. Tot pentru aceastã

încântaþi sã constate cã prin uti-

care enumerãm: Twin Tower Pipera I

construcþie este utilizat ºi sistemul

lizarea

ºi II (sisteme utilizate la realizarea

MB-78EI, din care se realizeazã uºi

clãdirilor: MB-SR50, MB-SR50 PL,

rezistente la foc pânã la 60 minute.

MB-78EI, MB-60), Cubic Center

Atât pe vechii, cât ºi pe noii noºtri

(MB-SR EFEKT, MB-78EI, MB-60),

colaboratori, îi aºteptãm la biroul de

Sala de sport din parcul Lacul Tei

proiectare din Bucureºti sau la

(MB-SR50, MB-59S), Sediul Poliþiei

depozitul din Popeºti Leordeni pen-

Capitalei (MB-59S), Sediul Poliþiei
Circulaþiei (MB-SR50, MB-60, MB-

sistemelor

din

aluminiu

ALUPROF pot obþine lucrãri cu o
esteticã deosebitã, în conformitate
cu cerinþele arhitecturale moderne.
Ei vor beneficia de un raport optim
preþ-calitate, având asigurat întregul
suport tehnic, care include ºi softul
specializat.

tru a se familiariza cu toate soluþiile
de sisteme din aluminiu propuse

drd ing. Mihai Alexandru BURCEA

SR50EFEKT, MB-45), Huedin Center
(MB-SR50, MB-60), International
Leasing (MB-SR50), Hotel Dominion,
Parcare - City Mall, Centrul Comercial Ghencea, Restaurantul RUCÃR
din zona Rucãr-Bran, Clinica Medicalã ROM MEDICA, numeroase
clãdiri de birouri (Cristal Brad, Tema,
Mondoconstruct, Delea Nouã,
Benzoil), sedii ale OTP Bank etc.
Deºi în fiecare an numãrul
clienþilor a crescut cu 8%, ne dorim
ca pe viitor acest procent sã fie mai
mare iar clienþii noºtri sã fie mulþumiþi de produsele ºi serviciile oferite
de ALUPROF SYSTEM ROMANIA.
Volumul vânzãrilor a crescut ºi el
an de an cu 20%, atât pentru sistemele din aluminiu cât ºi pentru sistemele de umbrire ºi porþile pentru
garaje.
În scurt timp vor demara lucrãrile
de execuþie/montaj, tot cu sisteme
din

aluminiu ALUPROF,

pentru

peretele cortinã al unui ansamblu de
birouri cu o suprafaþã construitã de
32.000 mp. Execuþia acestui obiectiv
 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008
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BAU – un târg european de excepþie
12 - 17 ianuarie 2009
ARHITECTURÃ, MATERIALE ªI SISTEME DE CONSTRUCÞIE
Vizitatorilor de la Bau 2009 le va fi prezentatã
întreaga gamã de materiale de construcþie, iar soluþiile
avansate cu acest prilej sunt prezente în toate segmentele expoziþiei. Temele de un deosebit interes care
vor fi abordate la Bau 2009 sunt clãdirile eficiente din
punct de vedere energetic (tehnologia faþadelor,
tehnologia solarã, izolarea termicã, managementul
energiei), renovarea ºi modernizarea, proiectarea „inclusive“ care permite utilizarea construcþiilor de cãtre orice
persoanã, indiferent dacã are un handicap sau nu, dacã
este tânãrã sau bãtrânã.
Concret, sunt expuse produse din aluminiu, ascensoare ºi scãri rulante, chimicale pentru construcþii,
software ºi computere pentru construcþii, automatizarea
construcþiilor, pardoseli, tehnologia energeticã ºi solarã,
publicaþii de specialitate, plãci/ceramicã, macroarhitecturã, pietre naturale ºi artificiale, design exterior, sticlã
(Vision of Glass), uºi ºi ferestre, lãcãtuºerie, elemente
de siguranþã, lemn, materiale plastice, oþel, zinc, cupru,
porþi, sisteme de parcare, pietre, cãrãmizi, acoperiºuri.
Cele 17 pavilioane expoziþionale sunt împãrþite în
secþiuni specializate pentru materiale de construcþii,
produse ºi tematici.
Ca prezentãri speciale menþionãm pe cele privitoare
la renovãri ºi modernizãri pentru cã circa 50% din activitatea de construcþii din Europa se desfãºoarã în acest
domeniu. Aspectele abordate sunt diagnoza cãldirilor,
design-ul „inclusive“, identificarea ºi repararea deteriorãrilor, construcþii eficiente din punct de vedere energetic, finanþarea.
În pavilionul C3 va avea loc o prezentare specialã,
care va acorda atenþie proiectelor constructive orientate
cãtre viitor, utilizarea de ferestre inovative, uºi interioare
ºi elemente de construcþie specifice diverselor zone ale
lumii – de la izolarea pentru menþinerea cãldurii în Siberia,
pânã la protecþia împotriva soarelui în zonele sudice.
În colaborare cu o societate germanã pentru
cercetãri în domeniul lemnului, Bau prezintã o serie de
proiecte sponsorizate de Ministerul Economiei al Bavariei,
sub genericul „construcþiile din lemn ale viitorului“. Este
vorba de 20 de subproiecte referitoare la protecþia
împotriva incendiilor, faþade, energie, noi materiale de
construcþii.
Conceptul de „universal design“ este o abordare filozoficã ºi socialã care considerã cã oamenii trebuie trataþi
în mod egal, indiferent de vârsta lor, de starea fizicã sau
de abilitãþile speciale. Arhitecþii urmãresc sã proiecteze
case ºi ambientul aferent în aºa fel încât indivizii cu sau
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fãrã handicap sã trãiascã într-un mod cât mai independent ºi confortabil. În prezent, din ce în ce mai mulþi
oameni, în special în statele industrializate vestice, ating
vârste tot mai înaintate ºi ar dori sa trãiascã în continuare într-o atmosferã familiarã. Prin urmare, Bau organizeazã o prezentare cu aceastã temã în pavilionul A4,
în colaborare cu iniþiativa „viaþa fãrã bariere“, fiind abordate controlul ºi automatizarea, siguranþa ºi inovarea,
bãile ºi wellness, proiectarea spaþiilor exterioare.
Programul de conferinþe din forumul „Viitorul construcþiilor“ din pavilionul C2 se concentreazã pe teme ca Megacities, Energia ºi arhitectura, Modalitãþi de locuire – azi ºi
mâine, Construcþii solare, Viziuni construite, Emerging Stars.
Forumul Macroarhitectura care se va desfãºura în
pavilionul A6 se axeazã pe dialogul dintre arhitecturã ºi
industrie ºi exploreazã teme legate de exteriorul ºi interiorul unei clãdiri. Se vor putea audia conferinþe intitulate
Material ºi produs, Culoare ºi ornament, Suprafaþã ºi
inovare, Construcþia ºi detaliul, Faþada ºi funcþiunea,
Arhitectura ºi responsabilitatea etc.
Dar Bau nu are ca obiect numai materiale ºi componente de construcþie, ci întregul spectru al arhitecturii,
proiectãrii ºi construcþiilor. Acest concept este reflectat
de noul subtitlu al târgului: „Arhitecturã, Materiale,
Sisteme“ care reflectã lumea tot mai complexã a
construcþiilor ºi integrarea proiectelor de arhitecturã cu
implementarea tehnicã.
NOUA ZONÃ EXPOZIÞIONALÃ MÜNCHEN
Societatea de târguri ºi expoziþii Messe München
este una dintre cele mai importante companii specializate din lume în acest domeniu, având în portofoliu
aproximativ 40 de manifestãri axate pe bunuri de
investiþii, bunuri de consum ºi tehnologii noi. Messe
München are trei filiale în strãinãtate ºi 75 de reprezentanþe care se ocupã de clienþii din 89 de þãri.
Noul centru expoziþional a fost deschis în 1998 ºi
este considerat ºi azi unul dintre cele mai tehnologizate
ºi moderne din lume, fiind un model pentru construirea ºi
altor centre similare. 
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Produse speciale Murexin
pentru lucrãri pe timp friguros
ing. Mihalache PÃUN, Product manager MUREXIN – BAUMIT România

Sezonul de… „timp friguros”
Nu se lucreazã la temperaturi sub +5 0C
Aproape cã nu exista fiºã tehnicã de produs care sã nu atragã atenþia asupra acestui lucru. În perioada
normalã de lucru nu bãgãm de seamã aceasta, dar când se apropie „timpul friguros“ – cu temperaturi mai
mici de +5 0C, cãutãm cu „înfrigurare“ acele produse speciale care sã prevadã contrariul: „Se poate lucra la
temperaturi sub +5 0C“. Calendaristic, perioada de „timp friguros” începe în 15 noiembrie ºi þine pânã pe
la 15 martie, dar pot apãrea temperaturi sub „0“ ºi înainte ºi dupã. Se lucreazã cu restricþii ºi/sau cu luarea
unor mãsuri speciale de protecþie mai ales pentru procesele aºa-zis umede care sunt influenþate de temperaturile scãzute. Mãsurile sunt specifice fiecãrei categorii de lucrãri pentru a îndeplini cerinþele impuse de
reglementãrile în vigoare. S-au dus timpurile în care, în general, constructorii întrerupeau activitatea în timpul
iernii; astãzi, perioada de timp friguros a devenit practic, una „normalã“ de lucru, colegii noºtri de pe ºantiere
având termene de predare, care nu mai þin cont de vreme. Ei trebuie sa lucreze la exterior; sã toarne
betoane, sã hidroizoleze, sã zideascã, sã tencuiascã, sã vopseascã faþadele, iar la interior – chiar dacã instalaþia
de încãlzire încã nu este pusã în funcþiune – sã execute lucrãri de tencuire/gletuire/vopsire, sã
lipeascã placaje, parchet, covoare, mochetã etc. Unele proiecte mari chiar acum au început, ºi sezonul rece
le prinde din plin. Nu este deloc uºor!
Producãtorii de materiale cunosc ºi ei aceste lucruri ºi încearcã sã vinã în întâmpinarea constructorilor cu
materiale speciale care sã-i ajute sã lucreze în aceste condiþii cu respectarea cerinþelor impuse prin proiect,
specificaþiilor tehnice, standardelor, normativelor etc.
PRODUSE MUREXIN PENTRU
LUCRÃRI PE TIMP FRIGUROS
Dintre produsele Murexin
concepute pentru a ajuta la desfãºurarea lucrãrilor pe timp friguros,
vã prezentãm:
z aditivul „antiîngheþ“ pentru
betoane ºi mortare – Beton-und
Mörtelfrostschutz FS 10;
z hidroizolaþia pe bazã de
bitum aplicatã la rece – 2K-Winter/
Dickbeschichtung 2K Winter;
z mortarele de reparaþii – Repol
FM 20 H ºi Repol FM 20 TS/
Repol FM 20 H ºi TS;
z adeziv pentru placaje-flexibil alb rapid – SKF 81/Schnell
Flex Klebemörtel Weiss SKF 81;
z adezivul pentru placaje-flexibil gri rapid – SK 15/Reparatur
Kleber SK 15;
z mortarul de rosturi - flexibil
rapid – FSX 70/Schnell Flex
Fugenmörtel SFX 70.
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Aditivul „antiîngheþ” pentru
betoane ºi mortare FS 10

Este un produs care ajutã la turnarea betoanelor pânã la temperaturi de -10 0C.
Fiind complet lipsit de cloruri,
betonul cu aditiv se poate utiliza
fãrã restricþie la executarea elementelor din beton armat/precomprimat.
Se livreazã sub formã de lichid,
în bidoane de 25 kg ºi se adaugã
de regulã în apa de amestecare,

dar se poate adãuga ºi în beton –
la staþia de betoane sau la ºantier,
în proporþie de cca 1% din cantitatea de ciment, adicã 1 kg de aditiv la 100 kg ciment.
Trebuie subliniat de la început
cã deºi l-am numit „antiîngheþ“ –
traducerea mai corectã ar fi, de
fapt, „de protecþie la îngheþ“. Nu
trebuie sã se înþeleagã cã aditivul
face ca betonul – de fapt apa din
beton – sã nu îngheþe.
Utilizarea aditivului nu exclude
nici luarea mãsurilor de preparare
a betonului pe timp de iarnã
(dezgheþarea agregatelor, utilizarea apei calde, folosirea cu precãdere a cimenturilor fãrã adaosuri)
ºi nici mãsurile de protecþie a elementelor turnate, în special a celor
cu secþiuni mici.
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Efectul principal al aditivului
este acela de declanºare mai
rapidã a reacþiilor de hidratare ºi
obþinerea, în consecinþã, a rezistenþei minime la îngheþ.
Aditivii de tip „antiîngheþ“, nu
sunt definiþi ca atare în SR EN
934-2 ºi în consecinþã, punerea lor
pe piaþã se face pe baza agrementului tehnic.
În ceea ce priveºte utilizarea la
mortarele de var – ciment, proporþia de amestec este mai mare ºi
variazã în funcþie de temperatura
mediului (tabelul 1).
Tabelul 1

Hidroizolaþie pe bazã de bitum 2K
Winter/Dickbeschichtung 2K Winter

Se foloseºte ºi pentru lipirea
perimetralã a plãcilor rigide de
termoizolaþie.
z Mod de ambalare: 32 kg
(comp. A = 24 kg + comp. B = 8 kg);
z Depozitare: 6 luni, loc uscat ºi
rãcoros, în ambalaje originale;
z Consum:
- cca 4 kg/m2 - hidroizolaþie contra umiditãþii terenului - gros. min.
3,5 mm;
- cca 5 kg/m2 - hidroizolaþie contra apei fãrã presiune - gros. min.
4,5 mm;
- cca 6 kg/m2 - hidroizolaþie contra apei sub presiune - gros. min.
5,0 mm; (min. 2 straturi – primul strat
armat cu plasã din fibre de sticlã)
z Lucrabilitate: cca 1 orã;
z Rezistenþã la ploaie: dupã
cca 3 ore;
z Punere sub sarcinã: cca 3 zile
la +5 0C; cca 7 zile la temperaturi
între 0 ºi -5 0C;
z Amorsã: Emulsie rapidã
de bitum-cauciuc / Voranstrich
Schnell
Mortar Repol FM 20 H/
Fertigmörtel FM 20 H

Este un produs bicomponent de
hidroizolare, pe bazã de bitumcauciuc, fãrã solvenþi, cu elasticitate ridicatã (poate prelua ºi fisuri)
aplicabil la rece pânã la temperaturi de -5 0C.
z Se utilizeazã la interior ºi
exterior, pentru hidroizolaþii contra
umiditãþii terenului, a infiltraþiilor,
a apei fãrã presiune ºi chiar a apei
sub presiune, la fundaþii, pereþi,
subsol la clãdiri de locuinþe sau
comerciale, garaje subterane, balcoane, terase, ziduri de sprijin etc.

Mortar special pe bazã de
ciment, cu întãrire rapidã - câteva
minute - fãrã ipsos, fãrã cloruri,

hidrofobat, cu rezistenþe iniþiale ºi
finale mari, cu aplicare manualã.
z Se utilizeazã la interior ºi
exterior, pentru lucrãri de reparaþii de volume mici.
z Se utilizeazã la plombãri,
completãri sliþuri, subzidiri etc.
z Livrare: sac de 30 kg
2
z Consum: cca 2,2 kg/m /mm
grosime.
Fabricat de Murexin AG în
Austria.
Certificat CE - conform EN 1504.
Mortar torcret Repol FM 20 TS/
Fertigmörtel FM 20 TS

Mortar special pe bazã de
ciment, cu întãrire rapidã - câteva
minute - fãrã ipsos, fãrã cloruri,
hidrofobat, cu rezistenþe iniþiale
mari, cu aplicare mecanizatã.
z Se utilizeazã la interior ºi
exterior, cu aplicare în special prin
torcretare în sistemul uscat, la
lucrãri de reparaþii ºi protecþii construcþii industriale, inginereºti ºi de
artã – turnuri de rãcire, coºuri de
fum, ziduri de sprijin, versanþi,
tuneluri de ºosea ºi cale feratã,
poduri, baraje etc.
z Livrare: sac de 30 kg
2
z Consum: cca 2,2 kg/m /mm
grosime.
Fabricat de Murexin AG în
Austria.
Certificat CE - conform EN 1504.
continuare în pagina 20 ®
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Adeziv flexibil alb rapid/
Schnell Flex Klebemörtel Weiss

Adeziv pentru reparaþii SK 15/
Repartur Kleber SK 15

Mortar de rosturi pe bazã de
ciment, flexibil ºi aquastatic, pentru
chituirea rapidã a rosturilor de
2-15 mm, la interior ºi exterior, la
pereþi ºi pardoseli.
Clasa CG2-conform SR EN 13 888,
înseamnã cã are absorbþie redusã;
împiedicã pãtrunderea murdãriei
în rost ºi este mai rezistent la
uzurã decât chiturile normale de
clasa

CG1.

Are

o

aderenþã

deosebitã la marginile plãcilor.
¬ urmare din pagina 19

Este un adeziv flexibil special,
clasa C2F-S1 conform SR EN
12004, respectiv SR EN 12002.
Adezivul flexibil alb rapid este
recomandat pentru cazurile în care
se doreºte/ este necesarã o lipire
„rapidã“ a placajelor, la interior ºi
exterior, pereþi ºi pardoseli. Dat
fiind faptul cã lucreazã în strat de
pânã la 20 mm, se poate folosi
practic la toatã gama de placaje de
la cele mici tip mozaic – caz în
care poate fi ºi chit, gresie porþelanatã, plãci ceramice de toate
tipurile – pânã la plãci din marmurã, piatrã naturalã ºi artificialã
de dimensiuni mari ºi grele.
Dat fiind faptul cã se întãreºte
repede, ajutã la rezolvarea problemelor de placare la temperaturi
scãzute sau în cazuri de urgenþã.
Temperatura minimã în momentul aplicãrii trebuie sã fie mai mare
de +5 0C dar, faþã de un adeziv normal, atinge mai repede rezistenþa
necesarã la îngheþ ºi, ca urmare,
se reduce durata de aºteptare
pânã la punerea în exploatare.
În plus, are ºi avantajul cã nu
modificã culoarea plãcilor, cerinþã
esenþialã în cazul multor plãci din
piatrã naturalã ºi artificialã: calcar,
granit, marmurã etc.
20

Este un adeziv flexibil special,
de culoare gri, clasa C2FT-S1
conform SR EN 12004, respectiv
SR EN 12002.
Acest produs este un adeziv
în pat subþire, gândit în primul rând
pentru reparaþii-lipirea rapidã a
plãcilor izolate, care din diferite
motive s-au desprins de suport –
astfel încât exploatarea spaþiilor sã
nu aibã de suferit.
El poate fi folosit, însã, cu succes ºi pentru operaþiile de placarelipire la temperaturi scãzute, acolo
unde un adeziv flexibil normal se
întãreºte mai greu.

Este rezistent la apã ºi îngheþ ºi
este conceput dupã o formulã
igienicã de top, asigurând o
întreþinere uºoarã.
ÎN LOC DE CONCLUZII
Nu este uºor, dar se poate
lucra ºi pe timp friguros, cu materiale speciale care ne ajutã, completate ºi cu respectarea cerinþelor
minimale privind protecþia pe timp
friguros.
Trebuie analizat, însã, fiecare
caz în parte; trebuie luatã în
calcul prognoza pe termen
mediu

Mortar de rosturi, flexibil rapid SFX 70/
Schnellflexfuge SFX 70

ºi

scurt,

posibila

scãdere a temperaturii în perioada imediat urmãtoare punerii
în operã, astfel încât alegerea
sistemului/ produsului sã se
facã în cunoºtinþã de cauzã,
inclusiv cu prevederea mãsurilor de protecþie necesare.
Investitorul / Constructorul /
Meseriaºul / Clientul interesat se
poate adresa direct pentru consultanþã la Baumit România, B-dul
Iuliu Maniu nr. 600. Telefon
021.350.01.03/05 – Serviciul Tehnic,
Mobil 0722.317.644. 
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Îmbunãtãþirea izolaþiei fonice la apartamente
De multe ori, izolarea fonicã a apartamentelor situate
în blocurile construite se dovedeºte a fi o lucrare dificilã.
Pentru a realiza o izolaþie eficientã atât la zgomotul aerian
(ex. zgomotul produs de boxe), cât ºi la zgomotul de
impact (produs de tocurile pantofilor de pildã) este necesarã o abordare unitarã care sã trateze atât geamurile ºi
uºile, cât mai ales izolaþia pereþilor ºi a planºeului, principalele cãi de transmitere a sunetului.
Una dintre soluþiile de îmbunãtãþire a izolaþiei la zgomot aerian pentru pereþii despãrþitori dintre douã apartamente este realizarea unei tencuieli uscate, pe bazã de
plãci de gips carton montate pe bride reglabile ºi
fonoizolaþie cu vatã mineralã Isover Akusto.

Saint-Gobain Isover a dezvoltat familia de produse
Akusto special pentru a rãspunde cerinþelor de izolare
fonicã.
Produsele Akusto sunt disponibile în grosimi identice
cu cele ale profilelor de racordare ale pereþilor de gips
carton, respectiv 50 mm, 75 mm ºi 100 mm. Acest lucru
permite alegerea soluþiei optime pentru o umplere completã a interspaþiului dintre foi, permiþând maximizarea
izolaþiei fonice la zgomot aerian în raport cu criteriul
Pentru izolarea planºeului se poate realiza un plafon
fals din gips carton izolat cu vatã mineralã Akusto 75 sau
Akusto 100. Grosimea minimã recomandatã a stratului
de Isover Akusto este de 75 mm.

„gradul de umplere a interspaþiului“.
Cu o lãþime standard de 600 mm, egalã cu distanþa la
care trebuie montate profilele verticale, produsele din
familia Akusto pot fi foarte uºor instalate între montanþii
structurilor de compartimentare din gips carton. Astfel,
se obþine o izolare completã ºi uniformã a interspaþiului
existent între foile de gips carton, fiind evitatã crearea de
spaþii incomplet izolate ce reduc performanþa finalã a
structurii.

Atât în cazul realizãrii unui plafon fals, cât ºi în cel al
placãrii pereþilor de compartimentare trebuie acordatã o
atenþie deosebitã etanºeizãrii, în primul rând prin
montarea de bandã elasticã pe talpa tuturor profilelor
perimetrale.
24

Datoritã coeficientului de rezistivitate la flux de aer
„r“ > 5kPa s/m2 produsele din gama Akusto asigurã un aport
maxim de izolare în cazul structurilor de gips carton.
www.isover.ro
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Caracteristicile pe termen lung
ale produselor de izolare termicã din
polistiren extrudat DOW (I)
Una din cerinþele esenþiale ale Directivei Europene
a Produselor pentru Construcþii (DPC) este durabilitatea
produselor. Aceasta este strâns legatã de rezistenþa
clãdirilor ºi consumul lor de energie.

DURABILITATEA este definitã ca fiind capacitatea unui
produs de a-ºi menþine caracteristicile cerute pe o perioadã
lungã de timp determinatã, sub
influenþa acþiunilor anticipate ºi
fiind subiectul unei întreþineri
normale [EC 2004].
Pentru a atesta conformitatea
sa cu DPC, un produs lansat pe
piaþã trebuie sã poarte însemnul
CE. Însemnele CE atestã cã produsul este în conformitate cu
specificaþia tehnicã aplicabilã
(hENs, ETAs). În plus, este obligatoriu pentru producãtor sã
declare funcþionarea produsului
pentru caracteristicile mandatate
care sunt cerute prin specificaþiile
tehnice [CEPMC 2005].
Conceptul de durabilitate asociat cu însemnul CE înseamnã
constanþa caracteristicilor mandatate ale produsului, legate de
28

una sau mai multe din cele ºase
cerinþe esenþiale. Aceastã constanþã este dependentã de
evoluþia în timp (sau de uzurã) a
uneia sau mai multor caracteristici ºi implicã transformãrile
suferite pe timpul expunerii la
agenþi specifici sau agenþi externi
anticipaþi normali [EC 2004].
Produsele izolatoare termice
sunt reparabile sau înlocuibile
„cu ceva mai mult efort“ în multe
cazuri. Existã aplicaþii excepþionale,

de exemplu izolarea fundaþiei
unde produsul trebuie sã fie
încadrat cel puþin în categoria
„normal“ ceea ce înseamnã 50 de
ani din durata de viaþã conform
tabelului 1.
EVALUAREA DURABILITÃÞII
PRODUSELOR TERMOIZOLANTE
Evaluarea durabilitãþii produselor termoizolante este posibilã prin:
z

Teste de laborator cu metode

pe termen scurt;
z

Te s t e d e l a b o r a t o r l a

îmbãtrânire;
z

Testarea produselor prin

supunere la condiþii climatice
naturale.

Tabelul 1: Durata de viaþã asumatã (proiectarea duratei de viaþã)
a lucrãrilor ºi produselor pentru construcþii [EOTA 1999]

1)

în cazuri excepþionale ºi justificate; de ex. pentru anumite produse de depanare ar trebui
consideratã o duratã de viaþã de la 3 la 6 ani (atunci când sunt acceptate de EOTA TB sau respectiv CEN)
2)
atunci când nu sunt reparabile sau înlocuibile „uºor” sau „cu ceva mai mult efort”.
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Teste de laborator
Urmãtoarele douã caracteristici comandate care sunt specificate în standardele produselor
europene vor fi analizate:
a) Durabilitatea rezistenþei termice la intemperii, uzurã ºi la
ciclurile îngheþ-dezgheþ
b) Durabilitatea rezistenþei la
compresiune împotriva îmbãtrânirii ºi degradãrii.
a) Durabilitatea rezistenþei
termice la intemperii, uzurã
ºi la ciclurile îngheþ-dezgheþ
Unele dintre cele mai importante teste pentru polistirenul
extrudat este cel de gelivitate.
Acesta conþine douã teste separate: testul de absorbþie a apei
prin difuzie [EN 12088] ºi testul
de absorbþie a apei dupã mai
multe cicluri de îngheþ-dezgheþ
[EN 12091]. Testul este obligatoriu pentru aplicaþiile precum
Acoperiºuri Inversate ºi orice altã
izolaþie sub nivelul solului; de
exemplu, izolarea perimetrului ºi
izolarea drumurilor ºi cãilor ferate
[EN 14934].
Figurile 1 ºi 2 aratã cum se
realizeazã testul, condiþiile limitã
de difuzie ºi ciclul îngheþ-dezgheþ.
Dupã 28 de zile de supunere
la testul de difuzie, mostrele sunt
folosite pentru testul îngheþdezgheþ. Condiþiile limitã sunt
mult mai severe decât condiþiile

Fig. 1: Test de difuzie, 28 zile

Fig. 2: Test îngheþ-dezgheþ, 28 zile

climatice din majoritatea þãrilor
europene dar rezultatele sunt
într-o bunã concordanþã cu rezultatele practice pe termen lung.
Astfel, condiþiile de testare
simuleazã pe termen scurt caracteristica produsului în condiþiile
climatice.
Dupã ciclul îngheþ-dezgheþ,
reducerea rezistenþei la compresiune nu trebuie sã depãºeascã
10% din valoarea iniþialã. Aceastã
cerinþã asigurã cã structura
materialului spumei nu a fost
deterioratã în timpul proceselor
de îngheþ-dezgheþ. Valorile actuale
din testele efectuate de organismele europene notificate nu aratã
aproape nicio reducere a presiunii de compresiune a produselor
STYROFOAMTM.
b) Durabilitatea rezistenþei
la compresiune
Existã aplicaþii unde nu este
posibil sau convenabil sã se
repare sau sã se înlocuiascã produsele termoizolante, în special
atunci când produsele sunt aplicate sub fundaþii sau în cadrul

pãrþilor structurii unei clãdiri. Într-un
asemenea caz, produsele trebuie
sã se încadreze în categoria
„NORMAL“ specificat în tabelul 1
(„normal“ însemnând o duratã de
viaþã de cel puþin 50 de ani).
Polistirenul Extrudat DOW a
fost folosit cu succes mulþi ani
sub cãile ferate ºi ºosele, dar ºi
sub dalele de beton rezistente la
sarcini, precum fundaþiile sau
pavajele industriale.
Este necesar sã se cunoascã
comportamentul la deformarea la
compresiune (compresiune fluaj)
a polistirenului extrudat la sarcini
susþinute.
Evaluarea produselor de izolare
termicã trebuie sã urmeze testul
standard european EN 1606.
Standardul cuprinde o metodã de
mãsurare ºi o metodã de calculare pentru a anticipa fluajul pe
termen lung conform aproximãrilor FINDLEY [Merkel 2004].
Aceastã metodã descrie comportamentul vâscos-elastic al celulei
spumei de plastic.
(Continuare în numãrul viitor)

Distribuitor autorizat: SC ROMPOLYKEM SRL
BUCUREªTI: ªos. Dudeºti–Pantelimon nr. 42, sector 3, tel: 021 255 38 92, 021 255 41 78; fax: 021 255 02 01
IAªI: Bd. Chimiei nr. 14 (în incinta Andrinelu); tel/fax: 0232.262.494
CLUJ NAPOCA: Str. Borom nr. 1, com. Apahida, tel/fax: 0264.231.511, mobil: 0724.242.549

www.rompolykem.ro
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SOS energia!
Folosirea eficientã a diverselor forme de energie constituie principalul mijloc la îndemâna fiecãruia
dintre noi.
Pânã a ajunge, însã, la nivelul consumatorilor, existã instituþii ºi organisme care se preocupã la nivel
global de folosirea ºi economisirea energiei sub toate formele ei.
Una dintre ele este „Asociaþia Auditorilor Energetici pentru Clãdiri” – AAEC.
Pe aceastã temã, din iniþiativa Patronatului în Construcþii ºi DK EXPO, a avut loc o dezbatere naþionalã
„Civilizaþia în crizã – Sursele noi ºi regenerabile de energie – o soluþie de salvare”.
În sintezã, principalii vorbitori au concluzionat câteva idei care ar trebui sã devinã soluþii de aplicare.
Gheorghe Polizu, preºedinte PSC a subliniat cã
pentru România sunt imperativ necesare o serie de acþiuni dintre care enumerãm: promovarea eficientã a sistemelor de utilizare a resurselor regenerabile, asigurarea
independenþei energetice a clãdirilor încãlzite ºi, în
primul rând, a locuinþelor, precum ºi termoficarea eficientã,
cu referinþã la sistemele individuale.
Nicolae Olariu, preºedinte al Asociaþiei Patronale
„Surse noi de energie SunE“ a subliniat cã mass media
ºi societatea civilã au un rol major în aplicarea unor
mãsuri urgente cum sunt: înfiinþarea unui organism
naþional pentru corelarea politicilor de dezvoltare, implementarea unor programe naþionale coerente, întocmirea
legislaþiei aferente ºi elaborarea unor tarife stimulative
de achiziþie pentru energia verde.
Dan Berbecaru, vicepreºedinte AAEC, director general
IPTC a vorbit despre eficienþa energeticã ºi economia de
energie ca primã sursã de energie pentru clãdiri ºi a
prezentat categoriile de soluþii pentru creºterea eficienþei
energetice a clãdirilor, sector cãruia i se datoreazã 40%
din consumul de energie.
Corneliu Rãdulescu, Vicepreºedinte ARCE s-a
referit la legislaþia în domeniul energetic ºi proiectele
legislative de viitor.
Cãtãlin Neamþu, director General DK EXPO a
menþionat cã dezbaterea naþionalã pe aceastã temã a
continuat ºi la cea de a patra ediþie a Expoziþiei Internaþionale de Echipamente Electrice ºi Automatizãri de la
Palatul Parlamentului.
Participanþii la dezbateri au scos în evidenþã faptul cã
sunt necesare mãsuri în contextul în care schimbãrile
climatice nu mai pot fi þinute sub control din cauza
încãlzirii globale care duce la afectarea zonelor costiere,
la deºertificare, la mãrirea gãurii în stratul de ozon, precum ºi la explozia demograficã/depopulare.
Sunt necesare mãsuri urgente. Înþelegerea corectã ºi
completã a sloganului privind dezvoltarea durabilã trebuie sã însemne cã mentalitatea dominantã a „omului
învingãtor în lupta cu natura“ pentru a-ºi asigura confortul este depãºitã. Omul luptãtor devine omul prãdãtor.
Relaþia om – societate umanã – naturã trebuie
reconsideratã. Trebuie reconsiderate, totodatã, limitele
privind suportabilitatea ºi generalizate urgent acþiuni
preventiv – prietenoase, în paralel cu sancþionarea
drasticã a abaterilor.

Modul în care se vor încheia primele decenii ale
secolului XXI va arãta mãsura înþelegerii imperativelor
situaþiei care sunt hotãrâtoare pentru destinul civilizaþiei.
Pericolul a fost prefigurat dupã cel de al II lea rãzboi
mondial, cu precãdere în deceniile 7 ºi 8 ale secolului
trecut în numeroase ocazii:
z Lucrãrile Clubului de la Roma;
z Lucrãrile unor futurologi americani ºi vest-europeni
(Limitele creºterii);
z Reuniuni ºtiinþifice internaþionale în deceniile 8-9.
Au fost propuse mãsuri, dar acþiunile trebuiesc întreprinse la nivel mondial, nu regional sau statal. Din
pãcate, lipsa de unitate a marilor state ale lumii împiedicã dezvoltarea rezultatelor obþinute.
UTILIZAREA RESURSELOR
DE LA ORIGINI PÂNÃ ÎN ZORII EREI INDUSTRIALE
z În general, resursele sunt exploatate pentru satisfacerea nevoilor personale ale unor grupuri restrânse
sau populaþii ºi pieþe locale;
z Sunt folosite, în general, resursele locale;
z Procesele de producþie sunt relativ simple, realizând volume mici de produse; au un caracter restrâns,
specific locului sau zonelor;
z Apar ºi se consolideazã breslele;
z Efectele poluante sunt neînsemnate;
z Þãrile dezvoltate ale perioadei (Anglia, Franþa, Belgia,
Portugalia) exploateazã resursele þãrilor slab dezvoltate
din Africa ºi Asia.
UTILIZAREA RESURSELOR ÎN ERA INDUSTRIALÃ
z Resursele încep sã fie exploatate pentru satisfacerea unor pieþe din ce în ce mai largi; se constituie o
piaþã mondialã a resurselor.
z Procesele de producþie sunt din ce în ce mai sofisticate; producþia este organizatã ºtiinþific urmãrind eficienþa economicã la nivelul producãtorului ºi ignorând
efectele colaterale.
z Volumul producþiei creºte; se urmãreºte supremaþia pe piaþã.
z Începe sã fie depãºitã capacitatea de regenerare a
naturii; se secãtuiesc resursele, se fac studii de analizã
a valorii pentru realizarea unor noi resurse mai accesibile.
z Poluarea tinde sã devinã ireversibilã, iar consecinþele greu de evaluat.
z Clima este afectatã profund, schimbãrile rapide
depãºind capacitatea de adaptare a omului.
z Statele lumii devin conºtiente de pericol ºi încep sã
impunã restricþii pentru limitarea dezastrului.
continuare în pagina 34 ®
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PROCESE DE PRELUCRARE, SURSE DE ENERGIE
DE LA ORIGINI PÂNÃ LA ZORII EREI INDUSTRIALE
z Procese de prelucrare simple, artizanale. Organizarea producãtorilor în bresle, acþionãri manuale, scule
specializate sau se recurge la forþa animalelor domestice, a apei curgãtoare, a vântului. Procese termice
folosind lemn, turbã, carburi.
z Se recurge, în general, la sursele de energie existente pe plan local. Capacitãþile de producþie ºi distanþele de transport ºi distribuþie sunt reduse.
z Creºte numãrul muncitorilor recrutaþi mai ales din
zona ruralã ºi a întreprinzãtorilor – concurenþi. Treptat,
procesele de prelucrare se mecanizeazã; se dezvoltã
acþionãri prin forþa aburului ºi a apei sau a vântului.
PROCESE DE PRELUCRARE, SURSE DE ENERGIE
ÎN ERA INDUSTRIALÃ (SECOLELE VII-XX)
z Procese de prelucrare din ce în ce mai sofisticate,
organizarea industrialã a producþiei, urmãrind eficienþa
ºi câºtigul.
z Comerþul internaþional cu produse ºi cu purtãtori de
energie (þiþei în special) din ce în ce mai dezvoltat; facilitat
de transport ieftin din colonii.
z Apar acþionãri cu motoare termice cu surse
derivate ale þiþeiului ºi gazelor ºi motoarelor electrice;
se dezvoltã producþia de energie electricã ºi amenajãrile
hidrotehnice.
z Mondializare; acelaºi produs creat ºi realizat
(eventual sub licenþã) în diverse zone.
z Numãrul muncitorilor industriali creºte (la început),
apoi se stabilizeazã.
z Se adânceºte prãpastia între þãrile industriale ºi
cele furnizoare de resurse.
z Poluarea devine criticã în unele zone industriale
din þãrile dezvoltate.
SFÂRªITUL EREI INDUSTRIALE,
SECOLELE XX ªI PRIMELE DECENII XXI
z Se desãvârºeºte mondializarea (producþie, comerþ
– desfacere, transport). Evoluþie marcatã de crize
(energie – þiþei 1970, Cernobâl 1986) pentru accesul la
resurse ieftine.
z Se automatizeazã ºi robotizeazã producþia; informatica devine o forþã de producþie.
z Conflicte armate pentru controlul resurselor.
z Se adânceºte prãpastia privind calitatea vieþii între
furnizori ºi producãtori.
z Poluarea devine ameninþãtoare fiind resimþitã la
nivelul calitaþii aerului; încãlzire globalã, schimbãri climatice cu efecte greu de evaluat la nivelul peisajului
planetar.
Rezerva de timp pentru remedierea sau stabilizarea situaþiei se epuizeazã. Se impun mãsuri drastice ºi o nouã mentalitate.
MÃSURI PENTRU SUPRAVIEÞUIREA CIVILIZAÞIEI ACTUALE
z Conceptul dezvoltãrii durabile. Nedepãºirea capacitãþii de refacere a naturii.
z Noi tehnologii de producþie pentru reducerea
emisiilor poluante în procese: de ardere; de exploatare minierã; de poluare apã, aer, sol; de organizare ºi
echipare a teritoriului.
z REFACEREA ZONELOR AFECTATE: replantãri;
refacerea ºi întreþinerea versanþilor; reabilitarea zonelor
miniere ºi exploatãrilor industriale.
z Schimbarea mentalitãþii privind utilizarea raþionalã ºi prietenoasã a resurselor de toate categoriile.
z Dezvoltarea utilizãrii surselor regenerabile de
energie: soare; ape curgãtoare, maree, valuri, vânt;
surse geotermale ºi pompe de cãldurã; recuperarea
energiei calde deºeu; bioenergie, biogaz, biocombustibili; valorificare deºeuri.
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ACTIVITATEA DIN CONSTRUCÞII ÎN ROMÂNIA
Fondul existent
z Optimizarea consumurilor energetice de
exploatare.
z Certificatul energetic pentru clãdirile existente –
2009.
z Scala cu 10 trepte: încãlzire 80 – 700 kWh/mp/an,
apã caldã 25 – 300 kWh/mp/an.
z Seria de normative: P 47/2000 pentru realizarea
auditului energetic al clãdirillor existente ºi al instalaþiilor
de încãlzire ºi preparare a apei calde, P 48/2000 –
pentru expertizarea termicã ºi energeticã, P 49/2000 pentru acordarea certificatului energetic ºi Ghid GT 036 – 02
pentru efectuarea expertizei termice ºi energetice a
clãdirilor de locuit, inclusiv prepararea apei calde de
consum. Obiectiv: Neafectarea calitãþii locuirii.
z Sprijin pentru utilizarea surselor regenerabile –
solar, termic, fotovoltaic, recuperare deºeuri, apã-valuri.
z Contracte pentru reabilitare ºi microfurnizarea
surplusului de energie produs pe plan individual ºi
local.
z Participarea construcþiilor la obligaþiile þãrii
privind emisiile poluante.
Construcþiile noi
z Proiectarea ºi realizarea construcþiilor într-o concepþie optimizatã privind energia înglobatã ºi energia
consumatã în exploatare; intervenþii legislative.
z Încurajarea promovãrii sistemelor de utilizare a
surselor regenerabile, asigurarea independenþei
energetice a clãdirilor încãlzite ºi, în primul rând, a
locuinþelor.
z Termoficare eficientã/sisteme individuale. Cogenerare.
z Legiferarea verificãrii în proiecte a coeficientului global
de izolare termicã (Seria de normative C 107/2005).
z Acþiuni de mediatizare ºi informare privind clãdirile
pasive.
z Acþiuni pentru depãºirea unor obiceiuri individuale,
pentru economie raþionalã ºi reducerea emisiilor nocive.
Auditul energetic al clãdirii
z Stabilirea consumurilor energetice: încãlzire; apã
caldã; ventilare-climatizare; iluminat.
z Încadrarea clãdirii într-o clasã de consum energetic:
certificarea energeticã; stabilirea mãsurilor ºi soluþiilor
de creºtere a eficienþei energetice.
z Evaluarea efectelor aplicãrii mãsurilor: reducerea
consumurilor energetice; reducerea emisiilor de noxe;
reducerea facturii energetice; costuri de investiþie.
Grilele de clasificare energeticã a clãdirilor
Certificatul de performanþã energeticã
Categorii de soluþii pentru creºterea eficienþei
energetice a clãdirilor
z Izolare termicã
z Creºterea randamentului instalaþiilor
z Gestionarea consumurilor/contorizare
z Întreþinerea clãdirii ºi organizarea exploatãrii
z Conºtientizarea utilizatorilor. 
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Membrane hidroizolante din materiale plastice
Rigiditatea termenelor contractuale impune firmelor de proiectare
ºi construcþii folosirea unor materiale
ºi soluþii tehnologice care sã fie
simple ºi uºor de aplicat, asigurând
în acelaºi timp o calitate superioarã
lucrãrilor executate.
În domeniul hidroizolaþiei un
asemenea produs îl reprezintã membranele hidroizolante din materiale
plastice. Sunt materiale interesante, dar invizibile în unitãþile de
retail. Produse, aparent de niºã, pe care doar foarte puþine companii din România le cunosc, le promoveazã ºi
mai cu seamã, le fructificã. Dacã, totuºi, am înºira realizãrile ultimilor cinci ani din România, am rãmâne uimiþi.
Uimirea este cu atât mai mare cu cât membranele din materiale plastice reprezintã un potenþial mare, un
segment foarte dinamic.
Istoric, discutãm de circa 8 milioane mp de membrane PVC instalate
în România, cu un trend anual de circa
2 milioane mp pentru 2008 ºi poate
chiar 3 milioane mp pentru 2009, cu
impact major în domeniul construcþiilor
industriale.
Un produs „invizibil“ care acoperã
construcþii pe lângã care trecem zilnic:
Aeroportul Otopeni, Metro Cash & Carry,
Kaufland, Real, Obi, precum ºi FM
Logistic, Yazaki, Cefin, Ina Schaeffler,
Baumax, Iulius Mall, ºi multe altele.
Prea puþin a fost folosit în palierul
construcþiilor domestice, cu acoperiºuri vizibile, de o anumitã conduitã
esteticã arhitecturalã. Vestea bunã
este cã existã o astfel de capabilitate a
membranelor din materiale plastice.
Dar, ca acestea sã ajungã în spectrul
nostru vizibil, este nevoie de comanda
socialã ºi de creatorii acestor imagini:
beneficiari ºi arhitecþi.
În articolul de faþã ne adresãm lor,
în egalã mãsurã, pornind de la faptul
cã oricine poate fi beneficiarul unei
asemenea soluþii precum ºi de la
ipoteza cã orice arhitect ar trebui sã
cunoascã elementele de bazã pentru
a putea proiecta astfel de hidroizolaþii.
Membranele hidroizolante din materiale plastice se înscriu relaxat în
mediul concurenþial al pieþei româneºti,
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fãrã sã beneficieze de sprijin guvernamental, fãrã sã fie o nouã pasiune a
arhitecþilor, fãrã sã capaciteze evaluarea potenþialului de cãtre primari, fãrã
sã emoþioneze o administraþie naþionalã de infrastructuri.
Aceste membrane existã în România
prin grija câtorva producãtori, antreprenori generali ºi o mânã de firme care
au învãþat sã le aplice.
Compania Icopal România SRL se
înscrie, la rândul ei, în acest grup mic
dar dinamic, datoritã faptului cã are în
portofoliul sãu astfel de membrane.
Promotori sunt specificatorii: proiectanþii din afara României, de obicei
din þãrile saxone, care îºi lanseazã
proiectele la „invitaþia” unor investitori
strãini iar mai de curând ºi câteva
birouri locale de proiectare, datoritã
faptului cã arhitecþii au mai lucrat „pe
afarã”, sau a parteneriatelor pe care le
au sau chiar a gestionãrii performante
a fluxului de informaþii.
Despre pasiunea pentru un material nou, frenezie pe care am trãit-o în
cazul gips-cartonului sau efervescenþa
pentru învelitorile din tablã, nici nu
poate fi vorba. Dar lucrurile se aflã deja
în miºcare.
Aºadar ce sunt membranele din
materiale plastice?
Sunt folii care se aplicã monostrat,
cu detalii specifice: fixate mecanic,
lestate sau chiar lipite în întregime pe

suport, sudabile cu aer cald. Membranele sunt produse din diferiþi polimeri
bazându-se pe formulele:
z PVC-P (policlorura de vinil plastifiatã), membranã incompatibilã cu bitumul, lansatã în anii 50; acoperã cam 2/3
din piaþa mondialã.
z EVA (Ethylen-VinylacetateCopolymer), un PVC aditivat cu KEETriopolimer, compatibil cu bitumul sau
polistirenul (expandat sau extrudat),
lansat pe piaþã în 1961.
z ECB (Ethylen-Copolymer-Bitumen),
membranã compatibilã cu bitumul, fãrã
plastifianþi sau halogenaþi, lansatã pe
piaþã în 1968; combinã proprietãþile
bitumului (30-50%) cu ale copolimerului
de polietilenã (50-70%).
z TPO (Olefine Plastice Termoformatate) sau FPO (Flexible Polyolefine),
membrane compatibile cu bitumul,
lansate în anii 80.
Iatã o familie de membrane realizate din diferite substanþe chimice ale
cãror proprietãþi pot fi ameliorate prin
inserarea de armãturi, aditivate cu
compuºi care le conferã rezistenþã la
ultraviolete, la expunerea îndelungatã
la frig, cicluri de îngheþ-dezgheþ, la
atacuri chimice (agresiuni împotriva
mediului), altele atât de inerte încât pot
stoca în condiþii optime chiar ºi apã
potabilã.
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Pornind de la scurta descriere de
mai sus, desluºim posibile aplicaþii în
construcþii pentru:
z sisteme de acoperire orizontale
(terase peste structuri metalice ºi
beton) sau înclinate (acoperiri în
ºarpantã);
z terase balastate, terase grãdinã,
subsoluri, membrane cu rezistenþe
antirãdãcini, bacterii, microorganisme;
z pentru bazine ºi rezervoare de
apã (apã potabilã sau de incendiu,
piscine, iazuri);
z cortine de separaþie pentru amenajarea complexelor sau sãlilor de
sport;
z pentru protecþia mediului;
z pentru aplicaþii zootehnice ºi de
protejare a mediului, pentru amenajãri
funciare.
Membranele din materiale plastice
au avantaje distincte faþã de hidroizolaþiile tradiþionale oferind noi perspective
pentru proiectare, instalare, exploatare
ºi renovare.
Avantajele competitive sunt copleºitoare:
z rezistenþele mecanice deosebite;
z elasticitate ºi flexibilitate pe termen
lung;
z încãrcãrile statice deosebit de
mici ale structurilor - deschideri mai mari,
flexibilitatea spaþiului arhitectural;
z comportament cel puþin interesant la foc (ardere fãrã flacãrã);
z durata de viaþã (peste 50 ani), cu
foarte bune rezistenþe la factorii de
poluare;
z aspect estetic – gama de texturi
ºi culori;

z posibilitãþi de folosire intensivã a
spaþiilor;
z economii la costurile de încãlzire
ºi iluminare;
z factorul de reciclabilitate – 90%;
z eficienþã în comportamentul fizic
al construcþiilor – cel mai bun factor al
dispersiei vaporilor de apã;
z lejeritate în operaþiunile de întreþinere, extindere, reparaþii ºi reacoperire ale sistemelor tradiþionale;
z ritm de lucru deosebit de mare;
z costuri logistice deosebit de mici;
z toate cele de mai sus la confluenþa cu calitatea mediului arhitectural,
urbanistic sau rural, precum ºi la confluenþa cu prietenia pe care trebuie sã
o purtãm mediului înconjurãtor.
Din pãcate, în România discutãm
în proporþie de 99% de membrane
PVC, deºi din punct de vedere al performanþelor acestea sunt depãºite cu
osârdie de celelalte membre ale familiei. Explicaþia stã în raportul calitate –
preþ pe care piaþa noastrã ºi-l permite.
Pe termen mediu ºi lung, însã,
devine limpede cã vom discuta ºi de
membranele TPO sau FPO, EVA sau
ECB, cu performanþe foarte înalte ºi cu
capacitatea de a fi utilizate peste sau
în locul miilor de hectare de membrane bitum care ºi-au depãºit deja
perioada de serviciu.
Acest articol este un gest de promovare, un ghid introductiv într-un
univers al materialelor plastice cu aplicaþii în construcþii, o potecã ce duce
spre elementele de bazã pentru asimilarea membranelor sintetice ca o
soluþie viabilã ºi de viitor, pentru confortul ºi sãnãtatea caselor, birourilor,
fabricilor sau depozitelor în care locuim
sau lucrãm.
Este o invitaþie pe care o adresãm
celor care se tem de apã, celor ce luptã
cu ea, sau cãtre factorii profilactici
care trebuie sã ne vegheze confortul.
Veniþi sã vã desluºim tainele acestor noi materiale, care ºi-au demonstrat eficienþa chiar ºi pe meleagurile
noastre!

Educaþia fiinþei umane se bazeazã
pe referinþe, pe comparaþii.
De aceea vã prezentãm realizãrile
Icopal România, realizãri care ne-au
marcat existenþa începând din 2006:
z CEFIN 4, BÃNEASA SHOPPING
CENTER, REALºi OBI BERCENI, LIBERTY
CENTER, Bucureºti
z IULIUS MALL Suceava
z U.T.A. Arad
z GIDEON RICHTER Târgu Mureº
z PIRELLI Slatina
z TIAGO MALL Oradea
z EQUEST, pe lângã Autostrada A1
z DEPLHI Iaºi
z OBI Piteºti
Supafeþele protejate ale acestor
noi investiþii însumeazã 300.000 mp,
sau 30 de hectare. Cât o picãturã într-un
ocean.
Monarplan FM – membrana hidroizolantã din PVC-P este produsul care
s-a impus în aceste lucrãri, în lupta
dreaptã cu concurenþa. Suntem în permanenþã la dispoziþia dumneavoastrã
pentru a vã oferi informaþii despre produse ºi tehnologii noi, pentru a le
acorda sprijinul nostru în configurarea
soluþiilor de proiectare ºi, desigur, pentru serviciile de asistenþã tehnicã în
ºantiere, la instalarea acestor sisteme
hidroizolante.
„Acolo unde cunoaºterea, expertiza ºi dibãcia se întâlnesc“ acolo
este Van Besouw Kunststoffen din
Goirle, Olanda, noua membrã a
Grupului ICOPAL. Acolo unde veþi
întâlni Monarplan, pe acolo însemnã cã
au trecut echipierii Icopal Romania. 

ICOPAL ROMÂNIA
Str. Justiþiei nr. 45, Sector 4, Bucureºti
Tel.: 031 805 74 98
Fax: 031 805 74 99
E-mail: rosoa@icopal.com
www.icopal.com
www.siplast-international.com
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• Þigle metalice cu acoperire de rocã naturalã
• Folii anticondens
• Sisteme pluviale metalice cu acoperire de HBP
• Membrane bituminoase SBS, APP ºi bitum oxidat
• Membrane PVC
• ªindrile bituminoase
• Pelicule hidroizolante lichide
• Luminatoare ºi trape de fum
• Terase circulabile
• Terase vegetalizate
• Termoizolaþii din perlit expandat
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Destul de folositã dupã
1990, ca slogan al economiei de piaþã, expresia „construcþiile sunt locomotiva
progresului societãþii capitaliste“ pe care vrem sã o
edificãm ºi în România a influenþat ºi înnoirile în trendul
ascendent pe toate palierele acestei activitãþi.
Pentru a stimula pe cei merituoºi
în realizarea unei avuþii naþionale
reale, ARACO (Asociaþia Românã a
Antreprenorilor de Construcþii), cea
mai reprezentativã breaslã a constructorilor din þara noastrã, ºi-a
desemnat anual pe cei cu rezultate
excepþionale.
Din acest an, însã, ARACO
împreunã cu „FinMedia“ ºi-a schimbat modalitãþile de departajare a
constructorilor performanþi printr-o
nouã ºi sperãm corectã triere.
La selecþia firmelor cuprinse în
„Gala constructorilor de top“ ediþia
I-a s-a þinut cont de urmãtoarele
caracteristici:
z Cifra de afaceri;
z Volumul profitului brut;
z Rata profitului brut;
z Numãr de companii cu profit.
Întocmirea acestui top nu a fost
deloc uºoarã dacã þinem seama de
faptul cã piaþa construcþiilor din
România înregistreazã cel mai rapid ritm
de creºtere din toate þãrile Uniunii
Europene, conform datelor EUROSTAT.
Potrivit Institutului Naþional de Statisticã, în 2007, comparativ cu anul
precedent, valoarea lucrãrilor de
construcþii a înregistrat o creºtere de
peste 30%. Procentul este cu mult
peste media europeanã, de circa 4%.
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Principalul motor al dezvoltãrii
pieþei construcþiilor din România
este cererea foarte mare de locuinþe.
În ciuda numeroaselor proiecte rezidenþiale finalizate deja, þara noastrã
duce o lipsã acutã de locuinþe, spun
specialiºtii imobiliari. Pentru a
ajunge la standardele minime ale
Uniunii Europene, în România este
nevoie sã se mai construiascã
aproximativ 800.000 de unitãþi locative, aratã studiile de piaþã. Pe de
altã parte, potrivit opiniilor exprimate
de managerii societãþilor comerciale
din domeniu, pânã la sfârºitul anului
se va înregistra o tendinþã de stabilitate în sectorul construcþiilor. Astfel,
pentru urmãtoarele trei luni, volumul
producþiei ºi al stocului de contracte
ºi comenzi din construcþii se va stabiliza. Aceeaºi tendinþã se preconizeazã ºi în ceea ce priveºte
numãrul de salariaþi.
La stabilirea topului constructorilor
ediþia 2008 s-a pornit de la conceptul
ARACO privind structura agenþilor
economici din componenþa sa.
Iatã consideraþiile privind companiile (noduri ale structurii topului):
La nivelul sistemului naþional
sunt identificate „companiile-noduri“
care, împreunã, acoperã 80% din

cifra de afaceri ºi definesc
în ansamblu performanþa
microeconomicã a României.
În anul 2007, România
avea 18.988 de „companii-noduri“ care acopereau 80% din cifra de
afaceri a companiilor
active ºi care reprezentau
3,97% d i n numãrul total
al acestora.
Cifra de afaceri a nodurilor sistemul naþional de companii era cuprinsã între 3.681 milioane EURO
(maxim) ºi 1,34 milioane EURO
(minim).
Companiile active erau, în anul
2007, în numãr de 60.760. Dintre
acestea, un numãr de 2993, adicã
4,93% aveau cifra de afaceri mai
mare sau egalã cu 1,34 milioane
EURO, acoperind 74,20% din cifra
de afaceri a celor 60.760 companii.
Aceste 2993 companii sunt noduri
ale sistemului naþional de companii în anul 2007, care activeazã
în structura agreatã.
Din cele 2993 de companiinoduri, un numãr de 1698 aveau în
anul 2007 plãþi restante nule (56,73%)
ºi alte 579 de companii aveau plãþi
restante, dar nu la bugetul de stat.
În total, 2277 de companii, adicã
76,08% din companiile noduri din
structura agreatã aveau plãþi
restante nule la bugetul de stat.
În ediþiile viitoare vom reveni cu
prezentarea primelor 3-5 firme performante pe categoriile cuprinse în
Topul constructorilor, unele dintre ele
regãsindu-se constant în paginile
Revistei Construcþiilor. 
 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

Hidro-termoizolaþii competitive
VEDAG TURBO ROOF
Indiferent dacã aveþi în vedere un
proiect nou sau renovarea unor clãdiri de
locuit sau administrative, hale industriale
sau depozite, Vedag Turbo Roof vã oferã
avantaje semnificative faþã de un sistem
de hidro-termoizolaþie uzual. Beneficiaþi
de o punere în operã rapidã ºi curatã,
datoritã proprietãþilor autoadezive ale sistemului (lipire la rece cu activare termicã).
Sistemul Vedag Turbo Roof are o
mare rezistenþã la îmbãtrânire, la rupere
ºi la foc. Are, de asemenea, un grad de
versatilitate deosebit de ridicat ºi beneficiazã de garanþii reale de pânã la 15 ani.
TERASA VERDE
Vedag produce ºi comercializeazã o
gamã largã de produse hidroizolatoare
de înaltã calitate ºi fiabilitate, produse
care sunt parte componentã a sistemelor
hidroizolatoare Vedag.

Ele includ un domeniu larg de membrane bituminoase de înaltã performanþã,
membrane poliolefinice, amorse ºi membrane bituminoase.
Unul dintre cele mai performante sisteme este „Sistemul grãdina verde
(terasã înierbatã)“. Le Corbusier spunea
în 1923: „Terasa verde este locul
preferat al tuturor locatarilor ºi, în afarã
de aceasta, reprezintã pentru oraº
recâºtigarea terenului construit“.
Sistemul de terasã verde Vedag, oferã
foarte multe avantaje, unul dintre acestea
fiind aspectul ecologic ºi tehnica de construcþie. În acest mod, se poate returna
mediului înconjurãtor un fragment din
naturã.
Sistemele Vedag de terase verzi
(înierbare) conferã siguranþã absolutã ºi
sunt garantate pentru o duratã de viaþã
extrem de mare. 

Impermeabilizarea betoanelor
ing. Radu AVRAMESCU – director vânzãri Kralex Com
Hidroizolarea construcþiilor din beton supuse la solicitare permanentã sau temporarã din
cauza apei trebuie efectuatã atât la exteriorul elementelor de construcþie cât ºi în masa acestora.
Impermeabilizarea masei acestor elemente de construcþie completeazã în general hidroizolarea construcþiilor, care, în conformitate cu practicile moderne, pentru maximum de eficienþã, va
trebui sã fie pe mai multe nivele (respectiv impermeabilizarea masei elementului de construcþie,
hidroizolarea exterioarã ºi a acoperirilor exterioare).
ADING produce aditivi specializaþi pentru
impermeabilizarea în masã a betonului. Aceºtia
se utilizeazã prin adãugare în apa de amestec la
prepararea betoanelor în staþie sau dacã este
posibil prin adãugare direct în automalaxor
înainte de turnare.
Impermeabilizarea masei betonului se poate
realiza prin folosirea aditivilor produºi de ADING,
aditivi care, în acest caz, pot avea funcþionalitãþi
multiple, acþionând atât ca reducãtori de apã cât ºi
ca agenþi de impermeabilizare. În prezent ADING
produce aditivi cu caracteristici din clasa superp l a s t i f i a n þ i l o r ( S R E N 9 3 4 . 2 tabelele 11 . 1
ºi 11.2) ºi din clasa impermeabilizanþilor (SREN
934.2 tabelul 9).
Clasa impermeabilizanþilor
HIDROFOB T
Este un aditiv pe bazã de sulfaþi cu o greutate
specificã de cca 1,15 g/dm3 fãrã conþinut de cloruri
sau alkali.
Produsul se adaugã la prepararea betonului în
staþie, de cele mai multe ori, împreunã cu un aditiv
reducãtor de apã din clasa plastifianþilor sau superplastifianþilor dupã cum este indicat de cãtre proiectantul reþetei de beton.
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La prepararea betoanelor impermeabilizante cu
aditivul HIDROFOB T trebuie sã se respecte câteva
indicaþii:
z Dozajul va fi cuprins între 1% ºi 2% din masa
de ciment în funcþie de valorile coeficientului de
penetrare al apei (P8-P12) prescris;
z Timpul de amestec va fi cu cca 50% mai mare
decât la amestecurile fãrã aditiv;
z Agregatele trebuie sã corespundã din punct
de vedere al caracteristicilor fizice ºi chimice cu
standardul de calitate specific;
z O cantitate de minim 0,2 % parte finã din masa
de ciment este necesar sã se adauge amestecului
de beton;
z Este obligatoriu sã se vibreze betonul la
momentul turnãrii.
HIDROFOB T este folosit mai ales când se
toarnã structuri de beton armat subteran, la
adâncimi de peste 20 m sau când nivelul apei freatice permanente depãºeºte zona de lucru a structurii respective.
Clasa superplastifianþilor
SUPERFLUID M1
Este un aditiv superplastifiant pe bazã de naftalen-ligno-sulfat, cu rol de reducere a apei din
amestecul de beton ºi asigurarea unei rezistenþe la
pãtrunderea apei pânã la presiuni de 8 atm (P8).
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Avantaje:

La folosirea superplastifianþilor, o imperme-

Mãreºte semnificativ rezistenþa la permeabili-

abizare corectã în masã a betoanelor se obþine

tatea apei, datoratã fie presiunii hidrostatice, fie

atunci când se þine seama de funcþionalitatea ele-

absorbþiei capilare;

mentului turnat, de condiþiile de hidroizolare cerute

z

z

Mãreºte lucrabilitatea fãrã adaos de apã;

z

Asigurã o suprafaþã finã a construcþiei de

beton micºorând capilaritatea;
z

Nu acþioneazã ca antrenor de aer;

z

Nu conþine cloruri sau alte componente corosive;

z

Nu sunt necesare mãsuri speciale la turnare

ºi de reducerea de apã indicatã în reþeta de
preparare.
SUPERFLUID M1 este recomandat sã fie folosit
la structuri care sunt în permanenþã în contact cu
apa (rezervoare de apã, bazine de retenþie, piscine

dacã nu sunt precizate de cãtre proiectantul ele-

etc sau fundaþii, subsoluri, parcãri exterioare) acolo

mentului turnat sau de cãtre cel al reþetei de beton.

unde condiþiile de mediu pot sã afecteze funcþiona-

Dozajul recomandat este cuprins între 1% ºi

litatea sau unde impermeabilizarea este cerinþã

1,2% din masa de ciment.

expresã. 

Importatorul ºi distribuitorul Ading în România este Kralex Com Bucureºti, companie care dispune
de depozite în Bucureºti, Braºov, Suceava ºi Baia Mare.
Acest lucru îi conferã posibilitatea sã distribuie produsele Ading oriunde în România odatã cu suportul
tehnic oferit de o echipã de specialiºti bine pregãtiþi ºi cu rãspunsuri adecvate la solicitãrile clienþilor.
Nu ezitaþi sã contactaþi specialiºtii Kralex!

Produse predozate
pentru reparaþiile betoanelor
Având avantajul unor cheltuieli de întreþinere ºi reparaþii curente mult mai reduse decât mixturile
asfaltice, betonul de ciment este folosit ca îmbrãcãminte rutierã la autostrãzi, drumuri ºi strãzi de orice tip,
platforme de parcare sau piste aeroportuare etc.
Trebuie menþionat, totuºi, cã îmbrãcãminþile din beton de ciment, denumite sisteme rutiere rigide,
necesitã investiþii iniþiale mai mari faþã de cele necesare la realizarea îmbrãcãminþilor asfaltice.
O altã soluþie o reprezintã folosirea betonului de ciment la fundaþiile
unor asemenea construcþii, la care
îmbrãcãminþile sã fie realizate cu
mixturi asfaltice.
Atunci când avem de-a face cu
sisteme rutiere rigide, deteriorãrile
betonului se pot împãrþi în douã
categorii, dupã cum urmeazã:
1. Defecþiuni ale suprafeþei
îmbrãcãmintei (ºlefuiri, exfolieri,
eroziuni, microfisuri etc.);
2. Defecþiuni ale structurii îmbrãcãmintei (fisuri ºi crãpãturi, rupturi
sau gropi).
Principalele cauze care produc
aceste defecþiuni sunt:
z Subdimensionarea structurii
rutiere;
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z Calitatea slabã a lucrãrii, a materialelor folosite la execuþie sau a produselor de întreþinere;
z Execuþia defectuoasã a lucrãrilor;
z Acþiunea traficului;
z Acþiunea factorilor climaterici;
z Vârsta înaintatã a betonului.
Dacã ne referim la pardoselile sau
pavajele industriale realizate din
beton, acestea se deterioreazã deseori de-a lungul duratei de exploatare,
pânã când devin nesigure sau
capãtã o aparenþã dezagreabilã.
Repararea defecþiunilor apãrute
în betonul de ciment atunci când
este folosit ca sistem rutier rigid sau
ca pardosealã industrialã poate fi
efectuatã cu un beton aditivat cu
fibre sau cu un mortar predozat.

Urgenþele de remediere a defecþiunilor trebuie sã þinã seama de efectul
acestora asupra desfãºurãrii normale
a traficului rutier sau pietonal.
SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL,
prin intermediul Departamentului
Materiale Speciale pentru Construcþii,
comercializeazã o gamã largã de
produse predozate pentru reparaþiile
betoanelor.
În cele ce urmeazã ne vom opri
asupra a douã mortare, produse de
cãtre Fosroc Ltd. Anglia: Paveroc ºi
Patchroc GP.
z Mortarul Paveroc este folosit
pentru restaurarea de spaþii largi de
pavaje ºi pardoseli, pentru a se evita
înlocuirea totalã a zonelor deteriorate.
Unul dintre avantajele evidente ale
acestui produs rezidã în faptul cã
asigurã o creºtere rapidã a rezistenþei – permiþând traficul pietonal la
12 ore de la aplicare ºi pe cel auto la
24 ore în condiþiile unei temperaturi
a mediului ambient de 20 0C – reducând astfel în mod semnificativ timpii
morþi.
Paveroc are, la o zi de la aplicare,
o rezistenþã la compresiune de
20 N/mm2, iar la 28 zile rezistenþa
creºte la 50 N/mm2.
z Mortarul Patchroc GP este
folosit la restaurarea urgentã a peticelor localizate pe pavajele de
beton, piste de aeroport, rampe de
acces, autostrãzi, precum ºi pentru
multe alte utilizãri în construcþii
industriale, cum ar fi pardoseli pentru coridoare ºi depozite. Dezvoltând
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o rezistenþã la compresiune de 15 N/mm2
la 2 ore de la aplicare, 50 N/mm2 la o
zi ºi ajungând dupã 28 de zile sã
prezinte o rezistenþã de 60 N/mm2,
Patchroc GP este cu precãdere util
acolo unde trebuie redusã la minim
întreruperea traficului. Datoritã perioadei scurte de întãrire, permite,
deci, reluarea traficului la numai 2 ore
de la punerea în operã, în condiþiile
unei temperaturi a mediului ambiant
de 20 0C.
Pentru a executa o reparaþie de
succes este esenþialã diagnosticarea
corectã a defectelor, identificarea
cauzelor ºi alegerea materialului de
reparaþii potrivit. De asemenea, este
foarte importantã pregãtirea substratului pe care va fi aplicat materialul de reparaþie. Având în vedere
cele menþionate mai sus, pentru a se
evita posibilitatea de inducere a
fisurãrii mortarului de reparaþie, este
recomandat sã se acorde atenþia
adecvatã fisurilor ºi rosturilor din
stratul suport. Fisurile deschise trebuie
tratate printr-o metodã aprobatã.
În ceea ce priveºte substratul,
înainte de aplicarea Paveroc sau
Patchroc GP, conturul zonelor care
urmeazã a fi reparate se sparge pe o
adâncime de 10-12 mm, obþinându-se
o suprafaþã rugoasã, curatã ºi
necontaminatã. Depozitele de ulei ºi
unsori trebuie eliminate prin curãþire
cu abur, spãlare cu detergent sau cu
un degresant potrivit. Eficienþa
decontaminãrii poate fi apreciatã
prin testarea aderenþei la substrat.
Expuneþi complet oþelul corodat
în zona de reparaþie ºi îndepãrtaþi
orice material deteriorat ºi depozitele corodate. Oþelul va fi curãþat
pânã la luciul metalic, acordându-se
o atenþie deosebitã pãrþii din spatele
armãturii, fiind recomandatã ºi o
sablare uºoarã.

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

Acolo unde coroziunea a fost
cauzatã de prezenþa clorurilor, oþelul
va fi spãlat cu jet de apã curatã de
mare presiune, imediat dupã sablare.
Zona pregãtitã pentru aplicarea mortarului va fi curãþatã cu jet de aer
comprimat (fãrã suspensii uleioase).
Peste armãturã se aplicã pe
toatã suprafaþa expusã, un strat continuu de Nitoprime Zincrich, un produs monocomponent pe bazã de
zinc ºi rãºini epoxidice, ºi se lasã sã
se usuce înainte de a se trece la
etapa urmãtoare. Dacã existã dubii
cu privire la continuitatea acoperirii
cu Nitoprime Zincrich, se procedeazã la o nouã aplicare. Nitoprime
Zinchrich este recomandat a fi folosit
în combinaþie cu mortarele de reparaþie produse de cãtre FOSROC Ltd.
Anglia. Produsul este special conceput pentru a conferi armãturii
protecþie anticorozivã ºi împiedicã
formarea de anozi incipienþi în
locurile imediat adiacente.
Atât Paveroc, cât ºi Patchroc GP
sunt de naturã alcalinã, nu conþin
aditivi pe bazã de clor ºi protejeazã
armãturile, putând fi utilizate atât
intern, cât ºi extern.
În continuare se va aplica, în
funcþie de destinaþia betonului ce
urmeazã a fi reparat, un strat de
amorsã Nitobond AR sau Nitobond
EP. Se trece apoi la amestecarea
mortarului.
Procedura de amestecare este
aceeaºi în cazul ambelor produse.
Este recomandatã folosirea unui
mixer cu acþiune forþatã. Amestecul
se va realiza într-un recipient de
dimensiuni adecvate, folosindu-se
un dispozitiv rotativ de micã turaþie
(400 – 500 rpm) prevãzut cu o paletã
spiralatã. Nu se vor folosi mixere cu
cãdere liberã.
Nu trebuie încercat niciodatã sã
se obþinã mortar din cantitãþi sub un
sac. Se mixeazã timp de 3 minute,

pânã când amestecul devine complet omogen, adãugând întotdeauna
pulberea peste apã. Un avantaj evident este faptul cã, în procesul de
amestecare, nu este necesarã decât
adãugarea unei cantitãþi de apã,
specificatã în fiºa tehnicã a produsului,
eliminând astfel variaþiile de ºarjã.
Patchroc GP este un mortar economic, care poate fi în unele aplicaþii
îngroºat cu agregat calibrat. Fiind
auto-compactant, eliminã porozitãþile. Paveroc este un mortar care
are contracþia compensatã.
SC IRIDEX GROUP PLASTIC
SRL vã stã la dispoziþie, oferindu-vã o gamã largã de materiale
ºi tehnologii speciale pentru
construcþii. 
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Materiale ºi sisteme PAGEL
pentru repararea suprafeþelor
ºi a pãrþilor carosabile
Ioan SOLACOLU – director executiv PAGEL România

Multe ºi tracasante sunt situaþiile de care au parte în ultimii ani participanþii la traficul rutier din
þara noastrã, din cauza stãrii carosabilului. S-au fãcut ºi se fac destule improvizaþii tehnice ºi tehnologice care continuã sã aibã un efect negativ asupra rezultatelor scontate „mãcinând“ în gol sume de
bani deloc de neglijat.
Existã ºi modalitãþi de ieºire dintr-un asemenea impas? Noi zicem cã da, prezentându-vã unele
materiale recomandate pentru repararea suprafeþelor ºi a pãrþilor carosabile.
Sistemul MH PAGEL – pe bazã
de ciment – se foloseºte la
repararea suprafeþelor carosabile
supuse solicitãrilor dinamice,
conform normativului german
ZTV–SIB TL/TP–BE PCC.
DOMENII DE UTILIZARE
Sistemul de reparaþii MH
PAGEL este utilizat la: pardoseli
pe care urmeazã sã se aplice un
strat de acoperire sau o îmbrãcãminte, la repararea suprafeþelor orizontale a tunelurilor ºi
ca strat de egalizare la poduri.
Sistemul se mai poate folosi
pentru repararea de gãuri, muchii
(exemplu: trotuare, parapeþi) ºi
crãpãturi.
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Sistemul este format din
urmãtoarele materiale:
z MH02 PAGEL – Material de
protecþie contra coroziunii ºi strat
de aderenþã.
z MH20/80 PAGEL – Mortare
de reparaþii.
AVANTAJE
Repararea suprafeþelor ºi a
pãrþilor carosabile cu sistemul MH
PAGEL prezintã urmãtoarele avantaje: rezistenþe mecanice deosebite, reduce pãtrunderea CO2 ºi a
umiditãþii, este permeabil la vaporii
de apã, rezistent la îngheþdezgheþ, în acelaºi timp are acþiune anticorosivã ºi este stabil la
saponificare.

Un avantaj deosebit este acela
cã sistemul se aplicã „umed pe
umed“, ceea ce înseamnã eliminarea timpilor de aºteptare între
aplicarea straturilor succesive.
Componentele sistemului MH
PAGEL sunt uscate, ele amestecându-se numai cu apã în cantitatea prescrisã de producãtor.
În funcþie de adâncimea
degradãrilor, se pot folosi:
z MH20 PAGEL pentru adâncimi cuprinse între 6 mm ºi 40 mm;
z MH80 PAGEL pentru adâncimi
mai mari de 30 mm.
Dacã se doreºte o rezolvare
durabilã pentru lucrãri urgente de
reparare a suprafeþelor ºi pãrþilor
carosabile, recomandãm sistemul
R PAGEL.
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DOMENII DE UTILIZARE

de reparaþie a pãrþilor caro-

În funcþie de adâncimea

Sistemul R PAGEL – pe bazã

sabile ºi diminueazã considerabil

degradãrilor, sistemul se clasi-

de ciment – se foloseºte la

costurile. De asemenea, mortarul

ficã astfel:

reparaþii rapide cu o utilizare a

se prelucreazã foarte uºor (se

suprafeþei dupã 2 h (începând de

amestecã doar cu apã), aderã la

0

la 5 C), la reparaþii de betoane,

aproape orice strat suport pe bazã

ºape, gãuri, muchii (exemplu: tro-

de ciment ºi are o mare rezistenþã

tuare, parapeþi), crãpaturi etc.
AVANTAJE
Repararea suprafeþelor carosabile cu sistemul R PAGEL prezintã
urmãtoarele avantaje: mortarul
poate fi pus sub sarcinã dupã
0

2 h (începând de la 5 C), prezintã rezistenþe iniþiale ºi finale

la frecare.
SISTEMUL ESTE ALCÃTUIT
DIN URMÃTOARELE MATERIALE:
R20/02 PAGEL – Masã finã de
ºpaclu rapidã;
R20/05 PAGEL – Masã de ºpaclu
rapidã;

R20/02 PAGEL – pentru degradãri cuprinse între 0,5 ºi 5 mm;
R20/05 PAGEL – pentru degradãri
cuprinse între 2 ºi 6 mm;
R20/10 PAGEL – pentru degradãri
cuprinse între 3 ºi 20 mm;
R20/20 PAGEL – pentru degradãri cuprinse între 6 ºi 30 mm;
R20/40 PAGEL – pentru degradãri
cuprinse între 20 ºi 50 mm;
R20/80 PAGEL – pentru degradãri cuprinse între 30 ºi 100 mm.

mari, nu conþine cloruri sau ciment

R20/10 PAGEL – Mortar fin rapid;

Tot în domeniul rutier, pentru

aluminos,

R20/20 PAGEL – Mortar rapid de

subturnarea capacelor de canal ºi

reduce

pãtrunderea

CO2, este rezistent la îngheþdezgheþ ºi la sãruri de dezgheþ.
Un avantaj deosebit este acela
cã mortarul reduce perioadele de
întrerupere a circulaþiei la lucrãri
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reparaþie;
R20/40 PAGEL – Mortar rapid
de reparaþie;
R20/80 PAGEL – Mortar rapid
de reparaþie.

a grãtarelor în scopul

scurgerii

apelor pluviale, se pot folosi: V1
PAGEL – Mortar de subturnare,
sau V2 PAGEL – Mortar rapid de
subturnare. 
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Tehnologie de injectare
cu rãºini sintetice Uretek
Tehnologia Uretek a fost conceputã pentru consolidarea tasãrilor de clãdiri, drumuri, culee de pod ºi pentru
stabilizarea terenurilor de fundare, atunci când cauzele degradãrilor sunt greºelile de execuþie sau pierderea
capacitãþii portante a respectivelor terenuri. Cu ajutorul tehnologiei de injectare Uretek se pot remedia tasãrile
neuniforme ale construcþiilor, fãrã sã fie nevoie de intervenþii majore de consolidare structuralã ºi demolãri
pentru acces la anumite procedee de consolidare. Stabilizarea sau chiar ridicarea (aducerea în poziþia iniþialã la
nivel) construcþiilor deteriorate se controleazã în permanenþã pe parcursul injectãrii ºi poate fi opritã în orice
moment dacã este necesar.
DEGRADÃRILE CONSTRUCÞIILOR
Din analizarea ºi cercetarea fisurilor în ansamblul construcþiei se obþin informaþii foarte importante despre modul
sau tipul de tasare survenit în timp. Evoluþia degradãrilor
prezente, mai ales pe elemente structurale verticale –
pereþi portanþi sau despãrþitori –, dar ºi deformarea plãcilor
de pardosealã ne oferã informaþii importante referitoare la
formarea fisurilor ºi evoluþia lor dinamicã. Desigur, la evaluarea degradãrilor din tasãri trebuie luate în considerare
concepþia structuralã a construcþiei, materialele folosite,
precum ºi starea construcþiei din punctul de vedere al rezistenþei ºi stabilitãþii.
Structurile construcþiilor au o anumitã capacitate de
deformare fizicã în cazul unor tasãri ale terenului de fundare, deformare care nu afecteazã ansamblul construcþiei.
În cazul, însã, în care tasãrile conduc la trecerea peste
limita maximã de deformare a elementelor structurale
afectate, acestea nu-ºi mai pot exercita rolul lor de rezistenþã. Ca urmare, elementele structurale se deterioreazã,
apar fisurile ºi deformãrile fizice extreme.
În prima fazã, deteriorãrile apar în punctele considerate
mai slabe din punct de vedere al rezistenþei; dupã o anumitã perioadã de timp, se extind în restul elementelor
zonei afectate, astfel fiind posibilã degradarea totalã a
construcþiei. Structura construcþiei se remediazã prin stabilizarea ºi îmbunãtãþirea terenului de fundare, prin eliminarea cauzelor tasãrilor, dar ºi prin lucrãri de consolidare ºi
renovare la elementele de construcþie afectate.
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Foarte des se întâmplã ca tasãrile sã survinã treptat,
într-o perioadã lungã de timp, ca urmare a degradãrii lente
a terenului de fundare. Deteriorãrile pe una dintre pãrþile
construcþiei pot fi cauzate de implicarea unor tensiuni globale
suplimentare, provenite din tasãrile unei alte pãrþi ale
aceleiaºi construcþii. Dupã descoperirea unor deteriorãri
sau fisuri la partea de infrastructurã a construcþiei, pentru a
preveni degradãrile ulterioare ºi mai grave, este indicatã
intervenþia imediatã.
INJECTAREA URETEK
Tehnologia Uretek poate fi folositã pentru aproape toate
tipurile de terenuri de fundare. Cazuri extreme prezintã
solurile cu conþinut de materiale organice, care sunt foarte
compresibile. Aceeaºi tehnologie se poate aplica ºi în cazul
acestor soluri, însã trebuie luate ºi alte mãsuri de intervenþie.
Pentru solurile argiloase ºi foarte plastice, în majoritatea
cazurilor trebuie fãcut un studiu geotehnic mai amãnunþit ca
sã se poatã prevedea eventualele tasãri suplimentare sau
expansiuni ale terenului de fundare. La construcþiile foarte
deteriorate sunt necesare ºi intervenþii clasice de consolidare structuralã.
În cazul intervenþiilor majore (de ordinul centimetrilor)
de ridicare la nivel a construcþiei prin tehnologia Uretek,
trebuie realizatã o expertizã structuralã (calcul static ºi stabilitate) de cãtre o persoanã autorizatã, pentru a se putea
lua în calcul caracteristicile elementelor de construcþie,
mãsurã prin care se evitã alte degradãri ale construcþiei.
Pentru aglomerarea solurilor, de exemplu, se poate
folosi tehnologia de injectare cu Uretek Deep-Injections cu
aplicaþie de la case familiale pânã la clãdiri industriale.
Tehnologia asigurã o executare rapidã ºi curatã a lucrãrilor
ºi nu necesitã demolare sau intervenþie fizicã. Se pot realiza lucrãri pânã la adâncimi de 7 metri. Produsul poate fi
folosit cu succes la stabilizarea sau ridicarea pardoselilor,
în cazul supraetajãrilor, precum ºi la umplerea golurilor din
terenul de fundare.
Durabilitatea pe un timp îndelungat a lucrãrilor executate
este asiguratã de performanþele ridicate ale tehnologiei
URETEK care garanteazã consolidarea terenului de fundare.
Acest lucru poate fi verificat ºi confirmat prin penetrarea
dinamicã a solului pe baza datelor din graficul alãturat. 
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Realizarea pereþilor curbi
cu cofraje AMVIC
Posibilitãþile de adaptare
ale cofrajelor AMVIC permit
realizarea de cofraje pre-tãiate
pentru pereþi curbi. Acestea permit ca rândurile sã se potriveascã
uºor

iar instalarea sã decurgã

fãrã probleme, cu un consum
minim de manoperã.
Cofrajele pre-tãiate, care se
îndoaie, sunt de tip lambã ºi uluc,
tãiate în panoul interior (fig.1) ºi
cu crestãturi de deschidere în
panoul exterior.
Cofrajele pentru pereþi curbi
pot fi realizate de antreprenor, pe
ºantier, din cofraje AMVIC drepte,

Fig. 1: Cofraj AMVIC pentru perete curb
pre-tãiat. Lambã ºi uluc în interior
ºi crestãturi în exterior

Instalarea formelor curbe:

Fig. 2: Îndoirea ºi fixarea cofrajului
pentru perete curb

2.

Aplicaþi

puþinã

spumã

1. Pe fundaþie/placã, puneþi un

adezivã pe partea de jos a formei

ºablon sau o placã de ghidare care

de-a lungul lambei, ulucului

sã se potriveascã razei dorite.

ºi a crestãturii (pentru formele

conform tabelului care cuprinde
informaþii referitoare la dimensiunile razei ºi tãierea cofrajelor.

Fig. 3: Câteva rânduri de cofraje AMVIC
pre-tãiate, instalate pentru un perete curb
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Fig. 4: Elevaþie pentru perete curb din cofraje AMVIC
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pre-tãiate), îndoiþi structura în
forma doritã ºi instalaþi-o.
3. Dupã aºezarea primului rând, verificaþi ca raza
de

curburã

a

peretelui

sã fie conform cerinþelor
Fig. 5: Pregãtirea pentru curbare a unui cofraj drept

proiectului.
4.

Sprijiniþi

exteriorul

formei folosind popi rezistenþi
pentru îndreptare sau stâlpi
de fixare.
5.

Rigidizaþi

peretele
Fig. 6: Cofrajul pentru perete curb îndoit dupã tipar

foarte

înaintea

betonului. 

bine

turnãrii

Capace de canal
din structurã metalicã ºi beton armat
Pentru edili, dar ºi pentru cetãþeni, capacele de canal din fontã au fost ºi au rãmas în continuare o
problemã, atât din punct de vedere economic, cât ºi din cauza dispariþiei acestora care a condus la
numeroase accidente rutiere sau de persoane ºi animale atunci când ele au fost furate sau deteriorate.
De ce dispar capacele din fontã? În primul rând, pentru cã fonta este un material foarte cãutat pe piaþã.
Apoi, pentru cã sunt foarte uºor ºi eficient valorificate prin centrele de colectare care nu impun nicio
restricþie persoanelor particulare care aduc asemenea materiale.
Cum s-ar putea rezolva o asemenea situaþie? Soluþia este sã acoperim aceste banale guri de canal cu
altceva mai ieftin, mai uºor de montat ºi mai puþin interesant pentru a fi furat ºi valorificat.
Noile tipuri de capace de canal, care le pot înlocui cu succes pe cele din fontã, sunt acum fabricate în
România la SC SIRCOM IMPEX SRL, proprietarul certificatului OSIM a modelului industrial, CAPACE DE
CANAL DIN STRUCTURÃ METALICÃ CU BETON ARMAT.
Înlocuirea capacelor din fontã ar
trebui sã fie o preocupare a administraþiilor locale, indiferent dacã existã
sau nu problema dispariþiei acestora.
În comparaþie cu cele din fontã,
capacele „SIRCOM“ oferã o serie
întreagã de avantaje:
z În primul rând, aceste capace
produse din beton armat cu structurã
metalicã sunt mai ieftine decât cele
din fontã.
z Structura lor din metal puþin
ºi mult beton nu le face interesante pentru alte valorificãri ºi
utilizãri.
z Sunt mult mai uºor de montat
la construcþia unei reþele de
canalizare.
z Sunt extrem de uºor de repoziþionat la nivelul carosabilului dupã turnarea straturilor asfaltice succesive.
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Capacele SIRCOM au forme ºi
dimensiuni variate de la 300 mm x
300 mm pânã la 1.100 mm x 1.100 mm.
z Ele pot fi pãtrate sau dreptunghiulare, cu capac din douã bucãþi
sau cu capac în capac.
z Sunt carosabile pânã la 150 KN
pentru trafic mediu, necarosabile
pânã la 50 KN, cu sau fãrã gãuri de
scurgere.
z La montarea pe aleile pietonale
pavate, stratul superior de beton
poate fi colorat sau acoperit cu agregate colorate pentru a nu face notã
discordantã cu pavajul din jur.
Capacele „SIRCOM“ reprezintã
o soluþie sigurã pentru cã:
z au fost testate la INCERC
TIMIªOARA ºi sunt însoþite de
CERTIFICATE DE CONFORMITATE
care le atestã nivelele de rezistenþã;
z se utilizeazã foarte mult în
zonele rezidenþiale, industriale ºi
comerciale din vestul Europei;
z SIRCOM a produs ºi livrat pe
piaþa ITALIEI cantitãþi mari de
asemenea capace, care au fost
apreciate de partenerul extern;
z

z capacele de canal „SIRCOM“
nu înlocuiesc în totalitate capacele
tradiþionale din fontã; nici în vestul
Europei acestea nu sunt utilizate în
carosabile care prevãd sarcini de
250 KN, 400 KN ºi rute intens circulate.
z capacele de canal „SIRCOM“
sunt adecvate pentru zonele cu trafic
mediu, de pânã la 150 KN sau cu circulaþie uºoarã ºi pietonalã, în zonele
cu pavaje, în zonele periferice ºi
pe câmpuri, unde sunt imposibil
de supravegheat. În aceste zone
CAPACELE SIRCOM îºi dovedesc
cu prisosinþã eficienþa.
De ce nu se utilizeazã capacele
de canal „SIRCOM“ ºi în România?
Explicaþii ar putea fi multe:
z nu se cunosc, deºi edilii noºtri
ar fi trebuit sã le vadã cu ocazia
vizitelor în occident;
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z administraþiile publice locale
nefiind informate nu le solicitã prin
caietele de sarcini la organizarea
licitaþiilor pentru extinderea ºi modernizarea reþelelor de canalizare;
z din cauza rutinei, proiectanþii
reþelelor de canalizare prevãd în
proiecte vechile capace de canal
din fontã; în aceste condiþii, antreprenorii ºi constructorii reþelelor de
canalizare monteazã ceea ce este
prevãzut în proiect.
Firma SIRCOM a transmis
nenumãrate prezentãri ale acestui
produs unor administraþii publice
locale rezultatul fiind nul.

Excepþie face Regia Apã Canal
Arad, care, timid, a început sã utilizeze CAPACELE SIRCOM. Însã ºi
în acest caz s-a fãcut o greºealã.
Astfel, s-a încercat montarea capacului mobil SIRCOM în rama fixã
veche de fontã din carosabil. Ori
capacul SIRCOM nu se potriveºte
bine cu rama veche. Practic, capacele SIRCOM necesitã ºi o ramã
nouã de fixare. În aceste condiþii,
capacele SIRCOM trebuie utilizate,
în principal, acolo unde se executã
reþele noi de canalizare, iar acolo
unde se schimbã capacele trebuie
schimbate ºi ramele de fixare.

REÞINEÞI AªADAR, CÃ SOLUÞIA
EXISTÃ, ªI VINE DE LA O FIRMÃ
ROMÂNEASCÃ.
Valorificaþi deci produsele
SIRCOM pentru a stopa nenumãratele accidente care se produc
acolo unde, peste noapte, dispar
capacele de canal.
PROBLEMA ACUTÃ A DISPARIÞIEI CAPACELOR DE CANAL
ESTE REZOLVABILÃ PE DEPLIN
PRIN FOLOSIREA NOILOR TIPURI
DE CAPACE REALIZATE DE FIRMA
SIRCOM SITUATÃ ÎN APROPIEREA ARADULUI.
Aleile ºi spaþiile pietonale pot
arãta mai bine fãrã „pata neagrã“ a
capacelor din fontã. Capacele de
canal din structurã metalicã cu beton
armat sunt soluþia optimã a acoperirii
gurilor de canal pentru cã sunt uºor
de montat, nu dispar ºi costã cu
pânã la 30% mai puþin decât soluþiile
clasice. 

Arhitectura structuralã
arh. Francisc Ioan ECHERIU, ing. Paul IOAN,
ing. Daniel BITCÃ, ing. Cristian RUSANU – PROFESIONAL CONSTRUCT SRL
Clãdiri moderne ºi reprezentative tind sã ocupe estetic ºi funcþional tot mai multe spaþii destinate
comercializãrii unor produse de înaltã tehnicitate cum sunt ºi cele din familia automobilelor. Cã este aºa,
se poate remarca ºi din exemplul pe care îl analizãm în continuare.
Structura de rezistenþã este parte
integrantã a arhitecturii clãdirii.
Elementele structurale ºi nestructurale fiind vizibile, subliniazã prin
elemente zvelte forma arhitecturalã
de obiect detaºat de sol care
„pluteºte“ la 4,9 m înãlþime (fig. 1).
Din punct de vedere structural,
schema staticã este complet atipicã
în raport cu cele folosite curent în
domeniul construcþiilor metalice,
cãutând sã îmbrace o arhitecturã
îndrãzneaþã care îmbinã armonios
elementele rectangulare cu cele
curbe riglate (fig. 2).
Închiderile laterale fiind vitrate
lasã sã se „citeascã“ ºi din exterior
arhitectura structuralã.
Pentru a da senzaþia (mai ales pe
timpul nopþii) unei structuri care
pluteºte au fost gândite patru
reazeme din beton armat amplasate
pe direcþia longitudinalã la 42,0 m,
iar pe cealaltã direcþie la 18,0 m.
Pe aceºti suporþi reazemã douã
grinzi cu zãbrele longitudinale pe
înãlþimea celor douã etaje, iar pe

Fig. 1: Showroom Automobile Bavaria – vedere lateralã dinspre service

direcþia transversalã, pentru asigurarea rigiditãþii structurii, sunt prevãzute patru cadre cu inima plinã
(câte douã pe fiecare ax transversal)
care asigurã preluarea acþiunilor orizontale din vânt ºi seism.
În faþada principalã este prevãzutã o consolã de 8.0 m deschidere
(pe înãlþimea celor douã nivele)
„agãþate“ de capetele grinzilor longitudinale prin intermediul unor tiranþi
rigizi din þeavã rotundã.

Fig. 2: Structura metalicã la 4.9 m de sol

Fig. 3: „Grinzile cu zãbrele – Vierendel“ longitudinale

Toate diagonalele grinzilor cu
zãbrele sunt vizibile, amplasate
alternat la aproximativ 450, fiind
întinse atât din încãrcãri gravitaþionale, cât ºi seismice. Aceasta a
permis folosirea unor elemente cu
zvelteþi de peste 200, cu prinderile
de tip articulat.
Grinzile longitudinale cu zãbrele
au fost conformate astfel încât sã
foloseascã atât avantajele grinzilor
cu zãbrele – consum redus, zvelteþi
mari, imagine filigranatã - cât ºi a
grinzilor Vierendel (la care montanþii
sunt dezvoltaþi pe direcþie longitudinalã „încastraþi în tãlpi“ ceea ce a
asigurat condiþia de deformabilitate
generalã (sãgeata construcþiei).
Pentru mãrirea rigiditãþii verticale
s-a luat în calcul ºi „talpa curbã“ a
ºarpantei, iar diagonalele se nasc
din intersecþia montanþilor grinzii
Vierendel cu „talpa curbã“ a ºarpantei
(fig. 3).
Planºeele sunt de tip compozit cu
placã din beton armat ºi grinzi metalice,
simplu rezemate, cu deschiderea de
18 m, având inter-axul de 3,0 m.
Pentru a îndeplini atât condiþia de
rigiditate a planºeului (perioada proprie de vibraþie sub încãrcãri de calcul, mai micã de 2,0 sec), cât ºi
cea de înãlþime liberã, impusã din
condiþii de „culoar de zbor“, grinzile
continuare în pagina 54 ®
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Fig. 4: Modelare 3D a structurii metalice: grinzi principale ºi grinzi transversale

Fig. 5: Planºeu compozit: grinzi transversale L = 18 m
tip Vierendel, planºeu beton armat 10 cm
grosime; poziþionarea echipamentelor de
condiþionare a aerului ºi a instalaþiilor electrice
prin golurile grinzilor secundare ºi prin golurile
prevãzute în tãlpile grinzilor principale
longitudinale cu zãbrele

Fig. 6: Zona Atrium suspendatã de ºarpantã

Fig. 7: Acoperiº sub formã de pânzã subþire

Fig. 8: Consola 18 m ce dã efectul de aripã al acoperiºului showroom-ului

Fig. 9: Modelarea suprastructurii în programul de calcul SAP2000 – grinzi cu zãbrele longitudinale
ºi cadre etajate cu inimã plinã pe reazeme

planºeului compozit au fost realizate
cu scheme statice („grinzi Vierendel“,
simplu rezemate pe tãlpile grinzilor
cu zãbrele longitudinale) (fig. 4 ºi 5).
Pe talpa superioarã a grinzilor metalice au fost prevãzuþi conectori de tip
Nelson pentru asigurarea conlucrãrii
cu planºeul din beton armat.
Datoritã deschiderii de 42,0 m ºi
traveii de 18,0 m, cât ºi încãrcãrilor
mari date de funcþiunea de Showroom (planºee din beton armat ºi
instalaþii HVAC amplasate la ultimul
nivel) sãgeata ansamblului format
de cele douã grinzi cu zãbrele longitudinale ºi ºarpanta din greutate proprie ºi instalaþii aferente, a rezultat
de 21,0 cm. Pentru preluarea sãgeþii
„iniþiale“, la faza detaliilor de execuþie, s-a modelat structura cu contrasãgeatã, iar la montaj s-a realizat
un eºafodaj care sã urmãreascã
curba contrasãgeþii. Dupã turnarea
planºeelor s-a îndepãrtat eºafodajul,
iar structura s-a „aºezat“ orizontal cu
o abatere (favorabilã) de 1,0 cm.
Pentru preluarea deformaþiilor
longitudinale din variaþii de temperaturã, rezemarea la unul din capetele grinzilor cu zãbrele s-a realizat
pe Neopren.
ªarpanta reproduce forma aripii
modelului Roadser BMW 1936 ºi a
fost conceputã ca o suprafaþã riglatã
ce are rol atât de ºarpantã, cât ºi de
reazem pentru zonele de „Atrium“
ale planºeelor de peste etajele 1 ºi 2
(fig. 6).
Atriumul central are dimensiunile
de 12,0 m x 12,0 m. Toate grinzile
ºarpantei au supleþile ºi zvelteþile
maxime admise de norme pentru a
putea crea imaginea unei structuri
filigranate.
Ansamblul structural este calculat în domeniul elastic ca o structurã
nedisipativã cu coeficient de reducere a acþiunii seismice.
ªarpanta sub formã de pânzã
subþire a fost alcãtuitã din arce transversale dispuse la 2,00 m ºi rigle longitudinale cu interax de 6,00 m.
Efectul de aripã este dat de consola
de 18 m fixatã cu un sistem spaþial
de structura clãdirii.
Structura metalicã stã pe 4 pile
din beton cu dimensiunile 7,00 m x
0,60 m. Distanþa dintre pile este
48,00 m x 18,00 m. Rezemarea
ansamblului structural metalic pe
pilele din beton armat se realizeazã
continuare în pagina 56 ®

54

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

Fig. 10: Vedere a structurii dinspre clãdirea Service-ului

Fig. 11: Structura metalicã de susþinere a învelitorii translucide din policarbonat (vedere a
acoperiºului înaintea montãrii învelitorii)
z înãlþimile de nivel: subsol – 3,70 m,
parter – 4,90 m, etaj 1 – 3,70 m, etaj 2 – 3,50 m;
z înãlþimea maximã a construcþiei: 16.00 m (în
capãtul consolei copertinei acoperiºului)

Fig. 12: Goluri în planºee: gol pentru liftul auto,
gol pentru liftul de persoane, goluri 12,0 x 12,0
m în zona centralã pentru curtea de luminã, gol
12,0 x 18,0 m în planºeul de peste etajul 1
¬ urmare din pagina 54

la unul din capete încastrat, iar la
celãlalt capãt cu încastrare glisantã
prin intermediul a 8 aparate de
reazem cu NEOPREN cu dimensiunile 600 x 400 x 110 mm.
La talpa inferioarã a grinzii cu
zãbrele ºi la cea intermediarã sunt
„agãþate“ planºee din beton armat cu
grosimea plãcii de 10 cm.
Planºeul a fost calculat astfel
încât perioada proprie de vibraþie sã
fie sub 0,2 sec.
Structura metalicã a showroomului se continuã pe latura dinspre
service cu o parte care este rezematã
pe 10 stâlpi metalici.
La nivelul ºarpantei metalice,
perimetral, ies console de formã
curbã cu lungime variabilã pânã la
6,00 m. Acestea se terminã cu un
element cu dublã curburã de care
s-a agãþat jgheabul. În planul ºarpantei sunt contravântuiri orizontale
pe douã direcþii pentru asigurarea
efectului de diafragmã.

Fig. 13: Montajul grinzilor transversale tip
„Vierendel“ ce consituie partea metalicã a
planºeului compozit

PRINCIPALELE CARACTERISTICI
ALE CLÃDIRILOR
Showroom-ul are regimul de
înãlþime P+2 ºi este format din:
z Parter – SHOWROOM 1 cu o
suprafaþã utilã de 1799,70 mp, cu
funcþiuni aferente: birouri, diagnoze
service, pregãtire pentru vânzare,
vânzare piese schimb, zonã de
aºteptare, info ºi bar, birouri, funcþii
anexe;
z Etaj 1 – SHOWROOM 2 cu o
suprafaþã utilã de 2072,04 mp, salã
lansãri produse asistatã de VIP –
lounge, birouri peisaj; parþial funcþiunile avanseazã în corpul B.
z Etaj 2 – Birouri specializate,
cafeteria cu terasã; subpanta sãlii de
lansare produse noi, totul în suprafaþa utilã de 1110,13 mp. 

Fig. 14: Montarea echipamentelor de
condiþionare a aerului în golurile grinzilor transversale ºi realizarea tavanului suspendat.
Circulaþia pe verticalã a vizitatorilor se face pe o
scarã interioarã situatã în zona centralã a showroom-ului, în zona Atriumului.

Fig. 15: Scara principalã în showroom
în zona Atrium

Fig. 16: Vedere a închiderii a zonei de „cafeterie”
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SUCCESUL ARE ACUM UN NOU NUME:

Carboplak

Continuãm seria articolelor informative despre plãcile din policarbonat celular, de data aceasta
oprindu-ne asupra domeniilor de utilizare. Considerãm cã piaþa româneascã nu cunoaºte încã suficient
performanþele ºi scara largã de aplicare a unor asemenea materiale de construcþii moderne.
Aceste produse sunt materiale termoplastice care combinã proprietãþi mecanice avansate ºi caracteristici
optice ºi termice deosebite.
Caracterul multifuncþional al
plãcilor din policarbonat celular face
posibilã utilizarea lor într-o serie
largã de aplicaþii industriale ºi civile.
Proprietãþile optice, termice ºi
rezistenþa la impact fac din plãcile de
policarbonat CARBOPLAK materialul ideal pentru aplicaþii de tip
acoperiri sau închideri transparente
ºi flexibile.
Utilizarea policarbonatului celular
cunoaºte în ultimii ani un trend
ascendent accelerat, cererea pentru
acest produs crescând de la an la an
cu aproximativ 15% - 20%.
Succesele comerciale ale policarbonatului sunt date de combinaþia
dintre transparenþã, de compatibilitatea
cu marea majoritate a polimerilor ºi
de rezistenþa deosebitã la torsiune.
Datoritã calitãþilor sale, policarbonatul este un plastic cu înalte performanþe care se regãseºte în multe
aplicaþii:
z Copertine, diverse structuri ºi
copertine de intrare pentru supermarket-uri, hiper-market-uri, industria hotelierã etc.;
z luminatoare simple, curbate,
pe structurã metalicã, cu sistem de
închidere manual sau automat etc.;
z tunele de trecere;
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z panouri solare pentru asigurarea efectului de SERÃ;
z placare verticalã pentru centre
comerciale, depozite, pavilioane –
pereþi cortinã mult mai elastici ºi mai
ieftini în comparaþie cu sticla;
z acoperiri de suprafeþe pentru
asigurarea izolãrii termice ºi a luminozitãþii (ex. pieþe agricole, sãli de
sport, stadioane, staþii de benzinã etc.)
policarbonatul înlocuind cu mult
succes în aceste aplicaþii cãrãmida
de sticlã;
z compartimentãri de tip balcoane,
în special pentru industria hotelierã;
z închideri: ferestre ºi uºi tip
termopan;
z „expo dual sistem“ – sistem
modern pentru placãri, compartimentãri ºi închideri exterioare;
z panouri fonoizolante pentru
traficul rutier;
z grãdini de iarnã;
z înlocuirea unor materiale mecanice de tip metal (ex: aluminiu);
z parapeþi funcþionali, pereþi
despãrþitori;
z design interior, construcþii mobilier
de birou;
z reclame vizuale.

Avantajele asigurate
de folosirea policarbonatului
z lumina naturalã;
z aspect economic;
z termoizolare conform normelor
WSVO;
z asigurarea caracterului de
siguranþã;
z respectarea normelor moderne
de protecþie a muncii ºi mediului;
z asigurã o durabilitate mare;
z design modern;
z sistem facil ºi modular de
montare ºi reamenajare ulterioarã.
Toate produsele din gama
CARBOPLAK sunt garantate timp
de 10 ani împotriva decolorãrii ºi îngãlbenirii, a pierderii coeficientului de
transmisie a luminii ºi a rezistenþelor
mecanice ca urmare a expunerii la
radiaþii ultraviolete ºi intemperii.
Garanþia este asiguratã atât de
utilizarea materiilor prime de la cei
mai importanþi producãtori mondiali,
cât ºi de linia de producþie modernã,
care înglobeazã cele mai noi echipamente de coextrudare.
Plãcile CARBOPLAK sunt agrementate INCERC, agrement tehnic
nr. 001-02/927-2007. 
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Centru comercial Euromall - Piteºti
Antreprenor: SC Bog’art SRL, Bucureºti
Proiectant general: SC Romproiect IPC SA, Bucureºti
Beneficiar: SC Flash Consult Invest
Subantreprenori: B.K., Apolodor, Nm Construct, Floris Metabet
CARACTERISTICI
TEHNICE ªI FUNCÞIONALE
Clãdirea centrului comercial
EUROMALL Piteºti este situatã pe
Calea Bucureºti, la ieºirea spre
Câmpulung Muscel, într-o zonã
pitoreascã.
Construcþia dezvoltã subsol
tehnic, parter ºi etaj, însumând o
suprafaþã de 3000 mp. Aceastã
suprafaþã este gânditã sã asigure
întreaga gamã de servicii, respectiv:
z subsol cca 1.700 mp - spaþii
tehnice ºi adãpost apãrare civilã;
z parter cca 13.300 mp - supermarket, spaþii comerciale de tip

60

galerie comercialã, grupuri sanitare,
depozite de zi inclusiv rampe încãrcare-descãrcare marfã;
z etaj I cca 13.300 mp - spaþii
comerciale de tip galerie comercialã,
grupuri sanitare, circulaþii publice,
cazino, bancã, food-court, cinema
multiplex cu 7 sãli (capacitate cca
1.100 persoane);
z etaj II cca. 1700 mp - birouri
management, administraþie, bowlingbiliard.
Structura de rezistenþã este alcãtuitã din diafragme de beton armat la
subsol ºi cadre de beton armat la
suprastructurã.

Închiderile exterioare sunt de tip
perete cortinã (1.200 mp), placãri cu
alucobond (9.300 mp), placãri cu
tablã sinus (2.500 mp).
Copertinele din plãci de aluminiu
multistrat tip Alucobond pe structurã
metalicã, luminatoarele prismatice,
piramidale sau hemisferice din tâmplãrie de aluminiu cu vitraj din policarbonat celular, au fost prevãzute în
conformitate cu exigenþele de ordin
plastic ºi funcþional, suprafeþele
vitrate fãcând posibilã îmbinarea
armonioasã a luminii de zi cu cea
artificialã.
Finisajele moderne sunt specifice
acestui tip de clãdire: pardoseli
acoperite cu gresie (7.000 mp), dale
mozaicate, compartimentãri din
zidãrie BCA ºi gips-carton, plafoane
casetate acustice.
Lucrãrile de instalaþii (electrice,
sanitare, încãlzire, ventilaþii, curenþi
slabi) au rol foarte important în
asigurarea funcþionalitãþii clãdirii.
Au fost realizate lucrãri la exterior: sistem rutier, pietonal (asfalt ºi
dale autoblocante), dig de protecþie
inundaþii, zone verzi.
Prin calitatea execuþiei ºi a materialelor utilizate, BOG’ART a realizat
un spaþiu comercial modern, funcþional ºi elegant. 
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Calitate la cote superioare
SC Mobilis SRL, înfiinþatã în 1999, este o firmã dinamicã ºi tânãrã, care a ºtiut de la bun început cã
pentru a câºtiga o poziþie solidã pe piaþã trebuie sã respecte exigenþele acesteia. Calitatea reprezintã deci
cuvântul cheie al companiei.
Activitatea de producþie a societãþii se desfãºoarã într-o halã de proPolicarbonat ducþie de 700 mp, iar cea de comerþ prin depozitul cu o suprafaþã de 2.300 mp.
Societatea are în prezent 20 de angajaþi cu o înaltã calificare.
În relaþiile cu clienþii, agenþii comerciali bine
pregãtiþi profesional vã ajutã în alegerea materialului
adecvat proiectelor dumneavoastrã. Ei asigurã
preluarea comenzilor dumneavoastrã ºi
toate operaþiunile ulterioare pânã când
intraþi în posesia produselor.
La dispoziþia beneficiarilor existã o
gamã variatã de produse, cum ar fi PAL
melaminat (marca Egger ºi Thermopal),
MDF brut, OSB3, HDF brut ºi lãcuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat,
melacart-HPL (Resopal), fronturi de uºi din HDF, foi de uºi pentru
interior.
SC Mobilis SRL produce ºi livreazã, de asemenea, cabine de WC din
melaminã compactã conform normelor europene.
Promovarea pe piaþa româneascã a materialelor de înaltã calitate la
preþuri accesibile, importate direct de la producãtori renumiþi în Europa,
asigurã succesul în afaceri pentru societate ºi beneficiari.
De reþinut cã, în funcþie de

Plexiglas

cerinþele cumpãrãtorilor, materialelor livrate li se asigurã debi-

tarea la dimensiunile ºi la forma solicitatã, operaþiune fãcutã cu
utilaje moderne, la centrul de prelucrare de ultimã generaþie.
În viitor, firma are ca scop dezvoltarea reþelelor de distribuþie
pe plan naþional ºi internaþional.
De asemenea, se are în vedere lansarea producþiei de
mobilier pentru birou, sãli de conferinþe, mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spaþii
comerciale, mobilier pentru hoteluri ºi pensiuni, mobilier de uz didactic pentru ºcoli ºi alte instituþii
de învãþãmânt. 
 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

61

PASCONMAT CONSTRUCT SRL

Case pe structurã de lemn (III)
ing. Daniel PAªCU – director general

(Continuare din numãrul anterior)
O casã cu structurã din lemn
realizatã în România în sistemul
american framing mai cuprinde ºi
urmãtoarele elemente:

CENTURA CASEI
Asigurã legãtura cu partea superioarã a panourilor prefabricate.
Centura este constituitã dintr-un
dulap de lemn, cu dimensiunile de
48 mm x 90 mm, 48 mm x 120 mm
sau 48 mm x 150 mm, având
aceeaºi lãþime cu a peretelui pe
care reazemã. Se fixeazã de talpa
superioarã a panourilor prefabricate prin cuie. De asemnea, se
înnãdeºte în secþiuni decalate de
elementele de înnãdire a panourilor prefabricate.
PLANªEELE
Sunt elementele de construcþie
orizontale care preiau încãrcãrile
din greutatea oamenilor ºi mobilierului ºi o transmit pereþilor. În acelaºi
timp planºeele asigurã conlucrarea

Fig. 6

pereþilor în plan orizontal ºi distribuirea sarcinilor orizontale din vânt
ºi seism.
Principalele elemente de rezistenþã ale planºeelor sunt grinzile.
Grinzile sunt alcãtuite din dulapi de
lemn de rãºinoase, cu secþiuni de
48 mm x 200 mm, dispuse la
interspaþii de 300 mm ... 400 mm.
Rigidizarea lor în sens transversal
se face cu distanþiere din dulapi cu
aceeaºi secþiune. Sistemul de grinzi
ºi distanþiere transversale, împreunã
cu duºumeaua, alcãtuiesc un ansamblu rezistent ºi rigid, având o comportare de ºaibã rigidã (fig. 6).

Fig. 7: Detaliu fermã de lemn realizatã cu programul MiTek 2020
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Pentru încãperile cu deschideri
mari se folosesc ºi grinzi principale
lamelare cu secþiuni de 150 mm x
180 mm, 150 mm x 200 mm, 150 mm
x 220 mm, alcãtuite din dulapi de
lemn încleiaþi, sau scânduri încleiate.
Prinderile grinzilor de centurã
se fac prin cuie, buloane, colþare ºi
eclise metalice galvanizate.
Peste grinzi se bate stratul suport
care poate fi realizat din: duºumea
geluitã din lemn cu grosimi de
22 mm ºi 45 mm, duºumea oarbã de
24 mm ºi 45 mm sau plãci din OSB
de 22 mm grosime. Duºumeaua
poate fi dispusã într-un singur strat
sau în douã, pe direcþii diferite.
Pe talpa inferioarã a grinzilor se
poate bate direct stratul de finisaj:
gips-carton, lambriu etc.
ªARPANTA
Reprezintã elementul de închidere situat la partea superioarã a
construcþiei. Are un important rol
practic asigurând protejarea clãdirii
de intemperii, dar ºi unul estetic,
contribuind la înfrumuseþarea aspectului construcþiei. De altfel, multe
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construcþii din lemn se individualizeazã prin forma ºarpantei.
ªarpanta se compune din structura de rezistenþã, stratul suport al
învelitorii ºi învelitoarea.
Structura de rezistenþã se compune din grinzi cu zãbrele din lemn,
realizate din dulapi de 48 mm x
90 mm, 48 mm x 120 mm, 48 mm x
180 mm sau 48 mm x 200 mm,
îmbinaþi la noduri cu plãci multicuie, prin presare. Grinzile cu
zãbrele se contravântuiesc la talpa
superioarã pentru a crea un cadru
rigid în planul învelitorii.
În figura 7 este redat un detaliu
de fermã, iar în figura 8 un exemplu de ºarpantã.
Suportul învelitorii este alcãtuit
din asterealã de 24 mm grosime
sau plãci de OSB de 10-12 mm.
Peste stratul suport al învelitorii
se dispune hidroizolaþia din

Fig. 8: Vedere ºarpantã cu ferme, realizatã cu programul ArchiCad

membranã bitumatã sau folie.
Ca material de învelitoare se

Tavanele înclinate de la mansardã,
alcãtuite

din

însãºi

structura

pot folosi: þigla, tabla zincatã,

ºarpantei, se izoleazã termic cu

colile de onduline, bardolyne, tabla

saltele de vatã mineralã, cu

tip þiglã, eternita etc.

grosimi de minimum 200 mm. 

Parametri ºi criterii
de robusteþe ºi dezvoltare durabilã
pentru clãdiri multietajate (I)
prof. dr. ing. Dan DUBINÃ, conf. dr. ing. Viorel UNGUREANU, prof dr. ing. Daniel GRECEA –
Universitatea „Politehnica“, Timiºoara
Toate construcþiile, dar în mod deosebit clãdirile cu înãlþimi mari amplasate în zone urbane, trebuie sã
posede, întâi de toate, o structurã robustã, capabilã sã facã faþã acþiunilor ºi solicitãrilor curente sau
excepþionale la care poate fi supusã. În prezent, mai mult decât în trecut, iar în viitorul apropiat semnificativ
mai mult decât în prezent, trebuie sã fie realizatã ºi sã funcþioneze în aºa fel încât sã prezerve resursele existenþei noastre ºi impactul asupra mediului.
Lucrarea de faþã prezintã selectiv aplicarea conceptelor de dezvoltare durabilã ºi robusteþe structuralã, cu
referire în particular la clãdirile multietajate.
În contextul socio-economic actual, ºi sub presiunea cerinþelor de mediu, circumscrise conceptului de
dezvoltare durabilã, construcþiile, în general cele înalte, din aglomeraþiile urbane trebuie sã satisfacã
criterii de performanþã aparþinând urmãtoarelor clase de cerinþe:
z siguranþã;
z funcþionalitate;
z performanþe tehnico-economice corelate cu costuri raþionale;
z exploatarea raþionalã a resurselor naturale ºi agresivitate minimã faþã de mediul ambiant (natural,
socio-cultural).
Într-un model „structural“ integrator, relaþionarea ierarhizatã a acestor cerinþe se prezintã sub forma
„templului“ din figura 1, în care structura „acoperiºului“ reazemã pe pilonii reprezentaþi prin norme, principii
ºi reguli tehnice de proiectare (NORME), comandã socialã (SOC) ºi resursele economice la dispoziþie (EC).
CONCEPTUL
DE DEZVOLTARE DURABILÃ
Ideea de dezvoltare durabilã nu
face altceva decât sã extindã domeniul de definiþie al funcþiunilor prin
care se caracterizeazã parametrii
de „siguranþã a vieþii“ ocupanþilor
mediului construit.
Dezvoltarea durabilã stabileºte
un set de legi ºi criterii care
opereazã cu funcþii ºi parametri din
mediul înconjurãtor, cel economic ºi
cel social în scopul asigurãrii dezvoltãrii, de lungã duratã, a societãþii.
În raportul Brudtland [1], „Viitorul

Fig. 1: Dezvoltare durabilã - modelul templului

nostru comun“ (1987), dezvoltarea
durabilã a fost definitã ca fiind „dezvoltarea care permite satisfacerea
necesitãþilor prezente fãrã a compromite abilitatea generaþiilor viitoare de
a-ºi satisface propriile necesitãþi“.
În momentul de faþã sectorul construcþiilor este responsabil pentru
consumul a circa 50% din resursele
primare pe care le oferã natura, mai
mult decât oricare alt sector industrial. Mediul construit consumã circa
40%-45% din energia produsã la
nivel mondial. În mod direct ºi prin
consecinþe indirecte, produce cel
mai mare impact asupra mediului
natural. Impactul, în sens complex,
al construcþiilor asupra vieþii ºi
economiei este enorm ºi decisiv
pentru condiþiile ºi calitatea vieþii pe
pãmânt. Diminuarea ºi controlul
acestui impact reprezintã misiunea
strategiei denumite „dezvoltare
durabilã“ ºi constituie una din direcþiile prioritare în momentul de faþã ºi
în urmãtoarea perioadã de timp.

Implementarea conceptului de
dezvoltare durabilã în construcþii nu
se poate realiza decât prin inovare la
nivel conceptual ºi tehnologic. Procesul este, în mod evident, pluri- ºi
interdisciplinar. Poziþionarea sectorului de „construcþii“ în contextul
„dezvoltãrii durabile“, în mediul
înconjurãtor, se prezintã în figura 2.
RELAÞIA DINTRE SECTORUL
DE CONSTRUCÞII ªI MEDIU,
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTÃRII DURABILE
Se poate construi durabil, pe
baza unor modele conceptuale performante (funcþionalitate, siguranþã,
neutre sau cu impact redus faþã de
mediu), folosind materiale cu caracteristici fizico-mecanice superioare
(reciclabile ºi cu consumuri înglobate de resurse primare ºi energie
scãzute), aplicând sisteme constructive ºi tehnologii adiacente (siguranþã,
flexibilitate, consumuri energetice
scãzute, impact minim faþã de mediu).
continuare în pagina 68 ®
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Ciclul de viaþã al unei clãdiri
include: construcþia, utilizarea acesteia, deconstrucþia, activitãþile de
bazã, respectiv materialele produse
ºi energia.
Utilizarea construcþiilor, respectiv
toate activitãþile legate de construcþii
genereazã peste 40% din emisiile
totale de CO2, folosesc aproximativ
40% din energia produsã ºi consumã
mai mult de 40% din resursele materiale folosite în societate.
Construcþiile utilizeazã cantitãþi
importante de materiale, atât resurse
primare, cât ºi materiale reciclate.
Resursele primare afecteazã mediul
înconjurãtor prin procesul de producere, de la materia primã la elementele componente ale construcþiei,
respectiv prin transport. Resursele
primare nu sunt nesfârºite ºi, astfel,
reciclarea conduce, în cele mai multe
cazuri, la creºterea calitãþii mediului
înconjurãtor.
Din punct de vedere al dezvoltãrii durabile, o construcþie ºi
aria aferentã acesteia trebuie sã
rãspundã urmãtorilor parametri:
alegerea eficientã a amplasamentului,
proiectarea în termeni de durabilitate, selecþia materialelor, execuþia,
managementul deºeurilor, folosirea
eficientã a energiei ºi a apei, calitatea aerului interior, utilizarea,
demontarea, refolosirea componentelor, reciclarea, toate acestea cu
impact în evaluarea ciclului de viaþã.

Proiectarea unei construcþii pentru o duratã de viaþã stabilitã prin
norme la 50-100 de ani nu se mai
poate face ignorând impactul asupra
mediului natural, respectiv construit
ºi locuit, atât prin consumul de
resurse ºi efectele sale în faza de
construcþie, cât ºi pe parcursul
exploatãrii.
CONCEPTUL
DE ROBUSTEÞE STRUCTURALÃ
Performanþele structurale ale
unui sistem supus unor acþiuni
extreme – un cutremur sever spre
exemplu – se determinã pe baza
performanþelor elementelor componente [2]. Pentru ca elementele
structurale sã lucreze în mod integrat, iar întregul sistem structural sã
suporte cu succes încãrcãrile exterioare, trei condiþii – care definesc
conceptul de „robusteþe structuralã“
– devin importante:
z sã permitã predictibilitatea comportãrii (configurarea ºi ponderea
adecvatã a proprietãþilor de rezistenþã, rigiditate ºi ductilitate a structurii, în ansamblu ºi a componentelor
ºi detaliilor acesteia);
z sã pregãteascã cãi multiple
pentru transferul forþelor, în ipoteza
cedãrii parþiale;
z sã asigure suficientã rezistenþã
acelor elemente structurale care, în
nici un caz, nu au voie sã cedeze;

Fig. 2: Relaþia dintre sectorul de „Construcþii“ ºi mediu în contextul „dezvoltãrii durabile“

În metodologia de proiectare,
îndeplinirea acestor condiþii impune:
z sã se stabileascã componentele structurale care furnizeazã ductilitatea necesarã, respectiv a celor
responsabile pentru asigurarea
suprarezistenþei, având misiunea de
a preveni colapsul;
z sã se ia în considerare suficienþi factori de siguranþã;
z sã asigure redistribuirea eforturilor determinate de plastifierea
componentelor ductile care acþioneazã în structurã asemenea unor
„siguranþe fuzibile“ altor elemente
capabile sã preia eforturi suplimentare;
z sã se asigure cã nu se produce
colapsul, chiar dacã o structurã este
solicitatã la forþe peste cele considerate în calcul – structurã robustã.
Pentru a studia rãspunsul structurilor la acþiunile excepþionale de
diferite tipuri, cum ar fi cutremurul,
focul, impactul, explozii etc. cu
scopul de a micºora efectele acestora asupra construcþiilor, s-au
definitivat câteva metodologii care,
în prezent, nu sunt integrate într-o
singurã metodã. În cazul unor acþiuni excepþionale, cum ar fi seismul,
metodele de analizã a construcþiilor
noi au atins un nivel de acurateþe
satisfãcãtor. Nu este ºi cazul altor
tipuri de acþiuni excepþionale sau
cazul clãdirilor existente. Analiza
vulnerabilitãþii este un subiect în dezvoltare, în special dedicat acþiunii seismice. Atunci când ne referim la
situaþiile excepþionale, evaluarea
vulnerabilitãþii, ca ºi relaþie dintre
cerinþã ºi capacitate, poate fi privitã
ca o relaþie dintre integritatea structuralã ºi robusteþe.
Când o structurã suferã avarii
severe, integritatea construcþiei este
parþial sau total compromisã ºi, în
consecinþã, elementele structurale
ºi-au epuizat robusteþea. La baza
calculului structural existã o combinaþie dintre „cerinþã ºi capacitate
disponibilã“ – „cerinþa“, asociatã
condiþiilor de încãrcare la care structura trebuie sã reziste, ºi „capacitate
disponibilã“, la care structura trebuie
sã rãspundã cerinþelor de proiectare.
continuare în pagina 70 ®
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Ofertã generoasã – lucrãri de calitate
Afirmarea în timp a prestigiului unei firme de construcþii are loc pe baza unor lucrãri de referinþã
apreciate de cãtre beneficiari.
Dupã 1990, ofertanþii pentru asemenea prestãri de servicii au fost suficient de mulþi, dar ei s-au „triat“
în funcþie de îndeplinirea sau nu a cerinþelor beneficiarilor. Aºa au ajuns unele firme (printre ele Grup
Primacons din Slatina) sã-ºi consolideze poziþia prin competenþã ºi seriozitate în tot ceea ce fac.
Cifra de afaceri a societãþii de construcþii din Slatina, lucrãrile sale de referinþã, respectarea termenelor
de punere în funcþiune a obiectivelor la care a lucrat, precum ºi calitatea serviciilor prestate sunt tot atâtea
argumente care au consacrat-o pe plan investiþional, devenind o firmã cu o bunã carte de vizitã.
Grup Primacons din Slatina deþine
o puternicã bazã de producþie, care
poate asigura o gamã largã de produse ºi prestãri de servicii necesare
ºantierelor de construcþii:
z staþie de betoane tip Liebherr –
50 mc/h;
z atelier confecþii metalice;
z atelier confecþionare armãturi;
z atelier tâmplãrie aluminiu ºi PVC;
z gater pentru confecþionat lemn
ecarisat ºi cherestea;
z atelier reparaþii auto ºi utilaje
de construcþii;

balastierã amplasatã pe râul Olt;
staþie de sortare proprie autorizatã;
z laborator de încercãri betoane
ºi mortare gradul III autorizat;
z parc auto ºi utilaje specifice
lucrãrilor de construcþii.
Printre lucrãrile executate, în ultima
vreme, de cãtre Grup Primacons
Slatina, menþionãm:
z sediul Vama Slatina;
z centrul operaþional Hidroelectrica
Slatina;
z Administraþia Financiarã –
Trezoreria Caracal;
z
z

Trezoreria Corabia, judeþul Olt;
sãli de sport ºcolare cu 50 locuri,
Program CNI – 9 sãli;
z reabilitarea atelierelor ºcolare,
Program PHARE – Ministerul Integrãrii
Europene, în judeþele: Argeº, Dâmboviþa,
Hunedoara, Mehedinþi, Dolj, Gorj, Vâlcea,
Olt, Cãlãraºi – 39 locaþii;
z drumuri comunale betonate,
Program SAPARD – 5 drumuri;
z reparaþia capitalã a Pavilionului
Principal Cazarma Sinaia;
z terminal de pasageri în portul
Orºova. 
z
z
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Generalizând acest concept,
integritatea structuralã intenþioneazã
sã cuantifice capacitatea structurii
de a rezista la o situaþie datã de
încãrcare, corespunzãtoare unei
stãri limitã date. Când situaþia devine
extremã, nivelurile de performanþã
considerate corespund unei stãri
limitã ultime.
Robusteþea reprezintã capacitatea portantã, respectiv capacitatea
de funcþionare la care o structurã
sau un element structural este capabil sã rãspundã în cazul acþiunilor
care depãºesc cu mult valorile de
calcul, respectiv în situaþii extreme
sau excepþionale. În aceste situaþii,
materialele sunt solicitate peste
limita de elasticitate, pânã la stãrile
limitã ultime, exploatând toate
resursele în termeni de rezistenþã,
rigiditate ºi ductilitate. Din acest
motiv conceptul de robusteþe poate

varia semnificativ conform cu performanþa cerutã sistemului ºi cu acþiunile externe în cauzã.
În figura 3 se prezintã o schemã
logicã

[2]

recomandatã

pentru

proiectare, bazatã pe controlul
cedãrii, menitã sã asigure comportare

robustã

unei

structuri.

Schema logicã este particularizatã
pentru cazul structurilor în cadre
multietajate realizate din oþel, în
soluþie mixtã oþel-beton.
În literatura de specialitate [3],
numeroºi autori au identificat robusteþea unui sistem ca fiind proprietatea care limiteazã sau eliminã
aºa-numita „avarie indirectã“. Este
avaria

asociatã

cu

pierderea

Pe scurt, avaria directã este o
problemã legatã de vulnerabilitate,
iar avaria indirectã implicã robusteþea
sistemului. Astfel, un sistem poate fi
declarat robust atunci când este
împiedicatã avaria directã generatã
de încãrcãrile de calcul nominale,
cât ºi atunci când este limitatã avaria
indirectã pentru a evita cedarea
globalã a structurii.
Aceastã problemã poate fi tratatã
probabilistic prin introducerea conceptului de risc direct (RD) ºi risc
indirect (RID), care este legat de consecinþele directe ºi indirecte cauzate
de acþiunile posibile ºi stadiile de
degradare corespunzãtoare. Pe baza
acestei metode, luând în considerare
toate evenimentele posibile [3], se
poate defini „indicele de robusteþe“
Ir, care se exprimã prin relaþia:

funcþionalitãþii ºi, parþial sau global,
cu cedarea structurii, care se produce suplimentar „avariei directe“.

Fig. 3: Proiectarea bazatã pe controlul cedãrii – schemã logicã [2]
continuare în pagina 72 ®
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Fig. 4: Definiþia avariei directe ºi indirecte

Fig. 5: Conceptul de Proiectare Bazatã pe Robusteþe (RBD) [4]
Tabelul 1: Matricea de performanþã multicriterialã [4]

În mod similar, se poate prezenta
o definiþie deterministã a robusteþii
[4], care þine seama de caracterul
aleator atât al acþiunilor, cât ºi al
rezistenþei structurale.
Dacã ne referim la o acþiune idealã A, care produce structurii o
avarie globalã D, reprezentatã prin
curba rezistenþã – avarie (R-D) –
indicele de robusteþe Ir se poate
defini ca: raportul dintre energia
„directã“ maximã care poate fi
absorbitã de un sistem structural ºi
energia totalã absorbitã de structurã,
care conþine atât avaria directã, cât
ºi pe cea indirectã, aºa cum se prezintã în figura 4 [4]. În aceastã situaþie, indicele de robusteþe Ir se
determinã cu relaþia:

Dacã se considerã nivelurile de
performanþã acceptate pentru proiectarea structurilor, se poate defini
conceptul de Proiectare Bazatã pe
Robusteþe (RBD), în care calculul
structural este efectuat conform
nivelelor de robusteþe predeterminate, fiecare dintre ele corespunzând unei valori a indexului de
robusteþe Ir (fig. 5).
Ca rezultat, în tabelul 1 se poate
reprezenta matricea de performanþã
multicriterialã. Ea „parafrazeazã“
matricea propusã pentru proiectarea
antiseismicã bazatã pe criterii de
performanþã (PBSE – Performance
Based Seismic Engineering) [5].
Avaria corespunzãtoare fiecãrui
nivel de performanþã (operaþional
complet, operaþional, siguranþa vieþii,
prevenirea colapsului) se poate
determina conform normelor, în
funcþie de acþiunile considerate.
Mãsurile pentru prevenirea colapsului progresiv sunt cele definite la
începutul acestui capitol, respectiv:
calibrarea adecvatã ºi ierarhizarea
componentelor ductile ºi suprarezistenþele menite sã asigure redundanþã structuralã cu cãi multiple
pentru transferul forþelor.
(Continuare în numãrul viitor)
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Calitate ºi responsabilitate
Politica privind calitatea produselor ºi
serviciilor oferite de ISOPAN EST se aflã
la baza dezvoltãrii relaþiilor cu beneficiarii
noºtri.
Toþi angajaþii societãþii ISOPAN EST
considerã asigurarea calitãþii produselor
o responsabilitate de prim rang.
Prin munca lor de zi cu zi, ei asigurã
cele mai bune condiþii pentru ca, întotdeauna, clienþii noºtri sã primeascã produse ºi servicii de cea mai bunã calitate.
Sistemul de Management al Calitãþii, în conformitate cu ISO 9001/2002
certificat de SRAC, asigurã premisele unei activitãþi de producþie orientatã, în
primul rând, cãtre satisfacerea cerinþelor beneficiarilor noºtri.
Un element important îl reprezintã cunoaºterea în amãnunt a
nevoilor acestora, astfel încât sã fie asigurate întotdeauna condiþiile
obþinerii

de

pro-

duse care sã rãspundã în cel mai
înalt grad exigenþelor impuse de realizarea unor investiþii
de calitate.
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Sistemul nostru de urmãrire ºi
verificare a produselor pe fluxul
de producþie asigurã o calitate
înaltã produselor indiferent de
tipul acestora.
Întreaga

producþie

este

urmãritã atent zi de zi ºi verificatã
temeinic în laboratorul propriu
unde se efectueazã toate încercãrile ºi testele necesare confirmãrii calitãþii fiecãrui produs.
Sistemul de primire a comenzilor, lansarea în fabricaþie, execuþia ºi livrarea produselor asigurã o înaltã eficienþã procesului tehnologic ºi oferã clienþilor noºtri confort ºi siguranþã. Contactul continuu cu clienþii creeazã premisele transmiterii ºi
primirii unui flux de informaþii în timp real, ceea ce conduce la posibilitatea de a
rãspunde, întotdeauna ºi în cel mai scurt
timp, solicitãrilor lor.
Încrederea clienþilor în produsele
ISOPAN EST reprezintã un motiv de
mândrie pentru noi, dar ºi o responsabilitate sporitã pentru ca de pe liniile de
fabricaþie ale societãþii noastre sã plece
numai produse de cea mai înaltã
calitate. 
 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008
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TRAPE DE FUM
Sistemele de evacuare fum-

Fiola termofuzibilã (din sticlã)

cãldurã sunt destinate acoperi-

conþine un lichid colorat, sensibil

ºurilor halelor ºi construcþiilor
industriale, în conformitate cu

la variaþii de temperaturã, în

normele europene de securitate

funcþie de temperatura la care este

anti-incendiu.

calibratã.

Pentru orice construcþie cu
destinaþie industrialã evacua-

În momentul intrãrii în contact
cu o sursã de cãldurã lichidul

toarele de fum ºi cãldurã vor
acoperi obligatoriu între 1%

este expandabil ºi produce

ºi 5% din suprafaþa utilã a

spargerea fiolei eliberând un arc

construcþiei.

pretensionat.
Arcul va înþepa butelia cu gaz

Trapele de fum sunt furnizate
într-o varietate de dimensiuni de la

comprimat producând deschiderea

800 mm X 800 mm pânã la

trapei prin acþionarea cilindrului

2.000 mm X 2.500 mm ºi sunt

pneumatic.

compuse din urmãtoarele elemente ºi dispozitive:
z

ramã dublã din profile de alu-

miniu;
z

cilindru pneumatic;

z

centru comandã deschidere

(bloc supapã);
z

butelie cu gaz comprimat

(CO2);
z

activator pirotehnic;

z

cupolã din policarbonat alve-

olar termoformat;
z

mecanism de deschidere din

exterior, pentru întreþinere.
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chiderea în exterior prin intermediul unui sistem de balamale
antiºoc.
Trapa poate fi deschisã ºi
acþionând de la distanþã activatorul

fiolã termofuzibilã calibratã

la 68 0C, 90 0C, 120 0C;
z

Rama dublã realizeazã des-

pirotehnic printr-un buton de
urgenþã sau prin conectare la o
reþea de senzori.
Pentru întreþinere, trapele pot fi
deschise din exterior fãrã a
afecta mecanismul de deschidere
automatã. 
 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

Confort modern pentru clãdiri
Cristina TALPÃ – director tehnic

Pe zi ce trece, amploarea construcþiilor în România tinde sã devinã ceva obiºnuit dacã avem în
vedere numãrul mare de ºantiere prezente în mai fiecare localitate din þarã. Îmbucurãtor este faptul cã
aceste construcþii, chiar dacã fac rabat de la esteticã, amplasament sau sistematizare în privinþa
dotãrilor care sã asigure un ambient decent, ele sunt realizate cu aparaturã ºi instalaþii dintre cele mai
bune, bineînþeles, ºi în raport cu buzunarul fiecãruia. Oferta de aparaturã pentru asemenea lucrãri
este ºi ea pe mãsura cererii din ce în ce mai diversificate. Unul dintre „jucãtorii“ în domeniu pe piaþa
materialelor de construcþii este ISOPAN, care vã oferã soluþii pentru problemele legate de aer, luminã
ºi securitate.

ESSMANN - iluminare, aerisire, evacuarea fumului - soluþii complete, acum în România prin ISOPAN
Lumina, aerul ºi securitatea
sunt elementele centrale ale unei
configuraþii moderne de clãdiri.
Aceste trei necesitãþi sunt garantate de mai multe decenii de
numele Essmann.
Essmann GmbH este cea mai
mare fabricã de luminatoare, trape
de fum, elemente de drenare din
EUROPA, avându-ºi sediul în
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landul federal Nordrhein-Westfalen,
deci centrul Europei.
Firma Essmann GmbH a venit
pe piaþa româneascã prin ISOPAN,
care a devenit unic distribuitor în
România.
Paleta vastã de produse pentru
iluminarea încãperilor cu lumina de
zi, de aerisire ºi evacuare a fumului ºi cu un program complet pentru

acoperiº plan – drenare pentru
construcþii industriale, civile,
administrative, stau la dispoziþie ca
soluþii ale problemelor confirmate
de practicã.
Pricipalele produse Essmann:
z Cupole de luminã Essmann;
z Luminatoare Essmann;
z Trape de aerisire;
z Trape de fum ºi cãldurã.
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Datoritã modului de poziþionare

Deschiderea în caz de incendiu

în acoperiº, luminatoarele fie cã

se poate face pneumatic (patroane

sunt tip arcadã, triunghiulare sau

CO2) sau electric.

cupole luminatoare au avantajul cã
dau lumina zilei de sus, care este
de 5 ori mai eficientã în comparaþie
cu lumina care intrã prin fereastra
lateralã.

Luminatoarele Essmann sunt
convingãtoare în primul rând pentru utilizabilitatea lor multiplã, mai
precis, în afarã de funcþia lor de

Aerisirea planificatã a încãpe-

bazã de iluminare cu luminã de zi,

rilor realizeazã o climã spaþialã

prin diferite agregate asamblate,

plãcutã. Aerisirea ºi ventilaþia se

pot prelua funcþii de aerisire ºi de

pot face prin sisteme diferite de

ventilaþie, precum ºi funcþii de asigu-

deschidere:

rare preventivã contra incendiilor.

sisteme

manuale,

electrice sau pneumatice.
Aparatele

de

Astfel o cupolã de luminã poate fi

evacuare

a

fumului ºi cãldurii (RWG) integrate în cupolele de luminã ºi în
luminatoarele

Essmann

sunt

instalaþii de securitate pentru

în acelaºi timp ºi trapã de aerisire
ºi de fum.
De remarcat este faptul cã, prin
posibilitatea

constructivã

de

prevenirea incendiilor. Acestea

realizare a rebordului trapelor sau

sunt prevãzute cu sisteme de

luminatoarelor dupã forma acope-

recunoaºtere din timp ºi de

riºului (cutat sau plan), se asigurã

semnalizare a incendiilor.

o etanºare perfectã.

Fie cã este vorba de o construcþie nouã sau de o renovare,
Essmann oferã soluþii individuale
pentru ambele situaþii.
Asigurându-vã de calitatea produselor Essmann, vã stãm la dispoziþie cu o consultaþie obiectivã ºi
de specialitate, în vederea finalizãrii unor proiecte de referinþã. 

Unele clarificãri privind ajustarea valorii
contractelor de achiziþii publice de lucrãri
Ordinul comun al MEF/915/25.03.2008, MDLPL/415/09.04.2008 ºi MT/465/14.04.2008, aprobã condiþiile
contractuale generale ºi speciale la încheierea contractelor de lucrãri (model FIDIC, ediþia 1999) ºi prevede
în Anexa 1A pct. 13.8 „Actualizãri generale de modificãri ale preþurilor“.
Baza legalã a ajustãrii preþurilor o constituie HG 925/2006, art. 97 privind aprobarea normelor de
aplicare a OUG nr. 34/2006 privind achiziþiile publice, legislaþie care precizeazã regulile generale de
ajustare a preþurilor.
Ajustarea valorii contractului este o convenþie contractualã prin care se iau în considerare factori independenþi de voinþa celor douã pãrþi contractante, cum sunt:
z evoluþia preþurilor la resursele de energie electricã,
carburanþi, materii prime ºi materiale la bursele
europene sau a indicilor de preþ comunicaþi de Institutul
Naþional de Statisticã (indicii preþurilor producþiei industriale pe total – piaþa internã ºi piaþa externã –, pe clase
CAEN);
z evoluþia salariului minim pe ramura construcþii stabilit, de regulã anual, prin contractul colectiv de muncã
încheiat între patronat ºi sindicate, conform prevederilor
legale în vigoare;
z modificãri ale taxelor ºi impozitelor.
Avantajele procedurii de ajustare sunt:
1. Este suficient de simplã ºi calculul poate fi
automatizat.
2. Permite autoritãþii contractante sã þinã distinct evidenþa valorilor:
z valori contractate în preþuri de ofertã (luna de referinþã);
z valori suplimentare în preþuri de ofertã (rezultate
din NCS, NR ºi devize suplimentare);
z valori ale lucrãrilor executate în preþuri de ofertã;
z valori pentru lucrãri rãmase de executat în preþuri
de ofertã;
z valori suplimentare ale lucrãrilor executate din
ajustarea preþurilor;
z valori suplimentare sau reduceri ale lucrãrilor executate din modificãri ale taxelor ºi impozitelor.
3. Simplificarea controlului, identificarea uºoarã a
cauzelor ºi cuantificarea acestora în cazul depãºirii sau
reducerii valorilor iniþial contractate.
4. Actualizarea contractelor cu acte adiþionale.

5. Iniþierea unor acþiuni preventive pentru asigurarea
resurselor financiare necesare în scopul evitãrii stagnãrii
lucrãrilor din aceastã cauzã.
Regulile generale de ajustare au în vedere situaþiile
excepþionale care nu au putut fi prevãzute la data
întocmirii ofertei ºi care sunt de naturã sã lezeze interesele comerciale legitime ale pãrþilor.
Aceste cauze pot fi:
a) modificãri legislative ale autoritãþilor publice centrale sau locale, care au intervenit dupã data elaborãrii
ofertei ºi au efecte în majorarea sau diminuarea preþului;
b) creºterea sau diminuarea preþului resurselor care
compun produsul, serviciul sau lucrãrile contractate;
c) modificãri ale cantitãþii de lucrãri;
d) necesitatea renunþãrii la unele lucrãri sau suplimentarea unor lucrãri.
Redãm în continuare Sub-Clauza contractualã de
actualizare a valorii contractelor de lucrãri ºi câteva
explicaþii suplimentare, precum ºi modele pentru
„Tabelul datelor de actualizare“.
Actualizãri generate de modificãri ale preþurilor
În aceastã Sub-Clauzã „tabelul datelor de actualizare“
înseamnã tabelul completat pentru fiecare deviz pe
categorii de lucrãri, care cuprinde datele de actualizare
inclus în Anexa la Ofertã. Dacã nu existã un astfel de
tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei
Sub-Clauze nu se vor aplica.
Dacã prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele
plãtibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru
creºterea sau diminuarea costului forþei de muncã, al
Bunurilor ºi al altor elemente ale Lucrãrilor, prin adãugarea sau scãderea valorii determinate prin aplicarea
continuare în pagina 82 ®
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formulelor prevãzute în aceastã Sub-Clauzã. În mãsura
în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor
Clauze, nu se asigurã o compensaþie totalã pentru
creºtere sau diminuare, se va considera cã Valoarea de
Contract Acceptatã include sumele necesare pentru a
acoperi eventuala creºtere sau scãdere a costurilor.
Actualizarea care urmeazã a fi aplicatã valorii
plãtibile Antreprenorului, dupã cum este evaluatã în conformitate cu Lista corespunzãtoare ºi aprobatã în Certificate de platã, va fi determinatã conform formulelor,
pentru fiecare monedã în care se plãteºte Preþul
Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la
lucrãrile evaluate pe baza Costului sau a preþurilor
curente. Formulele vor fi de urmãtorul tip:
Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + e Tn/To…
unde:
- „Pn” este coeficientul de actualizare care urmeazã a
fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevantã pentru lucrarea realizatã în perioada „n”, aceastã
perioadã fiind o lunã, în afarã de cazul în care în Anexa
la Ofertã este prevãzut altfel;
- „a” este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor
de actualizare, reprezentând ponderea profitului neactualizabilã din plãþile contractuale;
- „b”, „c”, „d”, „e” sunt coeficienþi care reprezintã ponderea estimatã a fiecãrui element relevant de cost în
execuþia Lucrãrilor, aºa cum este stabilit în tabelul
datelor de actualizare; astfel de elemente de cost
înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forþa de
muncã, utilaje, materiale ºi transporturi.
Coeficienþii „b”, „c”, „d”, „e” se stabilesc pentru fiecare
situaþie de lucrãri prin raportarea valorii materialelor,
manoperei, a utilajelor ºi transportului, la valoarea totalã
a situaþiei de lucrãri, majoraþi cu cota de cheltuieli indirecte.
Coeficienþii de pondere se rotunjesc la douã zecimale
ºi se verificã cu ecuaþia de control: a+b+c+d+e=1
Coeficienþii de pondere sunt diferiþi de la o situaþie de
lucrãri la alta, chiar pentru aceeaºi categorie de lucrãri.
„Ln”, „En”, „Mn”, „Tn” sunt indicii curenþi de preþ sau
preþurile de referinþã pentru perioada „n”, exprimaþi în
moneda relevantã de platã, care se aplicã fiecãrui element relevant de cost din tabel (n reprezintã luna în care
s-au executat lucrãrile transcrise în situaþia de lucrãri).
„Lo”, „Eo”, „Mo”, „To” sunt indicii de preþ de bazã sau
preþurile de referinþã, exprimaþi în moneda relevantã de
platã, care corespund fiecãrui element relevant de cost,
la Data de Bazã (încheierea contractului sau
depunerea ofertei).
Se vor utiliza indicii de preþ sau preþurile de referinþã
prevãzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacã
existã îndoieli asupra provenienþei acestora, ei vor fi stabiliþi de cãtre Inginer (diriginte de ºantier).

În cazurile în care „moneda indicilor” (prevãzuþi în
tabel) nu este relevantã pentru platã, fiecare indice va fi
convertit în moneda relevantã de platã, la cursul de
schimb, stabilit de cãtre Banca Naþionalã a þãrii, din data
menþionatã mai sus pentru care se cere sã se aplice
indicele.
În lipsa unui indice curent de preþ disponibil, Inginerul
(dirigintele de ºantier) va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Platã, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculatã corespunzãtor atunci când un
indice curent de preþ este disponibil.
Dacã antreprenorul nu reuºeºte sã termine Lucrãrile
în perioada Duratei de Execuþie, actualizarea preþurilor
dupã aceastã perioadã va fi fãcutã utilizând sau (i)
fiecare indice sau preþ aplicabil în luna datei de expirare
a Duratei de Execuþie a Lucrãrilor, conform ultimului act
adiþional încheiat, sau (ii) indicele sau preþul curent, în
funcþie de care dintre aceºtia este mai favorabil pentru
Beneficiar.
Tabelul datelor de actualizare cuprinde resursele cu
preþuri revizuibile: materiale semnificative, tariful de manoperã, preþul carburantului ºi al energiei electrice.
Prin materiale semnificative se înþeleg acele materiale ºi furnituri cu o pondere importantã în valoarea
tuturor materialelor din devizul pe categorii de lucrãri
(peste 80%).
Energia electricã, mãsuratã la contorul de intrare în
ºantier, include energia consumatã pentru lucrãri, precum ºi energia inclusã în organizarea de ºantier.
Pentru materiale, furnituri, energie electricã ºi carburant se înscriu preþurile valabile în luna de referinþã,
clasa CAEN de încadrare ºi indicele de creºtere a
preþurilor producþiei industriale publicat de Institutul
Naþional de Statisticã – INS pentru piaþa internã ºi
externã în luna de referinþã.
Pentru forþa de muncã se înscriu numãrul de om/ore,
tariful mediu orar, valoarea manoperei conform ofertei,
salariul minim în ramura construcþii negociat cu sindicatele ºi înscris în contractul colectiv de muncã pe
ramura construcþii corespunzãtor lunii de referinþã.
Situaþiile de lucrãri lunare Vo, întocmite atât pentru
devizele contractate, cât ºi pentru Notele de Comandã
Suplimentare sau devizele suplimentare, dupã caz, cu
preþurile din oferta adjudecatã, valabile în luna de referinþã, se verificã ºi se factureazã ca atare, conform
termenelor din contract.
Indicii statistici se publicã cu circa 60 de zile
întârziere faþã de luna de decontare. La apariþia noilor
indici, pentru situaþiile de lucrãri decontate cu indicii
vechi se determinã situaþiile de lucrãri de diferenþã prin
aplicarea noilor indici, care se verificã ºi se deconteazã
separat.
continuare în pagina 84 ®
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Atenþie – Sub-Clauza de ajustare a preþurilor este
aplicabilã numai în condiþiile în care în contracte se
prevede ajustarea preþurilor ºi se anexeazã contractului tabelul datelor de actualizare.
Tabelele datelor de actualizare vor fi convertite prin
anexele la contract ºi, în funcþie de conjunctura pieþei
construcþiilor, pot fi diferite de modelele date în acest
material.
Indicãm unele exemple de calcul pentru indicii de
creºtere suplimentari sau de scãdere (subunitari) a
preþurilor care pot fi introduºi în formula de ajustare a
preþurilor model FIDIC;
Tabelul 1

pentru salarii Is = Ln/Lo în care Ln reprezintã
salariul minim în luna de decontare, iar Lo salariul minim
în luna de referinþã;
z pentru materiale Im = Mn/Mo – indice mediu al
preþurilor la materiale semnificative, a cãror valoare
însumatã este mai mare de 90%. Se reduce substanþial
în acest fel numãrul de sortotipodimensiuni luate în calcul cu efect minor în revizia preþurilor;
z pentru energia electricã Ie = En/Eo;
z pentru carburant (motorinã) Ic = Ecn/Eco.
Pentru simplificarea calculelor, având în vedere ponderea relativ redusã a utilajelor ºi transporturilor se
adoptã convenþional urmãtoarele formule de calcul:
z pentru utilaje acþionate electric:
Iue = 0,44 x Is + 0,56 x Ie
z pentru utilaje acþionate cu motorinã:
Iuc = 0,44 x Is + 0,56 x Ic
z pentru transporturi:
It = Tn/To = 0,47 x Is + 0,53 x Ic
În tabelul 1 redãm modelul de tabel cu datele de
actualizare (ajustare). Acest tip de tabel cu date de
actualizare se include în contracte ca anexã, iar cantitãþile ºi valorile actualizate se înscriu la situaþiile de
lucrãri lunare în perioada de referinþã.
De asemenea, redãm în tabelul 2 un model cu
calculul indicilor de ajustare la situaþiile de lucrãri
pentru luna de decontare. 
z

Tabelul 2
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Placa de cofrare DOKA 3-SO
GÂNDIÞI-VÃ LA SUPRAFEÞE! MERITÃ!
În construcþii rezultatul este cel
care conteazã ºi acest lucru este
vizibil. De aceea, meritã sã vã
gândiþi la suprafeþe. Beneficiul nu
este numai unul de naturã esteticã.
Importantã este în primul rând eficienþa, pentru cã nu toate plãcile de
cofrare sunt la fel!
La prima vedere placa de cofrare
Doka 3-SO pare relativ simplã. În
esenþã, însã, este rezultatul unui
proces de execuþie de înaltã
tehnologie.
Structura lemnului permite un
comportament unitar al plãcii ºi un
grad echivalent de dilatare ºi
contracþie. Proprietãþile materialului,
grosimea straturilor, orientarea
fibrelor, calitatea adezivului ºi tehnologia de aplicare a acestuia asigurã
prin sinergie maximul de rezistenþã
ºi, astfel, un numãr foarte mare de
reutilizãri.
Acum mai bine de 50 de ani a
fost conceputã ºi realizatã la Doka
prima placã triplustrat. Între timp
Doka produce anual circa 2,5 milioane de metri pãtraþi de placã
cofrantã 3-SO, folosind tehnologii de
ultimã generaþie.

În cadrul procesului de fabricaþie
sunt îmbinate transversal un strat
median ºi douã straturi exterioare,
astfel încât placa rezultatã sã reziste
la temperaturi ridicate ºi intemperii ºi
sã-ºi pãstreze forma chiar ºi în
condiþii de umezealã.
Stratul central este supus unui
proces de control manual, în vederea garantãrii standardelor certificate
de calitate.
Tehnologiile speciale de fabricaþie ºi calitatea selecþionatã a lemnului garanteazã un grad foarte
ridicat de reutilizare ºi minimizeazã
costurile de aplicare.
Un strat special de rãºini ureomelaminoase conferã plãcii rezistenþã la acþiunea factorilor externi,

crescându-i robusteþea. Astfel, placa
Doka 3-SO se preteazã oricãrui tip
de cofrare.
Calitatea selecþionatã a lemnului
ºi suprafaþa stratificatã specialã vã
garanteazã efectul form&finish©:
z durabilitate;
z imagine perfectã a betonului;
z reducerea lucrãrilor de finisare;
z economisirea costurilor de
manoperã;
z cofrare mai eficientã.
Cu placa de cofrare Doka 3-SO
obþineþi de fiecare datã o suprafaþã
netedã ºi curatã a betonului, fiind
reduse amprentele din beton cauzate
de fisuri, gãuri, rosturi ºi îmbinãri.
Multitudinea dimensiunilor înseamnã
mai puþine operaþiuni de tãiere, mai
puþine resturi, obþinându-se astfel o
reducere suplimentarã de costuri.
Promovaþi-vã imaginea!
Fiecare placã de cofrare 3-SO
poate purta însemnele companiei
dumneavoastrã. Placa devine astfel
un mijloc facil de reclamã, fiind în
acelaºi timp protejatã de eventuale
furturi.
Mai mult, comunicaþi astfel beneficiarilor: „Construim cu Doka,
deci construim la cele mai înalte
standarde de calitate
ºi eficienþã“.
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Partener

INSTALAÞII DE RIDICAT

Linde Material Handling
premiatã pentru design de produs
În calitate de unic importator de

de cei doi designeri, Stefan Stark ºi

atributele agilitãþii, dinamicii ºi

stivuitoare noi Linde, compania

Michael Mauer de la Porsche AG.

eficienþei.

ELMAS din Braºov vã asigurã acce-

În acest an juriul a examinat 3.203

În ultimii ani, Linde Material

sul la ultimele noutãþi ºi soluþii de

de produse din 51 de þãri, din care

Handling a câºtigat „red dot design

intralogisticã.

au fost premiate 676 din 16 cate-

award“ de cinci ori: în 2005 pentru

Compania germanã Linde Material

gorii. Produsele au fost examinate ºi

transpaleta electricã T20 SP – T24 SP;

Handling a obþinut un nou premiu

testate conform criteriilor de ino-

în 2006 pentru stivuitorul diesel ºi

pentru design de produs.

vaþie, funcþionalitate, ergonomie,

LPG H100-H180; în 2007 pentru

Motostivuitorul H80/1100 cu o

compatibilitate cu mediul încon-

electrostivuitorul E12-E20 ºi gama

capacitate de ridicare de 8 tone a

jurãtor ºi design. Motostivuitorul

de electrostivuitoare tridirecþionale K;

primit astfel titlul de „cel mai bun

H80/1100 a câºtigat premiul datoritã

anul acesta pentru gama de sti-

design de produs 2008“ la categoria

inovaþiilor tehnice înglobate, care

vuitoare diesel ºi LPG de la H50

sa, acordat în cadrul competiþiei

asigurã operatorului un mediu de

pânã la H80/1100.

„red dot design award“.

lucru confortabil ºi ergonomic.

Juriul competent a confirmat calitatea ºi excelenþa design-ului realizat
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Designul exterior al motostivuitorului

combinã

perfect

Detalii complete despre produsele
Linde Material Handling puteþi
accesa pe site-ul www.stivuitoare.ro. 
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Komatsu,
lider în Nikkei Corporate Excellence Ranking 2007
KOMATSU ÎªI PÃSTREAZÃ PRIMUL LOC PENTRU DOI ANI CONSECUTIVI
PROFITABILITATE MARE SUSÞINUTÃ DE CEREREA PUTERNICÃ DIN PIEÞELE EMERGENTE
Pentru al doilea an consecutiv, Komatsu ocupã pozitia de lider în „Nikkei Corporate Excellence Ranking“
pentru anul fiscal 2007, clasându-se pe aceastã poziþie în urma unei analize, un sistem multidimensional
de evaluare a corporaþiilor inaugurat de Nikkei în Japonia ºi denumit PRISM.
Komatsu a dat dovadã de o profitabilitate foarte ridicatã, peste aºteptãrile companiei, înregistrând
profituri record pentru al patrulea an consecutiv. Pentru anul fiscal încheiat la 31 Martie 2008, profiturile au
fost datorate vânzãrilor mari din China ºi din alte pieþe emergente.
Ce este de fapt PRISM?
PRISM este un model de evaluare care analizeazã
activitatea companiilor în funcþie de patru indici: de flexibilitate ºi responsabilitate socialã, câºtiguri ºi posibilitãþi
de creºtere, cercetare ºi dezvoltare ºi, nu în ultimul rând,
nivel de vârstã. Clasamentele sunt realizate în urma
unui studiu de date ºi rapoarte financiare (inclusiv analize
grafice). Sistemul PRISM þinteºte un total de 2.251 de
companii, în special companiile listate la bursã, cu
rãspunsuri valabile primite în numãr de 1.033.
Pieþele emergente
Companiile care au susþinut profitabilitatea prin
pãtrunderea pe pieþele strãine precum cea din America
de Nord sau Asia, s-au clasat pe poziþii foarte aproape
de top în analiza PRISM.
Pe de altã parte, retailerii ºi producãtorii de alimente
au o dependenþã mare faþã de piaþa domesticã, fapt pentru care figureazã pe ultimele poziþii din top.
Primele douã companii sunt Komatsu ºi Canon –
aceleaºi poziþii ca ºi anul trecut. Ambele companii au
beneficiat foarte mult de pe urma pieþelor emergente
(China, India, Rusia, Dubai, Africa Centralã) care le-au
susþinut ºi mãrit profitul. Efectele decelerãrii economiei

Scor total al PRISM Top 10 companii

Notã:
- Punctele sunt alocate în aºa fel încât scorul total al topului sã fie
egal cu 1.000. Clasamentele de anul precedent sunt trecute în paranteze.
- Anul fiscal începe la 1 Aprilie ºi se încheie la 31 Martie anul
urmãtor.
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Americii, exacerbatã de problema creditelor pentru
nevoi personale ºi pentru locuinþe acordate clienþilor fãrã
bonitate, a început sã se extindã ºi la pieþele emergente.
Fie cã o companie face sau nu afaceri în interiorul acestor pieþe, ea va avea un impact ºi mai mare în evaluãrile
corporaþiilor din Japonia, unde nu poate fi aºteptatã în
viitorul apropiat o cerere domesticã solidã.
Mr. Kunio Noji, Preºedinte & CEO, Komatsu Ltd.
„Mai multã orientare a atenþiei noastre
cãtre pieþele emergente“
Kuno Noji: „Sunt onorat pentru numirea Komatsu pe
treapta de top a clasamentului pentru al doilea an consecutiv. Din anul 2002, când performanþele activitãþii
noastre s-au deteriorat, am fãcut eforturi considerabile
pentru recuperare, amintind angajaþilor noºtri cã noi
eram cel puþin o companie de locul doi. Sunt de pãrere
cã aceste eforturi au început într-un final sã se
cunoascã. Pentru anul fiscal încheiat pe 31 Martie 2008,
aºteptãm sã înregistrãm profituri record pentru al
patrulea an consecutiv. Ne-am pus vorbele în aplicare,
ceea ce cred cã a fost factorul cheie pentru ca, acum,
Komatsu sã fie evaluatã la acest nivel.
Industria de utilaje de construcþii ºi minerit a mers pe
un val de cereri masive venite din pieþele þãrilor emergente. În acelaºi timp, ne-am canalizat energia în implementarea profundã a managementului de cost ºi
dezvoltarea de produse de foarte bunã calitate.
Pãstrând un nivel mai redus de pierderi de capital decât
concurenþa, Komatsu cunoaºte o remarcabilã creºtere a
productivitãþii.
Anticipãm un nivel al veniturilor din activitate cu
14,7% mai mare pentru anul fiscal curent, apropiindu-se
de nivelul þintit de noi de 15%, stabilit pentru anul fiscal
ce se va încheia la 31 Martie 2010. În funcþie de trend-ul
ratei de schimb, avem posibilitatea de a atinge acest
nivel înainte de termen, chiar pânã la finele anului fiscal
în curs. Cererea pentru echipamente de construcþii ºi
minerit în Rusia ºi China, þãri care-ºi exploateazã
viguros resursele, este prognozatã a rãmâne puternicã
pentru încã 10 ani, fãrã a fi pusã în situaþia de a resimþi
efectele decelerãrii economiei Statelor Unite. În cadrul
acestor condiþii, avem ca obiectiv sã ridicãm valoarea
companiei noastre prin redirecþionarea atenþiei noastre
asupra pieþelor emergente.“ 
 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

94

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2008

95

15 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Reabilitãri structurale locale
folosind polimeri siliconici
conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA – Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi“, Iaºi
Umiditatea este una dintre cauzele majore ale degradãrii construcþiilor cu structurã din lemn. În literatura
de specialitate sunt menþionate relativ puþine metode de protecþie a acestor tipuri de structuri faþã de
acþiunea apei ºi a agenþilor biologici.
Articolul de faþã prezintã o metodã practicã ºi eficientã de protecþie faþã de acþiunea agresivã a apei
asupra elementelor structurale din lemn folosind o soluþie de polimeri siliconici.
În condiþii de laborator, folosind

siloxanice ºi silicat de etil 40 având

Amestecul se obþine prin mixarea

soluþii din cicluri siloxanice ºi silicat

urmãtoarele calitãþi tehnice: densi-

celor douã componente timp de

3

de etil 40 pentru tratamente superfi-

tate 0,952...0,957 g/cm ; vâscozitate

minim trei minute, în straturi succe-

ciale, s-a obþinut o impermeabilizare

2,70...2,80 cSt; coeficient de refracþie

sive, dupã care se aplicã prin stro-

remanentã, pe probe din lemn, aces-

13955...13971; umiditate dupã 24 ore

pire pe stratul suport.

tea pãstrându-se în stare uscatã,

1,55...1,7%.

Calitatea tratamentului superficial

Silicatul de etil 40, cu rol de cata-

aplicat se poate aprecia analizând

lizator ºi reprezentând 1% din masa

performanþele acestuia, menþionate

Pentru tratamentul chimic super-

soluþiei de cicluri siloxanice, are un

în tabelul 1.

ficial a fost utilizatã o soluþie din

conþinut de SiO2, sub 40±2 ºi pH

polimeri siliconici, respectiv cicluri

sub 0,10.

chiar dacã acestea au fost supuse
unui regim greu de umiditate.

Tabelul 1

Calitãþile tehnice ale elementelor
de lemn (esenþe de rãºinoase) au
fost analizate comparativ pentru
douã situaþii practice: suport umed ºi
suport uscat. Pentru probele în stare
umedã, respectiv în stare uscatã s-au
evaluat calitãþile tehnice ale unor
epruvete decupate dintr-o structurã
de ºarpantã avariatã.

Tabelul 2

Datele experimentale obþinute
dupã efectuarea tratamentului superficial sunt centralizate în tabelul 2.
Ca urmare a tratamentului superficial se constatã limitarea ascensiunii
capilare a apei. Structura materialului lemnos este menþinutã în stare
uscatã, la umiditatea de echilibru
higroscopic, generându-se premisele conservãrii în timp a proprietãþilor mecanice.
continuare în pagina 100 ®
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Aportul suplimentar de apã care

Polimerii siloxanici cu grupe

avariate. În acest caz aplicarea

poate surveni în timpul exploatãrii

reactive sunt capabili sã reticuleze

soluþiei de protecþie se va face

este înlãturat prin efectul de hidrofo-

pe suprafaþa suportului formând

menþinând elementul descoperit.

bie remanentã a suportului tratat.

pelicule flexibile cu rezistenþã înaltã

Având în vedere cã la aplicarea

hidrofobizare

la abraziune. Aceste pelicule for-

tratamentului superficial o posibilã

constã în acoperirea suportului

meazã bariere la acþiunea apei ºi, în

stare umedã a suportului este bine

poros cu un strat peliculogen care

acelaºi timp, asigurã drenarea apei

acceptatã, tratamentul poate fi con-

permite creºterea unghiului marginal

în exces existentã în suport.

siderat o soluþie potenþialã de reabi-

Tratamentul

de

al suportului faþã de acþiunea apei.

La aplicarea tratamentului chimic

Deoarece apa genereazã la interfaþa

superficial pe suport de lemn se au

cu produºii siliconici unghiuri mar-

în vedere urmãtoarele situaþii:

0

ginale de 105 , dupã tratamentul
superficial se anuleazã capacitatea
de absorbþie a capilarelor.
Interpretarea chimicã a fenomenului constã într-o reacþie hidroliticã,
generatã de grupele libere OH ale

a. elemente care aparþin unei
structuri existente;
b. elemente care vor fi incluse
într-o structurã nouã din lemn;

litare structuralã în cazul avariilor
generate de agresiunea apei.
Pentru situaþiile (b) ºi (c), fiecare
element din lemn poate fi tratat
superficial

vopsirea

sau

stropirea suportului cu soluþia de
cicluri siloxanice ºi silicat de etil 40.
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Pentru cazul (a) este necesarã
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Analiza structuralã la clãdirile mari
prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ, prof. dr. ing. Alexandru CÃTÃRIG –
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
Clãdirile moderne au, în general, dimensiuni mari atât pe verticalã, cât ºi pe orizontalã. Aceste structuri,
cu deschideri ºi înãlþimi considerabile, caracterizate printr-o mare zvelteþe, necesitã o atenþie deosebitã
din partea proiectanþilor ºi verificatorilor de proiecte, în vederea satisfacerii condiþiilor de rezistenþã ºi
stabilitate la acþiuni statice ºi mai ales dinamice.
Noþiunea de structurã (din cuvântul latin STRUCTUS – cu înþelesul construcþie), ºi în cazul clãdirilor
mari, înseamnã obþinerea realitãþii prin asamblarea închegatã a unor segmente, pãrþi, obiecte într-un tot
unitar logic (fig.1, 2).
Corectitudinea rezultatelor unei analize structurale depinde de modelele matematice adoptate pentru
întreaga structurã ºi de ipotezele de încãrcare stabilite [1].
Alegerea modelului matematic aproximant ºi interpretarea rezultatelor reprezintã fazele cele mai grele
ale unei analize structurale [2], [3].
CONCEPÞIA ªI ALCÃTUIREA
STRUCTURII
În cazul clãdirilor mari concepþia structurii portante este
strâns legatã de soluþia constructivã adoptatã [4], [5]. Soluþiile constructive pentru structurile de

rezistenþã ale acestor clãdiri utilizeazã, în prezent: zidãrie, oþel,
beton armat, beton armat precomprimat ºi combinaþia acestor materiale structurale (aºa numitele
soluþii mixte oþel-beton, oþel-zidãrie
etc.) [6], [7], [8].

Fig. 1: Clãdirea Sears Tower - Chicago

Structurile portante trebuie concepute astfel încât sã asigure preluarea ºi transmiterea încãrcãrilor
aplicate spre terenul de fundare (pe
drumul cel mai scurt) în condiþii de
deplinã siguranþã ºi economicitate.
Concepþia structuralã va urmãri,
pe lângã preluarea cu siguranþa
corespunzãtoare a acþiunilor permanente, variabile ºi în mod special a
celor care provoacã solicitãri dinamice (vânt, seism), realizarea unei
comportãri stabile din acþiuni

Fig. 2: Clãdirea Burj - Dubai
continuare în pagina 104 ®
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excepþionale [9]. Acþiunile excepþionale cuprind acþiuni provenite din
explozii, foc ºi de tip ºoc având ca
origine lovirea clãdirii de cãtre
avioane, din greºealã umanã sau din
atac terorist. În acest sens, folosirea
unui tip de structurã care sã evite
prãbuºirea în lanþ a clãdirii, din distrugerea unor elemente, este de
mare importanþã.
Alcãtuirea corectã a structurii portante presupune o fixare corectã faþã
de bazã (mediu de fundare sau o altã
construcþie stabilã) a ansamblului de
elemente componente, astfel interconectate încât sã formeze un
SISTEM GEOMETRIC FIX, nedeplasabil (indeformabil geometric în
ipoteza modelului EUCLID) [10].
Evitarea caracterului de mecanism (sistem sau lanþ cinematic) a
ansamblului se realizeazã prin dispunerea corectã a numãrului necesar de legãturi atât între elemente
(legãturi interioare), cât ºi între structurã ºi baza de fixare (legãturi exterioare – rezemãri).
BAZELE ANALIZEI STRUCTURALE
Problema fundamentalã a analizei structurilor mari o constituie
determinarea stãrii de eforturi ºi
deformaþii, aspect care necesitã un
volum foarte mare de calcule.
Elementele principale care intervin
în aceste calcule pot fi sistematizate
în urmãtoarele categorii de date:
z Date care descriu structura,
precum:
- elemente geometrice (topologia);
- proprietãþi mecanice;
- condiþii de rezemare;
- discontinuitãþi interioare etc.
z Date referitoare la încãrcãri,
precum:
- natura încãrcãrilor;
- ipoteze de încãrcare;
- combinaþii posibile de ipoteze.
Rezultatele urmãrite (de interpretat)
sunt:
- punctele (secþiunile) în care se
cer a fi calculate eforturile;
- valorile reacþiunilor (forþe de
legãturã) ºi eforturilor.
Un neajuns important al aplicãrii
formulãrilor matriceale ale metodelor
de calcul constã în faptul cã
aspectele fizice ale procesului de
rezolvare sunt mai puþin evidente

(în contrast cu formulãrile clasice) ºi
exterioare proiectantului, care introduce date ºi primeºte rezultate. De
multe ori algoritmul de calcul, sofisticat prin artificii de programare,
reprezintã pentru proiectant o veritabilã „cutie neagrã“.
Schematizarea (modelarea structuralã) realizeazã transpunerea construcþiei virtuale, obþinutã prin
concepþia structuralã, într-un model
de calcul care trebuie sã aproximeze
cât mai corect realitatea materialã.
Analiza structuralã se bazeazã,
în mare mãsurã, pe aceste schematizãri, modele calculabile, adicã
matematice.
Modelele matematice sunt:
z continue
- pentru rezolvãri analitice (exacte);
z discrete
- cu diferenþe finite,
- elemente finite,
- elemente de frontierã.
Stabilirea modelului matematic al
structurii ºi încãrcãrilor, cunoaºterea
limitelor de validitate ale algoritmilor
utilizaþi (derivând atât din ipotezele
de calcul acceptate, cât ºi din transmiterea erorilor), precum ºi interpretarea corectã a rezultatelor, rãmân
în continuare probleme de judecatã
ºi competenþã inginereascã.
În ultimele decenii o bogatã literaturã de specialitate a fost consacratã aplicãrii eficiente a
conceptului de element finit în teoria
generalã a structurilor. Este vorba de
acceptarea unui model aproximant
discret al structurii portante continue, consideratã a fi alcãtuitã
aidoma unui mozaic, dintr-un
numãr finit de elemente interconectate între ele numai în anumite
puncte numite noduri.
Aproximaþia modelului constã în
considerarea respectãrii condiþiilor
de continuitate geometricã ºi echilibru static numai în aceste puncte de
pe secþiunile de discretizare.
În cazul structurilor alcãtuite din
bare este normal a considera chiar
barele ca elemente finite, iar intersecþiile lor ca noduri. În acest caz
modelul realizeazã o foarte bunã
aproximare a structurii (în mãsura în
care elementele structurii sunt
reductibile la bare soluþia este

exactã), legãturile fizice dintre elemente identificându-se cu cele din
model. Evident, dacã se întâmpinã
dificultãþi în tratarea unei bare (cu
secþiune variabilã sau curbã),
aceasta poate fi înþeleasã ca fiind
formatã la rândul ei dintr-un numãr
finit de elemente conectate în serie,
în noduri fictive intermediare. În
acelaºi timp, pot juca rol de element
finit porþiuni din structurã (substructuri) dacã acestea se rezolvã uºor la
acþiuni aplicate în punctele de
conexiune cu restul structurii.
Din cele prezentate se poate
deduce caracterul destul de larg al
conceptului de element finit, precum
ºi faptul cã reþeaua de discretizare
poate fi îndesitã sau rarefiatã în
funcþie de cerinþele calculului.
O mare importanþã o au, pentru
exactitatea rezultatelor, tipurile de
legãturi existente la reazeme,
îmbinãri ºi noduri. În urma schematizãrilor acceptate putem avea
legãturi:
z Punctuale (ideale):
- încastrãri (perfecte, elastice);
- articulaþii (perfecte, cu frecãri,
elastice);
- rezemãri simple (perfecte, elastice).
z Cu dimensiuni finite:
- rigide (perfecte);
- elastice (elastice barã sau interfaþã barã, vâsco-elastice, plastice,
imperfecte – din analiza experimentalã).
ANALIZA DINAMICÃ
Parametrii comportãrii dinamice
sunt de obicei: deplasãrile, vitezele,
acceleraþiile ºi deformaþiile specifice [11].
Mãsurile speciale, în cazul acþiunilor dinamice, prevãzute prin
proiect, se adoptã în scopul stopãrii
fenomenelor de degradare a structurii ºi menþinerea echilibrului
ansamblului structural. Alegerea
modelului matematic, cu un numãr
finit de grade de libertate, trebuie
fãcutã în aºa fel încât acesta sã nu
modifice comportarea fizicã a
structurii.
O problemã deosebit de dificilã o
reprezintã modelarea discontinuitãþilor structurale. Aceste discontinuitãþi (golurile, rosturile deschise
sau parþial deschise, rosturile constructive în anumite condiþii) pot conduce la cedarea structurii. Efectul
continuare în pagina 106 ®
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mecanic al discontinuitãþilor structurale depinde de legãtura dintre
starea de eforturi ºi apariþia ºi
rãspândirea acestora.
Structurile mari se comportã mai
mult sau mai puþin neliniar din urmãtoarele motive:
z În primul rând din cauza comportãrii neliniare a materialului din
care este alcãtuitã structura. Acest
aspect afecteazã comportamentul
structurii la depãºirea încãrcãrilor de
exploatare. Deci, va trebui luat în
considerare în teoriile care-ºi propun
evaluarea încãrcãrii de cedare limitã.
z În al doilea rând, din cauza
deformaþiilor „mari“ specifice acestor
structuri, flexibile, în care caz nu mai
este acceptabilã exprimarea echilibrului în poziþia „nedeformatã” a
structurii.
z În al treilea rând, din cauza
influenþei efortului axial asupra rigiditãþii la încovoiere a barelor, ºtiut
fiind faptul cã efortul axial de întindere mãreºte aceastã rigiditate, pe
când cel de compresiune o micºoreazã. Deºi acest fenomen poate fi
interpretat ca un subcaz al punctului
precedent, el meritã o atenþie
deosebitã. Aceasta întrucât în anumite cazuri (la bifurcarea echilibrului)
poate furniza informaþii importante
cu privire la încãrcarea criticã, a
cãrei depãºire poate cauza pierderea stabilitãþii unei structuri, care
continuã sã se comporte elastic).
Ecuaþia de echilibru a forþelor
dinamice, în cazul unei structuri
mari, pentru un sistem cu comportament neliniar, este în esenþã identicã
cu ecuaþia de echilibru pentru sisteme cu comportament liniar. Ea se
poate scrie sub forma:
F = Fs + Fi + Fc
(a)
unde toate forþele sunt în funcþie
de timp ºi reprezintã:
- F – forþele dinamice exterioare
perturbatoare,
- Fs – forþele elastice aduse de
elementele structurale deformate,
- Fi – forþele de inerþie,
- Fc – forþele de amortizare.
În cazul structurilor mari, în
funcþie de tipul de neliniaritate, se
folosesc diverse metode pentru
rezolvarea ecuaþiei (a).

În multe cazuri NU se acceptã
principiul suprapunerii efectelor, deci
trebuie realizatã o analizã pentru
fiecare ipotezã de încãrcare.
O formulare generalã pentru
cazul structurilor cu neliniaritate
uºoarã (aproape majoritatea structurilor) are la bazã o metodã de
integrare pas cu pas, similarã structurilor liniare. Aici, pe intervalul considerat, se calculeazã matricele
aproximante ale maselor, amortizãrii
ºi de rigiditate, iar forþele de inerþie,
(de amortizare ºi elastice) se determinã la sfârºitul pasului de timp.
În cazul structurilor cu neliniaritate puternicã se va efectua un calcul iterativ pe durata pasului de timp.
ANALIZA DINAMICÃ PRACTICÃ
Analiza structuralã dinamicã poate
fi realizatã în varianta deterministã
sau în cea probabilisticã (nedeterministã).
Un prim aspect al analizei se
referã la elementele comprimate ale
structurilor mari. Aceasta deoarece
existã pericolul pierderii stabilitãþii
formei iniþiale de echilibru, ca
urmare a atingerii unor solicitãri critice, care provoacã bifurcarea echilibrului (instabilitate de ordinal I) sau
divergenþa acestuia (instabilitate de
ordinal II).
La structurile mari existente se va
þine cont de faptul cã ele au fost
proiectate în anii 1950-1980, pe
baza conceptului de structurã liniarã,
caracterizatã prin rãspuns (eforturi,
deplasãri) direct proporþional cu
încãrcãrile. Deci, a fost neglijatã
influenþa deplasãrilor asupra geometriei ºi a eforturilor.
O discuþie specialã apare la
analiza seismicã. Aici se recomandã
folosirea unei accelerograme din
care sã rezulte o excitare sub forma
miºcãrii reazemelor. Miºcarea din
cutremur a reazemelor se exprimã
utilizând cele trei componente ale
acceleraþiei translaþionale. Pentru
rãspunsul structurilor mari cu
neliniaritate uºoarã se admite procedeul suprapunerii rãspunsurilor
calculate separat, pentru fiecare
componentã acþionând simultan
toate pãrþile fundaþiei structurii.
În aceste cazuri, pentru structuri
mari (peste 6.000 de grade de libertate) se admite ºi aplicarea metodei
de reducere a lui RITZ, sub forma
metodei de iterare în subspaþiu!

Se menþioneazã pentru aceastã
ipotezã urmãtoarele:
a. În realitate reazemele vor fi
supuse în plus faþã de miºcãrile de
translaþie a terenului ºi la miºcãri de
rotaþie. Având în vedere cã nu existã
date despre mãsurãtori cu privire la
magnitudinea ºi caracterul componentelor de rotire ale terenului, de
acest aspect se þine seama doar prin
considerarea ca ordin de mãrime
(magnitudine), în care miºcãrile de
rotaþie au fost deduse ipotetic din
componente de translaþie.
b. Un factor de care, în general,
nu se þine seama la definirea forþelor
efective dezvoltate de un cutremur
într-o structurã mare, este acela cã
miºcãrile de teren de la baza structurii pot fi influenþate de miºcãrile
proprii ale acesteia. Cu alte cuvinte,
miºcãrile introduse la baza unei
structuri pot fi diferite de miºcãrile de
câmp liber, care s-ar observa în lipsa
structurii. Aceastã interacþiune terenstructurã, adicã efectul ei, este de
micã importanþã dacã terenul de fundare este un teren tare ºi construcþia
este flexibilã (acoperiºuri suspendate, clãdiri înalte din oþel). În
acest caz structura poate transmite
în teren doar o cantitate micã de
energie, iar miºcarea de câmp liber
este o mãsurã adecvatã a deplasãrilor fundaþiei.
În cazul în care structura este
grea ºi rigidã (monumente istorice,
clãdiri obiºnuite din beton armat,
zidãrie ºi piatrã etc.) ºi cu reazeme
pe un strat de fundare moale, o cantitate considerabilã de energie va fi
returnatã de la structurã la terenul
de fundare, iar miºcãrile de la bazã
pot diferi sensibil de condiþiile de
câmp liber.
c. Acþiunea simultanã din excitaþii seismice a tuturor pãrþilor fundaþiei structurii presupune neglijarea
miºcãrilor de rotire, respectiv considerarea terenului sau a rocii de
fundare ca fiind rigide.
Notã: Aceastã ipotezã, la structurile mari cu reazeme depãrtate
(peste 50-100 m), poate introduce
erori semnificative.
Pentru asemenea probleme
autorii au pus la punct un procedeu
de calcul (programul de calcul
EXMU-01) care permite analiza rãspunsului dinamic la excitaþia diferitã a reazemelor [12].
continuare în pagina 108 ®
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Programele realizate de firme
(profesionale), în vederea reducerii
volumului foarte mare de calcul
numeric necesar determinãrii valorilor ºi vectorilor proprii, adoptã
diferite procedee. Astfel, în mod
obiºnuit pentru iterarea în subspaþiu
se considerã o singurã ipotezã de
încãrcare determinantã, din care se
calculeazã valoarea proprie cea mai
joasã. Operaþiunea se repetã folosind
diverse tehnici de evaluare ºi eliminare.
Pentru inginerul structurist o preocupare de bazã în cadrul analizei
dinamice trebuie sã fie aceea de a
verifica dacã au fost determinate
toate frecvenþele ºi dacã nu cumva
s-au pierdut unele frecvenþe importante. În acest sens se recomandã
observarea secvenþei STURM [13],
[14], [15].
În cazul structurilor mari existente,
realizate înainte de anii 1980, sunt
necesare intervenþii structurale pentru
controlul parametrilor dinamici [16].
Aceste intervenþii de reabilitare,
la construcþiile mari existente, se fac
cu scopul aducerii acestora la nivelul
exigenþelor actuale privind rezistenþa
ºi stabilitatea la acþiuni statice ºi
dinamice (seism) [17].
Activitatea practicã de analizã
structuralã necesitã, în mod frecvent,
utilizarea modelãrilor grafice, atât
pentru introducerea datelor, cât ºi
pentru interpretarea rezultatelor
obþinute [18].
Selectarea ºi reprezentarea informaþiilor pentru modelãri grafice are o
importanþã hotãrâtoare în analiza
structuralã asistatã de calculator.
Relevarea coordonatelor primare
la construcþii existente se poate face
prin metode geodezice ºi fotogrametrice. În cazul suprafeþelor întinse
este utilã fotogrametria aerianã.
CONCLUZII
Complexitatea analizei structurale la clãdirile mari apare ca o
consecinþã a dimensiunilor ºi a comportãrii neliniare a acestor sisteme
mecanice, având în principiu trei
surse clasice: neliniaritãþile geometrice, fizicã ºi geometrico-fizicã.
Corectitudinea analizei structurale depinde în mare mãsurã de
modelãrile matematice folosite.
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Se va urmãri ca schema structuralã aleasã sã fie cât mai simplã,
dar prin simplificarea ei sã nu se
obþinã rezultate care se plaseazã în
afara unor limite admise de cele
reale.
ªi în cazul structurilor mari este
bine sã nu se piardã din vedere
definiþia proiectãrii structurilor datã
de EDUARDO TORROJA: „Proiectarea
structurilor este mai mult decât
ºtiinþã ºi tehnicã. Ea are foarte mare
tangenþã cu arta, cu o gândire realistã, cu simþul ºi intuiþia, cu bucuria
creaþiei la care calculul ºtiinþific contribuie la o ultimã finisare, certificând
sãnãtatea structurii ºi faptul cã ea
corespunde funcþionalitãþii“.
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AMF SOUNDMOSAIC (II)
Sistemul nou dezvoltat - AMF SOUNDMOSAIC este un difuzor cu membrane de mare suprafaþã, în formatul raster al plafonului casetat ºi lucreazã dupã principiul unui transformator de unde oscilatorii (unde
transversale). Astfel, placa din fibrã mineralã lucreazã, în sine, ca un difuzor, impulsul (oscilaþia) realizându-se prin intermediul MODULULUI DE SUNET aplicat în spatele plãcii ºi nu se diferenþiazã, ca atare,
de restul plafonului – AMF. Prin urmare, sistemul AMF SOUNDMOSAIC este disponibil în toate tipurile de
suprafeþe – THERMATEX.
(Continuare din nr. 42)

DISPUNEREA
Luând în considerare o percepþie optimã a vorbirii ºi
un nivel de zgomot uniform (o distribuire egalã a volumului
într-o încãpere), sistemul AMP SOUNDMOSAIC poate
sã preia sonorizarea unei suprafeþe de bazã de 10 m x 10 m.
În principiu, însã, trebuie sã se prevadã cel puþin douã
module în fiecare încãpere pentru a obþine o redare
stereo corespunzãtoare.
RACORDARE
Sistemul AMF SOUNDMOSAlC se poate racorda la
orice amplificator obiºnuit. Dispunerile corespunzãtoare
ale puterii de ieºire le preluaþi, vã rugãm, din capitolul
„Amplificator“. La majoritatea amplificatoarelor care se
gãsesc, de obicei, în comerþ se pot racorda, în mod
standard, pânã la patru module. Dacã acest lucru nu
este suficient pentru aplicaþia doritã, se poate racorda un
numãr multiplu de elemente singulare, prin combinarea
acestora. Trebuie sã se ia în considerare cã rezistenþa
elementelor cuplate la un canal, în funcþie de dispunerea
acestora, sã corespundã rezistenþei celorlalte racordãri
de canale. La aceasta nu trebuie sã se obþinã o rezistenþã minimã sub 4 Ω ºi sã nu se depãºeascã o valoare
maximã de 8 Ω.
Indicaþie: Trebuie sã se aibã în vedere ca toate racordurile sã fie acþionate cu aceeaºi valoare – Ohm (rezistenþã).
Fiecare element posedã în mod standard un cablu de
racordare. Cablajul pentru racordare, respectiv racordarea la amplificator se va realiza cu cabluri audio
(secþiunea cablului) corespunzãtoare. Aceste cabluri nu
se gãsesc în furnitura de livrare.
AMPLIFICATOR/RECEIVER
Datoritã modului de funcþionare ºi a membranei
grele, sistemul AMF SOUNDMOSAlC necesitã o putere
de ieºire ceva mai mare decât difuzoarele convenþionale. Deoarece, în prezent, puterea de ieºire a
amplificatoarelor nu mai reprezintã, atât din punct de
vedere tehnic, cât ºi economic un impediment sau o
îngrãdire, recomandãm pentru acþionarea sistemului o
putere de 20 W pe fiecare canal. Puterea difuzoarelor se
poate prelua cu 20W (RMS) pe fiecare sistem AMF
SOUNDMOSAIC.
RMS (Root Mean Square): Puterea se utilizeazã ca
mãrime de comparaþie a performanþelor difuzoarelor ºi
amplificatoarelor, privind redarea de muzicã, cu un semnal de test definit, similar muzicii.
Important de ºtiut: În cazul unui semnal continuu mai
mare de 30 W cupleazã protecþia de temperaturã ºi
protejeazã MODULUL DE SUNET împotriva deteriorãrii. Anunþuri de urgenþã de scurtã duratã (tonuri de
semnal) pot fi asimilate, însã, cu o putere mult mai mare.
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ANUNÞURI DE URGENÞÃ
Pentru anunþuri de urgentã ºi tonuri de semnal,
sistemul AMF SOUNDMOSAIC poate fi solicitat pânã la
80 Watt, fãrã ca acest lucru sã conducã la deteriorãri ale
sistemului.
ÎNCÃRCÃRI SUPLIMENTARE
Datoritã unei greutãþi proprii reduse, montajul unui
sistem AMF SOUNDMOSAlC într-un plafon suspendat
nou, sau într-unul existent, este posibil în orice poziþie se
doreºte, fãrã alte mãsuri suplimentare (pentru mai multe
informaþii vezi punctul: Dispunere). Nu este necesar
montajul unor elemente de suspendare suplimentare
pentru preluarea greutãþii acestuia.
SUPRAFEÞE DISPONIBILE
Sistemul AMF SOUNDMOSAIC este disponibil în toate
tipurile standard de suprafeþe pentru plãcile de plafon:
z Suprafeþe netede: Schlicht, Feinstratos ºi Laguna;
suprafeþe acoperite cu pâslã (grosime de placã = 19 mm) –
Thermatex Acoustic.
z suprafeþe structurate ºi microperforate: Feinstratos
microperforat, Laguna microperforat, Star ºi Feingelocht.
z Suprafeþe amprentate: Mercure, Saturn, Feinfresko
ºi Fresko.
FORMATE DE PLÃCI
z Formate de plãci: 600 mm x 600 mm ºi 625 mm x
625 mm;
z Execuþie canturi: SK, VT (în mãsura în care sunt
disponibile);
z Grosime standard de placã: 15 mm (19 mm în cazul
suprafeþelor acoperite cu pâslã).
DATE TEHNICE AMF Sound Modul 20:
z Sinus: 20 W
z Încãrcare maximã (muzicã): 40 W (20 W RMS)
z Impedanþã: 8 Ω
z Domeniul de frecvenþe: 130Hz ÷ 20.000 Hz*
z Scãderea intensitãþii sunetului: vezi fig. 6
z Sensibilitate: 71 dB**
z Înãlþime construcþie: 21 mm
z Greutate: 270 g
0
0
z Temperaturã: 0 C – 40 C
z Umiditate rel. aer: 5% – 95% fãrã condensat
z Putere amplificare: 20 W pe canal
* Domeniu de frecvenþe delimitat datoritã unui filtru pentru frecvenþe înalte.
** Mãsurarea pentru difuzorul cu membranã conicã nu reflectã distribuþia realã
a nivelului de zgomot a difuzoarelor de suprafaþã mare. La preluarea valorii într-un
„tool” utilizat de proiectare nu se poate simula corect comportamentul de difuzare a
sunetului pentru sistemul AMF SOUNDMOSAIC.

CUPRINSUL DE LIVRARE
La comandarea unui sistem AMF SOUNDMOSAlC
obþineþi toate componentele necesare pentru montajul /
fixarea la faþa locului.
z Placa-Thermatex cu MODULUL DE SUNET:
transformatorul de unde oscilatorii (MODULUL DE
SUNET) se fixeazã de cãtre noi în fabricã pe placa de
bazã/suprafaþa doritã a plãcii
prin lipire cu un adeziv special
ºi se livreazã într-un ambalaj
adecvat.
z Pene de presiune/fixare:
în vederea unui montaj corect,
pentru a asigura propagarea
sunetului cãtre plãcile adiacente, existã în pachetul de
livrare ºi un numãr suficient
Fig. 11
(24 buc.) de pene de presiune. 

Consultanþa
în investiþii-construcþii (IX)
ROLUL INGINERILOR CONSULTANÞI ÎN INVESTIÞII-CONSTRUCÞII
ing. Petre IONIÞÃ
(Urmare din numãrul anterior)

INGINERUL CONSULTANT
UN PARTENER NECESAR
Un partener important al beneficiarului la realizarea investiþiei este
inginerul consultant, care asigurã
servicii cheie în concepþia, conducerea, proiectarea, supravegherea
ºi execuþia lucrãrilor (fig. 1).
Remarcãm faptul cã ºi în þara
noastrã au început sã funcþioneze
dupã principiile din Uniunea Europeanã prestaþiile serviciilor de consultanþã în investiþii.
Sunt unitãþi de proiectare sau
consultanþi independenþi care au
lucrat în unitãþi de consultanþã
strãine, unde au prestat servicii
inginereºti împreunã cu consultanþii
strãini, ocazie cu care au învãþat sistemele de lucru.
Realizarea unei investiþii necesitã
folosirea unor specialiºti în câteva
domenii pe care investitorii sau
antreprenorii nu le pot executa ei
înºiºi, cu forþele lor, din lipsã de personal ingineresc suficient ºi calificat.
Investitorii particulari, în special
cei strãini, care promoveazã lucrãri
în þara noastrã, folosesc în mod
frecvent serviciile inginereºti ale
consultanþilor români.
În domeniul investiþiilor publice
cu fonduri externe, datoritã regulilor
impuse de bãncile finanþatoare, se
folosesc, de asemenea, cu succes
serviciile inginerilor consultanþi români.
În schimb, la investiþiile din fonduri de la bugetul statului folosirea
inginerilor consultanþi este limitatã.
Vom preciza câteva domenii,
unde activitatea inginerilor consultanþi trebuie extinsã:

Managementul investiþiilor
În acest domeniu însã nu se
folosesc consultanþi specializaþi,
care sã execute pe bazã de contract
conducerea investiþiilor publice. De
altfel, în devizele generale ale
proiectelor nu se prevãd cote distincte pentru onorariile serviciilor de
management. Aceasta ºi din cauza
lipsei unor prevederi legale în acest
sens.
z Supravegherea lucrãrilor
La noi în þarã acest serviciu
ingineresc este prestat de „diriginþii
de ºantier” care sunt salariaþi ai
investitorilor.
Organismele internaþionale de
consultanþã nu recomandã (uneori
chiar interzic) ca supravegherea
lucrãrilor sã fie fãcutã de cãtre
ingineri salariaþi ai investitorilor din
cauza rãspunderilor limitate ale
acestora, cât ºi a faptului cã investitorii nu pot angaja diriginþi pentru
toate specialitãþile (arhitecturã, structurã, instalaþii de toate categoriile,
ingineri de cost, ingineri electromecanici etc.).
Se recomandã ca supravegherea
lucrãrilor în ºantier sã se facã de
cãtre consultanþi specializaþi – societãþi de consultanþã sau de
proiectare care dispun de specialiºtii
necesari - ºi care sã angajeze
aceastã prestaþie pe bazã de contract, cu rãspunderi ferme privind
costul, calitatea ºi termenele de execuþie ale lucrãrilor.
ÎN CE CONSTÃ
ROLUL CONSULTANTULUI ?
Ca partener independent, competent, calificat ºi corect al investitorului executã pentru acesta:
z Consultaþii, rapoarte, expertize
ºi studii, în etapa preliminarã de promovare a investiþiei;
z

z Întocmeºte: documentaþii pentru
avize ºi autorizaþii, proiecte ºi studii
preliminare, studii de fezabilitate;
z Îl sfãtuieºte pe investitor sã ia
decizia de execuþie atunci când
rentabilitatea (viabilitatea) investiþiei
este demonstratã;
z Întocmeºte proiectele tehnice
ºi detaliile de execuþie;
z Îl ajutã pe investitor la selecþionarea antreprenorilor, a altor consultanþi, precum ºi la contractarea ºi
execuþia lucrãrilor;
z Supravegheazã
în numele
investitorului lucrãrile în ºantier cu
echipe de ingineri specialiºti;
z Asigurã managementul investiþiei,
singur sau împreunã cu investitorul,
în funcþie de limitele de competenþe
care i-au fost încredinþate;
z Executã pentru Antreprenorul
General, dupã caz: proiecte, detalii
de execuþie, tehnologii de execuþie
sau alte servicii necesare acestuia.
COMPETENÞA ÎN ÎNTOCMIREA
CONCEPÞIEI PRELIMINARE
ªI DE FEZABILITATE
Sunt unitãþi închegate de
proiectare-consultanþã, care au
experienþa ºi capacitatea de a
întocmi proiecte preliminare ºi
expertize de calitate. Totuºi, o concepþie completã cuprinde uneori ºi
specialitãþi conexe (chimiºti, economiºti, juriºti, statisticieni, tehnologi
etc.) care prin cunoºtinþele lor asigurã aprofundarea unor aspecte
importante. Din aceastã cauzã,
pentru rezolvarea unor probleme
specifice sau complexe, consultanþii
apeleazã la colaborarea cu alþi consultanþi, iar uneori se asociazã mai
multe societãþi de consultanþã.
continuare în pagina 114 ®
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Înainte de a trece la execuþia unei
lucrãri, investitorul va folosi ingineri
consultanþi pentru concepþia ºi
întocmirea unor analize economice
serioase privind:
z Definirea obiectivelor investiþiei;
z Aprecierea oportunitãþilor;
z Studii de piaþã ºi de conjuncturã;
z Impactul economic ºi de mediu;
z Soluþii tehnice, capacitãþi, utilaje ºi echipamente, suprafeþe, volume, aspect;
z Standardele de calitate ale
produselor;
z Bugetul proiectului;
z Fluxurile de finanþare ºi plãþi;
z Termene de concepþie, execuþie, recepþie;
z Managementul investiþiei ºi
supravegherea lucrãrilor;
z Fezabilitate ºi rentabilitate;
z Recuperarea investiþiei;
z Indicatori financiari ºi economici;
z Analiza ºi managementul
riscurilor.
Concepþia preliminarã se face
studiind ºi selecþionând variante fezabile ºi avantajoase ºi, având ca
reper principal analize în etape succesive ale raportului COST-BENEFICIU
(rentabilitate) al viitoarei investiþii.
Consultanþii care urmeazã sã
execute analizele preliminare sunt
selecþionaþi de investitor pe baza
calificãrii, a capabilitãþii ºi în raport
de poziþiile lor faþã de proiect.
Investitorul va trebui sã colaboreze permanent cu consultanþii
pentru a defini cât mai clar dorinþele sale faþã de toate aspectele
proiectului.
RIGOAREA ªI EXACTITATEA
ÎN ÎNTOCMIREA
DOCUMENTAÞIILOR DE EXECUÞIE
Întocmirea documentaþiilor care
însoþesc cererile de avize ºi autorizaþii, întocmirea proiectului tehnic ºi
a detaliilor de execuþie, stabilirea
cantitãþilor de lucrãri, întocmirea
specificaþiilor tehnice ºi a caietelor
de sarcini pentru selecþionarea
antreprenorului, toate acestea sunt
secþiuni ale documentaþiei de
execuþie. De regulã, acestea se întocmesc de cãtre societãþi specializate
ºi autorizate în proiectarea lucrãrilor.
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Societãþile respective trebuie sã
dispunã de arhitecþi ºi ingineri de
toate specialitãþile (ingineri, structuriºti, ingineri de toate tipurile de
instalaþii, ingineri tehnologi, ingineri
economiºti etc.) sã fie dotate cu
tehnicã de calcul ºi sã aibã un
sistem bun de urmãrire a calitãþii
proiectelor.
Un proiect de execuþie trebuie sã
fie complet, fãrã lipsuri sau greºeli;
planurile sã fie coordonate spaþial
între toate specialitãþile (arhitecturã,
structurã, instalaþii de toate tipurile,
plan general, sistematizare º.a.) sã
fie ordonate ºi uºor de urmãrit între
ele printr-un sistem de organizare
coerent; proiectul sã fie frumos
prezentat ºi editat într-un numãr suficient de exemplare de lucru pentru
investitor, directorul de proiect,
antreprenori ºi supraveghetori.
Toate aceste cerinþe ale unui
proiect de execuþie pot fi îndeplinite
de societãþi de proiectare competente, specializate, bine dotate ºi
organizate.
De regulã, onorariile pentru
proiectul de execuþie se stabilesc
pe bazã de procent din valoarea
investiþiei.
CONDUCERE ªI SUPRAVEGHERE
COMPETENTÃ
În perioada de execuþie a lucrãrilor, consultanþii sunt, de regulã,
reprezentanþi ai investitorului ºi executã în numele acestuia:
a) Managementul investiþiei
sub diverse forme de competenþe:
Director de Proiect, (D.P.), Coordonator al Investiþiei (C.I.), Administrator de Program (A.P.), unde aceºtia
pot primi, uneori, delegãri de competenþe ºi pentru etapa preliminarã.
b) Supravegherea lucrãrilor în
ºantier.
Ambele servicii se executã de
consultanþi specializaþi ºi autorizaþi,
pe bazã de contract care include
obligaþii privind termenele de execuþie, costul ºi calitatea lucrãrilor.
Onorariile echipelor de management sau de supraveghere se stabilesc fie pe bazã de platã lunarã, fie
pe bazã de procent din valoarea
investiþiei.

CAPACITATEA DE COMUNICARE
De o foarte mare importanþã în
execuþia serviciilor de consultanþã
este capacitatea de comunicare.
Consultantul reprezintã o extensie a echipei investitorului sau
lucreazã în numele acestuia.
El trebuie sã colaboreze în permanenþã cu clientul, sã se implice
total în procesele de concepþie-execuþie, sã facã recomandãri pentru
îmbunãtãþiri ºi schimbãri, sã conducã ºi sã supravegheze execuþia,
astfel ca rezultatele lucrãrilor sã
corespundã nevoilor ºi dorinþelor
investitorului.
Aceste obligaþii înseamnã, de
fapt, o comunicare directã ºi permanentã cu investitorul, ale cãrui
interese le reprezintã ºi le apãrã.
PROIECTAREA, MANAGEMENTUL
ªI SUPRAVEGHEREA LUCRÃRILOR
ASISTATE DE CALCULATOR
Integrarea serviciilor de proiectare, management ºi supraveghere,
implicã tot mai mult folosirea
computerelor.
Sigur cã se pot folosi programe
computerizate independente, dar
integrarea acestora într-un sistem
comun este beneficã, dat fiind viteza
ºi eficienþa comunicãrii între pãrþi.
Un sistem integrat computerizat
face posibilã o legãturã permanentã
între proiectant, manager de proiect,
antreprenori, furnizori, supraveghetori ºi, nu în ultimul rând, cu
investitorul, permiþând accesul
instantaneu la informaþii.
Vizualizarea tridimensionalã permite participanþilor sã urmãreascã
execuþia, sã gãseascã cele mai bune
metode de lucru, sã conceapã modificãri, sã evalueze rapid efectele
îmbunãtãþirilor ºi schimbãrilor.
Conexiunea între participanþi se
poate face astfel rapid, chiar dacã
proiectarea, conducerea ºi execuþia
se aflã în birouri situate la mare distanþã între ele.
Fiind conectat la birourile participanþilor, investitorul poate obþine
informaþii asupra proiectului, indiferent de distanþã ºi etapa de execuþie,
putând evalua rapid stadiul lucrãrilor.
(Continuare în numãrul viitor)
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TERMOCLIMA
Sisteme de încãlzire prin radiaþie
SC TERMOCLIMA SRL, unic importator 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.
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, localuri, spaþii ambientale
de dimensiuni medii ºi mari, ideal pentru spaþii cu risc la incendiu. Încãlzirea se face uniform nu stratificat, fãrã nicio miºcare a aerului, acesta fiind principalul avantaj.
Diagrama de difuzie a cãldurii

Sistem convenþional
Costuri de operare 100%

Sistem convenþional
Costuri reduse 40-70%

SOLUÞII PENTRU O ÎNALTÃ DISTRIBUÞIE A CÂMPULUI DE RADIAÞIE
Pe lângã folosirea unui oþel de calitate, distribuþia radiaþiilor este asiguratã printr-un proces care garanteazã
contactul excelent între tuburi ºi placa radiantã. La cerere, panourile radiante se pot echipa cu plãci anti-convecþie
pentru reducerea dispersiei în partea superioarã ºi mãrirea temperaturii plãcii radiante.
Sistemul EUCERAMIC e constituit din difuzori radianþi autonomi cu incandescenþã de înalt randament, proiectat ºi realizat dupã cele mai moderne ºi
raþionale sisteme de lucru: lejer, de
dimensiuni compacte, difuzorii putând
fi orientaþi pentru obþinerea unei difuzii
omogene a cãldurii în zone precise.
Unul dintre principalele avantaje ale
sistemului EUCERAMIC este aplicarea principiului fizicii de propagare a
cãldurii doar pe porþiuni prestabilite,
evitând dispersarea cãldurii pe arii
extinse.
Cu sistemul EUCERAMIC se încãlzeºte unde, când ºi cum se doreºte, cu
ajutorul propagãrii cãldurii, optimizând raportul dintre exigenþã ºi cost.
Încãlzitoarele radiante din seria EUCERAMIC HE sunt soluþia optimã pentru rezolvarea problemelor privind montarea la înãlþimi ridicate.
Un sistem eficient de schimb face posibilã recuperarea cãldurii de la
gazele de ardere, fãcând transferul de cãldurã cãtre noul mixt de combustibil
ºi mãrind substanþial puterea unitãþilor radiante.
ESTETICUL FACE PARTE DIN EL
Compactitatea, greutatea micã ºi
culorile disponibile permit o integrare
plãcutã în ambientele unde apariþia ºi
protecþia operelor artistice reprezintã
o importanþã primarã.
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Bariera de aer EUWIND este instalatã în interiorul sau exteriorul
clãdirilor, sau de ambele pãrþi ale uºilor, acþionând ca un scut.
Coloana de ventilaþie include:
z o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;
z un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;
z un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;
z o articulaþie metalicã;
z un canal subteran cu unghiular.
Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl împinge
apoi, prin modulul de diminuare a zgomotului, 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. 
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Schimbare de strategie managerialã
la TIAB Prefin
Gabriel EPURE, director TIAB Prefin
Mediul concurenþial ºi marile proiecte industriale ºi de urbanism determinã schimbãri de strategie
foarte rapide pentru foarte multe firme din sectorul construcþii. Aflat în plin proces de modernizare, TIAB
priveºte spre noi segmente de piaþã. Un exemplu îl constituie chiar TIAB Prefin, unitate de business
specializatã în producþie industrialã, care abordeazã un nou domeniu: montaj instalaþii. Acesta este doar
începutul noii strategii care se profileazã în unitãþile de business ale companiei.
De-a

lungul

anilor,

TIAB

a

de legare la pãmânt, sistemele de

competitive în ceea ce priveºte

reprezentat o emblemã în domeniul

îmbinãri cabluri electrice, izometriile

preþul. Trebuia hotãrâtã o schim-

firmelor de montaj instalaþii, clienþii

de toate tipurile ºi lista poate

bare rapidã de strategie. Benefi-

noºtri apreciind soluþiile tehnico-eco-

continua.

ciind ºi de sprijinul ºi competenþa

nomice ºi calitatea deosebitã a

De asemenea, sfera clienþilor

grupului Vinci-Energies, grup care în

Prefin s-a extins foarte mult atât în

iulie 2007 a preluat pachetul majori-

Dat fiind specificul lucrãrilor de

þarã, cât ºi în strãinãtate, beneficiarii

tar de acþiuni al TIAB, Prefin a decis

instalaþii ºi lipsa unor producãtori

fiind din domeniile: petrochimie,

dezvoltarea de noi activitãþi comple-

autohtoni, în trecut s-a preferat

metalurgie-siderurgie, industria

mentare în paralel cu reducerea

soluþia dezvoltãrii de produse proprii

energeticã, construcþii de maºini etc.

capacitãþilor de producþie neperfor-

pentru lucrãrile TIAB. În acest scop a

Dar toate acestea se petreceau

mante. Astfel, Prefin încearcã sã se

serviciilor ºi produselor oferite.

fost creatã subunitatea Prefin în

înainte de anii 90.

adapteze oferind acum montajul

Popeºti – Leordeni. Ani de-a rândul,

Din nefericire sau din fericire,

tubulaturii de ventilaþie cu secþiune

produsele Prefin au fost îmbu-

piaþa evolueazã, iar cererea dic-

circularã ºi rectangularã (domeniul

nãtãþite, iar altele noi au fost intro-

teazã oferta.

HVAC). Asemenea lucrãri, respectiv

duse în procesul de fabricaþie ca

În ultimii ani ºi mai ales dupã

de montaj tubulaturã de ventilaþie ºi

urmare a cererii pieþei. S-au dez-

intrarea României în UE, concurenþa

echipamente s-au executat la douã

voltat

de

s-a accentuat, majoritatea produselor

susþinere cabluri, cele de ventilaþie,

Prefin dovedindu-se insuficient de

în

special

sistemele

clãdiri P+6, situate în zona Strãuleºti
(Complex Green Lake) unde echipa
TIAB Prefin a montat 2.000 mp de
tubulaturã în 10 zile. Clientul a fost
mulþumit ºi aceasta ne-a dat speranþã. Beneficiind ºi de experienþa
grupului Vinci, sistemul nostru de
ofertare/urmãrire a fost simplificat, competenþele lui fiind mult
îmbunãtãþite.
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În prezent ne-am oferit serviciile
în zona „TERÞIAR“ ºi deja am reuºit
sã câºtigãm douã contracte de execuþie, montaj „Liebrech Wood“ ºi o
lucrarea micã de proiectare HVAC
pentru spaþii de magazine (Liberty
Mall).
Oferta noastrã se diversificã în
continuare, intrând ºi în zona sis-

care s-a dovedit extrem de eficient

pentru activitãþile care urmeazã a fi

temelor de încãlzire, iar perspectiva

la lucrãrile de la Metrou pe tronsonul

promovate în scurt timp pe plat-

se aratã ºi aici promiþãtoare.

Dristor II – Policolor.

forma industrialã de la Popeºti-

De asemenea, Prefin proiecteazã

Procesul de reînnoire continuã, iar

ºi monteazã sisteme de stingere in-

experienþa Grupului Vinci-Energies

cendiu folosind sistemul VICTAULIC,

ne este de mare ajutor, în special

Leordeni.
TIAB Prefin invitã toþi potenþialii
doritori ai serviciilor de proiectare,
montaj ºi execuþie în domeniile
HVAC, confecþii metalice, tablouri
electrice, zincare termicã, sã se
adreseze cu încredere tehnicienilor
ºi specialiºtilor noºtri din PopeºtiLeordeni. 

Sisteme de acoperire ºi protecþie
în izolarea tehnicã (II)
ing. dipl. Hubert HELMS, Michael WEBER - ARMACELL GmbH
(Urmare din numãrul anterior)

SISTEME ALTERNATIVE DE PROTECÞIE
În ultimii ani au fost dezvoltate
soluþii alternative la sistemele tradiþionale de protecþie, soluþii care
sunt utilizate tot mai mult de companiile care executã izolaþiile. Putem
clasifica soluþiile de protecþie în douã
tipuri: sisteme cu straturi de protecþie
umede ºi cele cu straturi de protecþie
uscate.
Sistemele cu straturi de protecþie umede sunt protecþii aplicate
pe materialele izolante sub forma
unor compuºi semi-lichizi. Procesul
de aplicare poate aminti celor care
asigurã izolaþia de manºoanele
rigide fabricate din mortar ºi bandaje
care erau utilizate pentru protejarea
izolaþiei termice în camerele cazanelor ºi în coridoarele pivniþelor în
anii ‘50 ºi ‘60. Dar, aceste sisteme
nu mai sunt utilizate, sau sunt utilizate foarte rar în zilele noastre.
Ele au fost înlocuite, în mare
mãsurã, cu protecþiile din PVC ºi
aluminiu cu granulaþii mari.
„Sistemele cu straturi de protecþie uscate“ fac referire în mod
colectiv la înveliºuri, care sunt, în
general, din fibrã de sticlã. Acestea
au o stabilitate mecanicã ridicatã (în
timp ce pãstreazã totuºi un anumit
grad de flexibilitate) ºi sunt rezistente la deteriorare (adicã asigurã o
performanþã foarte bunã pe termen
lung). În afarã de acestea, protecþiile
din cauciuc sunt utilizate din ce în ce
mai des. Datoritã compoziþiei chimice ºi a parametrilor de flexibilitate
aproape identici, protecþiile din fibrã
de sticlã prezintã o compatibilitate
ridicatã cu materialele izolante elastomerice pe bazã de cauciuc sintetic.

Straturi de protecþie umede
din plastic/fibrã de sticlã
Cu câþiva ani în urmã, centrele de
cercetare ºi dezvoltare din industria
materialelor de izolaþie au abordat
din nou ideea sistemelor cu straturi
de protecþie umede. Acestea au fost
rezultatul dezvoltãrii unor tipuri noi
de plastic flexibil care pot fi aplicate
în formã lichidã pe materialele
izolante elastomerice, la temperaturi
scãzute.
Noile sisteme cu straturi de protecþie umede, ca de exemplu ArmaChek T, nu conþin solvenþi. De obicei,
acestea sunt aplicate în douã etape
cu ajutorul unor pensule ºi al unor
role. O consolidare din fibrã de sticlã
este introdusã între cele douã straturi de plastic.
În cazul produsului Arma-Chek T,
fibrele materialului de fibrã de sticlã
(Arma-Chek Web) sunt aranjate
aleatoriu ºi sunt lipite cu rãºini pe
bazã de apã. Dupã încastrarea
materialului de fibrã de sticlã în
stratul de protecþie pe bazã de apã,
inodor, fibrele îºi vor desface de
îndatã legãturile. Aceasta permite
stratului de protecþie sã se fixeze
perfect chiar ºi pe instalaþiile cu

Foto 4: Introducerea materialului de fibrã de sticlã
Arma-Chek T în stratul de bazã de protecþie

formele cele mai complicate. De
îndatã ce primul strat s-a uscat complet, este aplicat un strat de finisare.
Datoritã faptului cã stratul de protecþie este pe bazã de dispersie
(apã), uneltele, cum ar fi periile ºi
rolele, pot fi curãþate cu apã dupã
terminarea lucrãrii.
Dacã se menþine grosimea unui
strat de protecþie umed de aproximativ 500 micrometri per strat, dupã
uscarea completã a acestuia, se
obþine o grosime a stratului uscat
final pentru întregul sistem de aproximativ 7.000 micrometri (0,70 mm)
pentru întregul sistem. Acest strat
relativ subþire asigurã o protecþie eficientã a suprafeþei sensibile a materialului izolant. Sistemul cu strat de
protecþie flexibil prezintã o serie de
avantaje în comparaþie cu protecþiile
din metal. De exemplu, reacþioneazã
extrem de flexibil la impactul
mecanic extern. În timp ce o protecþie rigidã din metal (cum ar fi, de
exemplu, protecþia sub formã de cap
zeppelin), tinde sã se deterioreze în
mod ireversibil sau limita de rigiditate este depãºitã la producerea
impactului extern, sistemul ArmaChek absoarbe impactul mecanic
prin tamponare cu izolaþiea elastomericã flexibilã de dedesubt.
Sistemul rezistent la acþiunea
razelor ultraviolete este adecvat
pentru aplicaþiile de exterior. În
aceste condiþii, el are un avantaj
unic asupra celorlalte sisteme de
protecþie deoarece este fãrã
îmbinãri. O protecþie fãrã îmbinãri
continuare în pagina 124 ®
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Competenþa în construcþii
Primãvara a însemnat întotdeauna înnoire. Înnoire mai ales în tot ceea ce ne înconjoarã ca dar de la naturã,
mergând pânã la creaþiile umane în domeniul material.
Cei care au în acest sens cuvântul prioritar sunt grupaþi într-o categorie bine definitã: arhitecþi, proiectanþi,
constructori ºi furnizori de materiale ºi instalaþii pentru construcþii.
Orice proiect care priveºte o investiþie prinde viaþã, însã, în urma activitãþii constructorilor. De modul cum ei realizeazã o construcþie (de orice gen ºi destinaþie) depind funcþionalitatea, durabilitatea ºi eficienþa actului investiþional.
De apreciat cã dupã 1990 au apãrut destule societãþi de profil capabile sã rãspundã cu brio unor asemenea
exigenþe.
Una dintre ele – Conexvil Râmnicu
Vâlcea – care s-a afirmat în ultimul
deceniu, se recomandã a fi capabilã
sã punã în operã lucrãri de anvergurã
pe plan local sau în alte zone ale þãrii.
Acest lucru a fost posibil pentru cã
valorificându-ºi potenþialul tehnic,
tehnologic ºi logistic poate asigura o
gamã foarte mare de lucrãri cum ar fi:
z construcþii industriale metalice ºi
din beton armat;
z reparaþii ºi reparaþii capitale la
clãdiri;
z clãdiri de locuit, ocrotirea sãnãtãþii,
asistenþa socialã, social-administrative;
z construcþii pentru comerþ, afaceri
ºi depozitare.

O altã gamã o reprezintã lucrãrile
de alimentare cu apã ºi canalizare,
pentru care se folosesc materiale
moderne, respectiv þevi din polietilenã
pentru alimentare cu apã ºi PVC pentru canalizare; lucrãri de instalaþii sanitare ºi termice interioare, inclusiv
încãlzire prin pardosealã pentru care
se folosesc þevi din polipropilenã ºi þevi
din cupru.
De asemenea, Conexvil Râmnicu
Vâlcea confecþioneazã ºi monteazã
tâmplãrie din aluminiu, din PVC,
panouri Alukobond ºi termoizolante
pentru faþade.
Acestora li se mai adaugã executarea lucrãrilor de sudurã prin electrofuziune a þevilor din polipropilenã,

montarea pereþilor ºi tavanelor din panouri tip Rigips, executarea ºi montarea
balustradelor de inox.
Aºadar orice investitor din zona
Râmnicu Vâlcea sau din alte pãrþi ale
þãrii pot apela cu încredere la societatea vâlceanã capabilã sã execute
la cheie unitãþi productive, comerciale,
ansambluri de birouri, sedii financiar
bancare, complexe rezidenþiale, lucrãri
de drumuri ºi autostrãzi, lucrãri de instalaþii electrice, termice, apã, canalizare etc.
Potenþialul tehnic, tehnologic ºi
logistic reprezintã siguranþa realizãrii
la timp ºi de calitate a investiþiei dorite
de orice beneficiar. 
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este avantajoasã, de asemenea, în
instalaþiile care, pe parcursul producþiei, pot veni în contact cu apa
sau ale cãror þevi trebuie curãþate
din motive de igienã. Spre deosebire
de protecþiile metalice, unde îmbinãrile trebuie protejate suplimentar
în aceste zone, nu sunt necesare
mãsuri suplimentare de instalare.
Mai mult, sistemele pe bazã de plastic prezintã o rezistenþã foarte ridicatã la impactul chimic. Deoarece
coeficientul de transfer de cãldurã
creºte în cazul utilizãrii protecþiilor
metalice lucioase, grosimea izolaþiei
calculatã iniþial ca fiind necesarã
pentru prevenirea formãrii condensului este suficientã dacã instalaþia
este acoperitã cu sistemul ArmaChek. În plus, la utilizarea acestui
sistem de protecþie nu sunt necesare
distanþiere.
Protecþia suprafeþei cu ArmaChek T a devenit alternativa realã la
sistemele tradiþionale ºi a fost utilizat
din ce în ce mai frecvent în ultimii
ani. Acest produs a fost folosit cu
succes în aplicaþiile off-shore, care
solicitã foarte mult sistemele de protecþie ºi izolaþie.

Straturi de protecþie uscate
din fibrã de sticlã
În timp ce într-un sistem de protecþie umed materialul din fibrã de
sticlã este utilizat ca ºi componentã
cu rolul de consolidare, în sistemele
cu straturi de protecþie uscate, fibra
de sticlã are rolul principal. Straturile
de protecþie din fibrã de sticlã sunt
materiale þesute foarte dens ºi lipite
împreunã cu ajutorul adezivilor. Sunt
furnizate sub formã de role sau de
tuburi ºi table izolante acoperite din
fabricã, pe bazã de cauciuc sintetic.
Datoritã structurii dense a materialului, aceste sisteme asigurã o protecþie foarte eficientã împotriva
efectului distructiv al acþiunii razelor
ultraviolete. Prin urmare, sunt adecvate pentru aplicaþiile de exterior.
În cazul unei instalaþii cu forme
complexe acest material poate fi
tãiat facilitând aplicarea fãrã cute.
Pentru obþinerea unui rezultat estetic
optim, este important ca sistemul de
izolaþie sã fie instalat în forme strict
geometrice. Dupã curãþarea suprafeþei, sistemul de protecþie este lipit
direct cu un adeziv compatibil cu izolaþia. Sistemele de protecþie din fibrã
de sticlã sunt folosite în zonele unde
existã riscul deteriorãrii suprafeþei
izolaþiei.
Materiale izolante acoperite
în prealabil cu fibre de sticlã
În afarã de materialele de protecþie la rolã, în prezent, sunt
disponibile tuburi ºi table pe bazã de
materiale izolante elastomerice,
care au fost acoperite în prealabil cu

un material din fibrã de sticlã, cum ar
fi Arma-Chek D (AF). În acest caz,
materialul este fixat bine pe
suprafaþa cauciucului sau, în cazul
tuburilor izolante, fixat în douã locuri.
Utilizarea materialelor izolante
acoperite în prealabil oferã un
potenþial mai ridicat de economisire
ulterioarã, în comparaþie cu izolaþia
de protecþie existentã. Materialul
izolant ºi protecþia sunt instalate
într-o singurã etapã, economisindu-se timp ºi bani.
Tablele izolante acoperite în prealabil sunt utilizate, de exemplu,
pentru izolarea ºi acoperirea unor
coloane ºi vase mari, precum ºi pentru þevile sistemelor de aer condiþionat. În special în cazul þevilor de
dimensiuni mari, aceste sisteme de
protecþie prezintã avantaje faþã de
cele din metal, deoarece sunt mai
uºoare, iar construcþiile cu montaj
complex nu sunt necesare din
motive de staticã. Acest fapt are un
efect deosebit de benefic din punct
de vedere al costurilor ºi, acelaºi
factor, permite economisiri importante în procesul de instalare.

Foto 7: Protecþie din material îmbinat
în jurul ieºirii capacului vasului

Foto 5: Pe FPSO „Schiehallion“ din Marea
Nordicã Britanicã, au fost instalaþi 60.000 m²
de material de protecþie Arma-Chek T - care
corespund unei suprafeþe egale
cu aproximativ 15 terenuri de fotbal

Foto 6: Tablele izolante acoperite în prealabil,
Arma-Chek D (AF), sunt o alternativã foarte
atractivã la protecþiile metalice, în special pentru
þevile sistemelor de aer condiþionat
de dimensiuni mari

Foto 8: Îmbinãri etanºate cu mastic pe un vas
acoperit cu material din fibrã de sticlã
continuare în pagina 126 ®
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ÎNCÃLZIREA SPAÞIILOR INDUSTRIALE
Systema România oferã soluþii tehnice pentru încãlzirea oricãrui tip de spaþiu industrial, în condiþiile obþinerii unor
economii importante de energie (pânã la 65%). În cele ce urmeazã, vã prezentãm gama echipamentelor de încãlzire prin radiaþie.
Tubulaturã radiantã Oha
Este o soluþie
excelentã pentru
încãlzirirea spaþiilor industriale cu
înãlþimi medii ºi
mari. Flexibilitatea
sistemului constã
în adaptarea tubulaturii radiante la o r i c e e x i g e n þ e
privind traseul sãu. În funcþie de
necesarul de cãldurã, tubulatura radiantã poate avea configuraþie monotubularã sau bitubularã. Grupul de
combustie, plasate în exteriorul clãdirii,
are rolul de a genera cãldura prin
intermediul arzãtorului ºi de a realiza,
printr-un ventilator, circuitul continuu al
fluidului caloportor. Temperatura suprafeþei exterioare a tubulaturii radiante,
etanºe ºi în depresiune în raport cu mediul,
se poate situa între 120-290 0C. Marele
avantaj al acestui sistem este acela al
economiilor energetice importante obþinute
atât prin direcþionarea cãldurii doar în
zona de lucru, cât ºi prin recircularea
gazelor de ardere în proporþie de 80%.

Systema este singurul producãtor
care poate crea sisteme de tubulaturã
radiantã, cu lungimi ce pot ajunge pânã la
250 m datoritã gamei foarte mari de
puteri termice cuprinse între 50 ºi 400 kW.

Systema produce module radiante
cu o gamã de puteri cuprinsã între 15 ºi
60 kW ºi lungimi de 3, 6, 9, 12, 15, 18 m,
fiind printre puþinii care, la nivel mondial,
mai realizeazã produse din inox.

Tuburi radiante modulare Infra
Se preteazã
foarte bine pentru
încãlzirea zonalã,
obþinându-se zone
cu temperaturi
diferite în aceeaºi
incintã. Pot fi utilizate în spaþii cu
înãlþimi cuprinse
între 4 ºi 30 de metri. Concentreazã fluxul
de cãldurã în zona de lucru ºi, în acelaºi
timp, limiteazã stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.
Infra este un sistem foarte economic,
încãlzeºte rapid suprafeþele aflate sub
conul de radiaþie, suprafeþe ce emanã la
rândul lor cãldurã. Coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat, conduc la economii de energie de 30-65%
faþã de sistemele clasice. De asemenea,
existã tuburi radiante Infra BAF concepute special pentru încãlzirea serelor ºi a
fermelor cu înãlþimi reduse.

Panouri radiante ceramice
Infra Rosso Scr
Destinate încãlzirii spaþiilor cu
înãlþimi mari, panourile radiante ceramice produse de
Systema au o
putere termicã variabilã între 12 ºi
25 kW ºi între 24 ºi
50 kW. Ecranul reflectorizant din inox
garanteazã o distribuþie maximã în zona
de lucru a cãldurii emise de placa
ceramicã, indiferent de condiþiile de
montaj (la plafon sau înclinat la perete).
Sistemul de combustie este modulant,
reglajul puterii termice realizându-se
cu ajutorul panourilor de comandã
care constituie parte integrantã a
echipamentului. 
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Pentru instalarea cu succes a
tablelor izolante acoperite în prealabil, este foarte importantã determinarea exactã a circumferinþei. La
tãierea pieselor, trebuie lãsat un surplus de material în funcþie de
diametrul obiectului. La utilizarea
materialului pur din fibrã de sticlã ca
material de înfãºurare pentru acoperirea sistemelor de izolaþie, trebuie permisã o suprapunere de
minimum 50 mm, iar la montare, la
extremitãþi ºi repere, de exemplu,
sunt utilizate tehnici speciale de
instalare, ca de exemplu finisarea
îmbinãrilor.
La instalarea materialelor acoperite în prealabil ºi în zonele în care
nu este posibilã suprapunerea materialului, toate îmbinãrile sunt protejate cu benzi din acelaºi material
(aplicaþii de exterior) sau benzi cu un
strat de protecþie auto-adeziv (numai
pentru aplicaþiile de interior).
În cazul instalaþiilor de exterior,
toate îmbinãrile sunt protejate suplimentar cu compuºi de etanºare
(mastic sau benzi de etanºare) în
vederea prevenirii acumulãrii umezelii sub protecþie. Bineînþeles, la
aceste sisteme nu este necesarã utilizarea unor distanþiere sau straturi
de aer.
În cazul unor materiale de protecþie de culoare neagrã, coeficientul
de transfer de cãldurã utilizat la
calculul grosimii izolaþiei nu se modificã. Nu numai sistemele de protecþie de culoare neagrã, dar ºi

Foto 9: Protecþiile din fibrã de sticlã sunt
furnizate, de asemenea, cu un strat de protecþie
de aluminiu. Acestea sunt foarte potrivite acolo
unde este necesarã nu numai protecþia împotriva
impactului mecanic, ci ºi un aspect estetic atractiv

materialele similare cu un strat de
protecþie din aluminiu sunt furnizate
din motive estetice. Acestea sunt utilizate în principal în aplicaþiile de
interior. Datoritã stratului de protecþie cu suprafaþã reflectorizantã, la
aceste produse, grosimea izolaþiei
trebuie calculatã cu un coeficient de
transfer de cãldurã de 5 W/m2·K.
Protecþii din cauciuc
În ultimii ani, protecþiile din cauciuc s-au alãturat protecþiilor din fibrã
de sticlã ºi sunt foarte populare,
îndeosebi în instalaþiile de exterior.
Aceste sisteme sunt protecþii elastomerice pe baza compoziþiei chimice a cauciucului EPDM (polimer
propil etilenã). Straturile cu o grosime
de 1-2 mm, ºi totuºi flexibile, sunt
instalate, de obicei din rolã direct pe
ºantier ºi sunt aplicate pe sistemele
de izolaþie elastomerice existente.

În general, la instalarea sistemelor de protecþie din cauciuc,
fâºiile ºi benzile adezive nu sunt utilizate pentru protecþia îmbinãrilor. În
schimb, materialul de protecþie este
suprapus întotdeauna. Suprapunerea este lipitã complet cu adezivul
furnizat de producãtorul izolaþiei.
Protecþia suplimentarã a îmbinãrilor
prin utilizarea compusului de etanºare furnizat de producãtor, compatibil cu componentele, garanteazã
fiabilitatea sistemului pe termen lung.

Foto 11: Materialul de protecþie din cauciuc
Arma-Chek R a devenit popular pentru aplicaþiile
marine ºi off-shore.
Imaginea prezintã o aplicaþie pe Wintershall F16-A,
platforma olandezã offshore pentru extracþia
gazului natural

Foto 10: Protecþia de suprafaþã
a unui vas cu un strat de cauciuc EPDM

Dupã efectuarea mãsurãtorilor,
piesele sunt tãiate la dimensiunile
necesare, similar cu tehnicile de
desfãºurare utilizate la instalarea
protecþiei metalice. Procesul de
montare în sine este similar cu cel al
sistemelor de protecþie din fibrã de
sticlã. Nu sunt necesare unelte speciale; materialul poate fi tãiat în mod
rapid fãrã a fi necesarã utilizarea
unor aparate speciale, doar cu ajutorul unor cuþite standard ascuþite,
de tipul celor folosite la materialele
izolante elastomerice, ºi al unor foarfece ºi cutere pentru izolaþie.

CONCLUZII
Toate sistemele alternative de
protecþie prezentate în cadrul acestui articol sunt mai uºoare decât protecþiile metalice. Pentru obiecte de
dimensiuni mari, sunt ºi mai ieftine.
În plus, sistemele cu straturi de protecþie uscate sunt uºor de instalat
direct la faþa locului, fãrã a fi necesare unelte speciale. În cazul materialului acoperit în prealabil, izolaþia ºi
protecþia pot fi instalate într-o singurã etapã, economisindu-se astfel
timp ºi bani.
La materialele izolante elastomerice, întregul sistem rãmâne flexibil,
iar impactul mecanic este absorbit
prin transferul lateral al forþelor.
Faptul cã aceºti coeficienþi de
expansiune sunt compatibili în mare
parte reprezintã, de asemenea, un
beneficiu în cazul în care întregul
continuare în pagina 128 ®
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Tabelul 1: Aceastã prezentare generalã oferã doar o îndrumare sumarã:
Avantajele ºi dezavantajele sistemelor de protecþie prezentate

sistem se dilatã sau se contractã din
cauza modificãrilor de temperaturã.
În plus, sistemele alternative de protecþie asigurã o protecþie de calitate
împotriva formãrii coroziunii sub
izolaþie. Datoritã structurii lor, unele
sisteme au caracteristici deosebite
din punct de vedere al igienei;
suprafeþele sistemelor cu straturi de
protecþie umede, de exemplu, pot fi
curãþate deosebit de uºor, ºi dacã nu
existã îmbinãri sau bavuri, germenii

(1) Evaluare efectuatã pe baza unei absorbþii foarte bune a impactului datoritã flexibilitãþii, dar cu
anumite restricþii în cazul sarcinilor concentrate
(2) Evaluare efectuatã pe baza unei absorbþii foarte bune a impactului, dar cu numeroase restricþii
în cazul sarcinilor concentrate
(3) Funcþionalitate suficientã datoritã comportamentului practic la foc al produselor elastomerice
(auto–extinctoare, nu formeazã picãturi de foc, nu propagã focul)
(4) În cazul utilizãrii benzii de etanºare ºi/sau a compusului de etanºare
(5) Aplicaþia fãrã cute poate fi obþinutã numai dacã izolaþia este instalatã în forme strict geometrice
(6) Posibil numai într-o mãsurã restrânsã, în cazul nituirii /sudãrii
(7) Suprafeþele care au fost secþionate pot fi lipite din nou/etanºate din nou cu ajutorul adezivilor
ºi prin utilizarea setului de reparaþii
(8) Regim excelent datoritã faptului cã numai utilizarea materialelor acoperite în prealabil din
fabricã este posibilã
* Rezistenþa chimicã figureazã în tabelele de rezistenþã furnizate de producãtorul respectiv.
** Evaluarea sistemelor etanºe din punct de vedere al rezistenþei ºi al efectului agenþilor atmosferici ºi al acþiunii razelor ultraviolete (Europa Centralã).

nu au unde sã se depunã.
Sistemele tradiþionale de protecþie – în special cele metalice – vor
continua sã fie utilizate, dar, în ciuda
scãderii preþului oþelului din ultimii
ani, alternativele prezentate în acest
articol au devenit tot mai atractive.
Producãtorii acestor protecþii asigurã
cursuri de instruire speciale pentru
instalarea cu succes a sistemelor. 

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 persoane, 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 conformitate, 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:
z

tubulaturã interioarã din ºamotã;

z

plãci de vatã mineralã bazalticã, semirigidã ºi

SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Braºov
tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro
web: www.schiedel.ro

incombustibilã;
z

mantale exterioare, turnate din beton uºor.

Aceste tipuri de coºuri de fum prezintã avantaje
multiple, cum ar fi:
z

tiraj optim, funcþionarea sursei de cãldurã la randa-

ment maxim, reducerea consumului de combustibil ºi,
implicit, a costurilor pentru cãldurã;
z

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

z

etanºeitate la scãpãrile de gaze arse toxice;

z

rezistenþã la coroziunea chimicã cauzatã de condensul

acid format în canalul de fum;
z

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

Parametri ºi criterii de robusteþe
ºi dezvoltare durabilã
pentru clãdiri multietajate (I)

66, 68, 70, 72

Panouri termoizolante

73 – 75

Trape de fum

Talon pentru abonament

76, 77

„Revista Construcþiilor“

Ajustarea valorii contractelor
de achiziþii publice de lucrãri

80, 82, 84

Sisteme de cofrare

83, 85, 86 – 89

Instalaþii de ridicat

Am fãcut un abonament la „Revista Construcþiilor“ pentru ......... numere, începând cu
numãrul .................. .

90, 91, 99

Tehnologii ºi utilaje pentru construcþii

92 – 97

11 numere - 150,00 lei

Reabilitãri structurale locale
folosind polimeri siliconici

98, 100

Analiza structuralã
la clãdirile mari

102, 104, 106, 108

Chituri de rosturi colorate

107

Adezivi pentru industria
construcþiilor ºi lemnului

109

AMF SOUNDMOSAIC (II)

110, 111

Consultanþa în investiþii-construcþii (IX)

112, 114

Tencuieli siliconice, vopsele,
produse pentru protecþia lemnului
Sisteme de încãlzire prin radiaþie

115 – 117
118, 119, 125

Nume ........................................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
persoanã fizicã

persoanã juridicã

Nume firmã ............................................................................... Cod fiscal ............................
Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal (dispoziþie de platã)
nr. ..............................................................................................................................................
în contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani.
Vã rugãm sã completaþi acest talon ºi sã-l expediaþi într-un plic, sau prin fax împreunã cu
copia chitanþei de platã a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Construcþiilor“,
Str. Horia Mãcelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucureºti.

Sisteme de acoperire ºi protecþie
în izolarea tehnicã (II)
Coºuri de fum performante

122, 124, 126, 128
129

* Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

