ed!torial
ªtafeta!
Existã ºtafete ºi… ºtafete. Cele din
sport sunt la vedere ºi apreciate ca atare
rãsplãtind efortul individual sau colectiv
depus pentru o performanþã superioarã
menitã sã departajeze prestaþia, dar ºi
calitãþile unor performeri. Sunt situaþii,
însã, în care ºtafeta se predã de la una
la aceeaºi persoanã, cum a fost ºi cazul
în maratonul din acest an de la New
York unde o atletã britanicã tenace ºi
recunoscutã reuºeºte la o vârstã de
aproximativ trei decenii ºi ceva sã
demonstreze calitãþi deosebite, mutându-ºi ºtafeta dintr-o mânã în alta.
Existã însã ºi ºtafete… ascunse, în
ciuda faptului cã ele s-ar desfãºura în
vãzul lumii, precum cele din politicã sau
administraþie. La ele am fost martori în
luna electoralã, care abia ºi-a dat…
sufletul, creând impresia cã totul ar avea
continuitate, spre binele þãrii ºi al oamenilor. Care bine? Cel pe care ni l-au prefigurat ºi garantat candidaþii la forurile
legislative, o copie recosmetizatã la nivelul
acestor ani, dar trãdând încã o datã formalismul, sterilitatea ºi, deci, credibilitatea unor promisiuni în reluare aproape
aidoma. ªi aceasta în ciuda faptului cã,
iatã, peste noi au trecut deja 18 ani din
1990 încoace. ªi bine ar fi sã nu mai
treacã prea mulþi pânã când concret ºi
consistent din punct de vedere mãcar
economic sã se schimbe ceva în bine.
Pentru cã, de fapt, vorbind de economie, se poate observa de la distanþã
cã aºa cum spunea un reputat economist „România nu mai existã din punct
de vedere economic“. Activitãþile ºi
rezultatele economice se rezumã la
importuri (îndatorându-ne desigur) la
banii aduºi în þarã de cãpºunari ºi constructori ºi eventualele investiþii strãine
ale cãror recuperãri ºi profituri se repatriazã ºi nu se reinvestesc în România.
Banii trimiºi de românii din strãinãtate „se topesc“ vãzând cu ochii, pentru
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cã ei iau drumul consumului în principal
în marketurile care au împânzit þara.
Revenind, însã, la ºtafetã, pe plan
politic sau administrativ putem constata
simplitatea promisiunilor ºi lipsa de fundamentare a unor planuri megalomane
care nici pânã în prezent nu ºi-au gãsit
corespondent în realitate.
ªi aceasta nu numai fizic, ci mai
ales în bunãstarea unor oameni, destul
de rãbdãtori la balivernele debitate de
toþi neaveniþii zilelor noastre „priponiþi“
în scaune de dormit ºi nu de creat ºi
legiferat.
Promisiunile referitoare la revigorarea construcþiilor în infrastructura
rutierã, feroviarã ºi utilitarã stârnesc râsul
oricãrui… trecãtor, pasager sau utilizator.
Sute ºi mii de kilometri ar urma sã
ne sufoce în urmãtorii patru ani, încât
vom admira în lung ºi în lat… frumuseþile Patriei. Care frumuseþi? Cele
pline de gunoaie în urma tonelor de
„peturi“ întâlnite ºi la munte ºi la mare,
ca sã nu mai vorbim de oraºe? Satele
nelãsându-se nici ele mai prejos „þin
aproape“ cu poluarea ºi pe aceastã temã
a „peturilor“ ºi a ambalajelor. Este, cum
s-ar spune, singurul mod prin care satul
se modernizeazã, apropiindu-se cu paºi
repezi de oraº.
Cum poþi promite mii de kilometri de
ºosele ºi autostrãzi când în cinci ani de
activitate, nu e o glumã, o firmã americanã reuºeºte performanþa (deloc de invidiat) de a asfalta 5-6 Km deºi bani, vorba
aia, au fost plãtiþi cu vârf ºi îndesat?
Dar cum se spune ironic „merge treaba,
merge”! Merge pentru cã totul se unge!
ªtiþi dumneavoastrã cum, cât ºi mai ales
cui îi este destinatã aceastã operaþiune.
ªi, dacã ºosele ºi autostrãzi nu
vedem, de ce oare nu-i vedem, acolo
unde le este locul, pe cei implicaþi pânã
peste cap într-un asemenea demers.
Ar fi un spectacol pe gustul justificat
al multora.
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Pentru cã ºtafeta, iarãºi ºtafeta, circulã în sânul aceluiaºi partid, minister ºi
oriunde, dacã vreþi, pentru cã mai marii
noºtri, atunci când este vorba de aºa
ceva, nu-ºi pot scoate ochii unii altora.
Ei sunt bine „încuscriþi“ ca sã-ºi punã
beþe în roate indiferent de culoarea lor
politicã. Încuscrirea de dupã 1990 a fost
ºi este o gãselniþã proprie clasei noastre
politice care pe zi ce trece, nestingheritã
de nimeni dintre cei cu obligaþii în acest
sens, îºi adaugã, pe orice cale, noi ºi
noi surse de înavuþire ºi opulenþã. ªi,
atunci, crede într-adevãr cineva cã,
odatã cu alegerile din noiembrie, s-ar
produce ºi o schimbare de ºtafetã, în
sensul eradicãrii aberaþiilor de pânã
acum ºi promovarea unor concepte care
sã readucã România în zona economiilor competitive? Nu de alta, dar simpla
prezenþã a României sub titulatura UE,
nu va face ca lucrurile sã meargã de
la sine ca într-o economie statornicã ºi
funcþionalã, sau realã, cum se mai spune.
Nu este vorba în exclusivitate de
pesimism, dar când suporþi o logoree
bolnavã emanatã de la aºa-ziºii politicieni înainte, în timpul ºi dupã alegeri te
apucã dorul de ducã, pardon de ºtafeta
care ar schimba, poate, ceva. ªi nu
aceeaºi „placã tocitã“ care ne-a sufocat
pânã acum cã o „sã trãiþi bine“.
Binele acesta sã fie al LOR, cãci noi
ne-am cam sãturat de el în cei patru ani
parcurºi. Iatã de ce am dori ºi pe
aceastã cale predarea… ºtafetei unor
politicieni mai aproape de nevoile ºi
simþãmintele oamenilor.
Ciprian ENACHE
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BAU – un târg european de excepþie
12 - 17 ianuarie 2009
ARHITECTURÃ, MATERIALE ªI SISTEME DE CONSTRUCÞIE
Bau este cel mai mare târg din Europa în domeniul
arhitecturii, materialelor ºi sistemelor de construcþii;
manifestarea cuprinde întregul spectru de materiale ºi
are poziþie de lider în construcþiile industriale ºi comerciale, clãdiri rezidenþiale ºi dotãri interioare.
Structura vizitatorilor târgului dupã domeniul de
provenienþã:
z construcþii, amenajãri interioare: 44%;
z proiectanþi, arhitecþi, ingineri constructori: 17%;
z comerþ cu materiale de construcþii: 12%;
z producãtori de materiale de construcþii: 10%;
z furnizori de servicii, universitãþi, institute de
cercetãri: 11%;
z construcþii de locuinþe, agenþii guvernamentale,
servicii publice: 6%.
În ultimii ani
reputaþia Bau a
crescut, în special
în rândul proiectanþilor, arhitecþilor
ºi inginerilor constructori, al cãror
numãr s-a majorat
cu 38% în 2007,
când 35.538 vizitatori au venit din
birourile de arhitecþi
ºi proiectanþi; Bau
devine astfel cel
mai important eveniment expoziþional din Europa pentru
aceastã categorie de vizitatori.
În privinþa numãrului de expozanþi, tendinþa este de
asemenea pozitivã, acesta crescând în mod semnificativ
chiar ºi în anii de regres economic. În 2007 Bau a atras
un numãr record de expozanþi – 2.043 din 40 de þãri.
Primele trei þãri furnizoare de expozanþi, în afara
Germaniei, sunt aceleaºi care deþin primele locuri la
vizitatori: Austria – 104 expozanþi, Italia – 69 ºi Elveþia – 43.
Ele au fost urmate de Belgia – 35 expozanþi, China – 31,
Franþa – 30, Spania – 24, Polonia – 24, Olanda – 20,
Turcia – 15, Canada – 15, Slovenia – 11. În total, au
fost 490 expozanþi proveniþi din 40 de þãri.
De la lansarea în anii '60, numãrul vizitatorilor Bau
a crescut în mod constant. Chiar în ultimii zece ani,
când în Germania industria construcþiilor a întâmpinat
probleme grave, Bau ºi-a menþinut numãrul de vizitatori ºi expozanþi; pe anumite segmente a atras chiar
mai mulþi participanþi, ultima ediþie, cea din 2007 fiind
cea mai bunã din toate timpurile, cu 209.000 vizitatori
veniþi din 145 de þãri ale lumii, cu 18.183 mai mulþi
decât în 2005. În privinþa gradului de internaþionalitate,
Bau a înregistrat o creºtere de 21% a vizitatorilor
proveniþi din strãinãtate (de la 30.538 în 2005 la
36.908 în 2007), în timp ce numãrul vizitatorilor
germani a fost cu 7% mai mare.
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În anul 2009, Bau va ocupa întreaga suprafaþã de
expunere existentã la Noua Zonã Expoziþionalã
München, adicã 180.000 m2. Se aºteaptã prezenþa a
1.800 de expozanþi din 40 de þãri; numãrul acestora este
mai redus decât în 2007 ca urmare a faptului cã
suprafaþa medie ocupatã de fiecare expozant este mai
mare decât la ediþia anterioarã.
Ediþia Bau 2009 va avea loc între 12 ºi 17 ianuarie
2009 în Noua Zonã Expoziþionalã München.
În materie de vizitatori, organizatorii ºi-au fixat ca obiectiv atragerea a 200.000 de persoane, din care o parte
substanþialã sã provinã din afara Germaniei.
Brandul Bau este caracterizat de calitate, internaþionalitate, inovaþie ºi o abordare orientatã cãtre soluþii
practice. Calitatea se referã la expozanþi ºi vizitatori.
Bau îi atrage pe cei
cu responsabilitãþi
sau cu expertizã
specialã în domeniul
proiectãrii,
planificãrii urbane
sau al construcþiilor
la nivel naþional sau
internaþional.
Bau cu o rãspândire internaþionalã,
are audienþã în 145
de þãri din întreaga
lume, dar punctul sãu
central este Europa.
Industria construcþiilor recunoaºte rolul Bau ca motor
al inovãrii, iar producãtorii îºi structureazã dezvoltarea
noilor produse pentru a le lansa la Bau.
În toatã desfãºurarea sa, târgul întreþine o abordare
orientatã cãtre soluþii practice; modul în care este structurat, prin îmbinarea tuturor categoriilor de materiale ºi
activitãþi, semnificã interacþiunea diverselor specialitãþi ale industriei construcþiilor, aºa cum se întâmplã
în viaþa realã.
Principalele grupe de vizitatori de la Bau sunt
reprezentate de:
z proiectanþi – arhitecþi, specialiºti în amenajãri interioare, ingineri, structuriºti,
z arhitecþi peisagiºti, autoritãþi locale ºi centrale în
materie de autorizare a construcþiilor.
z investitori – construcþii de locuinþe, facility manageri,
administratori de fonduri, intermediari.
z constructori – pardoseli, acoperiºuri, plãci, încãlzire, instalaþii, amenajãri de grãdini, cãrãmizi, prelucrarea metalului, lãcãtuºerie, dulgherie, vopsire,
lãcuiri. 
 Revista Construcþiilor  decembrie 2008

TÂRGUL INTERNAÞIONAL
DE MATERIALE, ECHIPAMENTE
ªI COMPONENTE
Paris: 20 - 25 aprilie 2009
Ediþia din 2009 a târgului va
reprezenta cea mai importantã manifestare din istoria sa.
Suprafaþa totalã va fi de 210.000 m2,
cu 17% mai mare decât în 2006.
Zona de demonstraþii în exterior:
20.000 m2.
Numãrul firmelor participante: 1.500,
reprezentând 43 de þãri.
Cele mai importante companii din
domeniu vor fi prezente la Paris.
Între ele menþionãm:
Atlas Copco, Caterpillar, Case,
Manitowoc Crane Groupe din SUA;
Ammann din Elveþia; Cifa Spa, New
Holand, Solmec din Italia; Doosan,
Hyunday din Coreea; Fayat, Haulotte
Group din Franþa; Kobelko, Komatsu
ºi Takeuchi din Japonia; Hunan ºi
Sany Heavy din China; Liebherr, Man,
Putzmeister, Schwing Stetter ºi Wirtgen
din Germania; Sandwik ºi Volvo din
Suedia ºi altele.
Sectoarele de activitate reprezentate la Intermat sunt ilustrate în graficul
de mai jos.
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În prim-planul târgului, ca ºi al altor
manifestãri desfãºurate în aceastã perioadã, se va afla dezvoltarea durabilã.
Douã jumãtãþi de zi (21 ºi 22 aprilie
2009) sunt consacrate unor seminarii
pe aceastã temã, desfãºurate sub
egida CECE, prezidatã de Michel
Demarre – preºedinte al Comitetului
francez AIPCR.
Se va discuta despre modalitãþile
de integrare a ofertei europene de
materiale care respectã protecþia
mediului înconjurãtor, în cadrul proiectelor de construcþie ºi întreþinere a
drumurilor.
Târgul Intermat din 2009 va reprezenta ºi o reflectare a evoluþiei acestui
domeniu în primii ani ai mileniului III.
Dupã anul 2000, timp de 7 ani, sectorul de materiale ºi echipamente a
cunoscut o dezvoltare remarcabilã.
Anul record a fost 2007, cu un total
al vânzãrilor de 85 de miliarde de
dolari, iar la componente de cca 15
miliarde de dolari. În schimb, în 2008,
s-a înregistrat o scãdere cu cca 14% a
vânzãrilor.

Aceastã situaþie induce noi provocãri pentru constructori:
z protecþia mediului înconjurãtor ºi
a resurselor materiale;
z reciclarea materialelor, inclusiv a
celor rezultate din demolãri;
z reducerea gazelor ºi a efectului
de serã;
z reducerea consumului de energie.
Intermat 2009 oferã noutãþi ºi în
ceea ce priveºte primirea vizitatorilor
ºi expozanþilor – noutãþi puse la dispoziþie de Comexposium, organizatorii
manifestãrii – una dintre cele mai
importante societãþi din acest domeniu.
Astfel, orice persoanã care doreºte
sã-ºi pregãteascã din timp deplasarea
la Intermat 2009 poate accesa
www.intermat.fr, care îi oferã urmãtoarele servicii:
z legitimaþie comandatã on-line –
primitã în 5 minute de la înregistrare;
z acreditare on-line;
z formular de cerere oficialã de vizã;
z acces Congres;
z bilet valabil pe liniile de transport
în comun;
z bilet de tren sau avion;
z rezervare la hotel;
z plimbãri în Paris;
z serviciu de primire la sosire în
hotel sau aeroport;
z transferul bagajelor, personal
shopping;
z rezervare a serviciului de expediere documente;
z alte servicii disponibile în cadrul
târgului.
Pentru a pregãti vizita ºi a identifica
partenerii sau clienþii interesaþi, se pot
selecta expozanþi într-un folder ºi stabili un traseu de vizitã. Prin internet se
poate transmite acest parcurs de vizitã
unui coleg, cu o cerere de întâlnire.
Deci, totul la dispoziþia dumneavostrã!
Nu mai rãmâne decât sã vã hotãrâþi
sã fiþi prezenþi la Intermat 2009.
Nu aveþi decât de câºtigat pe
planul informãrii ºi documentãrii în
legãturã cu ceea ce este nou în domeniul echipamentelor ºi utilajelor pentru
construcþii. 
 Revista Construcþiilor  decembrie 2008
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Produsele ISOPAN
garanþia unei construcþii de calitate
Întreaga gamã de produse ISOPAN rãspunde
celor mai noi tendinþe în
construcþii fiind totodatã
garanþia unor construcþii
sigure ºi confortabile.
ISOPAN

oferã

soluþia

optimã de protecþie împotriva focului creând premizele unei investiþii sigure din
punctul de vedere al securitãþii oamenilor ºi clãdirilor.
Clienþii ISOPAN beneficiazã de întreaga gama de avantaje care decurg din
folosirea unui sistem performant:
z

Rezistenþã superioarã la foc;

z

Panourile nu propagã flacãra;

z

Materialele utilizate asigurã autostingerea;

z

Nivel minim de fum degajat în caz de incendiu;

z

Masã redusã;

z

Manipulare uºoarã;

z

Siguranþã ºi uºurinþã în instalare;

z

Caracteristici mecanice superioare;

z

Caracteristici termice la standarde internaþionale;

z

Întreaga gamã de produse certificatã ºi agrementatã;
continuare în pagina 12 ®
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¬ urmare din pagina 10
z

Timp de instalare redus;

z

Posibilitatea de a micºora primele de asigurare ca urmare a siguranþei

sporite;
z

Protejarea INVESTIÞIEI ca urmare a siguranþei sporite;

z

Preþ competitiv.

Gama diversã de produse rãspunde
tuturor cerinþelor pieþei, iar preocuparea
noastrã continuã pentru îmbunãtãþirea
calitãþii produselor asigurã clienþilor noºtri
un plus de siguranþã ºi încredere.

Isopan Est ºi-a îndreptat atenþia în egalã mãsurã asupra produselor destinate
aplicaþiilor industriale, cât ºi asupra celor destinate construcþiilor civile.
Pentru a fi mereu aproape de beneficiari ºi pentru a putea rãspunde eficient
tuturor problemelor acestora, Isopan Est asigurã un contact neîntrerupt cu aceºtia
prin intermediul agenþilor de teren ºi a serviciului Clienþi pregãtit continuu sã
rãspundã tuturor solicitãrilor.

Beneficiarii produselor noastre ne pot
contacta sau pot afla informaþii utile
24 de ore pe zi prin intermediul site-ului
nostru web.
La îndemâna celor cu acces la internet
se aflã toate informaþiile necesare
alegerii soluþiilor optime care sã asigure
eficienþã ºi încredere. 
12
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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, compatibilitatea cu
marea majoritate a polimerilor ºi
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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Parametri ºi criterii
de robusteþe ºi dezvoltare durabilã
pentru clãdiri multietajate (II)
prof. dr. ing. Dan DUBINÃ, conf. dr. ing. Viorel UNGUREANU, prof dr. ing. Daniel GRECEA –
Universitatea „Politehnica“, Timiºoara
(Urmare din numãrul anterior)

CATEGORII, INDICATORI
ªI PARAMETRI PENTRU EVALUAREA
ªI CLASIFICAREA CONSTRUCÞIILOR
DIN PUNCT DE VEDERE
AL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
O clãdire satisface cerinþele care
decurg din aplicarea principiilor de
dezvoltare durabilã, dacã prin
proiectare se au în vedere, pe lângã
criteriile tehnico-economice, siguranþã ºi cost, ºi cele funcþionale,
respectiv factorii privind impactul
asupra mediului – natural, social,
cultural, pentru evaluarea ºi clasificarea din punct de vedere a
impactului asupra mediului. Scopul
evaluãrii din punct de vedere durabil
al unei construcþii este de a culege ºi
raporta informaþii pentru luarea
deciziilor în timpul diferitelor faze: de
proiectare, construcþie ºi folosire a
clãdirii.
Evaluarea din punct de vedere al
dezvoltãrii durabile a unei construcþii
opereazã cu metodologii ºi indicatori
specifici. În acest scop, liste definite
de indicatori au fost propuse de cãtre
diferite instituþii ºi organisme, atât la
nivelul fiecãrei þãri (local), cât ºi la

nivel global (mondial). Din cauza
diferenþelor politice, tehnologice ºi
culturale dintre þãri, fiecare metodã
naþionalã de evaluare are o anumitã
cotã de „subiectivitate“. În mod firesc
aplicarea unor indicatori diferiþi va
conduce la rezultate diferite.
Evaluarea ciclului de viaþã (Life
Cycle Assessment – LCA) este cea
mai cuprinzãtoare metodã care are
legãturã cu impactul bunurilor/materialelor/proceselor asupra mediului.
Metoda constã în inventarierea
datelor de intrare ºi ieºire ale unui
sistem, dupã care se evalueazã
impactul acestora asupra mediului.
Nivelul de implementare a acestei
metode în construcþii variazã diferit
de la o þarã la alta. Scopul unui astfel
de studiu, bazat pe metodele LCA,
trebuie sã clarifice intenþia aplicaþiei,
motivul pentru care se efectueazã
aceasta ºi cui se adreseazã rezultatele obþinute. Pentru un astfel de
studiu, principalele aspecte ce trebuie considerate ºi descrise sunt
clãdirea în sine (dispozitivul funcþional)
ºi marginile sistemului.

Fig. 6: Selecþia indicatorilor ºi parametrilor

Marginile sistemului determinã
care procese trebuie incluse într-o
analizã LCA. Existã câþiva factori
care determinã marginile sistemului,
printre care aplicaþia în sine,
ipotezele considerate, criteriile cele
mai simple, constrângerile din punct
de vedere al costurilor ºi datelor,
respectiv cui se adreseazã studiul.
Construcþiile sunt responsabile,
într-o mare proporþie, de impactul
asupra mediului. În ultimii ani a crescut interesul în evaluarea mediului
construit. Datoritã particularitãþilor
construcþiilor, aplicarea metodelor
LCA, conduc la necunoscute suplimentare, dintre care se amintesc:
(i) durata de viaþã a unei clãdiri este de
multe ori lungã ºi necunoscutã, ceea
ce conduce la o multitudine de incertitudini; (ii) clãdirile sunt dependente
de amplasament ºi mulþi factori de
impact sunt locali; (iii) materialele
folosite în construcþii sunt de regulã
compozite, ceea ce conduce la un
volum mare de date ce trebuie
colectate, respectiv procese de
fabricaþie asociate; (iv) consumul de
energie în perioada de exploatare a
clãdirii depinde foarte mult de utilizatori ºi serviciile aferente; (v) o clãdire
este multifuncþionalã, astfel cã sunt
greu de apreciat toate activitãþile
care se desfãºoarã, respectiv intensitatea lor; (vi) clãdirile sunt integrate
cu alte componente din mediul
construit, ºi anume, drumuri, reþele
de conducte, spaþiile verzi etc. care
pot conduce la rezultate complet
eronate dacã se considerã în analizã
doar clãdirea în sine.
În ultimii ani s-au elaborat ºi dezvoltat o serie de programe bazate pe
metodele LCA, care se concentreazã
asupra mediului construit. Existã
douã mari clase de programe pentru
continuare în pagina 20 ®
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Tabelul 2: Lista de categorii, indicatori ºi parametri MARS-H [7]

¬ urmare din pagina 18

evaluarea mediului construit [8, 9]:
(i) programe calitative, bazate pe
scoruri ºi criterii ºi (ii) programe cantitative care efectueazã o analizã
cantitativã a intrãrilor ºi ieºirilor.
În primul grup de programe se
încadreazã cele cum ar fi LEED (în
SUA), BREAM (în Marea Britanie),
GBTool (International Initiative for a
Sustainable Built Environment –
iiSBE) etc. Aceste metode sunt
bazate pe auditarea clãdirilor ºi pe
atribuirea de scoruri pentru seturi de
parametri predefiniþi. De regulã,
aceste clãdiri obþin certificãri de
„clãdiri verzi“ sau eco-indici.
În cel de-al doilea grup de programe se face distincþie între programele bazate pe LCA cu scopul de
a evalua materialele folosite, respectiv componentele clãdirii (de exemplu programul BEES) ºi programe
bazate pe LCA cu scopul de a evalua
clãdirea ca un întreg (de exemplu
Athena, Envest, EcoQuantum).
Acestea din urmã sunt mult mai
complexe, iar performanþele clãdirii
depind de interacþiunea dintre componente ºi subsisteme, respectiv de
interacþiunea dintre ocupanþi ºi
mediul natural.
Alegerea unui program corespunzãtor depinde de obiectivele proiectului.
Diferenþele dintre diferitele metode ºi
rezultatele obþinute slãbesc fiabilitatea calculelor obþinute ºi, de multe
ori, fac imposibilã utilizarea corectã a
rezultatelor. Pentru mai multã consistenþã ºi pentru o armonizare a programelor bazate pe LCA, respectiv
pentru obþinerea unor rezultate mai
transparente o primã cerinþã este
armonizarea în ceea ce priveºte
obþinerea ºi reprezentarea datelor
referitoare la inventarierea ciclului de
viaþã (Life Cycle Inventory – LCI).
Astfel, prin utilizarea specificaþiei
tehnice ISO 14048: „LCA Data Documentation Format“, se asigurã o
transparenþã suficientã ºi o documentaþie adecvatã.
Pentru a standardiza metodele,
pentru a uºura interpretarea rezultatelor ºi a face posibilã comparaþia
dintre diferite metode de evaluare a
continuare în pagina 22 ®
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Tabelul 2: Lista de categorii, indicatori ºi parametri MARS-H [7] (continuare)

¬ urmare din pagina 20

clãdirilor, Comisia Europeanã de
Normalizare (CEN) a înfiinþat grupul
tehnic de lucru CEN/TC350 [6].
Astfel, în cadrul acestui grup de
lucru, s-a dezvoltat un instrument de
evaluare în parametri de „dezvoltare
durabilã“ a clãdirilor rezidenþiale [7].
În acest context, în cele ce urmeazã,
se prezintã metodologia MARS-H
(Methodology for the Relative
Sustainability Assessment of Residential Buildings) [7].
Obiectivele acestei metodologii
sunt:
z Sã dezvolte o metodã regionalã capabilã sã evalueze clãdirile în
contextul portughez;
z Sã se armonizeze cu norma
CEN/TC350 „Sustainability of Construction Works – Assessment of
Environmental Performance of
Buildings“;
z Sã includã în evaluare toate
dimensiunile dezvoltãrii durabile;
z Sã includã o listã de parametri
suficient de largã pentru a acoperi
toate tipurile de clãdiri rezidenþiale,
cu particularitãþile lor, dar în acelaºi
timp sã fie suficient de concisã pentru a fi practicã (se vor considera
maxim 50 de parametri);
z Sã limiteze criteriile calitative
ºi/sau subiective, care sunt greu de
validat (de exemplu estetica, inovarea tehnicã etc.);
z Sã creascã fiabilitatea, prin
folosirea metodelor bazate pe evaluarea ciclului de viaþã (LCA), pentru a
evalua performanþele;
z Sã defineascã parametri obligatorii;
z Sã dezvolte o metodã de clasificare/catalogare a clãdirilor uºor de
înþeles.
În figura 6 se prezintã selecþia
indicatorilor ºi parametrilor, iar în
tabelul 2 se prezintã lista extinsã a
celor 9 categorii ºi 44 de parametri.
Evaluarea rezultatelor este similarã altor scheme existente, cum ar
fi, spre exemplu, calificarea din
punct de vedere al energiei consumate de cãtre produsele europene.
continuare în pagina 24 ®
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Profile metalice pentru construcþii industriale ºi civile
Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe
Megaprofil – companie belgianã
care face parte din grupul Joris Ide –
produce ºi comercializeazã elemente din
tablã cutatã pentru construcþii metalice,
cum ar fi: þigla metalicã Megaclassic ºi
Megaprestige, dar ºi accesoriile aferente,
necesare unui acoperiº, panouri
sandwich cu spumã poliuretanicã pentru acoperiº ºi perete (fixare normalã ºi
fixare ascunsã), profile de înaltã rezistenþã pentru acoperiºuri. Începând cu
luna septembrie 2007, producem ºi
profile galvanizate (Z ºi C).
Toate produsele sunt realizate în
România, în cele douã locaþii – Buziaº
pentru toatã gama prezentatã mai sus ºi
Ploieºti (Megaprofil Sud) pentru þiglã
metalicã, din materie primã importatã.
Produsele respectã standardele internaþionale de calitate. În decursul lunii
noiembrie 2007, a fost inauguratã, la

Iaºi, o nouã linie pentru producerea
þiglei metalice.
În anul 2001, anul înfiinþãrii Megaprofil,
am decis sã ne câºtigãm un loc în frunte
printre producãtorii de profile metalice
pentru construcþii industriale ºi civile de
pe piaþa româneascã. Sfârºitul anului
2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit
încã de la începutul activitãþii noastre, ºi
anume sã fim pe locul I în România.
Megaprofil este o companie care a ºtiut
sã-ºi respecte condiþia sa de „producãtor“
fãrã a-ºi propune desfãºurarea altor
activitãþi colaterale. Acesta este unul dintre aspectele care au permis realizarea
unei cifre de afaceri de aproximativ
37 milioane de euro în anul 2006, iar
în anul 2007 de 53 milioane de euro.
Aceleaºi principii ale activitãþii noastre
ne vor ajuta în atingerea obiectivului

din acest an, ºi anume realizarea unei
cifre de afaceri de aproximativ 70 milioane
de euro.
Pentru anul 2008, suntem pregãtiþi
sã investim 10 milioane de euro în
montarea unor noi linii de producþie,
pentru ca în anii urmãtori sã continuãm
ritmul investiþiilor cu aproximativ 5 milioane de euro în fiecare an.
În spatele brandului Megaprofil se aflã
o „echipã“ formatã în momentul de faþã din
160 de angajaþi, fiecare dintre aceºtia
având ca scop principal menþinerea ºi dezvoltarea continuã a companiei.
Nu vreau sã închei înainte de a mulþumi
încã o datã tuturor (angajaþi, colaboratori, parteneri) deoarece, fãrã un efort
comun, nu am fi reuºit sã ajungem acolo
unde ne-am dorit, locul I
în România. 

¬ urmare din pagina 22

În figura 7 se prezintã o matrice
pentru clasificarea unei clãdiri din
punct de vedere durabil [7].
CONCLUZII
Proiectarea construcþiilor în anii
urmãtori se va face luând în considerare condiþiile ºi factorii ce
afecteazã ºi/sau caracterizeazã
comportarea acestora pe întreaga
lor duratã de viaþã, de la faza de
concepþie ºi proiectare, execuþie,
exploatare ºi întreþinere, pânã la
demolare ºi recuperarea sau reciclarea materialelor, considerând
capacitatea lor de rãspuns la diferite
tipuri de solicitãri – normale, în sensul predictibilitãþii prin norme, ºi
extreme, precum ºi la impactul sub
diferite forme asupra mediului.
Nu numai „Eurocodurile structurale“ vor trebui sã fie luate în
considerare, dar, ºi documentele
normative produse de CEN/TC350.
Se listeazã, mai jos, aceste normative aflate în stadiu de proiect sau în
curs de elaborare:
z prCEN/TS 15643-1: Sustainability of construction works - Framework for assessment of integrated
building performance - Part 1: Environmental, health and comfort and
life cycle cost performances;
z CEN/TC 350 /WG1 N015rev1:
Sustainability of construction works Assessment of environmental performance of buildings – Calculation
methods;
z prEN 15804: Sustainability of
construction works – Environmental
product declarations – Product category rules;
z Sustainability of construction
works – Environmental product declarations – Communication formats;

z Sustainability of construction
works – Environmental product
declarations – Methodology and data
for generic data;
z Sustainability of construction
works – Description of the building
life cycle.
Toate construcþiile, dar în mod
deosebit clãdirile cu înãlþimi mari
amplasate în zone urbane, vor trebui
sã ia în considerare atât necesitatea
asigurãrii robusteþii structurale, prin
aplicarea unor metode adecvate de
proiectare ºi a unor materiale ºi
tehnologii de execuþie adecvate, cât
ºi impactul asupra mediului, pe termen mediu, cel puþin. În principiu, la
proiectarea unei construcþii, în general, a unei clãdiri multietajate, într-o
zonã cu risc seismic ridicat – ºi nu
numai – va trebui sã se ia în considerare ambele matrici de performanþã, definite în tabelul 1 ºi
respectiv figura 7.
În concluzie, nu se mai poate
construi ORICE, ORIUNDE ºi ORICUM!
BIBLIOGRAFIE
[1] Bruntland, G (ed). (1987). Our
Common Future: The World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University
Press.
[2] Klemencic R., Wada A.
(2005). Guidelines for collapse control design – Construction of steel
buildings with high redundancy.
Steel Construction Today & Tomorrow, no. 12, 1-6.
[3] Faber M.H. (2007). Framework for risk assessment of structural systems. Proceedings of the
Cost C26 “Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events”,
Prague (CZ) March.

Fig. 7: Matrice pentru clasificarea unei clãdiri din punct de vedere durabil [7]

24

[4] Mazzolani F.M., Mandara A.,
Faggiano B. (2007). Structural
integrity and robustness assessment
of historical buildings under exceptional situations. Proceedings of
PROTECT 2007 – Performance,
protection & strengthening of structures under extreme loadings.
Whistler, Canada, 20-22 August
2007.
[5] FEMA 273 1997. NEHRP
“Guidelines for the seismic rehabilitation of buildings“ (FEMA 274 Commentary), Building Seismic Safety
Council, Washington, D.C., USA.
[6] CEN/TC350 “Sustainability of
Construction Works – Assessment
of Environmental Performance of
Buildings”.
[7] Mateus R., Bragança L. (2008).
Building sustainability assessment
and certification method methodology
– MARS-H. COST C25 „Sustainability
of Constructions: Integrated Approach
to Life-time Structural Engineering”,
The 5th MC Meeting, Belgrade, 4-5
April 2008.
[8] Reijnders L., van Roekel A.
(1999). Comprehensiveness and
adequacy of tools for the environmental improvement of buildings. In:
Journal of Cleaner Production, 7,
pp. 221-225.
[9] Gervasio H., Simoes da
Silva L. (2007). State-of-art on LCA.
Cost C25 – Proceedings of the first
Workshop: Sustainablility of Constructions, Integrated Approach to
Life-time Structural Engineering, p.
1.11-1.25, ISBN: 978-989-20-0787-8,
Lisbon, Portugal, 13-15 September
2007.
[10] Dubina D, Ungureanu V.,
Mutiu M. (2007). Sustainable mixed
building technologies applied to residential buildings: some Romanian
examples. Cost C25 – Proceedings
of the first Workshop: Sustainablility
of Constructions, Integrated Approach
to Life-time Structural Engineering,
p. 3.93-3.102, ISBN: 978-989-200787-8, Lisbon, Portugal, 13-15
September 2007. 
 Revista Construcþiilor  decembrie 2008

Tranziþia cãtre betonul european
Intrarea în vigoare a standardului european SR EN 206-1:2002, a anexei sale naþionale (SR 13510:2006) ºi a
suitei de norme care le însoþesc, reprezintã din punct de vedere istoric cea mai importantã modificare pe care o
suferã reglementãrile naþionale referitoare la beton.
Începând din 16.07.2008 este în vigoare cu caracter obligatoriu CP 012/1:2007 (Cod de Practicã pentru producerea
betonului), reglementare care marcheazã momentul de început al implementãrii în România a regulilor europene
privind producerea betonului ºi certificarea controlului producþiei acestuia în staþii.
Transferul de informaþie tehnicã se face în cadrul HeidelbergCement de la vest cãtre est, beneficiind de experienþa ºtiinþificã de top a colegilor noºtri din cadrul Heidelberg Technology Center, Germania. Sub coordonare
polonezã ne întâlnim periodic în cadrul unor ºedinþe de lucru cu colegii din Europa Centralã ºi de Est unde facem
schimb de experienþã, discutãm problemele tehnice apãrute în cadrul þãrilor unde activãm ºi sãrbãtorim succesele
noastre. Experienþa echipei tehnice a HeidelbergCement din Europa Centralã ºi de Est, câºtigatã în þãrile unde
normele europene au fost deja implementate, aratã cã necesarul de informaþie tehnicã este uriaº, iar colaborarea
strânsã cu toþi cei implicaþi este extrem de importantã pentru aplicarea corectã a noilor reglementãri.
Campania naþionalã „Beton la standarde europene“, în derulare, reprezintã contribuþia Companiei noastre 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.
Parte a acestei campanii naþionale este diseminarea de materiale tehnice, prezentãri de articole ºi prezentãri la
principalele evenimente cu caracter tehnic.
În cadrul acestei campanii am sprijinit apariþia a douã cãrþi de referinþã
pentru domeniul în care activãm:
z Alina BADANOIU, Annemarie PURI – Inorganic binders and derived
composites 2008 (în limba englezã, lucrare dedicatã studenþilor din anii
terminali ai Facultãþii de Inginerie cu predare în limbi strãine, Universitatea
POLITEHNICA din Bucureºti);
z Dan Paul GEORGESCU – Îndrumãtor de proiectare a durabilitãþii
betonului în conformitate cu anexa naþionalã de aplicare a SR EN 206-1:2002.
Clase de durabilitate – bazatã pe rezultatele unor cercetãri proprii ºi pe
aplicarea celor mai recente standarde de profil (SR 13510, SR EN 206-1
ºi SR EN 1992). Cartea rãspunde unor necesitãþi practice privind
proiectarea, executarea ºi investigarea construcþiilor din beton armat ºi se
adreseazã tuturor specialiºtilor din domeniu. Apariþia îndrumãtorului de
proiectare a durabilitãþii betonului în conformitate cu anexa naþionalã de
aplicare a SR EN 206-1 reprezintã o premierã naþionalã. Acesta poate fi
gãsit gratuit la toate standurile organizate de Compania noastrã.
Carpatcement Holding are în pregãtire un alt proiect ambiþios: de concentrare pe o paginã a site-ului www.heidelbergcement.ro a majoritãþii
literaturii sale tehnice sub forma unei platforme interactive. Astfel, veþi fi la
„un click“ distanþã de cele mai noi informaþii despre produsele noastre ºi
despre modul cum pot fi ele utilizate în conformitate cu experienþa
europeanã ºi naþionalã.
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.
Campania este în plinã derulare. La toate evenimentele tehnice naþionale, alãturi de banner-ul cu imaginea
campaniei „Beton la standarde europene“ se vor gãsi întotdeauna pliante ºi broºuri care vor conþine informaþii
tehnice despre cimenturile CARPATCEMENT®, precum ºi modul în care acestea se utilizeazã, în conformitate cu
practica europeanã.
HeidelbergCement Group, producãtor de ciment, betoane ºi agregate, este lider mondial în domeniul
materialelor de construcþie ºi unul dintre cei mai importanþi investitori germani din România. Prin diviziile
sale CARPATCEMENT HOLDING, CARPAT BETON ºi CARPAT AGREGATE, grupul pune la dispoziþia
clienþilor sãi materiale de construcþii la un standard de calitate recunoscut la nivel internaþional. Grupul
acoperã întreaga gamã de cerinþe ale clienþilor, de la consultanþã în domeniul de aplicare, pânã la oferirea de
soluþii eficiente de finalizare a proiectelor.
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Sisteme de etanºare
Etanºarea integralã a rosturilor
mobile sau a celor de construcþie
reprezintã un factor determinant în
ceea ce priveºte asigurarea unei
bune hidroizolaþii a structurilor de
retenþie sau de excludere a apei.
Realizatã din PVC de înaltã densitate prin extrudare, gama de benzi
apa-stop Supercast PVC este special
proiectatã pentru a fi aplicatã în rosturile din betonul turnat in situ, pentru a oferi o etanºare excelentã.
Utilizãrile tipice ale acestor materiale
speciale includ rosturi la rezervoare,
baraje, canale, diguri, subsoluri ºi
fundaþii, pereþi sau tunele.
Gama Supercast PVC este
împãrþitã în douã tipuri de secþiuni:
Supercast Hydrofoil (fig. 1a), care
se amplaseazã central în rost, ºi
Supercast Rearguard (fig. 1b), care
se utilizeazã extern, la marginile rostului. Datoritã faptului cã rezistã la
deplasãri ale rostului de pânã la
10 mm ºi la o presiune hidrostaticã
de pânã la 10 m, benzile Supercast
sunt folosite cu succes, în toatã

lumea, la crearea sistemelor de
etanºare a rosturilor. Aceste sisteme
mai conþin, pe lângã benzile apastop, un filer de rost ºi un mastic de
etanºare care, de obicei, este pus în
operã peste o bandã ruptoare de
legãturã. Banda de rupere a legãturii are rolul de a împiedica apariþia
adeziunii pe trei pãrþi a masticului de
etanºare, fapt care ar duce la o
scurtare considerabilã a duratei de
lucru a acestuia.
Benzile Supercast PVC prezintã
un bulb amplasat central, conceput
special ca un suport pentru filerul de
rost. În cazul secþiunilor Hydrofoil,
acesta are o secþiune hexagonalã,
asigurând preluarea miºcãrii din rost
ºi, în acelaºi timp, o suprafaþã planã.
Din aceleaºi considerente, bulbul
benzilor Rearguard are o formã
trapezoidalã.
În cazul executãrii unui rost de
dilatare la un rezervor, putem folosi
o bandã Supercast Hydrofoil amplasatã central în cofraj (fig. 2).
Prinderea ºi menþinerea acesteia
pe poziþie în momentul turnãrii se

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

a

b

Fig 1: a. Supercast Hydrofoil,
b. Supercast Rearguard
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Fig. 2: Rost de dilatare: 1. Hydrocell XL; 2. Supercast Hydrofoil; 3. Thioflex 600
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Thioflex 600 se aplicã în rosturi
având deschiderea între 5 ºi 50 mm
prin turnare sau cu ajutorul pistolului.
În exemplul de faþã, lãþimea recomandatã a rostului supus presiunii
hidrostatice este de 20 mm. Raportul
optim lãþime/adâncime al masticului
în rosturile care preiau miºcãrile
ciclice va fi de 2:1, adâncimea minimã a rostului umplut cu mastic fiind
de 10 mm în cazul suprafeþelor din
beton.
Dacã dorim sã executãm un rost
de dilatare orizontal la o structurã
subteranã (fig. 3), putem folosi o
bandã Supercast Rearguard, care va
fi întinsã ºi fixatã înainte de a turna
betonul. În acest caz, putem utiliza
pe post de filer Fibreboard o placã
fibrolemnoasã impregnatã cu bitum,
rezistentã la extrudare, care se
foloseºte la umplerea rosturilor
mobile ale elementelor turnate in
situ. Montarea Fibreboard se realizeazã prin prinderea acesteia de
cofrag cu ajutorul unor cuie din
cupru, care vor avea floarea ieºitã în
exterior pentru a nu fi smulse împreunã cu placa fibrolemnoasã la
decofrare.

În acest caz, înainte de aplicarea
masticului Thioflex 600 este necesarã aplicarea unei benzi de rupere
a legãturii, cum este Expandafoam,
o bandã din polietilenã celularã
spongioasã non-absorbantã, ce poate
fi folositã ºi ca filer ºi se gãseºte sub
formã de folie sau ºnur, având o
revenire în urma compresiunii de
peste 70%.
Atunci când avem de-a face cu
rosturi în care sistemul apa-stop din

Foto 1: Supercast PVC

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

PVC ar necesita o cofrare complexã, se
poate folosi Supercast SW (foto 1, 2),
o bandã din elastomer sintetic de
înaltã performanþã, hidrofilã, gonflabilã în contact cu apa. Având o secþiune rectangularã, benzile Supercast
SW rezistã la sãrurile din beton ºi
din pânza freaticã, asigurând o
etanºare eficientã ºi nefiind afectate
de ciclurile de umectare-uscare pe
termen lung. Gama Supercast SW
oferã soluþii simple de etanºare la
intrãrile conductelor, rosturi în plan
vertical ºi rosturi supuse la ºocuri,
având un procent al expansiunii
volumetrice de pânã la 300% ºi o
rezistenþã la presiunea hidrostaticã
de pânã la 50 m.
Oricare ar fi soluþia de etanºare
aleasã, SC Iridex Group Plastic, prin
intermediul Departamentului Materiale
Speciale de Construcþii, vã stã la
dispoziþie oferindu-vã consultanþã ºi
o gamã largã de produse. 
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Materiale ºi soluþii
pentru injectarea fisurilor ºi ancorãri
în structuri de beton, beton armat, zidãrie
Ioan SOLACOLU – director executiv PAGEL România
Materialele pentru injecþia fisurilor oferite de societatea noastrã pot fi împãrþite în douã categorii principale:
pe bazã de ciment ºi pe bazã de rãºini sintetice.
Produsele pe bazã de ciment sunt monocomponente, gata de întrebuinþare, trebuind amestecate doar
cu apã. Au o vâscozitate redusã ºi o capacitate mare de curgere (la 20 0C de 60 minute).
Suspensia de ciment ZS 10
Pagel poate fi folositã la injectarea
fisurilor cu o deschidere începând cu
0,2 mm, iar Pasta de ciment ZL 10
Pagel începând cu 1 mm.
Pasta ºi suspensia de ciment pot
fi folosite atât la fisuri uscate, cât ºi
umede sau prin care circulã apã fãrã
sã aibã loc o sedimentare.
Datoritã alcalinitãþii ridicate pot
asigura o protecþie anticorozivã
naturalã a oþelului de armaturã; nu
conþin cloruri sau alte substanþe care
ar putea favoriza coroziunea.
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ZL 10 Pagel – Pasta de ciment ºi
ZS 10 Pagel - Suspensie de ciment,
sunt materiale impermeabile la apã,
dar permeabile la difuzia vaporilor
de apã („structura respirã“), pot fi
aplicate începând cu 5 0C, au o
aderenþã foarte bunã la flancurile
fisurilor ºi expansiune controlatã
(creºtere de volum la uscare).
Cele mai frecvente domenii de
utilizare ale acestor materiale sunt
injectarea fisurilor, rosturilor, cuiburilor de agregat ºi a golurilor în
suprafeþe verticale sau orizontale de
beton, închiderea, compactarea ºi
monolitizarea fisurilor ºi a golurilor;

ZS 10 Pagel suspensie de ciment
poate fi folosit pentru îmbibarea cu
scopul consolidãrii betonului în
zonele apropiate suprafeþei. De
asemenea, ZS 10 ºi ZL 10 pot fi
folosite pentru închiderea fisurilor în
beton, zidãrie de cãrãmidã ºi de piatrã naturalã, umplerea golurilor la
ºape de mortar, prefabricate, blocuri
de agregat grosier ºi beton cu agregat monogranular concasat.
Un alt produs Pagel pe bazã de
ciment pentru injectarea fisurilor cu
deschideri de peste 1 mm este E1F
Pagel – Mortar fin de ancorare ºi
injecþie.
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2

3

4

5

6

E1F Pagel este o pastã pe bazã de

impermeabil ºi asigurã o bunã pro-

ciment, fãrã contracþii la uscare, cu

tecþie împotriva uleiurilor. Materialul

capacitate mare de curgere ºi fãrã

E1F poate fi folosit atât la injectarea de

agregate. Este foarte uºor de prelucrat,

fisuri, rosturi, cuiburi ºi goluri în pãrþi

trebuie amestecat doar cu apã, are

constructive (beton, zidãrie) pe verti-

rezistenþe iniþiale ºi finale foarte mari ºi

calã ºi orizontalã, cât ºi pentru ancorãri

aderenþã ridicatã. Este un material

în roci, pãmânt, beton ºi zidãrie.
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În urmãtorul numãr al Revistei
Construcþiilor vom prezenta
alte materiale Pagel pentru injecþii ºi ancorãri.
Pânã atunci PAGEL vã
ureazã Crãciun Fericit
ºi un An Nou cu
sãnãtate ºi succes
în afaceri!
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Amvic – Casa viitorului
Amvic este un sistem de construcþii produs în România, la Bragadiru (lângã Bucureºti), ºi rãspunde la
cerinþele actuale de a construi: este mai puternic, mai eficient termic, mai rapid ºi mai ieftin. Se compune
din cofraje pierdute din neopor ignifugat în care se monteazã armãtura ºi se toarnã betonul, conform
proiectului de structurã. Aceste cofraje se utilizeazã la construirea pereþilor structurali ºi constituie în
acelaºi timp ºi izolaþia peretelui.

Av a n t a j e l e s i s t e m u l u i d e
c o n strucþie Amvic sunt:
z

eficienþã energeticã sporitã;

z

o casã ºi un mediu mai sãnãtos;

z

liniºte ºi confort fonic;

z

siguranþã datã de soliditatea ºi

durabilitatea betonului armat;
z

rezistenþã la foc;

z

economie cu pânã la 80% la con-

sumul de energie pentru încãlzire ºi
climatizare;
z

cheltuieli de construcþie reduse

cu 10-15% faþã de sistemul clasic;
z

vitezã de execuþie mare. Douã

persoane pot construi într-o singurã zi
pânã la 100 mp de perete, inclusiv
turnarea betonului;
z

construcþie verde;

z

permite realizarea de proiecte ºi

clãdiri dupã forma doritã corespunzãtor oricãrui tip de funcþiune.

Arhitecþii pot crea volume ºi forme dupã dorinþã, deoarece nu existã restricþii în ceea ce priveºte concepþia arhitecturalã, sistemul Amvic fiind flexibil ºi permiþând realizarea de proiecte ºi clãdiri dupã forma
doritã corespunzãtor oricãrui tip de funcþiune (case, blocuri, clãdiri administrative, clãdiri industriale etc.). 
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2008
Bilanþ ºi perspective
A trecut un an de când în paginile
acestei reviste a apãrut pentru prima
datã prezentarea firmei Leier.
A trecut un an de când încercãm
sã facem cunoscute produsele
firmei Leier.
A trecut un an în care partenerii
noºtri au avut încredere în noi ºi în
produsele oferite de firma Leier.
A trecut un an în care împreunã
cu partenerii noºtri am oferit soluþii
simple la un raport preþ-calitate
adecvat.
A trecut un an în care împreunã
cu partenerii noºtri am cãutat sã fim
cât mai aproape de clientul final pentru a putea satisface cât mai bine
necesitãþile acestuia.
Am reuºit în acest interval de
timp sã demonstrãm cã elementele
noastre de fundaþie pot aduce avantaje demne de luat în seamã, atât
constructorului, cât ºi beneficiarului.
Timpul de realizare a fundaþiilor a
scãzut simþitor obþinându-se o fundaþie la fel de trainicã precum cea
clasicã eliminându-se totodatã defectele cauzate de cofrarea defectuoasã.
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Elementele de zidãrie cu goluri
au început sã trezeascã tot mai mult
interesul consumatorului final prin
costurile scãzute de realizare a
pereþilor.

Cãrãmida ceramicã Leier a atras
atenþia prin caracteristicile mecanice
ºi termice captând tot mai mult
interesul constructorilor.

Þiglele oferite de firma Leier au
fost ºi sunt alternativa þiglelor ceramice, oferind atât un design deosebit, cât ºi o rezistenþã garantatã
pentru 35 de ani.

Prin paleta coloristicã ºi aspectul
lor, pavajele noastre au reuºit sã
satisfacã pretenþiile clienþilor.
Plãcile Euroline reprezintã soluþia
mult aºteptatã.
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Nu în ultimul rând, am reuºit
sã oferim soluþia completã pentru
orice tip ºi sistem de canalizare ºi
conducte.

Utilizarea pe scarã tot mai largã a
acestor produse ne-a determinat sã
luãm în discuþie în planurile noastre
de dezvoltare, mãrirea capacitãþii
de producþie aflatã în plinã
Coºurile de

desfãºurare.

fum oferite de

Finalizarea extinderii halei de

firma Leier asi-

Sistemul de planºee a fost o

gurã, pe lângã

provocare pentru noi, deoarece era

uºurinþa

în

prea puþin cunoscut pe piaþã.

execuþie, ga-

Reducerea timpului de execuþie a

ranþia ºi cel

planºeelor prin paleta mare dimen-

mai important,

sionalã oferitã, a fost unul dintre

Pentru 2008, mulþumim tuturor

siguranþa

principalele motive care au determi-

celor care au fost ºi vor fi alãturi de

nat alegerea lor.

noi pe acest drum abia început. 

exploatare.

în

producþie se va realiza la începutul
lunii decembrie a.c., iar producþia va
demara în primele luni ale anului
2009.

PRECON

SRL
Garanþia calitãþii
SC PRECON SRL, societate comercialã cu capital integral privat, a fost constituitã în anul 1991, prin
cumpãrarea unui activ de la SC Progresul SA, având ca principal obiect de activitate producerea ºi valorificarea elementelor prefabricate din beton, beton armat ºi beton precomprimat pentru construcþii civile,
industriale ºi agricole.
Deºi dupã anul 1990 producþia de prefabricate a înregistrat o stagnare, SC PRECON SRL a reuºit,
datoritã unui management corespunzãtor, sã pãstreze profilul societãþii, precum ºi angajaþii care au, în
majoritate, peste 25 de ani vechime în acest domeniu.
SC PRECON SRL s-a aliniat la cerinþele legislaþiei privind managementul calitãþii, mediului, sãnãtãþii ºi
securitãþii ocupaþionale, fiind în posesia tuturor autorizaþiilor de funcþionare impuse de legislaþia în vigoare.
Datoritã dotãrii tehnice ºi umane ºi a experienþei acumulate de-a lungul timpului, SC PRECON SRL
este gata pentru a realiza orice tip de prefabricat din beton, necesar investitorilor autohtoni ºi strãini.
În cadrul programului de dezvoltare a societãþii, SC PRECON SRL
a inaugurat, la 1 decembrie 2005,
o linie modernã de producere a
stâlpilor electrici centrifugaþi
din beton armat ºi precomprim a t , conform noului standard
de calitate SR 2970/2005, obligatoriu în România începând cu
01.06.2006.

La ora actualã, SC PRECON
SRL este unicul producãtor de stâlpi
electrici SC 10001, 10002, 10005,
15006, 15007, 15014, 15015 din zona
Bucureºtiului.
Tot pe aceastã linie, se produc
stâlpi electrici centrifugaþi tip SF 8-11
pentru liniile electrice de contact
RATB.
Societatea produce ºi stâlpi electrici din beton precomprimat SE 4T,
ST 10T ºi SE 11T pentru LEA, conform
noului SR 2970/2005. Beneficiari:
SC Electrica Muntenia Sud, SC Electrica Muntenia Nord, SC Electrica Dobrogea, SC Electrica Transilvania Sud,
SC Electrica Transilvania Nord, SC Electrica Oltenia, SC Electrica Banat,
SC Energies Cons SRL Bucureºti,
SC Energicom SRL Bucureºti.
SC PRECON SRL posedã
autorizaþie de comercializare ºi
accept de furnizor din partea
SC ELECTRICA SA ºi SC E.ON
MOLDOVA SA.

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

Dintre beneficiari enumerãm:
Supermarket Real – Vitan, (SC REAL
DESIGN TRUST SRL), Auto Klass
Center Mercedes – Chitila (SC
BUILDING ASTROM SRL, Piteºti),
Supermarket Real – Berceni, (OBI Berceni, Bucureºti), Modernizare
depozite Petrom – Jilava (Ilfov) în
colaborare cu SC Alpine-Austria SA
(canale ºi cãmine de tragere instalaþii
electrice).

SC PRECON SRL colaboreazã
activ la modernizarea cãilor de rulare
a tramvaielor în Bucureºti, prin producerea de dale ºi longrine din
beton armat ºi precomprimat.
34

 Revista Construcþiilor  decembrie 2008

SC PRECON SRL participã la
modernizarea alimentãrii cu apã a
Bucureºtiului, furnizând CÃMINE
DEBITMETRU MODULATE SPAÞIALE
din 4÷9 piese, prefabricate tip APA
NOVA DN 50, DN 100, DN 200 ÷
DN 1000, filtre de apã tip M-epurare,
cunete ºi cãmine de vizitare φ800 ºi
φ1.000. Beneficiari ai acestor produse
sunt: SC APA NOVA, SC Marconstruct, SC Acvatot SRL, SC Eftene Construcþii SRL – Pepsi-Cola Romania etc.
Societatea noastrã a realizat ºi a
furnizat elemente prefabricate (rigole,

capace, casiuri, borduri, parapeþi) pentru
reabilitarea Autostrãzii Bucureºti-Piteºti,
a ªoselei de Centurã a Bucureºtiului,
Autostrada Transilvania (Bechtel) etc.

La solicitarea beneficiarilor,
SC PRECON SRL executã orice tip
de elemente prefabricate armate ºi
precomprimate 

PRECON ureazã Crãciun Fericit ºi un 2009 plin de realizãri clienþilor ºi partenerilor de afaceri! La Mulþi Ani!

Caracteristicile pe termen lung
ale produselor de izolare termicã din
polistiren extrudat DOW (II)
Una din cerinþele esenþiale ale Directivei Europene
referitoare la Produsele pentru Construcþii (DPC) este
durabilitatea acestora. Durabilitatea este strâns legatã
de rezistenþa clãdirilor ºi consumul lor de energie.
PERFORMANÞÃ PE TERMEN LUNG
ÎN CONDIÞIILE FOLOSIRII FINALE
Aplicarea
la infrastructura drumurilor
Comportamentul straturilor izolante ale polistirenului extrudat la
îngheþ în cazul aplicãrii la drumurile din Siberia a fost studiat
pe o perioadã de timp mai mare de
20 de ani [Polukhina et. Al. 2003].
Stratul izolator a fost localizat
la aproximativ 50-65 de cm sub
nivelul solului. Condiþiile climatice
au fost descrise prin clima continentalã caracteristicã cu variaþii
de temperaturi de aproximativ 90 K
între varã ºi iarnã.
Rezultatele

care

caracte-

Polistirenul extrudat investigat
dupã 20 de ani de la aplicare nu
a arãtat modificãri ale performanþelor în condiþii de climã
foarte severe, de umiditate
extremã ºi sol complex.
Creºterea conductivitãþii termice
cauzatã de impactul umezelii
este mai micã de 5%. Aceasta
este mult sub creºterea previzionatã de 10%, conform standardelor germane anterioare.
Aplicarea în construcþiile civile
Aplicarea polistirenului extrudat
în afara straturilor impermeabile
necesitã rezistenþã mecanicã
înaltã ºi, de asemenea, rezistenþã
la umezealã.

În cazul acestor aplicãri, produsul izolant este expus unui
impact combinat de cãldurã,
umezealã ºi sarcinã mecanicã.
Astfel, comportamentul pe termen
lung al polistirenului extrudat
este un subiect de interes.
Produsele din polistiren extrudat au fost testate pe o perioadã
de 5 pânã la 22 de ani în diferite
aplicaþii: de exemplu folosirea la
acoperiºuri sau în zone izolate
aflate sub nivelul pânzei freatice
(Fig. 3 ºi Tabelul 3).

Fig. 3: Exemplu de plãci ROOFMATETM de pe un
acoperiº ecologic [Schäfer, von Rekowski, Rahn]

Tabelul 2: Rezultatele pe termen lung ale performanþei Styrofoam în cazul aplicãrii la drumuri
[Polukhina et. Al. 2003]

rizeazã durabilitatea produselor
din polistiren extrudat aplicate în
acest proiect sunt listate în
tabelul 2.
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Tabelul 3: Rezultatele comportamentului pe termen lung a XPS în cazul Acoperiºurilor Inversate (AI)
ºi aplicarea în perimetru (Dow Building Solutions)

Fig. 4: Secþiune transversalã
a unei plãci termoizolante ROOFMATETM
dupã 32 de ani de folosire într-un
Acoperiº Inversat în afara stratului impermeabil
[Dow/FIW 2004].

1)
2)

mostrã necondiþionatã aºa cum a fost luatã din construcþie
valori de proiectare conform reglementãrilor naþionale din Austria, Germania ºi Elveþia

Durata de viaþã pentru un aco-

Panourile STYROFOAM conþin

foc intensiv, pot arde rapid. Temperatura maximã recomandatã este de
75 0C; peste aceastã temperaturã,
produsul suferã schimbãri dimensionale ireversibile.
Produsele STYROFOAMTM nu
sunt bio-degradabile în mediu ºi nu
prezintã un pericol privind mediul în
zona apã/sol.

periº inversat instalat cu produse din

un aditiv de încetinire a dezvoltãrii

Produsele STYROFOAMTM cores-

polistiren extrudat ROOFMATE SL-A

flãcãrii pentru a inhiba aprinderea

pund cerinþelor Regulamentului CE

este de 45-50 de ani, durata de viaþã

accidentalã de la o sursã micã de

2037/2000 (29 iunie 2000) referitor

intrinsecã a XPS fiind de peste

foc. Acestea sunt, totuºi, com-

la substanþele care afecteazã stratul

50 de ani.

bustibile iar, dacã sunt expuse unui

de ozon. 

Mostra din figura 4 a fost

Panourile STYROFOAM sunt

luatã de pe acoperiº ºi tãiatã în

rezistente la acþiunea majoritãþii

jumãtate pentru a investiga dacã

materialelor obiºnuite de construcþie

structura spumei s-a deteriorat în
timp. S-a demonstrat cã structura
celularã a polistirenului a rãmas
neschimbatã.

cum ar fi compuºi bituminoºi fãrã
solvenþi, conservanþi pentru lemn pe
bazã de apã, var, ciment, tencuialã,
gips anhidru ca ºi alcooli, acizi ºi
alcali.

Fig. 5: Acoperiºuri necirculabile cu balast de
pietriº, terase, terase tip grãdinã

Fig. 6: Mostra de pe o clãdire construitã în 1972;
valoarea 0,0319 W/mK (conductivitate termicã)
a fost mãsuratã dupã 32 de ani (utilizare
în condiþii de umiditate)

Fig. 7: Terasã tip grãdinã

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: Calea Baciului nr. 2-4 (în incinta Euro Park Development); tel/fax: 0264 231 511, mobil: 0724 242 549
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Protecþia la zgomot
SISTEME DE IZOLAÞIE FONICÃ
Este bine cunoscut faptul cã zgomotul reprezintã o ameninþare gravã a sãnãtãþii, efectele expunerii la
zgomot fiind o problemã de sãnãtate publicã, din ce în ce mai acutã. Se estimeazã cã jumãtate din populaþia europeanã trãieºte într-un mediu cu zgomot, iar mai mult de o treime din populaþia acestei regiuni
este deranjatã de nivelurile ridicate de sunet din timpul activitãþilor ºi al somnului.
SISTEMUL DE TIP MASÃ-RESORT-MASÃ
Cea mai bunã exemplificare a utilizãrii acestor sisteme în construcþii sunt pereþii de compartimentare din
gips-carton – o soluþie larg folositã în ultima vreme de
cãtre constructori, datoritã, în primul rând, simplitãþii ºi
uºurinþei în execuþie. Aceºti pereþi sunt compuºi din
douã plãci de gips-carton (în cazul nostru masele) dispuse de ambele pãrþi ale unor profile metalice, umplute
cu aer sau vatã, ºi reprezintã unul dintre rãspunsurile
industriei de construcþii la ritmul de lucru accelerat,
impus de dezvoltarea societãþii moderne.
Folosirea pe o scarã din ce în ce mai largã a acestui
sistem a adus dupã sine ºi inevitabilele probleme legate
de izolaþia fonicã, datorate alcãtuirii necorespunzãtoare,
execuþiei greºite sau subdimensionãrii acustice, rezultat
al nerespectãrii reglementãrilor din C125 – Normativ
privind protecþia la zgomot.
SOLUÞII DE ÎMBUNÃTÃÞIRE
A PERFORMANÞELOR ACUSTICE
În cazul sistemelor de tipul masã-resort-masã, se
remarcã o serie de metode de îmbunãtãþire a comportamentului la zgomot. Astfel: masa elementelor despãrþitoare, distanþa dintre plãci, tipul de profile, materialul
folosit la umplerea interspaþiului, gradul de umplere al
interspaþiului pot fi alese pentru a obþine o izolaþie fonicã
amelioratã.
Douã dintre metodele menþionate sunt deosebit de
eficiente, fiind legate de tipul materialului folosit ºi de
grosimea acestuia.
În cazul materialului de umplere, cel mai important
fenomen care genereazã reducerea zgomotului este frecarea interioarã a particulelor. S-a stabilit, prin
mãsurare, în baza unor serii de studii desfãºurate în
Germania, Franþa ºi Suedia, cã efectul pozitiv, de creºtere
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a izolaþiei fonice a structurilor de tip masã-resort-masã
prin folosirea unor materiale cu o rezistivitate la flux de
aer mai mare (prin creºterea densitãþii), este limitat la
valoarea de 5 kPa s/m2. Sub aceastã valoare diferenþele
de izolaþie sunt foarte mari, în timp ce folosirea unor
materiale cu o rezistivitate mai mare de 5 kPa s/m2
aduce aporturi insignifiante, aºa cum se poate observa
ºi în figura 1.
Cea de-a doua modalitate de îmbunãtãþire a performanþelor de izolare a pereþilor de compartimentare se
referã la gradul de umplere cu vatã mineralã a cavitãþii
dintre cele douã plãci de gips-carton. Dublarea grosimii
stratului de vatã aduce o creºtere medie de 5 dB a performanþelor de izolare fonicã. În figura 2 este prezentatã
variaþia indicelui de izolare la zgomot aerian RW în raport
cu grosimea stratului din vatã mineralã de sticlã pentru
un perete de gips-carton, cu o placare de 9,5 mm pe un
profil de 80 mm. Din grafic, se observã cã cea mai bunã
izolaþie se obþine în cazul umplerii complete a cavitãþii cu
vatã mineralã.
®
continuare în pagina 40

Fig. 1

Fig. 2
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Tabelul 1: Produsele AKUSTO
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PRODUSELE AKUSTO
Familia de produse Akusto a fost special dezvoltatã
pentru izolarea fonicã ºi termicã a pereþilor de compartimentare din gips-carton, fiind disponibilã sub formã de
saltele rulate din vatã mineralã de sticlã. Caracteristicile
termo ºi fonoizolatoare ale produselor derivã din însãºi
tehnologia utilizatã la realizarea lor, care permite
obþinerea unei împâslituri omogene din fibre de sticlã, cu
înglobarea unui volum mare de aer între ele, acesta fiind
împiedicat sã circule liber. Filarea materialului la temperaturi de circa 900 0C, în fibre cu grosimi de câþiva
microni, precum ºi utilizarea unor lianþi speciali permit
obþinerea unui material cu o elasticitate deosebitã, cu o
rezistivitate la flux de aer >5 kPa s/m2 ºi cu un coeficient de conductivitate termicã „λ“ = 0,039 W/m · K.
Produsele Akusto sunt disponibile în grosimi identice
cu cele ale profilelor de instalare ale pereþilor de gipscarton, respectiv 50 mm, 75 mm ºi 100 mm. Acest lucru
permite alegerea soluþiei optime pentru o umplere completã a interspaþiului dintre plãci, realizând o maximizare
a izolaþiei fonice la zgomot aerian în raport cu criteriul
„gradul de umplere al interspaþiului“.
Având lãþimea 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, obþinându-se o izolare completã ºi uniformã a interspaþiului
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existent între foile de gips-carton.
Datoritã acestei caracteristici a produsului este evitatã crearea de spaþii
incomplet izolate, care ar putea
reduce performanþa finalã a structurii.
O altã caracteristicã importantã a
produselor din familia Akusto este
rezistivitatea la flux de aer. În cazul de
faþã, aceasta este mai mare decât
valoarea limitã de 5 kPa s/m2 ºi asigurã un aport optim de izolare în cazul
structurilor de tip masã-resort-masã.
Acest efect este obþinut printr-o maximizare a disipãrii energiei sonore prin
frecare internã ºi realizeazã, implicit,
reducerea zgomotului transmis.
Combinarea rezistivitãþii la trecerea
fluxului de aer cu un coeficient de elasticitate dinamicã optim (Ed ≈ 117 kPa)
genereazã o modificare a frecvenþei
de rezonanþã a întregului sistem în
sensul diminuãrii acesteia ºi al scoaterii sale în afara spectrului de audibilitate, rezultând o îmbunãtãþire
suplimentarã a izolaþiei fonice.
Gabriel GOLUMBEANU
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Drumul Naþional DN 7C - Transfãgãrãºan
Consilier Construct membrã a grupului PÖYRY, companie având ca obiect principal de activitate proiectarea, consultanþa ºi asistenþa tehnicã în domeniul construcþiilor civile ºi industriale, îºi desfãºoarã activitatea atât pe plan
intern, cât ºi pe plan extern, în strânsã corelare cu strategia de dezvoltare a pieþei serviciilor, adaptându-se permanent
cerinþelor impuse de integrarea României în Uniunea Europeanã. Societatea utilizeazã programe moderne de
proiectare cu tehnicã de calcul adecvatã ºi personal de înaltã calificare, beneficiind în acelaºi timp de un management
curajos ºi eficient. Din 1995, de când a fost înfiinþatã, pânã în prezent, noua membrã a grupului finlandez PÖYRY, organizaþia privatã Consilier Construct a cucerit progresiv pieþe din diferite sectoare ale construcþiilor, impunându-se ca
un furnizor reputat de servicii profesioniste ºi, de la an la an, tot mai diversificate. În ultimii ani, numeroase proiecte cu finanþare naþionalã, europeanã ºi internaþionalã - care au avut ca principal obiect proiectarea, consultanþa, asistenþa tehnicã sau protecþia mediului, s-au derulat sub sigla Consilier Construct, cu cele mai bune rezultate.
Un proiect realizat la nivel naþional,
solicitat de cãtre autoritãþile locale este
Servicii întocmire documentaþie
tehnicã DN 7C km 117 + 000 – 140 + 000.
Amplasamentul este situat pe DN 7C,
drum care face legãtura între judeþul
Argeº ºi Sibiu pe Transfãgãrãºan, în
regiunea Sud Muntenia ºi Centru. Sectorul
de drum începe pe Bâlea Lac iar pe sectorul dintre km 117 + 000 – km 140 + 000,
se regãsesc un numãr de 14 poduri.
Drumul Naþional DN 7C – Transfãgãrãºan este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri naþionale datoritã
complexitãþii sale. Consilier Construct a
elaborat documentele necesare pentru a

obþine avize, acorduri, proiect de autorizaþie pentru construcþie, certificat de
urbanism, documente exproprieri, studiu
de fezabilitate, studiu de impact, studii
topo, geo, investigaþii rutiere, calculul ºi
dimensionarea structurii rutiere, documentaþie topograficã, analiza cost –
beneficiu, caiete. Obiectivul general al
proiectului este reabilitarea adecvatã a
situaþiei din teren care sã asigure circulaþia în condiþii de securitate ºi confort a
turiºtilor ºi localnicilor.
Adaptarea soluþiilor tehnice la nivelul
cerut de investitor, armonizarea soluþiilor
tehnice cu legislaþia în vigoare din
România, dar ºi apropierea de condiþiile

impuse prin legislaþia europeanã, toate
acestea, în ansamblu, reprezintã elemente
care aratã cã prin tot ceea ce face, compania CONSILIER CONSTRUCT, membrã
a grupului PÖYRY, contribuie activ la
crearea unui mediu competitiv ºi calitativ
pe piaþa serviciilor de consultanþã ºi
proiectare în construcþii.
Consilier Construct, membrã a grupului
PÖYRY, a fost ºi este, pe parcursul a
peste un deceniu de existenþã, o
prezenþã vie, activã ºi prestigioasã în viaþa
economicã a þãrii, având un rol important
în implementarea ºi asigurarea tehnologiilor noi în domeniul construcþiilor. 

CERTIFICAREA CALIFICÃRII TEHNICO-PROFESIONALE
A OPERATORILOR ECONOMICI DIN CONSTRUCÞII
Proiect de hotãrâre
Proiectul de hotãrâre elaborat de cãtre MDLPL în colaborare cu ARACO este redactat în forma finalã ºi se aflã
în circuitul de avizare.
Dupã aproape patru ani de dezbateri ºi negocieri în care ARACO a avut un rol important, apreciem cã forma actualã
– prezentatã în continuare – elaboratã ºi însuºitã de autoritate, rãspunde normelor ºi practicilor europene, precum ºi
majoritãþii propunerilor noastre ºi anume:
z evaluarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor economici se face ºi de cãtre asociaþiile patronale/profesionale de profil desemnate de autoritate ca organisme de evaluare (art. 7 din HG);
z certificatele de calificare tehnico-profesionale, emise de ARACO pânã la intrarea în vigoare a hotãrârii –
01.01.2010, îºi menþin valabilitatea în cadrul termenului acordat, prelungirea valabilitãþii acestora urmând sã se
facã în condiþiile hotãrârii;
z s-a acceptat ca Lista lucrãrilor de construcþii pentru care se face certificarea sã fie Nomenclatorul domeniilor
din codul CAEN.
Executivul ARACO, în calitate de prezent ºi viitor organism de evaluare, va lua mãsurile ce se impun pentru
organizarea ºi echiparea tehnico-profesionalã a procesului de evaluare, conform „Cerinþelor pentru organismele
de evaluare” prevãzute în hotãrâre.
Societãþile membre ARACO pot sã-ºi pregãteascã ºi sã prezinte cererile ºi documentaþiile pentru certificarea
calificãrii tehnico-profesionale, deoarece, conform hotãrârii, începând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea
contractãrii de lucrãri de construcþii, operatorii vor avea obligaþia de a prezenta aceste certificate a cãror
eliberare va conduce la costuri mai ridicate ºi perioade mai lungi de aºteptare.
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituþia
României, republicatã, în aplicarea prevederilor art. 14,
22 ºi 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile ulterioare, Guvernul României
adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. - În aplicarea prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, operatorii economici în construcþii,
persoane juridice clasificate conform cod CAEN pentru
derularea de activitãþi din domeniul construcþiilor ºi persoane fizice autorizate pentru activitãþi de execuþie
ºi/sau de proiectare în construcþii, denumiþi în continuare
operatori, au obligaþia sã asigure nivelul de calitate a
lucrãrilor corespunzãtor cerinþelor esenþiale de calitate,
ca mãsurã de protecþie a investitorului / proprietarului /
beneficiarului, care are calitatea de consumator în
domeniul construcþiilor.
Art. 2. - (1) Certificarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor prevãzuþi la art.1, reprezintã confirmarea recunoaºterii capabilitãþii acestora de a executa

lucrãri de construcþii pe teritoriul României, la nivelul
minim de performanþã corespunzãtor cerinþelor esenþiale
de calitate prevãzute de lege, corespunzãtor tuturor
etapelor de existenþã a construcþiilor. Lista lucrãrilor de
construcþii pentru care se face certificarea calificãrii tehnicoprofesionale a operatorilor se prezintã în Anexa nr. 1.
Operatorii economici certificaþi se clasificã pe
domeniile de activitate menþionate în Anexa nr. 1, pe
tipuri de performanþã, dupã capacitatea tehnicã ºi dupã
mãrimea contractelor pentru care au competenþa de a le
prelua spre execuþie.
(2) Certificarea calificãrii tehnico-profesionale a
operatorilor privind capacitatea acestora de asigurare a
nivelului de calitate prevãzut la alin. (1) se face în baza
procedurilor de certificare prevãzute prin prezenta
hotãrâre ºi se dovedeºte prin certificatul de calificare
tehnico-profesionalã, emis în condiþiile prezentei hotãrâri.
(3) Odatã cu obþinerea certificãrii calificãrii tehnicoprofesionale, operatorii se înregistreazã în scopul publicitãþii competenþei lor în vederea realizãrii de construcþii
continuare în pagina 46 ®
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Anexa nr. 1
PROIECT
LISTA
lucrãrilor de construcþii pentru care se face certificarea calificãrii tehnico-profesionale
a operatorilor economici din construcþii

N.B.
z n.c.a. - neclasificate altundeva;
z detalierea nomenclatorului domeniilor de certificare se face în Normele de aplicare a regulamentului privind certificarea
calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor economici din construcþii.
continuare în pagina 48 ®
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corespunzãtoare cerinþelor esenþiale de calitate a construcþiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995,
pentru protejarea vieþii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societãþii ºi a mediului, completatã ºi modificatã prin
Legea nr. 123/2007.
(4) Certificarea calificãrii tehnico-profesionale prevãzutã la alin. (1) poate fi obþinutã ºi la solicitarea unor
asociaþii legal constituite între cel puþin doi operatori,
având profiluri de activitate complementare în domeniul
construcþiilor.
Art. 3. - Pentru certificarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor se parcurg etapele prezentate în
Anexa nr. 2, dupã cum urmeazã:
a) evaluarea activitãþii operatorilor ºi întocmirea
rapoartelor de evaluare;
b) emiterea certificatelor, în baza rapoartelor de
evaluare;
c) înscrierea în Registrul operatorilor economici
în construcþii certificaþi.
Art. 4. - Structura instituþionalã prin care se deruleazã operaþiunile de certificare a calificãrii tehnicoprofesionale a operatorilor cuprinde:
a) Autoritatea în domeniul construcþii;

b) Consiliul Naþional de Certificare a Calificãrii
Tehnico-profesionale a Operatorilor Economici din
Construcþii;
c) Oficiul Consiliului Naþional de Certificare a Calificãrii Tehnico-Profesionale a Operatorilor Economici din
Construcþii;
d) Organismele de evaluare.
Art. 5. - (1) Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice
ºi Locuinþelor, denumit în continuare autoritate, prin
atribuþiile legale de reglementare ºi monitorizare în
domeniul construcþii asigurã cadrul normativ necesar ºi
coordoneazã activitatea de certificare a calificãrii
tehnico-profesionale a operatorilor.
(2) Autoritatea emite / suspendã / extinde / restrânge
/ retrage, dupã caz, certificatele de calificare tehnicoprofesionalã ºi înfiinþeazã ºi gestioneazã Registrul
operatorilor economici în construcþii certificaþi, prevãzut la art. 3 lit. c), denumit în continuare Registrul.
(3) Registrul organizeazã pe secþiuni, în funcþie de
nomenclatorul competenþelor acordate la certificare, ºi
are caracter public.
Art. 6. - (1) Se constituie, în subordinea autoritãþii,
Consiliul Naþional de Certificare a Calificãrii Tehnico-Profesionale a Operatorilor Economici din Construcþii, denumit în continuare Consiliul Naþional de Certificare,

Anexa nr. 2

continuare în pagina 50 ®
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organ de specialitate fãrã personalitate juridicã finanþat
din venituri proprii.
(2) Consiliul Naþional de Certificare are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) analizarea ºi propunerea spre recunoaºtere de
cãtre Autoritate a organismelor de evaluare;
b) urmãrirea activitãþii organismelor de evaluare cu
privire la activitatea de monitorizare a operatorilor,
respectiv fundamentarea ºi transmiterea la autoritate a
propunerii pentru menþinerea / extinderea / restrângerea / suspendarea / retragerea recunoaºterii acestora, dupã caz;
c) analizarea rapoartelor de evaluare ºi emiterea
propunerii cu privire la admiterea / returnarea pentru
completare / respingerea propunerilor de emitere a certificatelor de atestare a calificãrii tehnico-profesionale a
operatorilor cuprinse în rapoartele de evaluare în vederea emiterii de cãtre autoritate a deciziei cu privire la
certificare.
(3) Consiliul Naþional de Certificare are în componenþã 15 membri, reprezentanþi desemnaþi de cãtre
autoritate, Inspectoratul de Stat în Construcþii, asociaþiile patronale ºi profesionale, universitãþi din construcþii,
organisme de evaluare, ministere, precum ºi de alte
autoritãþi ale administraþiei publice centrale interesate.
Reprezentantul autoritãþii îndeplineºte funcþia de
preºedinte al Consiliului Naþional de Certificare. Oficiul
Consiliului Naþional de Certificare este condus de cãtre
un director ºi max. 10 membri care asigurã activitatea de
analizã, planificare a ºedinþelor Consiliului Naþional de
Certificare, asigurând totodatã interfaþa între organismele de evaluare, Consiliu Naþional de Certificare ºi
autoritate. Cerinþele care trebuie îndeplinite de organismele de evaluare sunt stabilite în Regulamentul privind
certificarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor
economici din construcþii.
(4) Finanþarea activitãþii Consiliului Naþional de Certificare se face din resurse proprii, pe bazã de norme stabilite prin Regulamentul privind certificarea calificãrii
tehnico-profesionale a operatorilor, aprobat de autoritate.
(5) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Consiliului Naþional de Certificare, precum ºi normele pe
baza cãrora se face finanþarea activitãþii acestuia, se
aprobã de autoritate.
Art. 7 - (1) Evaluarea calificãrii tehnico-profesionale a
operatorilor se face de cãtre organismele de evaluare,
persoane juridice de drept public sau privat, asociaþii
patronale/profesionale de profil specializate, în domeniul

construcþiilor, competenþe pentru derularea de activitãþi
de evaluare a calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor, recunoscute de cãtre Autoritate, la propunerea
Consiliului Naþional de Certificare. Criteriile de evaluare
a operatorilor sunt stabilite în Regulamentul privind certificarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor
economici din construcþii.
(2) Organismele de evaluare întocmesc rapoarte de
evaluare a calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor
economici din construcþii, care stau la baza emiterii certificatului de calificare tehnico-profesionalã, în baza
Procedurii de evaluare aprobatã prin ordin al autoritãþii.
Art. 8. - (1) Certificatul de calificare tehnico-profesionalã a operatorilor are o valabilitate de 5 ani. La expirarea
termenului de valabilitate a certificatului, operatorul
poate cere prelungirea valabilitãþii acestuia, pentru o
nouã perioadã de 5 ani, în baza aplicãrii unei noi proceduri de evaluare, în condiþiile prezentei hotãrâri.
(2) Dupã obþinerea certificatului de calificare tehnicoprofesionalã, operatorii au obligaþia potrivit legii, sã
menþinã nivelul de competenþã certificat, pe toatã durata
de valabilitate a certificatului, sub sancþiunea de restrângere / suspendare ori a retragerii acestuia, dupã caz,
care se aplicã de cãtre autoritate pe baza propunerii
Consiliului Naþional de Certificare.
(3) Monitorizarea ºi evaluarea activitãþii operatorilor
dupã certificare, precum ºi formularea propunerilor de
sancþionare, în conformitate cu prevederile alin. (2), se
face de cãtre organismele de evaluare ca urmare a acþiunilor de supraveghere conform cu programul anual de
supraveghere propus de Consiliul Naþional de Certificare ºi aprobat de Autoritate.
(4) Criteriile privind monitorizarea activitãþii operatorilor în cadrul acþiunilor prevãzute la alin.(3) se stabilesc
prin Procedura pentru evaluarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor de cãtre organismele de evaluare,
care se aprobã prin ordin al autoritãþii.
(5) Certificatul de calificare tehnico-profesionalã, în
cazul participãrii operatorului la atribuirea prin licitaþie
publicã a unui contract de lucrãri, poate înlocui documentele edificatoare de eligibilitate privind:
a) situaþia personalã a candidatului sau a ofertantului,
prin care se fundamenteazã cã operatorul certificat este
eligibil ºi nu se încadreazã în niciuna din prevederile
care conduc la excluderea acesteia din procedura de
atribuire a contractului de achiziþie publicã;
continuare în pagina 52 ®
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b) capacitatea tehnicã ºi/sau profesionalã a operatorului;
c) standardele de asigurare a calitãþii;
d) standardele de protecþie a mediului.
Art. 9. - (1) Certificatele de calificare tehnico-profesionalã, emise de Asociaþia Românã a Antreprenorilor
din Construcþii - ARACO, pânã la data apariþiei prezentei
hotãrâri, care respectã cerinþele cuprinse în aceasta, îºi
menþin valabilitatea în cadrul termenului acordat, prelungirea valabilitãþii acestora urmând sã se facã în condiþiile
prezentei hotãrâri.
Înscrierea în Registrul operatorilor economici certificaþi, a operatorilor economici din alte state, cu care s-au
încheiat acorduri de recunoaºtere a certificatelor de calificare profesionalã se face în baza listelor oficiale transmise de autoritatea în construcþii din statele respective.
(2) În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri, toþi operatorii prevãzuþi la art. 1 au
obligaþia de a obþine Certificatul de calificare tehnicoprofesionalã.
Art. 10. - (1) Se aprobã Regulamentul privind certificarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor
economici din construcþii, denumit în continuare
Regulament, prevãzut în Anexa nr. 3, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Regulamentul stabileºte cadrul normativ unitar
pentru certificarea calificãrii tehnico-profesionale a
operatorilor.
(3) Prevederile regulamentului se aplicã de cãtre toþi
operatorii, cu activitate de proiectare ºi/sau de execuþie, precum ºi de serviciile specializate în construcþii
atât din România, cât ºi din statele membre ale Uniunii
Europene, care deruleazã activitãþi în domeniul construcþiilor în România, precum ºi de cãtre factorii implicaþi în activitatea privind atribuirea contractelor de
achiziþie publicã de lucrãri.
(4) Finanþarea activitãþilor de evaluare ºi de certificare se suportã, defalcat, de cãtre fiecare solicitant,
operator sau asociaþie de operatori, cheltuielile implicate de acþiunea de certificare sunt de natura cheltuielilor deductibile.
Art. 11. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în
vederea contractãrii de lucrãri de construcþii încadrate,
potrivit legii, în categoriile de importanþã excepþionalã
(A) ºi deosebitã (B) pentru a putea opera pe piaþã, operatorii au obligaþia de a prezenta Certificatele de calificare tehnico-profesionalã ºi dovada înscrierii în „Registrul
operatorilor economici din construcþii certificaþi“.
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(2) Pentru contractarea lucrãrilor de construcþii
încadrate, potrivit legii, în categoriile de importanþã normalã (C) precum ºi în categoria de importanþã redusã
(D) prezentarea Certificatelor de calificare tehnico-profesionalã ºi a dovezii de înscriere în „Registrul operatorilor
economici din construcþii certificaþi” nu sunt obligatorii,
dar investitorul / proprietarul / beneficiarul, dupã caz, are
dreptul de a solicita prin caietele de sarcini prezentarea
certificatului de atestare a calificãrii tehnico-profesionale
de cãtre participanþi la contractarea lucrãrilor de construcþii. Categoriile de importanþã a construcþiilor sunt
definite în Metodologia de stabilire a categoriilor de
importanþã a construcþiilor aprobatã prin Ordinul
M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995 ºi publicatã în Buletinul
Construcþiilor nr. 4 din 1996 editat de INCERC din coordonarea M.D.L.P.L.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea
contractãrii de lucrãri de construcþii ce se finanþeazã din
fonduri publice, respectiv buget de stat, bugete locale,
fonduri comunitare ºi credite externe, pentru toate categoriile de importanþã (A) - (D) stabilite potrivit legii, operatorii au obligaþia de a prezenta Certificatele de
atestare a calificãrii tehnico-profesionale ºi dovada
înscrierii în Registrul operatorilor economici în construcþii certificaþi.
Art. 12 - (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, autoritatea va aproba, prin
ordin, urmãtoarele acte subsecvente de aplicare a
prezentei hotãrâri:
a) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Consiliului Naþional de Certificare, precum ºi normele pe
baza cãrora se face finanþarea activitãþii acestuia;
b) Procedura pentru recunoaºterea organismelor de
evaluare;
c) Procedura pentru evaluarea calificãrii tehnico-profesionale a operatorilor de cãtre organismele de evaluare. 
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NOI TENDINÞE ÎN ARHITECTURA MODERNÃ CONTEMPORANÃ
Sisteme complete din aluminiu ALUPROF,
pentru uºi ºi ferestre rezistente la foc/fum
ing. Carmen PASCU - ALUPROF SYSTEM ROMANIA
Noile tendinþe în arhitectura modernã contemporanã sunt puse în practicã, în general, printr-o combinare deosebitã ºi îndrãzneaþã a sticlei cu aluminiul. Fie cã este vorba de proiecte moderne, care conþin
suprafeþe vitrate de diferite dimensiuni, fie cã este vorba de reabilitarea unor obiective, recomandãrile specialiºtilor din construcþii sunt ca pe lângã design, coloristicã, durabilitate, siguranþã în exploatare, construcþiile sã fie prevãzute ºi cu elemente rezistente la foc ºi fum.
Execuþia sau reabilitarea acestor construcþii, dupã prelucrarea ºi folosirea sistemelor din aluminiu pentru
realizarea unui perete cortinã de tip clasic sau structural, ori pentru realizarea uºilor ºi ferestrelor clasice,
presupune ºi prelucrarea sistemelor pentru uºi rezistente la foc ºi fum pânã la un anumit numãr de minute.
Sistemele complete din aluminiu
Aluprof, pentru uºi ºi ferestre, sunt
disponibile în mai multe tipuri, în
funcþie de domeniul de utilizare ºi de
cerinþele specifice legate de funcþionalitate, esteticã, izolare termicã,
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clasa de rezistenþã împotriva efracþiilor, etanºeitate la fum sau rezistenþã la foc. Printre acestea veþi putea
gãsi sisteme fãrã izolare termicã,
utilizate la realizarea compartimentãrilor interioare: MB-45, Spectral 45,

soluþii care se bazeazã pe sistemele
cu izolare termicã: MB-60, MB-70,
MB-59S, Spectral 60, sisteme pentru
compartimentãri speciale împotriva
incendiilor MB-78EI, precum ºi sisteme pentru închiderea balcoanelor
MB-23P.
Acoperind o gamã variatã de
lucrãri, sistemele de profile din
aluminiu Aluprof oferã multiple
posibilitãþi de rezolvare a cerinþelor
arhitecturale actuale.
Unele dintre obiectivele nou realizate sau reabilitate în Bucureºti, în
ultimii ani, au elemente de protecþie
împotriva focului ºi a fumului, realizate cu sistemul din aluminiu Aluprof
MB-78EI. Sistemul MB-78EI se caracterizeazã atât prin etanºeitate la
fum, cât ºi prin izolare împotriva
incendiilor. Acesta îndeplineºte
cerinþele celor mai riguroase norme
europene din domeniul construcþiilor
specifice zonelor periclitate de
incendiu – în porþiunile prevãzute
pentru evacuarea persoanelor, dar ºi
a bunurilor. Utilizarea sistemului din
aluminiu MB-78EI este recomandatã
atât pentru realizarea compartimentãrilor interioare, cât ºi a celor exterioare împotriva incendiilor, pentru
uºi cu una sau douã foi. Rezistenþa
la incendiu este specificatã de coeficientul EI urmat de douã cifre: 15;
30; 45; 60, cifre care reprezintã
numãrul de minute pânã la care este
asiguratã rezistenþa.
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ALUPROF SYSTEM ROMANIA
pe baza sistemului modern MB-78EI,
care cuprinde elemente de protecþie
împotriva focului ºi a fumului, are
numeroase lucrãri terminate sau în
curs de execuþie în Bucureºti dintre
care: Twin Tower Pipera I ºi Twin Tower
Pipera II, Sediul Poliþiei Capitalei,
Sediul Poliþiei Circulaþiei, International
Leasing, Hotel Dominion, Centrul
Comercial Ghencea etc.
Libertatea alegerii, armonia, extravaganþa ºi în acelaºi timp simplitatea
ºi eleganþa pot fi exprimate ºi realizate cu soluþiile oferite de sistemele
ALUPROF. 
Coeficientul de rezistenþã la
incendiu EI15, EI30, EI45 sau EI60,
este în conformitate cu normele
internaþionale în vigoare PN-B02851-1:1997 ºi PN-EN 135012:2005. Sistemul MB-78EI este, în
mare parte, asemãnãtor cu sistemele standard de ferestre ºi uºi
ale firmei ALUPROF MB-45, MB-60
ºi MB-70, având comune unele
detalii, feronerii, metode de prelucrare º.a.m.d.
„Construcþia sistemului MB-78 EI
este bazatã pe profile din aluminiu
izolate termic. Adâncimea de construcþie a secþiunilor este de 78 mm.
Acest tip de profil este caracterizat
de un coeficient scãzut de transmitere a cãldurii, „U“, datoritã utilizãrii, printre altele, a barierelor
termice special profilate cu lãþimea
de 34 mm. Sistemul permite instalarea sticlei tipice, rezistente la foc,
de anumite clase, grosimea de umplere fiind între 8 ºi 49 mm.
Cu acest sistem pot fi realizate,
de asemenea, în mai multe variante,
ºi construcþii rezistente la fum.
Cercetãrile efectuate la Institutul
Tehnicilor de Construcþie din Varºovia
(ITB) au dovedit cã produsele realizate cu acest sistem se caracterizeazã, de asemenea, ºi printr-o
foarte bunã izolare acusticã, de
pânã la 40dB. Sistemul MB-78 EI a
trecut cu rezultat pozitiv testele de la
Institutul de Tehnici de Construcþie –
ITB ºi posedã Aprobarea Tehnicã a
ITB cu nr. AT-15-6006/2003, dar ºi
Certificatul nr. ITB-642/W/03“ precizeazã domnul Alexandru Burcea,
directorul general al firmei Aluprof
System Romania.
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Buldozerul Komatsu D51-22
PREMIUL DE ARGINT PENTRU EXCELENÞÃ ÎN DESIGN
Komatsu Ltd. (Preºedinte ºi CEO: Kunio Noji) a anunþat cã Buldozerul Komatsu D51 EX/PX-22, din clasa
medie, a câºtigat Medalia de Argint la PREMIILE INTERNAÞIONALE DE EXCELENÞÃ ÎN DESIGN (IDEA)
2008, cel mai prestigios program de acest gen din Statele Unite.
IDEA este un program sponsorizat de cãtre IDSA –
Uniunea Designerilor Industriali din America ºi
BusinessWeek. Cunoscut ca fiind cel mai prestigios program din SUA, þinut anual, IDEA se dedicã încurajãrii,
dezvoltãrii mediului de afaceri ºi înþelegerii publice a
valorii ºi importanþei designului industrial atât în interiorul
cât ºi în afara graniþelor SUA.
Designul buldozerului Komatsu D51 a fost onorat la
categoria „Comercial ºi Industrial“ pentru forma capotei
motorului foarte înclinatã.
Potrivit declaraþiilor de la IDEA privitoare la acest
premiu, designul capotei buldozerelor Komatsu D51EX-22
ºi D51PX-22 este „o caracteristicã unicã ce permite
operatorului sã vadã obiectele poziþionate foarte
aproape de lama utilajului“. Cresc astfel foarte mult
siguranþa operatorului ºi eficienþa în lucru. Acest nou
design face ca buldozerul D51EX/PX-22 sã fie cel mai
modern din clasa sa la aceastã orã din lume.
Buldozerele Komatsu D51 EX-22 ºi D51 PX-22 sunt
utilaje de dimensiuni medii folosite în construcþii, la
pregãtirea terenurilor, la construcþii de clãdiri, lucrãri
forestiere, utilitare ºi cariere. Dotate cu motorul Komatsu
tip SAA6D107E-1 cu o capacitate de 6,69 l, cu un consum foarte redus de combustibil ºi certificate din punct
de vedere al emisiilor poluante conform EPA TIER III,
buldozerele Komatsu D51 dezvoltã o putere de 130 CP
la 2.200 rot/min ºi au o masã operaþionalã între 12.700
ºi 13.100 kg în funcþie de versiune.
În timp ce, în cazul buldozerelor tradiþionale, capota
motorului împiedica vizibilitatea din cabinã asupra frontului utilajului, D51 PX permite operatorului sã vadã
permanent întreaga lamã a buldozerului.
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Cele douã versiuni D51 EX ºi D51 PX oferã clienþilor
toate opþiunile necesare pentru fiecare aplicaþie în parte.
Komatsu Ltd. este unul dintre principalii producãtori ºi
distribuitori de echipamente de construcþii, miniere ºi utility.
Vânzãrile anuale ale Komatsu depãºesc 22 mld de
dolari. Prin reþeaua sa de distribuþie, Komatsu oferã piese
de schimb originale ºi programe diversificate de service
furnizând clienþilor sãi, de aproape un secol, o calitate
excelentã ºi produse de încredere.
Programul IDEA (Premiile Internaþionale de Excelenþã
în Design) este prima competiþie care premiazã excelenþa
în design a utilajelor, ecodesign, design în interacþiune,
strategie, cercetare ºi concept. IDEA a fost cunoscut
iniþial drept “Premiile pentru excelenþã în designul
industrial”. Numele programului a fost schimbat în anul
2007 pentru a empatiza cu targetul ºi influenþele sale
internaþionale. 
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15 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Stop risipei energetice!
Fie cã este iarnã sau vreme caldã, pe an ce trece problema economisirii energiei
ºi pe aceastã cale a resurselor din ce în ce mai limitate pune, cum se spune,
specialiºtii la „treabã” pentru a gãsi soluþii ºi produse noi care prin funcþionalitatea
lor sã reuºeascã un astfel de demers. Este ºi exemplul oferit de firma Grundfos care
printr-o reuºitã campanie promoþionalã efectuatã chiar la producãtor acasã a pus la
dispoziþia presei cele mai noi ºi convingãtoare informaþii.
Compania a fost fondatã în anul
1945 de Poul Due Jensen, iar din
1967 este cunoscutã sub numele de
Grundfos. Astãzi, Grundfos înseamnã
fabrica ºi birourile centrale de la
Bjerringbro, Danemarca, ºi cele 72 de
companii aflate în 41 de þãri. Grundfos
este prima companie producãtoare de
echipamente de pompare acreditatã
ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001 ºi
EMAS (Eco Management System) ºi
acoperã aproximativ jumãtate din
cererea de pompe de circulaþie de pe
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piaþa mondialã, fiind recunoscutã
pentru siguranþa, credibilitatea ºi
capacitatea sa de inovaþie, reputaþie
concretizatã în îmbunãtãþirea ºi
înnoirea permanentã a performanþelor
produselor sale.
În 2007, Grundfos a lansat cea mai
nouã ºi eficientã pompã din gama
pompelor mici de circulaþie (destinate
consumatorilor casnici). Alpha2 reprezintã o nouã generaþie de pompe de
circulaþie care se încadreazã în clasa
A de consum energetic. Aceastã
pompã întruneºte un raport optim
cost-eficienþã-calitate, ceea ce a fãcut
ca în martie 2008, sã fie recompensatã cu premiul „Cel mai eficient
din punct de vedere energetic“ în
cadrul proiectului european Energy+
Pumps. Proiectul este menit sã promoveze dezvoltarea ºi utilizarea pompelor de circulaþie ultraperformante în
scopul reducerii semnificative a emisiilor de CO 2 . Recompensarea pompei Alpha2 cu douã din cele trei premii
acordate în acest an este justificatã
dacã luãm în considerare caracteristicile noului produs Grundfos.

Deºi este mai compact ºi extrem
de uºor de folosit, Alpha2 s-a dovedit a
fi mai eficient decât orice altã pompã
existentã pe piaþã. Încadrându-se în
clasa energeticã A, poate economisi
pânã la 10% din totalul energiei consumate în mod normal într-o gospodãrie,
datoritã capacitãþii de a se adapta
nevoilor variabile ale casei. Beneficiind de funcþia AutoAdapt, Alpha2,
(disponibilã pânã nu de mult doar pentru aplicaþii industriale la Grundfos
Magna), este în mãsurã sã analizeze
modelul de consum ºi sã ajusteze
automat ieºirile în funcþie de cerere,
luând în calcul inclusiv variaþia de temperaturã de la un anotimp la altul.
Rezultã astfel un confort optim al utilizatorilor ºi cel mai mic consum de
energie posibil.
Campania de marketing desfãºuratã de Grundfos în 15 state europene,
începând cu luna august 2008 ºi care
va dura pânã în martie 2009, are ca
motto „Atingerea imposibilului“ în
scopul de a arãta lumii resorturile
care-i determinã pe specialiºtii companiei daneze sã inoveze. Pe lângã
promovarea produselor de top Alpha2
ºi Magna, campania aduce în atenþia
pieþei ºi alte produse, subiecte ºi
evenimente de interes pentru distribuitori, instalatori ºi consumatorii
finali. „Sunt foarte încrezãtor cã publicul þintã va înþelege mesajul nostru ºi
se va apropia de el. Gamele Alpha2 ºi
Magna, de clasã A, sunt surprinzãtoare prin performanþele lor ºi prin confortul pe care-l oferã - iar grafica ºi
tonul noii noastre campanii sunt,
sperãm, pe cât de interesante, pe atât
de inovatoare, determinându-i pe
clienþii noºtri sã conºtientizeze valoarea produselor ºi importanþa economisirii energiei“ a declarat Henrik
Kjeldgaard, Business Development
Manager la Grundfos. 
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TIWODUR
Produs predozat pentru ecrane de etanºare
Mihalache PÃUN, Elvira DUMITRESCU, Gabriela ANDRIEª
Lucrãrile de construcþii pe terenuri dificile sunt din ce în ce mai numeroase. Asemenea construcþii, la
care se adaugã cele hidrotehnice, sunt expuse, pe lângã solicitãrile obiºnuite, la acþiunea apei. Acþiunea
fizicã a apei, mai ales a celei în miºcare, se manifestã asupra terenului de fundare. Circulaþia apei duce la
antrenarea particulelor necoezive ºi la degradarea suportului de fundare. Ca urmare, se afecteazã stabilitatea construcþiilor. Existenþa apei ºi formele sub care se gãseºte ea în pãmânt sunt condiþionate în mare
mãsurã de natura terenului. Apa poate fi legatã sau absorbitã, respectiv apã capilarã ºi apã liberã.
Aºadar, construirea pe terenuri dificile necesitã mãsuri speciale, concretizate în investiþii suplimentare,
pentru construcþii, pentru asigurarea longevitãþii ºi fiabilitãþii funcþionale a clãdirilor.
Subestimarea multitudinii de probleme pe care le genereazã construirea pe astfel de terenuri poate
conduce în final la mari prejudicii economice.
Pentru terenurile tasabile, între
mãsurile radicale care trebuie adoptate sunt cele de realizare a unor
game largi de lucrãri subterane ca:
z executarea pereþilor – ecrane
de etanºare ºi de protecþie a construcþiilor ºi a mediului – prin
tehnologia pereþilor subþiri sau a
pereþilor mulaþi;
z umplerea de goluri la lucrãrile
subterane;
z executarea pereþilor de incintã
pentru lucrãri de fundaþii speciale;
z umplerea golurilor la: canale,
trasee de þevi etc.;
z executarea lucrãrilor de injectare pentru consolidãri.
Unul din materialele care poate
contribui la asigurarea rezistenþei ºi
stabilitãþii construcþiilor (clãdiri,
construcþii industriale, lucrãri inginereºti ºi de artã, drumuri ºi poduri
etc.) este TIWODURUL.
Lucrãrile speciale subterane
la care se utilizeazã produsele
TIWODUR sunt ecranele de
etanºare ºi de protecþie, lucrãrile de
îmbunãtãþire ºi consolidare a
terenurilor, umplerea golurilor subterane, în special în zonele cu
terenuri dificile de fundare sau zone
supuse unor potenþiale pericole cum
ar fi alunecãrile de teren, iazurile de
decantare vulnerabile, depozitele de
deºeuri, apele subterane agresive etc.

Amestecului din peretele de
etanºare care pânã în noiembrie
2007 s-a numit „SOLIDUR“ i-a fost
schimbat numele în „TIWODUR“.
Acesta corespunde caracteristicilor ºi
modului de producþie ale Solidurului
fabricat în Austria.
TIWODUR este un produs finit
alcãtuit din componente diferite:
lianþi hidraulici ºi latent hidraulici,
bentonitã, fãinã de rocã, fãinã de
zgurã, componente care se folosesc
în funcþie de domeniul de aplicare,
de exemplu pentru peretele îngust
sau peretele slit.
Materiile prime din care este
alcãtuit TIWODURUL sunt:
z Bentonita, o piatrã naturalã
compusã din diferite minerale de
argilã care preia în suspensie efectul
de susþinere ºi produce vâscozitatea
doritã. În masa întãritã asigurã densitatea peretelui (prin umflarea mineralelor masei de argilã ºi respectiv
prin astuparea porilor).
z Zgura granulatã de furnal
este un liant hidraulic, ce rezultã în
urma fabricãrii oþelului. În suspensie
se comportã neutru ºi asigurã solidificarea pe termen lung a suspensiei;
z Fãina de rocã este o rocã finã
(de exemplu piatra de var sau
dolomita). Acþioneazã în suspensie
prin mãrirea vâscozitãþii dar mai ales

ca material de umplere. În stare
solidã fãina de rocã adãugatã la
zgura granulatã de furnal asigurã
scheletul de rezistenþã.
z Ciment Portland cu prizã
rapidã – potrivit EN 197-1 este activatorul zgurii granulate de furnal ºi
este responsabil pentru solidificarea
de început.
TIWODURUL se amestecã cu
apa pe ºantier într-o anume proporþie în instalaþia de amestec. Dupã
mixaj, suspensia TIWODUR rezultatã poate fi pãstratã câteva ore
pânã la introducerea în construcþie
într-un rezervor cu agitator mecanic.
Transportul, de la instalaþia de mixat
pânã la construcþie, poate fi efectuat
prin pompe sau cu tancuri mobile.
Execuþia peretelui impermeabil
se face:
z prin procedura peretelui subþire
Suspensia se depoziteazã într-un
recipient compensator care se aflã
direct lângã unitatea de sonetã.
Unitatea de sonetã este compusã dintr-o grindã de sonetã, un
vibrator hidraulic ºi un aparat purtãtor. La procesul de pilonare, grinda
se înfige pânã la adâncimea corespunzãtoare ºi, dupã aceea, se trage
iar din pãmânt. Cavitatea obþinutã la
tragerea din pãmânt se umple cu
suspensia sub presiune. Dupã
continuare în pagina 68 ®
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aceea se aºeazã înþepãturã dupã
înþepãturã ºi se obþine un perete
subteran continuu.
z prin procedura peretelui ºliþ
Cu un graifer adaptat special la
lãþimea necesarã se sapã ºliþul.
Cavitatea obþinutã se umple continuu, de sus, cu suspensie. Dupã
atingerea adâncimii finale ºi un timp
de repaos, suspensia se solidificã în
peretele de etanºare.
Parametrii suspensiei se verificã
pe ºantier atât în stare lichidã, cât ºi
în stare solidã. Verificãrile se realizeazã în conformitate cu norma valabilã în Austria: Önorm B 4452.
Controlul suspensiei lichide include,
pe lângã proporþia de amestec (densitatea suspensiei) ºi vâscozitatea
lichidului. Un parametru important al
produselor TIWODUR îl reprezintã
vâscozitatea de scurgere mãsuratã
în Marsh-Palnie, limita de curgere ºi
capacitatea de reþinere a apei filtrate
la 7 bar.
Pentru parametrii corpului solid
se produc epruvete cilindrice. Cu
acestea se pot stabili la o vârstã a
probei convenite: rezistenþa presiunii
axiale, cât ºi coeficientul de permeabilitate pentru apã.
Produsele sunt definite, concepute
ºi fabricate de o firmã specializatã în
domeniu ºi testate în conformitate cu
standardele specifice de cãtre Institutul pentru Încercãri ºi Cercetãri în
Construcþii (INCERC) – organism
acreditat pentru încercãri ºi supraveghere în Austria ºi România. Prin
calitatea lor constantã ºi permanent
controlatã atât în fabricaþie, cât ºi la
punerea în operã, prin adaptarea
perfectã la tehnologiile specifice de
execuþie, se asigurã realizarea unor
lucrãri de bunã calitate, omogene ºi
durabile. Acestea îºi menþin caracteristicile pe parcursul exploatãrii,
iar construcþiile sunt sigure în
exploatare.
Produsele nu contribuie în mod
direct la sporirea nivelului de izolare
termicã a construcþiilor. Indirect, însã,
prin efectul de protecþie, asigurã o
izolare hidrofugã mai eficientã în
special prin blocarea completã a
influenþei apelor subterane asupra
hidroizolaþiilor propriu-zise.

Produsele TIWODUR sunt realizate în unitãþi specializate de producere a mortarelor uscate în care
fluxul tehnologic este complet
automatizat fiind condus ºi controlat
cu ajutorul calculatoarelor de proces.
Testele iniþiale de tip se realizeazã în laboratoare independente,
iar cele de control al producþiei în
laboratorul propriu.
Controlul produselor TIWODUR
cuprinde:
z controlul materiilor prime la
intrare;
z controlul pe fluxul de fabricaþie;
z controlul produsului finit.
Controlul produsului finit se face
pe probe prelevate din ºarjele fabricate ºi cuprinde verificarea prin
încercãri de laborator cu aparaturã
specificã, atât a caracteristicilor pe
suspensia „proaspãtã“ (fluiditate,
densitate, sedimentare) cât ºi a
celor pe materialul întãrit (rezistenþa
la compresiune ºi coeficientul de
permeabilitate).
Produsele sunt livrate de fabricã
în silozuri închise care se transportã
cu maºini speciale ºi se depoziteazã
pe ºantier.
Când materialul dintr-un siloz se
epuizeazã, se înlocuieºte cu un alt
siloz, sau silozul poate fi alimentat
cu material de acelaºi fel adus cu
camionul – container („cimentruc“).
Prepararea se face direct pe
ºantier în mixere cu turaþie mare.
Materialul extras pneumatic din siloz
se amestecã în mixer cu apã ºi,
dupã caz, cu filer, pânã se obþine o
suspensie la fluiditatea prevãzutã.
Transportul suspensiei pânã la
locul de punere în operã se face fie
direct prin conducte, fie cu ajutorul
camioanelor-cisternã.
Punerea în operã – turnarea,
umplerea golurilor cu suspensie, în
vederea realizãrii ecranelor de
etanºare se face, în principal, prin
douã tehnologii specifice lucrãrilor
de fundaþii speciale de adâncime ºi
anume:
1) Într-o singurã fazã – tehnologia pereþilor mulaþi – în care
excavaþia – sãpãtura peretelui executatã prin „tãiere“ cu o instalaþie –

graifer ºi umplerea cu suspensie se
fac în acelaºi timp. Practic, zona
excavatã este umplutã permanent
cu suspensie, prin curgerea directã
în perete. Suspensia asigurã stabilitatea pereþilor în timpul excavãrii prin
efectul de tixotropie, iar în final prin
autoîntãrire formeazã ecranul de
etanºare la gradul de rezistenþã ºi
impermeabilitate proiectat.
2) Execuþia pereþilor – diafragma, a
pereþilor subþiri, prin tehnologia
„vibrare-injectare“. În acest caz
golurile succesive pentru realizarea
peretelui se executã cu o sondã cu
vibraþii.
Grinda sonetei este introdusã
în teren prin vibrare pânã la cota
prevãzutã.
Pe parcursul extragerii, golul
rãmas se umple prin „injectarea“
suspensiei de TIWODUR. Atunci
când grinda a ajuns la suprafaþã,
golul este complet umplut. Peretele
se realizeazã astfel încât sã fie asiguratã continuitatea lui.
Produsele predozate TIWODUR
sunt rezultatul concepþiei comune a
firmelor de specialitate TIWO
Wopfinger Tiefbau – und Umveltbaustoffe GmbH, specializatã în
lucrãri subterane ºi de protecþie a
mediului ºi Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, specializatã în cercetarea, dezvoltarea ºi producþia de
mortare uscate predozate pentru
construcþii. Ambele fac parte din
acelaºi concern numit Schmid Industrie Holding – SIH din Austria, cu o
experienþã în domeniul materialelor
de construcþii de peste 100 de ani.
Concepþia produselor predozate
TIWODUR, pentru ecrane de etanºare, se bazeazã, în principiu, pe
îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:
z în stare întãritã, materialul sã
asigure, pe de o parte, un grad de
impermeabilitate ridicat, respectiv
coeficient de permeabilitate redus,
iar pe de altã parte, caracteristici de
rezistenþã ºi deformabilitate specifice celor din domeniul pãmânturilor;
z în stare proaspãtã, suspensia
obþinutã în urma amestecului pe
ºantier, a materialului uscat predozat
continuare în pagina 70 ®
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cu apa – trebuie sã aibã caracteristici de fluiditate, tixotropie, capacitate de reþinere a apei ºi
omogenitate, astfel încât sã poatã fi
pusã în operã cu tehnologiile specifice fundaþiilor de adâncime: prin
injectare, sau prin turnare directã –
tehnica pereþilor mulaþi.
Punerea în operã a produselor
predozate TIWODUR se face diferenþiat, în funcþie de tehnologia de
execuþie, cu respectarea atât a
prevederilor din fiºa tehnicã a produsului, cât ºi a celor specifice operaþiilor – fazelor tehnologice.
La punerea în operã, trebuie
respectate urmãtoarele condiþii:
z prepararea suspensiei, respectiv amestecarea materialului uscat,
predozat, cu apã, se face pe ºantier
dupã reþeta stabilitã pentru fiecare
produs în parte; amestecarea propriu-zisã se face în mixere de mare
capacitate ºi turaþie mare, astfel
încât suspensia sã fie omogenã, fãrã
aglomerãri;

z transportul suspensiei pânã la
locul de punere în operã se face,
dupã caz, în funcþie de distanþa ºi de
organizarea de ºantier, direct prin
furtunuri sau în containere auto pânã
în apropiere.
z punerea în operã, turnarea,
respectiv umplerea spaþiilor create
în teren se poate face prin curgerea
directã din furtun în ºliþul sau ºanþul
creat prin sãpãtura în suspensie cu
graiferul – cazul ecranelor de
etanºare executate într-o singurã
fazã (tehnologia pereþilor mulaþi),
sau prin injectarea la vârful coloanei
instalaþiei de vibrare, odatã cu
extragerea acesteia din teren
(tehnologia de execuþie a pereþilor
subþiri prin tehnologia de vibrare).
Produsele nu sunt toxice, nu sunt
dãunãtoare pentru sãnãtatea oamenilor ºi protecþia mediului, nu sunt
radioactive, cancerigene. Singurele
efecte sunt cele specifice produselor
pe bazã de ciment, dar ºi acestea
sunt mult diminuate, întrucât manipularea ºi amestecarea produselor în
stare de pulbere se face în circuit

închis. În orice caz, sunt recomandate mãsurile minime de protecþie a
muncii, cele de prim ajutor în caz de
înghiþire accidentalã ºi de evacuare
a deºeurilor.
În ceea ce priveºte efectul materialului întãrit, care vine în contact cu
apa subteranã, testele de laborator
efectuate de Institutul de igienã din
Viena au evidenþiat cã materialul
întãrit nu are efecte negative asupra
caracteristicilor fizico-chimice ale
apei, prezentând stabilitate fizicã ºi
chimicã.
Producãtorul acordã pentru produse o garanþie de 56 de zile, acestea trebuind sã fie pãstrate în condiþii
de umiditate ºi temperaturã conform
fiºelor tehnice.
Þinând seama de respectarea
condiþiilor de punere în operã ºi
exploatare, durabilitatea lucrãrii executate cu produse TIWODUR, în
cazul în care nu se schimbã esenþial
condiþiile geotehnice de amplasament, se apreciazã la 100 de ani. 

Grãdinariu Expo Salub
PERFORMANÞE ÎN SALUBRIZARE
Nu-i nici o exagerare în expresia „performanþe în salubrizare“ atâta vreme cât în multe pãrþi ale lumii civilizate
acest lucru este ceva normal atunci când în prim-plan se aflã sãnãtatea oamenilor ºi a mediului lor de viaþã.
Cã este aºa ne-o dovedeºte ºi faptul cã adaptând tehnici ºi utilaje la operaþiunile specifice acestei activitãþi se
reuºeºte nu numai salubrizarea, ci ºi recuperarea ºi reciclarea unor deºeuri poluante.
Organizarea la Bucureºti a unui simpozion pe aceastã temã a constituit un pas înainte în implementarea ºi în
România a unor programe specifice în acest domeniu prin achiziþionarea de utilaje ºi instalaþii pentru folosirea
lor de cãtre firme specializate în salubrizare.
Grãdinariu Expo Salub a reunit,
cu acest prilej, lideri europeni în
salubrizare, iar organizatorul simpozionului, Compania Grãdinariu
Import Export este importator ºi distribuitor de accesorii ºi utilaje pentru
salubrizare ºi construcþii în România ºi
se aflã într-un continuu proces de
actualizare ºi îmbunãtãþire tehnologicã.
În ansamblul dezvoltãrii globale ºi
piaþa salubrizãrii a crescut într-un
mediul concurenþial acerb, competitivitatea fiind de departe þelul fiecãrui agent
economic.
Portofoliul de furnizori al companiei
Grãdinariu Import Export cuprinde producãtori de renume precum: Meva,
Reinex, Epoke, Cukurova, Kramer,
MKG, Hidrot, VDL, EFE, Mevatec,
Sulo, Industry Vision etc.
Simpozionul Grãdinariu Expo Salub
s-a desfãºurat cu sprijinul Asociaþiei
Române de Salubritate (ARS) ºi a avut
ca teme de dezbatere trendul actual al
utilajelor ºi accesoriilor de salubrizare,
caracteristicile tehnice actualizate ale
acestora, tendinþe europene în materie
de întreþinere a drumurilor ºi noutãþi în
segmentul utilajelor de construcþii.
S-au evidenþiat, cu aceastã ocazie,
câteva dintre criteriile de selectare a
furnizorilor de echipamente de salubrizare ºi construcþii asupra cãrora
societatea se orienteazã: raportul calitate/preþ al utilajelor, receptivitatea
partenerilor din afara þãrii ºi, nu în ultimul
rând, soluþiile financiare negociate.
Dl. Viorel Marcu, preºedintele
Asociaþiei Române de Salubritate
(ARS) a arãtat cã S.C Grãdinariu
Import Export SRL se preocupã ca
sistemul de implementare a gestiunii
deºeurilor în România sã beneficieze
de fonduri importante de la UE în
urmãtorii ani (cca 4 milioane de Euro),
astfel încât standardele reciclãrii din
þara noastrã sã fie aduse la un nivel
acceptabil pentru urmãtorii ani.

În acest sens, Grãdinariu Import
Export SRL s-a orientat cãtre adaptarea ofertelor sale la necesitãþile
pieþei din România (atât cea de construcþii, cât ºi cea de reciclare).
Oferta nu se rezumã numai la
echipamentele de salubrizare ºi reciclare, ci abordeazã ºi sectorul de utilaje pentru întreþinerea carosabilului
pe timp de varã/iarnã, cât ºi pentru
amenajarea rambleurilor ºi debleurilor
de pe ºosele.
Iatã doar câteva exemple din gama
largã de produse de acest gen pe care
SC Gradinariu Import Export SRL le
oferã:
z O gamã variatã de dispozitive de
împrãºtiat material antiderapant (lichid,
solid sau mixt) importate din Danemarca
de la firma Epoke.
z Cositoare ataºabile pentru tractoare ºi alte utilaje din aceeaºi categorie – folosite la întreþinerea vegetaþiei
de pe marginea drumurilor sau din
interiorul spaþiilor verzi – precum ºi
freze de asfalt, instalaþii de spãlare cu
rezervoare de apã ºi trei puncte de
prindere ºi cositoare cu braþ hidraulic,
importate din Ungaria de la firma Hidrot.

z În gama de utilaje de tip eco,
autocompactoarele „Efe“ minipaker,
medium duty ºi heavy duty pot
îndeplini orice sarcinã care presupune
colectarea resturilor menajere.
z Din gama echipamentelor de construcþii, buldoexcavatoarele Cukurova
pot fi o variantã extrem de viabilã pentru antreprenorii din acest sector. Ele
sunt fabricate în Turcia, însã componentele principale cum ar fi motorul
(Perkins) sau hidraulica (Bosch)
provin de la producãtori care au fãcut
istorie la nivel mondial. De asemenea,
Cukurova mai produce excavatoare,
încãrcãtoare frontale ºi stivuitoare.
Tot din gama utilajelor pentru construcþii fac parte ºi încãrcãtoarele
frontale cu braþ telescopic importate
de la producãtorul german Kramer.
Acestea sunt dotate cu un sistem
inteligent de direcþie cu patru roþi
direct o a r e , f a p t c e p e r m i t e o
deplasare excepþionalã în condiþii
deosebite (pentru detalii accesaþi
www.gradinariu.ro). 

SC Grãdinariu Import Export SRL ureazã partenerilor un sincer „La mulþi ani!“
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PASCONMAT CONSTRUCT SRL

RALUCA
O casã unifamilialã de invidiat!
arh. Ioan DELIBAS
Mai tot omul ºi-a dorit o locuinþã proprie pentru a beneficia de o intimitate care sã-i asigure un trai
liniºtit, fãrã a depinde neapãrat de alþi parteneri.
Cã acest lucru nu a fost ºi, poate, nici acum nu este posibil pentru toþi doritorii, este o neîmplinire care
îi obsedeazã în continuare. Asta nu i-a oprit însã pe specialiºti sã elaboreze proiecte ºi sã ofere materialele
necesare unui asemenea demers. Îmbucurãtor este faptul cã, printre variantele propuse, un loc binemeritat
îl ocupã casele cu structurã din lemn: ecologice, funcþionale, eficiente energetic, estetice etc.
Pasconmat Construct Braºov oferã pieþei locuinþelor o varietate de proiecte ºi posibilitãþi de realizare a
caselor din lemn.
Una dintre acestea, reprezentativã, poartã numele de Raluca.
Sã intrãm puþin în „intimitatea“ ei ºi vom putea opta pentru asemenea casã în situaþia în care dispunem
de teren ºi bani.
Proiectul se referã la o clãdire de
locuit P+M, iar construcþia este o
unitate cu funcþiunea de locuinþã de
tipul individualã cu înãlþimea liberã
a parterului de 2,80 m.
Suprafaþa terenului proprietate
particularã pe care se realizeazã
construcþia este în jur de 300 mp.
FUNDAÞII
Sunt alcãtuite din fundaþii izolate
ºi grinzi din beton armat sub pereþii
portanþi din lemn. Adâncimea de
fundare va fi de minim 100 cm de la
cota terenului natural.
Hidroizolaþia orizontalã peste
cota ±0.00 este din carton asfaltat
montat sub talpa panourilor de pereþi
ale parterului.
SUPRASTRUCTURA
Va fi din panouri portante tip
sandwich din lemn de rãºinoase
ignifugat ºi fungicizat, placate cu
panouri din OSB3; termoizolaþia este
realizatã la exterior cu vatã mineralã
de 10 cm grosime, înglobatã în
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panourile de pereþi. Între vata mineralã ºi panoul de OSB exterior este
prevãzut un strat de aerisire. Pereþii
exteriori vor avea 21 cm grosime (cu
tencuialã), iar pereþii interiori 14,5 cm
grosime.
Planºeele ºi scara sunt realizate
din lemn de rãºinoase.
Toate elementele din lemn sunt
ignifugate ºi fungicizate cu excepþia
panourilor din OSB3 care vor fi doar
ignifugate, fabricantul asigurând
pentru acestea protecþia fungicidã
necesarã.
ACOPERIREA CONSTRUCÞIEI
Învelitoare din þiglã beton.
Jgheaburile, burlanele, ºorþurile
ºi elementele de îmbinare vor fi din
PVC.
Streaºina este de tip înfundatã ºi
are lãþimea de ≈40÷50 cm.
ªarpanta, streaºina, sageacul se
vor executa din lemn de rãºinoase.
ªarpanta este formatã din ferme,
materialul de execuþie este lemnul
de rãºinoase ecarisat ºi ignifugat.

Alcãtuirea funcþionalã
ºi dispunerea spaþiilor pe nivele
este urmãtoarea:
Parter:
• living room
• baie
• hol
• bucãtãrie
• camerã

37,08 mp
3,46 mp
2,34 mp
8,77 mp
9,59 mp

Etaj:
• dormitor 1
• dormitor 2
• baie 1
• hol
• baie 2

19,87 mp
12,52 mp
4,41 mp
2,77 mp
4,43 mp

Total suprafaþã construitã – 75,97 mp
Total suprafaþã utilã – 120,50 mp
Total suprafaþã desfãºuratã – 148,00 mp
Construcþia nu are pod circulabil.
Scurgerea apelor pluviale se face
la nivelul terenului prin jgheaburi ºi
burlane din PVC.
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IZOLAREA TERMICÃ ªI HIDROFUGÃ
A ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE
Grinda de soclu este termoizolatã cu panouri de Stirodur în grosime de 3 cm.
Placa de beton a parterului este
termoizolatã cu polistiren expandat
de 5 cm amplasat perimetral pe o
lãþime de 1 m pe conturul exterior al
construcþiei – sub placã.
Pereþii interiori ºi planºeul peste
parter se izoleazã cu vatã mineralã
de 10 cm grosime.
Pereþii exteriori ºi zona mansardatã se izoleazã cu vatã mineralã de
15 cm grosime.
Zona mansardatã se izoleazã cu
vatã mineralã de 10 cm grosime
între cãpriori.
Pentru izolarea hidrofugã a
construcþiei, s-a prevãzut hidroizolaþie cu carton bitumat la soclul
construcþiei.

FINISAJE
• Finisaje interioare
Finisajele interioare sunt cele
prevãzute în tabloul de finisaje din
proiect.
• Finisaje exterioare
La exterior construcþia va fi
tencuitã ºi finisatã cu tencuialã
structuratã.
Construcþia se racordeazã la
reþeaua generalã de curent electric,
apã ºi gaze.
Se prevede fosã septicã ºi hidrofor.
Se propune o minicentralã muralã proprie, pe gaze, pentru încãlzirea
spaþiilor ºi pentru prepararea apei
calde menajere. Minicentrala este
de tip „cu ardere forþatã“ ºi nu necesitã coº de fum ºi grilã de ventilaþie
practicatã în perete. Ea este amplasatã în bucãtãrie.

Încãlzirea se va face cu radiatoare din tablã de oþel.
La elaborarea documentaþiei s-a
avut în vedere respectarea prevederilor normativelor în vigoare –
118/1999.
Construcþia este încadratã în
categoria risc mic de incendiu.
Gradul de rezistenþã la foc al
clãdirii este V.
Volumul construit al clãdirii este
de aprox. 350 mc.
Deºeurile menajere rezultate nu
prezintã potenþial nociv pentru zonã.
Ele vor fi colectate în „europubelã“,
amplasatã pe o platformã betonatã
în zona porþii ºi vor fi ridicate de o
întreprindere specializatã. 

Oameni ºi vârste venerabile

Se spune de când lumea cã „toamna se numãrã bobocii“ lucru perfect
valabil ºi în cazul celor care-ºi îmbogãþesc buchetul florilor vieþii cu noi
semne sub acest nume. Dar, atunci când buchetul adunã un numãr de ani
demn de luat în seamã, nu putem decât sã admirãm o asemenea performanþã a unui om care, privind înapoi, poate fi mulþumit cã timpul lui nu a
prof. univ. dr ing. Adrian RADU
trecut degeaba mai ales atunci când viaþa ºi activitatea sa s-au aflat în sfera
construcþiilor.
Iatã de ce este merituos când o instituþie de prestigiu din România în domeniul amintit organizeazã o
manifestare dedicatã împlinirii vârstei de 80 de ani ºi decernãrii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaºi domnului profesor universitar doctor inginer Adrian RADU,
membru al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România. Acest lucru a avut loc cu prilejul celui de-al doilea
Simpozion naþional „Creaþii Universitare“ 2008.
Prof. univ. dr. ing. Adrian RADU s-a nãscut la 25 septembrie 1928 la laºi, pãrinþii fiind cadre didactice. A efectuat studiile secundare la Liceul Internat „C. Negruzzi“
din laºi. În anul 1946 a fost admis la Facultatea de Construcþii a Institutului Politehnic din Timiºoara, dupã care
s-a transferat, în anul II, la aceeaºi facultate a Institutului
Politehnic „Gh. Asachi“ din laºi. A absolvit în anul 1951
cu diplomã de merit, specializarea Construcþii Civile,
Industriale ºi Agricole. A fost repartizat în producþie la
Trustul de Construcþii nr. 4 laºi, fiind succesiv ºef de lot,
ºef de laborator, dispecer, ºef serviciu tehnic-producþie
ºi inginer ºef de întreprindere participând la realizarea
unor importante construcþii civile ºi industriale din
Moldova (clãdirea ISEP laºi, Fabrica de avioane Bacãu,
Termocentrala Comãneºti, Fabrica de Rulmenþi Bârlad
ºi Fabrica de Penicilinã din laºi).
Din 1955 a devenit ºi asistent în cumul la Catedra de Construcþii Civile ºi Industriale a Institutului
Politehnic din laºi, fiind apreciat de profesorii Aurel
Cernãtescu ºi Anton ªesan. În 1958 trece în învãþãmânt,
devenind colaborator al profesorului Virgil Focºa, la disciplina de Clãdiri civile. Se înscrie la doctorat sub conducerea profesorului Alexandru Negoiþã ºi susþine, la
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1969), teza consacratã dezvoltãrii metodelor de cercetare experimentalã ºi modelãrii analogice în Higrotermica
Construcþiilor. Ca bursier al Institutului Suedez pentru
relaþii culturale cu strãinãtatea, efectueazã un stagiu
de documentare în domeniul fizicii construcþiilor la
Catedra de Tehnologie a construcþiilor de la Politehnica
Regalã din Stockholm (1968-1969).
Împreunã cu profesorul Virgil Focºa ºi inginerul
Constantin Bogos realizeazã Staþia de încercãri Higrotermice a Filialei INCERC laºi, în cadrul cãreia sunt testate la scarã naturalã prototipurile de elemente de
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construcþie propuse pentru generalizare, iar la catedrã
un laborator de higrotermicã didactic ºi de cercetare
consacrat transferului de masã ºi cãldurã în elementele de construcþie. Din anul 1970, înfiinþeazã ºi un
laborator de aerodinamicã a construcþiilor pentru încercãri pe modele fizice. A fost promovat conferenþiar
(1970) ºi profesor (1972) fiind titular la disciplina de
Clãdiri Civile, prodecan al facultãþii (1968-1976) ºi ºef de
catedrã (1976-1990). În aceastã perioadã s-a consacrat
dezvoltãrii bazei materiale a facultãþii care se transferã în
localuri noi din zona Podu-Roº.
Laboratorul de Aerodinamicã a construcþiilor, de care
s-a ocupat în mod special, este de nivel european având
un tunel cu strat limitã turbulent (BLWT) de tip „Open
Return Jet“, adecvat pentru studierea acþiunii vântului,
dispersia de poluanþi, depunerea zãpezii ºi pentru influenþa asupra ventilãrii naturale a clãdirilor ºi pierderilor de
cãldurã.
În perioada 1990-1996 a fost decan al Facultãþii de
Construcþii ºi Arhitecturã din Universitatea Tehnicã „Gh.
Asachi“ laºi, perioadã în care a organizat secþia de
Inginerie Civilã cu predare în limbile englezã ºi francezã
ºi a contribuit la reluarea activitãþii secþiei de Arhitecturã
ºi Urbanism cu duratã de 4 ani. S-a pensionat în anul
1998, la vârsta de 70 ani, devenind profesor consultant,
permanent implicat în activitãþile facultãþii, bucurându-se
de aprecierea tuturor.
În calitate de cadru didactic, este coautor al tratatului
de Construcþii Civile (EDP 1976), a cursului de Construcþii de zidãrie ºi beton (EDP, 1961), prim autor a 3
volume de Clãdiri (IPI 1972, 1974 ºi 1985), a unui
îndrumãtor de laborator în fizica construcþiilor ºi a unuia
de aerodinamicã a construcþiilor. Mai recent a publicat,
împreunã cu membri ai colectivului de higrotermicã, o
serie de manuale privind Satisfacerea exigenþelor de
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izolare termicã ºi conservare a energiei în construcþii
(2003), Higrotermica Aplicatã (2004) ºi Dezvoltarea
durabilã în construcþii civile sub impactul modificãrilor
climatice, a preþului crescând al energiei ºi riscului
seismic (2005). Activitatea didacticã i-a fost recunoscutã, fiind primit ca membru permanent al Conferinþei
profesorilor de fizicã a construcþiilor din Europa, cu
sediul la Stuttgart. Timp de 4 ani a fost membru al
CNEAA, comisia 2 de ºtiinþe inginereºti. Este preºedinte al comisiei regionale de examinatori pentru auditori
energetici.
Activitatea de cercetare ºtiinþificã a profesorului dr.
ing. Adrian Radu a fost concentratã pe probleme de
actualitate în domeniul fizicii construcþiilor, urmãrind
realizarea condiþiilor esenþiale de igienã, confort, siguranþã în exploatare, eficientizare energeticã a clãdirilor ºi
dezvoltare durabilã. Ca cercetãtor de laborator a dezvoltat metode specifice de investigare a influenþei umiditãþii asupra conductivitãþii termice a materialelor de
construcþie, utilizarea termografiei în infraroºu, de
mãsurare directã a presiunii medii exercitate de vânt pe
suprafeþele elementelor de construcþie expuse ºi de
identificare a zonelor interioare de condens prin simulare numericã 2D. Dupã pensionare, a organizat mai
multe conferinþe internaþionale privind eficientizarea
energeticã a construcþiilor ºi dezvoltarea durabilã. Pe
parcursul activitãþii de o jumãtate de secol a publicat
peste 200 de articole în reviste de prestigiu ca: Buletinul
Institutului Politehnic din laºi, Kãltetechnik, Annales de
l’Association Internationale pour le Calcul Analogique,
Isolation et Revetement, Bauphysik, Archiwum Ladowej,
\Journal of Wind Engineering, Revista Transporturilor, Revista Construcþiilor, Bâtiment International,
Intersections, ºi în volume ale congreselor Internationale
CIB de la Paris, Viena, Salonic, Trondheim, Budapesta,
Berlin ºi Washington. A coordonat ºtiinþific proiectul
internaþional BECEP – „Development of New Building
Systems and Strategies for Energy Conservation and
Environment Protection“ din cadrul programului INCOCOPERNICUS, având colaboratori din Suedia, Franþa,
Ungaria ºi România. În curs de publicare se aflã articolul
„Le feu qui couve menacant“ în revista italianã Bulletin
Europeen ºi comunicarea la Congresul CIB – 2006 care
va avea loc la Capetown cu titlul „Finding New Lines for
a Sustainable Development in a Worsened Climate“. Este
membru al Comisiilor Internationale CIB: W-40 - Heat
and Moisture Transfer in Buildings, W-67 - Energy Conservation in the Built Environment ºi TG66 - Energy and
the Built Environment. Timp de 4 ani a fost membru al
Consiliului Naþional pentru Cercetare ªtiinþificã (CNST).
Numeroºi doctoranzi, români ºi strãini, pe care i-a
condus ºi cei pe care îi îndrumã în prezent dezvoltã
studii consacrate fizicii construcþiilor, reabilitãrii termice
ºi dezvoltãrii durabile.
Pe plan cultural a susþinut conferinþe în cadrul filialei
Academiei Române ºi a iniþiat un seminar internaþional,
care a avut loc la laºi (2004), organizat de Mitropolia
Moldovei ºi Bucovinei în colaborare cu WACC (World
Association of Christian Communities) pentru combaterea influenþei nocive a filmelor cu acþiuni agresive
asupra copiilor.
Este membru titular al Academiei de ªtiinþe Tehnice
din România, secþia de Construcþii ºi Urbanism.
Redacþia

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.

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.

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.
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. 

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.
SISTEME DE ÎNCÃLZIRE PRIN RADIAÞIE – CARLIEUKLIMA
EUCERK este un sistem radiant cu funcþionare pe
combustibil gazos sau lichid, destinat atât pentru
încãlzirea spaþiilor civile mari ºi medii, cât ºi a spaþiilor
comerciale ºi industriale. Este realizat cu totul special,
având rezultate care meritã sã fie cunoscute, în ceea ce
înseamnã siguranþã, uniformitatea temperaturii ºi
reducerea emisiilor în atmosferã.
EUCERK este compus din tuburi aluminizate, poziþionate pe tavanul încãperilor care urmeazã a fi încãlzite
pânã în jurul unei temperaturi cuprinse între 150 0C ºi 250 0C. Dupã atingerea temperaturii ele emit raze infraroºii
care încãlzesc, la rândul lor, încãperile fãrã a provoca miºcãri ale aerului. Cãldura necesarã atingerii temperaturii
optime a tuburilor radiante este furnizatã de cãtre un arzãtor cu aer insuflant. Schimbul de cãldurã dintre camera de
combustie ºi tuburile radiante este asigurat de o circulaþie constantã a gazelor cu ajutorul unui ventilator centrifugal.
Sistem convenþional
Costuri de operare 100%

• Arzãtor modulant cu aer insuflat
• Camerã de ardere din oþel inox
• Camerã de circulatie din oþel inox
• Ventilator centrifugal cu palete din oþel inox ºi poziþionate contrar
• Placã electronicã
• Racord evacuare gaze
• Rampã gaz
• Camera de combustie, patentatã, din oþel inox rezistent la temperaturi ridicate
• Carcasã externã din oþel aluminizat

Sistem convenþional
Costuri reduse 40-70%

FUNCÞIONARE ªI SIGURANÞÃ CERTIFICATÃ
Tuburile EURAD sunt încãlzitoare radiante cu o performanþã ridicatã,
realizate prin cele mai moderne tehnologii. Ele respectã reguli stricte
privind siguranþa, conservarea energiei ºi protecþia mediului înconjurãtor.
Fiecare componentã a fost fabricatã pentru a se obþine performanþe
maxime cu consumuri minime.
Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru încãlzirea în
totalitate a încãperilor, indiferent dacã sunt mici, medii sau mari.
Construcþia sistemului face posibilã ºi încãlzirea parþialã a spaþiilor.
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Tuburi calorizate aluminizate
Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt fabricate
din oþel HT aluminizat ºi calorizat
care este foarte rezistent la temperaturi ridicate ºi la coroziune.
Tratamentul superficial la care
tuburile sunt supuse (calorizare)
asigurã o emisie de duratã la cel
mai înalt nivel. La modelele MSU ºi
MSC, cotul la 1800 este fabricat din
acelaºi material ca ºi tuburile.

Instalare sistem
cu înclinare variabilã
Instalare pe tavan
cu module înclinate
Instalare pe tavan

Legendã:
1. Arzãtor
2. Evacuare gaze
3. Ventilator de extracþie
4. Tub radiant flanºat din oþel special
5. Reflector de aluminiu/inox – finisat în oglindã
6. Cot
7. Punct de prindere
8. Console de susþinere

 Revista Construcþiilor  decembrie 2008

93

Reacþia constructorilor europeni
la criza mondialã
dr. arh. Gheorghe POLIZU
Lucrãrile Uniunii Europene a Promotorilor Constructori (UEPC) desfãºurate la Bucureºti între 23 ºi 25
octombrie a.c., au fost marcate de îngrijorãrile participanþilor faþã de criza financiarã mondialã. Aceasta afecteazã
profund activitatea în domeniul imobiliar, suprapunându-se constrângerilor impuse sectorului de reducerile emisiilor
de CO2, prin promovarea surselor energetice regenerabile ºi optimizarea soluþiilor constructive.
La Bucureºti reprezentanþii celor
12 federaþii patronale participante au
trecut în revistã legislaþiile europene
pregãtite de comitetele specializate
ale UEPC (Durabilitate ºi Design &
Dezvoltare, Drept precum ºi Mediu
Înconjurãtor inclusiv Probleme
Economice). Cu acest prilej au fost
subliniate ameninþãrile impuse pe plan
financiar, care complicã în majoritatea
þãrilor europene producþia imobiliarã.
ªi aceasta, într-un moment în care
locuinþele, cel puþin în Europa, tindeau
sã obþinã o susþinere publicã. Urmare
a discuþiilor purtate, s-a decis redactarea unei „CÃRÞI ALBE“ ce va fi
adresatã parlamentarilor europeni
care vor fi aleºi la 7 iunie 2009. Prin
acest document se urmãreºte a se
arãta clar miza realã a crizei sugerând
conduita aleºilor în exercitarea prerogativelor legislative.
Creºterea exigenþei finanþatorilor
face dificilã obþinerea creditelor, fapt
ce se repercuteazã imediat asupra
investiþiilor de toate categoriile. Se
apreciazã cã, pe termen scurt ºi
mediu, se va reduce producþia de
locuinþe ºi se va pune în pericol stabilitatea antreprizelor de construcþii ºi a
dezvoltatorilor. Reducerea activitãþii în
construcþii se va resimþi, în cascadã,
pe un plan mai larg prin limitarea
cererii de materiale ºi elemente de
construcþii, de logisticã ºi servicii, afectând creºterea economicã a þãrilor din
Europa, cu efecte resimþite pe plan
mondial.
Cãutând sã valorifice experienþele
din fiecare þarã, participanþii la lucrãrile
de la Bucureºti au decis sã utilizeze
UEPC pentru a aduna ºi distribui informaþii cu acest subiect astfel ca fiecare
federaþie sã poatã acþiona cât mai în
cunoºtinþã de cauzã.
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România, stat membru al Uniunii
Europene, nu poate rãmâne în afara
constrângerilor determinate de criza
mondialã. Efectele sunt deja vizibile în
economie. Este alarmantã, chiar dacã
lasã senzaþia unui efect al dominoului,
oprirea temporarã a producþiei în
industria auto, în fabricaþia de oþel ºi
produse chimice, etc., exacerbatã în
mass-media care obþine rating din
prezentarea – cu satisfacþie parcã – a
nenorocirilor ºi nu a cãilor sau a propunerilor ce ar putea fi avute în vedere
pentru reducerea efectelor.
Fluxul de valutã trimisã în þarã –
care la nivelul anului 2008 este estimat la 7 miliarde de euro – se subþiazã, ca urmare a reducerii câºtigurilor
disponibile ale celor plecaþi sã
munceascã afarã, precum ºi a revenirii
în þarã a unei pãrþi din „cotizanþi“, în
special din Spania.
La toate acestea se poate adãuga
deprecierea monedei naþionale ºi
scãderea tranzacþiilor bancare ca
urmare a politicii de restricþionare a
creditelor. Ansamblul acestor constrângeri a determinat importante
mutaþii pe piaþa imobiliarã din þara
noastrã. Totodatã, a determinat orientarea promotorilor români spre:
z creºterea ponderii locuinþelor –
case sau apartamente – cu suprafeþe
mai mici ºi, implicit, mai ieftine;
z orientarea spre terenuri mai
ieftine, situate la periferia localitãþilor;
z creºterea numãrului de locuinþe
amplasate în localitãþi învecinate, situate în preajma centrelor de interes.
Regulile jocului s-au schimbat „pe
nesimþite“, prin instituirea unei „pieþe a
cumpãrãtorului“. Acesta, nemaifiind
mulþumit cu oferta promotorilor,
impune noi reguli, respectiv sporirea
cerinþelor de calitate ºi minimizarea
preþurilor.

Existã ºi un pericol: constrângerile
implicate de cerinþa reducerii costurilor
pot determina reducerea cheltuielilor
pentru creºterea eficienþei energetice
prin izolarea termicã a locuinþelor, ºi,
foarte important, cu promovarea
surselor de energie regenerabilã.
Pe de altã parte, amplasarea noilor
cartiere de locuinþe pe terenuri ieftine,
dar nepregãtite pentru a primi investitori, fãrã infrastructurã edilitarã sau cu
infrastructurã incompletã, poate conduce, pe durate mai lungi sau mai
scurte, la multe insatisfacþii pentru
locatari.
Efectele crizei se observã pe plan
financiar prin scãderea preþurilor de
vânzare pentru apartamentele noi, la
1200-2000 euro/mp suprafaþã utilã
(cuprinzând ºi spaþiile comune –
scarã, lift, hol de intrare, repartizate
proporþional apartamentelor deservite),
iar apartamentele vechi oferite spre
vânzare vor avea în 2009 preþuri
scãzute cu 15-20% faþã de cele din
2007. Locuinþele construite în localitãþile învecinate celor principale vor fi
oferite la preþuri de 700-1300 euro/mp
fãrã TVA, pe terenuri estimate la
20-40 euro/mp.
Scãderea tranzacþiilor pe piaþa
imobiliarã va conduce la o calmare ºi
la o maturizare a pieþei pe care vor
rezista firmele cu un management
modern, certificate din punct de
vedere al calificãrii profesionale.
Perioada de crizã, pe care o dorim cât
mai scurtã, va fi prielnicã pentru
sporirea cerinþelor privind calitatea
lucrãrilor de construcþii ºi respectãrea
termenelor de execuþie angajate prin
contracte. 
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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. 
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Combustibili vegetali
pentru producerea de energie termicã
în mediul rural
prof. dr. ing. L. MIHÃESCU, prof. dr. ing. I. OPREA, conf. dr. ing. G. NEGREANU, ing. R. POPESCU
Încet, încet, combustibilii tradiþionali folosiþi pânã nu de mult în mediul rural (lemne, coceni, paie, rumeguº etc.),
vor putea fi înlocuiþi cu alte surse de producere a energiei termice. Specialiºtii au pus la punct tehnologiile
capabile sã rezolve mai eficient decât pânã acum obþinerea energiei termice folosind materii prime chiar din
sectorul rural, unele dintre acestea ignorate ºi de cele mai multe ori risipite.
O asemenea resursã o reprezintã uleiul vegetal care este folosit în sistemele de încãlzire, la producerea
energiei în cogenerare ºi în transporturi, cazuri în care înlocuieºte combustibilii convenþionali.
Directiva Europeanã 2003/30/C.E. a enumerat printre sursele de energie regenerabilã ºi biocarburanþii
(bietanolul, biodieselul, biogazul, biometanolul, biodimetil eter, bio-ETBE (etil-tertio-butil-eter), bio-MTB
(metil-tertio-butil), EMUV (ester-metilic-ulei vegetal) biocarburaþi sintetici, biohidrogenul ºi uleiul vegetal
pur. Uleiul vegetal pur este cel mai ieftin dintre toþi biocarburanþii enumeraþi.
Uleiul vegetal pur este definit ca
fiind uleiul produs din seminþe
oleaginoase, în sistem descentralizat, prin presare ºi extracþie sau în
sistem centralizat prin procedee
comparabile. Uleiul biocombustibil
economico-ecologic, recomandat pentru producerea de energie este crud
sau rafinat, dar nemodificat chimic,
compatibil cu tipul de instalaþie, unde
urmeazã a fi folosit ºi corespunzãtor
cerinþelor nivelului de emisie admis
în mediul înconjurãtor.
Pentru þara noastrã principala
sursã de ulei vegetal o reprezintã
plantele oleaginoase producãtoare de
seminþe ºi anume floarea soarelui,
rapiþa, soia ºi germenii de porumb
(deºeuri oleaginoase).
În ultimii ani în România suprafeþele cultivate cu plante oleaginoase
s-au redus. Astfel, la floarea soarelui
de la 1.500.000 la 900.000 hectare,
la soia de la 100.000 la 70.000
hectare ºi au crescut la rapiþã de
la 50.000 la 350.000 hectare. În
funcþie de calitatea solului producþia a variat între 2,5 ºi 3,5 t/ha.
În comparaþie cu combustibilii
lichizi tradiþionali, uleiul vegetal este
caracterizat printr-o uºoarã creºtere
a viscozitãþii ºi a punctului de
aprindere, un conþinut de sulf
mai scãzut ºi o putere calorificã
comparabilã.
Aceste proprietãþi tipice au impus
cercetãri complexe, cu scopul de a
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se obþine performanþe economicoecologice la viitoarele tehnologii de
ardere a uleiului vegetal, cu modificãri minime la instalaþiile existente.
Cercetãrile au avut în vedere
testarea arderii uleiurilor vegetale
crude produse în þara noastrã, într-un
cazan pilot cu putere termicã micã
(55 kWt) ºi într-un cazan de putere
termicã medie (2 MWt).
REZULTATELE TESTÃRII
ARDERII ULEIULUI VEGETAL
ÎN INSTALAÞIA CU CAZAN DE 55 kWt
Pe cazanul pilot cu putere termicã micã s-a montat un arzãtor de
construcþie monobloc, conceput
pentru arderea combustibilului lichid
uºor, cu preîncãlzire ºi pulverizare
mecanicã la 12-16 bar.
Pentru tipul de pulverizator ales
nu este recomandatã reducerea temperaturii de preîncãlzire a uleiului
sub 50 0C. Pentru alte tipuri de pulverizare temperatura de preîncãlzire
poate sã fie redusã pânã la 30-35 0C.
Experimentãrile efectuate cu ulei
de floarea soarelui ºi ulei de soia
au evidenþiat o bunã aprindere ºi
desfãºurare a procesului de ardere.
Pentru sarcina termicã de 55 kW a
fost necesar un debit de ulei de cca.
7,5 kg. Injectorul a fost echipat cu o
duzã cu diametrul de 1,5 mm. Excesul de aer în flacãrã a fost de 1,1-1,2,
în limitele existente la arderea combustibililor lichizi uºori.

Temperatura flãcãrii a fost de
1950 0C – 2000 0C. Flacãra a avut o
lungime de 350 mm ºi un diametru
de 180 mm.
Cazanul nu a fost dotat cu un
preîncãlzitor de aer, ceea ce a fãcut
sã se obþinã o temperaturã ridicatã a
gazelor de ardere la coº (300 0C), un
randament al cazanului de 70% ºi
un consum specific de ulei vegetal
mai mare.
Experimentãrile au evidenþiat
compatibilitatea perfectã a arzãtoarelor cu injecþie mecanicã, proiectate pentru a utiliza combustibili
lichizi uºori, la utilizarea uleiurilor
vegetale.
REZULTATELE TESTÃRII
ARDERII ULEIULUI VEGETAL
ÎN INSTALAÞIA CU CAZAN DE 2 MWt
Pe cazanul pilot de putere termicã medie s-a experimentat arderea uleiurilor vegetale cu douã tipuri
de arzãtoare (arzãtoare cu cupã
rotativã ºi arzãtoare cu pulverizare
mecanicã).
Arzãtorul cu cupã rotativã pentru
aprinderea combustibilului lichid a
fost prevãzut cu un mini arzãtor de
gaz natural de aprindere.
Testele de ardere s-au fãcut cu
ulei vegetal preîncãlzit la 70 0C ºi
ulei rece la 18 0C – 20 0C.
Ambele testãri au arãtat compatibilitatea aprinderii jetului de particule
pulverizate de ulei vegetal de la
flacãra pilot de combustibil gazos.
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Flacãra obþinutã a avut o lungime
de 1 m – 1,1 m ºi un diametru de 0,6 m
– 0,65 m, pentru debitul maxim de ulei
vegetal de 80 kg/h.
Temperatura flãcãrii a fost de
2000 0C – 2100 0C, iar excesul de aer
la nivelul arzãtorului a fost de 1,05-1,08.
Pentru toate testele de ardere s-a
obþinut funcþionarea cu emisii de CO
ºi NOx în limitele legislaþiei de mediu,
fãrã emisii de funingine.
Experimentãrile cu arzãtorul, cu
cupã rotativã, au evidenþiat compatibilitatea perfectã a acestei tehnologii
de ardere la utilizarea uleiurilor vegetale. S-a evidenþiat faptul cã se poate
arde uleiul rece, de 18 0C – 20 0C.
Probele de ardere a uleiurilor
vegetale, cu arzãtor cu injecþie mecanicã la o presiune de pulverizare de
40 bar au evidenþiat performanþe
bune ale arderii, cu emisii de CO ºi
NOx în limitele legislaþiei de mediu,
fãrã emisie de funingine.
Reluarea testelor de ardere a
uleiurilor vegetale cu arzãtoare cu
pulverizare mecanicã au reconfirmat
rezultate bune obþinute la cazanul cu
putere termicã micã.

Experimentãrile efectuate asupra
arderii uleiurilor vegetale nerafinate
au arãtat cã ambele tehnologii de
ardere, cu pulverizare mecanicã ºi
cu cupã rotativã, sunt adecvate pentru producerea de energie termicã în
mediul rural. În reglajul arzãtoarelor
nu au apãrut modificãri faþã de utilizarea combustibililor lichizi uºori.
Performanþele arderii permit integrarea emisiilor poluante în legislaþia
de mediu. Rezultatele pozitive ale
cercetãrii deschid perspectiva utilizãrii eficiente ºi ecologice a uleiurilor vegetale crude în scopuri
energetice, cu emisii de SO2, CO ºi
NOx, în limite legislaþiei în vigoare ºi
cu emisia de CO2 nulã, deoarece
uleiurile vegetale sunt combustibili
regenerabili.
Spre deosebire de uleiurile vegetale obþinute în fabricile de ulei pe bazã
de extracþie industrialã cu solvenþi,
uleiurile vegetale crude obþinute prin
presare la rece prezintã numeroase
avantaje economice faþã de alte tipuri
de biocarburanþi ºi mai ales în raport cu
sursele convenþionale de combustibili lichizi uºori.

Printre avantajele uleiurilor
vegetale nerafinate menþionãm:
z pot înlocui în orice proporþie ºi
în orice perioadã combustibilii lichizi
uºori folosiþi pentru lucrãrile agricole ºi
pentru producerea de energie termicã;
z se produc descentralizat, pe
plan local, prin presarea ºi extracþia
la rece, cu investiþii mici, la capacitãþi
care pot sã varieze de la 5 kg/h la
250 kg/h, fãrã a fi nevoie de o
supraveghere specialã de cãtre
lucrãtori specializaþi. La capacitãþile
menþionate se poate asigura consumul de energie termicã pentru
10 pânã la 500 de locuinþe, cu o
suprafaþã de cca 100 m2 fiecare;
z se obþin cu un consum redus de
energie electricã (80 kWh/t seminþe),
iar din procesul de presare-extracþie
nu rezultã ape reziduale;
z spre deosebire de costul uleiului
rafinat livrat (1,05 – 1,09 Euro/kg) ºi
al combustibililor lichizi uºori
(1,1 – 1,16 Euro/kg) are cel mai
redus cost (0,62-0,74 Euro/kg). 
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