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Constructori care vă așteaptă:

Jumătăți de… măsură!
Ca la piață când umbli
cu „ocaua mică”!
Dacă dai un bobârnac
talerului, iei ochii cumpărătorului și ai satisfacția de
moment care te face să te
bucuri că ai reușit să mai
faci un ghișeft. Ca în trecutul îndepărtat când îți frecai
mâinile că ești afacerist.
Trecând însă peste timp și
ajungând în zilele noastre
de după 1990, ocaua mică a căpătat nume noi, forme de
practicare, foloase necuvenite, îmbogățiri peste noapte în
funcție de „iscusința” autorilor etc. Despre ce este vorba?
Din păcate, în prezent, România parcă s-a transformat
într-un târg medieval prin faptul că aproape totul și toate
urmează un drum haotic, unul la cheremul cui vrei și nu vrei,
care se declară fără pic de jenă om politic sau afacerist.
Chipurile se pricepe la tot și la toate. De aici și confuzia
semănată în rândul celor din jur, care, amăgiți, le joacă,
totuși, în strună. Dezamăgirile apar, însă, după ce aleșii sau
numiții își văd de ale lor, uitând ulterior de soarta mai bună
promisă cu surle și trâmbițe.
Se ajunge vrând, nevrând la „circul” (nu Globus din
București) cu guvernele care nu durează în exercițiu decât „o
vară” sau mai recent la noi decât „o iarnă”.
Așadar un drum al melcilor fiind mai mereu tot pe drum,
pe drum. Adică, la plural, pe drumuri, pentru că tot căutăm
unul de urmat cu un scop final și încă nu l-am străbătut. Și
aceasta deoarece încă nu știm ce vrem.
Motivele (dacă s-ar putea spune așa) sunt strict legate
de „ceața” din mințile unora care nu s-au alfabetizat nici cu
cele mai elementare noțiuni de economie, democrație
ș.a.m.d. și procedează de ani buni în zig-zag. O linie frântă
cu început dar fără un sfârșit benefic.
Pentru că, iată ce se mai „întâmplă” și aceasta nu…
„întâmplător” și care face parte tot din zig-zag.
În sfârșit… toată lumea „mulțumită” dar cu lacrimi pe
obraz. Și asta pentru că nemulțumitului i se ia darul atunci
când sare calul și nu are limite.
Mai la obiect, salariile bugetarilor vor începe să crească
eșalonat de la începutul lui 2018.
Așa s-a hotărât și sper să fie o lecție pentru cârcotași.
Nu-i vorba de cei de la emisiunea TV, ci de aceia puși mai
mereu pe proteste nejustificate.
Adică să fie rău când ți se dă și să fie bine când ți se ia.
Dacă mărirea salariilor mai întârzie, avem satisfacția că
în ceea ce privește creșterea economică, ea este pozitivă și
ascendentă în acest an și ne dă speranța justificată că am fi
pe drumul cel bun.
În prezent se înregistrează un nivel de 5,7% al acestei
creșteri chiar dacă în mare parte este dată de consum.
Datele sunt nu numai ale noastre ci și cele ale statisticilor UE.
Deci:
• 5,7% creștere economică
• 15% creșterea puterii de cumpărare
• cea mai mică inflație din UE
• 110.000 noi locuri de muncă
• 20 mld. euro pentru investiții în 2017 în România
• în prezent sunt 700.000 de firme
Mai mult, la o recentă întâlnire cu mediul de afaceri
românesc s-a promis că una dintre prioritățile Executivului
este încurajarea și relansarea investițiilor, în special a celor
pentru infrastructură. Să dea Domnul să fie așa și să se producă neîntârziat, pentru că de menținerea creșterii economice de acum depind evoluțiile ulterioare ale economiei
românești.
Și atunci, dacă drumul nostru este sau va fi unul ascendent, de ce să-l frângem nejustificat și s-o luăm mereu de la
început? Adică să ne dăm cu stângul în dreptul ca la nereușitele pase din sport?
De unde și concluzia: de aici încolo să nu se mai practice
jumătăți de măsuri și acelea alandala, pentru că povestea cu
ocaua mică nu poate și nu trebuie să meargă la nesfârșit.
P.S.: Așteptăm, deci, de la noul și sperăm viitorul Executiv, pe o perioadă mai lungă, să pună în prim plan interesele
țării și nu cele ale „afaceriștilor” de ocazie care cred că mai
pot merge cu ocaua mică!
Ciprian Enache

De unde începem România?
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA
Și cu cine o începem? Mai avem cu cine? Meseriașii buni și-au găsit de lucru în alte zări… Noi privim
neputincioși.
Revista Construcțiilor a avut o inițiativă lăudabilă în
luna iunie a anului 2013, atunci când a publicat un articol extrem de bine documentat dintr-o carte apărută
ulterior: „Constructori ai secolului al XX-lea”, lucrarea
distinsului specialist ing. Alexandru Dobre, articol intitulat „Simfonia neterminată a unei lucrări de interes
național – Calea ferată Râmnicu Vâlcea – Vâlcele”.
Nu voi insista asupra conținutului acestuia, remarcabil din punctul de vedere al cronologiei realizării
acestei opere inginerești, precum și al punerii la dispoziția publicului a numelor oamenilor, înainte puțin
cunoscuți, oameni care au avut o contribuție deosebită
la realizarea acestui proiect, încercând în prezentul
articol să pun la dispoziția specialiștilor mai degrabă o
stare de fapt pe care să încercăm să ne concentrăm și
care să încerce să răspundă la o întrebare ce ne
frământă în ultimul sfert de secol: „Oare mai vrem să
facem ceva în țara asta?”
Am fost pe traseul acestei căi ferate. Am luat-o la
pas ca să înțeleg, în ciuda evidențelor, de ce nu suntem
în stare să ne ajutăm noi pe noi. Mărturisesc că nu
mi-am atins scopul. Am căutat scuze tehnice și economice, am căutat cauze imposibil de depășit, am căutat motivații și nu am găsit de niciunele. Am găsit doar
natura ce s-a instalat pe locurile neputinței de care ne
facem vinovați.
Ne tragem din romani, suntem vârf de ramură al
unui imperiu care a stăpânit vreme îndelungată lumea.
Le-am transformat limba și am făcut-o mai caldă,
le-am personalizat parte din obiceiuri și le-am amestecat cu altele venite dinspre soare-răsare, însă nu am
reușit, nici până în ziua de astăzi, să le înțelegem și să
folosim a lor „politică a comunicațiilor”. Probabil că n-am
avut cu cine…
În anul 390 î.Hr., romanii au aflat cum de au fost
spulberați de gali, în ciuda unei armate de câteva ori
mai numeroase și mai bine echipate: nu o puteau
mișca decât foarte greu și foarte încet. O singură
„lecție” a fost suficientă să schimbe istoria: romanii au
început rapid să construiască drumuri și au avut o
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mare surpriză: institutul lor de statistică a raportat o
creștere economică către Imperator, care i-a permis
acestuia să asigure cetățenilor un nivel de trai
nemaiîntâlnit! Evident că nu credem în existența unui
asemenea institut, dar chiar în lipsa lui, locuitorii
vechiului imperiu au simțit binefacerile unui sistem ce
a permis transferul rapid al oamenilor, armatelor, mărfurilor și al coletelor poștale. Un calcul sumar ne indică
faptul că romanii deschideau 250 km de drumuri pe
an, la apogeul puterii fiind capabili să păstreze în stare
de funcționare 150.000 de km de drumuri.
Câteva cifre seci pentru România anului 2015, conform INS: 86.080 km de drumuri, din care o cincime
naționale, două cincimi județene și încă două cincimi
comunale. Iar din cele naționale, ne putem mândri cu…
Conform datelor INS aferente anilor 2013 și 2014,
avem 15 drumuri naționale cu îmbrăcăminte din…
pământ. E bine să nu uităm că toate investițiile statului
român, prin fostele întreprinderi socialiste și, ulterior,
prin regiile sale, sunt realizate din banii noștri, ai
tuturor. Bani care…
În 1949 debutează studiile pentru calea ferată ce
urma să asigure legătura între magistralele 900 și 200,
scurtând distanța până la Sibiu cu 125 km. Finanțarea
se datora unuia dintre ultimele împrumuturi făcute de
Ceaușescu de la BERD.
În anul 1979, 4.000 de oameni cu utilajele necesare
încep proiectul care urma să aibă o lungime de 41 km,
executând până în anul 1990: 2.406 m poduri și viaducte pentru cale dublă, 1.241 m poduri și viaducte
pentru cale simplă, 2 tuneluri cale simplă, 165 de
podețe și un număr impresionant de km echivalenți de
suprastructură feroviară.
Ruta urma să beneficieze de serviciile a 6 stații de
cale ferată: Vâlcele, Tutana, Schitu-Matei, Ciofrângeni,
Sâmnic și Goranu (Râmnicu Vâlcea – Est). Succint,
traseul urma să beneficieze de un ansamblu de lucrări
de artă: la Vâlcele – podul de peste râul Argeș cu 5
deschideri de cca 30 m, pasajul de peste satul Crâmpotani, tunelul Ploștina (1.910 m), linia de cea mai
mică pantă pe versant până la Schitu-Matei, viaductul
Topolog (cel mai lung viaduct din România: 1.422 m
pentru cale dublă, 50 m înălțime), tunelul Gibei
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(2.260 m), viaductele Sâmnic, Valea Hotarului, Linia,
Sâmnicel, Racovița, Ostroveni și podul de peste Olt.
Lucrările realizate până la abandonarea proiectului
au avut o valoare echivalentă de cca 1 miliard de dolari
și au fost încheiate în proporție de: 70% poduri și viaducte, 100% tuneluri, 97% podețe, 100% terasamente (30 milioane mc), 23% consolidări de
terasamente. În anul 1989, primul tren de probă parcurgea partea finalizată a liniei.
Două elemente de noutate ce rețin atenția: cel mai
lung viaduct din România – Topolog, tuneluri executate
pentru prima dată în România cu un scut complet
mecanizat – Ploștina și Gibei.
Consolidările de terasamente au fost cauzate de
modificările de soluții impuse de conducerea statului,
concretizate în prelungirea rambleelor înalte, concomitent cu reducerea numărului de viaducte.
După anul 1990 investiția este abandonată,
suferind distrugeri majore din mai multe cauze: în
1991, după un interval de ploi de lungă durată, se
înregistrează importante degradări ale taluzelor și
rambleelor la care nu se mai intervine, deteriorările
continuând să avanseze cu rapiditate.

Pentru cine are curiozitatea consultării Mersului
Trenurilor 1991-1992, CFR ne invită la o călătorie pe
„nouă cale ferată” – linia 219. Călătoriile aveau „regim
special” (tren sezonier, fără oprire), viteza de
deplasare medie fiind de 26 km/h. Până în anul 1996 o
parte din materialul metalic este fie furat, fie înstrăinat. De asemenea, echipamentele sunt furate integral.
Se continuă cu situații absurde, clădirea stației Tutana
fiind „retrocedată”, iar ghilimele nu sunt întâmplătoare.
Societatea mixtă SECOL SpA Italia - Royal Inter
Trade Ltd SUA încheie un contract cu CFR în anul 2000,
lipsa de finanțare a acesteia conducând numai la
realizarea unor lucrări de demontare a șinei de cale
ferate (rămasă) și a traverselor din beton, depozitate
apoi la Craiova.
Nimeni nu știe astăzi cât a pierdut economia
românească în 27 de ani de nefuncționare a unei căi
ferate realizate în proporție de cca 80%. Dar a câștigat, în mod cert, o cale de trecere a animalelor localnicilor de pe un versant pe altul al muntelui Gibei. Cam
scumpă calea… Cam greu de digerat. q

Sisteme de drenaj pentru ape de suprafață
De-a lungul timpului v-am prezentat, detaliat, soluții de impermeabilizare cu poliuree sau prin
cristalizare, hidroizolări cu membrane bentonitice și geocompozite pentru drenaj.
Gestionarea umidității presupune, însă, o abordare integrată, în cadrul căreia un rol important
trebuie să îl ocupe măsurile de prevenire. O astfel de măsură este dirijarea apelor de suprafață
(provenite din activități casnice, industriale, agricole sau rezultate în urma precipitațiilor
atmosferice) astfel încât să se evite infiltrațiile și băltirile.
În acest scop, prin parteneriate cu producători de renume mondial, Iridex Group Plastic furnizează o
gamă largă de sisteme destinate drenajului apelor de suprafață, precum și consultanță în vederea
corectei alegeri și instalări a sistemului ales.
Gama de produse include, pe lângă sistemele de drenaj, țevi pentru colectarea apelor meteorice
realizate conform standardului UNI EN 1401.

TIPURI CONSTRUCTIVE
1. Sistemul de drenaj Neo - compus din corp de
canal din HDPE cu margine plată, fără cadru și grilaj cu
extremități care acoperă întreaga zonă de canal
• Utilizare în zone pietonale, parcuri și grădini, piste
de biciclete și zone de parcare rezidențiale
• Ideal pentru soluții arhitecturale de decorare
urbană, din clasele de încărcare suportate
• Poate fi folosit cu grilaje Evo până la clasa C250
2. Sistemul de drenaj Neomax - compus din corp de
canal din HDPE cu un cadru din oțel galvanizat având 7
mm înălțime și 2 mm adâncime
• Ideal pentru parcări cu mai multe etaje și intrarea
în garaj
• Poate fi folosit numai pe grătare din fontă ductilă
din gama Neo
3. Sistemul de drenaj Evo - compus din corp de
canal din HDPE cu muchie de adâncime de 3 mm și
înălțime 25 mm
• Extrem de versatil, utilizabil în zone de parcare,
parcuri și grădini, piscine și instalații pe terenuri sportive
• Diferite sisteme de fixare a grilajelor

4. Sistemul de drenaj Evomax - compus din corp de
canal din HDPE cu un cadru din oțel inoxidabil /galvanizat, cu înălțime 25 mm, grosime 2 mm
• Ideal pentru zone de parcare și trotuare din
cărămidă
• Poate fi folosit cu grilaje Evo până la clasa C250 și
cu grătare D400 consolidate cu cadru de 4 mm
5. Sistemul de drenaj Exel - compus din corp de
canal din HDPE cu un cadru din oțel inoxidabil /galvanizat cu înălțime 25 mm și adâncime 2 mm
• Ideal pentru drenaj rutier și parcări
• Poate fi folosit până la clasa F900
6. Sistemul de drenaj Pro - compus din corp de
canal din HDPE cu un cadru din oțel inoxidabil/galvanizat cu înălțime 25 mm și adâncime 4 mm; echipat cu
ancore laterale pentru a spori ancorarea în beton
• Ideal pentru drenaj rutier, pasaje, parcări și zone
de descărcare pentru vehicule grele, în cazul în care
sistemul trebuie să suporte sarcini mari asociate cu
viteze mari de trecere
• Poate fi folosit până la clasa F900

7. Sistemul de drenaj Promax - compus din corp de
canal din HDPE cu un cadru greu din fontă ductilă cu
înălțime 25 mm și adâncime 7 mm; echipat cu ancore
laterale pentru a spori ancorarea în beton
• Ideal pentru autostrăzi, zone industriale și portuare pentru descărcare de containere și zone de depozitare, aeroporturi
• Poate fi folosit până la clasa F900
8. Sistemul City - compus din corp de canal din HDPE
ce conține inclusiv o muchie laterală; înălțimea marginii: 40 mm
• Poate fi folosit ca un canal de trecere pentru
cabluri ancorate interior prin clipsuri metalice
• Ideal pentru utilizarea în zonele care necesită un
nivel ridicat de drenaj în clasa de încărcare C250
9. Sistemul Trafic - compus din corp de canal din
HDPE cu un cadru greu de fontă ductilă cu înălțime 40
mm și adâncime 7 mm; echipat cu ancore laterale pentru a spori ancorarea în beton
• Ideal pentru autostrăzi, zone industriale și portuare, zonele pentru descărcare și depozitare containere,
aeroporturi
• Poate fi folosit ca un canal de trecere pentru cablu
de ancorat interior cu cleme metalice, cu capace până
la clasa E600
• Poate fi folosit până la clasa F900
10. Sistem de drenaj din oțel inoxidabil, parte a
unei noi game de drenuri pentru pardoseală (completat
cu diverse accesorii, inclusiv sifoane). Foarte ușor de
curățat și complet vizibil
• Ideal pentru utilizarea în industria agricolă și alimentară, de către producători de brânzeturi, abatoare
și în industria conservelor, în restaurante, bucătării și
pivnițe
• Esențial în: spitale, laboratoare chimice, sectorul
farmaceutic
• Poate fi fabricat în conformitate cu cerințele clienților, cu diferite dimensiuni și materiale (chiar din oțel
galvanizat și oțel inoxidabil AISI 316)
Canale de cablare
Canalul sistemului Trafic poate fi folosit în mod eficient
ca un canal de trecere a cablurilor; permite separarea
și fixarea mai multor tipuri de cabluri pentru diferite
servicii.
Un sistem de cămin de evacuare, care înlocuiește cu
succes cutia din beton tradițională, datorită numeroaselor sale avantaje:
• corp de canal din PE-HD cu un cadru greu din
fontă ductilă de 7 mm
• înălțimea cadrului de 25 mm, echipat cu ancore
laterale pentru a spori ancorarea în beton
• produs complet și gata asamblat pentru o instalare
rapidă și economică, ușoară și solidă
• impact redus pe suprafața drumului, cu o mare
capacitate de scurgere
• sifonul intern, detașabil pentru curățare
• coș filtru pentru frunze
• jgheaburi cu diametru de până la 200 mm
• poate fi folosit până la clasa F900
• ideal pentru drenaj pe marginea drumului și drenarea punctuală a zonelor deschise și parcări
Toate produsele sunt fabricate respectând
cerințele standardului de calitate ISO 9001. q

Importanţa unei culturi organizaţionale proactive de „fire safety”
în firmele din România
arh. Horia Mihai NICOLESCU - vicepreședinte ASI
În România anului 2017, protecția la foc a clădirilor și implicit, cea a oamenilor aflați în acestea
este o problemă reală, cu incidente larg mediatizate dar a căror analiză nu a fost dusă niciodată
până la capăt. În aceste condiții, concluzia ar putea fi și aceea că preocuparea este – de cele mai
multe ori - mai mult formală.
De ce această afirmație? Pentru că toate incendiile care au avut loc în clădiri reprezentative din România
(unele cu consecințe catastrofale – vezi Maternitatea Giulești sau clubul Colectiv) au apărut și au evoluat rapid
în clădiri care aveau documentele minime cerute de lege pentru funcționare și asigurarea siguranței la foc! Și atunci,
apar firesc următoarele 3 întrebări:
• există o fractură între legislație și practică (între teorie și realitate)?
• de ce respectarea normelor legale naționale nu asigură, în același timp, și o protecție la foc
reală și eficientă?
• care ar trebui să fie soluțiile optime de aplicat în condițiile specifice actuale din România, soluții
care să asigure, simultan, o protecție reală și eficientă în caz de incendiu cu costuri minime de
investiție?
Sunt trei întrebări-cheie pentru înțelegerea fenomenului, la care găsirea răspunsului necesită, însă, o
incursiune mai adâncă în teoria securității la incendiu. Este ceea ce voi încerca să fac în cele ce urmează, propunându-vă, în final, o soluție specială pentru România, soluție care să ne permită atingerea unui nivel de
securitate la incendii comparabil cu cel al țărilor dezvoltate dar cu costuri incomparabil mai mici.
Pentru a răspunde la cele trei întrebări de mai sus,
este nevoie – mai întâi – să vedem ce se întâmplă
acum în România - unde calitatea abordării problematicii de Fire Safety este în scădere, cu consecințe
vizibile în reducerea nivelului general de Securitate la
incendiu.
1. Ruptura dintre teorie și practică apare la noi
dintr-o multitudine de cauze:
a. diferența între organizarea domeniului din
țările occidentale și România.
Dacă luăm în considerare numai:
• rezistența la înnoire a oamenilor domeniului,
• organizarea militară a majorității structurilor implicate și
• poziția IGSU de „a fi peste tot”, anormală și de
„conflict de interese” (întrucât IGSU controlează acum
atât conceptul cât și execuția și exploatarea domeniului), avem un tablou suficient de complet al motivațiilor
esențiale ale acestei cauze.
b. lipsa unei poziții ferme și coerente din
partea societăților de Asigurare. Încercând să își
protejeze valorile asigurate și să evite plata unor
daune majore, acestea exercită – în țările avansate – o
presiune permanentă asupra pieței, care reprezintă
motorul implementării în practică a unor soluții de
securitate la Incendiu din ce în ce mai performante.
c. intrarea pe piață a multor produse îndoielnice,
din cauza „derapajelor” și nenumăratelor obstacole
care apar pe parcursul drumului lung și greoi al
autorizării unor materiale, produse și sisteme specifice
– valabile și funcționale în țări cu tradiție dar neacceptate ca atare în România.
d. lipsa de profesionalizare a multor firme,
care pun în operă noile tehnologii și lipsa de exigență
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la PIF a acestor lucrări, din partea membrilor comisiei
de recepție. Aici își spun cuvântul cu prisosință „Dorel”
și dictonul „lasă că merge și așa!”
e. lipsa de cunoștințe în domeniu a majorității
Arhitecților (rezultată din reticența de cooperare
manifestă a IAIM și OAR), cu consecințe grave în
întocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiu – SSI
(vezi maternitatea Giulești și clubul Colectiv) - care a
condus la o „antantă” toxică cu verificatorii. Aici cred
că ar merita pusă o întrebare organelor de decizie:
de ce nu se verifică periodic de către MDRAT nivelul de
cunoștințe al Arhitecților OAR cu drept de întocmire a
SSI, așa cum se procedează de către IGSU cu oricare
altă firmă de specialitate?).
f. lipsa de cadre suficiente și pregătite corespunzător ale ISU – care conduce, de multe ori, la controale formale în teritoriu! Aici ar trebui intensificată
activitatea de instituire a acestor cadre, printr-o colaborare permanentă cu specialiștii ASI.
g. lăcomia AG și corupția existentă în piața Construcțiilor, unde investitorii (români și străini) au
„învățat” că se poate „face Securitate la Incendiu” cu
sume nefiresc de mici, cu sacrificarea corespunzătoare
a calității (care aici se traduce prin „siguranță la foc”).
La toate acestea se mai adaugă și faptul că există
unele zone ale activităților umane (ex: zona de sănătate sau zonele cu echipamente IT high-tech) unde,
spre deosebire de clădirile cu alte destinații civile standard, există câteva caracteristici speciale care
potențează eventualele efecte ale unui incendiu:
• în fiecare moment pot exista persoane foarte vulnerabile (clienți, vizitatori);
• impactul mediatic și social este major (vezi
maternitatea Giulești);
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• au valori mari de protejat (aparatură scumpă,
echipamente IT, fabrici și depozite de medicamente,
arhive etc.);
• există zone în care securitatea (la foc) este vitală
dar neasigurată corespunzător (terapia intensivă, săli
de operații, neonatologie, arhive etc.);
• aici s-au investit sume mari de bani (și privați dar
și de la buget).
Este un tablou extrem de complex și dezolant al
încrengăturii diverselor direcții și interese responsabile
de rămânerea în urmă a României – o țară în care
Securitatea la incendiu este încă o Cenușăreasă a
domeniului construcțiilor…
2. De ce respectarea normelor legale naționale
nu asigură, în același timp, și o protecție la foc
REALĂ și EFICIENTĂ?
Să stabilim, mai întâi, ce înseamnă o protecție la
foc - eficientă și reală? Să le luăm pe rând:
O protecție eficientă la foc înseamnă că aceasta
trebuie să îndeplinească, simultan, mai multe
condiții:
a) Să reacționeze cât mai rapid la apariția unui
incendiu;
b) Să nu provoace pagube bunurilor din zona
protejată;
c) Să fie nevătămătoare pentru oameni;
d) Să fie nedăunătoare mediului ambiant;
e) Să fie posibil a fi implementată în situația dată.
Observați, vă rog, că soluțiile care respectă simultan toate aceste condiții nu sunt cele mai ieftine!!!
Implementarea unei asemenea soluții depinde de:
• nivelul de exigență al Asiguratorului (care la noi
este total absent, pentru că nu are competențele necesare și – din această cauză - acceptă „în orb” concluziile IGSU);
• nivelul scăzut de cunoștințe în domeniul SI al
proiectantului (arhitectului), la care contribuie atât IAIM,
cât și Asociațiile lor profesionale (UAR și OAR);
• posibilitățile și disponibilitatea financiară a Beneficiarului de a investi în acest domeniu. Putând opta
între cerințele minimale naționale impuse de P-118 și
fără presiunea Asiguratorilor, acesta merge – de cele
mai multe ori – pe linia de minimă rezistență, ceea ce
se traduce prin „ieftin și prost”.
Pe de altă parte, o protecție reală la foc înseamnă
realizarea și funcționalitatea permanentă și perfectă în
exploatare a întregului concept proiectat și aprobat de
organele abilitate. Aici intervine fenomenul de „eroare
umană” – care este responsabil de peste 95% dintre
accidentele domeniului și care se poate diminua numai
printr-o cultură organizațională proactivă de „fire
safety” în toate firmele din România.
Observăm că, în ambele situații, se regăsesc niște
„key-players”, respectiv:
• Asiguratorul
• Beneficiarul
care, în societățile occidentale către care tindem, sunt,
ca organizare și eficiență, factorii decizionali-cheie în
ridicarea nivelului de Securitate la incendiu. Așa ne
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explicăm de ce la noi rezultatele diferă de cele din
Occident.
Şi acum să ne întoarcem și să încercăm să răspundem la întrebarea din titlul capitolului, dar nu mai
înainte de a lămuri niște aspecte esențiale: ce sunt
normele naționale, ce sunt normele asiguratorilor și ce
legătură există între ele?
Normele naționale reprezintă un nivel minim
general acceptat și impus pe plan național, la care
se consideră că se obține un nivel satisfăcător de siguranță la foc pentru societatea respectivă. De aici, în
mod evident, și legătura directă dintre acest nivel și
organizarea respectivei societăți (concept economic,
social, putere financiară etc.). Cu alte cuvinte:
investesc în securitatea la incendiu atât cât îmi
permit! Deși un incendiu este același și în Spania, și în
Finlanda și în România, acest lucru explică imediat și
diferențele dintre nivelele cerințelor din diverse state
(consecință a dezvoltării lor economice și a importanței
diferențiate acordate unui asemenea aspect).
Pe de altă parte, societățile de asigurări fac tot
posibilul că nivelul de securitate la incendiu impus
clienților lor să fie cât mai înalt, pentru a-și securiza, la
nivel minimal, eventualele pagube pe care trebuie să le
achite în caz de incendiu. Din această cauză și-au
dezvoltat, în cele mai multe cazuri, norme proprii,
cu nivele mult mai ridicate de securitate la
incendiu decât cele ale țărilor în care activează norme pe care le impun clienților lor, asigurând, astfel,
un trend permanent ascendent al progresului
tehnologic și de mărire a nivelului general de
securitate la incendiu.
Rezultă, firesc, că o siguranță reală și eficientă
la foc nu este doar consecința aplicării stricte a
unor prescripții legale obligatorii din diversele
acte normative ale domeniului. Cu alte cuvinte,
respectarea normativelor acestui domeniu nu implică,
în mod automat, și ajungerea la cea mai bună soluție
reală și eficientă de protecție la foc, ci numai asigurarea cadrului legal de funcționare, în baza unui nivel
minimal acceptat pe plan național!
Astfel, apare clară diferența de scop a celor două
direcții (statul și asiguratorii privați) prin care se
explică diferența de nivel minim impus al măsurilor de
securitate la incendiu și, prin consecință, al rezultatului
final privind realizarea unei protecții la foc reale și
eficiente.
Până aici lucrurile par clare și cu soluții evidente:
1. Vrei să ai o protecție la foc minimală, care îți
asigură și documentele legale de funcționare? Mergi pe
soluția mai ieftină a standardului național (la noi P-118);
2. Vrei să ai o protecție la foc maximală și adaptată
cât mai bine cazului tău (adică o securitate mult mai
înaltă a bunurilor și oamenilor în caz de situații
extreme)? Mergi pe soluția mai scumpă propusă de
societățile de Asigurare (bazată, în special, pe dezvoltarea și implementarea măsurilor active tehnice).
continuare în pagina 12 È
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Æ urmare din pagina 11
Nu poate exista însă și o a treia cale? Cu alte
cuvinte: nu se poate obține o protecție la foc maximală și adaptată cât mai bine fiecărei situații
dar realizată cu costuri (mult) mai mici, similare
variantei standardului național? Răspunsul la
această întrebare este DA iar modul în care se poate
obține acest deziderat încercăm, astăzi, să îl prezentăm
aici.
În realitate, aceasta înseamnă să găsim soluții
pentru a putea atinge un nivel mai înalt al securității la incendiu cu costuri mai reduse.
Aceste soluții trebuie căutate în patru direcții:
1) Modificarea mai curajoasă a legislației
românești, atât pentru eliminarea unor prevederi
învechite, cât și pentru modernizarea ei. Aici putem
discuta cel puțin următoarele trei aspecte:
1a - reducerea unor costuri și actualizarea unor
prevederi, în acord cu legislația statelor avansate. Aici
putem discuta despre adoptarea unui pachet de principii occidentale referitoare la obligațiile pompierilor, în
condițiile obligativității și în România (începând cu anul
2010) a asigurării clădirilor și a bunurilor din ele.
Dacă acceptăm această premisă, atunci ne putem
întreba, pe bună dreptate:
• De ce mai păstrăm multe dintre actualele prevederi, depășite în viitorul P-118 (care este tocmai pe
cale de finalizare)?
• Suntem cumva o țară prea bogată, care își permite
să facă această uriașă risipă de resurse financiare?
• De ce societățile de asigurări nu își asumă rolul
care le este destinat?
1b – introducerea sistemului de „rezistență naturală la foc a clădirii” – concept pe care îl vom prezenta
într-un articol viitor.
1c – renunțarea completă la unele legi total depășite (adăposturi ALA etc.).
2) Utilizarea unor materiale și tehnologii din
ce în ce mai performante (din păcate, însă, o
asemenea soluție este posibilă cu costuri mereu
crescânde, aceasta fiind o politică a marilor concerne
internaționale – care își măresc asfel constant profiturile).
3) Trecerea de la etapa normativă la cea a
ingineriei securității la incendiu – subiect pe care,
de asemenea, îl vom discuta într-un articol viitor.
4) Recalibrarea ponderilor celor trei categorii
de măsuri ce formează securitatea la incendiu, cu
accent pe cele operaționale. Rezultă o nouă abordare
a conținutului securității la incendiu, cu accent
pe măsurile operaționale. Aceasta este – de fapt soluția pe care o propunem pentru a fi aplicată în
România zilelor noastre.
Pentru a înțelege ideea și principiul de funcționare
al acestei propuneri inedite, trebuie să ne întoarcem la
teoria securității la incendiu. Definiția americană a
„securității la incendiu” din codul NFPA este următoarea: „securitatea la incendiu este percepută astăzi
ca o serie de șanse și posibilități care se oferă permanent celui care organizează aceste activități,
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structurate într-o tactică flexibilă, cu abordare continuă pe toată durata de viață a unei clădiri,
respectiv proiectarea, execuția, exploatarea și – în special – de-a lungul întregii perioade de timp în care
are loc un incendiu”.
Această definiție este complexă și completă, ea
reliefând toate aspectele calitative legate de securitatea la incendiu și anume:
1. Nu există o formulă matematică pentru a exprima
securitatea ideală la Incendiu, reală și eficientă;
2. Ea presupune un mix (foarte complex) de soluții,
care se constituie pe baza experienței celui ce o organizează și aflat doar la îndemâna adevăraților profesioniști ai domeniului;
3. Este o activitate continuă, care nu se termină
niciodată!
Un alt aspect important, care trebuie subliniat în
această viziune, este aplicarea consecventă a conceptului de management integrat și procedurat de
securitate la incendiu.
• De ce integrat? Pentru că reunește toate componentele care concură la securitatea la incendiu, într-un
sistem integrat, coerent și operațional – de unde și
noțiunea de management al securității la incendiu
- ca reprezentând întregul ansamblu de activități necesare unei funcționalități eficiente a tuturor etapelor
componente ale conceptului, respectiv: concepția,
organizarea, îndrumarea, dirijarea, formarea, administrarea, leadership-ul etc.
• De ce procedurat? Pentru că trebuie să se
bazeze pe un sistem procedurat, controlabil și cu
trasabilitate, asemănător cu sistemul procedurat de
Asigurare a Calității. Numai în această formă se poate
asigura, în exploatare, performanța maximă, stabilă și
permanentă a conceptului de securitate la foc reală
și eficientă.
Managementul integrat și procedurat de securitate
la incendiu se aplică în trei etape:
1. - etapa de proiectare, de care răspunde echipa
de proiectare;
2. - etapa de construcție, de care răspunde echipa
de execuție;
3. - etapa de exploatare, de care răspunde echipa
de exploatare a Beneficiarului investiției iar specialiștii
ASI sunt capabili să ofere suport tehnic integral și
soluții optime pentru oricare dintre aceste etape.
O protecție integrală la incendiu bine articulată,
reală și eficientă, este mult mai mult decât suma
cerințelor legale și ea înglobează trei direcții de activitate:
1. Protecția structurală (pasivă), cu măsuri care
țin de clădire, de tip pasiv;
2. Protecția tehnică (activă), cu măsuri care țin
de sistemele tehnologice implementate, de tip activ;
3. Protecția organizațională (proceduri și instruiri),
cu măsuri care țin de implementarea, în comportamentul oamenilor, a unui concept coerent și eficient de
securitate la incendiu, în scopul evitării erorilor umane.
Această direcție reprezintă – de fapt – controlul eficienței implementării primelor două direcții.
continuare în pagina 14 È
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SIS SA - 27 ani de soluții fiabile pentru sistemele de siguranță
Cadrul legislativ amplu referitor la
apărarea împotriva incendiilor și situațiilor de urgență a condus la constituirea
de consorții capabile să ofere serviciile
și documentațiile necesare asigurării
complianței cu legislația în vigoare.
În acest moment principalele acte
normative ce trebuie respectate, atât
pentru clădirile existente cât și pentru
cele noi, sunt: HOTĂRÂRE Nr. 571 din
10 aug. 2016, HOTĂRÂRE Nr. 862 din 16
nov. 2016, ORDIN Nr. 129 din 25 aug.
2016, ORDIN Nr. 87 din 6 apr. 2010.
Obținerea de aviz/autorizație IGSU
este obligatorie pentru următoarele
categorii de clădiri:
• parcaje subterane: peste 10 autoturisme;
• clădiri mixte (spații amenajate în
clădiri): comerț la parterul blocurilor
sau producție și depozitare/ centre de
agrement cu aria desfășurată mai mare
de 200 mp;
• clădiri pentru comerț clădire izolată,
aria desfășurată mai mare sau egală cu
600 mp;

• clădiri pentru alimentație publică
(restaurante, cafenele etc.), cu aria
desfășurată mai mare de 200 mp;
• centre de agrement izolate, cu aria
desfășurată mai mare de 600 mp;
• clădiri pentru administrativ /
birouri, cu aria desfășurată mai mare
sau egală cu 600 mp; spitale, indiferent
de suprafață și policlinici cu aria desfășurată mai mare de 600 mp;
• clădiri pentru învățământ cu aria
desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp;
• clădiri pentru producție și depozitare cu aria desfășurată mai mare sau
egală cu 600 mp;
• hoteluri, pensiuni cu mai mult de
8 camere și/sau 16 locuri de cazare.
• clădiri de locuit cu peste 11 nivele;
• clădiri cu funcțiuni mixte cu peste
28 de metri înălțime;
• toate tipurile de clădiri cu săli
aglomerate, indiferent de aria construită.
SIS SA, cu o experiență de 27 de
ani, oferă servicii de proiectare, instalare, mentenanță pentru sistemele de

siguranță din construcții civile și industriale și asigură documentații complete
pentru implementarea normelor privind
situațiile de urgență prin:
• Identificarea, evaluarea, controlul
riscului de incendiu, concluzii și recomandări pentru diminuarea acestuia;
• Scenariu de securitate la incendiu;
• Referatul verificatorului de proiect
privind respectarea normelor de securitate la incendiu, cerința C;
• Întocmire proiecte arhitectură,
instalații, detecție și/sau stingere incendiu.
Firma deține și toate autorizațiile de
proiectare și execuție sisteme de
detecție și stingere incendiu (0416 /
08.11.2010; 0272 / 08.09.2010;
0195 / 09.08.2010; 2088 /T/
09.09.2010)
Printre referințele noastre se numără
clădiri de birouri, spitale, hale industriale,
muzee, hoteluri, bănci. q

Æ urmare din pagina 12
Având în vedere, însă, că perioada de exploatare
reprezintă cca. 95% din viața unei clădiri, rezultă că și
pericolele de incendiu din această etapă sunt cele mai
mari. Considerăm astfel, că în stadiul actual în care se
află România, se justifică focalizarea prioritară a
activităților destinate securității la incendiu
asupra măsurilor operaționale (fig. 1).
Trebuie să acceptăm, în mod lucid, că România nu va
putea (încă multă vreme) să impună, prin standardele
sale naționale, exigențe de securitate la incendiu
asemănătoare statelor avansate, din simplul motiv că
nu își va permite să investească în securitatea la
incendiu sume similare. Astfel, în domeniile măsurilor
constructive și tehnice, va trebui să ne mulțumim cu un
nivel mai redus al cerințelor naționale decât în Occident.
Situația nu este însă aceeași în domeniul măsurilor
operaționale, acolo unde se pot obține rezultate cel
puțin la fel de eficiente precum cele din țările avansate
(poate chiar mai eficiente!) cu sume extrem de mici,
dar care să înglobeze mai multă inventivitate și creativitate (de care românii, din fericire, nu duc lipsă!)
(fig. 2).
Dacă ținem seama că în România de azi se manifestă:
• o lipsă acută de sume mari pentru investiția
inițială în securitate la incendiu;
• o mentalitate reticentă de a investi în securitatea la incendiu, inclusiv din cauza atitudinii greșite a
asiguratorilor;
• o preocupare redusă acordată educării
oamenilor în perioada de exploatare în scopul formării
unei culturi organizaționale proactive de securitate la incendiu
nu se poate obține o menținere mult mai îndelungată a
nivelului maxim inițial de securitate la incendiu în organizație (adică o securitate reală și eficientă) compensând diminuarea eficienței în timp a măsurilor
constructive și tehnice prin ținerea la zi, amplificarea și îmbunătățirea permanentă a conținutului măsurilor operaționale (fig. 3).
În condițiile actuale de la noi, această abordare
compensatorie a măsurilor operaționale în raport cu
cele constructive și tehnice prezintă mai multe avantaje:
1. sunt mult mai ieftine decât cele constructive sau
tehnice;
2. nu apar la începutul investiției inițiale, ci se
aplică progresiv de abia în fază de exploatare (deci nu
măresc costul inițial al investiției);
3. sunt proprii fiecărei situații în parte, la nivelul de
decizie al Beneficiarului și la îndemâna acestuia – conducând la o adaptare mult mai eficientă a măsurilor de
siguranță la foc la situația concretă din teren;
4. sunt flexibile (adaptabile la modificările interne și
externe care pot apărea în timp). Astfel, ele rămân
mereu „la zi” față de soluțiile constructive și tehnice
care îmbătrânesc și se uzează fizic și moral. În acest
fel, se poate menține nivelul inițial de protecție la foc,
în ciuda faptului că soluțiile constructive și tehnice își
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
pierd progresiv din eficiență, prelungind și perioada de
valabilitate/viață a acestora;
5. în același timp, ele pot marca și în România trecerea de la metodele prescriptive la cele ale ingineriei
securității la incendiu.
Această viziune asupra abordării securității la
incendiu ar trebui aplicată consecvent în toate
proiectele din România, cu încrederea fermă că, în
acest fel:
1. ne ajutăm clienții în obținerea unei siguranțe
la foc reale și eficiente cu costuri mai mici;
2. desfășurăm o activitate educativă de ridicare a
conștiinței oamenilor, în scopul implementării în fiecare
societate a unei culturi organizaționale proactive
de securitate la incendiu;
3. ridicăm nivelul general național de securitate la incendiu și aducem România la nivelul țărilor
dezvoltate ale domeniului. q
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SAMENT GROUP
se dezvoltă într-un domeniu
cu oportunități serioase și proiecte provocatoare
Înalt specializată în proiectarea unor sisteme complete de ventilare, iluminare naturală și prevenire a
incendiilor, SAMENT GROUP a implementat în ultimii
ani numeroase măsuri de creștere a eficienței,
susținute și de investiții importante în mijloacele
tehnice corespunzătoare. Unul dintre obiectivele principale ale companiei este acela de a se adapta constant
nevoilor și dorințelor în continuă schimbare ale
clienților.

Gama completă de produse cuprinde:

Pentru o mai bună gestionare a acestor nevoi, producția a
fost orientată pe 4 direcții de interes: domeniul industrial,
amenajări arhitecturale, gama Metal Line și produsele dedicate micilor consumatori.

Dintre obiectivele finalizate, menționăm:

Cererile venite dinspre domeniul industrial se bucură de o
atenție deosebită în cadrul departamentului de inovare,
SAMENT răspunzând cu noi produse și sisteme de mare
capacitate dedicate nevoilor de ventilare naturală în domenii
de producție cu emisii ridicate de căldură: metalurgie, industria sticlei etc.
Produsele din seria GLOS HM sunt bine cunoscute și
funcționează eficient pentru eliminarea în mod natural a
emisiilor de căldură.
GLOS FF BLOCK10, unul dintre noile sisteme de îndepărtare naturală a fumului și căldurii, se bazează pe deschideri
acționate electric cu performanțe similare sau mai bune decât
cele ale sistemelor pneumatice. Sistemul respectă cerințele
standardelor de eficiență energetică ecologică, devenind astfel unul dintre sistemele preferate de clienți.
SAMENT GROUP continuă să extindă certificarea produselor sale cu niveluri sporite de izolare termică și acustică,
sporindu-și competitivitatea.

•
•
•
•

sisteme de ventilare pentru fum și căldură;
luminatoare pentru fațadă și acoperiș;
sisteme de ventilație naturală;
sisteme de prevenire a fumului și a incendiilor - perdele
de fum fixe sau automate;
• sisteme de acționare a ușilor de incendiu;
• sisteme de umbrire solară - pasive și active.

• Delonghi Cluj - fabrică de producție - proiect cu cerințe
sporite privind eficiența energetică
• Hit Park - Hemeiuș, jud. Bacău
• Ice Logistic Park, Ghimbav, jud. Brașov
• Holzindustrie Schweighofer - unitate de producție
în localitatea Reci, jud. Covasna
• Complexul Mall Promenada, București
• Schieffer - Lugoj, jud. Timiș
• Terapia, Cluj - depozit de produse farmaceutice
• Mediplus Exim - Iași
• Depozit Alcedo - Carei, jud. Satu-Mare
• Complexul agroalimentar Agrifood din municipiul Zalău
• Pressafe - Timișoara
• Complexul comercial Cora - Constanţa
• Sală de sport în Sfântu Gheorghe
• Bazele NATO din statele baltice q
SAMENT INTERNATIONAL SRL
Str. Jiului Nr. 2A, Et. 2, Cam. 204
Clădirea Tornado, București
Sorin Fatol
Telefon: +40 724 032 428
E-mail: sfatol@sament-group.com

Importanța protecțiilor pasive la foc
Când vorbim despre protecția la foc a unei clădiri, probabil că mulți dintre noi ne imaginăm un
sistem de sprinklere, ne gândim la protejarea elementelor din lemn ale casei de vacanță cu vopsea
ignifugă, sau chiar la pompierii ce intervin asupra incendiilor care au loc din ce în ce mai des în
România. Însă protecția la foc a clădirilor presupune mult mai mult decât atât, iar la nivel global
este tratată ca o adevărată industrie.
Vom explica, în acest articol, Importanța Protecției Pasive la Foc a clădirilor și, probabil, vă vom
răspunde și la unele întrebări despre cum, când și de ce trebuie să avem acest subiect în vedere.
Pentru început, este de menționat faptul că cea mai importantă cerință pe care trebuie să o
îndeplinească o construcție de calitate, după rezistența mecanică și stabilitate, este securitatea la
incendiu, conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.
Clădirile trebuie să fie proiectate
astfel încât să mențină produsele
combustibile departe de ocupanții
ei, permițându-le evacuarea de
urgență, în siguranță. De asemenea,
se ia în considerare și siguranța
pompierilor în timpul intervenției de
stingere a incendiului. Prin urmare,
dacă o clădire este protejată la foc
în mod corect, aceasta poate
rezista unui incendiu pentru un
timp rezonabil, fără a se ajunge la
colaps.
Scopul principal al protecției
pasive la foc este limitarea
propagării focului în celelalte
încăperi, față de cea în care are loc
incendiul. Acest lucru se realizează
cu ajutorul pereților, planșeelor și
ușilor rezistente la foc, care vor
forma, în cadrul clădirii, așa-numitele Compartimente de Incendiu.
Adițional față de compartimentarea clădirii, protecția pasivă la foc
implică și utilizarea materialelor
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intumescente sau a plăcilor
rezistente la foc, aplicate/montate pe elementele metalice care
compun structura de rezistență a
unei construcții sau aplicate pe conducte de evacuare aer/fum etc.
Aici intervine întrebarea care se
pune de cele mai multe ori: De ce e
nevoie să protejăm la foc oțelul,
care este un material incombustibil? Într-adevăr, oțelul nu
întreține arderea, însă la depășirea
temperaturii de aproximativ 550 °C
(considerată temperatura critică de
cedare a oțelului), acesta își pierde
proprietățile care au stat la baza
proiectării structurii, fapt ce poate
conduce la colapsul întregii clădiri
în timpul incendiului sau ulterior
și, implicit, la pierderea de vieți
omenești.
Prin Normativul de Siguranță
la Foc P118 se determină riscul de
incendiu, în funcție de densitatea
sarcinii termice și destinația clădirii,

și încadrarea construcțiilor în grade
de rezistență la foc, care va decide,
în final, rezistențele la foc (RF)
ale tuturor elementelor structurii
unei clădiri. De asemenea, în baza
normativului de siguranță la foc,
proiectantul de structură întocmește
Scenariul de Securitate la Incendiu al clădirii în cauză, unde sunt
considerate cele mai defavorabile
ipoteze ale unui incendiu, cu scopul
de a-l anticipa și preveni.
Pentru că am specificat mai sus
principalul obiectiv al unei protecții
la foc, și anume evacuarea utilizatorilor acesteia în condiții de siguranță în timpul incendiului, în
articolele ce urmează vom antama
și subiectul tubulaturilor de ventilare și desfumare, regăsite în
majoritatea clădirilor din România.
În altă ordine de idei, trebuie să
știm că, pentru lucrurile menționate
anterior și care converg către un
singur scop major: protejarea
clădirilor împotriva incendiilor și,
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implicit, a utilizatorilor lor, există
echipe tehnice care reușesc să
anticipeze comportamentul structurii în caz de incendiu dar și să îl
îmbunătățească,
începând
cu
proiectanții acesteia, continuând cu
excutanții, inginerii instalatori,
pompieri și terminând cu aplicatorii
autorizați de protecție la foc.
În acest sens, vă prezentăm
serviciile oferite de compania
CONECO ROMÂNIA, recunoscută
pe piața construcțiilor din România
ca fiind principalul furnizor de protecție pasivă la foc.

Peste 1.000.000 de metri
pătrați protejați la foc în majoritatea orașelor din România, dar și
în țări precum Bulgaria, Belgia,
Qatar, 15 ani de experiență în
domeniul protecției pasive la foc
dar și o creștere continuă a cifrei
de afaceri a companiei (7.800.000
RON în 2016), sunt cifrele care ne
poziționează în topul aplicatorilor
de materiale rezistente la foc.
Fie că vorbim de aplicare de
vopsele termospumante, mortar
rezistent la foc pe structuri metalice, elemente din beton armat,
tubulaturi de ventilare și mai nou
(conform ultimelor teste din 2017
trecute cu succes în laboratoare
autorizate din Slovacia), tubulaturi
de desfumare, fie că ne referim la
ignifugarea lemnului sau la montajul pereților rezistenți la foc, echipa
tehnică a companiei CONECO va
încerca, de fiecare dată, să își
depășească limitele și să ofere

soluții care să satisfacă chiar și cele
mai dificile cerințe ale clienților săi.
În ultimii 2 ani am reușit să
compunem un portofoliu de lucrări
de protecție la foc cu unele dintre
cele mai importante clădiri din
București și din țară (ex. Pavilioane
noi ROMEXPO, Laserul ELI – NP,
BOB Tower, Global Worth Campus,
Băneasa Shopping Center, Clădirea
Unicredit, Park Lake, Oregon Park,
Floreasca Park, Aeroport ClujNapoca, Ramada Sibiu, Sala Lia
Manoliu). q

Vă invităm să vizitați site-ul nostru web: www.coneco.ro pentru mai multe informații
și să ne contactați pentru orice problemă privind protecția pasivă la foc a clădirilor.
Vă garantăm răspunsuri și soluții profesioniste, totul în timp util!

Această pagină vă va ține la curent cu o selecție de noutăți ale domeniului, de la noi și din străinătate, pe care le considerăm utile pentru cititorii noștri. Astăzi, două informații:
1. Prorogarea termenului limită de obținere a
autorizațiilor ISU de funcționare
Prin prorogarea acestui termen se urmărește stabilirea unui termen care să facă posibilă conformarea
de către toți beneficiarii în ceea ce privește obligația de
obținere a autorizației de securitate la incendiu, reducerea riscului înregistrării unui volum mare de solicitări
înainte de expirarea termenului prevăzut de legislația
în vigoare, reducerea riscului de nerespectare a
termenelor de emitere a avizelor/autorizațiilor de
securitate la incendiu de către beneficiarii care nu s-ar
încadra în termenul actual, reducerea costurilor pentru
întocmirea documentațiilor, realizarea unor documentații și lucrări de construcții de calitate, negrevate de
presiunea timpului, reducerea numărului de solicitări
de autorizare respinse pentru neconformități.
Parlamentul României a adoptat următoarea LEGE
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin.
(41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor:
Articolul unic se modifică și va avea următorul
cuprins:
(1) Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și
completările ulterioare, se prorogă până la data de 30
septembrie 2017.
(2) Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în
avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea
amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește
31 decembrie 2017.”
*
* *
2. Comunicatul ASI referitor la incendiul care
a distrus pe 26 mai 2017 o clădire pentru arhivă
din comuna Dârăști, județul Ilfov
Incendiul care a distrus pe 26 mai a.c. o
clădire din comuna Dârăști, județul Ilfov, în care
era depozitată o arhivă, a fost amplu relatat în presă și
prezentat de televiziunile de știri, unele dintre ele
transmițând evenimentul în direct.
Dar unele informații transmise de reporterii de la
fața locului au fost eronate, de natură să dezinformeze
opinia publică, între acestea fiind și acelea potrivit
cărora:
„Compania de arhivare care deține depozitul
investise recent într-un sistem performant antiincendiu, pe bază de gaz inert, dar care nu funcționa în toată hala”
sau
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„Clădirea era prevăzută cu sistem special de
stingere pe bază de gaz, care însă nu a făcut față”
Care este adevărul?
În teren există 4 hale: două vechi și neechipate cu
sistem de stingere și două noi echipate cu acest sistem. Incendiul a avut loc la una dintre halele
vechi (neechipată cu sistem de stingere cu gaze inerte),
consecințele fiind cunoscute.
Din știrile transmise de televiziunile prezente la fața
locului se (poate) înțelege însă că incendiul a avut loc
într-o hală dotată/prevăzută cu sistem de stingere cu
gaze, care - în pofida acestui sistem modern de stingere instalat - a ars pentru ca acesta nu a făcut față
incendiului devastator declanșat.
Trebuie remarcat că în interviurile luate, atât
reprezentantul ISU București-Ilfov, dl. Daniel Vasile,
cât și al beneficiarului, dl. director Ştefan Ecxarcu, au
avut comentarii corecte și pertinente asupra evenimentului și a desfășurării acestuia.
Beneficiarul chiar a subliniat faptul că incendiul nu
ar fi putut avea loc în una dintre halele modernizate și
echipate cu sistem de stingere (prin inundare/deversare de gaz inert). Informația eronată a apărut se pare
doar în relatările televizate de la fața locului.
Acest eveniment este o nouă ocazie de a sublinia
încă o dată necesitatea echipării acestui tip de clădiri
cu sisteme performanțe de detecție și stingere cu gaz
inert – singurele care pot oferi o securitate reală la
acest tip de evenimente.
Aceste sisteme de stingere sufocă incendiul în mai
puțin de un minut (prin reducerea conținutului de oxigen sub limita de întreținere a arderii), nu produc deloc
degradări ale materialelor stocate din depozit și (în
cazul gazului Inergen) sunt și perfect ecologice
(atmosfera fiind chiar respirabilă, după deversare!).
ASI – ca asociație profesională în domeniu - își exprimă,
încă o dată, determinarea de a prezenta corect publicului cauzele reale și consecințele nefaste ale unor
nerespectări ale normativelor în domeniu și derapajelor față de prevederile legale care conduc – la fel ca
și în cazurile Millenium, maternitatea Giulești, cluburile
Colectiv și Bamboo – la pierderi materiale importante
și/sau de vieți omenești.
De asemenea, tot ca și în cazurile anterioare, ASI
repetă opinia sa potrivit căreia:
În absența unor măsuri radicale și reale în
organizarea structurală a domeniului securității
la incendiu, asemenea incendii se vor repeta în
viitor, cu frecvență și efecte sporite!
Din păcate, acest avertisment nu este, în continuare,
luat în serios de către factorii de decizie din domeniu.
Asociația pentru Securitate la Incendiu
Pt. conformitate,
arh. Horia Mihai NICOLESCU,
Vicepreședinte
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Soluții pentru închiderea halelor industriale,
inclusiv sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți
SC AERODOME CONSTRUCT SRL
și-a început activitatea în anul 2008
desfășurând, de-a lungul timpului,
o intensă activitate în domeniul
construcțiilor industriale.
Cu un colectiv tehnic specializat
format din echipe proprii de montaj
(un total de 50 muncitori calificați)
compania desfășoară o multitudine
de activități specifice domeniului
construcțiilor dintre care enumerăm
pe cele mai importante:
• Execuție structuri metalice
Societatea noastră execută structuri
metalice de rezistență și elemente componente pentru închiderile perimetrale
și de acoperiș, oferind soluții adecvate
pentru investiția dumneavoastră. În
acest scop vă stau la dispoziție specialiștii noștri, începând de la primul contact
în vederea alegerii soluției, continuând
cu proiectarea, până la montajul propriu-zis.

• Închideri cu panouri sandwich
Pentru a asigura lucrări de calitate,
specialiștii AERODOME montează panouri sandwich, casete structurale, tablă
cutată sau ondulată la pereți și/sau la
acoperiș.
Închiderile realizate în aceste sisteme reprezintă o soluție foarte eficientă atât din punct de vedere al
costurilor, al timpilor de execuție, al
calității, cât și al izolației termice pentru
construcțiile de clădiri industriale, hale
de depozitare, supermarket-uri, showroom-uri sau birouri.
• Lucrări de termo-hidroizolații
Relațiile comerciale pe care firma le
are cu principalii furnizori de materiale
de pe piața românească de profil ne
oferă posibilitatea asigurării unui raport
calitate/preț avantajos în interesul beneficiarului, în funcție de specificațiile tehnice ale lucrărilor, precum și de bugetul
fiecărui beneficiar.
Prin specialiștii noștri ne asigurăm
că toate aceste lucrări vor fi în așa fel

proiectate și executate, încât să reziste
solicitărilor specifice acestui gen de
lucrări, asigurând în același timp un
raport optim preț - calitate.
• Furnizare și montaj trape de
fum și luminatoare
Firma AERODOME CONSTRUCT
SRL este specializată în furnizarea de
servicii de montaj trape de evacuare a
fumului și/sau luminatoare, conform
standardelor de calitate și siguranță
necesare în acest domeniu de activitate.
O componentă importantă a lucrărilor
executate o reprezintă calitatea materialelor folosite. De aceea am dezvoltat
colaborări strânse cu furnizori recunoscuți
de materiale.
Suntem interesați, în mod constant,
de o bună colaborare cu proiectanții
generali, pentru propunerea sau definitivarea detaliilor de execuție adaptate la
specificul fiecărei situații, valorificând
astfel experiența acumulată.

De-a lungul anilor, echipa AERODOME CONSTRUCT SRL a realizat o multitudine de lucrări, dintre care amintim:
Hypermarket Carrefour, Auchan – diverse locații: hidroizolații + trape de fum; Kaufland Timișoara: închideri + termo-hidroizolație; Diferit, Cluj Napoca: structură + închideri; Transavia – diverse locații: structură + închideri; Autoliv, Lugoj: închideri;
STC, Cugir: structură + luminatoare; Casa Grande, Sebeș: structură + luminatoare + închideri; Sarmatec, Apahida: structură
+ închideri; Kimball, Timișoara: închideri + termo-hidroizolație + trape de fum; Profi, Apahida: închideri + termo-hidroizolație
+ trape de fum; Karl Heinz Dietrich, București: închideri + termo-hidroizolație + trape de fum etc. q

Pereții despărțitori antiincendiu ALUPROF
POSIBILITĂȚI NOI PENTRU GABARITE DE CONSTRUCȚIE ȘI CONSTRUCȚIILE VITRATE MARI
Standardele din construcții sunt din ce în ce mai riguroase, iar siguranța și protecția oamenilor
împotriva efectelor focului și ale fumului constituie una dintre cerințele prioritare. Un alt fenomen vizibil
în arhitectura contemporană este curentul de utilizare a unor suprafețe vitrate cât mai mari, ce permit
iluminarea la maximum, cu lumină naturală, a încăperilor, fapt ce influențează confortul persoanelor care
lucrează în asemenea încăperi. Ambele tendințe motivează furnizorii de soluții pentru construirea pereților despărțitori antiincendiu și îi determină să fie preocupați permanent de dezvoltarea sistemelor pe care
le propun.
Compania ALUPROF SA, membră a Grupei de Capital Kęty SA, este unul dintre distribuitorii europeni
marcanți de sisteme din aluminiu pentru execuția ferestrelor, a ușilor, pereților interiori, fațadelor cortină
dar și a rulourilor și ușilor industriale. În ampla ofertă a companiei se regăsesc și o serie de sisteme antiincendiu, care permit realizarea unor elemente diverse de construcție, responsabile pentru așa-numitele
zone antifoc și pentru asigurarea condițiilor propice de evacuare a personalului.
Sistemul ALUPROF® MB-78EI
este produsul „portdrapel” al acestei
categorii de sisteme. Cu ajutorul său
se pot construi separatoare interioare
sau exterioare, cu uși simple sau
duble, cu o rezistență la foc încadrabilă în clase de la EI15 la EI90. Construcția este foarte rezistentă și
permite executarea unor uși și pereți
de gabarit mare, este flexibilă din
punct de vedere al tipurilor de feronerie, încuietori, amortizoare și alte
accesorii ce se montează pe ea. Permite,
de asemenea, utilizarea unei game
largi de grosimi ale materialelor de
umplere, de la 6 mm la 49 mm. În acest
sistem se poate integra atât sticlă
antiincendiu individuală, cât și ansamble termoizolonte executate cu
ajutorul acestui tip de sticlă. Sistemul
permite și renunțarea la profilele
verticale dintre panourile de sticlă,
ceea ce conferă un efect vizual foarte
atractiv, așa-numitul efect al sticlei
fără șprosuri.
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Sistemul MB‐78EI
Posibilitățile constructive ale pereților antiincendiu din sistemul
ALUPROF® MB-78EI sunt din ce în
ce mai mari. Pe baza cercetărilor
întreprinse în domeniul reacției la foc,
ca și a documentelor pe care le deținem, rezultă că pereții realizați cu
acest sistem pot avea și înălțimi
foarte mari: până la 4.800 mm pentru
construcții de clasă EI30 și până la
5.160 mm construcții de clasă EI60,
în timp ce pentru grosimea pereților
nu există limitări ale dimensiunilor.
După cercetările efectuate în colaborare cu firma POLFLAM®, la Institutul
de Tehnică în Construcții din Varșovia,
au fost confirmate și posibilitățile de
utilizare a sticlei antifoc cu dimensiunea până la 2.200 mm x 4.200 mm
pentru clasa EI30 și până la 2.420 mm
x 4.620 mm, cea de clasă EI60.
Datorită acestui fapt dispunem în prezent de pereți cu o înălțime impunătoare, la care se pot folosi geamuri
foarte mari.

Secțiuni în peretele MB‐78EI
Panourile mari de sticlă permit
limitarea numărului de elemente constructive din peretele despărțitor și
determină, așadar, o creștere importantă a valorii indicelui iluminării interioare. Acest lucru influențează și
efectul vizual: pereții înalți cu suprafețe vitrate mari creează o impresie
extraordinară. Datorită introducerii
unor gabarite de construcție și a sticlei antifoc atât de mari, posibilitățile tehnice actuale ale sistemului
ALUPROF® MB-78EI permit o deplină libertate de proiectare, în conformitate cu tendințele din arhitectura
modernă, cu păstrarea, totodată, a
unor condiții de confort și siguranță
maxime pentru utilizatorii clădirilor. q
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Siguranța în caz de incendiu,
o preocupare constantă a companiei Saint-Gobain Rigips
Securitatea la incendiu reprezintă o preocupare constantă a companiei Saint-Gobain Rigips, care pune la
dispoziția clienților săi o gamă variată de produse incombustibile pentru pereți și tavane, precum și
sisteme capabile să reziste până la 4 ore la acțiunea focului, compania promovând pe piața
românească produse și soluții testate conform cerințelor europene.
O soluție testată pentru o rezistență la foc de 3 ore, la o
înălțime de 3 metri, NU se comportă la fel și la înălțimi mai
mari, de 6 m, 7 m, 8 m sau 9 m.
Indicativul EI 180 este afectat de
creșterea înălțimii, fie prin faptul că
apar fisuri prin care trec gazele
fierbinți sau focul și peretele nu mai
asigură componenta E (etanșeitate/integritate), fie nu mai rezistă
termic și atunci nu mai îndeplinește
condiția I (izolare termică). Se pot
găsi, din proiectare, măsuri constructive pentru ridicarea înălțimii
peretelui, dar, din păcate, uneori
datele testului efectuat la 3 metri
sunt extrapolate și se extinde
înălțimea testată, lucru neprevăzut în nicio normă europeană
sau locală, dar admis uneori de
piață pe riscul proiectanților.
Testate la foc în conformitate cu
normele europene, adoptate și în
România, soluțiile tehnice oferite de
Saint-Gobain Rigips aduc cu ele
certitudinea calității și a siguranței
în exploatare prevăzute de lege,
grație unei metode unice de
testare. Clasificarea aplicată testelor dă valoarea cu care se poate
opera mai departe atât în proiectare, cât și în execuție, cu
condiția ca în procesul de execuție
să se respecte integral recomandările producătorului și ale
testelor oficiale.
Conform Regulamentului privind
Agrementul Tehnic pentru produse,
procedee și echipamente noi în
construcții, aprobat de Hotărârea
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Guvernului nr. 766/1997, nu pot
forma obiectul unor agremente
tehnice simple descrieri sau chiar
documentații tehnice ale unor produse, fără a fi însoțite de rezultate
și dovezi obiective ale testării fizice
și experimentării lor, prin care să se
demonstreze îndeplinirea cerințelor
specificate.
Pereții din gips-carton se pot
pune în operă doar pe baza
agrementului tehnic în construcții, iar rezistența la foc a
acestora se determină numai
prin încercări. Astfel, înălțimea
pereților testați la foc și introduși în agrementul tehnic va fi
cea rezultată din raportul de
clasificare ce însoțește testul la
foc și nu cea rezultată dintr-un
calcul sau o evaluare de extindere a aplicației.
Pereții de protecție la incendiu se
testează, în general, pe cuptoare de
3 m înălțime, fie pentru că acestea
sunt cel mai des întâlnite, fie pentru
că așa s-a interpretat norma de
testare (SR EN 1364-1/2015), fie
din cauza costurilor mari ale
testelor. În principiu, soluția testată
pozitiv poate primi din partea laboratorului respectiv o extensie de
maximum 1 (un) metru în plus față
de înălțimea testată, în cazul în
care se respectă condițiile testării,
iar perioada minimă obligatorie de
rezistență la foc este depășită. În
cazul descris mai sus, ce reprezintă
majoritatea covârșitoare a sistemelor testate, rezultă sisteme de

pereți rezistenți la foc pentru o anumită perioadă de timp de maximum
4 m înălțime.
„Utilizarea greșită a sistemelor de
gips-carton rezistente la foc atrage
după sine un risc major în cazul
unor incendii (atât pentru ocupanți,
cât și pentru clădiri), de aceea credem că trebuie clar stipulat în normativ faptul că doar soluțiile din
agrementele tehnice (însoțite de
rapoartele de clasificare emise de
organisme notificate, în conformitate cu normele europene, indicând
înălțimea până la care poate fi
folosit un anume sistem - soluție de
perete) trebuie luate în considerare.”
- Arh. Dan Stănescu, Technical &
Development Manager, SaintGobain Rigips.
Pentru pereți înalți rezistenți la
foc, Saint-Gobain Rigips și-a
asumat responsabilitatea pe
care o are față de clienții din
România și de aceea promovează și propune partenerilor
săi, de fiecare dată, numai
pereți testați în laboratoare
notificate european, care au
înălțimea cuptorului de testare
de 6,0 m și respectiv 7,0 m.
Clasa C0 îi conferă plafonului
incombustibilitate, dar nu și
rezistență la foc
Conform Normativului P 118 / 99,
Cap. 4, la clădirile înalte și foarte
înalte și la clădirile cu săli aglomerate, se prevede că: „Plafoanele suspendate vor fi din clasa C0 (CA1),
cu elemente de susținere C0 (CA1)
rezistente la foc minimum 30 minute.
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Spațiul dintre plafonul suspendat și
planșeul de rezistență se va întrerupe prin diafragme cu aceeași
rezistență la foc, situate la maximum 25 m pe două direcții perpendiculare.” (4.1.16.)
Plafoanele suspendate au ca rol
mascarea instalațiilor electrice,
HVAC, sanitare, care pot fi amplasate sub planșee, iar elementele de
susținere sunt parte a acestor sisteme.
„Dincolo de faptul că în continuare
se menține notația de tranziție, e
greu de înțeles la ce servește un
element de susținere rezistent la
foc 30 de minute, atunci când plafonul, ca element de separație, nu
are un anume timp de rezistență la
foc corespunzător încadrării spațiului construit. Clasa C0 îi conferă
plafonului incombustibilitate, dar
nu și rezistență la foc. Metalul, piatra, sticla, tencuiala (materiale
clasa C0 din care se pot confecționa
plafoane suspendate), își pierd
starea de agregare la temperaturi
înalte menținute în timp și deci nu
ajută la protecția la foc.

Diafragmele, care se plasează la 25
m în plenum, pe direcții perpendiculare, pot avea rezistență la foc
conform prevederilor Normativului,
dar plafonului suspendat i se cere
doar ca elementele de suspendare
să aibă rezistență la foc, fără ca el
sa aibă o durată de protecție la foc
prevăzută în acord cu acestea. Un
plafon clasa C0 (CA1), care poate fi
metalic, fără rezistență la foc mai
mare decât o poate da secțiunea lui
și atât, va cădea în final, indiferent
dacă elementele de suspendare au
rezistență la foc de 30 de minute
sau nu. Ca să se poată face o
asemenea demonstrație, acele tije
de suspendare trebuie testate, toate
la fel, după o normă europeană.
O asimilare cu modul de testare a
plafoanelor suspendate se face
doar dacă suprafața plafonului
incombustibil poate fi o grilă metalică prin care trece focul. S-a solicitat colectivului de lucru scoaterea
din Normativ a acestei prevederi.
Până la apariția Normativului în
noua lui formă, sperăm cu interes
să contribuim la o cât mai bună și
actuală realizare a lui.” - Arh. Dan
Stănescu, Technical & Development
Manager, Saint-Gobain Rigips.

SOLUȚII DE PROTECȚIE
PASIVĂ LA FOC
de la Saint-Gobain Rigips
A. Pereți de compartimentare
ușoară, autoportanți, cu plăci
din gips-carton sau plăci speciale, rezistenți la foc până la 4 ore;
B. Plafoane suspendate rezistente la foc până la 2 ore, cu
plăci din plăci de gips-carton
sau plăci speciale;
C. Placări uscate pentru ghene
de instalații sau caje de ascensor, cu durate de rezistență la
foc până la 2 ore;
D. Protecții la foc pentru structuri metalice executate cu
plăci speciale din ipsos armat
cu fibre de sticlă, cu durate de
rezistență la foc până la 4 ore;
E. Tubulaturi de evacuare a
gazelor fierbinți și a fumului
sau de ventilație, cu durate
de rezistență la foc până la 2 ore.
Informații suplimentare
pe www.rigips.ro
sau la tel. 021 207 57 50/51.

Protecția la foc pentru acoperișuri ușoare industriale
autor: Holger KRÜGER

PROTECȚIA LA FOC
PENTRU
CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE
Termoizolația și hidroizolația
acoperișurilor ușoare industriale,
conform normei DIN 18234
Timpul înseamnă bani – este valabil în special la construirea halelor
industriale la scară mare. Acestea
trebuie să fie proiectate și construite în cel mai scurt timp și, de
preferință, cu optimizirea costurilor.
O asemenea construcție s-a realizat
ușor și rapid, în ultimii ani, pe
structura din tablă trapezoidală. Din
cauza caracteristicilor geometrice
ale profilelor metalice din tablă
trapezoidală apar, în cazul incendiilor, situații speciale.
Centrul de cercetare pentru
incendii din Karlsruhe a început,
încă din anii `70, cercetări aprofundate în acest domeniu. Astfel,
există norma DIN 18234, care a
fost revizuită în 2003. În norma
DIN 18234 comportamentul la foc,
referitor la profilele din tablă trapezoidală, este tratat în asociere cu
termoizolațiile (fig. 1).

Directiva privind construcțiile
industriale – Ghid tehnic
referitor la protecția la incendiu
Cerințele minime referitoare la
protecția la incendiu a unor asemenea construcții sunt reglementate
în Directiva privind construcțiile
industriale. Directiva este folosită
drept ghid sau normativ în ceea ce
privește protecția la incendiu și, prin
urmare, are un caracter obligatoriu.
Cu referire, de exemplu, la punctul
5.11 „Suprafețe ale acoperișurilor
>2.500 m2” executate din profile de
tablă trapezoidală, pe baza construcțiilor admise conform normei
D I N 1 8 2 3 4 , p r e ve d e r i l e s u n t
valabile nu doar pentru halele cu o
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Fig. 1: Cerințele la incendiu la un acoperiș terasă
suprafață a acoperișului mai mică
de 2.500 m2, ci se recomandă a se
construi, încă din faza de proiectare, conform indicațiilor normei
DIN 18234, pentru a evita problemele în cazul unor extinderi.

Teste în sistem
ca bază pentru protecția efectivă
Un motiv important pentru introducerea noii norme a fost legat de
cercetările Institutului din Karlsruhe.
Aceasta deoarece comportamentul
la foc al materialelor unei structuri
de acoperiș nu mai este suficient să
fie analizat separat, conform
normei DIN 4102. Pentru a face o
evaluare a riscului, sistemul se va
verifica pe întreaga structură de
acoperiș, în condiții reale. Doar așa
interacțiunile între materialele existente pot fi cercetate și catalogate
într-un mod precis (fig. 2).

Sistem testat:

Fig. 2: Structura normei DIN 18234

BauderPIR, termoizolația
din spumă poliuretanică dură
Sistemele de acoperiș testate
sunt prezentate în norma DIN
18234, partea 2. Pentru sistemele
testate nu mai este necesară altă
certificare. În sistemul testat se
află și termoizolațiile din spumă
poliuretanică dură cu o grosime de
cel puțin 40 mm. Astfel, conform
normei DIN 18234, este aprobată
folosirea ca material termoizolant
a lui BauderPIR.
Proprietățile
excelente
ale
spumei poliuretanice dure sunt ideale pentru termoizolația construcțiilor de acoperiș ușor. Plăcile de
format mare (1,2 m x 2,4 m) permit montajul rapid și eficient. În
comparație cu alte termoizolații,
BauderPIR FA se situ e ază mult
mai bine, având o conductivitate
termică cu valori de 0,024 (W/mK),
față de alte termoizolații cu 0,040
(W/mK). Aceasta înseamnă că
spuma poliuretanică poate asigura
aceleași valori de termoizolare, cu
grosimi mai reduse. Rezultatul:
închiderile se fac mai ușor, elementele de fixare sunt mai scurte,
materialul transportat pe acoperiș
are un volum mai redus, toate fiind
aspecte importante, care fac construcția mai economică.
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Fig. 3

Hidroizolația va fi, de asemenea,
verificată
Conform normei DIN 18234 pot
fi folosite hidroizolații într-un singur
strat sau în mai multe straturi
(bitum sau material plastic). Hotărâtor este certificatul la foc exterior.
Întreaga structură de acoperiș trebuie, însă, testată și clasificată conform normei EN 13501-5.
În norma DIN 18234 o atenție
specială este acordată barierelor de
vapori. Barierele de vapori au valori
ale puterii calorice care nu trebuie
să depășească 10.500 KJ/m². Pentru aceasta, Bauder recomandă
bariera de vapori autoadezivă pe
bază de bitum BauderTEC DBR.
Un avantaj special este capacitatea
sa de lipire - autoadezivă la rece.

CONCLUZII
Având sistemele testate conform
normei DIN 18234, noi punem la
dispoziția beneficiarilor criterii simple

Fig. 4: Luminator fără măsuri speciale
conform DIN 18234
de alegere a soluțiilor împotriva
incendiilor, pentru acoperișurile
ușoare industriale executate cu
materialele marca Bauder. q

Atenție la străpungeri
(guri de scurgere și luminatoare)
Pentru a împiedica extinderea
focului prin acoperiș, străpungerile,
precum luminatoarele, necesită o
atenție specială. Aceasta înseamnă
că luminatoarele trebuie așezate
direct pe tabla trapezoidală iar termoizolațiile poliuretanice să fie aplicate până în dreptul luminatorului.
Dacă luminatorul va arde sub formă
de picături, peste hidroizolație,
atunci hidroizolația va fi acoperită
cu un strat de pietriș cu grosimea de
5 cm (fig. 3).
De asemenea, realizarea de
„mici străpungeri”, precum gurile
de scurgere, este reglementată în
norma DIN 18234. La montajul termoizolației BauderPIR nu sunt
necesare măsuri speciale în raport
cu gurile de scurgere.
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Zece (posibile) tendinţe în industria de securitate
col.(r) Petru Liviu NEGOESCU
În primul rând, personal, cred că este destul de greu să se vorbească despre o industrie de securitate” cu adevărat funcţională în România. Dar poate sunt eu pesimist.
Încercările unor companii de notorietate pe piaţa autohtonă de a reprezenta ceva în acest sector
par mai degrabă „zbateri” ce depind de disponibilitatea unor clienţi mai mult sau mai puţin orientaţi
sau de oferte „spot” ale statului ce, de multe ori, au un iz de „tunuri” şi nu mă refer aici la onorabila
armă a artileriei.
Cei de peste ocean, în zona „Marelui Licurici” sunt
mai orientaţi (ca în multe alte domenii) şi caută constant să găsească motivele logice ale necesităţii punerii
acestui domeniu, al securităţii, în locul potrivit pe care
trebuie să-l ocupe în arhitectura unei afaceri. Pe când
majoritatea companiilor de la noi nu au reuşit să treacă
de nivelul „Lasă că merge şi aşa”, „Rezolv eu, că-l ştiu
pe…” sau „La noi nu se poate să se întâmple”, probabil
motivați şi de preţurile mari ale serviciilor de securitate. În contextul cheltuielilor tot mai greu de suportat,
marketingul american caută să demonstreze că securitatea reprezintă o parte a afacerii indisolubil legată de
principalele activităţi specifice de business. Specialişti
americani au identificat şi catalogat chiar şi zece posibile tendinţe ale industriei de securitate. Cred că
aceste tendinţe sunt, în mare măsură, aplicabile şi
mediului de afaceri românesc, singura problemă fiind
disponibilitatea factorilor de decizie de a ţine seama de
acestea şi de a le aplica în curtea proprie. Studiul acoperă o perioadă de cinci ani şi a fost făcut cu sprijinul a
peste 450 de manageri din sectorul industrial. Poate că
ar fi interesant să vedem concluziile acestui studiu de
marketing, cu toate diferenţele ce caracterizează
mediile de afaceri şi concepţiile din cele două zone.
1. Siguranţa va juca un rol semnificativ în desfăşurarea afacerii
Rolul managementului de securitate a fost redefinit
pe parcursul ultimilor cinci ani. Cerinţele autorităţilor
de profil privind securitatea personalului propriu, tot
mai elevate, au făcut ca managerii să acorde atenţie
din ce în ce mai mare calităţii produselor şi serviciilor
specifice de securitate, pregătirii personalului, regulilor
de sănătate şi securitate a muncii, făcând trecerea de
la nivelul declarativ de „O să facem ce putem” la „O să
facem ce este mai bine!”.
2. „Cazierul” de securitate vă fi important în
măsurarea excelenței operaţionale
Răspunsurile mai multor manageri din industrie, în
legătură cu definirea a cinci căi de măsurare a excelenţei operaţionale, au inclus în poziţii fruntaşe documentarea evenimentelor de securitate, care permite
adaptarea deciziilor operaţionale la realitatea nevoilor
mediului de lucru.
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3. Pregătirea specifică a personalului
Acelaşi studiu scoate la iveală faptul că excelenţa
operaţională este influenţată şi de calitatea pregătirii
de securitate a personalului, de la toate nivelurile. Este
la fel de important şi aspectul legat de cine face
această pregătire a personalului şi de modul în care se
exploatează informaţiile ce decurg din nevoile reale de
securitate ale locului de muncă, în sine. De asemenea,
există o nevoie de pregătire suplimentară a factorilor
de conducere şi chiar a acelora care implementează
politica de securitate. Pregătirea de securitate are caracter continuu.
4. Alegerea unor produse şi echipamente de
protecţie competitive
Calitatea trebuie să „bată” preţul în acest domeniu.
La întrebarea „Cum afectează nevoia de reducere a
cheltuielilor politica dumneavoastră de securitate?”,
majoritatea managerilor au răspuns că mai degrabă au
căutat să folosească produse, echipamente de securitate şi protecţie de calitate superioară, durabile, dăcât
unele ieftine şi efemere. Zilele conceptului „produse de
unică folosinţă” sunt numărate.
5. Va fi necesară prezentarea şi promovarea
eficientă a produselor şi serviciilor
Producătorii şi distribuitorii de echipamente de
securitate vor trebui să găsească soluţii prin care identificarea de către beneficiari a produselor lor care să le
satisfacă nevoile să se facă uşor şi clar, aspect ce va
duce la fidelizarea clienţilor şi la creşterea încrederii
acestora în produsele şi serviciile oferite.
6. Clienţii vor căuta produse şi servicii care
oferă plus-valoare propriei afaceri
Abilitatea unor producători şi prestatori de servicii
de a furniza şi plus-valoare va duce la departajarea
acestora în ierarhia de piaţă. Capacitatea de a anticipa
nevoia reală a beneficiarilor şi de a le furniza soluţiile
cele mai bune, la cheie, va determina loializarea acestora şi nu poate aduce decât satisfacţii părţilor.
7. Schimbul de informaţii între beneficiari şi
prestatori/furnizori va trebui să fie permanent
Producătorii şi furnizorii de echipamente şi servicii
trebuie să deschidă canale de comunicaţie între ei şi
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beneficiari. Prin aceste canale de safety consulting,
care nu trebuie să devină stresante, se vor furniza
acele informaţii şi în cantităţile necesare pentru ca
managerii de securitate să poată, oricând, lua deciziile
cele mai corecte pentru satisfacerea nevoilor reale ale
companiilor lor.
8. Deciziile privind problemele de securitate în
marile companii trebuie să fie dirijate de la
nivelul top managementului
Producătorii şi prestatorii/furnizorii de servicii de
securitate vor trebui să înţeleagă şi să recunoască
diferenţele dintre colaborarea cu micile firme şi contractarea unor relaţii de afaceri cu clienţi corporativi,
cu multe sedii sau cu sedii în care îşi desfăşoară activitatea sute de angajaţi. Aici trebuie să funcţioneze şi
capacitatea de autoevaluare a prestatorului/furnizorului de servicii, care trebuie să-şi recunoască limitele şi
să decidă dacă este momentul implicării într-o relaţie
de afaceri cu beneficiarul. Un eşec într-o astfel de
relaţie va lăsa urme adânci în reputaţia aceluia angajat
în ceva în care nu are cum să facă faţă.
9. Promptitudinea în afaceri
Iată o problemă cu care cred că fiecare dintre noi
s-a confruntat, poate de mai multe ori, în derularea
relaţiilor contractuale dintre furnizori şi beneficiari.
Anticiparea nevoilor beneficiarilor, livrarea bunurilor şi
serviciilor atunci când este nevoie de ele, reprezintă o

parte a relaţiei contractuale, ce poate asigura un avantaj strategic aceluia care este în stare să înţeleagă
interdependenţa părţilor într-o relaţie contractuală.
10. Identificarea riscurilor bazată pe frecvenţa
incidentelor de securitate
Ce este proaspăt în mintea managerului de securitate? Ultimul eveniment.
Imaginea pierderilor materiale, sau chiar a victimelor nu se estompează până când nu vor fi găsite
metodele, până nu vor fi adoptate măsurile de prevenire adecvate. Toate acestea se pot realiza prin
folosirea unor metode adecvate de identificare a
riscurilor şi prin îmbunătăţirea măsurilor de contracarare a acestora.
Acestea ar fi cele zece tendinţe identificate de
americani. Aş conchide cu afirmaţia că va fi necesară o
consolidare a relaţiei dintre beneficiar şi prestator, consolidare ce nu poate fi făcută decât prin încrederea
reciprocă şi prin cunoaşterea bilaterală a nevoilor reale
de securitate, dar şi a limitelor de competenţă ale specialiştilor în securitate.
Din nefericire, cadrul legal din 2003-2004, a cărui
promisă îmbunătăţire stagnează de mai bine de un an
pe masa iniţiatorului de drept, nu are cum să ofere
flexibilitatea de care această relaţie, despre care am
vorbit, are nevoie. q

Compania Master Engineering este specia lizată în furnizarea echipamentelor de pompare și
soluționarea diverselor aplicații de vehiculare a fluidelor în domenii precum cel industrial, rezidențial, al
stingerii incendiilor, al repompării apei uzate și nu în
ultimul rând, al irigațiilor. Cu peste 7 ani de experiență, angajații noștri sunt mereu gata să ofere consultanța și soluțiile tehnice de care aveți nevoie.
Serviciile noastre sunt complete și includ suport
tehnic gratuit în vederea analizei tehnice a ofertei de
echipamente, a desfășurării achiziției și a proiectului
de montaj al instalațiilor contra incendiu, asistență la
punere în funcțiune, dar și service pentru toate
echipamentele comandate.
Pentru informații suplimentare sau prețuri ne
puteți contacta la numărul de telefon 031 425 2495
sau la adresa de mail:
office@master-eng.ro
Website:
www.solutiipomparefluide.ro
www.solutiipomparefluide.eu

Compactarea eficientă și asigurarea condițiilor optime de
tratare / întărire a betonului după punerea în operă sunt
aspecte cheie pentru a avea un grad adecvat de hidratare și
porozitate, obținând astfel durabilitatea necesară.
Obținerea unui grad de compactare ridicat este direct
corelată cu lucrabilitatea amestecului de beton în momentul punerii în operă, lucrabilitatea fiind definită ca proprietatea
betonului proaspăt „care determină ușurința cu care poate fi
malaxat, turnat, compactat și finisat sau ușurința cu care poate
asigura umplerea cofrajelor și înglobarea armăturilor”.
Astfel, menținerea lucrabilității betonului din momentul
preparării și până în momentul punerii în operă reprezintă un
parametru-cheie de performanță ce condiționează și determină punerea în operă corectă și, implicit, omogenitatea și
durabilitatea betonului în structură. În plus, în cazul betoanelor
cu aer antrenat, modificarea lucrabilității amestecului generează și modificarea procentului de aer antrenat, ceea ce afectează în mod sigur rezistența la gelivitate.
Obiectivul oricărui producător de beton marfă este simplu
- să livreze pe șantier beton de aceeași calitate în mod
constant, zi de zi, șarjă de șarjă.
Cu toate acestea, menținerea capacității de prelucrare a
betonului proaspăt poate fi o provocare majoră pentru producători, ținând cont de faptul că reacțiile dintre componentele
acestuia, i.e. hidratarea cimentului, absorbția de apă a agregatelor etc. - conduc la modificări ale caracteristicilor betonului
imediat după malaxare.
Efortul constant al industriei de betoane de a se îndrepta
către sustenabilitate implică utilizarea de materiale care pot fi
caracterizate printr-o tendință accentuată de pierdere a capacității de prelucrare.

Impactul menținerii lucrabilității betonului
Pentru a face față provocărilor existente în industria modernă a
construcțiilor, inginerii proiectanți și contractorii solicită performanțe extreme ale betonului în stare proaspătă și întărită,
durabilitatea fiind de o importanță primordială.
Pe lângă calitatea materiilor prime selectate, permeabilitatea
scăzută este o cerință fundamentală pentru un beton durabil,
aceasta depinzând de calitatea liantului, agregate, raportul
apă/liant, gradul de compactare, gradul de hidratare, condițiile
de tratare, precum și de absența sau prezența fisurilor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:
BASF Divizia pentru Construcții
Șos. Ploiești-Târgoviște (DN72)
Com. Ariceștii-Rahtivani, RO-107025
T + 40 344 520 104
T + 40 344 520 102
constructii-romania@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ro

Adițional, fluctuațiile condițiilor de mediu, durata extinsă a
transportului, viteza redusă de turnare, întârzierile neprevăzute
la locul de punere în operă, conduc, de cele mai mute ori, la
variații ale performanțelor betonului proaspăt între momentul
preparării și momentul efectiv al punerii în operă.
Aceste modificări, dintre care cea mai frecventă și mai vizibilă
se manifestă printr-o scădere bruscă a lucrabilității în prima
jumătate de oră de la preparare, sunt foarte importante,
deoarece pot duce la creșteri substanțiale de costuri, cauzate
de neacceptarea de către contractor a șarjelor de beton și/sau
costuri de reciclare.

Metode de gestionare
În practica de zi cu zi sunt utilizate diferite metode de prevenire
sau gestionare a acestei scăderi inevitabile a lucrabilității: folosirea în exces a aditivilor întârzietori de priză, redozarea suplimentară de aditiv plastifiant/superplastifiant la locul de turnare,
prepararea unor betoane cu o lucrabilitate mai mare decât cea
necesară, astfel încât betonul să ajungă la locul de turnare cu
o tasare cât mai apropiată de cea specificată sau chiar greșeala de a adăuga apă suplimentară la locul de turnare.

Soluții pentru controlul lucrabilității
betonului
În acest sens, BASF propune gama de produse MasterSure gamă de aditivi ce se bazează pe o tehnologie cu un mecanism de acțiune distinct - molecule cu absorbție întârziată care permite menținerea lucrabilității betonului pe perioade mai
mari de timp, fără a afecta timpii de priză sau rezistențele la
termene mici.

Fiecare dintre aceste metode poate avea impact asupra
calității betonului pus în operă.
Utilizarea aditivilor întârzietori de priză, în măsura în care prin
această metodă chiar se obține o menținere a lucrabilității pe o
durată suficientă, va avea impact asupra dezvoltării rezistențelor în primele faze de întărire a betonului și, implicit,
asupra timpului de decofrare.
În plus, betonul cu caracteristici de priză întârziată este mult
mai susceptibil la apariția fenomenului de fisurare plastică. Astfel că este necesară o atenție suplimentară în tratarea ulterioară turnării, și anume protejarea corespunzătoare și
suficientă a betonului împotriva evaporării apei, folosind agenți
antievaporanți cu grad ridicat de blocare.
Re-dozarea unui aditiv plastifiant/superplastifiant la locul de
punere în operă presupune prezența personalului instruit/calificat pentru astfel de situații, care să determine cantitatea de
aditiv suplimentară necesară fiecărei cife în parte și să
efectueze înregistrările în documentele oficiale.
Practica greșită de ajustare a lucrabilității prin adaos suplimentar de apă, în măsura în care se depășește raportul A/C prescris în rețetă, are impact asupra rezistențelor inițiale dar, mai
ales, asupra rezistențelor finale, iar în cazul betoanelor cu aer
antrenat, poate genera o creștere necontrolată a conținutului
de aer.

Desigur, opiniile față de acest aspect sunt împărțite. Pe de o
parte sunt păreri de tipul: „Ne confruntăm cu această situație de
mult timp, nu avem ce să facem decât să o acceptăm și să o
gestionăm cum putem mai bine!”. De cealaltă parte, există și
producători de beton și contractori care nu doresc să se expună
riscurilor, și solicită, în mod continuu, o tehnologie prin care
lucrabilitatea s-ar putea menține o perioadă mai lungă de timp.

MasterSure poate fi folosit ca produs de sine stătător pentru a
îmbunătăți consistența amestecurilor de beton sau în combinație cu aditivii superplastifianți din gama MasterGlenium,
având următoarele beneficii:
Un singur produs pentru mai multe aplicații;
Extinderea ariei de livrare deservită de stația de beton;
Minimizeazǎ necesitatea ajustării tasării pe șantier, folosind
apă suplimentară sau aditivi superplastifianți;
Reducerea volumului de muncă, implicat în testări suplimentare pe șantier;
Flexibilitate și control al menținerii lucrabilității fără întârziere în dezvoltarea rezistențelor;
Constanța șarjă-de-șarjă în tasare, aer antrenat și rezistențe;
Mai puține șarje respinse de contractor și creșterea satisfacției clienților - loialitate datorită calității consecvente a
betonului;
Randament îmbunătățit în utilizarea cifelor de transport.
Continuând seria de noi tehologii propuse industriei de beton:
MasterMatrix
betoane autocompactante
cu cantități reduse de părți fine
MasterX-Seed
accelerarea întăririi betonului
la termene foarte scurte
MasterEase
superplastifiant pentru beton
ușor de pompat, pus în operă și finisat
MasterSuna
folosirea nisipurilor contaminate
cu minerale argiloase
gama MasterSure oferă posibilitatea de a menține în timp
lucrabilitatea betonului, asigurându-se astfel uniformitatea
șarjelor de beton puse în operă, condiție majoră atât pentru
durabilitatea construcției, cât și pentru reducerea costurilor
suplimentare, deci încadrarea în bugetului proiectului.

Problema gropilor din asfalt poate fi rezolvată!
Tehnologie pentru remedierea și reciclarea îmbrăcăminților asfaltice,
utilizând surse de căldură în infraroșu (IR)
ing. Marcel MUREȘAN - General Manager CALORSET SRL
Gropile din asfaltul drumurilor sunt o eternă problemă a României. Problema gropilor poate fi însă
rezolvată, soluțiile fiind disponibile și verificate, iar administratorilor de drumuri revenindu-le doar obligația de a le cunoaște și a le aplica.
În urmă cu 6 ani CALORSET SRL Carei a început dezvoltarea Tehnologiei IR (infraroșu). În februarie
2011, în colaborare cu Primăria Satu Mare, tehnologia a fost prezentată și s-au efectuat lucrări demonstrative. Cu toate că s-au executat pe timp friguros (februarie 2011) și pe un drum cu trafic intens (la
ieșirea din oraș pe drumul spre Vama Pețea) remedierile s-au dovedit de bună calitate și au rezistat în
timp (foto 1). De atunci, CALORSET SRL Cărei a proiectat și fabricat utilajele necesare pentru aplicarea
acestei tehnologii, utilaje adaptate la diferite dimensiuni ale suprafețelor defecte.
Într-adevăr, principala problemă
cu care se confruntă administratorii
de drumuri și de străzi sunt gropile
care apar în timpul exploatării în
îmbrăcămințile rutiere bituminoase.
Cauzele apariției gropilor țin de modul
în care drumurile/străzile au fost
proiectate și executate, de materialele utilizate, de gradul de solicitare
a acestora sub trafic intens, de gradul
de îmbătrânire dar, nu în ultimul rând,
de modul în care drumurile și străzile
sunt întreținute și reparate. Iar în
condițiile întreținerii și reparării
necorespunzătoare, situația se agravează continuu.
Agravarea defectelor se datorează, în special, neglijării operațiilor de
mentenanță preventivă a drumurilor
prin lucrări de calitate, executate la
timp. Fisurile, crăpăturile, faianțările
pot fi originea gropilor dar acestea
apar în special pe timp friguros din
cauza fenomenului de îngheț /
dezgheț.
Atunci când drumurile și străzile
sunt acoperite cu zăpadă se împrăștie
material antiderapant cu conținut
ridicat de sare care din cauza efectului hidrofob pronunțat contribuie
semnificativ la apariția degradărilor.
Dacă în această perioadă nu se intervine rapid, starea drumurilor și a
străzilor se agravează, gropile devenind cratere. Din păcate administratorii drumurilor și străzilor apelează,
la singura tehnologie cunoscută
respectiv plombarea cu asfalt rece din
sac. Acest tip de intervenție are un
caracter provizoriu, iar pentru a
menține drumurile și străzile în stare
normală, sunt necesare de-a lungul
unui sezon intervenții repetate foarte
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costisitoare. Oricum primăvara se
impun reparații de anvergură deoarece degradările continuă.
Nu în ultimul rând, gropile apar
atunci când reparațiile sunt executate
defectuos prin amorsarea necorespunzătoare, prin folosirea unor mixturi asfaltice cu conținut redus de
bitum, prin compactare necorespunzătoare și prin intervenții pe timp
nefavorabil (ploaie, temperatură scăzută). Câteva exemple de intervenții
neconforme se pot vedea în foto 2.
Intervențiile de urgență se impun
atunci când gropile apar și nu trebuie
acceptate amânări. În caz contrar,
agravarea defectelor compromite viabilitatea părții carosabile și pune în
pericol siguranța circulației.
Reglementări ce trebuie avute
în vedere:
• Normativ pentru prevenirea și
remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile moderne. Indicativ AND
547 – 2013;
• Normativ privind mixturile
asfaltice executate la cald;
• Condiții tehnice de proiectare,
preparare, punere în operă a mixturilor asfaltice. Indicativ AND 605 2016;
• REGULAMENT din 20 februarie
2003 privind tipurile de reglementări
tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții,
urbanism, amenajarea teritoriului și
habitat;
• Regulament privind controlul de
stat al calității în construcții;
• Codul Rutier.
Conform noului Cod Rutier administratorii drumurilor publice trebuie

Foto 1: Plombă realizată pe timp friguros în
februarie 2011 cu Tehnologia IR
(imagine din aprilie 2017)
să ia măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează.
Aceștia trebuie să ia toate măsurile
pentru înlăturarea obstacolelor de pe
partea carosabilă care stânjenesc sau
pun în pericol siguranța circulației.
Potrivit standardelor în vigoare, constituie contravenție neasigurarea
stării de viabilitate a părții carosabile
precum și neînlăturarea obstacolelor
aflate pe partea carosabilă.
Conform Regulamentului privind
controlul de stat în construcții și
Regulamentului privind tipurile de
reglementări tehnice administratorii
de drumuri sunt obligați să respecte
reglementările tehnice aferente iar
Inspectoratul de Stat în Construcții
este obligat să sancționeze nerespectarea acestora atât în faza de
construire, cât și în faza de exploatare
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ca anexă la normativul AND 547-213.
Pe baza Documentului de Avizare
CTE-CNADNR nr. 4418/27.11.2014 se
aprobă Anexa 4 aferentă Tehnologiei
IR (infraroșu) și se încorporează în
Normativ pentru prevenirea și
remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere AND 547-2013.
CNADNR/CNAIR a început implementarea tehnologiei IR prin achiziționarea a 9 utilaje ARES 2.1. S-a
intervenit cu succes la diverse obiective cum ar fi: podul peste Dunăre
Giurgiu - Ruse, Podul de la Șoimuș,
diverse
drumuri
naționale
și
autostrăzi. În municipiul Satu Mare,
Tehnologia IR (infraroșu) este în curs
de implementare, iar interesul altor
beneficiari crește semnificativ pe
măsură ce tehnologia devine cunoscută.

PROCESUL TEHNOLOGIC

Foto 2: Exemple de intervenții neconforme
atunci când sunt obligatorii reglementările tehnice aferente întreținerii și
reparării. Pentru întreținere și reparații drumuri există reglementarea
tehnică AND 547 care cuprinde toate
tehnologiile aplicabile.
Plombarea la cald și refacerea
covorului asfaltic, în cazul remedierii
gropilor, impune respectarea normativului AND 605, în care se specifică
condițiile climaterice acceptate cu
referire la temperatura minimă a
suportului (cel puțin 10°C), umiditate, vânt. Este de notorietate că
aceste condiții nu se respectă, nimeni
nu intervine și se lasă responsabilitatea doar pe seama executantului,
care, pe principiul „Lasă că merge și
așa” și „nu mă învățați voi pe mine,
care mă pricep și am experiență”,
continuă să facă neconformități, fără
frica de a fi sancționat. Conform regulamentelor mai sus specificate,
Inspectoratul de Stat în Construcții
trebuie să intervină și să sancționeze
astfel de abateri.
Gropile izolate necesită intervenții
costisitoare. Costurile directe cu manopera, materiale, transport și utilaje
sunt foarte mari, raportate la un
metru pătrat de suprafață remediată.
Existând firme care practică prețuri
de dumping, în mod incorect pe piață
se practică prețuri foarte mici. Astfel,
remedierea defectelor izolate prin
intervenții de urgență nu este abordabilă și apar des astfel de practici:
• se așteaptă să se agraveze
starea drumurilor până există front

de lucru pentru cantități mai mari de
lucrări și doar după aceea se intervine;
• în mod nejustificat se frezează
suprafețe mari în jurul defectelor,
pentru ca ulterior să se poată recepționa cantități minimale de lucrări;
• se execută lucrări de proastă
calitate, plombele executate prin
frezare devenind cauza altor gropi ce
apar în special la rosturile neetanșe;
• se recepționează lucrări neexecutate sau cantități de materiale
supraevaluate.
Se impune ca administratorii de
drumuri să identifice soluții prin care
să se poată realiza activități de
mentenanță preventivă și să se poată
interveni de urgență și pe timp friguros, pentru a se face remedieri cu
durată de viață mare, prin execuția
unor lucrări de calitate cu caracter
permanent și nu provizoriu.
În cursul anului 2013 CALORSET
SRL a inițiat elaborarea unei reglementări tehnice. Astfel, împreună cu
INCERTRANS București, CALORSET
SRL Carei, în calitate de elaborator, a
supus reglementarea tehnică analizei
Comitetului tehnic de specialitate al
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice. Prin Procesul
verbal nr. 1/2014, membrii CTS 9 au
avizat favorabil reglementarea tehnică aferentă Tehnologiei pentru
remedierea și reciclarea îmbrăcăminților asfaltice utilizând
surse de căldură în infraroșu (IR)
cu recomandarea promovării acesteia

Repararea și reciclarea îmbrăcăminților asfaltice utilizând
Tehnologia IR (infraroșu) este o
metodă care permite:
• Repararea permanentă a îmbrăcăminții asfaltice;
• Reciclarea la cald in situ a
asfaltului.
Această metodă are la bază
încălzirea și înmuierea asfaltului
(topirea bitumului din compoziția
asfaltului) utilizând Panouri Radiante
cu Raze Infraroșii „IR” până la temperatura de 160°C, temperatură la care
se poate face prelucrarea asfaltului,
respectiv scarificare, regenerare, completare cu mixtură caldă, nivelare și
compactare.
Tehnologia de remediere a defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere
bituminoase și reciclarea „in situ” la
cald a asfaltului, prin utilizarea surselor de încălzire cu raze infraroșii,
are la bază următoarele operații:
1. Curățarea zonei defecte
Se îndepărtarează resturile de
materiale (pământ, pietre, bucăți de
asfalt, praf etc.) și, după caz, apa
(foto 3).
2. Încălzirea zonei defecte și a
materialului de adaos
Zona defectă se încălzește cu un
utilaj dotat cu un panaou radiant
până la 160°C, punct în care asfaltul
devine prelucrabil. Cu același utilaj,
într-un termocontainer/reciclator, se
încălzește concomitent și materialul
de adaos (mixtură proaspătă brichetată sau mixtură frezată reciclată)
(foto 4).
3. Scarificarea zonei încălzite
Zona încalzită se scarifică cu cazmaua și cu grebla în interiorul unui
contur în așa fel încât să se lase 5-10 cm
de margine nescarificată (foto 5).
continuare în pagina 32 È
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Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

ANALIZĂ COMPARATIVĂ
1. Rezistența legăturii și
etanșeitatea
Reparație cu Tehnologia IR „sudură” (Foto 9)
După încălzirea zonei defecte mixtura asfaltică adăugată se întrepătrunde cu mixtura scarificată iar
prin compactare acestea fuzionează și
realizează o legătură rezistentă și
etanșă.
Reparație clasică - „lipire”
(Foto 10)

După frezarea zonei defecte se
amorsează, se completează cu mixtură asfaltică de adaos iar prin compactare se realizează doar o lipire ce
nu rezistă, rosturile nu sunt etanșe și
în timp devin originea altor gropi.
2. Consum de mixtură asfaltică:
Plombare cu Tehnologia IR consum redus de mixtură
asfaltică (Foto 11)
Remedierea implică adaos de
material doar în cantitatea ce corespunde volumului gropii. Nu se face

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

4. Pulverizare agent de întinerire
Peste zona scarificată se pulverizează cu pompa agent de întinerire
emulsionabil, cu scopul de a corecta
calitățile de adezivitate și elasticitate
ale bitumului din asfalt (foto 6).
5. Completare cu material de
adaos și nivelare
Materialul de adaos, încălzit până
la 160°C, se așterne peste zona scarificată și se nivelează (foto 7).
6. Compactare
Se compactează cu placa vibrocompactoare, cu verificarea temperaturii de început, 140°C și de sfârșit ,
110°C (foto 8).
AVANTAJELE TEHNOLOGIEI IR
• legatură rezistentă între stratul
vechi și cel nou („sudură” în loc de
„lipire”);
• se etanșează rostul prin fuziunea
materialului vechi cu cel nou;
• posibilitatea intervenției de urgență
și pe timp friguros;
• durată de viață foarte mare;
• nivelare superioară;
• intervenție rapidă și timp de
execuție scurt;
• necesită forță de muncă redusă;
• consum redus de mixtură
proaspătă;
• posibilitatea de a utiliza mixtura
frezată sau decopertată reciclate;
• costuri de intervenție reduse,
diminuare semnificativă a costurilor
anuale de întreținere;
• tehnologie prietenoasă cu mediul.
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risipă iar ca material de adaos se
poate folosi mixtura frezată reciclată
prin reîntinerire.
Plombare cu frezare - consum
exagerat de mixtură asfaltică
(Foto 12)
Remedierea implică frezarea atât
în jurul gropii cât și în mod nejustificat între gropile aflate la distanță una
față de cealaltă. Mixtura frezată nu
este reutilizată.
3. Necesar scăzut de utilaje
Tehnologie clasică de plombare prin frezare, amorsare,
repartizare mixtură asfaltică și
compactare (Foto 13):
• Freză cu camion și trailer necesare pentru transportul acestuia
• Camion pentru transport material frezat
• Unimoc cu accesoriu de periere
• Agregat de amorsare cu camion
pentru transportul acesteia
• Repartizator finisor cu trailer
pentru transportul acestuia
• Camion pentru transport mixtură caldă
• Cilindru compactor cu camoin și
trailer necesare pentru transportul
acestuia
Tehnologie IR (Infraroșu)
(Foto 13, 14):
• Utilaj ARES 2.1 cu camion și
trailer necesare pentru transportul
acestuia
• Placă vibrocompactoare
Aplicații ale Tehnologiei IR:
Pelada, Gropi, Văluiri și Refulări,
Suprafețe încrețite, Praguri și Dâmburi, Rupturi de margine, Fisuri și
Crăpături, Faianțări, Făgașe longitudinale, Tasări locale

Foto 13: Camion Trailer ARES 2.1

Foto 14: Compactor cu placă

Foto 13

ANALIZĂ SWOT
Puncte tari
• Avantajele tehnologiei conferă o
calitate de excepție a lucrărilor de
remediere;
• Remedierile au un caracter permanent și nu provizoriu, lucrările se
pot garanta pe o perioadă de 24 luni
cel puțin;
• Costurile anuale se reduc semnificativ printr-o mentenanță cu caracter
preventiv executată prin intervenții
rapide ce opresc agravarea stării de
degradare și printr-o mentenanță
corectivă de calitate superioară;
• Tehnologia este reglementată și
cuprinsă în reglementarea tehnică
AND 547-2014 Anexa 4;
• Metoda inovatoare (elaborată de
CALORSET SRL) ce permite utilizarea
Tehnologiei IR pe timp friguros;
• Tehnologia a fost testată și
implementată cu succes de către
CNADNR (actualmente CNAIR).
În prezent utilajele fabricate de
către CALORSET SRL sunt incluse în
trusa de utilaje pentru interevențiile
de urgență cu care au fost dotate
regionalele CNAIR;
• CALORSET deține un parc de utilaje cu capacități relativ mari pentru a
acoperi o gamă importantă de lucrări
de remediere defecte și continuă să
fabrice și alte utilaje pentru a avea
capacitatea necesară de a interveni
rapid și pe mai multe fronturi în vederea operațiilor de mentenață preventivă și corectivă ce se impun.
Puncte slabe
• Stațiile de asfalt nu lucrează
iarna, materialul de adaos trebuie să
fie stocabil și este necesară aprovizionarea pe stoc;
• Este necesară asigurarea cu
stocuri de combustibil gazos și se
impun măsuri SSM și PSI, atât în ce
privește exploatarea utilajelor, cât și
în ce privește manipularea și depozitarea recipienților.
Amenințări
• Prestatorii de servicii de reparații
drumuri nu au interes să promoveze
Tehnologia IR deoarece întreținerea
corectă și reparațiile preventive cresc
durata de viață a covorului asfaltic
reducându-se astfel cantitățile anuale
de lucrări necesare, și implicit consumul de mixtură asfaltică;
• Personalul muncitor neinstruit
poate să compromită lucrările.

Oportunități
• Tehnologia este frecvent utilizată
în SUA, Canada, iar avantajele
tehnologiei încep să se confirme și în
Europa prin folosirea ei în țări ca
Marea Britanie, Germania, Ungaria etc.;
• Se poate asimila cu tehnologia
de reciclare în situ la cald care a
căpătat o mare dezvoltare și care a
dat rezultate mulțumitoare;
• Posibilitatea folosirii mixturii
asfaltice frezate și regenerate, ca
material de adaos, elimină utilizarea
mixturii stocabile;
• Tehnologia este ieftină și prietenoasă cu mediul;
• Posibilitatea utilizării și pe timp
friguros, ca remediere permanentă.

Oferta CALORSET SRL include:
• Fabricarea și furnizarea de utilaje împreună cu serviciile suport;
• Execuție de lucrări de intervenții
de urgență;
• Închirierea de utilaje cu deservent;
• Furnizarea de consumabile
(agenți de întinerire);
• Asistență tehnică și instruire
personal.
Dacă doriți să:
• Conduceți relaxat fără să vă concentrați la ocolirea gropilor,
• Evitați accidentele datorate
eschivelor periculoase,
• Economisiți timp rulând cu
viteză normală,
• Eliminați uzura prematură a
mașinii,
• Protejați natura prin reducerea
consumului de mixtură asfaltică,
• Nu acceptați risipirea fondurilor
pe lucrări de proastă calitate,
solicitați implementarea tehnologiei IR (infraroșu). q

CALORSET SRL
Str. Uzinei nr. 60, Carei, Jud. Satu Mare
E-mail: muresanmarcel@calorset.com
Tel.: 0744 816 294
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TechSpan® - Arce Prefabricate
Inventat și dezvoltat de Terre Armée, sistemul de arc din beton prefabricat
TechSpan® este folosit pentru construirea tunelelor terane și subterane, pentru drumuri,
căi ferate și industriale, pentru protecție, precum și pentru aplicații hidrotehnice.
TechSpan ® generează un
sistem alternativ foarte competitiv

pentru

construirea

de

poduri, podețe, tuneluri feroviare sau rutiere, tunele industriale,

treceri

pietonale

sau

pentru animale (ecoducte). Sistemul poate fi ușor utilizat în
combinație cu linia de produse
Terre

Armée

–

Pământuri

Armate.
Construcția de TechSpan®
este

simplă,

echipaj

mic

rapidă,
și

cu

un

echipamente

convenționale. Arcadele sunt

Sistemul TechSpan® se bazează pe asamblarea jumăarc

Inovația acestei tehnologii

elementele

din

este de a personaliza și de a

beton, într-un model în trepte și

beton armat fiind așezate pe

optimiza sistemul la cerințele de

simetric.

permite

tălpi de fundare la baza struc-

încărcare speciale fiecărui pro-

instalarea rapidă, fără întreru-

turii, rezemându-se una pe alta

iect. Sistemul de proiectare uti-

peri la fluxul de trafic.

la vârf. Elementul jumătate de

lizează metoda elementelor

mentelor

prefabricate
Procedura

din

de

prefabricate,

secțiuni

o singură macara.

de

construite prin asamblarea ele-

tăților

arc permite montarea rapidă cu

Sistemul TechSpan® aplicat pe Autostrada Lugoj ‐ Deva, Lot 4
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finite (MEF), care definește cu
exactitate

raza

optimă

de

curbură a arcului, pentru a minimiza efortul de întindere. Eficiența și economia proiectării
crește progresiv cu înălțimea
terasamentului

de

deasupra

structurii.
Curbura arcului este optimizată pentru fiecare proiect,
având în vedere cerințele aplicației, ale proiectului, precum și
constrângerile din șantier.
Structuri cu deschideri care
depășesc

20

metri

sau

cu

înălțimea stratului de supraîncărcare de peste 30 metri au
fost astfel construite cu succes.
Pentru consolidări de terenuri, precum și pentru prefabricarea arcelor, Companiile Terre
Armée

se

implică

nivelurile, incluzând:
• Fezabilitate;
• Proiectare;

la

toate

• Furnizarea elementelor prefabricate, a armăturilor și acce-

Toate materialele furnizate
sunt produse în fabrici alese cu

sorilor (pentru sistemele proprii);
• Asistență în șantier pe
perioada instalării.

grijă de Companie, fiind însoțite
de marca CE. q

ABS Trenchless GmbH
Foraje orizontale de subtraversare
Membră a grupului BAUER, firma
germană ABS Trenchless GmbH
este specializată în producția de
instalații, scule și accesorii pentru
foraje orizontale de subtraversare, folosind sistemul de foraj cu
melc continuu, ABS (Auger Boring
System).
În cazul în care este necesară trecerea unor conducte pe sub o cale
ferată, o intersecție dintr-un oraș, sau
chiar pe sub o autostradă sau un râu,
fără a se perturba traficul sau activitatea în zonă, ABS Trenchless
GmbH oferă o soluție rapidă, sigură
și ieftină. Se sapă două incinte, una
de start și cealaltă de sosire, de o
parte și de alta a zonei respective, la
adâncimea la care se va introduce
conducta. În incinta de start se introduce echipamentul de foraj orizontal,
care se poziționează pe șine speciale,
bine ancorate în sol. Grupul hidraulic
de putere, care acționează echipamentul de foraj, rămâne la exterior.
Instalațiile ABS dezvoltă forțe de
împingere de până la 3.100 kN și
cupluri de până la 100 kNm. Pot
executa foraje cu diametre de la
100 mm la 1.520 mm, pe distanțe
de până la 100 m.

Tuburile de protecție pot fi scoase
prin împingere, pe măsură ce se
introduc tuburile noi, din PVC, destinate lucrării respective.
Cele mai solicitate instalații de foraj
orizontal de subtraversare sunt în
prezent modelele ABS 600, ABS
800 și ABS 1200.
Cel mai nou dezvoltat este Sistemul
de foraj controlat pentru rocă
dură, CRB 100.
Direcția este controlată printr-un
sistem optic de măsurare a unghiurilor, cu cameră de luat vederi, denumit teodolit și este urmărită pe un
monitor. Sistemul de ghidare cu control optic permite o precizie de foraj
de max. 20 mm, pe o distanță de 100 m.
În faza a doua, capul de foraj montat
pe secțiunea de burghiu cu elice continuă începe forarea la diametrul
dorit, în interiorul tubului de protecție, înaintând împreună cu acesta
pe coloana de ghidare introdusă anterior. Materialul forat este eliminat prin
conducerea lui către incinta de
pornire de către elicea continuă a

Forajul se poate executa cu sau fără
ghidare.
Forajul fără ghidare se execută în
special pentru distanțe de foraj mai
mici. După ce suportul de susținere a
echipamentului de foraj a fost bine
poziționat pe direcția dorită, se execută forajul în interiorul tuburilor de
protecție. Materialul excavat de către
capul de săpare este trimis înapoi în
incinta de start de către elicea continuă a burghiului de foraj.
Forajul cu ghidare constă în introducerea, în prima fază, a unei coloane
de ghidare, cu un cap de săpare special, tăiat asimetric, care, prin foraj,
presează materialul rezultat în pereții
găurii forate.
burghiului de foraj, de unde este scos
cu ajutorul unor containere speciale.
Operația se repetă introducând o
nouă secțiune de burghiu împreună
cu un alt tub de protecție. În funcție
de natura lucrării, tuburile din oțel pot
fi sudate între ele și să rămână drept
suport de protecție prin care vor fi
trecute conductele noi, sau cablurile
necesare.
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Folosirea sistemului optic de ghidare
asigură deviații de la direcția stabilită
de doar câțiva milimetri.
Pentru mai multe informații despre
instalațiile ABS Trenchless contactați distribuitorul pentru România, firma
TRACTOR PROIECT COMERȚ SRL
din Brașov. q
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Structuri cu aspect estetic
prof. univ. dr. ing. Ludovic Gh. KOPENETZ, drd. arh. Iulia-Adina LEHENE Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca
prof. univ. dr. ing. Marcela Florina PRADA - Universitatea din Oradea
Structurile cu aspect estetic sunt structuri ce se deosebesc de construcțiile curente prin trăsături
care le sunt proprii.
Concepția, proiectarea și execuția structurilor estetice necesită rezolvarea unor probleme care
prezintă diferențe față de rezolvările de la structurile obișnuite (Fig. 1).
Termenul „estetică” provine din
cuvântul grecesc AISTHETON, adică
ceva perceput prin intermediul simțurilor. Estetica, respectiv analiza frumosului natural sau artificial, este un
concept de mare profunzime.
Alexander Baumgarten (1750)
menționează că „estetica este știința
cunoașterii senzoriale”.
Marele profesor de estetică din
Cluj-Napoca, Liviu Rusu (1946), face
mențiunea: „categoriile sau aspectele frumosului nu se
ivesc întâmplător, ci se impun cu necesitate în baza
jocului dialectic al unor norme”.
Viollet le Duc (1814-1879) face legatura între frumos și tehnică prin observația „frumosul nu poate fi de
fațadă ci de conținut, întemeiat pe o logică a conceptelor superioare furnizate de tehnică”.
Mai târziu, Nicolai Hartmann (1882-1950) spunea
că „nu se poate asocia orice formă cu orice tip de
material, ci numai cu un anumit tip de material.
Această constatare este valabilă în întreaga natură și
în întreaga creație umană și în orice tehnică” (1977).
Funcția și forma sunt strâns legate și alcătuiesc
scheletul arhitecturii organice, identificându-se, astfel,
cu natura. La corpurile vii, plante și arbori, se observă
legături interesante între frumusețea formei, structura
naturală și modul de preluare și transmitere la pământ
a acțiunilor din încărcări gravitaționale, presiunea vântului, seisme, curenți de apă, tasări inegale sau deplasări ale terenului de fundare etc.
O mare parte a concepției structurale la construcțiile moderne are rădăcini în modele vegetale sau organice. De asemenea, la natura moartă, stânci, munți,

Fig. 2: Piatră în echilibru,
aﬂată în Grădina zmeilor din Colorado Springs, SUA
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Fig. 1: Colaborarea dintre arhitect și inginer
dealuri, peșteri, pereții cheiurilor etc., se observă o
adaptare a formei la solicitările din diverse acțiuni, precum și la modurile de trasmitere a încărcărilor la teren
(Fig. 2).
După Frank Llyod Wright „forma urmează funcția,
lucru care diferă fundamental de noțiunea că funcția
creează forma”. Astfel, dacă forma piramidelor apare
ca ceva firesc, deoarece respectă unghiul de înclinare
ce corespunde cu unghiul de înclinare naturală a
masivelor din pietre nelegate (numărul de aur 1.62),
impunerea acestui unghi pentru construcții executate
din materiale structurale legate (zidarie din piatră,
cărămidă, lemn, oțel) ar fi greu de acceptat de către
societate, așa cum a fost greu acceptat și turnul Eiffel.
Lucrările marilor ingineri și arhitecți se constituie ca
succese ale logicii mecanice și ale sincerității structurale care exprimă adevărul. În aceste lucrări se
regăsesc elemente care generează emoții, adică, după
Kant, „calitățile fizice care pot crea emoții apar ca
atribute estetice”. Aceste realizări reflectă grija autorilor de a considera fiecare lucrare o soluție unicat,
bazată pe un echilibru mecanic sigur, având o topologie
aparte care prezintă clar nesupunerea la soluții de
rutină cotidiene existente. Așezarea firească a acestor
lucrări în spațiul gravitațional dă un sentiment stabil
privind perceperea realității fizice.
Celebrul profesor Mircea Mihailescu (1920-2006) a
observat, cu multă înțelepciune, că „pe linia sincerității, sentiment ce reflectă adevărul, prezența esteticului nu se poate constitui numai ca supracopertă,
oricât de artistic redactată, la o operă tehnică, cu care
nu are contingență. Fără înțelegerea fondului de idei,
retorica aspectului nu poate convinge, tăind calea
apropierii de om”.
În acest sens, arhitectura greacă și gotică prezintă
exemple elocvente ale triumfului logicii. Până la apariția barocului, lucrările monumentale au fost concepute în întregime de arhitecti, iar contradicții,
dezbateri despre sinceritatea tehnică și estetic s-au
declanșat la începutul secolului XX.
Chestiunea îmbinării logicii cu sinceritatea generează o senzație de frumos asociat cu o performanță
estetică.
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Structurile cu plăci subțiri din beton armat sau din
zidărie de cărămidă și piatră rezistă la încărcări datorită formei curbate. În cazul structurilor de folii din
material plastic, respectiv oțel asamblate sub forma
unor membrane, se poate chiar afirma că structura
este forma și forma este structura.
Pentru un arhitect, exploatarea resurselor estetice
ale unei structuri poate părea limitativă față de libertățile creative pe care el le are pe segmentul său propriu de proiectare. Și totuși, aceste limitări pot fi
folosite ca ghidaje pentru a găsi soluții inovatoare în
vederea acumulării de valoare estetică de către un
obiectiv. De la cele mai simple sisteme structurale
antice, până la cele mai inovate și spectaculoase, abilitățile estetice ale proiectantului sunt solicitate și, cu o
profundă finețe profesională, se pot genera soluții
remarcabile și de apreciat. Fiecare parte a unei structuri – sistemul structural, elementele structurale,
îmbinările, detaliile, materialele, anvelopanta – este o
sursă de inspirație și o provocare, concurând alături de
creativitatea și ingeniozitatea specialistului la succesul
obiectivului.

PRECIZĂRI
Noțiunea de structură (din cuvântul latin structus =
construcție) înseamnă obținerea realității prin asamblarea închegată a unor segmente, părți, obiecte
într-un tot unitar logic, întreg, având un anumit specific.
Pe un plan mai larg, există o mare diversitate de
structuri în funcție de cererile lumii reale (lumea reală
fiind o colecție de diverse obiecte). Astfel, pe lângă
structuri biologice, geometrice, algebrice, sociale,
politice etc., avem:
• structuri din materiale neconvenționale (pământ
stabilizat, jet de aer, hârtie, sticlă etc.);
• structuri cu mari deschideri;
• structuri înalte;
• structuri istorice cu caracter laic și cult.
Relația dintre construcție și utilizatori (client,
investitor, beneficiar), adică FUNCȚIUNEA, a constituit
o preocupare permanentă a omului legată de cerințe
de ordin biologic, tehnologic, sentimental. Unitatea
funcțională caracteristică este denumită program de
arhitectură ce reprezintă, de fapt, relația dintre construcție și utilizator.
Cunoștințele actuale pentru realizarea structurilor
de construcții implică, în primul rând, cunoașterea proprietăților fizico-mecanice ale materialelor structurale,
împreună cu definirea acțiunilor (încărcărilor) exterioare și în al doilea rând, presupune alegerea unui
anumit tip de structură sau sistem structural.
În tendința de respectare a sustenabilității structurilor, concepția structurală trebuie să se concentreze,
în primul rând, pe reducerea cantitativă a materialelor
structurale utilizate.
Structurile portante de azi, din condiția de dezvoltare durabilă, trebuie să corespundă următoarelor
așteptări:
• să fie sigure, rezistente;
• constructibilitate rapidă, cu consum de material
structural minim;
• distribuția reazemelor să nu cauzeze impedimente
funcționale;
• asigurarea unui iluminat corespunzător;
• posibilitate de extindere pe orizontală sau verticală;
• asigurarea amplasării de conducte tehnologice și
acces ușor la aceste conducte, fără perturbarea structurii;
• să atragă cheltuieli de întreținere reduse;
• să fie estetice (Fig. 3).

Construcțiile sunt supuse acțiunii forțelor exterioare
sau de altă natură (efectul contracției, al tasării reazemelor, variații de temperatură etc.) și sub acțiunea
acestora, trebuie să-și păstreze forma, pentru a putea
servi scopului pentru care au fost concepute și executate, deci să fie stabile, să nu se distrugă.
Structura de rezistență sau, altfel spus, structura
reprezintă scheletul care susține toate componentele
unei construcții speciale și permite preluarea acțiunilor
cu caracter permanent și temporar.
În acest fel, și pentru existența unei construcții,
componenta de bază este structura de rezistență.
Structura portantă trebuie să combine în mod logic
• partea de funcțiune, estetică și
• partea de rezistență, stabilitate la diverse acțiuni
statice și dinamice.
Dar stabilitatea structurală nu este întotdeauna
suficientă pentru a asigura funcționalitatea construcțiilor. Se impune, din acest motiv, ca în anumite situații,
deformațiile construcției în ansamblu sau ale elementelor de construcții componente să fie sub o valoare
maximă admisă de coduri, spre a nu perturba
funcționarea utilajelor, fluxul tehnologic etc.
În toate cazurile, respectarea legilor naturale este o
condiție de bază încă din faza de concepție a structurilor, având în vedere că natura tinde spre starea de
echilibru cu investirea celui mai mic consum de material structural.
În lucrarea Philosophy of Structures, profesorul
Eduardo Torroja formulează această cerință astfel:
„Trebuie să ne străduim la solicitarea minimă a
materiei.
Proiectarea structurilor este mai mult decât știință
și tehnică; ea are foarte multe tangențe cu arta, cu o
gândire realistă, cu simțul și intuiția, cu dotația, cu
bucuria creării în linii mari, creare la care calculul științific contribuie la o finisare ultimă, certificând sănătatea structurii și că ea corespunde funcționalității”.
Această constatare este adevărată în totalitate dacă
ne gândim de câte ori se întâmplă ca structuri care din
punct de vedere static sunt încadrate în stadiul de precolaps și colaps, să rămână, totuși, în picioare. Aceasta
se întâmplă pentru că au o alcătuire corespunzătoare și
astfel elementele structurale se ajută reciproc.
Esența este, deci, concepția și alcătuirea structurală
corectă, procesul de dimensionare având un caracter
subordonat.
După opinia unor mari structuriști, este regretabil
că astăzi, „în era calculatoarelor”, lipsește tocmai
această viziune. Foarte mulți arhitecți și ingineri au
tendința de a crea ceva nou fără a lua în considerare
criteriile de sustenabilitate.

Fig. 3: Dancing House, Praga,
arh. Frank Gehry și Vlado Milunic, 1996
continuare în pagina 42 È
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Æ urmare din pagina 41
Conform observației marelui inginer-arhitect Pier
Luigi Nervi (L’architecture d’aujourd’hui XII-1961):
„Abundența de modalități ale soluțiilor structurale
nu trebuie să ducă la modele statice nenaturale, adică
la structuri care izvorăsc din legile nepersonale ale staticii și care fac acrobatică exhibiționistă cu forțele.
Aceasta reprezintă în prezent, după opinia mea, cel
mai mare pericol al construcțiilor inginerești”.
Arhitectul și inginerul structurist trebuie să cunoască
tipurile de structuri și domeniile lor de aplicabilitate.

STRUCTURI DIN MATERIALE NECONVENȚIONALE
ÎN CONTEXT ESTETIC
Folosirea intensivă a materialelor structurale tradiționale are drept consecință, pe lângă consumul
rezervelor de combustibil și eliberarea de noxe în
mediul înconjurător (atmosferă, ape planetare), și faptul că necesită surse financiare greu de asigurat de
către societate. Astfel, după Roodman și Lenssen
(1995), „clădirile sunt răspunzătoare de o șesime din
consumul de apă, de un sfert din consumul de lemn și
de două cincimi din consumul global de materiale și de
energie”.
Teoria structurală clasică precizează numai răspunsul
structural la diferite acțiuni (solicitări) prin comparație
cu o capacitate de calcul (design). Fundamentul teoriei
constă în trecerea de la acțiuni la efectul lor prin analiza
structurală, utilizând conceptele teoriei generale a
structurilor. Astfel, structura de rezistență sau structura portantă este, și la structuri speciale, partea din
construcție care colectează și transferă la fundații
toate forțele gravitaționale, acțiunea vântului, a zăpezii
și a cutremurelor de pământ. Acest fenomen fizic de
transfer se produce prin elementele de construcții
mono -, bi- sau tridimensionale, cum sunt barele, plăcile plane sau curbe, respectiv masivele. Asemenea
elemente pot lucra la una sau mai multe solicitări din
cele cinci fundamentale.

Se constată că nu sunt luate în considerare foarte
multe aspecte, cum sunt:
• efecte structurale de natură fizică;
• efectul formă - structură asupra omului;
• efecte din filozofia Fengshui;
• efecte structurale din creația artistică, împreună
cu impactul culorilor și al sunetelor.
În acest fel se poate vorbi de existența unor structuri speciale – imateriale, poziționate invizibil în structurile reale.

Efecte structurale de natură fizică
Aceste efecte sunt cunoscute de fizicieni și sunt cele
legate de structura internă a globului pământesc (gravimetria, geomagnetismul, geotermia, georadioactivitatea) și cele legate de legi universal valabile, cum este
legea atracției universale. Astfel, există cercetări
intense pentru determinarea tensiunilor în corpuri
solide, chiar în stare neîncărcată din existența unor
forțe moleculare interioare însemnate.
Un alt tip de efect structural de natură fizică este
legat de dinamica curenților interiori de aer natural și
aer încălzit (tip hipocaust). Prin conceperea unor
curenți naturali de aer se obțin structuri fără materie
solidă, adică structuri cu jet de aer transparent sau
structuri imateriale (invizibile). În funcție de direcția
jetului de aer putem vorbi de structuri imateriale cu
flux orizontal și cu flux vertical. Folosind curenți naturali, aceste structuri există și funcționează fără consum
de energie convențională și sunt 100% ecologice. Un
astfel de efect structural este implementat la Pantheonul din Roma, unde, chiar și în perioada precipitațiilor intense, prin opeionul cu diametrul de cca. 9 m nu
plouă. Explicația constă în existența unui flux de aer
permanent, natural și transparent (imaterial) în zona
golului (Fig. 4).
Asemenea fenomene au existat și în cazul canalelor
de tip hipocaust pentru încălzirea caselor romanilor.

Efectul formă - structură
asupra omului
Acest efect apare mai ales în cazul unor construcții
arhitecturale masive: piramide sau clădiri de cult având
spații cu bolți din piatră și cărămidă. Un efect asupra
omului, care a fost remarcat la asemenea structuri, se
manifestă sub forma unei senzații de ușurare după
câteva momente de staționare în aceste spații. Formele structurale masive enumerate au drept caracteristică comună o distribuție exagerată a materialelor
de tip piatră și cărămidă în jurul spațiului pe care îl
adăpostesc.
Luând în considerare pe lângă forțele gravitaționale
și forțele de atracție dintre corpul uman și construcție,
apare o componentă ce reduce greutatea corpului.
Această reducere este foarte mică valoric în comparație cu forțele gravitaționale dar sesizabilă pentru
organisme, așa cum unii oameni sesizează schimbarea
vremii (variația presiunii atmosferice).

Efecte din filozofia Fengshui

Fig. 4: Pantheonul din Roma,
atribuit de mulți lui Apolodor din Damasc
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Termenul Fengshui înseamnă „vânt și apă” iar timp
de mii de ani a fost utilizat în Orientul Îndepărtat pentru îmbunătățirea construcțiilor cu funcție de locuit și
social-culturale, fără investiții suplimentare. Principiul
de bază este ca, prin realizarea unor amenajări (în
principal goluri prin pereți și planșee), să fie evitată
sau canalizată energia negativă (Fig. 5). Filozofia
Fengshui se bazează pe observații empirice, putându-se remarca folosirea ei și la construcții moderne de
astăzi. Și în Europa au existat asemenea preocupări,
însă fără să fie găsite consemnări asupra aplicării lor
(opeionul de la Pantheonul din Roma poate să fie privit
și cu această destinație).
continuare în pagina 44 È
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Fig. 5: Marele Teatru Polivalent
din Shanghai, arh. Tadao Ando & Asoc.

Efecte structurale
rezultate prin creația artistică
Aceste efecte se vor discuta pe un studiu de caz, și
anume Coloana Infinitului de la Târgu-Jiu (Fig. 6). La
forma acestei sculpturi monumentale, Brâncuși a utilizat oglindirea prin repetiție (metodă practicată adesea în arta populară românească), obținând un efect
uluitor. Forma rezultată prin alăturarea elementelor
romboidale spațiale degajă o frumusețe reală, percepută vizual fără echivoc. În acest caz, forma este o
congruență între figura geometrică și imaginea ei,
obținând un echilibru atât local pentru elementele
decaedrice, cât mai ales global, insuflând observatorului o stare de liniște interioară.

Astfel, din acest punct de vedere structural, după
profesorul Ramiro Sofronie: „geometria și nu materia
garantează stabilitatea coloanei la orice acțiuni, oricât
de severe”.
La senzația de echilibru structural contribuie și faptul că materialele folosite de Brâncuși (și puse în operă
sub conducerea inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan),
adică fonta și oțelul, implică o forță gravitațională mult
mai mare decât alte materiale clasice pentru sculptură
(lemn, piatră, ipsos). În acest fel, „coloana fără sfârșit”,
prin verticalitatea sa perfectă, se raportează la forța
gravitațională fără apariția unor momente încovoietoare, care erau inerente la alte forme structurale, de
exemplu la cele înclinate.
Armonia perfectă între formă și structură are la
origine o împletire a armoniei cosmice cu cea morală:
orice abatere de la verticalitatea coloanei ar fi imediat
sancționată de gravitație – exact ca la oameni.
În acest context, construcțiile din materiale neconvenționale, reprezentând legătura omului cu mediul
înconjurător, sunt esența manifestării arhitecturii ecologice și a considerării unor efecte speciale neluate în
considerare de către proiectanții vremurilor noastre.
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Fig. 6: Coloana Inﬁnitului, Târgu Jiu,
Constantin Brâncuși
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Verificări
pentru diguri din pământ
GEOSTRU este unul dintre cele mai cunoscute branduri la nivel mondial ce oferă produse
software și servicii în următoarele domenii: inginerie civilă, inginerie geotehnică, geologie, geomecanică, geofizică, încercări in situ, hidrologie și topografie.
Atenția acordată clienților și dezvoltării de programe mereu în concordanță cu cele mai moderne
tehnologii ne-au permis să devenim una dintre cele mai puternice companii din domeniu pe piețele
internaționale.
Programele, traduse în prezent în opt limbi, sunt compatibile cu normativele de calcul naționale
și internaționale, fiind caracterizate de un cost competitiv și o calitate garantată de peste 30.000 de
instalări în peste 135 de țări din întreaga lume.
Criteriul de verificare a lucrărilor de îndiguire în
cazul digurilor artificiale, criteriu descris mai jos, este
valabil pentru toate lucrările cu înălțime a corpului
digului mai mică de 15 metri.
Din punct de vedere static, o evaluare globală a
condițiilor de stabilitate ale lucrării se poate deduce
dintr-o procedură aproximativă care împarte digul în
două părți, una amonte și alta aval, pentru a fi verificate separat. Împărțirea este indicată în Figura 1:
partea RMN este despărțită de partea posterioară
MNS de un plan vertical, prin linia MN.
Problema se împarte astfel în două probleme
parțiale, care vor fi rezolvate făcând referire la unitatea de grosime a digului.

S - împingere hidrostatică a apei îndiguite
Fo - acțiune seismică orizontală a masei structurale
Fv - acțiune seismică verticală a masei structurale
FS - acțiune inerțială a apei îndiguite
FT - împingerea terenului amonte de secțiunea MN
Rv reprezintă rezistența pe care materialul este
capabil să o dezvolte și este compusă dintr-o componentă de frecare și una coezivă:
Rv = Pv (γs) · tanφ + c’ · bv
unde:
Pv - rezultanta acțiunilor verticale în funcție de γs
c’ - coeziune
REZERVOR GOL
Efortul de forfecare total Tm care acționează pe
secțiunea de bază este dat de relația:
Tm = Fo + Fv + FT

Fig. 1
Partea aval MNS acționează ca un suport pentru
partea amonte împinsă de apă: forța rezistentă, care
se opune împingerii transmise de partea amonte, se
manifestă corespunzător fiecărei cote, ca un efort de
forfecare ce acționează de-a lungul secțiunii orizontale
de bază (secțiunea cu cele mai mari solicitări).
Condițiile de verificare trebuie satisfăcute la: rezervor plin, rezervor gol, rezervor golit rapid.
REZERVOR PLIN
Condiția de verificare este exprimată de inegalitatea:
Tv ≤ Rv
Tv = S + Fo + Fv + FS + FT reprezintă efortul total
de forfecare ce acționează asupra bazei NS și este
compus din următoarele acțiuni:
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Rezistența este exprimată de:
Rm = Pm (γa) · tanφ + c’ · bv
unde: Pm reprezintă rezultanta acțiunilor verticale
în funcție de γa
REZERVOR GOLIT RAPID
În această condiție lipsește brusc acțiunea de
suport exercitată de împingerea hidrostatică pe paramentul amonte, în timp ce corpul digului, care nu a
avut timp să se golească prin infiltrare, rămâne
îmbibat cu apă.
Efortul de forfecare total Tm care acționează pe
secțiunea de bază din zona amonte este definit ca:
Tm = [0,5 · γS · H21 · KA + 0,5 · γW ·
· (2/3 · H)2 + kh · A(RTMSR) · γg]
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Rezistența Rm se exprimă cu formula:
Rm = Pm (γg) · tanφ
unde:
Pm reprezintă rezultanta acțiunilor verticale în
funcție de γg.
Calculul hidraulic al unui dig din pământ privește
trei aspecte: identificarea „liniei de saturație”, calculul debitului și verificarea la sifonare.
Linia de saturație reprezintă cea mai înaltă linie de
curgere: sub toate punctele acesteia materialul saturat
de apă este în condiții hidrostatice, în timp ce deasupra
presiunea lipsește.
Este o curbă convexă în sus și poate fi determinată
grafic după indicațiile din Figura 2.
Pentru a calcula debitul de infiltrare pe unitatea de
grosime a corpului digului, trebuie să fie cunoscută
lungimea medie a parcursului de infiltrare, iar în acest

Fig. 2

scop trebuie consultate relațiile empirice disponibile în
literatura tehnică.
Prin intermediul acestei mărimi se poate cuantifica
debitul prin următoarea formulă:
Q = 4/9 · (k · H2/L)
unde:
k - este media geometrică a celor doi coeficienți ko
kv, coeficient de permeabilitate ideal constant în toate
direcțiile
L - este lungimea medie a parcursului de infiltrare
Verificarea la sifonare este efectuată cu relația
empirică a lui Bligh, sub formă:
La > cm · H
unde:
La - dezvoltarea perimetrală a profilului fundației
cm - raport critic, depinzând de natura terenului și
putând lua valori cuprinse între un maximum de 20
pentru materiale necoezive foarte fine și un minimum
de 4 pentru argile foarte dure și compacte.
Programul GEOSTRU® dezvoltat în acest scop
este Diguri din pământ - Earth Small Dams (ESD),
disponibil pe site-ul nostru www.geostru.eu la
adresa: http://www.geostru.eu/ro/shop/software-ro/geotehnica-si-geologie/diguri-dinpamant-earth-small-dams-esd/ q

Reflectoare „LOW COST”
pentru monitorizare satelitară de tip InSAR
Daniel Marcel MANOLI, Adrian Liviu BUGEA, Adrian PRICEPUTU,
Adrian ANDRONIC, Constantin UNGUREANU, Ștefan ARDELEAN,
Radu BARBU, Nicoleta RĂDULESCU, Manole Stelian ȘERBULEA Universitatea Tehnică de Construcții București, Departamentul de Geotehnică și Fundații
Prezentul articol descrie proiectarea și testarea unor reflectoare și matrice de reflectoare pentru
calibrarea scenelor obținute de la misiunile spațiale InSAR.
Din prelucrarea seturilor de scene sunt obținute hărți ale vitezelor de deplasare ale punctelor de
pe suprafața studiată, punându-se astfel în evidență fenomene de tipul instabilității masivelor de
pământ sau al subsidenței pe suprafețe extinse.
Pentru măsurarea deformațiilor
suprafeței Pământului, în practica
inginerească se utilizează metode
topografice sau, local, metode de
instrumentare fizică, în ciuda preciziei milimetrice sau chiar sub-milimetrice. Aceste instrumente sunt
limitate la determinări locale, în
general pe puncte cunoscute,
materializate în teren. Metodele
amintite se dovedesc nefezabile în
cazul măsurării unor suprafețe
întinse, care necesită observarea
unui număr mare de puncte într-un
timp suficient de scurt și de-a lungul unui interval mare de timp, cu
eșantionări frecvente.
Monitorizarea mediului natural
sau construit necesită o arie mare
de scanare la rezoluții înalte, care
nu poate fi măsurată cu ajutorul
instrumentelor tradiționale sau
fotografierii aeriene, fără prețuri
foarte ridicate. De multe ori, imaginile trebuie să fie obținute în
perioade de turbulență meteorologică sau de noapte.
Derivat din tehnologia radar,
Radarul cu Deschidere Sintetică
(Synthetic Aperture Radar - SAR)
poate trece peste aceste impedimente. Sistemele SAR au avantajul
de a folosi caracteristicile propagării
la distanță a microundelor și puterea de procesare a echipamentelor electronice digitale de a
reda imagini cu rezoluție ridicată.
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Sistemul SAR transmite unde
electromagnetice la lungimi de
undă care pot varia de la câțiva
milimetri până la zeci de centimetri,
putând fi folosit în orice condiții climatice, ziua și noaptea.
SAR este o formă de radar a
cărui principală caracteristică este
măsurarea mișcării relative dintre
antenă și poziția dorită. Această
caracteristică produce o variație de
semnal coerent pe termen lung,
care este folosită pentru a obține o
rezoluție spațială mai mare față de
metoda clasică de scanare cu
microunde.
Folosind tehnica de procesare
SAR (Curlander and McDonough,
1991), intensitatea și faza semnalului

radar reflectat, ale fiecărui element
scanat, pot fi calculate în forma
unei imagini complexe SAR, ce reprezintă reflexia suprafeței pământului. Sistemele curente produc
imagini cu o rezoluție planimetrică
ce variază de la câțiva milimetri
până la câțiva metri. Schema de
operare a sistemului SAR poate fi
observată în fig. 1.
Bazată pe SAR, o nouă tehnică a
fost derivată, numită InSAR (Interferometrie bazată pe SAR), care
poate exploata diferențele de fază
provenite de la cel puțin două citiri
ale aceleași zone scanate.
InSAR este o tehnică radar
folosită în geodezie și în teledetecție, care analizează imaginile

Fig. 1: Principiul de funcționare al Radarului cu Deschidere Sintetică
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Fig. 2: Diferența de fază a două unde

Fig. 3: Principiul InSAR și un exemplu de interferogramă
SAR obținute de sateliți. Această
tehnică este folosită pentru a genera
hărți ale deformațiilor suprafeței
sau ale elevațiilor terenului.
Datorită aplicațiilor în diferite
sfere, ca monitorizarea geofizică a
hazardurilor naturale, monitorizarea stabilității structurale, monitorizarea atmosferică și modelarea
digitală cu acuratețe a terenului la o
scară mare, această tehnologie
cunoaște cea mai rapidă dezvoltare
în domeniul teledetecției.
Valorificarea unei expuneri
interferometrice presupune prelucrarea a cel puțin două imagini SAR
care acoperă o porțiune de teritoriu
identică pentru ambele imagini.
Așadar, achiziția de date necesită o
înregistrare dublă a aceleiași
suprafețe a Pământului.
Principiul sistemului InSAR este
compararea componentelor undei
(fazelor) ale imaginilor radar
obținute pentru suprafețe identice
(fig. 2), rezultând determinarea
înălțimilor relative ale terenului.
Dacă imaginile radar sunt surprinse
la o diferență oarecare de timp este
posibil calculul deformaților spațiale
care au loc în această perioadă.
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Diferența de fază rezultată este
un nou tip de imagine, denumită
interferagramă, care reprezintă o
structură vizuală de franjuri luminoase, ce conține setul complet de
informații referitoare la geometria
relativă (fig. 3) [1].

TIPURI DE REFLECTOARE
Scenele InSAR ce urmează a fi
prelucrate trebuie georeferențiate
cu precizie, astfel încât în teren
este necesară instalarea unor
puncte fixe cunoscute, care să
apară în mod distinct în imagini.
Pentru obținerea unui semnal
reflectat de bună calitate, sunt
folosite, cu preponderență, două
categorii de reflectoare:
A) Reflectoare pasive - cu
forme geometrice specifice, care

Fig. 4: Vedere izometrică
a unui reflector de tip colț de cub

reflectă undele incidente înapoi
către emițător. Tipurile comune
folosite sunt reflectoarele tip colț de
cub (fig 4). Acestea sunt alcătuite,
de obicei, din oțel sau aluminiu.
Orientarea reflectorului, pentru
a putea fi folosit atât pentru traiectoria ascendentă, cât și descendentă, implică o rotire manuală
și/sau un mecanism adiacent care
să alinieze elementul cu axa de
vizare a satelitului.
De asemenea, reflectoarele de
acest tip trebuie să aibă o fundație
suficient de stabilă, de obicei din
beton și ancore tensionate, care au
rolul de a menține reflectorul în
aceeași poziție indiferent de condițiile meteorologice, pentru îmbunătățirea acurateței măsurătorilor.
B) Reflectoare active (transpondere) - Primesc semnalul de la
satelit, corectează diferența de fază
indusă de întârzierea provocată de
circuitele reflectorului activ, amplifică semnalul și îl transmit către
satelit.
Reflectoarele active prezintă
avantaje majore față de reflectoarele pasive, cum ar fi:
• Oferă interferențe mici către
alte ținte radar sau radio;
• Pot fi folosite la o gamă mai
largă de unghiuri de incidență;
• Sunt mici, ușoare și greu de
observat;
• Nu sunt afectate de vânturi
puternice.

CONSTRUIREA SISTEMULUI
DE ÎNCERCĂRI FIZICE
Pentru dezvoltarea unor noi
modele de reflectoare, de tip cluster, a fost necesară construirea unui
sistem radar într-o bandă de frecvență utilizată de misiunile spațiale
vizate, cu care să se poată efectua
testele fizice pe diferite tipuri de
reflectoare.
Pentru punerea în evidență a
variației semnalului, în funcție de
distanța față de radar și unghiul de
incindență, a fost construit un sistem de actuatoare liniar și unghiular,
care expune ținta în poziția dorită.
continuare în pagina 50 È
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Fig. 5: Schema bloc a sistemului de măsură Radar

Sistemul radar include un generator de funcții Tektronix, un
osciloscop Tektronix model TBS
1154 și o pereche de antene, una
folosită pentru emisie și una pentru
recepție.
Actuatorul a fost realizat pentru
a putea efectua măsurătorile necesare dezvoltării funcției de calibrare. Funcția de calibrare va
depinde și de unghiul de incidență
al undelor electromagnetice în
domeniul -45° ÷ +45°, cu un pas
de 1°. Aceste măsurători nu puteau
fi făcute cu precizie fără a utiliza un
sistem automat. Actuatorul liniar
este prezentat în fig. 9 și 10.
Pentru colectarea și centralizarea tuturor parametrilor de
măsură, a fost dezvoltată o aplicație
software ce rulează pe o tabletă cu
sistem de operare Android. Conexiunea cu toate echipamentele dezvoltate se face prin Bluetooth.

Fig. 6: Sistemul radar dezvoltat de către echipa de cercetare
Fig. 8: Meniul principal al softului de
comandă și înregistrare a datelor

Fig. 7: Vedere interioară a sistemului radar și numerotarea componentelor principale.
1 ‐ Antena emisie de tip „horn”; 2 ‐ Antena recepție de tip „horn”; 3 ‐ Spot laser pentru
centrarea semnalului electromagnetic emis; 4 – Waveguide; 5 ‐ Cablu semirigid de cali‐
tate superioară; 6 ‐ Oscilator de precizie 10 MHz; 7 ‐ Up‐converter 144 MHz ÷ 10.368 GHz;
8 ‐ Down‐converter 10.368 GHZ ÷ 144 MHz; 9 ‐ Sursa de tensiune; 10 – Placă de control;
11 ‐ Microcontroller Arduino Leonardo; 12 ‐ Modul Bluetooth;
13 – Display LCD; 14 ‐ Panou de control

Fig. 9: Actuatorul de poziție pe care este
instalat un reflector CR tip B. 1 ‐ Reflector
CR tip B în poziția de translație 0 mm și 0°
orientare; 2 ‐ Dispozitiv electromecanic pen‐
tru mișcarea reflectorului; 3 ‐ Panou de con‐
trol; 4 ‐ Nivela sferică pentru orizontalizarea
plăcii suport; 5 ‐ Ambază pentru fixarea
plăcii suport pe trepied
continuare în pagina 52 È
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Fig. 10: Panoul de comandă (stânga) și actuatorul de poziție (dreapta)

CONSTRUIREA REFLECTOARELOR

performanțelor net superioare. De

Există mai multe forme geome-

asemenea, reflectoarele de tip cor-

trice de reflectoare pasive care se

ner reflector sunt accesibile din

folosesc în mod curent în domeniul

punct de vedere constructiv și

tehnologiei radar, cea de tip cor-

există pentru acestea formule de

ner reflector și derivatele sale

calcul analitice pentru caracteris-

fiind cele mai răspândite datorită

tica RCS (Radar Cross Section).

Tabelul 1: Caracteristici geometrice și răspuns RCS analitic ale reflectoarelor de calibrare

Fig. 12: Confecționarea matricilor de reflectoare M3 și M4
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Fig. 11: Principalele tipuri de reflectoare CR
și formulele lor de calcul analitic
al caracteristicii RCS
Caracteristica RCS este o
măsură a vizibilității unui reflector
față de un dispozitiv radar. Aceasta
este o abstractizare și reprezintă
aria imaginară a unei sfere care
produce aceeași putere reflectată
ca cea a reflectorului utilizat.
Caracteristica RCS (σmax) se
măsoară în m2 sau dBsm, relația
dintre cele două unități de măsură
fiind:
dBsm = 10 x log10(RCS/1m2);
RCS = 10(Decibels/10)
(1)
Cele mai uzuale tipuri de reflectoare din această categorie, precum și formulele lor de calcul
analitice RCS, sunt prezentate în
fig. 11.
Pentru a crea un tip de reflector
ale cărui dimensiuni să nu depășească rezoluția de citire pentru un
pixel a satelitului Terrasar - X s-au
construit inițial o serie de reflectoare din aluminiu, pentru care s-a
arătat dimesiunea minimă a acestuia (Tabelul 1).
Pentru zone cu vegetație mai
densă se recomandă ca valoarea
minimă RCS să fie de cel puțin
140 m2 (20 dBm2) [2].
Pentru a avea o sustenabilitate
în timp, în zone nepopulate, s-a
ales ca material pentru reflectoare
betonul. În acest sens, s-au realizat
două matrici de reflectoare, M3 și
respectiv M4, care au lungimea unei
laturi de cub de 20 cm (fig. 12).
continuare în pagina 54 È
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Novart Engineering vă recomandă soluția software
Viewpoint For Projects,
o platformă vizionară de colaborare în construcții
Viewpoint For Projects este creat
să funcționeze ca un Common Data
Environment (CDE) și include capabilități pentru controlul documentelor și al comunicațiilor din proiect,
gestionarea fluxurilor de lucru, a
modelelor și a informației BIM și
vizualizarea acestora de pe orice
dispozitiv, online, la fața locului,
asigurând un nivel optim de colaborare și mobilitate.
Sistemul de Common Data Enviroment (CDE - mediul comun de
date) este una dintre cerințele
necesare și esențiale în livrarea BIM
a unui proiect.
Cu ajutorul Viewpoint For Projects,
puteți asigura managementul colaborativ al proiectelor, pentru a
îmbunătăți comunicarea, fluxurile
de lucru, mobilitatea și luarea
deciziilor corecte și la timp.
Organizațiile implicate în derularea
proiectelor de construcții consideră
Viewpoint for Projects ca fiind
soluția ideală pentru îmbunătățirea
comunicării, pentru asigurarea unui
flux de informații continuu și sigur
și pentru eficientizarea colaborării
între membrii echipelor de proiect
răspândite geografic, din companii
diferite și furnizori externi, reducând sau eliminând complet riscurile ce pot apărea în cadrul unui
proiect.
Nu numai că puteți automatiza și
controla mai bine procesele, dar
puteți obține capabilități mobile și
de gestionare și livrare BIM, pentru
a finaliza proiectele mai rapid și mai
eficient, în timp ce puteți conecta

echipele de pe teren cu ultimele
informații complete din proiect, oriunde s-ar afla. Viewpoint For
Projects este simplu de utilizat,
rapid de pus în funcțiune și de personalizat și poate furniza rezultate
tangibile imediate în urma investiției
dumneavoastră în tehnologie, fiind
software-ul potrivit pentru atingerea parametrilor de profitabilitate,
livrare în timp și de calitate ai proiectelor de construcții.

Conceput să conecteze oameni,
informații și procese, Viewpoint
For Projects vă ajută să respectați
termenele limită, asigură că proiectele sunt livrate la timp, îmbunătățește controlul și fluxul de lucru
al documentelor și gestionează eficient procesul de vizualizare, revizuire, direcționare și audit al
fișierelor de proiecte (desene, documente, modele BIM, formulare,
task-uri, Rfi-uri etc.). q

SC NOVART ENGINEERING SRL
B-dul. Lacul Tei, Nr. 1-3 (în clădirea ISPE), Et. 6, Camera 619-621, Sector 2, București
Tel.: +40 722 405 744 | Fax: +40 358 816 467
Email: office@4projects.ro | www.4projects.ro | www.novartengineering.ro
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CALIBRAREA ȘI TESTAREA
SISTEMULUI RADAR DE 10 GHZ
Calibrarea antenei radar a constat în verificarea experimentală,
prin măsurători fizice, a amplitudinii semnalului reflectat de reflectoare standard tip CR, a căror
caracteristică RCS a putut fi calculată preliminar prin metode analitice și numerice.

În fig. 13, se poate observa
antena radar în timpul efectuării
măsurătorilor în poziția de ϕ = 0°.
Rezultatele măsurătorilor sunt
prezentate în fig. 14 pentru următorii parametri: distanța între
reflector și antena radar: 3,6 m;
amplitudine puls format din 5 sinusoide: 2,5 V; interval pulsuri: 1 ms;
frecvență: 144 MHz.

CONCLUZII
Reprezentând graficul variației
valorilor RCS, determinate cu valorile intensității măsurate (fig. 15 și
Tabelul 2), se observă că este
necesară extinderea studiului cu
mai multe reflectoare din beton.
Se va avea în vedere diminuarea
greutății reflectorului astfel încât
acesta să aibă un răspuns corespunzător de intensitate, țintind valoarea de 20 dBm2. Se va renunța la
reflectoarele din OSB, al căror
răspuns depinde în mod direct de
acoperirea cu folie din aluminiu și
se vor studia, în exclusivitate,
reflectoarele din beton, care nu
necesită acoperire. Reflectorul M3
instalat a fost răsturnat înainte de
trecerea satelitului, înregistrând o
valoare mică a intensității.

Fig. 13: Efectuarea măsurătorilor de calibrare pentru CR‐B‐3 (stânga) și matricea M1 (dreapta)
Tabelul 2: Valorile RCS și ale intensității
pentru reflectoarele studiate

MULȚUMIRI
Fig. 14: Graficul variației amplitudinii măsurate funcție de unghiul de incidență ϕ

Acest articol a fost posibil cu
sprijinul proiectului de cercetare:
„Matrici de reflectoare economice
pentru monitorizarea taluzelor și
versanților” din cadrul Programului
STAR al Agenției Spațiale Române.
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Fig. 15: Valori de intensitate obținute din scenele SAR
raportate la valorile RCS ale reflectoarelor
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EURO QUALITY TEST
EXPERTIZE - CONSULTANȚĂ - TESTE LABORATOR CONSTRUCȚII
Echipa EURO QUALITY TEST
Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Eficiența prestației noastre este garantată de
faptul că firma are în componența ei un personal
competent / recunoscut / atestat / autorizat de:
• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;
• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:
1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ construcții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.
2. Consultanță tehnică în vederea Certificării conformității produselor și materialelor de construcții.
3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile:
• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare);
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă
sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și
Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fonice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării
în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice
și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru construcții și căi de comunicații.
5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asistență, Execuție, Monitorizare topografică.
6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).
7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comunicații - drumuri și căi ferate.
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AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe
domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;
• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /
Geodezie;
• MTI-AFER – Responsabili SC.
În acest sens, este bine de știut că EURO
QUALITY TEST SRL are documentat, implementat
și certificat un Sistem de management integrat,
conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 Calitate,

14001:2005

-

Mediu

și

OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațională, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR EN
ISO/CEI 17025:2005.
Prestigiul societății noastre este strâns legat
și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este
membră a asociațiilor profesionale:
• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ
a Construcțiilor;
• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și
Poduri din România;
• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fundații;
• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica
Solului și Inginerie Geotehnică;
• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori
Proiectanți de Structuri;
• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din
Construcții;
• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a
Inginerilor Geologi. q
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SALT COM – la dispoziția dumneavoastră!
SALT COM Slobozia este o firmă specializată în lucrări diverse de proiectare și construcții montaj: construcții
și modernizări sedii pentru instituții publice, spații de depozitare pentru agenți economici, lucrări de apărare
împotriva inundațiilor , sisteme de irigații, construcții de locuințe etc.
Societatea dispune de personal tehnic, economic și administrativ calificat și responsabili tehnici autorizați
care asigură respectarea condițiilor de calitate, în conformitate cu prescripțiile tehnice și sistemul referențial de
calitate. SALT COM deține sistem de management al calității: ISO 9001, ISO 14001 și ISO OHSAS 18001.
Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.

AVANTAJELE HALELOR METALICE AUTOPORTANTE
EXECUTATE DE SALT COM

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

Sunt ieftine și ușor de executat. Sunt reciclabile și lesne
de ventilat și răcit pe timpul verii. Pot avea numeroase utilizări practice, de la hale de producție în industrie, depozite de
cereale în agricultură, până la garaje și hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor.
Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt executate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei
din oțel cu diferite grosimi, protejată împotriva coroziunii
(prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp electrostatic), și având următoarele caracteristici și avantaje față de
construcțiile realizate cu tehnologii clasice (cu structura de
rezistență din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn):
• nu există structură de rezistență pentru susținerea
acoperișului (stâlpi și ferme), prin urmare asigură maximum de spațiu util, raportat la suprafața construită;
• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înălțimea
acoperișului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;
• costuri și durate de execuție mici în raport cu construcțiile clasice;
• ușor adaptabile la cerințele clientului;
• soluții de realizare multiple, în funcție de cerințele clientului: cu fundații și zidărie înaltă, fără zidărie, amplasate pe
platforme din beton sau numai pe fundații perimetrale, neizolate sau izolate, cu căi de acces multiple.

• Reabilitare dig local de apărare – comunele Alexeni și
Căzănești, județul Ialomița;
• Amenajare trecere bac-gabară peste brațul Borcea –
comuna Bordușani, județul Ialomița;
• Reabilitare dig local de apărare – comuna Căzănești,
județul Ialomița;
• Extindere canalizare strada Libertății și strada Cuza Vodă
– oraș Amara, județul Ialomița;
• Construcție ciupercărie – Alpha Land, comuna Ciulnița,
județul Ialomița;
• Documentații fază PAD pentru 25 de stații și 3 depozite
deținute de Petrom în județele Ialomița, Brăila, Călărași și Tulcea;
• Reabilitare Cămin Cultural – comunele Spiru Haret și
Berteștii de Jos, județul Brăila;
• Reabilitare pod peste râul Călmățui și construcție podețe
– comuna Spiru Haret, județul Brăila;
• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp, beneficiar Florimar, loc. Ograda;
• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;
• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – București,
comuna Grivița, județul Ialomița;
• Refacere hală metalică cu acoperiș autoportant – cu
suprafața totală construită de 460 mp pentru Agrodamar, loc.
Ograda, jud. Ialomița;
• Execuție showroom cu suprafața de 800 mp pentru societatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomița;
• Case unifamiliale, case de vacanță, spații comerciale,
hale de producție în județele Ialomița și Brăila. q

HALE METALICE AUTOPORTANTE (SEMIROTUNDE)
PUSE ÎN OPERĂ DE SALT COM
• Hală 1.000 mp – Miracom, loc. Căzănești, jud. Ialomița;
• Hală 1.000 mp – A&S Internațional 2000 SRL, loc. Fetești,
jud. Ialomița;
• Două hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,
loc. Pietroiu, jud Călărași;
• 500 mp – V&G Oil 2002, loc. Focșani, jud. Vrancea.
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII
Constantin POPA
Ing. Constantin Popa a desfășurat o activitate laborioasă, cu rezultate dintre cele mai însemnate în
domeniul execuției construcțiilor
din București în perioada anilor
1959-1983, și mai ales în cei
aproape 20 de ani cât a condus
Întreprinderea de Construcții Montaj nr. 2. Sub conducerea sa, s-au
realizat peste 90.000 de apartamente, școli, creșe, grădinițe, cinematografe, complexuri comerciale și
alte lucrări social-culturale, în special în zonele Titan, Drumul Taberei,
Berceni, Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, Calea Moșilor, Calea
Dorobanți, Lacul Tei etc., precum și în
centrul orașului. În afara acestora,
a organizat și condus executarea
unor lucrări cu caracter deosebit, ca
de exemplu: consolidarea și renovarea Atheneului Român; renovarea
clădirii Tribuna lului Muni ci piului
București; Hotelul Athénée Palace aripa nouă și renovarea celei vechi;
consolidarea și renovarea Parlamentului; renovarea Centralei CEC;
Hotelul Intercontinental; Teatrul
Național I.L. Caragiale; parcajul
subteran din Piața Teatrului
Național I.L. Caragiale; magazinul
Cocor; consolidarea și renovarea
Halei din Piața Unirii; acoperirea
Patinoarului artificial Național;
extinderea clădirii Ministerului
Comerțului Exterior - Chimimport;
aripa nouă a Universității București;
clădirea nouă a Institutului de Arhitectură Ion Mincu; aripa nouă și
renovarea celei vechi la Hotelul
Union;
Baza
de
întreținere,
reparații și depou ITB din șoseaua
Alexandriei; poligoanele pentru
panouri mari prefabricate din beton
armat de la fabrica Granitul; renovarea Hanului lui Manuc, Hanului cu
Tei și renovările de pe str. Lipscani,
Policlinica Vitan; Palatul Sporturilor
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și al Culturii (Sala Polivalentă); Spitalul Municipal etc. De asemenea, a
organizat și realizat obiective în
Libia și R.F. Germană, apreciate de
beneficiari.
Pentru
înfăptuirea
acestor
numeroase și însemnate lucrări,
ing. Constantin Popa a inițiat o
serie de activități de natură
tehnică, dintre care enumerăm:
realizarea primei stații de betoane
centralizată din București; cofraje
tip masă și cofraje plane pentru
realizarea structurii din beton
armat la parcajul din Piața Teatrului
Național (renunțarea la cca.
200.000 mp tencuieli); grindă
extensibilă-înlocuitor de eșafodaj
pentru eliminarea consumului de
material lemnos la cofrajele de la
Teatrul Național și Hotelul Intercontinental; cofraj de inventar pășitor
pentru executarea puțurilor de lift
ale Hotelului Intercontinental;
cofraje plane de dimensiuni mari (pe
întreaga suprafață a diafragmelor
din beton armat); cofraje din
metal, în formă paralelipipedică tăiate în pană, pentru realizarea
structurii din beton armat a
puțurilor de lift; prefabricarea puțurilor de lift; poligon de camere de
baie integral prefabricate; trepte și
contratrepte prefabricate; soluții de
pardoseli (parchetul lamelar, fibrobetonul etc.).
De asemenea, ing. Constantin
Popa are și unele inovații aplicate,
dintre care amintim: schela tip lanț
(care a înlocuit schela tabulară,
reducând consumul de metal la
15%); mesele de tencuit (care
înlocuiesc schelele pentru lucrul
zidarilor în interiorul clădirilor) etc.
În anii 1983 și 1984, a activat la
Grupul de șantiere Metrou al T.C.I.
București al Ministerului Construcțiilor Industriale în funcția de director
adjunct.

Ing. Constantin Popa a activat și
în învățământ, ca profesor la Liceul
Industrial de Construcții nr. 21 și la
Școala Tehnică de Maiștri, între anii
1963-1980, predând cursurile:
Construcții civile, Desen tehnic,
Tehnologia meseriei, Fizică, Organizarea și planificarea producției.
Pentru întreaga sa activitate
tehnică și de conducere a fost decorat cu diferite distincții.
Ing. Constantin Popa a desfășurat timp de peste 30 de ani o activitate tehnică laborioasă: proiectare,
cercetare, organizare, conducere și
didactică.
Sub conducerea sa s-au executat
multe dintre construcțiile importante
din perioada anilor 1960-1980:
Hotelul Intercontinental, Teatrul
Național I.L. Caragiale, Palatul Sporturilor și al Culturii, Spitalul Municipal
etc.
Preocupat continuu de aplicarea
metodelor eficiente de lucru (la
unele fiind autor) a învățat,
învățând și pe alții, și a făcut ca
Întreprinderea Construcții Montaj 2
să fie cotată printre cele mai bune
din țară; meritul revenind în cea
mai mare măsură conducătorului ei.
Exigent, bun organizator, autoritar, perseverent, a impus ordinea și
disciplina ca elemente esențiale,
realizând lucrări de calitate și afirmându-se ca unul dintre cei mai
activi constructori.
O pagină de muncă intensă, de
dăruire, de consum neîntrerupt,
care, poate, l-a costat și viața.
Inginerul și omul Constantin Popa a
decedat în anul 1986 și rămâne unul
dintre specialiști în domeniu,
ocupând un loc aparte între personalitățile de prestigiu ale breslei
constructorilor din România. q
(Din vol. Personalități românești
în construcții - autor Hristache Popescu)
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Arhitectură fără limite (XII)
Continuăm prezentarea câtorva dintre proiectele renumitului arhitect spaniol Santiago
Calatrava Valls.
Vom începe cu unul dintre cele mai spectaculoase proiecte concepute de acesta.
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
– Valencia, Spania
Până în urmă cu 50 de ani, orașul
Valencia era traversat de râul Turia.
Albia acestuia era navigabilă, pe el
circulând numeroase vaporașe. Râul
era traversat de poduri spectaculoase
iar pe maluri erau multe restaurante.
În 1957, în urma unei furtuni violente, râul a ieșit furios din matcă
producând inundații devastatoare.
Timp de câteva săptămâni, orașul a
fost efectiv scufundat sub ape, în
unele locuri adâncimea acestora
ajungând la peste 5 metri. Zeci de
oameni și-au pierdut atunci viața și
numeroase clădiri au fost distruse.
În urma unei asemenea catastrofe, municipalitatea a hotărât
devierea completă a albiei râului. În
prezent acesta nu mai intră în oraș,
iar pe locul în care curgea râul a
rămas o albie goală.

Ciutat de les Arts i les Ciències – Valencia, Spania
Aceasta a fost valorificată prin amenajarea unor parcuri cu fântâni și grupuri statuare, cu flori, palmieri și
plante exotice, alei pietonale și piste pentru biciclete.
În 1990 municipalitatea a hotărât construirea, în
extremitatea vestică a fostei albii, a unui “oraș al artelor
și științei”.
Arhitecții Santiago Calatrava și Felix Candela au
câștigat licitația și au imaginat un proiect fabulos, un
complex arhitectural futurist care cuprinde, în ordinea
inaugurării lor:
• Hemisfera – sub formă de ochi, care adăpostește
o sală de cinematograf IMAX, planetariul și o sală laser.
• Muzeul Științelor Principele Felipe sub forma
unui schelet de dinozaur.

Ciutat de les Arts i les Ciències – Hemisfera

Ciutat de les Arts i les Ciències – L`Oceanografic
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Ciutat de les Arts i les Ciències – Muzeul Științelor Principele Felipe
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• L`Umbracle – o alee pe care sunt sădite specii
vegetale originare din zonă, care adăpostește în interior
și Aleea Sculpturilor - o galerie de artă în aer liber
• L`Oceanogràfic - cel mai mare acvariu din
Europa, cu o suprafață de 110.000 mp și 42 de milioane
de litri de apă. L`Oceanogràfic are acoperișul sub formă
de nufăr și este opera arhitectului valencian Adrian
Pelaez Coronado
• Palatul Artelor Regina Sofia – dedicat muzicii și
artelor scenice, cuprinzând 4 săli mari: Sala Principală,
Aula Magistrală, Amfiteatrul și Teatrul de Cameră
• Podul L`Assut de l`Or – cu un pilon de 125 m,
care este și punctul cel mai înalt al orașului
• Agora – o piață publică acoperită, destinată concertelor și evenimentelor sportive. Aici se desfășoară, de
pildă, Marele Premiu al Comunității Valenciene la tenis.
Ciutat de les Arts i les Ciències – Palatul Artelor Regina Sofia
AUDITORIO DE TENERIFE –
Tenerife, Spania
Situat în Santa Cruz de Tenerife,
capitala insulelor Canare, Auditorio
de Tenerife este un ansamblu polivalent, care cuprinde o sală de concerte
cu 1.558 de locuri și o sală mai mică
– pentru muzică de cameră – cu 428
de locuri.
Construcția începută în 1997 și
terminată în 2003 are o cupolă
curbată din beton, cu o înălțime de
60 m.
Forma sculpturală neobișnuită
oferă privitorului aspecte diferite ale
clădirii, în funcție de unghiul din care
aceasta este privită.
Auditorio de Tenerife ‐ Tenerife, Spania

Auditorio de Tenerife ‐ Sala pentru muzică de cameră

Auditorio de Tenerife ‐ Sala de concerte

Auditorio de Tenerife ‐ interior
continuare în pagina 64 È
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ESTAÇAO DO ORIENTE –
Lisabona, Portugalia
Gara de Est din Lisabona, proiectată de Santiago Calatrava și construită între anii 1993 și 1998, a fost
inaugurată cu ocazia Expoziției Universale din anul 1998, găzduită de
Capitala Portugaliei.
„Bijuteria” construcției este, fără
îndoială, acoperișul cu dimensiunea
de 78 m x 238 m, cu o arborescență
filigranată. Impresia futuristă este
accentuată de acoperișul intrării, care
are forma unei aripi.
Complexul include o stație de
autobuz și una feroviară pentru
trenuri suburbane, de cursă medie și
lungă.

Estaçao do Oriente ‐ Lisabona, Portugalia

Estaçao do Oriente ‐ Lisabona, Portugalia

Museu do Amanhã ‐ Rio de Janeiro

MUSEU DO AMANHÃ Rio de Janeiro, Brazilia
Clădirea face parte dintr-un amplu proiect
de revitalizare a cartierului Porto Maravilha –
una dintre cele mai rău famate zone ale
orașului.
Investiția a costat cca 56 milioane euro și a
fost finalizată în 2016 pentru Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro.
Este situată pe un dig din piața Mauá acolo
unde acostează toate pacheboturile turistice.
Muzeul cuprinde 5.000 mp spații
pentru expoziții permanente și temporare, un auditorium cu 400 locuri,
un centru educațional, o cafenea și
un magazin de suveniruri.
Susținut de uriașe nervuri, acoperișul este placat cu panouri solare,
ce se mișcă în funcție de poziția
soarelui. Datorită lor, clădirea consumă cu 40% mai puțină energie
decât altele similare. În plus, apa din
mare este folosită pentru reglarea
temperaturii interioare și pentru
reumplerea bazinelor reflectorizante
ce înconjoară clădirea.
Un alt detaliu impresionant este
fereastra de mari dimensiuni amplasată deasupra intrării în clădire.

Museu do Amanhã ‐ Rio de Janeiro
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