SUPORT DE CURS

LUCRĂTOR FINISOR ÎN CONSTRUCŢII

MODULUL:
ORGANIZARE GENERALĂ A LOCULUI DE MUNCĂ
APLICAREA NORMELOR IGIENICO-SANITARE ŞI SECURITATE A MUNCII
Protecţia muncii are drept scop asigurarea celor mai bune condiţii pentru prevenirea accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale .
Normativele care reglementează măsurile de protecţia muncii sunt :
 Constituţia României;
 Codul Muncii;
 Legea Protecţiei Muncii nr. 90/ 1996;
 Normele generale de protecţia muncii
 Normele specifice de de securitate a muncii pentru lucrări de montaj prefabricate şi finisaje în
construcţii ;
Măsurile de protecţia muncii sunt asigurate prin respectarea normelor generale şi normelor specifice
de protecţia muncii.
Norme generale de protecţia muncii:
Normele generale de protecţie a muncii cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de
muncă şi bolilor profesionale general valabile pentru orice activitate . Măsurile de prevenire au ca
scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăviri profesionale
existente în sistemul de muncă.
Accidentele de muncă;
Accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută
profesională care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi
care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces. Pentru
a fi calificat drept accident de muncă, accidentul trebuie să se producă într-un moment şi într-un loc
în care activitatea persoanei încadrate în muncă să se încadreze în exercitarea atribuţiilor prevăzute
în Contractul de muncă.
Persoana accidentată trebuie să execute o sarcină de muncă, reprezentând , fie obligaţia principală,
fie activităţi secundare referitoare la pregătirea uneltelor, curăţarea maşinilor şi a locului de muncă.
De asemenea, se consideră accidente de muncă şi accidentele produse în următoarele împrejurări:
Accidentul suferit de elevi, studenţi sau ucenici în timpul efectuării practicii profesionale;
Accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor
activităţi culturale, sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
Accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acţiuni din proprie iniţiativă pentru prevenirea
sau înlăturarea unui pericol ce ameninţă avutul public sau pentru salvarea de vieţi omeneşti;

Accidentul suferit de persoane încadrate în muncă în timpul şi pe traseul normal deplasării de la
locul de muncă la domiciliu şi invers;
Accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produc la sediul
persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, ori în alt loc de muncă organizat de acestea în timpul
programului de muncă.

Elementele accidentului de muncă sunt: Vătămarea organismului: trebuie să aibă o cauză
exterioară, să fie violentă şi involuntară. După natura factorilor care le provoacă vătămările pot fi:
mecanice, termice, electrice, chimice, prin iradiere sau combinate.

Vătămările mecanice
se materializează în contuzii, tăieturi, striviri, fracturi, înţepături şi sunt cauzate de diferite corpuri
în mişcare, de suprafeţe alunecoase la deplasare, de obiecte ascuţite tăioase, sau de animale.

Vătămările termice se manifestă sub formă de arsuri şi sunt cauzate de contactul
victimei cu flacăra deschisă, cu obiecte calde, de radiaţii calorice sau de temperatura ridicată a aerului
din spaţiul de lucru.

Vătămările electrice se datorează trecerii prin organism a unui curent electric de o
anumită tensiune şi intenşitate şi se concretizează în arsuri şi electrocutări.

Vătămările chimice se manifestă sub forma intoxicaţiilor acute provocate de
substanţele toxice sau a arsurilor chimice provocate de substanţele caustice.

Vătămările prin iradiere sunt datorate expunerii organismului la radiaţii.

Vătămările combinate sunt produse de mai mulţi factori de natură diferită.
Exemplu: la o explozie vătămarea organismului se produce atât sub efectul şocului mecanic, cât şi
al celui termic. Timpul producerii accidentului;
Accidentul trebuie să se încadreze în una din următoarele perioade de timp:
- în timpul procesului de muncă;
- în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu sau a sarcinilor de stat sau obşteşti;
- înaintea începerii sau după încetarea lucrului;
- în timpul pauzelor ce au loc în desfăşurarea procesului de muncă;
- n timpul deplasării de la domiciliu la serviciu şi invers;
- în timpul programului oficial de lucru, pentru activităţi ce nu au legături cu procesul
muncii,
dacă evenimentul s-a produs la un loc de muncă;
- în timpul îndeplinirii practicilor pentru elevi, studenţi, ucenici sau a vizitelor cu
caracter
didactic.
Locul producerii accidentului;
Pentru a se încadra în categoria accidentelor de muncă, un accident trebuie să se producă la locul de
muncă. Prin loc de muncă se înţelege incinta unităţii respective şi punctele de lucru care aparţin
aceleiaşi unităţi dar sunt dispersate în alte locuri din aceeaşi localitate sau din alte localităţi. Se
acceptă prin lege ca accident de muncă şi evenimentele produse pe traseul de deplasare de la locul

de muncă la domiciliu şi invers, dacă se încadrează în intervalul de timp suficient parcurgerii
acestuia.
Calitatea victimei;
Se consideră accident de muncă acea situaţie în care o persoană a fost vătămată prin participarea la
procesul de muncă. Aceste persoane pot fi:
persoane angajate cu contract de muncă, convenţie civilă sau orice altă formă legală; elevi,
studenţi, ucenici în practică sau în timpul vizitelor cu caracter didactic.
Accidentele de muncă pot fi evitate prin deservirea corectă a utilajelor şi instalaţiilor, prin
respectarea programului de reparaţii a acestora, a normelor lor de întreţinere, prin instituirea unei
severe discipline la fiecare loc de muncă şi prin acordarea, de către muncitor, a întregii atenţii în
executarea sarcinii de producţie
PREGĂTIREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI
Pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii este parte componentă a pregătirii profesionale
şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate. Instructajul de protecţia
muncii la nivelul persoanelor juridice şi fizice cuprinde trei faze:
1. instructajul introductiv general;
2. instructajul la locul de muncă;
3. instructajul periodic.








Aceste instructaje conţin noţiuni despre :
procesul de construcţie ;
organizarea locului de muncă ;
prevenirea şi stingerea incendiilor ;
pregătirea în vederea începerii lucrului ;
păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă ;
reguli de igienă personală .

Instructajul introductiv general;
Instructajul introductiv general se face:
a) noilor încadraţi în muncă;
b) celor transferaţi de la o unitate la alta;
c) celor veniţi în unitate ca detaşaţi;
d) elevilor şcolilor profesionale, liceelor industriale şi studenţilor pentru practica profesională;
e) persoanelor aflate în unitate în perioada de probă în vederea angajării.
Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activităţile specifice unităţii
respective şi principalele măsuri de protecţia muncii care trebuie respectate în timpul lucrului.
Durata instructajului introductiv general
Depinde de specificul activităţii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de
mecanizare şi automatizare şi de nivelul de pregătire a noilor încadraţi.

Această durată va fi stabilită prin instrucţiuni proprii şi nu va fi mai mică de 8 ore.
În cadrul instructajului introductiv general se vor expune, în principal, următoarele probleme:
 riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
 legislaţia de protecţia muncii în vigoare;
 consecinţele posibile a necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de protecţia
muncii.
După terminarea instructajului introductiv general, personalul va fi supus verificării cunoştinţelor
de protecţia muncii pe bază de teste.
Nu vor putea fi angajaţi cei care nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instructajului introductiv
general.
Instructajul la locul de muncă
Se face după instructajului introductiv general şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de
prevenire specifice locului de muncă unde a fost repartizată persoana respectivă. Instructajul la locul
de muncă se face de către conducătorul direct a locului de muncă respectiv.
Durata instructajului la locul de muncă depinde de complexitatea locului de muncă în care se va
lucra şi nu va fi mai mică de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de probă.
Instructajul la locul de muncă se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a
muncii, precum şi a instrucţiunilor proprii, elaborate pentru locul de muncă la care va lucra persoana
respectivă.
Instructajul la locul de muncă va cuprinde informaţii privind: riscurile de
accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă; prevederile normelor
specifice de securitate a muncii şi a instrucţiunilor proprii. Instructajul la locul de muncă
va include obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va
desfăşura.
Admiterea definitivă la lucru a persoanei instruite se va face numai după ce şeful ierarhic superior
celui care a făcut instructajul a verificat că persoana supusă instructajului şi-a însuşit cunoştinţele de
protecţia muncii.
Instructajul periodic;
Se face întregului personal şi are drept scop să aprofundeze normele de protecţia muncii.
Acest instructaj se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
Instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă respectiv.
Intervalul între două instructaje periodice pentru lucrători va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în
funcţie de condiţiile locului de muncă, dar nu va fi mai mare de 6 luni.
Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat şi în următoarele cazuri:
 când un salariat a lipsit peste 30 zile calendaristice din producţie;
 când s-a modificat procesul tehnologic ori s-au schimbat utilajele şi sculele;
 când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii;  la reluarea activităţii după un
accident de muncă;  la executarea unor lucrări speciale.
Instructajul de protecţia muncii (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) se va consemna
în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj, stabilită conform modelului tipizat elaborat de

Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, cu indicarea materialului predat, duratei şi datei
instruirii.
Fişa de instructaj se semnează de cel instruit, de cel care a efectuat şi verificat instructajul,
confirmând astfel că materialul predat a fost însuşit.
Fişa de instructaj se întocmeşte pentru personalul permanent, angajat cu convenţii civile sau detaşat,
pentru lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri şi va fi păstrată de conducătorul procesului de muncă,
respectiv de cel care are sarcina efectuării instructajului la locul de muncă.

Echipamentul individual de protecţie.
Reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă, pentru a fi protejat
împotriva factorilor de risc de accidentare şi de îmbolnăvire profesională.
Scopul acordării este prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale în cazurile
când au fost epuizate orice alte mijloace tehnice şi organizatorice de protecţia muncii sau când nu
pot fi avute în vedere asemenea mijloace.
Echipamentul individual de protecţie se acordă gratuit tuturor salariaţilor expuşi riscurilor de
accidentare sau îmbolnăvire profesională.
Procedura de stabilire a necesarului de echipament individual de protecţie pe categorii de personal
şi condiţii concrete de lucru, criteriile de acordare, obligaţiile lucrătorilor sunt stabilite prin
Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, elaborat de
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.
Personalul lucrător, precum şi celelalte categorii de persoane care beneficiază de echipament
individual de protecţie sunt obligate să aibă cunoştinţe privind caracteristicile şi modul de utilizare a
acestuia, să-l utilizeze doar în scopul pentru care a fost atribuit, să-l prezinte la verificările periodice
prevăzute, să solicite înlocuirea sau completarea lui când nu mai asigură îndeplinirea funcţiei de
protecţie.
Degradarea echipamentului individual de protecţie din vina personalului căruia i-a fost atribuit, sau
înstrăinarea lui, înainte de expirarea duratei de utilizare prevăzute, atrage răspunderea acestuia pentru
prejudiciul cauzat, potrivit legii.

Nepurtarea echipamentului individual de protecţie în cazul în care acesta este corect acordat şi în
stare de funcţionare, sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decât cele prevăzute în
instrucţiunile de utilizare, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.

Personalul participant la procesul de muncă are dreptul să refuze executarea sarcinii de muncă dacă
nu i se acordă mijloacele individuale de protecţie necesare, prevăzute în lista internă sau în
Normativul-cadru, fără ca refuzul să atragă asupra să măsuri disciplinare.
Echipamentul de protecţia muncii pentru lucrul la înălţime constă din:
 casca de protecţie ce se poartă în permanenţă legată sub bărbie;
 centura de siguranţă ce se fixează pe corp, iar legăturile dintre centura şi locul de
ancorare se va face cu frânghii sau bretele de siguranţă.
Aceste centuri au rolul de a susţine muncitorul suspendat în timpul lucrului, de al reţine suspendat,
salvându-l astfel de la căderea în gol (cazul lucrărilor curente de construcţii montaj). Centura de
siguranţă va fi verificată în mod obligatoriu înainte de folosire. Deasemenea se va indica muncitorul
şi locul fix de care urmează să se prindă centura de siguranţă cu scaun dublu pentru lucrări executate
la exterior; dispozitiv de siguranţă pentru lucrul la înălţime în locuri foarte periculoase. Dispozitivul
se montează deasupra înălţimii muncitorului prins de un punct fix; Pe lângă caracteristicile lor
mecanice (rezistenta la uzură, la umiditate, la coroziune) centurile de siguranţă trebuie adaptate
pentru fiecare loc de muncă astfel încât să corespundă cel mai bine condiţiilor de muncă, oferind în
acelaşi
timp şi comoditate în timpul lucrului.
capişon utilizat în perioada friguroasă;
palmare sau mănuşi din piele pentru protejarea palmelor ;
bocanci cu talpă din cauciuc pentru protejarea picioarelor împotriva căderii de
obiecte; cizme din cauciuc, protejează piciorul împotriva apei
şi noroiului; cizme electroizolante folosite împotriva
electrocutării; cască protecţie; centură de siguranţă.
Echipamentul individual de lucru
Reprezintă mijloacele pe care persoanele juridice le acordă unui salariat pentru protejarea
îmbrăcămintei şi încălţămintei personale, în timpul procesului de muncă.
Echipamentului individual de lucru se acordă de către persoanele juridice, în condiţiile negociate de
conducerea acestora şi reprezentanţii salariaţilor.
Cheltuielile necesare achiziţionării echipamentului individual de lucru sunt suportate în proporţie de
50% de către persoana juridică, din costurile de producţie, iar diferenţa se suportă de către
beneficiari.
La lucrările de construcţii montaj prefabricate se foloseşte următorul echipament individual de
lucru:
 salopetă din bumbac;
 pufoaică .  cască
protecţie;
Echipamentele tehnice;
Reprezintă maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace
asemănătoare necesare în procesul muncii.

Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca
echipamentul tehnic să fie adecvat sarcinii de muncă sau adaptabil cu uşurinţă pentru îndeplinirea
acesteia, fără a prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor.
Atunci când nu este posibil să se asigure în întregime că echipamentul tehnic este utilizabil de
salariaţi fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor, conducerea persoanei juridice sau persoana
fizică trebuie să ia măsuri adecvate pentru reducerea la minim a riscurilor.
Pe toată durata să de utilizare, echipamentul tehnic trebuie menţinut, printr-o întreţinere adecvată,
într-o astfel de stare încât să nu prezinte riscuri pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor. Atunci
când utilizarea unui echipament tehnic este susceptibilă să prezinte un risc pentru securitatea şi
sănătatea salariaţilor, conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să ia toate măsurile
necesare pentru a se asigura că:
 utilizarea echipamentului tehnic este accesibilă numai salariaţilor desemnaţi cu această
atribuţie;
 salariaţii care efectuează reglarea, repararea sau întreţinerea sunt special desemnaţi să
efectueze astfel de operaţii.
Măsurile de securitate a muncii trebuie să conţină pentru fiecare fază a utilizării echipamentului
tehnic (montare, punere în funcţiune, probe experimentale, exploatare, reglare, verificare, defectări
previzibile, întreţinere, demontare, reparare, etc.), care pot prezenta riscuri de accidentare şi/ sau
îmbolnăvire profesională, cel puţin următoarele:
 instrucţiunile de securitate a muncii;
 indicatoarele de securitate care trebuie utilizate şi modul de amplasare a acestora;  lista
cuprinzând enumerarea mijloacelor tehnice de protecţie asociate echipamentului
tehnic şi
menţionarea funcţiilor de protecţie pe care le realizează;
 lista cuprinzând enumerarea echipamentelor individuale de protecţie cu care urmează a
fi
dotaţi salariaţii;
 lista incompatibilităţilor chimice pentru noxele conţinute sau vehiculate în echipamentul
tehnic;
 măsuri de prim ajutor eficace;
 măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;
 condiţiile constructive şi de mediu pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele tehnice
pentru prevenirea exploziilor;
 concentraţiile maxime admise pentru substanţele toxice, inflamabile sau explozive, conţinute
sau vehiculate în cadrul echipamentului tehnic, care nu sunt prevăzute în
actele normative;
 fişele toxicologice a noxelor conţinute sau vehiculate în cadrul echipamentului tehnic,
însoţite de metodologiile de determinare şi neutralizare;
 lista substanţelor toxice, inflamabile şi / sau explozive, ce se prevăd a fi utilizate sau
care
vor rezulta, cantităţile maxime admise la locul de muncă, compartimentarea
spaţiului de
depozitare, precum şi metodologiile de neutralizare;
 măsuri specifice pentru planul de alarmare a utilizatorului, rezultate ca urmare a
utilizării
echipamentului tehnic.

Instrucţiunile de securitate a muncii vor preciza acţiunile ce trebuie întreprinse de operatori, precum
şi interdicţiile pe care aceştia trebuie să le respecte la utilizarea echipamentului tehnic, astfel încât să
fie prevenite accidentările şi/ sau îmbolnăvirile profesionale.
Echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a fost
destinat.
Echipamentele tehnice vor fi astfel amplasate încât gabaritul funcţional maxim să nu intersecteze
căile de circulaţie.
Echipamentul tehnic care prezintă riscuri datorate degajărilor de gaze, vapori, pulberi sau lichide,
trebuie prevăzut cu dispozitive de reţinere şi/ sau evacuare adecvate, amplasate cât mai aproape de
locurile de degajare.
Dacă există riscul contactului că părţi mobile a unui echipament tehnic care poate conduce la
accidentări, atunci ele trebuie prevăzute cu protectori sau dispozitive de protecţie, care să împiedice
pătrunderea în zonele periculoase sau să oprească mişcarea părţilor mobile înaintea pătrunderii în
zonele periculoase.

să:

Protectori şi dispozitive de protecţie ; Trebuie

 fie construite robust;
 nu genereze ele însele riscuri suplimentare;
 nu poată fi înlăturate cu uşurinţă;
 nu li se poată anihila cu uşurinţă funcţia de protecţie;  fie situate la o distanţă adecvată faţă de
zona periculoasă;
 nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de lucru;
 permită intervenţiile necesare pentru montare şi / sau înlocuirea elementelor mobile, precum şi
lucrările de întreţinere, pe cât posibil, fără demontarea protectorilor sau a celorlalte mijloace de
protecţie.
Părţile echipamentului tehnic care prezintă temperaturi excesive ridicate sau scăzute trebuie să fie
izolate sau îngrădite corespunzător, pentru a preveni contactul lucrătorilor cu acestea sau, după caz,
chiar apropierea de el.
Echipamentul tehnic trebuie să fie adecvat pentru a proteja lucrătorii contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directă sau indirectă. Echipamentele tehnice vor fi prevăzute cu
dispozitive de siguranţă, de semnalizare şi de control, corespunzătoare şi necesare pentru prevenirea
accidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale.
Operaţiile de întreţinere trebuie să poată fi efectuate când echipamentul tehnic este oprit. Dacă
echipamentul tehnic este prevăzut cu un program de întreţinere, acesta trebuie respectat întocmai şi
trebuie ţinut la zi. Întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi revizia trebuie efectuate numai de
către personal desemnat în acest scop.
Echipamentul tehnic trebuie prevăzut cu dispozitive care să nu permită punerea accidentală în
funcţiune pe perioada când este în stare de repaos.

Organele de comandă ale echipamentului tehnic, trebuie să fie vizibile şi identificabile cu uşurinţă
şi, dacă este necesar, să fie marcate corespunzător. Ele trebuie amplasate în afara zonelor
periculoase.
De la postul de comandă principal, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a se asigura că nici o
persoană nu se află în zonele periculoase.
Orice echipament tehnic trebuie prevăzut cu un dispozitiv de comandă care să-l oprească complet
şi în condiţii de securitate.
Comanda de oprire trebuie să aibă prioritate la executare faţă de comanda de pornire. Orice
echipament tehnic trebuie prevăzut cu un dispozitiv pentru oprirea de urgenţă atunci când riscurile
existente şi timpul normal de oprire impun aceasta.
Întreruperea, restabilirea după o întrerupere, sau variaţia de orice fel a alimentării cu energie a
maşinii, nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasă. În particular:
 maşina nu trebuie să pornească necomandat;
 oprirea maşinii nu trebuie să poată fi împiedicată odată ce comanda a fost deja transmisă;
 nici o parte mobilă sau piesă fixată pe maşină nu trebuie să cadă sau să fie aruncată; 
oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;
 dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea completă.
Echipamente portabile ;
Acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor
necomandată.
Echipamentele portabile acţionate electric sau pneumatic vor fi astfel concepute încât la lăsarea lor
din mână, să se întrerupă acţionarea mişcării mecanismului portsculă.
Uneltele de percuţie;
Vor fi executate din oţeluri corespunzătoare, în aşa fel încât, sub acţiunea eforturilor la care sunt
supuse în timpul lucrului, partea activă să nu sufere deformări permanente, fisuri sau desprinderi de
aşchii.
Unelte manuale prevăzute cu articulaţii ( foarfeci , cleşti etc;)
Vor avea o construcţie robustă şi nu vor prezenta frecări mari sau jocuri în articulaţii. Braţele de
acţionare vor fi astfel concepute încât la închidere să rămână un spaţiu suficient între ele, pentru a se
preveni prinderea degetelor sau a altor părţi ale organismului uman.

Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte
manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare.
Răspunderea juridică;
(extras din Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/ 1996)
Nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii, atrage răspunderea disciplinară,
administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de
către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se
creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, dacă prin
aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire
profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.
MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie respectate:
1.Normele reglementate prin Ordonanţa Guvernului României nr.60/28.08.1997, privind apărarea
împotriva incendiilor, aprobate prin Legea nr. 212/16.12.1997;
2.H.G.R. nr. 51/1992, modificată şi completată cu H.G.R. nr. 71/12.02. 1996 privind unele măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
3.Prevederile Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; aprobate cu O.M.I. nr.
381/04.03.1994 şi Ordinul M.L.P.A. T. nr. 1219/MC/03.03.1994;
4.Legea protecţiei muncii nr. 90/ 1996;
5.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie , montaj prefabricate şi finisaje
în construcţii;
6.Protecţia împotriva incendiilor - Ghid de studiu pentru manageri, patroni, primării, pompieri.
Caracteristicile incendiului:
Incendiul este un fenomen de ardere care presupune întâlnirea în acelaşi timp
a trei elemente: combustibilul (substanţa care arde), carburantul (substanţa care
întreţine arderea) şi sursa de temperatură care să aducă combustibilul la
temperatura de ardere.

Temperatura de aprindere este temperatura cea mai joasă la care
combustibilul trebuie să fie adus pentru ca acesta să se aprindă în contact
o sursă externă de căldură în prezenţa oxigenului.

cu

Inflamabilitatea este proprietatea substanţelor de a produce, la
temperatura obişnuită, gaze sau vapori care în amestec cu aerul şi în
prezenţa unei surse de căldură se aprind într-un timp foarte scurt.
Autoaprinderea este fenomenul prin care arderea unei substanţe este
determinată de creşterea temperaturii fără intervenţia unei surse
exterioare, creşterea temperaturii fiind determinată de frecarea dintre
moleculele substanţei.
Explozia este modificarea fizică sau chimică a substanţelor însoţită de
degajarea unei cantităţi mari de energie.

Măsurile de prevenire a incendiilor:
Măsurile de prevenire a incendiilor se pot grupa în: măsuri tehnice şi măsuri organizatorice.







Măsurile tehnice se referă la următoarele;
eliminarea cauzelor directe sau indirecte care pot duce la apariţia incendiilor prin alegerea
şi întreţinerea corectă a instalaţiilor electrice şi de încălzire, precum şi
permanenta
supraveghere a operaţiilor procesului tehnologic care pot provoca incendii;
limitarea întinderii incendiului prin amplasarea raţională a clădirilor şi a depozitelor, prin
folosirea materialelor de construcţie rezistente la foc etc;
asigurarea evacuării oamenilor şi a bunurilor printr-o proiectare corectă a fluxurilor,
a
ieşirilor şi a scărilor, prin asigurarea culoarelor de acces;
asigurarea desfăşurării operaţiilor de stingere a incendiilor prin respectarea
distanţelor
dintre clădiri, asigurarea gurilor de apă pentru incendii, prin dotarea cu
mijloace moderne
pentru stingerea incendiilor.

Măsurile organizatorice cuprind:
 organizarea comisiilor tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 organizarea formaţiilor de pompieri;
 asigurarea echipamentelor de stingere a incendiilor pe secţii şi ateliere;





















pregătirea cadrelor şi a formaţiilor de pompieri;
stabilirea planului de evacuare în caz de incendiu şi afişarea acestuia la fiecare atelier
şi
secţie.
Obligaţiile persoanelor încadrate în muncă sunt:
să cunoască şi să respecte normele PSI;
să nu blocheze cu diferite materiale căile de acces sau mijloacele de stingere a incendiilor;
să cunoască modul de evacuare, sistemul de alarmare şi mânuirea materialelor şi
mijloacelor de stingere a incendiilor;
să nu folosească în alte scopuri materialele destinate stingerii;
să anunţe conducătorului sectorului de activitate orice încălcare a normelor PSI. În
categoria normelor generale de prevenire a incendiilor se cuprind:
interzicerea fumatului în alte locuri decât cele stabilite pentru acest scop;
folosirea focului deschis numai pe baza permisului de a lucra cu foc;
supravegherea utilajelor şi instalaţiilor aferente pe toată durata funcţionării lor;  interzicerea
depozitării materialelor combustibile în apropierea instalaţiilor electrice;  interzicerea
executării modificării sau improvizării instalaţiilor de încălzit, iluminat şi
forţă de către
personalul neautorizat;
asigurarea unei distanţe de minim 10 cm între materialele combustibile şi conductele
termice;
punerea în funcţiune a sistemului de ventilaţie cu 10 minute înainte de începerea lucrului şi
oprirea lui după 15 minute de la terminarea lucrului La terminarea lucrului se va executa:
oprirea utilajelor şi instalaţiilor;
curăţirea utilajelor, a locurilor de muncă şi evacuarea deşeurilor;
scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri
flexibile;
deconectarea instalaţiei electrice şi punerea în funcţiune a iluminatului de gardă;
închiderea încăperilor şi predarea cheilor la organul de pază.

Norme specifice PSI:
Măsuri de prevenire a incendiilor la depozitarea mărfurilor inflamabile
În domeniul construcţiilor se utilizează substanţe inflamabile, ca: material lemnos, materiale textile,
carburanţi, lubrefianţi, lacuri, vopseluri, diluanţi, lianţi etc. Depozitarea acestor materiale inflamabile
se face în încăperi speciale, dispuse la o anumită distanţă de alte clădiri şi alte depozite.
Materialele inflamabile se depozitează pe pardoseli din beton sau pe rafturi metalice. În incinta
depozitului şi în jurul acestuia este interzis fumatul sau folosirea flăcării deschise.
Instalaţiile de iluminat, întrerupătoarele sunt montate în exterior.
Transportul materialelor inflamabile spre secţii se face de către personal instruit, folosind în acest
scop cărucioare manuale cu roţi din cauciuc pentru prevenirea pericolului de producere a scânteilor.
Materialele transportate către secţiile de producţie se depozitează în încăperi special amenajate în
care se respectă aceleaşi reguli ca şi la depozitul de materiale inflamabile.

Pentru prevenirea extinderii incendiilor de la secţie spre spaţiile de depozitare sau de la spaţiile de
depozitare la secţii, depozitele se amplasează în încăperi izolate prin încăperi sanitare care constituie
spaţii-tampon pentru prevenirea transmiterii incendiului. De asemenea, pentru a evita transmiterea
incendiului pe verticală, lifturile se vor deschide numai pe culoare.
Măsuri de prevenire a incendiilor la instalaţiile electrice
Instalaţiile electrice defecte sau deteriorate, precum şi exploatarea neraţională a acestora pot fi cauza
producerii incendiilor.
Pentru a preveni apariţia incendiilor în încăperile care prezintă pericol din acest punct de vedere,
nu se vor instala conductoare neizolate, iar utilajele electrice (motoare, întrerupătoare etc.) vor fi
capsulate. Întrerupătoarele se vor acoperi cu o manta protectoare de siguranţă care elimină
posibilitatea producerii incendiilor.
Tablourile şi instalaţiile de distribuţie vor fi executate din materiale rezistente la foc şi izolate prin
închidere în spaţii speciale.
Conductoarele electrice ale instalaţiei de iluminat se aşează în tuburi speciale şi se prevăd cu
siguranţe fuzibile care întrerup curentul când apare supraîncărcarea.
Măsuri de prevenire a incendiilor la instalaţiile de încălzire
De mare importanţă pentru prevenirea incendiilor este alegerea sistemului de încălzire în depozite,
ateliere şi secţii. Sistemul de încălzire cu gaze naturale prezintă pericol de explozii la formarea
amestecurilor de gaze şi aer în coşuri. Folosirea gazelor naturale necesită o atenţie deosebită. La
încăperile cu pericol de incendii, încălzirea se face numai cu apă caldă, iar radiatoarele nu vor depăşi
temperatura de +70ºC.
Reguli generale de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor Metodele de
protecţie pasivă şi activă la foc (soluţii constructive, ignifugări, instalaţii de detectare, instalaţii de
stingere s.a.), trebuie completate cu măsuri organizatorice şi tehnice pentru a reduce riscul de
incendiu la minimum. Este util în acest sens: .
 elaborarea unui plan de apărare împotriva incendiilor care să includă scenarii de
siguranţă
la foc;
 organizarea internă: comisia de apărare contra incendiilor, serviciul de pompieri s.a.;
 reguli şi măsuri specifice de prevenire;
 evidenţa exerciţiilor efectuate şi a evenimentelor produse.
De mare importanta este instruirea personalului privind regulile generale şi măsurile specifice de
prevenire şi stingere a incendiilor, inclusiv cunoaşterea mânuirii mijloacelor de primă intervenţie. Se
recomandă ca responsabilităţi precise în acest domeniu să fie incluse în fişa postului. Instrucţiunile
specifice de prevenire şi stingere se vor afişa la loc vizibil, obligatoriu pentru instalaţiile tehnologice
cu grad ridicat de risc.
Instruirea asupra măsurilor specifice de prevenire şi stingere se face obligatoriu şi persoanelor din
afară ce execută lucrări temporare pe teritoriul unităţii (reparaţii, conducerea autovehiculelor cu
marfă etc.).

Printre măsurile organizatorice şi tehnice ce pot contribui la scăderea riscului de incendiu şi
optimizarea unei eventuale intervenţii a pompierilor se pot enumera:
 executarea, efectuarea probelor tehnologice, punerea în funcţiune şi darea în
exploatare a oricărei construcţii, instalaţii, amenajări sau schimbări de destinaţie,
trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi stingerea
incendiilor, astfel încât să nu creeze pericol pentru utilizatori şi bunuri;  asigurarea
condiţiilor de alarmare, evacuare şi salvare a utilizatorilor în caz de
incendiu este
obligatorie;
 căile de acces şi evacuare în caz de incendiu se menţin permanent libere şi marcate
corespunzător; la fel, sursele de alimentare cu apă şi mijloacele de prevenire şi
stingere din dotarea obiectivului nu trebuie blocate sau obturate;
 instalaţiile, atât cele tehnologice, cât şi cele utilitare, se folosesc în limitele condiţiilor
funcţionale cu respectarea strictă a regulilor şi măsurilor de utilizare stabilite de
producători şi proiectanţi;
 la organizarea transportului, manipulării şi depozitarii materialelor şi substanţelor
combustibile se vor avea în vedere proprietăţile fizico - chimice ale acestora, forma şi
dimensiunile, modul de ambalare şi compatibilitatea atât cu substanţe, cât şi cu
produsele de stingere, astfel încât să nu genereze incendii;
 la terminarea programului de activitate se va asigura verificarea spaţiilor, în vederea
eliminării surselor potenţiale de iniţiere a incendiilor;
 materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă sau se protejează faţă
de sursele de căldură;
 sistemele şi mijloacele de încălzire, ventilare, condiţionare, precum şi instalaţiile de
iluminat sau forţă nu trebuie să fie utilizate în condiţii care prezintă pericol de
incendiu
sau explozie;
 executarea lucrărilor cu foc deschis (sudare, tăiere s.a.), în locuri cu pericol de
incendiu, va fi permisă numai după luarea tuturor măsurilor necesare de prevenire şi
stingere a incendiilor;
 focul deschis, precum şi sistemele locale de încălzire (sobe, reşouri s.a.) nu trebuie
lăsate fără supraveghere şi nu trebuie utilizate în condiţii care pot genera incendii; 
produsele şi substanţele combustibile se vor utiliza numai în cantităţile strict necesare
bunei funcţionări fără a se depăşi densitatea sarcinii termice stabilite;
 deşeurile, reziduurile, scurgerile şi depunerile de produse combustibile din spatiile de
producţie sau depozitare se colectează în condiţii de siguranţă şi se evacuează ritmic; 
materialele şi elementele de construcţie combustibile se tratează cu substanţe ignifuge
sau se protejează împotriva radiaţiilor termice în funcţie de condiţiile de utilizare; 
instalaţiile şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor se menţin permanent în
funcţiune, iar lucrările de reparaţii se realizează în timp cât mai scurt posibil,
asigurându-se, în perioada respectivă, măsuri de protecţie suplimentare;
 transportul şi depozitarea produselor combustibile (lichide, pulberi) se va efectua
numai în ambalaje sau recipiente care nu favorizează încărcarea electrostatică sau care
nu pot deversa prin spargere;

 aparatele, dispozitivele şi echipamentele care pot constitui surse de iniţiere a
incendiilor, se livrează de către furnizor şi se pun în funcţiune numai cu instrucţiunii
de
utilizare;
 echiparea şi dotarea cu mijloace fixe şi mobile de prevenire şi stingere a incendiilor se
asigură în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice potrivit scenariilor de
siguranţă elaborate, în funcţie de importanţa, vulnerabilitatea, riscurile şi pericolele de
incendiu.
IMPORTANT! Indiferent de profilul activităţii (industrie, comerţ s.a. ) trebuie respectate
prevederile H.G.R. nr. 51/1992, modificata şi completata cu H.G.R. nr. 71/12.02. 1996 privind
unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi
prevederile Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; aprobate cu O.M.I. nr.
381/04.03.1994 şi Ordinul MLPAT nr. 1219/MC/03.03.1994.
Substanţe şi utilaje folosite la stingerea incendiilor:
Substanţe folosite la stingerea incendiilor;
Acestea sunt diferite, în funcţie de substanţele care ard: apă, substanţele chimice,
nisipul, pământul.
Apa are temperatura mai scăzută decât materialele care ard şi preia, în contact cu
acestea, o cantitate importantă de căldură, determinând scăderea temperaturii sub
punctul de aprindere. Se poate folosi ca jet puternic pentru stingerea combustibililor
solizi, sub formă de ploaie pentru stingerea combustibililor sub formă fibroasă şi
pulverizată pentru stingerea substanţelor combustibile lichide. Apa nu poate fi folosită la stingerea
motoarelor cu ardere internă, la stingerea lichidelor uşor inflamabile, a aliajelor magneziului, a
carbidului, a lacurilor, a vopselelor etc.

Substanţele chimice produc stingerea prin fenomenul de formare în zona incendiului
a unei atmosfere de vapori sau gaze care nu ard şi nu întreţin arderea, împiedicând
accesul oxigenului. Ca substanţe chimice se utilizează:

spuma chimică formată prin degajarea de obicei a bioxidului de carbon, ca
urmare a reacţiei dintre substanţele acide sau bazice;
 spuma mecanică obţinută prin amestecul unei substanţe generatoare de
spumă cu aer şi apă;

tetraclorura de carbon care, la temperatura incendiului, produce vapori mai
grei decât
oxigenul ce acoperă zona incendiului;

bromura de etil, care are efect asemănător cu al tetraclorurii de carbon;
 bioxidul de carbon, care produce stingerea prin izolarea de oxigen;
 prafurile chimice uscate, care înăbuşă flacăra la motoarele cu ardere internă, motoarele
electrice etc.
Nisipul şi pământul acoperă materialele care ard, le izolează de oxigen şi întrerup astfel arderea.

Utilaje folosite la stingerea incendiilor;
Sunt funcţie de substanţa utilizată pentru stingere, astfel:
În cazul folosirii apei:
- pompe de mână etc.;
- motopompe – pompe acţionate de motoare şi transportate manual;
- autopompe amplasate pe mijloace de transport auto;
- găleţi de culoare roşie;
- lopeţi cu coadă;
- târnăcop cu coadă;
- căngi cu coadă ;
- răngi de fier;
- scară împerecheată din trei segmente ; În cazul folosirii spumei:
- stingătoare de mână cu spumă sau cu pulbere ;
- aruncătoare de spumă instalate pe cărucioare, cu o capacitate mai mare de
producere a spumei;
- generatoare de spumă, care produc spumă, în cantităţi mari prin acţiunea
apei asupra unor compuşi chimici în stare de praf;
- aparate cu spumă mecanică, deservite de obicei de un număr mai mare de
oameni;
- stingătoare de mână cu tetraclorură de carbon care la folosire, determină
apariţia
unui gaz toxic. Se impune protecţia căilor respiratorii;
- stingătoare cu bioxid de carbon încărcate cu acid carbonic lichefiat care la
ieşire
se transformă într-o masă de ceaţă şi zăpadă;
- stingătoare manuale cu prafuri
chimice;
- hidranţi de capacitate mare.
Pe lângă aceste mijloace de stingere se mai folosesc scări de incendiu, echipament, măşti de gaze,
unelte de tăiat, maşini speciale de evacuat fumul, etc.

ACORDAREA MASURILOR DE PRIM AJUTOR
Prin acordarea primului ajutor sanitar înţelegem îngrijirea urgentă a unui rănit sau infectat înainte
de a fi posibilă acordarea unei asistenţe medicale calificate. În anumite împrejurări, când nu este
posibil să se acorde în timp util ajutorul sanitar, se impune ca răniţii să-şi acorde singuri primul ajutor
(pansament sumar, oprirea unei hemoragii prin apăsare pe artera care sângerează).
De asemenea, răniţii îşi pot acorda şi între ei (unul altuia) primul ajutor sanitar.
La acordarea primului ajutor, trebuie respectate următoarele reguli:
- să se îndepărteze persoanele din jur;

- să se examineze complet şi rapid răniţii ;
- cel care dă primul ajutor să aibă grijă să nu agraveze starea răniţilor .
Pentru a îndepărta pericolul şocului, trauma sau pentru a evita agravarea lui, accidentatul trebuie
menţinut în condiţii cât se poate mai liniştite, în poziţie culcat,
cu capul ceva mai jos decât restul corpului. În anotimpul rece
rănitul va fi acoperit cu o pătură, cu un palton etc.
nu i
Rănitului trebuie să i se adreseze cuvinte de încurajare şi
trebuie împiedicat să-şi vadă rana. În nici un caz se va da să
bea alcool.
Primul ajutor de urgenţă se acordă chiar la locul unde este
descoperit rănitul (hemostază provizorie, imobilizarea
fracturilor, calmarea durerilor etc.).
Prin rană sau plagă se înţelege o leziune a pielii
însoţită sau nu de o atingere a ţesuturilor profunde (muşchi, oase, organe,
artere, nervi etc.).
Primul ajutor în răni constă în curăţirea rănii care se face cu
tampoane de tifon luate cu pensa sau direct cu mana, dezinfectată cu alcool, îndepărtând din rană
resturile mai însemnate de îmbrăcăminte, aşchii de lemn, moloz etc. fără a mobiliza cheagurile de
sânge care opresc provizoriu hemoragia în rană.

Se mai poate folosi apa bine fiartă în prealabil.
Dezinfecţia rănii propriu-zise se face cu apă oxigenată, soluţie rivanol
etc iar zona din jur, cu tinctura de iod, alcool etc.
După curăţirea rănii, se execută dezinfecţia cu tinctură de iod sau cu apă oxigenată, când plaga
sângerează abundent.

Pansarea rănii constă din: aplicarea compreselor sterile; aplicarea unui strat de vată; înfăşarea
(bandajarea) rănii.
Nu se atinge cu mâna faţa compreselor care se aşează pe rană pentru a se evita infecţia. Putem folosi
feşi de tifan sau materiale improvizate, ca ştergare, basmale, cearşafuri din care se rup fâşii. Aceste
materiale trebuie să fie spălate şi dezinfectate prin călcare cu fierul încins.
Primul ajutor în arsuri
Arsurile sunt de trei feluri: arsuri de gradul I, de gradul II, de gradul III.
3.1. Arsurile de gradul I se caracterizează printr-o înroşire uşoară a pielii.
3.2. Arsurile de gradul II se deosebesc prin apariţia unor băşici pline cu un
lichid alb - gălbui.
3.3. Arsurile de gradul III prezintă, de regulă, pe lângă leziunile arătate la
primele două grade, necroză (mortificarea) şi, în cazuri grave, chiar

carbonizarea ţesuturilor.
Primul ajutor constă în scoaterea hainelor de pe suprafaţa arsă a corpului după care se procedează
diferit, în funcţie de gradul arsurii. La arsurile de gradul II şi III se aplică pe suprafaţa arsă un
pansament steril uscat, evitându-se cu grijă spargerea băşicilor cu lichid, fapt care creează pericolul
de infectare: apoi rănitul este transportat la spital. Pentru preîntâmpinarea stării de şoc, arşii vor fi
încălziţi şi dacă e posibil, li se va da ceai cald îndulcit. Arsurile pot produce şocul când suprafaţa lor
depăşeşte 10 cmp, iar peste 30 cmp cazurile sunt foarte frecvente.
Gravitatea şocului în arsuri depinde în primul rând de întindere şi în mod secundar de adâncime.
Carbonizarea unui membru este mai puţin periculoasă decât dacă sunt numai arsuri de gradul doi.
Primul ajutor în caz de electrocutare
Electrocutatul este un mare accidentat, un şocat cu mari tulburări hemodinamice şi metabolice, care
necesită reanimare intensivă şi de mare urgenţă. În cazul accidentelor de acest gen, se iau următoarele
măsuri:
 Se face deconectarea imediată a instalaţiei de tensiune ;
 Dacă deconectarea de la sursă de curent nu este posibilă, se iau măsuri pentru
îndepărtarea accidentatului prin folosirea unei haine uscate, funii uscate, scânduri
uscate
sau a oricărui material neconducător de electricitate.
 Nu se admit folosirea pentru îndepărtare a accidentatului a materialelor umede sau
metalice ;
 Accidentatul este tras de haină, dacă aceasta este uscată, fără a i se atinge corpul; 
Persoana care va trage accidentatul, va avea mâinile izolate.
Ordinea manevrelor care se execută în aceste cazuri este următoarea:
1. Asigurarea libertăţii căilor aeriene, prin poziţionarea corectă a capului; 2.
Efectuarea respiraţiei artificiale;
3. Masajul cardiac.
În cadrul oricărei întreprinderi, angajatul are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica normele de sănătate
şi securitate în muncă şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor.

În ceea ce priveşte normele de sănătate şi securitate în muncă, lucrătorul finisor în construcţii are
obligaţia de a cunoaşte principalele acţiuni ce trebuie luate în vederea respectării acestor norme:
 Utilizarea echipamentului şi maşinilor din dotare în limitele admise şi recomandate
în
specificaţiile tehnice;
 Evitarea utilizării echipamentului şimaşinilor din dotare sub influenta băuturilor
alcoolice, substanţelor stupefiante sau sub influenţa unor boli ce pot afecta viteza
de
răspuns, reflexele sau controlul asupra utilajului;
 Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecţie, evitând totodată utilizarea
excesivă sau uzura acestora;
 Cunoaşterea semnelor de avertizare şirespectarea acestora, în conformitate cu normele
interne şi normele de sănătate şi securitate în muncă;
 Evitarea utilizării substanţelor lichide în preajma instalaţiilor electrice sau a surselor
de
căldură /foc în preajma utilajelor/maşinilor care funcţionează pe baza de
combustibili
(substanţe inflamabile).
Totodată, la locul de muncă al finisorului, se impune şi respectarea normelor de igienă aplicabile în
toate ramurile industriale, şi anume:
 Controlul medical periodic şi necesitatea respectării indicaţiilor medicale ce se dau
cu
ocazia acestui control;
 Servirea unei mese consistente înainte de a pleca;
 Folosirea echipamentului de protecţie pe toata durata muncii, nu şi în afara muncii;
 Întreţinerea în bune condiţii a echipamentelor de protecţie;
 Spălatul pe mâini ori de cate ori este necesar (obligatoriu înaintea servirii mesei); 
Respectarea orelor de masă şi alimentaţie completă (respectarea numărului de
calorii
necesare pentru fiecare ramură industrială); masa nu se va servi în atelierul
de lucru;
 Folosirea raţională a odihnei active şi pasive;
 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice;
 Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă;  Respectarea
termenelor de vaccinare.
În cadrul întreprinderii trebuie de asemenea urmate şi normele generale de prevenire şi stingere a
incendiilor (normele generale P. S. I. ):
Pentru prevenirea şi combaterea incendiilor e necesar ca în laborator, şantier, atelier, în depozitele
de materiale, etc. , în locurile stabilite prin instrucţiunile pazei contra incendiilor să se găsească
mijloace pentru asigurarea împotriva incendiilor: stingătoare (extinctoare), găleţi, lopeţi, ladă cu
nisip, pături. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunelor. La instalaţiile electrice
se vor folosi extinctoare de tip uscat.
În locurile de muncă, oricare ar fi ele, înainte de începerea lucrului, se va verifica dacă atmosfera nu
este încărcata cu gaze inflamabile sau toxice, provenite de la instalaţia de gaze defectă sau de la vasele
cu reactivi.
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La terminarea lucrului se va verifica daca sunt închise ventilele instalaţiei de gaze şi robinetele de
apă, becurile de gaze, lămpile de spirt, încălzitoarele electrice, flacoanele, borcanele cu reactivi sau
substanţe volatile, dacă este stinsă lumina, daca ventilaţia e în funcţiune.
Lichidele inflamabile şi volatile sunt mânuite cu mare atenţie, nu se vor ţine în cantităţi mari, nu se
vor păstra în vase deschise, se va evita vărsarea lor şi nu se vor ţine şi turna în apropierea focului. La
transvazarea lor, toate focurile din încăperi trebuie stinse, nu se vor vărsa în chiuvete, nu se încălzesc
la foc direct sau în vase deschise, ci numai într-o baie de apă, folosindu-se un refrigerent.
În laboratoare, ateliere, etc. , este categoric interzis să se spele pardoselile cu benzină, petrol lampant
sau alte produse volatile şi inflamabile, să se ţină cârpe, prosoape, halate îmbibate cu produse volatile,
să se usuce obiecte sau să se lucreze cu produse volatile pe conductele sau radiatoarele caloriferului,
să se lase neşterse produsele petroliere răspândite pe mese sau pardoseală, să se facă curăţenie în timp
ce becurile cu gaz sunt aprinse.
Dacă întâmplător se varsă o cantitate oarecare de lichid inflamabil, atunci se sting imediat toate
becurile de gaz, lămpile de spirt, încălzitoarele electrice; nu se aprinde şi nu stinge lumina, se închid
uşile şi se deschid ferestrele, lichidul vărsat se absoarbe cu un burete şi se toarnă într-un vas din care
apoi se va turna într-o sticla ce se poate închide ermetic, se întrerupe aerisirea numai după
îndepărtarea completă a lichidului vărsat.
Daca se aprinde un lichid inflamabil (de exemplu: spargerea unui vas) repede, dar fără panică, se
sting becurile de gaz, lămpile de spirt, încălzitoarele electrice şi se îndepărtează vasele cu substanţe
inflamabile, se acoperă flacăra cu o pătură, prosoape şi dacă nu se stinge se împrăştie nisip, iar dacă
nu se stinge şi în acest mod se folosesc extinctoare şi la nevoie se cheamă pompierii. Dacă se aprind
hainele, accidentatul nu trebuie să fugă, ci să i se stingă îmbrăcămintea prin învelirea într-o pătură,
palton, etc.
Mâinile, după ce au fost spălate cu benzina sau alte produse inflamabile, trebuie să fie spălate cu apă,
săpun şi şterse cu un prosop. Este interzis a se usca mâinile la foc după ce au fost spălate cu produse
petroliere.
Aparatele care radiază multă căldură, precum şi aparatele electrice de încălzit trebuie izolate cu plăci
de azbest şi aşezate la distanţă de substanţele inflamabile.
Dacă se aprind conductoarele reţelei electrice, se întrerupe mai întâi curentul de la comutator
sau tablou şi se procedează la stingerea incendiului.
Totodată, ca şi măsuri secundare pentru respectarea SSM şi PSI, angajatul are obligaţia:
 De a participa la instructajul de protecţia muncii;
 De a-şi însuşi şi aplica măsurile de prim ajutor;
 De a identifica pericolele pe durata desfăşurării activităţii şi de a le raporta
persoanei
corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă;
 De a verifica periodic starea echipamentelor de protecţie şi o raportează persoanei
corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă;
 De a semnala, daca este cazul, accidentul apărut şi de a contacta imediat personalul
şi
serviciile de urgenţă;
 De a înţelege corect şi de a aplica măsurile de urgentă şi evacuare;
 De a acorda primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de muncă.

Deprinderile esenţiale ale cursantului ce trebuie însuşite în urma acestui modul sunt
următoarele:
Capacitatea de a urma regulile de de sănătate şi securitate în muncă; Capacitatea de a raporta
pericolele persoanei corespunzătoare;
Capacitatea de a respecta procedurile de urgenţă şi de evacuare.

LUCRUL ÎN ECHIPĂ
Ce este munca în echipă? Este mijlocul prin care oamenii obişnuiţi obţin rezultate neobişnuite.
Munca în echipă este o componentă care se regăseşte în specificaţiile fiecărui post disponibil
într-o companie şi specialistul în recrutare analizează această componentă pe parcursul procesului
de selecţie, utilizând diferite mijloace de utilizare: întrebări specifice care evaluează capacitatea de
interrelaţionare personală şi de înţelegere a nevoilor persoanei cu care interacţionează. Prezenţa
calităţilor necesare pentru a putea fi un bun membru de echipă sau din contră, lipsa lor, pot fi factori
decisivi în angajarea unei persoane ori în menţinerea ei într-o organizaţie.
Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe măsură ce companiile au început
să ţină cont de nevoia de comunicare şi contact uman a propriilor angajaţi, conştientizând valoarea
motivaţională superioară a dialogului şi susţinerii reciproce, într-o echipă. Comportamentele care
demonstrează această competenţă:
- Manifeşti interes pentru stabilirea contactelor cu colegii;
- Interacţionezi în mod eficient cu angajaţii în diferite situaţii;
- Înţelegi rolul fiecărei persoane în grup;
- Te focalizezi pe atingerea obiectivelor;
- Respecţi drepturile şi convingerile altora;
- Asculţi şi înţelegi nevoile şi sentimentele celor din jur;
- Apreciezi şi recunoşti participarea activă la realizarea unei acţiuni, încurajezi discuţiile deschise,
împărtăşeşti idei şi sugestii cu colegii.
Cum dezvolţi lucrul în echipă ? Învaţă din proiecte!
Participă la şcoli de vară, evenimente, conferinţe organizate, asociaţii. Caută să înveţi din
fiecare experienţă de grup.
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Analizeaza şi evaluează împreună cu coordonatorul de echipă gradul tău de implicare în
echipă, reflectează asupra a ceea ce ai făcut, cum ai făcut şi de ce ai făcut.
Dezvoltă-te progresiv
Conştientizează ce ai dobândit, acceptă noi provocări şi responsabilizări ca să-ţi permită săţi
îmbunătăţeşti activităţiile prin forţe proprii dacă ai început ca un simplu membru într-o echipă de
proiect, încearcă să ţinteşti ca la următoarea oportunitate să deţii un rol care să includă şi
coordonarea altora din jurul tău. Proiectele pot fi de la cele foarte simple până la a organiza
evenimente sau pentru cercul tău de prieteni.
Experienţa de lucru în echipă se construieşte mai ales prin experienţe în care oferi mai mult
sprijin celor din echipă decât aştepţi ca ei să-ţi acorde ţie.
Implică-te!
Participă activ în cadrul echipei, schimbă informaţii, ascultă şi înţelege punctele de vedere
ale celorlaţi membrii ai echipei. Încearcă să dezvolţi idei noi pe baza celor spuse de ceilalţi. Evită-l
pe « nu aşa, ştiu eu o altă metodă ».
Solicită feedback permanent!
Încearcă să te raportezi la părerea celor din jur. Asta nu înseamnă că trebuie să te faci plăcut
cu orice preţ dar este important să afli ce gândesc colegii tăi despre acţiunile tale. Împărtăşeşte
sugestiile şi ideile celorlalţi, manifestă flexibilitate în exprimarea punctelor de vedere diferite ale
membrilor echipei.
Evaluează-te
Analizează activitatea desfăşurată în cadrul echipei: cum te-ai simţit, care a fost contribuţia
în cadrul echipei? Dacă ai avut parte de rezultate foarte bune, care au fost factorii de succes. Daca ai
eşuat în alte aspecte, care a fost cauza. Cu lecţiile învăţate intră în următoarea interacţiune cu cei
din jur mai pregătit să contribui şi să-i ajuţi să obţină rezulate şi mai bune. Surprinzător, şi
rezultatele tale vor creşte pe măsură.
Avantajele muncii în:
primele, şi cele mai evidente, sunt cele legate de climatul afectiv pozitiv care se
presupune a se constitui în echipă. Membrii unei echipe ajung să se cunoască foarte bine,
conlucrând la depăşirea dificultăţilor curente.
lucrul în echipă poate fi extrem de motivant deoarece fiecare proiect aduce cu sine
experienţa contactului cu ceilalţi şi bucuria de a beneficia de sprijinul acestora.
Astfel dacă legăturile între angajaţi ajung să fie puternice, confortul afectiv poate suplini şi
compensa alte lipsuri, inclusiv salarizarea.
Iata de ce, lucrul în echipă este adesea folosit ca mijloc de combatere şi diminuare a rutinei
zilnice. Nu salariul se constituie cel mai important factor de motivare, ci conţinutul muncii, natura
sarcinilor curente şi modul în care această activitate, prestată 8-10 ore în fiecare zi, corespunde cel
mai bine necesităţilor interne de creştere şi dezvoltare.
Ce înseamnă o muncă rutinată: este o muncă ce nu aduce nimic nou în planul solicitărilor
cognitive. Oamenii simt că se pot detaşa şi că pot aplica acelaşi tipar în fiecare zi. La un moment
dat chiar, anumite activităţi pot fi efectuate cu jumătate de atenţie, ceea ce lasă timp pentru

meditaţie şi pentru întărirea convingerii că nu mai este nimic de învăţat şi deci, că este timpul unei
schimbări.
Munca în echipă este o componentă care se regăseşte în specificaţiile fiecărui post disponibil
într-o companie şi specialistul în recrutare analizează această componentă pe parcursul procesului
de selecţie, utilizând diferite mijloace de utilizare: întrebări specifice care evaluează capacitatea de
interrelaţionare personală şi de înţelegere a nevoilor persoanei cu care interacţionează. Prezenţa
calităţilor necesare pentru a putea fi un bun membru de echipă sau din contră, lipsa lor, pot fi factori
decisivi în angajarea unei persoane ori în menţinerea ei într-o organizaţie.
Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe măsură ce companiile au început
să ţină cont de nevoia de comunicare şi contact uman a propriilor angajaţi, conştientizând valoarea
motivaţională superioară a dialogului şi susţinerii reciproce, într-o echipă.

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
Dotarea raţională a locului de muncă cu utilaje, dispozitive, verificatoare, scule, semifabricate,
materiale de sudare, reprezintă de fapt gradul de organizare, gradul de modernizare al procesului de
producţie propriu-zis. Amplasarea tuturor elementelor, mişcarea şi funcţionarea lor, trebuie să
corespundă legilor ergonomice în vederea reducerii oboselii, diminuării timpilor neproductivi şi
creşterea productivităţii muncii. Există o diferenţiere între dotarea locurilor de munca ale finisorului
pentru diverse procedee de finisare.
Scopul pe care trebuie să şi-l propună conducătorul unui proces de producţie este de a realiza
o organizare raţională a locurilor de muncă din subordine.
Acest capitol îşi propune o grupare sistematică a principalelor elemente care concură la realizarea
unui loc de muncă organizat raţional, cu elemente concrete privind activităţile de întreţinere,
retehnologizare, realizare de lucrări noi.
Se tratează organizarea locului de muncă, atât ca o componentă a atribuţiilor conducătorilor
nemijlociţi ai proceselor de producţie (maiştri), cât şi ca o modalitate de creştere a productivităţii
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muncii, deci de reducere a duratei realizării lucrărilor şi de sporire a eficienţei economice a
activităţilor.
Aceste informaţii se grupează în jurul a câtorva aspecte:
definirea unui loc de muncă;
identificarea elementelor componente ale acestuia; stabilirea factorilor de influenţă şi a
măsurilor ce pot conduce la o organizare raţională a lui.
Un conducător se poate afla în două tipuri de situaţii:
când are sarcina să realizeze o lucrare cu caracter de noutate pentru formaţia sa şi atunci el
trebuie să proiecteze modul de organizare a execuţiei; când execută în mod curent unele tipuri
de lucrări, şi atunci îşi propune să îmbunătăţească organizarea existentă.
Ce obiective trebuie să aibă el în vedere ?
să fie folosită în mod eficient forţa de muncă, deci să crească productivitatea acesteia; să
fie folosite optim mijloacele de muncă, acest lucru reflectându-se direct în reducerea
costurilor producţiei;
să facă
munca mai confortabilă prin:
- reducerea efortului fizic;
- îmbunătăţirea condiţiilor de efectuare a acesteia; imprimarea unui caracter mai uman relaţiei om-muncă.
Acest din urmă obiectiv devine şi mai important pe măsură ce vârsta limită pentru pensionare creşte
şi se doreşte ca pe durata cât salariatul este în activitate să dovedească şi capacitate fizică şi
intelectuală în realizarea sarcinilor. În plus, adesea contractul colectiv de muncă protejează
salariaţii peste 50 ani (femei) sau 55 ani (bărbaţi) faţă de desfacerea contractului de muncă. să
gândească măsuri care sunt compatibile cu resursele unităţii, deci cu şanse de
aplicare.
O acţiune coordonată la nivelul filialelor, al secţiilor, pentru organizarea raţională a locurilor de
muncă, poate conduce, prin însumarea rezultatelor obţinute la nivelul fiecăreia, la efecte
semnificative pe ansamblu. Pentru aceasta, un rol deosebit îl au nu numai conducătorii proceselor de
producţie, dar şi sugestiile, propunerile făcute de salariaţi.
Locul de muncă reprezintă o zonă (spaţiu, teritoriu) înzestrată cu tot ce este necesar (maşini, scule,
materiale, piese etc.) pentru realizarea unei lucrări sau a unui complex de lucrări de către un
executant individual sau colectiv (echipa).
Procesele de producţie sunt destul de diferite între ele ca scop (întreţinere, reparaţie, retehnologizare,
obiectiv nou), ca tehnologie (execuţie prin prelucrări mecanice, sudură, lăcătuşerie, etc) sau ca
teritoriu de desfăşurare (pe o suprafaţă restrânsă - locul de muncă al strungarului, pe o zonă mai mare
- reparaţia unui perete al cazanului sau revizia/reparaţia unei staţii de transformare, pe faze întinse reparaţia unei linii electrice, execuţia unui baraj etc.).

1. PUNCTUL DE LUCRU:
- este cea mai mică subdiviziune organizatorică şi asigură, de regulă, execuţia unui singur obiect.

2. LOTUL:
- este o diviziune a şantierului care grupează execuţia unui număr de obiecte învecinate teritorial;
- poate fi profilat pe execuţia unui singur gen de lucrări(lot de specialitate)sau poate fi profilat pe
executarea mai multor genuri de lucrări de construcţii(lot complex).
3. ŞANTIERUL:
- grupează mai multe obiecte de execuţie pe criteriul specializării şi al unităţii teritoriale care poate
depinde de un grup de şantiere sau poate fi independent în cadrul întreprinderii de construcţiimontaj.
ASIGURAREA CALITĂŢII
Dispoziţii generale Legea 10/1995 Legea construcţiilor
Art. 1. – Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în
exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie
se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
Art. 2. – Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente
acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinaţie – denumite în continuare construcţii,
precum şi lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale
acestora.
Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti
situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.
Art. 3. – Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea
şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzatoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a
bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurator.
Art. 4. – Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de
importanţă ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecarei
componente a sistemului.
Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, destinaţie,
mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente economice.
Art. 5. – Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea
şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a urmatoarelor cerinte: a) rezistenţă
şi stabilitate;
b) siguranţă în exploatare;
c) siguranţă la foc;
d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
f) protecţie împotriva zgomotului.
Art. 6. – Obligaţiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicaţi în conceperea,
realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităţilor
fiecăruia.
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Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte, fabricanţii şi
furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu
execuţia, experţii tehnici, precum şi autorităţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.
Art. 7. – În contractele care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit,
factorii prevăzuţi la articolul precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de
calitate al construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi,
care să conducă la realizarea acestor clauze. În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe,
referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerinţele prevăzute la art. 5.

MODULUL:
TEHNICA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ÎN CONSTRUCŢII
NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONSTRUCŢII
Construcţiile sunt executate pentru crearea unor condiţii normale desfăşurării activităţii generale
precum şi asigurării vieţii (a traiului zilnic), funcţie de mediul înconjurător unde se amplasează.
Pentru a concepe şi apoi realiza o construcţie trebuie avute în vedere o serie de factori, afară de care
nu se poate realiza:
omul, pentru care trebuie îndeplinite o serie de condiţii fiziologico-igienice, de umiditate,
temperatură, lumină, fără de care nu se îndeplinesc condiţii minime de muncă, de sănătate, de
viaţă în general;
scopul pentru care este destinată construcţia, care stabileşte condiţiile funcţionale – formă,
dimensiuni, distribuţia pe orizontală, pe verticală a spaţiului;
condiţiile naturale, care exercită asupra construcţiilor acţiuni fizice, mecanice şi biologice,
diferite în funcţie de amplasament, relief, climă, seismicitate etc.
În funcţie de obiectivele urmărite, în construcţii se folosesc diverse criterii de clasificare:
după destinaţie, după structura de rezistenţă, după calitate, după gradul de rezistenţă la foc. a.
După destinaţie sunt două grupe mari: clădiri şi construcţii inginereşti.
1.
Clădirile sunt construcţiile care adăpostesc oameni, animale, materiale, activitatea
oamenilor; la aceste construcţii omul este cel care stabileşte principalele cerinţe tehnice.
Funcţie
de destinaţie, clădirile pot fi:
clădiri civile: clădiri de locuit, clădiri publice, clădiri social-culturale;
clădiri industriale: clădiri pentru producţie şi clădiri care asigură serviciile producţiei;
clădiri agrozootehnice: clădiri pentru adăpostirea animalelor, legumicole,
anexe gospodăreşti.
2.
Construcţiile inginereşti sunt toate celelalte construcţii, care nu intră în categoria
clădirilor cum ar fi: căi de comunicaţii, poduri, tuneluri (numite şi lucrări de artă)
hidrotehnice,
coşuri de fum, conducte de apă, canal, gaze.
b. După structura de rezistenţă, construcţiile sunt alcătuite din:

Structuri cu pereţi de rezistenţă ( beton armat, diafragme, beton prefabricat-panouri mari);
Structuri cu schelet portant (beton armat sau schelet metalic) numite şi structuri în cadre;
Structuri cu alcătuire mixtă, realizate din cadre şi diafragme;
Structuri speciale cu arce plăci, curbe subţiri, silozuri, buncăre, castele de apă, rezervoare,
coşuri de fum, turnuri de răcire etc.
Aceeastă clasificare este determinată de:

1.
2.
3.
4.

cerinţele de exploatare referitoare la normele de suprafaţă, înălţimi şi volum,
instalaţii, dotări, calitatea lucrărilor de finisaj etc.;

IDENTIFICAREA TIPURILOR DE ELEMENTE DE CONSTRUCŢII
ALCĂTUIREA GENERALĂ A CONSTRUCŢIILOR
Orice clădire se realizează cu un scop bine precizat, îndeplinind cerinţe complexe şi variate.
De asemenea fiecare are destinaţie şi utilităţi precise, fiecare spaţiu având relaţii cu celelalte spaţii.
Spaţiile din clădiri, care îndeplinesc un complex de funcţii constituie un element funcţional. Astfel
deosebim:
 camere de locuit, sufragerii, bucătării etc. la locuinţe;
 săli de clasă, amfiteatre, laboratoare la unităţi de învăţământ;
 săli de mese, bucătării, depozite la restaurante;
 camere de cazare, recepţii, saloane etc. la hoteluri;  spaţii de fabricaţie şi
depozitare la hale industriale.
Elementele funcţionale se pot repeta la o clădire formând un grup funcţional.
Clădirile civile pot grupa procese funcţionale cu un număr diferit de oameni (locuinţe, magazine,
spitale, şcoli etc.).
Clădirile industriale asigură desfăşurarea unor procese industriale după anumite fluxuri tehnologice,
reprezentând totalitatea şi succesiunea operaţiilor prin care se trece de la materia primă la produsul
finit, realizându-se într-o mare diversitate funcţie de destinaţie.
Clădirile agrozootehnice asigură desfăşurarea unor procese de producţie şi depozitare specifice
zootehniei sau agrovegetale: grajduri, hale pentru păsări, animale, sere, spaţii pentru reparaţii,
depozite de produse.
În mod frecvent o clădire are următoarele părţi principale:
Clădirile sunt alcătuite din:
 Structura de rezistenţă
 Elemente de închidere şi compartimentare
 Elemente şi lucrări de finisaj
 Elemente şi lucrări de izolaţii
 Elemente şi lucrări de instalaţii
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Structura de rezistenţă este alcătuită din totalitatea elementelor care asigură rezistenţa şi stabilitatea
construcţiei. Aceste elemente sunt: fundaţiile, pereţii portanţi, planşeele, grinzile, arcele, bolţile,
şarpanta şi scările.
Structura de rezistenţă se împarte în funcţie de cota 0,00 în: infrastructură şi suprastructură
INFRASTRUCTURA
Aflată sub cota 0,00 şi cuprinde fundaţiile, perţii de la subsol, grinzile şi planşeul de peste subsol.
Fundaţiile se execută sub nivelul terenului natural, vin în contact direct cu stratul bun de fundare al
terenului şi îi transmite acestuia toate încărcările care acţionează asupra construcţiilor. Peste fundaţii,
se execută, după caz, zidăria parterului sau pereţii subsolului.
SUPRASTRUCTURA (ELEVAŢIA) CLĂDIRII
Reprezintă partea care se află deasupra cotei 0,00 şi cuprinde toate celelalte elemente de rezistenţă
ale clădirii: pereţii portanţi, planşeele, grinzile, arcele, bolţile, şarpanta şi scările.

Alcătuirea generală a unei
clădiri

1 - fundaţie; 2 - perete (zid) interior; 3 - perete (zid) exterior; 4
- planşeu; 5 - şarpantă; 6 - învelitoare; 7 - fereastră; 8 - balcon; 9 - soclu; 10 - trotuar; 11 Elementele de rezistenţă cuprind:

 zidurile (pereţii); delimitează spaţiul interior al clădirii de mediul înconjurător şi împart
construcţia la interior în încăperi. Ele preiau încărcările transmise de celelalte elemente de
construcţie (planşee, grinzi, acoperiş etc.) şi le transmit fundaţiei;
 stâlpii; constituie elemente verticale sau înclinate de rezistenţă care preiau de asemenea
încărcările provenite de la elementele de construcţie orizontale sau înclinate (grinzi, planşee)
şi le transmit fundaţiei;
 planşeele; sunt elemente orizontale sau înclinate care separă încăperile unei clădiri pe verticală
sau închid la partea superioară, realizând astfel şi acoperişul numit acoperiş-terasă.
Planşeele preiau încărcările permanente, utile şi le transmit zidurilor sau stâlpilor;
 şarpanta; constituie elementul de rezistenţă al acoperişului având rolul de a susţine
învelitoarea;
 scările; asigură circulaţia între nivelurile clădirii sau între exterior şi interior;
 grinzi, centuri; sunt elemente orizontale sau înclinate şi preiau sarcinile de la planşee şi le
transmit zidurilor-stâlpilor.

ELEMENTELE ŞI LUCRĂRILE DE INCHIDERE ŞI COMPARTIMENTARE
Au rolul de a închide cladirea la exterior şide a o compartimenta la interior.
Din categoria acestor lucrari fac parte:
 pereţii cortină; 
învelitoarea;
 pereţii
despărţitori;

tavane false.
ELEMENTELE ŞI LUCRĂRILE DE FINISAJ
Au rolul de a face clădirile folosibile în condiţii optime, de a le da un aspect cât mai plăcut, estetic
precum şi de a le proteja împotriva agenţilor agresivi (ploaie, vânt etc.). Din categoria acestor lucrări
fac parte:
 tencuielile;
 placajele (exterioare şi interioare);
 pardoselile;
 tâmplăria;
 zugrăvelile, vopsitoriile, tapetele.
ELEMENTELE ŞI LUCRĂRILE DE IZOLAŢII
Au rolul de a proteja construcţiile ămpotriva agenţilor agresivi.
Lucrările de izolaţii pot fi:
 izolaţii hodrofuge sau hidroizolaţii care au rolul de a ămpiedica pătrunderea
apelor ăn interiorul clădirii sau ăn elementele de construcţie
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 zolaţii termice sau termoizolaţii, care au rolul de a reduce pirderile de căldură
prin elementele clădirii, astfel încât în interiorul construcţiilor să se realizeze
condiţii de confort termic
 izolaţii fonice, care au rolul de a atenua transmiterea zgomotelor prin elementele
de construcţii şi instalaţii, în scopul realizării condiţiilor de confort acustic.
ELEMENTELE ŞI LUCRĂRILE DE INSTALAŢII;
Din categoria acestor lucrări fac parte: instalaţiile electrice (iluminat, forţă, protecţie), instalaţiile
tehnico-sanitare, instalaţiile de alimentare cu: apă, gaze, incendii, instalaţiile de scurgere (canalizări),
instalaţiile de încălzire, instalaţiile de ventilaţie.
În afara acestor instalaţii curente, funcţie de destinaţie, specifice, funcţionalitate etc., aceste
lucrări pot fi necesare în toate spaţiile sau în diferite şi anumite încăperi, iar în anumite cazuri pot
apărea şi alte tipuri de instalaţii: ascensoare, de condiţionare a aerului, de aer comprimat etc.
Clasificarea fundaţiilor
Fundaţiile se pot clasifica după mai multe criterii.
După adâncimea de fundare (adâncimea la care se găseşte terenul bun de
fundare) sunt: fundaţii de suprafaţă ( de mică adâncime) sau fundaţii directe;
fundaţii de adâncime sau fundaţii indirecte (fundaţii pe piloţi, chesoane, puţuri,
coloane, etc.).
După modul de execuţie faţă de nivelul apelor subterane fundaţii executate
deasupra nivelului apei freatice (fundaţii executate în uscat); fundaţii
executate sub nivelul apei freatice (fundaţii executate sub apă).
După materialele folosite fundaţii rigide (din piatră naturală, cărămidă,
beton simplu sau ciclopian); fundaţii elastice (din beton armat).
După forma lor în plan
fundaţii izolate;
fundaţii continue sub
ziduri sau sub stâlpi
(tălpi continue);
fundaţii cu reţele de grinzi
(tălpi încrucişate); fundaţii
pe radier general (placă
continuă, placă cu grinzi).
După tehnologia de execuţie fundaţii executate la faţa
locului, direct în groapa de fundaţie; fundaţii prefabricate.
Materiale pentru lucrări de zidărie

1. Piatra pentru zidărie, se alege funcţie de :
- destinaţia construcţiei, gradul ei de durabilitate:
- condiţii climatice:
- poziţia şi rolul elementului de zidărie în construcţie.
Piatra trebuie să îndeplinească o serie de condiţii tehnice:
- forma blocurilor să permită aşezarea lor în operă astfel ca să lucreze în
condiţii
cât mai avantajoase;
- dimensiunile blocurilor fabricate să fie modulate pe baza sistemului
modular decimetric (10 cm. ) sau octometric (12, 5cm) ;
- rezistenţă la acţiuni repetate de îngheţ-dezgheţ cât mai mare;
- rezistenţă la foc şi agenţi chimici agresivi
2. Piatra artificială arsă
Aceasta se fabrică din argilă cu adaosuri de nisip, malaxată, presată şi apoi arsă la
temperaturi ridicate. Se prezintă sub formă de: cărămidă plină, cărămidă cu goluri orizontale şi
verticale.
Cărămida trebuie să îndeplinească o serie de
condiţii tehnice: să fie bine arsă, să nu prezinte fisuri;
să
aibă structură omogenă, să nu fie poroasă, să nu conţină granule de var mai mari
de 2-3 mm;
să aibă forme regulate, muchii vii, să se cioplească uşor, iar secţionarea să se
producă după suprafeţe regulate;
să corespundă condiţiilor de calitate, marcă, clasă, indicate de prescripţiile tehnice;
la punerea în lucru, cărămizile trebuie în prealabil udate cu apă, când se foloseşte
mortar de ciment.
Cărămida termoizolatoare din diatomit se fabrică pe cale umedă din diatomit amestecat cu substanţe
combustibile, ars pînă la temperatura de 300 grade C. Se foloseşte la zidării izolatoare termic.
Cărămida pentru placaje, se utilizează pentru acoperirea pereţilor la faţadă, înlocuind
tencuielile, şi se fabrică în diferite culori.
3.Piatra artificială nearsă. Blocuri mici din beton cu agregate uşoare, (zgură
expandată,granulit, diatomit, deşeuri ceramice), blocuri mici şi plăci pentru zidărie din beton celular
autoclavizat (GBC), BCA
ACOPERIŞURI
GENERALITĂŢI, FORME, CLASIFICĂRI.
Generalităţi - Acoperişul este elementul de construcţie cu care se termină clădirea la partea
superioară şi care are rolul de a o apăra de intemperii (ploi, zăpadă, vânt, arşiţă, etc.)
În acest scop, suprafeţele acoperişului trebuie să fie acoperite cu o învelitoare impermeabilă. Pentru
ca apele de ploaie sau cele provenite din topirea zăpezii să se scurgă cât mai repede, se dau
acoperişului pante mai mari sau mai mici după cum învelitoarea este mai puţin sau mai mult
impermeabilă.
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Forme - Forma exterioară a acoperişului depinde de o serie de factori dintre care cei mai importanţi
sunt:
- planul construcţiei;
- felul materialului din care este realizată învelitoarea; considerente arhitecturale.
Se recomandă ca forma, culoarea şi învelitoarea acoperişului să corespundă specificului arhitecturii
locale.
La proiectarea acoperişului este necesar să se caute şi să obţină suprafeţe mari, liniştite, legate între
ele şi al căror aspect să nu fie tulburat prin variaţiuni de nivel, prin ieşituri sau construcţii secundare
(turnuri).
Funcţie de forma adoptată, acoperişurile cu pantă pot fi:
- acoperişuri cu o pantă; acoperişuri cu două
pante;
- acoperişuri cu patru pante.

a

c

b

Forme de acoperişuri la clădiri cu un plan dreptunghiular
a – acoperiş cu o singură pantă; b – acoperiş cu două pante; c – acoperiş cu patru pante.
MATERIALE DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII
Principalele materiale de construcţii sunt:
1. materiale de construcţii din piatră naturală;
2. lianţi minerali;
3. mortare cu lianţi minerali;
4. betoane cu lianţi minerali;
5. produse din beton;
6. produse din azbociment;
7. materiale ceramice pentru construcţii;
8. lemnul şi produse din lemn;
9. metale şi produse din metale;
10. lianţi bituminoşi;
11. mase plastice utilizate în construcţii;
12. materiale pentru izolaţii;

13. materiale pentru finisaje;
14. produse din sticle utilizate în construcţii;
15. materiale diverse folosite în instalaţii;
16. tuburi, ţevi şi piese de legătură folosite la instalaţii interioare şi exterioare de apă;
17. tuburi şi ţevi de legătură folosite la instalaţii interioare şi exterioare de canalizare;
18. armături pentru conducte;
19. obiecte sanitare, armături şi accesorii;
20. hidranţi interiori;
21. materiale pentru instalaţii de gaze naturale combustibile;
22. materiale pentru instalaţii de încălzire centrală; 23. materiale, aparate folosite la
instalaţiile de ventilaţie şi condiţionarea aerului.
MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN PIATRĂ NATURALĂ
Pietrele naturale de construcţii se obţin prin prelucrarea unor roci exploatate din depozite naturale
aflate la suprafaţa scoarţei pământului.
După modul de utilizare, materialele de construcţii din piatră naturală pot fi:
a. Materiale din piatră masivă
1. Neprelucrate:
bolovanii;
lespezile.
2. Prelucrate
calupurile;
pavelele;
borduri de piatră;
dale de piatră;
pietre prelucrate pentru zidărie;
moloane;
piatra de talie;
bolţarii;
pietre prelucrate pentru pavaje;
plăcile de piatră.
b. Agregate naturale
1. Neprelucrate:
nisipul natural de balastieră;
balastul.
2. Prelucrate:
-

filerul;
nisipul şi pietrişul de concasaj;
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-

criblura;
piatra de mozaic;
piatra spartă obişnuită.

LIANŢI MINERALI
Lianţii sunt materiale naturale sau artificiale care au proprietatea de a lega între ele materialele
granulare sub formă de bucăţi Lianţii minerali pot fi:
Hidraulici – se întăresc în prezenţa apei, iar după întărire se comportă bine atât în mediu
uscat, cât şi în mediu umed;
Nehidraulici – se întăresc numai în aer uscat, iar după întărire nu rezistă la acţiunea apei.
Lianţii hidraulici
După natura lor pot fi:
a. cimenturi silicoase – cimentul Portland;
b. cimenturi aluminoase .
Lianţii nehidraulici pot fi:
a. naturali: argila; pământurile argiloase.
b. artificiali: varul; ipsosul; cimentul.
Se folosesc la prepararea mortarelor şi betoanelor, pentru elemente din beton armat.
MORTARE CU LIANŢI MINERALI
Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant, apă şi agregat mărunt, utilizate la asamblarea
pietrelor de construcţie într-un monolit (mortare de zidărie) şi întreţinerea unor suprafeţe (mortare de
tencuieli).
După natura liantului, mortarele obişnuite sunt: pe bază de var; pe bază de ciment; pe bază de ipsos;
pe bază de pământuri argiloase; pe bază de doi lianţi (var, ciment).
După rezistenţa la compresiune, mortarele pot avea mărcile: M4, M10, M25, M50, M100.
După consistenţă, mortarele pot fi: fluide, plastice şi vârtoase.
Materialele componente ale mortarelor sunt: componenţi principali (lianţi, apă, agregate şi nisipuri)
şi adausuri (plastifianţi, pigmenţi, substanţe impermeabilizatoare, substanţe de reglare a prizei,
substanţe active hidraulice.
Stabilirea compoziţiei este funcţie de domeniul de utilizare şi de marca mortarului.
BETOANE CU LIANŢI MINERALI
Betonul este o piatră artificială obţinută în urma întăririi unui amestec omogen de liant, apă şi
agregate (nisip, pietriş sau piatră spartă). Tipuri de betoane:
a) după densitatea aparentă în stare întărită la 28 zile:

betoane foarte grele (peste 2500 Kg/m3);
betoane grele (2201-2500 Kg/m3);
betoane semigrele (2001-2200 Kg/m3);
betoane uşoare (1000-2000 Kg/m3);
betoane foarte uşoare (sub 1000 Kg/m3).
b) după rezistenţa la compresiune, respectiv după clasa betoanelor întărite, betoanele pot fi de
clasele: Bc3,5; Bc5; Bc7,5; Bc10; Bc15; Bc20; Bc22,5; Bc30; Bc35; Bc40; Bc50; Bc60 (cifrele
indică rezistenţa medie minimă la compresiune în N/mm2);
c. după impermeabilitatea la apă, betoanele pot fi:P2, P4, P6, P8, P12, P16. (cifrele indică
presiunea maximă a apei la care rezistă epruvetele de beton);
d. după rezistenţa la îngheţ–dezgheţ (gelivitate), betoanele pot fi: G50, G100, G150.
e. după consistenţă: betoane vârtoase; betoane plastice; betoane fluide.
f. după destinaţie: betoane pentru construcţii civile şi industriale; betoane pentru construcţii
hidrotehnice; betoane pentru drumuri; betoane cu destinaţii speciale (antiacide, refractare,
decorative, izolatoare etc.)
PRODUSE DIN BETON
a. Produse din beton pentru zidării:
 blocuri mici din beton uşor – se execută pline sau cu goluri; se utilizează la
executarea pereţilor exteriori portanţi şi neportanţi;
 blocuri mici şi plăci din beton celular – structura celulară se obţine printrun
adaos de substanţe spumogene sau substanţe generatoare de gaz (gaz betoane);
se folosesc ca pereţi interiori şi exteriori ca strat termo şi fonoizolator pentru
pereţi, acoperişuri, camere frigorifice etc.
b. Produse din beton pentru drumuri:
 plăcile de pavaje – au formă pătrată, cu latura de 250-240 mm şi grosimea de
28-55 mm; sunt alcătuite dintr-un strat de rezistenţă şi un strat de uzură cu
suprafaţa plană şi cu striuri antiderapante; sunt folosite la pavarea trotuarelor,
a peroanelor, a halelor în general în locuri cu circulaţie de pietoni sau vehicule
uşoare;
 bordurile din beton – pot fi simple sau mozaicate;
 produse din beton pentru placaje – se folosesc la placarea suprafeţelor
orizontale şi verticale la interior;
 tuburi din buton – se folosesc la canalizări şi reţele de alimentare cu apă.

PRODUSE DIN AZBOCIMENT
a.
Plăci de azbociment – se fabrică sub formă de plăci plane mici, necolorate sau
colorate, de formă pătrată, plăci plane de dimensiuni mari sau plăci ondulate.
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b.
Tuburi din azbociment – folosite la reţelele de alimentare cu apă, de canalizare,
termoficare.
MATERIALE CERAMICE PENTRU CONSTRUCŢII
Masa ceramică este un amestec omogenizat de argilă şi nisip cu adaosuri de apă; masa ceramică se
toarnă în forme şi acestea crude sau uscate, se ard în cuptoare la temperaturi între 900 – 15000C.
a. Produse ceramice brute
Sunt materiale neglazurate care se fabrică din argile obişnuite sau refractare, având diametrul maxim
al granulelor de 5mm. Principalele produse :
materiale ceramice pentru zidării : cărămida masivă ( normală ) – 240x115x63;
cărămida cu găuri de uscare – 240x115x88;
materiale ceramice pentru placaj, folosite la placarea pereţilor exteriori şi interiori;
cărămizile pentru placaj pot fi cu faţă glazurată sau cu faţă neglazurată;
materiale ceramice pentru pardoseli, folosite la pardosirea holurilor, a birourilor, a
coridoarelor, a vestiarelor;
materiale ceramice pentru învelitori; din această categorie fac parte : ţiglele, olanele,
coamele; alte produse ceramice brute: granulitul ( folosit la prepararea betoanelor
foarte uşoare), tuburile de argilă arse.
b. Produse de ceramică fină; sunt realizate din argile curate, cu adaosuri bine omogenizate cu
suprafeţe bine finisate
După structura lor, pot fi : produse poroase (faianţă, teracotă) ; produse compacte
(semiporţelan, porţelan etc.).
LEMN ŞI PRODUSE DIN LEMN
Lemnul este un material de natură organică vegetală, furnizat din speciile de rădăcinoase şi
foioase
a. Produse din lemn brut : lemnul rotund pentru construcţii ( manelele, prăjinile ), buştenii pentru
piloţi
b. Produse semifinisate din lemn :
cheresteaua scânduri (grosimea maximă 24 mm, lăţimea 2 grosimea şi minimum 60
mm), dulapi (grosimea 28 mm, lăţimea 2 grosimi şi minimum 100 mm), grinzile
(grosimea 100 m, lăţimea
grosime) şipcile, riglele (grosimea
40 m, lăţimea 2
grosime);
furnirul – obţinut prin derularea lemnului rotund de foioase;
placajul – obţinut prin încleiere cu adeziv a unui număr impar de foi de furnir;
panelul – alcătuit dintr-un miez de şipci de lemn, acoperit pe ambele feţe prin încleiere
cu foi de furnir de bază; placajele celulare: formate dintr-un cadru de lemn, în interior
un miez de celule din elemente subţiri despărţitoare (şipci, lamele de furnir, placaj).

c. Produse finite din lemn; principalele produse sunt : scânduri fălţuite; duşumele cu lambă şi uluc;
parchetul.
d ) Produse obţinute prin valorificarea superioară a lemnului:
Plăci din aşchii de lemn (PAL) – obţinute prin prelucrarea la temperatură şi presiune
a unei mase lemnoase din aşchii de lemn aglomerate, cu adeziv sintetic;
Plăci fibrolemnoase (PFL) se obţin din fibre de lemn obţinute pe cale mecanică.
METALE ŞI PRODUSE DIN METAL
a. Metale feroase; din categoria metalelor feroase fac parte fierul şi aliajele lui, fonta şi oţelul. fonta
– este
un aliaj fier- carbon cu peste 1,7% carbon; oţelurile – sunt aliaje fier-carbon cu până
la
1,7% carbon, obţinute din fontă prin procedee metalurgice; oţelurile pot fi : oţelcarbon, oţeluri aliate.
b. Produse din oţel pentru construcţii metalice şi confecţii metalice profiluri laminate la cald:
oţel rotund, oţel semirotund, oţel pătrat, oţel lat, bandă
de oţel, tablă striată, tablă ondulată, oţel carbon, oţel T, dublu T, oţel U, tablă neagră
şi zincată, ţevi din oţel. . Produse din oţel pentru beton armat şi beton precomprimat
pentru armături la elementele de beton armat; din bare de oţel carbon obişnuit tip
OB37 cu diametru între 6 şi 40 mm, STNB (sârmă trasă netedă) cu diametrul de 3…10
mm, STPB (sârmă trasă profilată) cu diametrul de 3…10 mm, oţel beton cu
profil periodic: PC52, PC60 cu diametre între 6 şi 40 mm;
pentru beton
precomprimat; se folosesc produse din oţel: sârmă netedă trasă la rece (tip SBP I şi SBP
II) cu diametrul de 1….7 mm, sârmă apretată (tip SBPA I şi SBPA II) cu diametre de 3…7
mm, toroane produse din şapte fire împletite tip TBBu.
c. Produse din oţel pentru beton armat şi beton precomprimat
pentru armături la elementele de beton armat; din bare de oţel carbon obişnuit tip
OB37 cu diametru între 6 şi 40 mm, STNB (sârmă trasă netedă) cu diametrul de 3…10
mm, STPB (sârmă trasă profilată) cu diametrul de 3…10 mm, oţel beton cu profil periodic:
PC52, PC60 cu diametre între 6 şi 40 mm; pentru beton precomprimat; se folosesc
produse din oţel: sârmă netedă trasă la rece (tip SBP I şi SBP II) cu diametrul de 1….7
mm, sârmă apretată (tip SBPA I şi SBPA II) cu diametre de 3…7 mm, toroane produse
din şapte fire împletite tip TBBu.
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Principalele caracteristici

d. Metale neferoase şi aliajele lor folosite în construcţii: aluminiu, cupru, plumb, zinc.
e. Produse din metal pentru asamblări: şuruburi, buloane, scoabă, accesorii metalice
(balamale, broaşte, zăvoare, foraibăre, cremoane, opritoare)

LIANŢI BITUMINOŞI
a. Bitumurile – sunt produse de natură organică, cu compoziţie complexă, consistenţă de la fluidă la
solidă, în funcţie de temperatură;
b. Gudroane şi smoală
gudroanele se obţin la distilarea uscată a cărbunelui ca reziduri; smoala
se obţine prin distilarea funcţională a gudroanelor;
c. Soluţii bituminoase – se obţin prin dizolvarea bitumului topit în benzină;
d. Emulsii bituminoase – sunt dispersii de particule fine de bitum în apă, realizate în prezenţa unui
emulgator şi prin agitare puternică;
e. Suspensii bituminoase – se obţin suspensii de bitum filerizat prin amestecarea pastei de var (filer
) cu bitum moale- subif;
f. Celochitul se obţine prin amestecarea subifului cu fibre celulozice;
g. Masticuri bituminoase – sunt amestecuri de bitum topit şi fibre uscate ( pulberi de calcar, diatomit,
talc, cărbune, cenuşă de termocentrală, azbest, var stins etc.;
h. Mortare asfaltice – sunt amestecuri de mastic bituminos şi nisip care se aplică la cald, folosite la
îmbrăcăminţi rutiere cu trafic redus, la trotuare, la izolaţii hidrofuge;
i. Betonul asfaltic
este un amestec de mastic bituminos cu nisip şi criblură, utilizat la
îmbrăcăminţi rutiere cu trafic intens, trotuare, izolaţii hidrofuge.
MASE PLASTICE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢII
Materialele de construcţii din polimeri sintetici sunt materiale în componenţa cărora
intră substanţe macromoleculare naturale sau artificiale, cu sau fără substanţe de adaos. a.
Materiale din polimeri pentru pardoseli
covoare din PVC cu sau fără suport textil; covoare
din cauciuc sintetic cu sau fără inserţii textile; plăci
din PVC.
b. Materiale din polimeri pentru placaje
plăci din polistiren albe sau colorate – ca învelitori ai plăcilor de faianţa;
plăci din PVC – la pereţi şi tavane aparente.
c.
Materiale din polimeri pentru învelitori
plăci ondulate din plexiglas – folosite la luminatoare;
plăci plane, ondulate sau profilate din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă – folosite
la învelitori sau tavane;
învelitori.

foi din PVC plastificată – pot înlocui cartonul bitumat la

MATERIALE PENTRU IZOLAŢII
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a.
Materiale hidroizolante – protejează elementele de construcţii de acţiunea umidităţii
terenului, a apelor de adâncime etc. ; elementele de construcţie care se hidroizolează sunt : fundaţiile,
soclurile pereţilor, pereţii subsolurilor, pardoselile aşezate direct pe pământ, terasele etc. Materiale
pentru
hidroizolaţii : bitumuri; emulsii;
masticuri bituminoase; pânze bitumate; cartoane bitumate; împletituri din fibre de
sticlă bitumate; ţesături din fibre de sticlă bitumate; materiale pe bază de polimeri
(poliacetat de vinil, polietilena, policlorura de vinil).
b.
Materiale pentru termoizolaţii – au rolul de a asigura confortul termic în
clădire,
se aplică la terase, planşee peste subsol , pereţi etc.
Materiale pentru termoizolaţii:
mortare şi betoane (cu agregate uşoare cu fibre de azbest); materiale
ceramice (cărămizi, blocuri ceramice, şaibe);
materiale pe bază de sticlă, zgură şi roci silicioase (vată de sticlă, vată minerală, sticla
spongioasă, pâsla minerală); materiale din lemn (rumeguş, PAL ,etc.); materiale pe
bază de polimeri (spume pe bază de răşini sintetice, polistiren, etc.); materiale din
plută (pluta expandată, pluta bituminoasă, pluta aglomerată cu silicat de sodiu).
c.
Materiale pentru fonoizolaţii au rolul de a asigura confortul acustic în
încăperi
Materiale pentru fonoizolaţii: plăci din plută; plăci din cauciuc; pâslă; straturi
absorbante de vată minerală, pâslă minerală sau PFL.
MATERIALE PENTRU FINISAJE
a.
Materiale pentru zugrăveli şi vopsitorii 1. Lianţi pentru zugrăveli organici
: cleiul de oase,
cazeina, amidonul; anorganici : varul, cimentul, sticla solubilă.
2.
Lianţi pentru
vopsele uleiurile
vegetale-sicative;
uleiurile sintetice;
emulsiile; răşini naturale.
3. Pigmenţi naturali
oxizi de fier, de crom, de mangan, cretă, calcar.

b. Materiale

c. Materiale

4. Pigmenţi artificiali
minium de plumb, praf de
aluminiu, alb de zinc.
auxiliare
solvenţi (acetona, alcool, benzenul); diluanţi
(benzină, alcool); silicaţi (săruri de Pb, Mn, Ca);
plastifianţi (ulei de ricin, terebentină); materiale
de umplutură( creta, talc, humă, caolin); abrazivi;
săpunul folosit la prepararea unor grunduri.
de vopsitorie

1. grunduri – amestecuri de pigment sau materiale de umplutură în ulei sau lac;
2. lacuri – pe bază de răşini naturale, pe bază de ulei, pe bază de polimeri etc.;
3.
emailuri emailuri de ulei, emailuri de nitrat de celuloză; 4.
vopsele:
vopsele de apă ( zugrăveli );
vopsele pe bază de ulei sicativ;
vopsele pe bază de polimeri;
vopsele pe bază de cazeină; vopsele
pe bază de silicaţi.
d. Materiale pentru tapete
Tapetele sunt fâşii subţiri de material folosite la finisarea pereţilor şi a tavanelor.
Ele pot fi:
tapete de hârtie – nelavabile;
tapete semilavabile – aplicarea pe un suport de hârtie a unei pelicule de
poliacet de vinil;
tapete din pânze şi mătase
decorativă – nelavabile.
e. Adezivi şi chituri
1) Adezivii: sunt materiale de natură organică sau anorganică folosite la lipirea între
ele a diferitelor
materiale adezivi pe bază de gelatină: cleiuri de tâmplărie, cleiuri de
oase; adezivi pe
bază de cazeină; adezivi pe bază de polimeri; adezivi pe bază de
bitum.
2) Chiturile: sunt mase fluide sau în parte compuse din adezivi
şi pulberi
minerale
(cretă, ocru, ghips)
Tipuri de
chituri:
chit pentru tâmplărie : din ulei de in, făină de lemn, cretă sau
ghips; chit de geamuri: ulei vegetal + praf de cretă; chit pe bază de
silicat de sodiu (cu miniu de Pb); chit pe bază de bitum – la
etanşarea rosturilor; chit pe bază de polimeri – chituri epoxidice,
chituri poliesterice.
PRODUSE DIN STICLĂ UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢII
a. Produse din
sticlă pentru ferestre şi luminatoare
geamuri trase la clădiri;
geamuri riglate – la luminatoare, magazine; geamuri
ornament – la pereţi despărţitori, luminatoare;
geamuri armate – la balcoane, la parapeţi de scări;
geamuri profilate (profilit) – la învelitori, luminatoare.
b. Produse
din sticlă pentru lucrări de protecţie şi finisaj plăci din sticlă opaxit – la
placarea
pereţilor interiori, înlocuind faianţa; plăci din sticlă cristalizată – utilizate la
placarea
pereţilor şi la pardoseli; plăci din sticlă mozaic – utilizate la placarea pereţilor
sub formă
de mozaicuri
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şi desene.
c. Produse din sticlă pentru planşee şi pereţi luminoşi
 plăcile de tip R (rotalit) pe faţa superioară are striuri antiderapante, pe faţa
interioară este concava iar feţele laterale sunt adâncite pentru monolitizări; pentru
planşee plăcile se aşează cu faţa concavă pe cofraj, între ele 3 cm spaţiu în care se
montează bare de armătură şi se
monolitizează cu beton preparat cu
agregat fin – astfel se realizează planşee
luminoase;
PLĂCI ROTALIT
1 - armătură; D - diametru; g grosime

 plăcile din sticlă pentru pereţi – se execută prin presarea în mai multe
sortimente : nevada monoconcavă şi nevada biconcavă; se folosesc la realizarea
pereţilor luminoşi, a faţadelor, a peroanelor, a pasarelelor ;
 geamuri dublu termoizolant (termopan)
se obţin din două foi de geam
aşezate la distanţă cu ajutorul unui distanţier de sticlă sub forma unei rame
continue; se foloseşte la executarea unor pereţi la construcţii civile, industriale şi
socio-culturale;
 ţiglele din sticlă – se produc prin presare sub formă de ţigle solzi, ţigle profilate;
 tuburi şi ţevi din sticlă
cablurilor telefonice.

se produc prin laminare; se folosesc la protecţia
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PLANURI PENTRU CONSTRUCŢII
UTILIZAREA STANDARDELOR ÎN ÎNTOCMIREA PLANURILOR
Desenul tehnic este reprezentarea grafică plană a unei concepţii tehnice după anumite norme şi
reguli stabilite.
Scopul desenului tehnic este acela de a reprezenta obiecte din spaţiul tridimensional pe foaia de
hârtie, astfel încât reprezentarea obţinută să descrie complet, ca formă şi dimensiuni, obiectul însuşi.
Pentru a putea citi şi executa desene tehnice care la rândul lor să poată fi citite de oricine, indiferent
de limba pe care o vorbeşte, este necesar să existe un limbaj specific. Limbajul grafic al desenului
tehnic este necesar pentru a face legătura între doi oameni care (poate) nu se întâlnesc, proiectant şi
executant sau proiectant şi utilizator.
Proiectarea şi executarea în condiţii tehnice identice a unor piese de maşini de utilizare generală a
impus adoptarea unor norme, prescripţii şi reguli privind proprietăţile materialelor, dimensiunile
pieselor, conţinutul unor documentaţii etc. asigurate prin standarde de stat româneşti
(STAS sau SR), convenţii, normele interne (NI) şi internaţionale (ISO), norme europene (EN).
Elemente de standardizare
În desenul tehnic, standardizarea reprezintă activitatea tehnico-ştiinţifică organizată, desfăşurată în
scopul sistematizării convenţiilor de reprezentare, a proiectării formei şi dimensiunilor pentru
realizarea produselor.
Standardul este un document legal şi obligatoriu. Fiecare standard cuprinde următoarele informaţii:
– indicativul format din siglă şi numărul standardului; –
anul ultimei ediţii (ediţia în vigoare); – titlul.
Exemple de standarde:

2.

ELEMENTE DE BAZA în DESENUL TEHNIC
Linii
În desenul tehnic, liniile reprezintă ―alfabetul‖ necesar citirii desenului. Conform STAS 10384, se folosesc patru tipuri de linii (linie continuă, linie întreruptă, linie punct, linie două puncte) şi
două clase de grosime (linie groasă, linie subţire).

În tabel se prezintă cazurile de utilizare generală a diferitelor tipuri de linii.

REPREZENTARE EXEMPLE DE

Formate
Formatul reprezintă spaţiul delimitat pe coala de desen pentru decuparea copiei desenului original.
S-au stabilit două tipuri de formate: formate normale şi formate derivate. Pornind de la formatul A4,
ca modul, se stabilesc formatele normale A3, A2, A1, A0 şi se notează în desen prin simbolul
formatului urmat, în paranteze, de dimensiunile axb.
De exemplu: A0(841x1189), A1(594x841) ş.a.m.d.

Formatele derivate pot fi, de exemplu: A3x3 (420x891), A3x4(420x1189), A4x3(297x630),
A4x4(297x841), A4x5(297x1051).

Elementele grafice obligatorii ale formatului sunt:
chenar,
fâşie de îndosariere,
conturul exterior al indicatorului,
reperele de centrare

Indicatorul
Indicatorul serveşte la identificarea desenului şi a modificărilor operate pe acesta. El se aplică pe
fiecare desen de execuţie, respectiv pe fiecare din planşele ce îl compun.

Indicatorul se amplasează în colţul din dreapta al desenului, pe baza formatului şi alipit de
chenar.
Forma şi dimensiunile indicatorului sunt conform figurii.

Completarea căsuţelor indicatorului se face astfel:
(1), (2) numele respectiv semnătura persoanei care a proiectat, desenat, verificat, aprobat desenul,
(3) scara sau scările la care a fost executat desenul (ISO 5455),
(4) simbolul/simbolurile rugozităţii (ISO 1302),
(5) simbolul de dispunere al proiecţiilor (ISO 128),
(6) simbolul sau denumirea materialului precum şi standardul referitor la acesta, (7) simbolul şi
dimensiunile formatului (ISO 5457),
(8) unitatea/unităţile de măsură ale dimensiunilor liniare (altele decât mm),
(9) numărul planşei/numărul total de planşe,
(10) numele instituţiei,
(11) denumirea desenului,
(12) numărul de înregistrare sau identificare al desenului.

Tabelul de componenţă

Scări utilizate în desenul tehnic

Desenele tehnice se executa intotdeauna la scară.
Prin scara unui desen se intelege raportul dintre dimensiunile liniare masurate pe desen şidimensiunile reale ale
obiectului reprezentat.
Aceasta inseamna ca o unitate de masura mai mica pe hârtie reprezintă o unitate de măsura mai mare în realitate
sau invers. Măsura lungimii de pe desen se transpune într-o dimensiune în proiect. Dispozitivele de măsurare
pot include linia, ruleta, metrul, etc.
Există mai multe scări, iar alegerea uneia dintre ele depinde de cât de detaliat va fi desenul respectiv. Dacă am
face un desen tehnic la dimensiunea reală a proiectului, am avea nevoie de o coală de desen imensă. Din acest
motiv folosim desenele la scară pentru a putea reprezenta obiecte mari pe dimensiuni acceptabile. Există mai
multe scări ce se pot utiliza şi care sunt reprezentate în diferite moduri.
De regulă, desenele tehnice indică scara ce a fost utilizată pentru efectuarea desenului în caseta de titlu. Uneori
scara este reprezentată printr-un raport şise descrie ca fiind de 1:25 sau 1:100 ceea ce inseamnă că o unitate de
pe desen este reprezentata de 25 sau 100 de unităţi în realitate. Scarile de reprezentare se aleg conform
tabelului.
marire

Scari de:

marime naturala
micsorare

2:1
5:1
10:1
1:1

20:1
50:1
100:1

1: 2
1: 5
1:10

1: 20
1: 50
1:100

1: 200
1: 500
1:1000

1: 2 000
1: 5 000
1:10 000

1: 20 000
1: 50 000
1:100 000

In afara acestor scari se mai admite folosirea urmatoarelor scari cu destinatie speciala:
1: 2,5 – cand este necesara folosirea completa a campului
desenului; - 1: 15 – pentru desen de constructii metalice sau navale 1: 250; 1: 2500 şi1: 25 000 pentru planurile de harti.
Scara de reprezentare se va alege astfel incat să se obtina o reprezentare cat mai clara a obiectului
reprezentat.

o

d

ÎNTOCMIREA PLANURILOR
Cotarea Cotarea reprezinta înscrierea pe desen a dimensiunilor necesare executării şi funcţionării
unei piese (SR ISO 129:1994). Clasificarea cotelor:
 După rolul lor în funcţionarea piesei:
 cote funcţionale (F), esenţiale pentru funcţionarea piesei;
 cote nefuncţionale (NF), care nu sunt esenţiale pentru funcţionarea piesei, dar sunt esenţiale
pentru executarea ei;
 cote auxiliare (Aux), cu caracter informativ, care decurg din alte valori indicate pe desen şi care
se indică între paranteze.
Tipuri de cotare
 Liniara
– Include cotarea orizontala, verticala, aliniata, rotita, prin coordonate, tehnologica, în linie
 Radiala
 Unghiulara
Elementele cotarii
 Linii de cota(dimension line)
 Linii ajutatoare de cota(extension lines, projection lines, witness lines)
 Sagetile (symbols of termination or termination)

 Cotele(dimendion text)
 Linii de indicatie (leader)
 Marca de centru –o mica cruciulita ce marcheaza centrul cercului sau arcului

Liniile ajutătoare indică punctele sau planele între care se prescrie cota, ele putând
servi şi la construirea punctelor necesare pentru determinarea formei geometrice a
obiectului reprezentat
Linia de indicaţie se utilizează pentru a preciza pe desen elementul la care se referă o
notare convenţională sau o cotă care din lipsă de spaţiu nu poate fi înscrisă deasupra
liniei de cotă.
Cota reprezintă valoarea numerică a dimensiunii elementului cotat,
înscrisă pe desen direct sau printr - un simbol literal, în cazul desenelor ce cuprind
tabele de dimensiuni. Ea este însoţită, când e cazul, de simboluri, cuvinte sau
prescurtări care sunt necesare pentru precizarea elementului cotat.
PRELUCRAREA MATERIALELOR

Organizarea locului de muncă
Prepararea mortarului şi a betonului se va face mecanizat cu ajutorul malaxoarelor de mortar şia
betonierelor . Se vor respecta Normele de protectia muncii cu caracter general specificate I
Normativele specifice de securitate a munci pentru beton , beton armat.
Transportul mortarului şi betonului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de mortar ,
respectiv masini de tencuit .

Este interzisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare la malaxoare precum şide cupa
ridicată .Este interzis introducerea mainilor sau a unor unelte în toba betonierei .
Materialele trebuie astfel depozitate incat ele să nu impiedice accesul şioperaţiile de transport . La
locul de munca cursanţii trebuie sa-şi organizeze activitatea urmarind ca :
Zona de lucru:
- să asigure camp vizual suficient;
- să asigure libertate în miscare;
- să ofere o pozitie comoda;
- să permita luarea tuturor masurilor de protectie a muncii.
Zona de depozitare
- să fie amplasata astfel incat să puna la dispozitia executantilor cele necesare în deplina securitate
impotriva accidentelor de munca.
Zona de circulatie
- să se afle la marginea zonei de depozitare , opusa zonei de lucru .
Aprovizionarea , sortarea şi pregătirea materialelor pentru lucrări de preparare a mortarelor
Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant , nisip şi apă care se intăresc prin pierderea
apei , fie hidraulic , în fucţie de natura liantului intrebuinţat . Intr-un mortar , partea activă este
liantul iar partea inertă este nisipul .
Nisipul este materialul granulat cu granulaţie de cel mult 7 mm , putând fi natural sau obţinut prin
concasarea rocilor .
Lianul se alege după :
 natura pietrei de construcţie ,
 locul piesei în construcţie
 solicitările la care va fi supusă piesa în timpul exploatării
La piesele de zidărie aflate permanent în aer executate cu pietre de construcţie poroase ( cărămizi )
, se foloseşte un liant nehidraulic , deoarece el se poate intări prin pierderea apei . Dacă zidăria se
execută din pietre compacte , naturale sau artificiale , atunci se foloseşte un liant hidraulic , care se
intăreşte şi în prezenţa excesului de apă de amestec , fără a fi necesară uscarea .
Materiale utilizate la lucrări de construcţii :
Aprovizionarea , sortarea şi pregătirea materialelor pentru lucrări de preparare a betonului
simplu şi beton armat .
Betonul este o piatră artifială alcătuită dintr-un amestec de piatră şinisip legate prin intermediul
unui material de legătură numit liant , care de obicei este cimentul – sub forma de pastă de ciment .

Betonul se prezintă sub două forme :
- betonul proaspăt aşa cum rezultă din preparare ;
- betonul intărit care rezultă după ce pasta de ciment a făcut priză şi s-a
intarit La stabilirea compoziţiei betonului treuie respectate prevederile din proiect
referitoare la :
Clasa betonului , tipul de ciment , tipul de aditivi , raportul apă – ciment (A/C ) , dozajul
minim de ciment , desimea armăturilor , mărimea granulei maxime a agregatelor ,
lucrabilitatea necesară la punerea în operă şi tehnologia de punere în operă .
Tipul de ciment se stabileşte ţinând seama de : condiţiile de exploatare ( elemente de
construcţii care au condiţii normale expuse la ingheţ , expuse agresivităţii apelor naturale ,
etc . ) ; condiţiile de executie şi tehnlogia adoptată ( condiţii de lucru normale , executate pe
timp friguros , betoane executate în confraje glisante ) ; clasa betonului .
Valoarea raportului apă-ciment ( A/C ) este în functie de clasa betonului şi de gradul de
omogenizare realizat la prepararea betonului .
Valoarea maximă a raportului apă – ciment este cuprinsă intre 0,30 ( beton de clasaBc50) şi0,70 (
beton de clasa Bc10 )
Dozajul de ciment în cazul betoanelor armate nu trebuie să fie mai mic de 240 Kg/mc de beton
.
Mărimea granulei maxime a agregatelor se stabileşte în funcţie de dimnsiunile elementelor
de construcţie , respectându-se condiţiile :
- Ǿ max ≤ 1/3 din grosimea placilor ;
- Ǿ max ≤ 1/5 din dimensiunea minima a elementelor ;
Lucrabilitatea betonului la locul de punere în operă se stabileşte ţinând seama de tipul de elemente
de construcţii , de mijlocul de transport al betonului ( autobasculantă, autoagitator) şi de utilizarea
aditivilor superplastifianţi .
Aprovizionarea, sortarea şi pregătirea materialelor pentru lucrări de zidărie simplă
Zidăriile sunt lucrări de construcţie alcătuite din materiale ( cărămizi , blocuri mici prefabricate ,
piatră naturală , etc ) care sunt aşezate în zid respectând anumite prescripţii tehnice , şi sunt legate cu
mortar , prin a cărui intărire se obţine un element rezistent care se comportă ca un tot unitar monolit
, ca şi cum zidul ar fi dintr-un singur material .
Aprovizionarea , sortarea şipregătirea materialelor pentru lucrări de tencuieli . Tencuielile
sunt straturi de mortar care acoperă suprafeţele elementelor de construcţie brute ( nefinisate ) şi care
după un anumit interval de timp se intăresc devenind rezistente . Tencuielile se execută în urmatoarele
scopuri:
- pentru a proteja materialele din care sunt executate zidurile şi alte elemente de
construcţie;
- pentru a acoperi toate neregularităţile pereţilor şi tavanelor şi a le da o formă estetică;

- pentru a crea suprafeţe netede ce se intreţin uşor şi care asigură condiţii igienice
corespunzătoare.
Tencuielile interioare şi exterioare se clasifică astfel :
După natura suprafeţei pe care se aplică pot fi:
- tencuieli pe suprafeţe de cărămidă;
- tencuieli pe suprafeţe de beton şi pe suprafeţe de zidării de piatră.
Dupa modul de finisare:
- tencuiel brute;
- tencuieli obişnuite drişcuite;
- tencuieli sclivisite;
- tencuieli gletuite;
- tencuieli decorative;
După materialul din care se prepară mortarul:
- tencuieli cu mortar de var gras;
- tencuieli cu mortar de var şi ciment; - tencuieli cu mortar de ciment;
- tencuieli cu mortar de var şi ipsos; - tencuieli cu materiale special. După destinaţiile
speciale pot fi:
- tencuieli impermeabile; - tencuieli antiacide; - tencuieli acustice.
Prepararea mortarului respectând ordinea
Operaţiilor tehnologice folosite
Norme specifice de protectia muncii la prepararea mortarului
Accesul elevilor pe sub cupa betonierei este interzis cand ea este ridicată şi nefixată în această pozitie
. Curăţirea tobei betonierei , intretinerea sau repararea acesteia este permisă numai dupa completa
oprire a maşinii şi deconectarea ei de la sursa de curent electric. Terenul din raza zonei de lucru a
betonierelor , inclusiv căile de acces , trebuie menţinute în stare de curăţenie şi să nu fie blocate.
Roabele, containerele , găleţile cu care se transportă mortarul trebuie să fie în stare corespunzătoare,
ceea ce se verifică la începutul lucrului .Schelele şi eşafodajele trebuie să aibă o podină continuă cu
latimea de cel putin 1,20 m , imprejmuită cu balustrade .Golurile de pe podină trebuie acoperite în
timpul lucrului .
Mortarele sunt amestecuri omogene de liant, nisip (agregat mărunt) şi apă.
Într-un mortar, partea activă este liantul sub formă de pastă, iar partea inertă este nisipul.
Clasificarea mortarelor
1. După domeniul de utilizare :
Mortare de zidărie care se folosesc la legarea cărămizilor sau a diferitelor pietre de
construcţie în vederea alcătuirii unei zidării

Mortare de tencuială care aplicate în una sau mai multe straturi, servesc la protejarea
şiînfrumuseţarea construcţiilor.
2. După natura liantului :
Mortare pe bază de var (mortarele de var : de var-ipsos şi de var-ciment). Mortarele
de var şivar-ipsos sunt pentru interior , iar cel cu ciment pentru exterior. Mortare pe
bază de ciment ( mortarele de ciment, ciment-var şi de ciment-argila) sunt mortarele cu
marca mare şi se folosesc la exterior, la medii cu umiditate mare. Mortare pe bază de
ipsos (mortare de ipsos şi de ipsos-var) sunt mortarele care se folosesc la interior.
Mărcile mortarelor sunt considerate rezistente la compresiune dupa 28 de zile de la preparare, cu
excepţia mortarului de var la care marca este considerată rezistenţa la compresiune la 90 de zile de la
preparare.
Mărcile de mortare utilizate frecvent în constructii sunt :
M4T- este marca de mortar pe bază de var ; prepararea se face : var pastă+nisip+apa şi
se foloseşte în maxim o oră.
M10- var-ciment, var pastă+ciment+nisip+apă numai pentru tencuieli interioare.
M25Z ciment-var pentru zidarie.
M25T- pardoseli
M50-ciment-var
M100- ciment (şapă) utilizat la terase/ pardoseli
Utilizare :
Mortare de tencuiala pentru interior şiexterior, aplicabile pe toate tipurile de stratsuport
(beton, zidărie), reparaţii, restaurări.
Mortare de zidărie (cărămidă, BCA, blocheţi beton).
Mortare de şape şi îmbinări de dale.
Mortare pentru îmbinare ţigle, teracotă sau beton.
Prepararea manuală a mortarelor
Varul pentru construcţii ( var gras sau aerian) se foloseşte sub formă de pastă în prepararea
mortarului pentru zidării sau tencuieli şi ca adaos plastifiant la betoane. Se foloseşte varul din groapă,
numai dupa minim 3 săptămâni.
Cimentul Portland este liantul cel mai întrebuinţat în construcţii, pentru prepararea betoanelor şi a
mortarelor. Se obţine din măcinarea fină a clincherului de ciment Portland cu un adaos de ghips pentru
reglarea timpului de priză. Clincherul de ciment Portland este obţinut din amestecul a trei părţi de
calcar şi o parte argilă, măcinate foarte fin şi arse la temperatura de 1450 de grade Celsius.
Prepararea betonului respectând ordinea operaţiilor tehnologice folosite.

Norme specifice de protectia muncii la prepararea betonului
Accesul elevilor pe sub cupa betonierei este interzis cand ea este ridicata şinefixata în aceasta pozitie
. Curătirea tobei betonierei , intreţinerea sau repararea acesteia este permisă numai după completa
oprire a maşinii şi deconectarea ei de la sursa de curent electric . Terenul din raza zonei de lucru a
betonierelor , inclusiv căile de acces , trebuie menţinute în stare de curăţenie şisă nu fie blocate.
Roabele , containerele , galeţile cu care se transportă betonul trebuie să fie în stare corespunzatoare
, ceea ce se verifică la inceputul lucrului .Schelele şi eşafodajele trebuie să aibă o podina continuă cu
lăţimea de cel putin 1,20 m , imprejmuită cu balustrade .
Golurile de pe podină trebuie acoperite în timpul lucrului .Inainte de inceperea turnării betonului se
controlează modul şi soliditatea de fixare şi consolidare a cofrajelor . Cand betonul se toarnă pe
suprafeţe care au o inclinare mai mare de 30º , elevii poartă centuri de siguranţă , legate prin frânghii
de elementele rezistente ale construcţiei . Nu se folosesc vibratoare defecte , carcasa vibratorului
trebuie să fie legată la pământ ,iar elevii trebuie să poarte ,in timpul lucrului cizme şi mănuşi
eletroizolante pentru joasă tensiune .
Prepararea betonului
Prepararea betonului constă în amestecarea componenţilor în scopul realizării unui produs cât mai
omogen , printr-o distribuire cât mai uniformă a agregatelor , a cimentului şi a apei în masa
amestecului de beton proaspat , astfel incât să nu existe zone care să conţină cuiburi de agregate fără
ciment sau pastă de ciment fără agregate .
In funcţie de proporţia de apă de amestec, betonul proaspăt poate fi mai vârtos sau mai fluid. Această
proprietate se numeşte consistenţa betonului .
Legată în parte de consistenţă este şi lucrabilitatea betonului. Un beton cu o bună lucrabilitate se
toarnă uşor în cofraje , umplându-le complet şi nu se dezamestecă în timpul transportului .
Dozarea componenţilor se realizează prin cântărire – pentru agregate şi ciment , cu dozatoare
automate şi cu contoare – pentru apa .
Amestecarea se realizează pe cale mecanică , utilizându-se două sisteme principale de mijloace de
malaxare : betoniere cu cădere liberă şimalaxoare cu amestec forţat .
BETONUL SIMPLU
COMPOZIŢIE. PROPRIETĂŢI. PREPARARE
Betonul este o piatră artificială de construcţie obţinută în urma întăriri unui amestec bine
omogenizat din agregate, lianţi (de obicei cimentul) şi apa, luate în anumite proporţii .amestecul de
liant şi apă formează o pastă care, în urma unor procese fizico-chimice, se întăreşte, transformânduse
într-o masă solidă (numită piatră de ciment), care leagă între ele granulele de agregat, dând astfel
betonului caracterul de monolit. În afara constituenţilor de bază, betonul poate să mai conţină şi
anumite adaosuri active sau inerte care-i îmbunătăţesc anumite proprietăţi. Iniţial, amestecul se
prezintă sub forma unei mase consistente, denumită beton proaspăt, care după întărirea pastei de
ciment se transformă într-o masă solidă denumită beton întărit sau beton simplu.

Betonul constituie unul din principalele materiale de construcţii, datorită avantajelor pe care
le prezintă: durabilitate, rezistenţe mecanice şi la foc, posibilitatea de a-şi modifica în limite largi
rezistenţa densitatea, conductivitatea termică etc., posibilitatea executării elementelor de construcţii
de orice formă turnate monolit sau ca prefabricate. Betonul folosit în construcţii este betonul de
ciment realizat cu cimentul silicios ca liant. Betoanele de ciment se folosesc ca betoane simple, pentru
elementele de construcţii care rezistă la compresiune, însă au rezistenţă mică la întindere.
La stabilirea compoziţiei betonului trebuie respectate prevederile din proiect referitoare la:
clasa betonului, tipul de ciment, tipul de aditiv, raportul apă-ciment (A/C), dozajul minim de ciment,
densitatea armăturilor, mărimea granulei maxime a agregatelor, lucrabilitatea necesară la punerea în
operă şi tehnologia de punere în operă.
Valoarea A/C este în funcţie de clasa betonului şi de gradul de omogenizare realizat la
prepararea betonului. Tipul de ciment se alege în funcţie de condiţiile de exploatare, de condiţiile de
execuţie, tehnologie adoptată, de clasa betonului.
Prepararea betonului. Procesul tehnologic de preparare a betonului cuprinde următoarele
etape: stabilirea compoziţiei betonului, dozarea componenţilor betonului şi amestecarea betonului.
Agregatele şi apa se dozează prin cântărire, iar când nu există mijloace de cântărire se pot folosi cutii
etalonate pentru agregate, pentru ciment se foloseşte sacul sau cutii etalonate, iar pentru apă recipiente
gradate.
Prepararea constă în amestecarea componenţilor în scopul realizării unui produs cât mai
omogen printr-o distribuire cât mai uniformă a agregatelor, a cimentului şi a apei în masa amestecului
de beton proaspăt astfel încât să nu existe zone care să conţină cuiburi de agregate fără ciment sau
pastă de ciment fără agregate. Prepararea betonului se face atât manual cât şi mecanizat.
În condiţiile executării industrializate a lucrărilor de beton monolit, prepararea betonului are
loc în centrale şi în staţii de beton.
Centralele şi staţiile de betoane sunt instalaţii complexe, alcătuite dintr-un ansamblu de utilaje
şi maşini care execută următoarele operaţii: dozarea şi transportul componenţilor betonului,
amestecarea, descărcarea şi încărcarea betonului în mijloacele de transport.
Dintre cele mai utilizate unităţi de preparare centralizată a betonului sunt: staţia de beton
semiautomată în două trepte, cu productivitate de 35 m3 beton/oră; centralele CEDOMAL 50 cu o
productivitate de 50 m3/oră; centrale de beton mobile cu două trepte, cu productivitate de
15000…30000 m3/an, centrale de beton într-o singură treaptă, cu productivitate de 60000….90000
m3/an. În toate aceste unităţi, operaţiile de dozare şi amestecare a componenţilor sunt automatizate.
Prepararea manuală a betonului se aplică la lucrări de mică importanţă, prin amestecarea
nisipului cu cimentul şi cu pietrişul. După obţinerea unui amestec omogen se introduce treptat apa,
până la obţinerea unui beton de consistenţă dorită.
Prepararea mecanizată a betonului – se execută cu ajutorul betonierelor, care asigură
realizarea unui amestec omogen într-un timp relativ scurt.

Betonul se amestecă pe cale mecanică, folosind betoniere cu amestecare forţată sau betoniere
cu cădere liberă. În cazul utilizării agregatelor cu granule mai mari de 40 mm se folosesc numai
betoniere cu cădere liberă.
Atât betonierele cu cădere liberă cât şi cele cu amestecare forţată au capacitatea de 250 l şi
500 l fiind echipate cu contor de apă comandat de un ventil cu deschidere rapidă. La betonierele cu
cădere liberă în toba de amestec există palete care ridică materialul până la un nivel, de unde îl
eliberează, iar acesta în cădere, se încrucişează cu cel în curs de cădere realizându-se amestecul. La
betonierele cu amestecare forţată materialul este împins de paletele în mişcare pe traiectorii care se
încrucişează, realizându-se un flux continuu de amestecare. Betonierele se comandă prin butoane de
la un tablou central. Betoniera se încarcă astfel: se introduce iniţial în tobă circa 15% din cantitatea
de apă, apoi se introduc simultan agregate, ciment şi resturi de apă. Când se încarcă cupa, cimentul
se aşează între straturile de agregate; pentru betonierele cu amestecare forţată se recomandă ca
cimentul să fie introdus direct în toba betonierei cu ajutorul unui şnec.
Durata de amestecare va fi de cel puţin 45 s şi se prelungeşte în următoarele situaţii: utilizare
de aditivi sau adaosuri, perioadă de timp friguros, utilizare de agregate cu granule mai mari de 31
mm, betoane cu lucrabilitate redusă.
Se va evita golirea betonierelor direct în mijlocul de transport, folosindu-se pentru aceasta buncăre
intermediare, cu capacitate egală cu maximum trei şarje. Buncărele intermediare trebuie complet
golite de beton, curăţindu-se pereţi de cel puţin două ori într-un schimb; nu se admite menţinerea
betonului în buncăr mai mult de ½ oră. Durata de încărcare cu beton a unui mijloc de transport nu
trebuie să depăşească 25 de minute.
TRANSPORTUL BETONULUI
Transportul betonului între locul de preparare şi cel de punere în operă cuprinde: transportul
orizontal la distanţe mari până la obiect şi transportul în cadrul obiectului la distanţe scurte.
Transportul betonului de la locul de preparare la locul de punere în operă trebuie să se
efectueze în minimum de timp şi cu manipulări (încărcări, descărcări) minime.
Mijloacele de transport folosite trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite scurgerea laptelui de
ciment. Pe timp de arşiţă sau ploaie, mijloacele de transport trebuie să fie acoperite. Mijloacele de
transport trebuie curăţate cu jet de apă cel puţin de două ori pe schimb precum şi la întreruperea
lucrului.
Transportul betonului poate fi intermitent sau continuu în funcţie de volumul total al betonului
care trebuie transportat şi distanţa de transport.
Transportul intermitent se face cu ajutorul roabelor, vagoanelor, buncărelor, remorcilor
tractate, autobasculante sau cu mijloace specializate (autoagitatoare) care amestecă pe tot parcursul
betonul gata preparat.
Transportul continuu se face cu ajutorul benzilor transportoare, pompelor şi conductelor
pentru beton, etc.
După nivelul la care se găseşte betonul proaspăt şi locul de punere în operă, transportul

betonului se face pe orizontală sau pe verticală;
a) Transportul pe orizontală se face cu următoarele mijloace:
 roaba, pe teren natural, sau pe planşee cu cofraje uşoare, pentru distanţe până la 40 m;
 vagonul, pe căi amenajate special, pentru distanţe până la 300 m;
 buncărul, pe căi amenajate, sistem folosit în special în fabricile de prefabricate;
 autoâncărcătorul, care este un mijloc mecanic mobil folosit pentru transportul betonului
în spaţii înguste;
 autocamioane basculante, pentru distanţe mari de transport pe orizontală (până la 1,5
km);
 autocamioane cu cisternă amestecătoare, cu capacitate de transport între 3 – 6 m3 beton
, acestea prezintă avantajul evitării pericolului de segregare;
 autobetoniere, care sunt utilaje pentru distanţe foarte mari şi care în timpul transportului
realizează şi amestecarea în continuare a betonului.
b) Transportul pe verticală se face cu:
 boburi, care sunt mici ascensoare de şantier care ridică la punctele de turnare vagonete,
tomberoane, buncăre etc.
 elevatoare cu cupă, realizate prin trecerea unui cablu mobil cu cupe pe 2 scripeţi
 macarale catarg, de fereastră, turn autopropulsate, care ridică vagonete, bene,
tomberoane, etc.
 pompe de beton, care permit transportul continuu şi uniform al betonului prin ţevi metalice
sau furtune de cauciuc, direct de la betoniere la tipare fără alte transporturi.
c) Transportul înclinat se realizează cu:
 transportoare cu bandă, (banda având lungimi de 3……30 m) sunt folosite pentru pante
până la 200;
 jgheaburi din lemn sau metalice, pentru pante până la 300;
 tuburi din lemn sau burlane metalice, folosite pentru reducerea înălţimi de turnare a
betonului.
PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI
Punerea în operă a betonului cuprinde ansamblul operaţiilor tehnologice de betonare propriuzisă, care asigură realizarea diferitelor elemente de construcţie din beton în conformitate cu forma,
dimensiunile şi condiţiile de calitate prevăzute în proiect. Punerea în operă a betonului cuprinde
următoarele faze principale de lucru:
pregătirea turnării betonului; introducerea betonului în cofraje;
compactarea şi nivelarea (finisarea suprafeţelor libere ale
betonului).

Calitatea betonului depinde în mare măsură, de modul cum a fost efectuată turnarea acestuia.
Înainte de începerea turnării se execută lucrări pregătitoare de control şi verificare ale cofrajelor şi
utilajelor necesare preparării, transportării, turnării şi compactării betonului. Pentru o bună
desfăşurare a turnării betonului, trebuie verificată funcţionarea corectă a utilajelor pentru turnare şi
compactare şi asigurată apa, energia electrică şi accesul. Turnarea betonului constă în introducerea şi
răspândirea acestuia direct sau prin dispozitive ajutătoare în interiorul spaţiului cofrat, astfel încât
acesta să fie umplut în întregime.
Betonul se toarnă în cel mai scurt timp după preparare (maxim 15 minute de la aducerea lui
la locul de punere în operă) pentru a nu depăşi timpul de începere a prizei ţinând cont şi de operaţiile
de
compactare şi netezire. La turnare este necesar să se respecte următoarele reguli: trebuie
păstrată consistenţa prevăzută pentru betonul respectiv; înălţimea de turnare a betonului
nu
trebuie să fie mai mare de 3 metri, iar dacă totuşi se face trebuie să se ia măsuri speciale;
răspândirea betonului în cofraje să se facă cât mai uniform şi în grosimea necesară; nu se
admite descărcarea directă a betonului din bene în cofrajele elementelor ce se betonează;
descărcarea betoanelor din bene trebuie efectuată pe platforme special amenajate în
apropierea punctelor de turnare sau deasupra acestora;
nu se admite întinderea betonului prin tragere cu grebla sau azvârlirea cu lopata la distanţe
mai mari de 1,5 metri;
înainte de turnare betonul trebuie reamestecat până îşi recapătă omogenitatea (betonul
segregat nu va fi folosit);
la turnare se recomandă folosirea tuburilor închise, iar în cazul folosirii jgheaburilor acestea
trebuie prevăzute la capete cu pâlnii de minim 60 cm lungime pentru a asigura astfel
căderea verticală a betonului;
este interzisă strâmbarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia din proiect;
se va urmări cu atenţie acoperirea cu beton a armăturilor conform prevederilor
proiectelor;
în timpul betonării, muncitorii şi utilajul de transport vor circula pe punţi speciale care să
nu rezeme pe armături, fiind interzisă circulaţia directă pe armături;
în cazul în care apar deplasări sau deformări ale cofrajului betonarea se întrerupe
procedându-se la înlăturarea defecţiunii înainte de a începe priza betonului.
Compactarea betonului are o influenţă hotărâtoare asupra rezistenţei, omogenităţi, structurii
şi aspectului exterior al betonului. Betonul turnat trebuie compactat, pe de o parte, pentru a reduce
volumul golurilor din masa să şi a elimina o parte din apa de amestecare în exces, iar pe de altă parte,
pentru a umple perfect spaţiile dintre armături.
Compactarea se poate face manual sau mecanic. Procedeul de compactare se alege în funcţie
de: consistenţa betonului, forma elementului de construcţie ce se betonează, poziţia armăturii în
cofraj, curba granulometrică a agregatelor şi dimensiunea maximă a acestora.

Compactarea se consideră terminată în momentul în care la suprafaţa betonului apare un strat
subţire de lapte de ciment.
Mortare de zidărie. Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de lliant, nisip, apă, în care
sepot introduce adausuri active, substanţe cu caracter de plastifiant, substanţe care accelerează sau
întârzie priza, coloranţi.
După natura liantului de bază şi a adausurilor, mortarele pot fi:
Mortare pe bază de var- var simplu, var-cimet, var-ipsos. Mortare
pe bazăde cimet: cimet simplu, cimet-var, cimet-argilă. Mortare
pe bază de ipsos: ipsos simplu, ipsos-var.
Dozajele uzuale ale mortarelor folosite:
Tabelul 3.1.2
Dozajele pentru zidării
Dozajele pentru tencuieli
Părţi volume
Părţi volume
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var
175
130
1340
190
200 1340
(argila)
umiditati
peste
Ciment –
50
1
0,4
5
1
0,3
4
var
60%
245
105
1340
306
100 1340
(argila)
100
Ciment var
1
0,2
4
1
0,2
3
306
65
1340
408
65
1340
100
Ciment var
1
4
1
3
360
1340
Materiale utilizate pentru prepararea mortarelor
Nisipul, lianţii, aditivii
Nisipul, utilizat la moarte este cel care se găseşte în albia rîurilor, în cariere uscate . Au
mărimea cuprinsă între 0-7 mm, trebuie să fie aspru la pipăit, să fie curat .
Lianţii: hidraulici (cimenturile, varul pastă, varul praf, ipsosul de construcţii).

Aditivii: retargolul, aditiv întârzietor pentru mortare, cu acţiune asupra hidratării cimentului,
prelungind timpul de priză şi întârziind în prima fază procesul de întărire.
Apastop P, aplicat în mai multe straturi constituie o hidroizolaţie rigidă.
Materiale pentru lucrări de tencuieli
Agregatele: naturale (nisipul natural din râu, carieră), artificiale (fibre, nisipuri de zgură
granulară, deşeuri ceramice concasate, cenuşa de termocentrală), agregate speciale (piatră de mozaic,
sticlă pisată, terasit).
Lianţii: cimenturi, var pastă, praf, ipsos de construcţii, argilă, cenuşa de termocentrală.
Apa: potabilă ca şi în cazul mortarelor, obţinută de la reţeaua publică.
Adausuri pentru reglarea timpului de priză (întârzietori, acceleratori de priză), adaosuri plastifiante,
care măresc lucrabilitatea mortarelor, reduc consumul de apă, micşorează contracţiile
(calcar fin măcinat, nisip de cuarţ, argilă), DISAN, lignosulfatul de calciu, coloranţii, adezivii.
Preparearea mortarelor
Stabilirea compoziţiei mortarelor se face în funcţie de marca mortarului, felul lucrării,
lucrabilitatea mortarului, umiditatea mediului, condiţiile specifice regiunii şi construcţiei.
Un dozaj de mortar se înseamnă simbolic aşa cum se arată în tabel.
Sub forma 1:n, mortare obişnuite, simple şi 1:m:n, mortare mixte, unde: 1- partea din liantul
de bază, m-partea de adaos, n-partea de nisip.
Pentru toate mortarele, marca, este dată de rezistenţa la compresiune la 28 de zile de întărire în
condiţii standard, a unor cuburi cu latura 7,07 cm, cu excepţia mortarelor de var pentru care se ia
în considerare rezistenţa la compresiune după 90 de zile.
Prepararea mortarelor, se realizează manual sau mecanizat.
Prepararea manuală, se efectuează atunci când sunt necesare cantităţi mici de
mortar. Se foloseşte varniţa de mortar, confecţionată din scânduri de lemn.
Prepararea mecanizată se realizează atât pe şantier, în malaxoare speciale, cât şi în instalaţii
centralizate.
În ambele cazuri mortarul se prepară în malaxoare speciale pe principiul amestecării forţate.
La prepararea mortarelor trebuie să fie asigurate următoarele condiţii:
Dozarea exactă a părţilor componente a mortarelor.
Amestecarea îngrijită a mortarului
Verificarea consistenţei mortarului
Ordinea de introducere a materialelor în malaxoare este următoarea: apă, nisip, liant eventual
plastifiantul, amestecându-se continuu.
MORSIN – este un mortar sintetic, agrementat, care conţine praf de marmură cu granulaţie de până
la 1 – 2 mm, pe bază de polimer acrilic, utilizat la finisajele interioare şi exterioare, ale clădirilor de
locuit şi industriale. Morsinul se livrează în găleţi cu capac şi prezintă următoarele caracteristici:

rezistent la crăpături
rezistent la foc, îngheţ, ultraviolete
uniformizare excelentă
păstrarea culorii (este disponibil în 60 de nuanţe)
sunt lavabile (construcţiile spălându-se cu pompe de presiune)
Pe betoanele proaspete se aplică după 48-60 de ore, de la decofrare, durata de
uscare completă 24 de ore.

Instalaţie de şantier pentru prepararea
moratarului

Schema tehnologică a unei centrale
de mortar

TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
TENCUIELI, PLACAJE, PARDOSELI, ZUGRĂVELI, VOPSITORII, TAPETE
TENCUIELI UMEDE ŞI USCATE. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
Tencuiala - este un strat de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a unor elemente de construcţie,
având în general rol de protecţie, izolare termică, fonică, rol decorativ, igienic.
Clasificarea tencuielilor
După natura suprafeţelor pe care se aplică:
tencuieli pe suprafeţe de cărămidă tencuieli pe suprafeţe de beton, zidării de piatră După
modul de finisare: tencuieli brute, constituite dintr-un singur strat executat din mortar de
var gras, cu sau fără ciment
tencuieli obişnuite drişcuite
tencuieli sclivisite, executate din două straturi de mortar de ciment tencuieli
gletuite, din glet de var cu adaos de ipsos sau glet de ipsos

tencuieli decorative, cu faţa prelucrată
decorativ
După materialul din care se prepară mortarul:
tencuieli cu mortar de var gras tencuieli cu
mortar de var ciment tencuieli cu mortar de
ciment tencuieli cu mortar de var ipsos
tencuieli cu materiale speciale (terasit,
dolomit)
După destinaţiile speciale:
tencuieli impermeabile, se obţin prin sclivisirea feţei văzute cu mortar de ciment sau prin
introducerea în mortarul de ciment a unor substanţe care fac impermeabilă tencuiala
tencuieli antiacide, acustice
MORTARE PENTRU TENCUIELI
Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant, nisip, apă, în care se pot introduce adausuri active,
substanţe cu caracter de plastifiant, substanţe care accelerează sau întârzie priza, coloranţi.
După natura liantului de bază şi a adaosurilor, mortarele
pot fi:
Mortare pe bază de var-var simplu, var-ciment, var- ipsos.
Mortare pe bază de ciment: ciment simplu, ciment-var,ciment-argilă.
Mortare pe bază de ipsos: ipsos simplu, ipsos-var.

Dozajele pentru zidării

Părţi volume
Marcă

Dozajele pentru
tencuieli

Părţi volume
Cond. de

Tip de
mortar

mortar

folosire
DaN/m3 mortar

DaN/m3 mortar

Ciment

Ciment
Var pastă

Nisip

PZ 300

4

10

10

Var

Var ipsos

Ipsos

1

3

-

450

1340

-

PZ 300
1

4

Var pastă Nisip

3

-

390

1340

-

-

-

-

1

3

0,2

1

1

10

1

2

8

-

la umid.

123

130

1340

153

225

1340

-

sub 60%

1

1,5

7

-

135

280

1340

-

Var-ciment

Var-ciment

-

-

-

Ciment-var

1

0,7

7

1

1

6,5

-

(argila)

175

130

1340

190

200

1340

-

Ciment-var

1

0,4

5

1

0,3

4

-

(argila)

245

105

1340

306

100

1340

-

la umid.

1

0,2

4

1

0,2

3

-

peste 60%

306

65

1340

408

65

1340

-

1

-

4

1

-

3

-

25

50

100

100

Ciment-var

Ciment-var

360

-

1340

-

-

-

-

8
Materiale utilizate pentru prepararea mortarelor
Nisipul utilizat la moarte este cel care se găseşte în albia râurilor, în cariere uscate. Au mărimea cuprinsă
între 0-7 mm, trebuie să fie aspru la pipăit, să fie curat.
Lianţii hidraulici (cimenturile, varul pastă, varul praf, ipsosul de construcţii).
Aditivii (retargolul) - aditiv întârzietor pentru mortare, cu acţiune asupra hidratării cimentului, prelungind
timpul de priză şi întârziind în prima fază procesul de întărire.
Apastop P aplicat în mai multe straturi constituie o
hidroizolaţie rigidă.
1.3. MATERIALE PENTRU LUCRĂRI DE TENCUIELI
Agregatele: naturale (nisipul natural din râu, carieră), artificiale (fibre, nisipuri de zgură granulară, deşeuri
ceramice concasate, cenuşa de termocentrală), agregate speciale (piatră de mozaic, sticlă pisată, terasit).
Lianţii: cimenturi, var pastă, praf, ipsos de construcţii, argilă, cenuşa de termocentrală.
Apa: potabilă ca şi în cazul mortarelor, obţinută de la reţeaua publică.

Adausuri pentru reglarea timpului de priză (întârzietori, acceleratori de priză), adaosuri plastifiante, care
măresc lucrabilitatea mortarelor, reduc consumul de apă, micşorează contracţiile (calcar fin măcinat, nisip
de cuarţ, argilă), DISAN, lignosulfatul de calciu, coloranţii, adezivii.
Prepararea mortarelor
Stabilirea compoziţiei mortarelor se face în funcţie de marca mortarului, felul lucrării, lucrabilitatea
mortarului, umiditatea mediului, condiţiile specifice regiunii şi construcţiei.
Un dozaj de mortar se înseamnă simbolic aşa cum se arată în tabelul
Sub forma 1/n, mortare obişnuite, simple şi 1/m/n, mortare mixte, unde: 1- partea din liantul de bază, m partea de adaos, n - partea de nisip.
Pentru toate mortarele, marca, este dată de rezistenţa la compresiune la 28 de zile de întărire în condiţii
standard, a unor cuburi cu latura 7,07 cm, cu excepţia mortarelor de var pentru care se ia în considerare
rezistenţa la compresiune după 90 de zile.

Prepararea mortarelor, se realizează manual sau
mecanizat.

Prepararea manuală, se efectuează atunci când sunt necesare cantităţi mici de mortar. Se foloseşte varniţa
de mortar, confecţionată din scânduri de lemn.
Prepararea mecanizată se realizează atât pe şantier, în malaxoare speciale, cât şi în instalaţii centralizate.
În ambele cazuri mortarul se prepară în malaxoare speciale pe principiul amestecării forţate. La prepararea
mortarelor trebuie să fie asigurate următoarele condiţii:
Dozarea exactă a părţilor componente a mortarelor;
Amestecarea îngrijită a mortarului;
Verificarea consistenţei mortarului.
Ordinea de introducere a materialelor în malaxoare este următoarea: apă, nisip, liant eventual
plastifiantul, amestecându-secontinuu.
MORSIN – este un mortar sintetic, agrementat, care conţine praf de marmură cu granulaţie de până la 1 – 2
mm, pe bază de polimer acrilic, utilizat la finisajele interioare şi exterioare, ale clădirilor de locuit şi
industriale. Morsinul se livrează în găleţi cu capac şi prezintă următoarele caracteristici:
rezistent la crăpături;
rezistent la foc, îngheţ, ultraviolete;
uniformizare excelentă;
păstrarea culorii (este disponibil în 60 de nuanţe);
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sunt lavabile (construcţiile spălându-se cu pompe de presiune);
Pe betoanele proaspete se aplică după 48-60 de ore, de
la decofrare, durata de uscare completă 24 de ore.

Straturile tencuielilor obişnuite
Stratul de amorsaj (şpriţul), în grosime de 3 mm, aplicat pe suprafaţa suport pregătită şi
umezită în prealabil cu rolul de a asigura aderenţa la perete.
Grundul, este stratul de bază al tencuielii care se aplică pe şpriţul proaspăt întărit, în 1-2
reprize având grosimea de 10-20 mm, în funcţie de natura şi microgeometria suprafeţei suport.
Stratul vizibil (tinciul), se execută cu mortar preparat fin şi are ca scop să dea forma şi
aspectul definitiv al tencuielii

Tehnologia de execuţie a tencuielilor obişnuite
Tencuielile simple obişnuite sunt acele tencuieli la care suprafaţa tencuită trebuie să fie plană,
orizontală iar faţa văzută drişcuită.(fig. 3.7)
Procesul tehnologic de realizare a tencuielilor obişnuite
PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR, să fie rigide, curate, rugoase, rosturile zidăriei de
cărămidă se curăţă pe o adâncime de 1 cm, pentru a asigura o bună legătură. Înainte de aplicarea
mortarului, suprafeţele trebuie să fie stropite cu apă, pentru a nu se produce absorbirea excesivă a
apei din mortarul de tencuială

TRASAREA SUPRAFEŢELOR, de tencuit cuprinde două operaţii:
1)
PUNCTAREA. Constă în aplicarea pe suprafaţa de tencuit a unor martori din mortar,
astfel încât faţa lor să corespundă cu faţa nivelată a viitorului strat de grund. Pentru executarea acestor
martori (puncte de reper), la pereţi, la o distanţă de 20 cm, de la tavan şi 20 cm, de la peretele vecin,
se bate în rostul zidăriei un cui cu floare cuiului în afară 1. . 1, 5 cm. Pe floarea cuiului se ţine lipită
sfoara firului cu plumb, lăsând să atingă aproape de pardoseală, la 20 cm de pardoseală se bate alt cui
până ce capătul cuiului atinge sfoara, marcând astfel un alt punct de reper. Se repetă operaţia şi la
marginea cealaltă a zidului, în acelaşi mod se obţin şi repere intermediare în lungul sforii, la intervale
de 1-2 m. În jurul tuturor acestor cuie se aplică turte de mortar care corespund nivelului feţei
grundului, executate din acelaşi material cu grundul.
2)
EXECUTAREA STÂLPIŞORILOR (FÂŞII), între martorii astfel executaţi se
aplică fâşii verticale de mortar cu lăţimea 8-12 cm, nivelate cu un dreptar, prin mişcarea succesivă a
acestuia în sus şi jos, rezemat pe martori.
La trasarea tavanului se fixează în centrul camerei un mortar de ipsos de 1-1,5 cm grosime şi
de la acesta se face trasarea şi punctarea de martori cu dreptarul şi bolobocul, după care se trag fâşii
de mortar ca la pereţi
Dacă grundul se aplică în mai multe straturi, la mortarele pe bază de ciment sau ipsos, fiecare
strat trebuie aşternut după întărirea celui aplicat anterior, iar în cazul mortarelor de var, numai după
ce acesta a început să se albească. Intervalele de timp între straturile de tencuială aplicate separat
variază de la o oră la 48 ore, în funcţie de natura mortarului.
APLICAREA ŞPRIŢULUI
Este primul strat al tencuielii, şi are rol de a asigura o cât mai bună legătură între stratul suport,
şi straturile următoare de mortar.

Mortarul folosit pentru şpriţ trebuie să fie fluid de acelaşi tip cu mortarul de grund. La
suprafeţele de beton şi zidăria din piatră pentru şpriţ se foloseşte laptele de ciment, uneori cu un mic
adaos de nisip.
Stratul de şpriţ nu se nivelează, trebuie să rămână aşa cum a rezultat din aruncarea mortarului.
Pe suprafeţele cu rabiţ nu se aplică şpriţ, ci un strat suport pentru grund denumit şmir, executat din
mortar de var-ipsos sau var-ciment, cum este şi mortarul grundului.
APLICAREA GRUNDULUI
Este cel mai gros strat al tencuielii şi serveşte pentru acoperirea neregularităţilor suprafeţei de
tencuit. Mortarele folosite pentru grund vor fi mai consistente decât cele pentru şpriţ, respectiv 78
cm, în cazul aplicării manuale şi 9-12 cm, în cazul aplicării mecanizate.
Mortarul se întinde între stâlpişorii executaţi anterior, începând de jos în sus, se nivelează cu
dreptarul prin mişcări orizontale de dute - vino. Suprafaţa grundului astfel obţinută nu se nivelează,
trebuie să rămână aspră pentru a asigura aderenţa cu stratul vizibil.
La executarea grundului pe pereţii exteriori, pe timp călduros trebuie luate măsuri de
protecţie împotriva razelor solare şi vântului, prevăzând paravane pe schelele exterioare. Aplicarea
grundului se face manual sau mecanizat.
APLICAREA STRATULUI VIZIBIL (tinciul), este ultimul strat al tencuielii simple umede,
şi are drept scop, să dea forma şi aspectul definitiv.
Grosimea acestui strat este 2-4 mm. Mortarul pentru stratul vizibil este denumit, tinci şi se
prepară cu nisip fin cu granule până la 1mm diametru şi are consistenţa 12-14 cm. Înainte de aplicare
se recomandă trecerea mortarului printr-o sită cu diametrul ochiului de 1,5 mm.
Tinciul se aplică după uscarea grundului, începându-se întotdeauna cu tavanul şi continuânduse cu pereţii. Un grund complet uscat (vechi) se udă bine cu apă. Tinciul se aplică pe suprafeţe mici,
cu canciocul sau mistria, şi se întinde imediat cu drişca dreptar, într-un strat uniform, subţire cu
suprafaţa cât mai regulată.
După zvântarea uşoară a tinciului se procedează la netezirea cu drişca, operaţia făcându-se
stropind stratul aplicat cu apă, cu ajutorul bidinelei, ţinută în mâna stângă, şi frecând cu drişca ţinută
în mâna dreaptă, prin mişcări circulare. Suprafaţa netezită se verifică cu dreptarul, eventualele
neregularităţi se completează şi se netezesc.
O atenţie deosebită trebuie dată netezirii colţurilor şi muchilor intrânde şi ieşinde, pentru a
obţine linii perfecte, folosindu-se dreptare speciale de colţ. Pentru a preîntâmpina uscarea prea rapidă
şi apariţia fisurilor, stratul vizibil se protejează de soare şi vânt cu prelate şi saci.

TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A ALTOR TIPURI
DE TENCUIELI
Tencuieli sclivisite – se folosesc pentru tencuirea
încăperilor cu umiditate mare (băi, spălătorii, staţii de pompe, cămine). Se folosesc mortare de ciment
pentru grund, iar stratul vizibil se prelucrează cu pastă de ciment netezită cu drişca de oţel. La pereţii
silozurilor de beton armat stratul vizibil, se aplică direct pe betonul proaspăt realizat prin glisare, fără a se
mai aplica strat de grund.
Suprafeţele sclivisite se protejează de acţiunea vântului şi soarelui, şi se menţin în stare umedă cel puţin 7
zile, prin stropire cu apă, altfel fisurează din cauza contracţiilor datorate dozajului mare de ciment.
Tencuieli gletuite, gletul se aplică în încăperi în care este necesar un strat suport pentru realizarea unor
finisaje de calitate superioară (tapete, zugrăveli speciale). Se poate folosi glet de var,var-ipsos, glet de
ipsos, ipsos-var (format din mortar de grund pe bază de ciment-var). Pasta de glet se aplică foarte repede,
înainte de întărire pe suprafeţe de max.1mp.
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Grosimea stratului de glet, de 1-3 mm, se obţine prin 2-3 aplicări şi nivelări succesive.
Tencuieli decorative, sunt acele tencuieli care dau construcţiei un finisaj şi un aspect arhitectural deosebit.
Aspectul arhitectural al tencuielii decorative se obţine prin: compoziţia mortarului, modul de aplicare,
modul de prelucrare a feţei vizibile
Faţa vizibilă poate fi prelucrată cu diferite unelte când mortarul se găseşte în stare plastică, la început de
întărire sau întărit. Faţa văzută trebuie să rezulte uniformă pe toată suprafaţa ca aspect, desen culoare.
După modul de alcătuire tencuielile decorative pot fi: tencuieli decorative simple, stropite, de terasit şi
dolomit, de piatră artificială.

TENCUIELI USCATE
Tencuieli RIGIPS – sub formă de pulbere în vederea preparării sau în formă de pastă gata de utilizare,
panouri simple, cu vată minerală, polistiren, care constituie tencuială uscată, panourile având înălţimea
încăperii şi groase de 12, 5 cm. Tencuiala uscată nu se recomandă uscarea pereţilor umezi şi nici la
îmbunătăţirea izolaţiei termice sau fonice.
Sisteme de tencuieli interioare şi exterioare KNAUF, utilizate la pereţi din cărămidă, beton, blocuri
aglomerate lemnoase, b. c. a.
Materialul se găseşte ambalat în saci, sub formă de mortar uscat, pe bază de ipsos, aplicabil mecanizat cu
maşina de tencuit. Grosimea tencuielii 10-12mm. Materialul folosit pentru tencuielile exterioare este gata
preparat, în fabrică pe bază de ciment şi nisip, pentru aplicare manuală şi mecanică. Se poate aplica pe
suprafeţe din cărămidă, beton cu suprafeţe netede.
Tencuielile uscate pe profil metalic KNAUF, sunt compusedintr-un schelet metalic şi o placare simplă, fixată
prin şuruburi din plăci KNAUF. În spaţiul gol dintre pereţi şi tencuiala uscată, pe profil metalic se poate

introduce material fono-termoizolator, sau instalaţii (electrice, sanitare). Lianţii utilizaţi la tencuielile uscate
KNAUF sunt, ghips, var, ciment.

1.7. POLUAREA MEDIULUI
Omul a transformat natura sălbatică şi a utilizat-o în scopul creării unor condiţii de viaţă mai bune pentru el.
Intervenţia omului în biosferă şi exploatarea resurselor naturale i-a permis acestuia să creeze o civilizaţie
bazată pe industrie, prin care îşi satisface nevoilesocial-economice şi culturale. Industria produce, însă şi
reziduuri, deşeuri care sunt aruncate uneori la întâmplare pe sol sau în apele curgătoare. După natura
factorilor poluanţi se cunosc mai multe tipuri de poluare:
Poluarea cu pulberi (poluarea fizică) - pulberi de cărbune, pulberi de ciment
Pulberile de ciment, rezultate din activitatea în fabricile de ciment sunt purtate de curenţi de aer la distanţe
de câţiva km, o parte însemnată depunându-se la fel ca praful de cărbune. Întreg peisajul devine închis la
culoare, murdar şi respingător. Aceasta provoacă o schimbare gravă în psihicul oamenilor care trăiesc în
permanenţă sub ameninţarea murdăriei de care nu pot scăpa. Oamenii devin iritabili, mereu indispuşi şi se
îmbolnăvesc mai uşor.
Pulberile aşezate pe frunzele plantelor, îngreunează schimbul de gaze cu mediul înconjurător şi ca urmare
frunzele

îngălbenesc şi cad, iar plantele se usucă. Pentru evitarea poluării cu pulberi de ciment, cărbune, azbest, se
folosesc filtre care reţin o mare parte din aceste substanţe, încă de locul de producere, coşurile fabricilor. În
acelaşi scop se militează pentru introducerea unor tehnologii nepoluante, şi se perfecţionează tehnologiile
existente.
Poluarea sonică
Lupta împotriva zgomotelor, începe de la masa de
proiectare a construcţiilor. Astfel pentru reducerea zgomotelor produse (circulaţia rutieră, lucrări de
construcţii, avioane, trenuri, zgomote ale vecinilor), se realizează clădiri cu pereţi fonoizolanţi.
Protecţia mediului presupune următoarele:
Crearea unei industrii nepoluante;
Epurarea apelor folosite în industrie;
Captarea gazelor şi particulelor nocive emise de coşurile fabricilor;
Folosirea raţională a îngrăşămintelor chimice.

DEFECTE LA EXECUTAREA TENCUIELILOR
Pe suprafeţele tencuite pot apărea defecte datorate următoarelor cauze:
pregătirea necorespunzătoare a suprafeţelor care urmează a fi tencuite;
calitatea necorespunzătoare a materialelor folosite la prepararea mortarului;
executarea greşită a lucrărilor de tencuieli; greşeli la
executarea altor lucrări; întreţinerea sau exploatarea
necorespunzătoare a construcţiei.
Defectele care pot apărea sunt:
1. Coşcovirea tencuielii
Se datorează:
 nerespectării condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească suprafeţele ce
urmează a fi tencuite, (acestea pot fi prea netede sau nu au fost curăţate de: praf,
noroi, pete de grăsime);
 insuficienta udare a suprafeţei de zidărie sau de beton ( pentru pereţii exteriori care
sunt expuşi la soare şi vânt, apa din mortar se evaporă foarte repede, mortarul îşi
pierde rezistenţa iar cu timpul tencuiala se desprinde şi cade). Pentru a înlătura
acest neajuns pereţii exteriori se udă bine înainte de aplicarea mortarului apoi se
protejează cu rogojini care se menţin umede 4 – 5 zile;
 nerespectarea unor reguli de folosire a mortarelor;
 prezenţa sub tencuială a lemnului ( ghermele, buiandrugi), neacoperite cu plasa de
sârmă sau de rabiţ;
 întreţinerea necorespunzătoare a construcţiei (nerepararea la timp a unor defecte
la jgheaburi, burlane sau la instalatia de apa )

De asemenea la tencuielile exterioare stratul vizibil încălzit de soare sau bătut de vânt se contractă şi
se desprinde de grund. Cauzele pot fi:
 lipsa de aderenţă provocată de suptrafaţa prea netedă a grundului;  neudarea
suprafeţei înainte de aplicarea stratuluin vizibil.
2. Crăpături în tencuială
Se datorează următoarelor cauze:
 la îmbinarea între două materiale diferite ( lemn şi zidărie; metal şi zidărie ) dacă nu
s-au luat măsuri de acoperire a rostului cu plasă rabiţ;
 tasarea fundaţiilor sau a grinzilor pe care reazemă zidăria. În acest caz crăpătura apare
pe toată grosimea zidăriei şi se vede pe tencuiala ambelor feţe ale peretelui;
 compoziţia greşită a mortarului ( mortare prea grase aplicate în strat gros; sau mortare
care au stat prea mult şi au început priza în lada de mortar).
De multe ori crăpăturile pot fi însoţite şi de coşcoviri locale.
3. Pete pe tencuială. Ele pot fi de diferite culori în funcţie de cauza care le-a provocat.
Petele de culoare maro se datorează:
 unui lichid negru ce se scurge pe coş şi care se formează prin arderea incompletă
a combustibilului;
 materiilor bituminoase cu care a fost pătat peretele şi care nu au fost îndepărtate
complet;
 instalaţia de scurgere, dacă tencuiala a fost aplicată parţial direct pe tubul de fontă
acoperit cu catran.
Petele de culoare roşcată se datorează:
 prezenţei la mică adâncime a tuburilor de instalaţie electrică,
 prezenţei la mică adâncime a tuburilor de apă,
 prezenţei la mică adâncime barelor din oţel-beton;
Petele de culoare albă se datorează aplicării tencuielii pe zidărie umedă 4.
Împuşcăturile de var. Acestea se datorează: calităţii necorespunzătoare
a varului
stins folosit la prepararea mortarului; bulgări de argilă existenţi în nisip.
REPARAREA DEFECTELOR
Defectele tencuielilor se repară numai după stabilirea şi înlăturarea cauzelor care le-au
provocat:
 deteriorarea tencuielii provocată de tasarea inegală a terenului de fundare se repară
după terminarea tasării;
 tencuielile avariate prin trepidaţii produse de executarea unor lucrării pe planşeul
repectiv se repară după terminarea acestor lucrări;

 tencuielile avariate de îmbibare cu apă se repară după înlăturarea defectelor din
instalaţie care au provocat îmbibarea cu apă şi după uscarea stratului–suport.
Reparaţiile tencuielilor noi se execută astfel:
 tencuiala desprinsă de stratul suport se înlătură;
 se curăţă locul respectiv cu 2-5cm dincolo de limitele suprafeţei cu defect;
 se udă locul cu defect;
 se aplică şpriţul;
 se aplică grundul;
 se aplică stratul vizibil.
Mortarul folosit este acelaşi cu mortarul de bază.
Repararea tencuielilor vechi nu se limiteză la porţiunile de tencuială căzute ci la toate porţiunile
desprinse de pe stratul suport care se determină prin lovirea tencuielii cu un ciocan din lemn sau din
cauciuc dur.
Reparaţiile tencuielilor vechi se fac după aceleaşi etape ca şi reparaţiile suprafeţelor noi. Dacă pe
tencuiala veche apar fisuri iar tencuiala nu este desprinsă de stratul suport reparaţia se face astfel:
o se lărgesc şi se curăţă fisurile cu şpaclu; o se îndepărtează praful cu peria;
o se udă cu apă; o crăpăturile se drişcuiesc cu mortar de var, de ciment sau
de var cu ciment.
Se interzice astuparea crăpăturilor cu mortar de ipsos.
La tencuielile cu împuşcături de var se procedează astfel: se scot complet
bucăţile de var rămase în tencuială; se deface gaura formată; se repară tencuiala în
aceste locuri. dacă împuşcăturile sunt prea dese se îndepărtează complet stratul
vizibil şi se execută din nou.
Mortarul pentru grund trebuie să fie preparat cu acelaşi liant ca şi cel vechi însă cu
adaos suplimentar de ciment.
Mortarul se aplică în straturi iar fiecare strat se aplică după uscarea celui precedent.
Faţa văzută trebuie prelucrată astfel încât reparaţia făcută să nu apară diferit de tencuiala
veche.
TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A ALTOR TIPURI DE TENCUIELI
Tencuieli sclivisite – se folosesc pentru tencuirea încăperilor cu umiditate mare (băi, spălătorii, staţii
de pompe, cămine). Se folosesc mortare de ciment pentru grund, iar stratul vizibil se prelucrează cu
pastă de ciment netezită cu drişca de oţel. La pereţii silozurilor de beton armat stratul vizibil, se aplică
direct pe betonul proaspăt realizat prin glisare, fără a se mai aplica strat de grund.
Suprafeţele sclivisite se protejează de acţiunea vântului şi soarelui, şi se menţin în stare umedă
cel puţin 7 zile, prin stropire cu apă, altfel fisurează din cauza contracţiilor datorate dozajului mare
de ciment.

Tencuieli gletuite, gletul se aplică în încăperi în care este necesar un strat suport pentru
realizarea unor finisaje de calitate superioară (tapete, zugrăveli speciale). Se poate folosi glet de var,
var-ipsos, glet de ipsos, ipsos-var (format din mortar de grund pe bază de ciment-var). Pasta de glet
se aplică foarte repede, înainte de întărire pe suprafeţe de max.1mp. Grosimea stratului de glet, de 13 mm, se obţine prin 2-3 aplicări şi nivelări succesive.
Tencuieli decorative, sunt acele tencuieli care dau construcţiei un finisaj şi un aspect
arhitectural deosebit. Aspectul arhitectural al tencuielii decorative se obţine prin: compoziţia
mortarului, modul de aplicare, modul de prelucrare a feţei vizibile
Faţa vizibilă poate fi prelucrată cu diferite unelte când mortarul se găseşte în stare plastică,
la început de întărire sau întărit. Faţa văzută trebuie să rezulte uniformă pe toată suprafaţa ca aspect,
desen culoare.
După modul de alcătuire tencuielile decorative pot fi: tencuieli decorative simple, stropite, de
terasit şi dolomit, de piatră artificială (fig.3.8).

TENCUIELI USCATE
Tencuieli RIGIPS – sub formă de pulbere în vederea preparării sau în formă de pastă gata de
utilizare, panouri simple, cu vată minerală, polistiren, care constituie tencuială uscată, panourile
având înălţimea încăperii şi groase de 12, 5 cm. Tencuiala uscată nu se recomandă la uscarea pereţilor
umezi şi nici la îmbunătăţirea izolaţiei termice sau fonice.
Sisteme de tencuieli interioare şi exterioare KNAUF, utilizate la pereţi din cărămidă, beton,
blocuri aglomerate lemnoase, b. c. a.
Materialul se găseşte ambalat în saci, sub formă de mortar uscat, pe bază de ipsos, aplicabil
mecanizat cu maşina de tencuit. Grosimea tencuielii 10-12mm. Materialul folosit pentru tencuielile

exterioare este gata preparat, în fabrică pe bază de ciment şi nisip, pentru aplicare manuală şi
mecanică. Se poate aplica pe suprafeţe din cărămidă, beton cu suprafeţe netede.
Tencuielile uscate pe profil metalic KNAUF, sunt compuse dintr-un schelet metalic şi o
placare simplă, fixată prin şuruburi din plăci KNAUF. În spaţiul gol dintre pereţi şi tencuiala uscată,
pe profil metalic se poate introduce material fono-termoizolator, sau instalaţii (electrice, sanitare).
Lianţii utilizaţi la tencuielile uscate KNAUF sunt, ghips, var, ciment.

ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII, TAPETE
A. Generalităţi.
Lucrările de finisaj prin care suprafaţa elementelor de construcţie este acoperită cu un strat subţire
dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli. Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie
de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii. Fac excepţie
lucrările executate cu poliacetat de vinil în a căror compoziţie deşi intră apa fac parte din categoria
vopsitoriilor.
Compoziţia pentru zugrăveli şi vopsitorii este un amestec lichid, vâscos şi bine omogenizat, format
din cel puţin două elemente şi anume: unul care dă culoare şi se numeşte pigment, şi altul, care, prin
uscare, formează o pojghiţă subţire (peliculă) şi fixează pigmentul de suport, numit liant. Aceste
lucrări se execută în scopul:
- protejării elementelor de construcţii (hidrofuge, ignifuge, anticorozive) prelungind
astfel durata de folosire a acestora;
- pentru a obţine suprafeţe uşor de întreţinut din punct de vedere igienic; - pentru a
crea un aspect estetic deosebit.
Tapetele reprezintă o finisare superioară a pereţilor interiori, realizată prin lipirea unor fâşii de hârtie,
PVC, stofe special tratate şi decorate, pe suprafaţa pereţilor care este pregătită în mod deosebit.
B. Materiale folosite la executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii.
- pigmenţii sau coloranţii, care pot fi naturali sau sintetici, insolubili în diluanţi sau
solvenţii cu care se folosesc. Au rolul de a da culoare vopselei respective, pentru a da
culoare vopselei şi pentru a corespunde acestui rol, pigmenţii trebuie să fie insolubili
în apă, stabili la lumină, să aibă putere de acoperire, să poată absorbi o anumită
cantitate de ulei, să fie rezistenţi la acţiunea agenţilor atmosferici şi chimici, să nu fie
toxici; - lianţi au rolul de a lega pigmenţii atât între ei cât şi de stratul-suport, formând
astfel o peliculă aderentă; pentru zugrăveli liantul folosit este apa simplă sau
amestecată cu uleiuri animale şi vegetale, pentru vopsitorii în ulei liantul folosit este
uleiul;

diluanţii şi solvenţii sunt substanţe ce se folosesc la alcătuirea compoziţiilor de
zugrăvit şi vopsit pentru a le duce la gradul de vâscozitate necesar aplicării manuale
sau mecanizate;
- lacurile sunt soluţii incolore sau slab colorate de răşini sau de derivaţi celulozici în
solvenţi, cu sau fără adaos de uleiuri vegetale; au rol de protecţie a elementelor de
construcţie şi rol estetic;
- emailurile sunt lacuri pigmentate, cu sau fără adaos de materiale de umplutură, care
dau pelicule opace, dure, lucioase, netede.
Pentru realizarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii mai sunt necesare o serie de materiale ajutătoare,
cum sunt: sicativii, care accelerează uleiurilor vegetale, plastifianţii care asigură elasticitatea necesară
peliculelor, abrazivii care servesc la netezirea stratului-suport, materiale pentru spălarea suprafeţei
suport (sodă, acid clorhidric, etc).
-

C. Lucrări pregătitoare.
Lucrările ce trebuie terminate înainte de începerea zugrăvelilor, vopsitoriilor, tapetelor.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii, tapete trebuie să fie terminate toate lucrările
şi reparaţiile de tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire.
Dacă în încăpere se execută pardoseli reci (gresie, plăci mozaicate, plăci de marmură, etc) acestea se
execută înaintea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii şi tapete, mai puţin lustruirea.
Dacă îmbrăcămintea pardoselii este din parchet, sau materiale plastice ea se realizează după
executarea zugrăvelilor, vopsitoriilor şi tapetelor.
Tâmplăria din lemn trebuie să fie şi ea montată.
La exterior trebuie terminate lucrările de faţadă ca: jgheaburi, burlane, streşini, glafuri, trotuare, etc.
D. Condiţii de execuţie.
La lucrările de finisare a pereţilor, tavanelor, stâlpilor interiori, etc, temperatura aerului din mediul
ambiant trebuie să fie de cel puţin 50C în cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi cel puţin 150C, în cazul
vopsitoriilor sau al finisajelor cu poliacetat de vinil.
Acest regim trebuie menţinut în tot timpul executării lucrării şi cel puţin încă 8 ore pentru zugrăveli
şi 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu poliacetat de vinilin, după executarea lor.
Finisajele exterioare nu se execută pe timp de ceaţă şi nici la interval mai mic de 2 ore de la încetarea
ploii. Trebuie evitat lucrul la faţade în orele de însorire maximă sau vânt puternic pentru a nu produce
uscarea accelerată şi crăparea peliculelor.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli se verifică ca suprafeţele-suport să aibă umiditatea de
regim, care în condiţii obişnuite se obţine după circa 30 de zile de la executarea tencuielilor şi două
săptămâni de la executarea gletului.

Încăperile în care se execută aceste lucrări trebuie să aibă geamurile montate pentru a împiedica
pătrunderea prafului şi a insectelor, care aşezându-se pe suprafeţele proaspăt finisate, pot compromite
calitatea lucrărilor.
Pentru a evita condensul, diferenţa între temperatura mediului înconjurător şi a suprafeţelor care se
vopsesc, nu trebuie să fie mai mult de 60C. E. Tipuri de zugrăveli.
E.1. Văruitul sau spoitul cu var este cea mai simplă zugrăveală şi se execută atât la interior cât şi la
exterior cu lapte de var stins de cel puţin 10 zile şi trecut printr-o sită deasă. Lucrările se realizează
manual (bidinea) sau mecanic (pompă) în două sau trei straturi, fiecare strat aplicându-se după
uscarea completă a stratului precedent. Se utilizează la construcţii industriale, clădiri auxiliare,
magazii, construcţii provizorii, etc.
E.2. Zugrăveli simple cu compoziţii pe bază de ulei se utilizează la interior pe suprafeţe şi locuri
uscate. Operaţia constă în aplicarea unui grund compus din humă, clei şi culoare care se amorsează
cu o soluţie diluată cu săpun, peste care se dau 2-3 straturi de zugrăveală preparată cu ulei animal.
Tavanele albe se execută cu praf de caolin sau cu alb de zinc.
Zugrăvelile pe bază de poliacetat de vinilin (vinarom) se aplică atât la interior cât şi la exterior pe
suprafeţe de beton, tencuială, ipsos, lemn, hârtie, ţesături. Vinaromul se poate aplica şi pe suprafeţe
umede deoarece permite evaporarea umidităţii interne a suportului.
Peliculele sunt dure, impermeabile la apă, rezistente la acţiunea luminii solare şi a agenţilor
atmosferici, şi se întreţin uşor prin spălare cu apă rece şi săpun.
Zugrăvelile în culori de apă se realizează şi pe bază de caolină fără pigmenţi pentru a obţine o
compoziţie de culoare albă pentru zugrăvirea tavanelor şi foarte rar cu pigmenţi pentru zugrăvirea
pereţilor. Se utilizează la încăperi de locuit, social-culturale, administrative, etc.
E.3. Zugrăveli decorative. Se execută peste zugrăvelile simple care servesc ca fond cu ajutorul unor
pensule, bureţi de cauciuc, rulouri cu diferite desene, şabloane, în una sau mai multe culori. Se
folosesc la încăperi de locuit, birouri, restaurante, cămine, săli de lectură, etc.
E.4. Zugrăveli în relief. Se execută prin aplicarea unei paste consistente, vâscoasă astfel ca să se
obţină un desen în relief. Se pot obţine reliefuri mai mici sau mai mari, prin stropirea sau tragerea
unei paste speciale pe bază de apă sau ulei.
E.5. Zugrăveli stropite se execută cu culori de apă, pe suprafeţele pe care să aplicat o culoare de fond.
Pentru stropirea în mai multe culori, stropirea se realizează succesiv fiecare culoare fiind aplicată
după ce s-a uscat culoarea precedentă. Se utilizează la încăperi de locuit şi la finisarea încăperilor de
importanţa deosebită.
F. Tehnologia lucrărilor de zugrăveli.
Pregătirea suprafeţelor.
Pregătirea suprafeţelor de tencuială drişcuită sau beton.
Înaintea începerii lucrărilor de zugrăveli se curăţă şi se revizuieşte suprafaţa-suport. Această operaţie
constă în netezirea suprafeţelor pentru înlăturarea asperităţilor şi repararea defectelor locale (fisuri,
împuşcături).

Netezirea se realizează prin frecarea suprafeţei cu piatră ponce, gresie, cărămidă arsă sau netezită, o
bucată de lemn.
Fisurile existente se deschid cu cuţitul de răzuit, la împuşcături se îndepărtează varul din tencuială şi
se repară cu pastă de ipsos.
În cazul tencuielilor burduşite acestea se îndepărtează şi se repară cu mortar de ciment de aceiaşi
marcă cu mortarul din tencuială, existentă pentru suprafeţe mari, iar pentru porţiuni mici cu pastă de
ipsos.
După efectuarea acestor operaţii suprafeţele se curăţă de praf cu cârpe, perii sau mături. În cazul
pereţilor din beton, bavurile şi dungile ieşite în relief şi se umplu cu mortar de ciment-var porii rămaşi
din turnare sau găurile provenite din transport.
În cazul suprafeţelor vechi care au mai fost zugrăvite se repară defectele locale, iar dacă pe suprafaţa
respectivă au fost aplicate mai multe straturi de zugrăveli acestea se îndepărtează. Zugrăveala veche
se îndepărtează prin spălare sau răfuire. Spălarea se execută prin înmuierea zugrăvelii cu apă caldă,
cu ajutorul bidinelei şi prin îndepărtarea straturilor vechi cu un burete, până la tencuială. Răzuirea se
face cu răzuitorul, după ce în prealabil straturile vechi de zugrăveală au fost udate cu apă caldă pentru
a uşura lucrul şi evita formarea prafului.
Pregătirea suprafeţelor gletuite.
Suprafeţele cu glet de ipsos, glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie să fie plane sau netede
fără desprinderi sau fisuri. Pentru obţinerea unei astfel de suprafeţe toate fisurile, neregularităţile se
chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceiaşi compoziţie cu a gletului. Pasta de ipsos se obţine prin
presărarea ipsosului în apă (2:1) după care se omogenizează prin mestecare rapidă. Pasta se prepară
în cantităţi mici care să poată fi puse în lucru înainte de începerea prizei ipsosului (circa 6 minute).
Pentru suprafeţe mari se foloseşte pasta de ipsos-var în proporţie de 1 parte ipsos o parte lapte de var.
compoziţia se prepară în cantităţi ce pot fi puse în lucru în cel mult 20 minute de la preparare.
După uscare, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtia de şlefuit şi se curăţă de praf cu perii sau cu bidinele
curate şi uscate.
Zugrăveli în relief.
Calcio-vechio cu bob mărunt.
Se aplică în general pe pereţii gletuiţi, iar în unele cazuri şi pe pereţii tencuiţi sau drişcuiţi fin. Înainte
de stropirea pastei pentru calcio, se aplică pe perete un grund din soluţia de clei prevăzută la zugrăveli
în culori de humă. Peste grund se stropeşte pe perete o pastă cu următoarea compoziţie (cantităţile se
dau pentru 1 m2 de suprafaţă executată): 1,0 kg ipsos, 0,5 kg humă, 0,1 kg clei de oase, 1,0 l apă.
Huma se pisează şi se pune într-un vas cu apă, iar după ce s-a dizolvat complet se amestecă bine şi
se strecoară. Se adaugă cleiul, iar apoi ipsosul, continuând amestecarea până la obţinerea consistenţei
necesare. Soluţia de humă şi clei se poate prepara într-o cantitate mai mare care poate fi folosită pe
durata a 1-2 zile. În acest scop ipsosul se v-a introduce numai pentru cantităţile ce vor fi consumate
în cel mult 1 oră de la preparare.
Pasta se aplică cu ajutorul unei bidinele din păr de porc, care se loveşte de mână sau cu o
bidinea din paie de orez şi a unei bucăţi de tablă, îndoită în formă de S, în care caz o margine a

tablei este ţinută cu o mână, iar de cealaltă margine se bate părul bidinelei. Pasta de calcio-vechio
mai poate fi stropită cu ajutorul unui dispozitiv de stropit (fig. 7.18.).

Executarea manuală a zugrăvelilor stropite:
a – stropirea cu mătura; b – stropirea cu peria; c – dispozitiv de stropit;

a

b

c

Se aplică mai întâi un strat cu stropi mai rari, iar apoi 2-3 straturi până la uniformizarea suprafeţei.
Colorarea se realizează prin aplicarea pe deasupra a unei zugrăveli colorate, cu ajutorul pompei de
zugrăvit.
Dacă se doreşte executarea unui calcio-vechio diferit, montarea se realizează pentru fiecare strat în
parte înainte de aplicare.
Pentru aplicarea mecanizată a zugrăvelilor din calcio-vechio cu bob mărunt, se utilizează instalaţia
pentru aplicat tencuieli stropite în strat subţire
Calcio-vechio cu relief mare.
Se aplică pe pereţi negletuiţi, tencuiţi şi drişcuiţi fin. În acest caz pe tencuială se aplică un grund
dintr-o soluţie de clei sau grund de ulei.
După aplicarea grundului şi uscarea acestuia se aplică pasta de ipsos cu o pensulă lată, putând fi
prelucrată în diferite modele, cu un burete de cauciuc, care are aplicat pe el un desen în relief, cu un
tufar de cauciuc sau prin simpla învârtire a pensulei, perpendicular pe suprafaţa peretelui şi prin
smulgerea pensulei de pe suprafaţă (fig. 7.19.).

Formarea desenului în relief la zugrăvelile de calcio-vecho:

a – cu

peria tufăr de cauciuc; b – cu pieptenele; c – cu pensula
Pasta se prepară similar ca la calcio-vechio cu bob mărunt, în care se adaugă 0,020 l ulei
de în pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă. După uscarea pastei, se aplică o zugrăveală de apă,
care poate rămâne nepatinată sau poate fi patinată cu vopsea de ulei. Operaţia de patinare constă
din aplicarea pe vârfurile reliefului de calcio-vechio a unei culori mai deschise sau mai închise
decât culoarea de fond din adâncituri. Patinarea se poate executa şi cu ceară de albine diluată cu
benzină în proporţie de 1,5 kg ceară la 8 l de benzină, la care se adaugă un colorant până la nuanţa
cerută. Coloranţii sunt speciali pentru ceară, suprafaţa se poate patina cu o cârpă muiată într-o
culoare de apă, cu adaos de clei, după uscarea căreia se lustruieşte cu ceară necolorată. G. Tipuri
de vopsitorii.
După felul materialului utilizat vopsitoriile se împart în:
G.1. Vopsitorii cu vopsele de ulei care sunt cel mai frecvent folosite deoarece satisfac condiţiile de
protecţie şi aspect cerute pentru clădiri cu finisaje obişnuite.
Vopselele pe bază de ulei se aplică pe suprafeţe tencuite, pe tâmplărie de lemn sau metalică, pe ţevi
sau radiatoare.
Se poate realiza manual sau mecanizat ca:
a. vopsitorii obişnuite cu o finisare – netedă; mată (tufuirea).
b. vopsitorii imitaţii de lemn care dau suprafeţelor aspectul unui lemn de esenţe superioare (stejar,
nuc, paltinete). Procedeul constă în vopsirea suprafeţei în culoarea lemnului
imitat, desenarea
pe aceasta a fibrelor şi nodurilor şi acoperirea cu un strat protector
transparent.
c. vopsitorii în imitaţie de marmură. Se întrebuinţează la finisarea coloanelor, soclurilor,
lambriurilor, etc., pentru a le da aspect de marmură.
G.2. Vopsitorii cu lacuri care se folosesc în special la finisarea suprafeţelor de lemn, deoarece fiind
transparente păstrează aspectul lemnului, dar se aplică şi peste vopsitorii în ulei pentru a-i da un aspect
mai plăcut. Lăcuirea se întrebuinţează la construcţii la care se cer finisaje mai pretenţioase.
G.3. Vopsitorii cu emailuri se execută manual sau mecanizat. Se folosesc la finisarea suprafeţelor
de lemn sau suprafeţe date cu glet de ipsos. Se pot executa manual sau mecanizat ca: a. vopsitorii cu
email polilac preparat pe bază de răşini alchidice;
b. vopsitorii cu email imitaţie lovituri de ciocan şi bronz aluminiu;
c. vopsitorii cu vopsea pe bază de derivaţi celulozici.
G.4.
Vopsitorii cu vopsele bituminoase.
Se aplică pe tencuieli şi metale, în două-trei straturi cu pensula. În cazul suprafeţelor metalice,
vopselele bituminoase se aplică pe un grund anticoroziv pe bază de miniu.

G.5. Vopsitorii cu vinarom şi cu vopsea decorativă în relief se aplică manual sau mecanizat pe
suprafeţe de beton, pe zidărie tencuită, pe suprafeţe de lemn, PAL, PFL.
G.6. Vopsitorii cu vopsea pe bază de acetat de polivinil nuanţate pe şantier. Se aplică pe suprafeţele
de beton sau pe suprafeţe tencuite, manual sau mecanizat. H. Tehnologia lucrărilor de vopsitorie.
Pregătirea suprafeţelor.
Pregătirea suprafeţelor presupune curăţirea şi răzuirea acestora, aplicarea grundului, chituirea şi în
unele cazuri şpăcluirea totală a suprafeţelor.
1. Pregătirea suprafeţelor tencuite şi gletuite.
Suprafeţele gletuite cu ipsos trebuie să fie plane, netede, fără exfolieri şi fisuri. Dacă există crăpături
şi fisuri, acestea se deschid pe adâncimea de 2 mm. Micile neregularităţi, găurile şi fisurile prelucrate
ca mai sus se şpăcluiesc cu pasta de ipsos. După ce se usucă reparaţiile, suprafaţa se şlefuieşte cu
hârtie de şlefuit, iar praful se îndepărtează cu perii sau cu bidinele.
Dacă umiditatea tencuielii e mai mică de 8%, se poate aplica grundul de îmbibare, având compoziţia
1 kg ulei în fiert şi 0,05 kg pigmenţi. Dacă vopsitoriile se realizează cu vopsele pe bază de ulei sau
cu emailuri suprafaţa respectivă se acoperă cu unul sau cu două straturi de grund de ulei; dacă
vopsitoriile sunt cu emailuri pe bază de alchidal se foloseşte grund de alchidal.
Grunduirea se realizează manual sau mecanizat, într-un strat subţire, fără să rămână locuri
neacoperite. Grunduirea manuală se face cu bidinelele, pe suprafeţe mari şi cu pensule pe suprafeţe
mici, şi mecanizat cu pistoale pulverizatoare.
Dacă după aplicarea grundului de îmbibare apar neregularităţi vizibile acestea se chituiesc cu un
grund de ulei sau de alchidal. Chitul se aplică prin apăsare cu şpaclu de lemn. După uscare locurile
chituite se şlefuiesc şi se şterg de praf. Apoi întreaga suprafaţă este dată cu un grund de acoperire,
având compoziţia 1 kg ulei de în fiert şi 0,5-1,00 kg vopsea gata preparată. Dacă suprafaţa a mai fost
vopsită se ard cu lampa de benzină porţiunile degradate, apoi se răzuiesc cu răzuitorul metalic
(şpaclu). Locurile respective se chituiesc şi se şlefuiesc. Suprafeţele de glet de ipsos se chituiesc cu
un chit compus din: 1,75 kg ulei de în fiert, 0,09 kg sicativ, 0,35 kg soluţie clei, 0,4 kg săpun de rufe
şi cretă până la obţinerea consistenţei de lucru. Dacă vopseaua se îndepărtează complet şpăcluirea se
realizează ca în cazul suprafeţelor noi.

2. Pregătirea suprafeţelor de lemn.
Suprafeţele de lemn se curăţă cu mortar, de praf şi apoi se revizuiesc. Se taie cu dalta nodurile
şi curelele de lemn, se îndepărtează pungile de răşină, se înlătură scamele şi aşchiile, etc. peste
suprafaţa pregătită astfel se aplică un grund de îmbibare ca la suprafeţele gletuite.
În cazul vopsitoriilor cu vopsele opace se foloseşte grund de ulei cu adaos de pigment, iar în cazul
acoperirii cu lacuri, se foloseşte grund de ulei curat sau grund de alchidal care au aceiaşi compoziţie
ca pentru suprafeţele cu glet de ipsos, în care se adaugă pigment.

După uscarea grundului de îmbibare se chituiesc nodurile, neregularităţile, folosind chit sau ulei de
lac, sau chit de alchidal. Suprafeţele de lemn care urmează a fi finisate cu lac se chituiesc cu chit de
culoarea lemnului, aplicat cu şpaclu metalic. După uscarea chitului, întreaga suprafaţă se şlefuieşte
cu hârtia de şlefuit, pentru a obţine o suprafaţă netedă, se şterge de praf şi apoi se grunduieşte cu
grund de acoperire.
La lucrările de vopsitorie de calitate superioară, toată suprafaţa se şpăcluieşte cu chit pentru şpăcluit.
Chitul se aplică manual sau mecanizat cu aparate de pulverizat. După uscarea suprafeţei chituite
aceasta se şlefuieşte cu hârtia de şlefuit şi se aplică un strat de grund de acoperire, care are aceiaşi
compoziţie cu cel aplicat pe suprafeţele de glet de ipsos.
3. Pregătirea suprafeţelor metalice.
Suprafeţele metalice se curăţă de rugină, mortar, noroi, grăsimi, etc. rugina se îndepărtează cu
perii de sârmă, cu şpaclu metalic, prin sablare sau prin ardere cu flacără. Suprafeţele se curăţă
de grăsimi prin ardere cu flacără sau cu cârpe înmuiate în solvenţi.
Pe suprafeţele astfel pregătite se aplică cu pensula un strat de grund pe bază de miniu de plumb, iar
după uscarea acestuia, defecţiunile mici se chituiesc cu chit de ulei, chit de lac, respectiv chit de
alchidal. Chitul pentru chituirea suprafeţelor metalice se compune din: 1 kg ulei fiert, 4 kg cretă, 1 kg
miniu de plumb (sau miniu de fier). În ulei se introduc treptat creta şi miniul, amestecând până la
omogenizare. După uscare suprafeţele se şlefuiesc cu hârtie de şlefuit şi se şterg de praf.
Dacă se cere o vopsire de calitate superioară se şpăcluieşte întreaga suprafaţă cu chit de şpăcluit şi
se şlefuieşte.
Suprafeţele metalice care au mai fost vopsite se pregătesc după procedeele descrise pentru
suprafeţele gletuite. În afară de ardere, vopseaua se poate îndepărta prin înmuierea cu paste decapante
sau cu soluţii alcaline aplicate cu pensulă, apoi curăţate cu şpaclu. H. Vopsitorii obişnuite în ulei
aplicate manual.
În general vopseaua se aplică în două sau mai multe straturi. De regulă fiecare strat se aplică după ce
se usucă cel precedent. În cazul suprafeţelor reduse vopsirea se aplică manual.
Vopseaua se aplică cu pensula pentru vopsit într-un strat subţire şi întins uniform pe suprafaţa
respectivă. După aplicare stratul se netezeşte cu pensula într-o singură direcţie pe suprafaţa vopsită,
următorul strat se netezeşte perpendicular pe direcţia primului strat.
Direcţia de netezire a primului strat se alege astfel ca direcţia de netezire a ultimului strat să se facă:
vertical pe pereţi, în direcţia luminii la tavane, în lungul fibrelor pe suprafeţe de lemn şi în lungul
pantei la învelitori de tablă.
Vopsitoria se începe întotdeauna cu porţiunile mici şi speciale: profiluri, chenare, ornamente, etc, şi
apoi se vopsesc suprafeţele mari-câmpurile.
Vopsitoria constă din trei operaţii: aplicarea vopselei pe suport, întinderea ei pentru a alcătui o
peliculă subţire, densă şi continuă şi finisarea ultimului strat care poate fi lucios sau mat.
Pensula se înmoaie în vopsea şi apoi se scurge de surplus, apăsând-o pe marginea vasului sau pe
lopăţica cu care se amestecă compoziţia. În timpul lucrului pensula se ţine perpendicular pe suprafaţa

pe care se aplică vopseaua, astfel încât contactul să se facă pe lat, nu pe vârf. Se poartă pensula pe o
direcţie în ambele sensuri (de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga), prin mişcări repetate,
scurte şi apăsate, efectuate din încheietura mâinii, braţul rămânând oarecum fix. Cu cât se freacă mai
insistent cu atât compoziţia va fi mai bine întinsă, mai subţire, iar aderenţa de suport va fi mai bună.
Pentru ca stratul aplicat să fie cât mai neted, mai uniform ca grosime, fără scurgeri şi urme de pensulă,
se continuă prelucrarea lui însă schimbând direcţia de lucru, perpendicular pe cea de aplicare. Stratul
obţinut trebuie să fie acoperitor (să nu se vadă culoarea suprafeţei suport), neted şi subţire cea ce îi
măreşte rezistenţa şi durabilitatea.
Direcţia de mişcare a pensulei la aplicarea unui strat trebuie să rămână aceiaşi pe întreaga
suprafaţă.
La lucrările obişnuite se finisează doar ultimul strat, pe când la lucrările de calitate se finisează fiecare
strat. Finisarea se face în două feluri:
- finisare netedă;
- finisare mată sau tufuită.
Finisarea netedă se poate realiza la fiecare strat, iar finisarea tufuită numai la ultimul strat.
Finisarea netedă se execută cu pensule late, cu păr moale, perfect uscate şi curate. În timpul vopsirii
pensula se încarcă cu vopsea, ceea ce duce la scăderea calităţii netezirii, de acea trebuie curăţată prin
spălare cu săpun sau cu solvent. După curăţirea cu solvent pensula trebuie foarte atent ştearsă
deoarece urmele de solvent strică faţa finisată, dizolvând stratul de vopsea. Este preferabil spălarea
pensulei după care urmează ştergerea şi uscarea.
Finisarea netedă se execută trecând uşor, fără a apăsa, vârful pensulei peste stratul proaspăt de
vopsea, cu mişcări uniforme, perpendiculare pe direcţia de aplicare a vopselei. A doua operaţie de
netezire este realizată perpendicular pe prima. Prin aceste operaţii rezultă suprafeţe perfect netede şi
lucioase.
La lucrările pretenţioase de după şlefuire se execută o şpăcluire şi iarăşi o şlefuire şi apoi se aplică
stratul următor de vopsea. Pentru a sporii calitatea timpul între operaţiile succesive trebuie să fie
mărit.
Finisarea mată (tufuirea) este operaţia prin care se dă lucrărilor de vopsitorie un aspect mat; se
realizează cu peria dreptunghiulară numită tufăr. Această operaţie se execută pe stratul de vopsea
proaspăt şi constă din lovirea suprafeţei cu tufărul ţinut în poziţie paralelă cu suprafaţa de lucru.
Loviturile cu tufărul se aplică în aşa fel încât să nu se bată de mai multe ori în acelaşi loc. Prin tufuire
dispar urmele de pensulă de pe suprafaţa vopsită şi chiar unele imperfecţiuni. Suprafaţa tufuită are un
aspect rugos (aspru şi mat) ceea ce face ca micile defecte să nu fie evidente ca pe o suprafaţă lucioasă.
Tufărul se ţine în timpul lucrului ca şi pensula pentru finisare.
Un efect similar tufuirii se obţine dacă ultimul strat este aplicat prin stropire. Tehnologia
de aplicare a tapetelor.
După natura materialului folosit tapetele pot fi:
- de hârtie;

hârtie acoperită cu pelicule pe bază de polimeri; din policlorură de vinil plastifiată pe
suport textil; - din mătase sau stofe decorative.
Tapetele din mătase şi stofă nu se lipesc şi deci nu necesită o pregătire prealabilă a suprafeţelor.
Aceste tapete se întind pe rame de lemn şi se fixează pe perete cu dibluri.
Pregătirea suprafeţelor şi a materialului.
Pregătirea suprafeţelor.
Pentru aplicarea tapetului pereţii gletuiţi se amorsează cu o soluţie din clei de oase, apoi se lipeşte
un strat de hârtie şi lipirea tapetului cu un amestec de clei de oase şi făină, la care se adaugă un
insecticid sau un fungicid.
Pregătirea materialelor.
Soluţia de clei necesară lipirii tapetului se obţine din clei şi apă în proporţie de 1 kg de clei la 5 kg
de apă. Plăcuţele de clei sau cleiul granulat se înmoaie în apă timp de 24 de ore. După aceea se fierbe
amestecul introducând vasul cu clei în alt vas cu apă care fierbe dar fără ca vasul cu clei să atingă
fundul vasului cu apă. Înainte de folosire soluţia se strecoară prin sită cu 600 de ochiuri pe cm2 şi se
încălzeşte la 40-500C. Cantitatea de clei rămasă neconsumată se încălzeşte din nou pentru continuarea
lucrărilor cu un adaos mic de apă.
Cleiul de făină pentru lipirea hârtiei şi a tapetului se prepară astfel:
- se cerne făina prin sita cu 600 de ochiuri pe cm2;
- se fierbe apă – 4-5l apă / 1 kg făină;
- se toarnă 1/3 din cantitatea de apă clocotită într-un vas şi apoi se toarnă treptat făina,
amestecându-se continuu;
- se adaugă restul de apă clocotită şi se lasă 24 de ore la înmuiat, după care se fierbe
până la desfacerea completă a cocoloaşelor.
Cleiul se strecoară apoi prin sita cu 600 de ochiuri pe cm2 trecându-se în alt vas. După răcire
consistenţa cleiului trebuie să fie astfel încât să permită să fie întins uşor cu bidineaua. Cleiul de făină
se amestecă cu clei de oase (2-4% soluţie clei de oase). Pentru protecţia împotriva insectelor, după
răcirea cleiului de făină, se adaugă în acesta 0,15 l insecticid la 10 l clei de făină.
Când tapetul nu se aplică pe pereţi până la muchia de intersecţie cu tavanul, înainte de începerea
lucrărilor de tapetare se trasează înălţimea prevăzută în proiect printr-o linie orizontală de reper, până
la care pereţii se acopere cu tapete.
Amorsarea suprafeţelor de tapet.
Amorsarea se face cu o soluţie caldă de clei de oase cu bidineaua. Hârtia se aplică într-un singur
strat, după uscarea stratului de amorsare. Hârtia adusă în camera de lucru, se taie în fâşii egale cu 1/3
din înălţimea peretelui. Se aşează fâşiile pe masă şi se ung pe o faţă cu clei de făină, folosindu-se o
pensulă sau o bidinea lată. După ungere fâşiile se îndoaie în două, cu faţa unsă spre interior. Se
pregătesc 2-4 fâşii care apoi se desfac şi se lipesc pe perete.
Amorsarea fâşiilor.
-

Aplicarea fâşiilor se face prin lipire pe pereţi, începând de sus în jos şi de la un colţ al camerei fără
a se suprapune între ele dar şi fără distanţă între ele. Fâşiile se netezesc cu peria începând de la
mijlocul fâşiei spre margini, pentru înlăturarea completă a bulelor de aer. Dacă mai rămân bule
acestea se înţeapă cu un ac şi apoi se presează hârtia până se lipeşte de perete.
În cazul pereţilor netencuiţi pentru a corecta planeitatea se aplică două straturi de hârtie. Al doilea
strat se aplică după ce primul strat s-a uscat.
Dacă între fâşii rămân rosturi de 1-2 mm, acestea se şpăcluiesc cu pastă de ipsos, iar dacă rosturile
sunt mai mari se desface fâşia de hârtie şi se lipeşte cu marginile alăturate.
Dacă după lipirea hârtiei apar asperităţi datorită unor granule de nisip a unor stropi de mortar sau
cocoloaşe de clei, acestea se şlefuiesc şi se îndepărtează praful cu bidineaua.
Înainte de aplicarea tapetelor se verifică verticalitatea muchiilor pereţilor la colţurile camerei şi se
trasează pe fiecare perete, cu o sfoară trecută prin praf de cretă sau pigmenţi minerali, linii verticale
de reper, pentru lipirea corectă a fâşiilor de tapet.
Aplicarea tapetului.
Aplicarea tapetului se începe prin tăierea hârtiei de tapet în fâşii de lungime egală cu înălţimea
peretelui sau porţiuni de perete care se acoperă cu tapet, îndepărtându-se cu o foarfecă marginile
rupte.
Fâşiile se aşează pe masă cu faţa nefinisată în sus.
Cleiul de făină se aplică pe fâşiile de tapet în modul următor:

Pregătirea şi aplicarea tapetului:
a – îndepărtarea marginilor
fâşiilor de tapet; b, c, d, e şi f – fazele
şi ordinea ungerii cu clei a fâşiilor de
tapete; g şi h –
continuarea
desenului tapetului pe fâşii
adiacente (g – greşit; h - corect); i –
modul de aplicare a fâşiilor de tapet
pe
pereţi;

se întinde cleiul de făină pe jumătate din lungimea fâşiei astfel ca pasta să aibă aceiaşi
grosime, să nu rămână locuri neacoperite şi să nu depăşească marginile pentru a nu
murdării fâşiile pe dedesupt; se unge de la mijloc spre margine;
- partea pe care s-a aplicat cleiul se îndoaie în două, cu faţa unsă spre interior, evitânduse suprapunerea peste partea neunsă şi formarea de cute;
- se ridică pe planşetă partea pe care nu s-a aplicat încă cleiul şi se procedează la fel ca
şi cu cealaltă parte a fâşiei de tapet;
- se mai îndoaie o dată fâşia de tapet, suprapunându-se cele două jumătăţi deja îndoite
şi se aşează 5-10 minute pe o suprafaţă curată ca să poată pătrunde cleiul de făină în
hârtie .
După ce s-au pregătit 4-5 fâşii de tapet se aplică pe perete după scări duble. Tapetul se aplică după
ce stratul de clei s-a zvântat, astfel ca să numai umezească degetul, însă să aibă suficientă putere de
lipire.
Prima fâşie se lipeşte după una din cele două linii verticale de reper, iar fâşiile următoare de tapet se
aplică cu marginile alăturate (cap la cap) datorită modelelor în relief care nu se pot monta cu marginile
suprapuse. Dacă colţul camerei nu este vertical, locul rămas între colţ şi linia verticală de reper se
completează prin tăierea corespunzătoare a ultimei fâşii de tapet.
În jurul străpungerilor tapetul se taie după dimensiunile ţevilor care îl străpung sau al golurilor astfel
ca să se lipească exact pe conturul ţevii sau al golului.
Aplicarea pe perete a fâşiilor de tapet se realizează de către doi muncitori. Unul urcat pe o scară
potriveşte capătul fâşiei după linia orizontală de reper, celălalt dezdoaie restul fâşiei şi o potriveşte
după linia verticală de reper sau după marginea verticală a fâşiei de tapet alăturate aplicând-o până la
nivelul pardoselii. Apoi se netezeşte tapetul cu o perie lată, de sus în jos şi de la mijlocul hârtiei spre
margine pentru a obţine o bună lipire prin eliminarea bulelor de aer.
Excesul de clei se îndepărtează cu o cârpă moale, curată şi uscată.
După montarea tapetului în întreaga cameră la partea superioară se aplică baghete de hârtie sau
material plastic, după linia orizontală de reper. Aplicare baghetelor se poate face prin lipire la cele de
material plastic aplicate pe pereţii tencuiţi sau pe pereţii din beton celular autoclavizat. La intersecţia
cu pardoseala se aplică pervaz din lemn sau din material plastic, care se aplică prin batere în cuie sau
prin lipire cu adeziv de pardoseală şi de perete.
Întreţinerea tapetelor semilavabile se realizează prin ştergerea de praf prin perii sau cârpe moi, curate
şi uscate. Eventualele pete se pot îndepărta cu guma de şters sau cu o cârpă moale umezită cu apă
caldă, săpun şi detergent. Tapetul nu se lasă umed, el se şterge cu o cârpă moale şi uscată.
-

PLACAJE
A. Definiţie, scop şi clasificare.
Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa pereţilor sau a altor elemente de construcţie, la
interiorul sau exteriorul clădirilor, plăci sau panouri din diferite materiale naturale sau sintetice, care
au anumite caracteristici constructive, estetice, de protecţie şi igienice, se numesc lucrări de placare.

Placajele se execută în următoarele scopuri:
- să protejeze pereţii sau alte elemente de construcţie;
- să creeze un aspect estetic suprafeţelor pe care sunt aplicate;
- să întreţină în condiţii igienice aceste suprafeţe;
- să izoleze termic, fonic sau hidrofug; să protejeze contra şocurilor mecanice şi în
general a agenţilor mediului exterior.
După poziţia în construcţii placajele sunt de două categorii:
- placaje interioare când suprafeţele de acoperit sunt în interiorul clădirii;
- placaje exterioare sau de faţadă când suprafeţele de acoperit sunt la exteriorul clădirii.
B. Lucrări care trebuie terminate înaintea executării placajelor.
Înainte de începerea operaţiei de placare a pereţilor interiori şi exteriori trebuie să fie terminate
următoarele lucrări:
- învelirea clădirii, inclusiv terasele, logiile, balcoanele cu amenajarea scurgerilor, astfel
încât suprafeţele pe care se execută grundul şi placarea să fie ferite de acţiunea
precipitaţiilor atmosferice;
- toate profilele, solblancurile, glafurile, etc.;
- montarea tocurilor la ferestre şi a tocurilor sau căptuşelilor la uşi, în afară de pervazuri
care se vor monta după executarea placajelor;
- tencuirea tavanelor şi a suprafeţelor care nu se plachează;
- montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub placaj;
- montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare;
- montarea plintelor sau scafelor prefabricate ale pardoselilor, acordându-se o atenţie
deosebită la realizarea nivelului faţă de linia de vagris şi a orizontalităţii lor, astfel cu
ele să poată constitui elementul de bază (orizontal şi la nivel) al viitorului placaj.
Plintele sau scafele turnate monolit se execută după montarea placajelor. C. Tipuri de
placaje.
După natura materialelor folosite, placajele pot fi:
C1 – Placaje din faianţă.
C2 – Placaje din plăci de mozaic. C3
– Placaje din opaxit.
C4 – Placaje din gresie ceramică.
C5 – Placje din plăci ceramice CESAROM.
C6 – Placaje din plăcuţe de sticlă colorată.
C7 – Placaje din cărămidă aparentă.
C8 – Placaje din piatră naturală. C9
– Placaje de tip marmoroc.
C10 – Placaje din profiluri din PVC rigid.
C11 – Placaje din produse pe să bază de lemn.

C12 - Placaje laminate.
C.1. Placaje din faianţă. Generalităţi.
Se folosesc la placarea interioară a unor încăperi ale clădirilor de locuit şi social – culturale (băi,
bucătării, grupuri sanitare, saloane şi culoare de spitale, laboratoare, etc.). plăcile de faianţă se
practică din argile refractare, caolinuri, fedspaţi şi nisipuri cuarţoase acoperite pe una din părţi cu
smalţ, iar pe cealaltă cu stiruri în relief.
C.2. Placaje din plăci de mozaic.

Intradosul plăcii de faianţă

Placajul din plăci de mozaic este inferior celui de faianţă, atât calitativ cât şi ca aspect, însă este mai
ieftin. Se folosesc în general la faţade, cu lungimea cuprinsă între 50 şi 100 cm şi lăţimea de 30 şi 60
cm, iar grosimea de 4-5 cm. plăcile sunt alcătuite dintr-un strat de bază alcătuit din beton sau mortar
de ciment şi un strat de suprafaţă de grosime 0,3 . . . . 1,5 cm executat din mortar cu agregate speciale.
C.3. Placaje din plăci de sticlă (opaxit) – plăcile au latura pătrată cu latura 150 sau 200 mm şi
grosimea 6 mm, având marginile drepte. Au în general culoarea alb lăptoasă, una din feţe este netedă
şi lucioasă, iar cealaltă cu striuri în relief. Executarea placajelor la aceste plăci se face ca la faianţă.
C.4. Placaje din gresie ceramică – au aceleaşi domenii de utilizare ca şi faianţa, iar la montarea lor
se aplică aceleaşi reguli ca la faianţă. Sunt plăci dure, cu forme şi dimensiuni precise. Se pot utiliza
şi în medii acide, iar în acest caz în mortar se adaugă substanţe hidrofuge (ex.
Apastop), cimentul este antiacid ca şi cel din pasta de rostuit.
C.5. Placaje din plăci ceramice CESAROM.
Se utilizează la placări interioare şi la faţade pentru realizarea unor placaje decorative. Se
găsesc sub formă de plăci divers colorate cu dimensiuni de 2x2 cm până la 5x5 cm în care caz sunt
livrate cu faţa smălţuită lipită de hârtie sau dimensiuni mai mari (12x6 sau 14x3,5 cm) având faţa
netedă, ondulată, boltită, scobită, rombică sau piramidală.
Panourile din plăci ceramice lipite pe hârtie se aplică pe stratul – suport prin intermediul
unei paste de ciment care se întinde pe suprafaţa peretelui într-un strat uniform de 5 mm.
Înainte de montare se introduc circa 30 de secunde în apă după care montarea se face fie
începând de jos fie de sus. Plăcile cu dimensiuni mai mari se montează cu bucata.
Executarea placări cu plăci CESAROM de dimensiuni mici lipite pe
panouri de hârtie:

1 – panou îndoit pe jumătate; 2 – muchia îndoită a panoului; 3 – muchia
plintei; 4 – muchia superioară a placajului

Montarea plăcilor CESAROM de dimensiuni mari;
a – la colţuri ieşinde; b – la colţuri intrânde; 1 – zid; 2 – mortar pentru
fixarea plăcilor; 3 – plăci CESAROM; 4 – cant smălţuit; 5 – placă fără
relief

C.6. Placaje din plăcuţe de sticlă colorată.
Se utilizează la finisarea clădirilor, ca placaje interioare sau exterioare. Plăcuţele sunt de diferite
culori, au o faţă lisă şi alta cu striuri şi se livrează în panouri pe coli de hârtie. Au accesorii tehnologice
de montare ca şi plăcile CESAROM doar că nu se introduc în apă înainte de montare. C.7. Placaje
din cărămidă aparentă.
Se execută la exteriorul clădirilor sau la interior, când se prevăd plinte formate din 3-5 rânduri de
plăci de cărămidă aparentă sau lambriuri placate cu acelaşi material, smălţuit sau natural. Se livrează
câte două şi se desfac prin spargere cu lama ascuţită a ciocanului, de-a lungul şanţului prevăzut din

fabricare. Au dimensiunile 155 x 60 x 60 mm. Se fixează pe suprafaţa suport cu mortar de ciment.
Faţadele din cărămidă aparentă sunt estetice şi durabile. C.8. Placaje din piatră naturală.
Se întrebuinţează atât la interior cât şi la exterior. Placarea faţadelor cu piatră naturală are un rol
decorativ şi de protecţie împotriva acţiunii directe a agenţilor atmosferici. Plăcile utilizate pentru
placajul exterior (granit, trahit, andezit, tuf vulcanic, calcar, marmură) trebuie să nu fie gelive şi să
fie rezistente la acţiunea intemperiilor. Grosimea minimă a placajelor exterioare este de 4 cm.
Legarea placajelor din piatră naturală se poate realiza cu elementele placajului sau cu piese metalice
(scoabe, cârlige simple, buloane, etc.).

Montarea plăcilor de piatră naturală cu diferita piese
metalice:
a – rost în dreptul unei centuri; b – rost de câmp
curent; c – fixarea plăcilor la un rost ieşind; d –
fixarea plăcilor sub glaful ferestrei

C.9. Placaje tip marmaroc.
Se utilizează la lucrările de finisaje interioare şi sunt alcătuite din elemente prefabricate sub formă
de placaje flexibile pe suport textil, produs industrial din granule de marmură sau roci artificiale, albe
sau colorate şi lianţi pe bază de polimeri.
Marmarocul se livrează rulat în suluri de 1 m lăţime şi 5-10 m lungime. Foile se pot tăia în diferite
forme şi dimensiuni. Se montează pe suprafeţe plane din zidărie tencuită sau beton turnat monolit sau
prefabricat.
C.10. Placaje din PVC rigid.
Se utilizează la placări interioare în încăperi cu orice grad de umiditate relativă a aerului; la
construcţii de locuinţe, la construcţii social-culturale, în laboratoare şi ateliere care nu sunt expuse
agenţilor agresivi. Plăcile au formă dreptunghiulară şi se lipesc cu prenadez SB pe suprafeţele suport
plane, netede, uscate. Plăcile se aduc în încăperile în care se montează cu cel puţin 24 ore înainte
pentru aclimatizare.
C.11. Placaje din produse pe bază de lemn.
Pentru placajele interioare se pot folosi placi din fibre de lemn (PFL) sau plăci aglomerate din aşchii
de lemn (PAL). Plăcile din fibră de lemn (PFL) se produc emailate (cu faţa lisă, canelată sau
imprimată) şi melaminate (într-o singură culoare sau cu desene decorative) având dimensiunile de
1700 x 2700 mm şi grosimea aproximativ 4 mm. Se montează prin lipire cu adeziv prenadez SB.

Rosturile dintre plăci se acoperă cu baghete din lemn sau cu profile PVC prevăzute cu uluc şi cu o
bandă de mascare.
Plăcile aglomerate din aşchii (PAL) au forma dreptunghiulară cu dimensiuni variind între 660 x 1120
şi 1830 x 3660 mm şi grosimi 8;12 sau 16 mm. Se aplică pe suprafeţe suport plane, netede, uscate.
Se aplică prin fixarea în dibluri care se îngroapă în pereţi în pastă de ipsos. Amplasamentul diblurilor
se face conform unui plan de montaj.
Plăcile de PAL se pot fixa cu lacuri sau emailuri transparente sau opace, pe bază de clor – cauciuc
sau alchidal, sau cu vopsele pe bază de acetat de polivinil.
C.12. Placaje laminate.
Se utilizează în mod special la realizarea lambriurilor care se întâlnesc într-o paletă coloristică
variată. Pot fi montate în coridoare, camere, bucătării şi chiar băi. O lambrisare deosebită se poate
realiza prin intermediul decorurilor interlambriu, prin linii vesele. D. Tehnologia de montare a
plăcilor de faianţă.
Pregătirea suprafeţelor pereţilor.
Înainte de aplicarea grundului, se pregătesc suprafeţele pereţilor din zidărie, beton sau beton celular
autoclavizat.
Plăcile din faianţă se aplică numai pe suprafeţe uscate, pregătite în prealabil şi care nu prezintă abateri
de la plan mai mari de 3 mm / m pe verticală şi 2 mm / m pe orizontală. Eventualele neregularităţi
locale, umflaturi sau adâncituri nu trebuie să depăşească 10 mm. În cazul unor abateri mai mari
suprafeţele sunt îndreptate prin completare cu mortar de ciment, cu aceiaşi compoziţie cu a mortarului
de placare, sau prin tăierea ieşiturilor.
Înaintea începerii lucrărilor de placare este obligatoriu a se înlătura de pe suprafeţele pereţilor
resturile de mortar, praf, pete de grăsime, etc. Pereţii pe care vor fi aplicate plăcile de faianţă cu
distanţieri sau majolica nu trebuie să fie tencuiţi, iar rosturile zidăriei trebuie să se cureţe pe o
adâncime de circa 1 cm, pentru ca mortarul de fixare să adere cât mai bine pe aceste suprafeţe.
Suprafeţele netede ale pereţilor de beton turnat monolit sau cele ale panourilor mari se vor înăspri
prin uşoară şpituire.
După executarea acestor lucrări se aplică pe suprafaţa pereţilor de cărămidă un şpriţ de 3-5 mm
grosime, din mortar de ciment – nisip (0-3 mm), cu un dozaj voltmetric de 1:2 şi apă până la
consistenţa de 10-12 cm pe conul etalon.
Dacă placajele de faianţă sunt aplicate în încăperi cu umiditate mai mare de 75% (spălătorii, băi
publice, etc.) sau în încăperi unde se produc vapori de apă suprasaturaţi, atunci este necesara a se
realiza hidroizolaţii la pereţi şi pardoseli.
Trasarea suprafeţelor.
Trasarea suprafeţelor ce se vor placa se execută atât pe orizontală cât şi pe verticală.

Trasarea suprafeţelor şi montarea plăcilor de
faianţă:
a – trasarea suprafeţelor; b şi c – modul de
aşezare a plăcilor placajelor (b – cu rosturi
ţesute; c – cu rost pe rost); d – aşezarea
mortarului pe spatele plăcii; 1 – repere de
pardoseală; 2 – plăci de faianţă; 3 – nivelă
cu bulă de aer; 4 – reper vertical; 5 – fir de
plumb; 6 - dreptar

Pentru a asigura orizontalitatea rândurilor se aşează pe cant un dreptar lipit de suprafaţa care se
plachează, cu o lăţime egală cu înălţimea plintei (10-15 cm) şi care şi care reazemă pe două repere 1
alăturate care indică în acelaşi timp şi nivelul suprafeţei finisate a pardoselilor; orizontalitatea
dreptarului se verifică cu ajutorul nivelei cu bulă de aer 3. Verticalitatea suprafeţei placajului se obţine
cu ajutorul unor repere verticale 4 alcătuite din bucăţi de plăci de faianţă, fixate provizoriu cu mortar
de ipsos pe suprafaţa respectivă a tencuielii la circa 1 m distanţă între ele, în imediata apropiere a
suprafeţei care se plachează.
Firul cu plumb 5 lăsat la faţa reperelor, reprezintă linia supafeţei de faianţă care urmează să se
execute. Pentru placarea pereţilor cu plăci de faianţă cu distanţieri şi majolică să execută mai întâi
repere, în aşa fel încât dosul plăcilor de faianţă 2, care se vor monta ulterior, să corespundă pe verticală
cu faţa tencuielii de pe suprafaţa peretelui care rămâne neplacată (excepţie făcând suprafeţele de beton
care nu se tencuiesc).
E. Tehnologia de aplicare a plăcilor de faianţă.
Aplicarea plăcilor de faianţă pe pereţii din zidărie de cărămidă, din blocuri ceramice şi
din beton. Se curăţă plăcile de praf prin periere pe dos şi se ţin în apă cel puţin o oră înainte de
montare, ca să se umezească suficient pentru a nu trage apa din mortar, ceea ce ar duce la micşorarea
aderenţei mortarului faţă de placă. După ce sunt scoase din apă plăcile sunt lăsate să se scurgă 2-3
minute. Plăcile se aplică în rânduri orizontale, începând de la colţuri, de la stânga la dreapta, şi de la
plintă sau scafă în sus. Dacă nu sunt prevăzute plinte sau scafe plăcile se racordează cu pardoseala în
unghi drept, asigurându-se o etanşare satisfăcătoare pe linia de racordare dintre pardoseală şi placaj,
astfel ca apa să nu se poată infiltra în acestea.
Primele două plăci 2 se fixează cu mortar deasupra dreptarului rezemându-se uşor pe cantul acestuia.
Placa din stânga se fixează definitiv, iar cea din dreapta se fixează provizoriu cu ajutorul mortarului
de ipsos.
La nivelul marginilor superioare ale celor două plăci, care se fixează la capetele dreptarului, se
întinde o sfoară care indică nivelul orizontal pentru fixarea plăcilor intermediare. Fixarea plăcilor se
face astfel încât faţa văzută să fie perfect verticală.

În rândurile următoare, plăcile se aşează în acelaşi mod, păstrându-se acelaşi sens de montare, cu
deosebirea că cele două plăci de la capete se fixează pe rândul de plăci deja montate. Partea de sus a
placajului se termină cu plăci cu marginea rotunjită sau cu borduri speciale. Dacă suprafeţele placate
sunt orizontale (glafuri, marginile căzilor de baie, etc.), se prevede o pantă de circa 2% spre interior.
Rosturile orizontale ale placajului trebuie să fie în prelungire şi în linie dreaptă cu grosimea rostului
de 0,5 mm. Rosturile verticale pot fi ţesute (alternate) sau în prelungire, având lăţimea de maxim 1
mm (fig. 7.5, b, c).
Plintele şi scafele se montează după aceleaşi reguli ca şi plăcile de faianţă (majolică), cu mortar de
ciment, în spaţiul rămas liber dintre nivelul suprafeţei pardoselii şi marginea inferioară a primului
rând de plăci ale placajului. Datorită diferenţei de grosime dintre plăcile de faianţă (majolică) şi
plăcile utilizate la realizarea plintelor sau scafelor, suprafaţa placajului se află cu minimum 2 mm în
interior faţă de suprafaţa scafelor sau plintelor. a. În cazul pereţilor de zidărie
Pentru montarea plăcilor se aplică pe dosul fiecăreia mortarul cu ajutorul mistriei. Stratul de mortar
aplicat are grosimea de 2 cm şi acopere 2/3 din suprafaţa plăcii; apoi se fixează placa pe perete, în
locul respectiv, prin apăsare cu mâna şi o ciocănire uşoară cu mânerul mistriei; astfel ca surplusul de
mortar să iasă deasupra sau în dreapta, deci surplusul de mortar se netezeşte cu mistria pe suprafaţa
rândului următor. Mortarul de legătură dintre plăci şi stratul – suport nu trebuie să formeze un câmp
continuu, ci să aibă întreruperi în dreptul rosturilor, pentru a se evita consecinţele contracţiei
mortarului.
Plăcile se fixează pe perete cu striturile de pe dos în poziţie orizontală (excepţie făcând plăcile cu
desene care impun o anumită orientare).
După executarea fiecărui rând se verifică dacă au rămas găuri sub plăci şi se completează cu mortar,
cu ajutorul mistriei, pe la partea superioară a plăcilor.
b. În cazul pereţilor din beton cu faţa plană şi netedă - plăcile de faianţă se aplică pe un strat de
pastă cu grosimea de circa 3 mm, având în reţetă (dozaj volumetrie): o parte nisip (0 – 1 mm); 1
parte var pastă; 2 părţi ciment; 0,3 părţi Aracet DP25; apă până la consistenţa de 12 – 13 cm,
măsurată pe conul etalon. Pentru completări la colţurile intrânde sau ieşinde ale încăperii, plăcile
de faianţă se taie la dimensiunile necesare, folosind tăietorul cu diamant sau dispozitivul cu rolă
din trusa de scule pentru aplicarea plăcilor ceramice. Placa se taie pe faţa smălţuită, apoi se
întoarce cu faţa în jos şi, ţinând-o în palmă, se loveşte cu ciocanul de 30 g de-a lungul liniei
corespunzătoare tăieturii din smalţ, provocând ruperea la dimensiunile necesare.
Găurirea pentru trecerea ţevilor şi pentru fixarea suporturilor metalice etc. se execută cu ciocănelul
de faianţar prevăzut cu cioc de oţel dur, iar lărgirea acestor găuri, cu un cleşte special. După faianţarea
a 3 – 4 rânduri de plăci, se verifică planeitatea suprafeţei placate cu dreptarul de 2 metri lungime atât
pe direcţia verticală cât şi pe direcţia orizontală.
După 5 – 6 ore de la montare suprafaţa plăcilor se curăţă prin frecare cu o cârpă umezită; eventualele
pete de grăsime se curăţă cu derivaţi de petrol şi apoi cu apă.
După executarea întregii suprafeţe placate dintr-o încăpere, la 6 – 8 ore de la începerea placării se
realizează umplerea rosturilor orizontale şi verticale cu ciment alb, sau adaptat la culoarea plăcilor

folosite. Operaţia se execută folosind o pensulă cu păr moale şi un şpaclu din material plastic. După
o oră de la rostuire, se şterge suprafaţa placajului cu o cârpă umezită cu apă.
c. Aplicarea plăcilor de faianţă pe pereţii din elemente de beton celular autoclavizat
(b.c.a.).
În acest caz lucrările de placare se execută după efectuarea lucrărilor pregătitoare menţionate
anterior, folosind următoarele tipuri de mortare şi tehnologii de lucru:
Pe elementele plane din b.c.a., lucrările se desfăşoară astfel:
- se aplică un şprit preparat din ciment, nisip 0 –1 mm şi Aracet DP25, în dozaj
volumetric de 1:3:0,55:apă, până la consistenţa de 12 – 14 cm; spritul se aplică cu
mistria sau prin stropire, într-un strat de 2 –3 mm grosime;
- se aplică un mortar adeziv preparat din nisip 0 – 1 mm, ciment, var pastă, Aracet DP25,
în dozaj volumetric 2:4:2:0,50, şi apă până la consistenţa de 10 – 12 cm grosime;
mortarul se plică cu mistria într-un strat de 8 – 10 mm grosime;
- se ţin plăcile de faianţă (sau majolica) în apă timp de o oră şi apoi se montează cu
mortarul adeziv conform tehnologiei prezentate ]n paragraful precedent.
d. Pe zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat (b.c.a.)- lucrările se desfăşoară astfel:
- se aplică un spriţ de ciment de 2 – 3 mm grosime preparat din ciment, nisip (0-3 mm),
Aracet DP25, în dozaj volumetric de 1:4:0,3:apă, până la consistenţa de 11 – 13 cm;
- se aplică un strat de mortar pentru fixarea plăcilor având aceiaşi compoziţie ca la sprit
dar cu o consistenţă de 7 – 8 cm şi grosimea stratului de 20 mm. Plăcile de faianţă se
umezesc şi se aplică cu mortar adeziv într-un strat de 8-10 mm preparat din nisip 0 –
1 mm, ciment, var pastă, Aracet DP25, în dozaj volumetric de 2:4:2:0,50:apă, până la
consistenţa de 10 – 12 cm peste stratul de mortar de fixare, după aceeaşi tehnologie.

PARDOSELI
Definiţie, scop şi clasificare.
Pardoseala este un element de finisaj situat la faţa superioară a planşeului sau direct pe pământ, care
alcătuiesc o suprafaţă plană, netedă, rezistentă la uzură, uşor de întreţinut şi reparat, şi care au rolul
de a prelua şi a transmite încărcările date de circulaţie şi depozitare, precum şi rol estetic, de izolare
termică, izolare fonică. Pardoselile sunt alcătuite din:
- stratul – suport;
- stratul de uzură.

Alcătuirea pardoselilor.
a – fără strat fonoizolator; b - cu strat fonoizolator; 1 – strat de uzură; 2 – strat – suport; 3 – placa de
beton armat; 4 – strat de carton bituminat; 5 – strat fonoizolator.

Stratul suport poate fi rigid (din beton simplu sau beton armat) sau elastic (din nisip, pietriş,
piatră spartă, balast), el primeşte încărcările de la pardoseala propriu-zisă şi o transmite elementului
de rezistenţă pe care este aşezată pardoseala.
Startul de uzură (pardoseala propriu-zisă) este supus direct tuturor acţiunilor rezultate din exploatare
(circulaţie, depozitare).
În unele situaţii în alcătuirea pardoselii mai este cuprins şi un strat de egalizare care are rolul de a
asigura planeitatea stratului – suport sau să preia diferenţele de solicitări din contracţii dintre stratul
– suport şi îmbrăcăminte (provocate de dozajul de ciment diferit al acestora). Când pardoseala trebuie
să asigure un confort sporit se prevede şi un strat fonoizolant. Alcătuirea pardoselii se stabileşte în
funcţie de:
- natura terenului de fundare sau de elementul de rezistenţă pe care este aşezată
pardoseala;
- de destinaţia încăperii;
- de solicitările la care va fi supusă pardoseala în timpul exploatării.
Clasificare:
 după natura materialului din care se execută
stratul de uzură pardoselile pot fi:
- pământ natural tratat la suprafaţă, stabilizat sau din strat de argilă;
- din lemn şi din materiale pe bază de lemn (scânduri brute, duşumele cu lamba şi uluc,
parchete cu lamba şi uluc, parchet lamelar, plăci fibrolemnoase extradure, etc.);
- din piatră naturală (plăci, dale sau pavele, calupuri de piatră);
- din piatră artificială nearsă (beton de ciment, mortar de ciment sclivisit, mozaic turnat,
plăci de beton, plăci de mozaic);
- din piatră artificială arsă (plăci de gresie ceramică, cărămidă, plăci ceramice);
- bituminoase (asfalt turnat, mortar cu suspensie de bitum filerizat) executate la cald sau
la rece;
- din sticlă (plăci şi pavele);

din produse pe bază de polimeri sintetici (covoare sau plăci din policlorură de vinil cu
sau fără suport textil, masă de şpaclu de poliacetat de vinil, covoare sau plăci din
cauciuc);
- din materiale speciale (xilolit, linoleum, mochete); - produse laminate.
 După modul de execuţie pardoselile sunt: monolite – turnate la faţa locului; piese fabricate cu rosturi (dale,
plăci).
Suprafaţa pardoselii trebuie să fie plană, orizontală şi la acelaşi nivel pentru toate încăperile unui etaj
sau pentru un grup de încăperi. La băi, bucătării, grupuri sanitare, camere de duşuri, pardoseala se
execută în pantă pentru a asigura scurgerea apei către sifonul de pardoseală.
-

TIPURI
DE
PARDOSELI.
Pardoseli din lemn.
Sunt folosite în mod curent deoarece prezintă calităţi deosebite: sunt elestic, termo şi
fonoizolatoare, antiderapante, estetice; se execută, se repară şi se întreţin uşor. Pardoselile din lemn
prezintă însă şi o serie de dezavantaje: nu sunt rezistente la uzură, se deformează la variaţii de
umiditate, sunt putrescibile şi combustibile.
Având în vedere avantajele şi dezavantajele arătate se recomandă utilizarea lor în camere de locuit,
birouri, locuri de recreaţie, ateliere de mecanică fină, etc.
După forma şi dimensiunile elementelor de lemn se disting: pardoseli din duşumele, din parchete,
din plăci fibrolemnoase şi din pavele de lemn.
Pardoselile de duşumele se execută sub formă de:
- duşumele brute utilizate la pardoseli, la magazii, poduri sau ca duşumea oarbă sub
parchet;
- duşumele date la rindea pe o singură faţă, aşezate joantiv sau îmbinate în falţ în
jumătatea lemnului se execută în camere de locuit, la construcţii provizorii sau de
importanţă redusă;
- duşumele cu lamba şi uluc soluţia prezintă avantajul că spaţiile dintre scânduri nu
rămân libere, iar cuiele bătute în interiorul ulucului nu se văd.

Pardoselile din parchete sunt executate din lamele de stejar sau fag. Pentru a se putea îmbina între ele
lamelele de parchet se prelucrează pe feţele laterale sub diferite forme:

tip LU, cu lamba şi uluc (uluc pe două şi lamba pe celelalte două;
tip U, cu uluc pe cele patru laturi ;tip L, cu falţ în coadă de rândunică care se montează
în mastic bituminos sau în alt liant
Pardoselile din parchet se pot monta pe duşumea oarbă, cu mastic bituminos, prin batere în cuie pe
plăci de fibrobeton, prin lipire cu Aracet EC pe mortar de ciment sau pe plăcile poroase din lemn.
-

Pardoseli din duşumele
îmbinate cu lambă şi

a – îmbinate cu falţ; b –
uluc; 1 – duşumea cu falţ;

2 – cui; 3 – grinzişoară; 4 – Parchet din stejar
sau faduşumea cu lambă şi uluc g; a - tip
LU; b – tip U; c – tip L; d - lamelar

Dacă stratul – suport nu are proprietăţi fonoizolatoare acesta se aşează pe un strat
fonoizolator necesar amortizării zgomotelor. Lamelele de parchet se pot aşeza în plan în diferite
moduri: drept, spic, simplu, cu bordură.
Diferita modele de aşezare a lamelelor:
a – în frizuri; b – la 450, în spic fără bordură; c – la 450, cu bordură şi friz interior;
d şi e – împletit cu bordură ţi baghetă băiţuită

Pardoselile din plăci fibrolemnoase se realizează din plăci extradure de dimensiuni mari lipite direct
pe un strat de mortar de egalizare. Pentru o mai bună izolare se montează pe un strat de plăci
fibrolemnoase, poroase, bituminate.
Pardoselile din pavele de lemn se realizează utilizând pavelele prismatice sau cilindrice din lemn de
stejar sau fag. Pentru a evita putrezirea pavelele se impregnează cu produse antiseptice uleioase.
Pardoseli din piatră naturală.
Aceste pardoseli au un aspect frumos, cu variante de desen şi culori şi se folosesc, în special, la
clădiri social –culturale, administrative, magazine. Rocile din care se execută pardoselile trebuie să
fie rezistente la uzură şi la acţiunea agenţilor atmosferici. Se întrebuinţează marmură albă sau
colorată, porfir, granit, calcar compact, gresie, etc.
După modul cum este prelucrată piatra se întâlnesc:
- pardoseli cu îmbrăcăminte de plăci din piatră naturală având feţele netede şi plane
şlefuite, polizate sau lustruite;
- pardoselile din mozaic cu rosturi opus – incertum se execută din spărturi neregulate
cu laturile 60 – 600 mm care se aşează cu mâna într-un strat de mortar de poză, astfel
ca să formeze un desen de asize neregulate cu rosturi de 10 – 15 mm lăţime;

Pardoseli din spărturi de piatră montate cu rosturi
opus-incertum:
1 – spărtură de piatră; 2 – rosturi umplute cu mortar
de ciment

-

pardoseli cu îmbrăcăminte din mozaic veneţian se execută cu bucăţi de marmură
triunghiulare sau cu spărturile rămase de la prelucrarea placajelor de marmură aşezate
neregulat sau după un desen stabilit şi care se înglobează în pat de mortar de ciment;

Mozaic veneţian:
1 – bordură; 2 – baghetă; 3 - cîmp

pardoseli cu îmbrăcăminţile din mozaic roman
se execută din plăcuţe având forma apropiată de cub, lipit în panouri pe hârtie, astfel
ca rosturile să nu fie mai mari de 1,5 mm. Panourile se fixează în strat de mortar plastic
de circa 15 mm grosime. Îmbrăcăminţile din mozaic rămase se pot executa în
combinaţie cu mozaicul turnat;
- pardoselile din dale şi calupuri de piatră se utilizează în exterior la trotuare, peroane,
etc şi se fixează în mastic bituminos sau nisip.
Pardoseli din piatră artificială.
Pardoselile din piatră artificială arsă sau nearsă sunt rezistente la uzură şi umiditate, durabile şi uşor
de întreţinut; se utilizează în încăperi cu circulaţie intensă ca: holuri, săli de aşteptare, coridoare,
vestiare, încăperi cu umiditate mare sau încăperi cu destinaţie specială. Fiind pardoseli reci nu se
utilizează în camere de locuit, birouri, etc.
În funcţie de natura materialului folosit pardoselile din piatră artificială se împart în:
- pardoseli din piatră artificială nearsă (beton de ciment, mortar de ciment, mozaic
turnat, plăci mozaicate);
- pardoseli din piatră artificială arsă (plăci de gresie ceramică, plăci ceramice de argilă
arsă, cărămidă);
- pardoselile de beton se întrebuinţează în pivniţe, magazii, hale industriale; sunt
inestetice şi reţin cu uşurinţă praful pe suprafaţa lor.
Pardoselile din beton se execută dintr-un strat de beton, de 8 – 12 cm, care formează şi stratul suport.
Dacă pardoseala trebuie să suporte o circulaţie grea, acesta se toarnă în două straturi: un strat suport
de 10 cm armat cu o plasă de oţel.
În câmpuri mari se realizează în panouri de 2x2 cm cu rosturi de 5 – 10 mm umplute cu mastic
bituminos.

Pardoselile din ciment sclivisit se folosesc în grupuri sanitare, spălătorii, pivniţe, ateliere şi hale
industriale fără circulaţie grea. Pardoseala sclivisită se obţine executând peste stratul de beton o

tencuială de mortar de ciment de 2 cm grosime, netezită cu drişca de oţel şi presărată cu ciment în
timpul drişcuirii. Faţa superioară poate fi netedă sau rolată. Pardoseala se racordează cu pereţii din
scafe di mortar de ciment sclivisit (fig.7.12.)
Pardoseală din ciment sclivisit cu scafă:
1 – ciment sclivisit; 2 – mortar de ciment; 3 tencuială

Pardoselile din mozaic turnat se execută dintr-un strat de mortar de ciment preparat cu piatră de
mozaic şi aplicat pe un strat de mortar drişcuit.
Pentru obţinerea unui mozaic cu aspect plăcut şi compact se utilizează două granulaţii de pietre de
mozaic, iar în mortar se adaugă culori minerale. Pentru a împiedica fisurarea şi pentru a obţine
suprafeţe cu aspect estetic, mozaicul se toarnă în panouri care formează desene diferite. În încăperile
cu umiditate mare se execută o scafă pentru racordarea cu pardoseala cu înălţimea de 10 – 15 cm.
Finisarea suprafeţei îmbrăcăminţilor din mozaic turnat se face prin frecare, şlefuire, ceruire şi
eventual lustruire.
Pardoseli din metalo – ciment se execută dintr-un strat de uzură de 10 mm grosime din mortar de
ciment cu strunjitura de oţel aplicat pe un suport din beton. Se întâlnesc în locurile de circulaţie
intensă (peroane, scări de metrou,etc).
Pardoselile cu îmbrăcăminţi din plăci de beton mozaicat se execută folosind pentru stratul de uzură
plăcile din gresie ceramică în diferite culori care au rezistenţă mare la uzură. Plăcile au forme pătrate
cu faţa netedă sau striată sau hexagonale. Plăci din gresie care au conturul format din arce de cerc
poartă denumirea de pişcoturi.

Pardoseală din plăci prefabricate:
1 – plăci prefabricate din beton mozaicat; 2 – mortar de ciment; 3 –
beton de egalizare; 4 – scafă prefabricată; 5 – perete; 6 - tencuială

Plăcile din gresie ceramică realizează o pardoseală elastică, rezistentă la uzură şi care se întreţine
uşor.
Pardoselile cu îmbrăcăminţi din plăci ceramice din argilă arsă au forme dreptunghiulare prevăzute pe
faţa inferioară cu şanţuri în coadă de rândunică pentru a asigura o ancorare bună în mortar. Pardoselile

cu îmbrăcăminţi din cărămidă se realizează folosind pentru stratul de uzură cărămidă presată plină,
aşezate pe cant sau pe lat şi montate pe un strat de nisip de poză sau mortar de ciment.
Pardoseli din materiale bituminoase.
Pardoselile din materiale bituminoase îndeplinesc o serie de calităţi: sunt elastice, impermeabile,
suficient de rezistente la uzură, termoizolante, uşor de reparat, nu produc praf, prezintă siguranţă
contra alunecărilor şi sunt rezistente la acţiunea acizilor şi alcalilor.
Dar au şi o serie de dezavantaje: sunt inestetice datorită culorii închise a bitumului şi a suprafeţei lui
aspre, nu rezistă la temperaturi înalte, se deformează în timp sub acţiunea sarcinilor concentrate.
Stratul suport poate fi elastic sau rigid. Stratul de uzură se realizează sub formă de: pardoseli din
mastic bituminos turnat la cald; pardoseli din dale de mastic bituminos; pardoseli din suspensie de
bitum filerizat.
Pardoseli produse pe bază de polimeri sintetici.
Aceste pardoseli sunt rezistente la uzură, igienice, au aspect plăcut, sunt bune izolatoare termice şi
fonice, sunt uşor de montat şi se întreţin uşor.
Pardoselile din covoare sau plăci PVC se utilizează la construcţii de locuinţe (holuri, vestibuluri,
camere de locuit, băi, bucătării), la construcţii social – culturale (în sălile de spectacole, săli de lectură,
cluburi, săli de aşteptat, saloane, culoare de spital, magazine), în laboratoare, în încăperi de producţie
unde nu intervin solicitări sau agenţi chimici agresivi. Stratul suport trebuie să aibă suprafaţa plană,
netedă, rigidă şi uscată.
Pardoseală din covor de PVC sau
linoleum:
1 – covor de PVC sau linoleum; 2 –
adeziv; 3 – strat de egalizare din mortar
de ciment drişcuit; 4 – strat de nivelare
(mortar); 5 – perete; 6 – mortar de ipsos;
7 – diblu din lemn; 8
– plintă; 9 – holşurub; 10 planşeu

Stratul de uzură se poate realiza din covoare de policlorură de vinilin (PVC), cu sau fără suport textil,
din dale PVC (flexibile sau rigide), precum şi din masă de şpaclu pe bază de poliacetat de vinil (PAV).
Pentru montare covorul se croieşte după un plan de montaj care să asigure un număr cât mai mic de
rosturi şi de fâşii mai înguste de 50 cm.
Lipirea covoraşelor sau dalelor se poate face cu adeziv Prenadez SB sau Aracet EC aplicat în strat
subţire pe suprafaţa-suport şi pe spatele covorului.
Racordarea pardoselii cu pereţii se realizează prin plinte sau pervazuri din lemn sau PVC .

Pervazuri şi plinte din PVC

Pardoselile din poliacetat de vinil se obţin prin
întinderea stratului-suport, în reprize succesive a unei
mase
de şpaclu sub forma de pastă. Pardoseli din xilolit.
Se execută din mortar de ciment magnezian cu agregate organice sau anorganice (rumeguş de lemn,
azbest, praf de piatră) şi coloranţi.
Pardoselile din xilolit se realizează prin turnare în câmp continuu sau panouri, de obicei în două
straturi de 1 cm grosime, se curăţă după întărire cu piatră de gresie.
Aceste pardoseli sunt calde şi se întreţin uşor, de aceea se folosesc în spitale, laboratoare, săli de
sport, în localuri publice şi în general în încăperi care nu sunt umede şi unde nu este o circulaţie grea.
Pardoseli din linoleum.
Linoleumul se produce sub formă de covoare dintr-un amestec omogen de făină de lemn, praf de
piatră şi ulei de în fiert şicativ cilindrat pe o ţesătură tare de iută.
Pardoselile de linoleum se folosesc pe suport de beton sau lemn. Pe planşeele din beton linoleumul
se aşează pe un strat de egalizare din mortar de ciment, din ipsos sau din mastic bituminos sau din
plăci fibrolemnoase PFL.
Adezivul utilizat pentru lipirea linoleumului este uleiul de cazeină, de făină de secară sau de dextrină.
Suprafaţa-suport trebuie să fie plană, netedă, perfect curată şi uscată. Pardoselile din linoleum sunt
calde, nu reţin praf, sunt igienice, izolante termic şi fonic, estetice şi uşor de întreţinut. Se utilizează
la localurile publice, spitale, case de locuit, etc.
Pardoseli din linoleum
a – pe strat de ipsos sau mortar de ciment; b –
pe strat de ipsos sau nisip; c – pe strat de
mastic bituminos; d – pe plăci
fibrolemnoase poroase; 1 - planşeu; 2 – strat de
bitum; 3 – strat de ipsos sau mortar de ciment;
4 – strat de adeziv; 5 – linoleum; 6 – strai de
nisip; 7 – strat de mastic bituminos;
8 – PFL dure şi izolatoare

Pardoselile din mochete.
Se utilizează în locuinţe, camere de hotel, săli de teatre şi concerte, săli de conferinţe, biblioteci, etc.
Sunt pardoseli estetice, termo şi fonoizolatoare, se curăţă şi se montează uşor.
Pardoseli laminate.
Se întâlnesc sub formă de folie laminată. Se disting prin rezistenţă la zgârieturi, la greutăţi, la trafic,
nu se raşchetează şi nu se paluxează niciodată, sunt insensibile la jarul de ţigară, la pete persistente,
la substanţe chimice.
Cea mai remarcată marcă este Meister, cu o gamă sortimentală foarte variată. Podelele sunt delimitate
pe colecţii:
- Basic Line – pentru trafic scăzut;
- Top Line – pentru trafic moderat; Classic şi Diamant – pentru trafic
intens.
Astfel ele pot fi montate în orice locuinţă (în holuri, în camere, bucătării, băi), în magazine, spaţii
comerciale, cabinete medicale, birouri notariale, săli de clasă, hoteluri.
TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PARDOSELILOR.
Reguli generale constructive.
Linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardoseli, care se execută în camere vecine, coincide cu
proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimi uşii în poziţie închisă, în cazul că în proiect nu se prevede
altfel.
Dacă condiţiile de exploatare din încăperile în care se execută pardoseala impun realizarea unei
pante, aceasta este indicată în proiect. Această pantă este de cel puţin 0,5% pentru pardoselile
alunecoase şi de 1% pentru pardoselile nealunecoase.
Pantele pardoselilor se realizează astfel:
- la pardoseli executate direct pe pământ, prin nivelarea corespunzătoare a acestuia;
- la pardoseli executate pe planşee, printr-un beton slab de pantă turnat pe acestea;
- la pardoselile cu suprafaţa mică (<20m2) prin executarea unei grosimi variabile a
stratului-suport.
Trecerea de la un strat la altul se face numai după examinarea stratului precedent. Executarea
stratului-suport.
Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească stratul-suport.
Stratul-suport elastic trebuie să fie compact, astfel încât sub încărcările din exploatare să nu se taseze,
provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselii.
Denivelările admise stratului-suport sunt de cel mult 15 mm, sub dreptarul de 2 m , pentru stratulsuport de nisip şi 20 mm, pentru stratul-suport de pietriş, balast, piatră spartă. În cazul stratului-suport
rigid se admit denivelări de cel mult 10 mm sub un dreptar de 2 m. Pentru a asigura legătura între
îmbrăcăminte şi stratul-suport este necesar ca îmbrăcămintea din beton, mortar de ciment sclivisit şi

cea de mozaic să se execute după terminarea prizei mortarului sau betonului dar nu înainte de întărirea
acestora.
Stratul-suport se toarnă direct pe pământ, pe planşee fără izolaţie fonică sau pe planşee cu izolaţie
fonică.
Turnarea stratului-suport direct pe pământ.
În acest caz lucrările se execută astfel:
- se nivelează suprafaţa terenului;
- se bat cu maiul micile denivelări;
- se aşterne un strat de nisip sau de balast de 5 cm grosime (conform proiect); se
toarnă un strat de beton de 8-10 cm grosime.
Dacă suprafaţa pardoselii este mare, se lasă rosturi de dilatare conform proiectului. Latura minimă a
panoului este de 4m , iar latura rosturilor este de 5-10 mm.
Suprafaţa stratului de beton poate fi orizontală sau cu pante în mai multe direcţii. Turnarea
stratului-suport pe planşee fără izolaţie fonică.
Când pardoselile se execută pe planşee fără izolaţie fonică, pe suprafaţa planşeului se toarnă un strat
de egalizare de 2-5 cm de mortar cu un dozaj de 1:3 până la 1:4 (ciment : nisip). Pentru turnarea
stratului-suport sau a mortarului de egalizare, se procedează astfel:
În funcţie de linia de nivel trasată la înălţimea de +1,00 m de suprafaţa finită a podestului scării sau
faţă de cota 0,00 indicată în proiect se trasează pe pereţi, de jur împrejur, o linie care să indice
intersecţia suprafeţei finite a pardoselii cu pereţii încăperii.
În funcţie de grosimea îmbrăcăminţii prevăzută, în proiect, se aşează rigle-reper pe suprafaţa pe care
se toarnă stratul-suport, astfel ca faţa superioară a acestora să corespundă cu cota inferioară a
îmbrăcăminţii. Riglele-reper se fixează cu mortar de ciment la distanţa de 1,5 m una de alta. După
întărirea riglelor-reper, suprafaţa se umezeşte cu apă şi se toarnă beton sau mortar care se întinde şi
se nivelează cu dreptarul şi mistria. În cazul suprafeţelor mari şi dacă în proiect sunt prevăzute rosturi
de dilatare, acestea se realizează cu şipci de lemn geluite sau cu fâşii de sticlă. Stratul de beton sau
mortar de egalizare se menţine umed până se toarnă îmbrăcămintea.
Turnarea stratului-suport pe planşee cu izolaţie fonică.
În acest caz se impune realizarea unei dale flotante
Alcătuirea dalei flotante.
Dala flotantă este un element de construcţie alcătuit dintr-o dală rigidă, de mortar sau beton armat
sau nearmat, izolată atât de planşeu cât şi de pereţi printr-un strat de material fonoizolant, care îi
permite se vibreze liber în toate direcţiile.
Dala constituie elementul suport şi de izolare fonică, la zgomotele de impact ale diferitelor
îmbrăcăminţi de pardoseli care se aplică prin lipire sau prin fixare în mortar de ciment (plăci de
marmură, de mozaic, etc.).

Dala flotantă este alcătuită dintr-un strat de mortar sau beton dimensionată în funcţie de grosimea şi
natura stratului de izolare.
Dala se execută din: mortar de ciment dacă se aşează pe un strat fonoizolant din plăci cu tasare
uniformă; beton sau beton armat, când se aşează pe un strat fonoizolant din materiale cu granule
elastice, sau când grosimea depăşeşte 35 mm.
Dacă stratul fonoizolant este foarte elastic sau dacă solicitările sunt mari, dala se armează cu plasă
de sârmă de circa 3 mm diametru, cu ochiuri de 10-12 cm.
Stratul fonoizolant se execută din materiale cu tasare uniformă sub formă de plăci (polistiren celular
standard sau ecruisate, plăci din fibre minerale, plăci din cauciuc, etc) sau sub formă de granule
elastice în vrac (pudretă din cauciuc).
Pentru acoperirea denivelărilor sau a eventualelor conducte existente la suprafaţa planşeului se
execută un strat de egalizare din mortar de ciment sau din nisip. Stratul de egalizare din mortar se
toarnă având nivelul trasat după linia de vagris. Pentru turnare se folosesc ghidaje din mortar de
ciment distanţate la 1,5-2 m.
Executarea stratului fonoizolant din spume de polimeri cu pori închişi.
Stratul fonoizolant din plăci din spume de polimeri cu pori închişi (exemplu – plăci de polistiren
standard sau ecruisate) se aşează pe stratul de egalizare din nisip. Pe acest strat se aşează un strat de
protecţie mecanică din hârtie de ambalaj cu marginile petrecute pe minimum 10 cm. Stratul de hârtie
se ridică şi peste fâşiile de material fonoizolant montate pe elementele verticale.
Plăcile se aşează alăturat cu rosturile cât mai strânse. Executarea
dalei flotante.
Dala flotantă se execută după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (instalaţii sanitare,
electrice, etc) după efectuarea probelor prescrise pentru acestea, precum şi după executarea
tencuielilor interioare. La executarea straturilor componente ale pardoselii se urmăreşte pentru fiecare
în parte realizarea nivelului respectiv după linia de vagris trasată pe pereţi.
De-a lungul pereţilor şi în jurul unor elemente de construcţie care străpung planşeul se aşează fâşii
tăiate din plăci de material fonoizolant cu înălţimea egală cu distanţa dintre planşeu şi faţa superioară
a îmbrăcăminţii.
În cazul îmbrăcăminţilor fixate în mortar de ciment, fâşiile trebuie să aibă înălţimea egală cu distanţa
de la planşeu până la nivelul superior al scafei. Rostul dintre scafă şi îmbrăcămintea peretelui (la
partea superioară a scafei) se etanşează cu chit elastic. Fâşiile din jurul elementelor se montează prin
lipire cu Aracet EC.
Dala se execută din mortar de ciment cu dozajul de 350-400 kg ciment/m3 şi cu agregate cu granule
cuprinse între 0-7 mm. La dale cu grosimi mai mari se foloseşte beton cu acelaşi dozaj şi cu agregate
cu granule până la 15 mm.
La executarea dalei armate se montează direct peste stratul de protecţie al fonoizolaţiei, o plasă de
sârmă de circa 3 mm diametru, cu ochiuri de 10-12 cm.la turnarea betonului se urmăreşte ca prin
baterea acestuia şi prin ridicarea plasei, să pătrundă sub plasă, un strat de beton de circa 1 cm grosime.

Înaintea turnării betonului se execută repere de nivel pentru faţa superioară a acesteia; formate din
puncte şi fâşii, la circa 1 m distanţă, care vor servi şi drept ghidaje pentru dreptarul cu care se
nivelează. Nivelul suprafeţei se stabileşte în funcţie de linia de vagris, iar eventualele pante se
stabilesc cu dreptarul şi cu bolobocul.
Suprafaţa dalei se drişcuieşte cu drişca de lemn pentru a obţine o faţă plană, fără valuri şi aspră. În
primele 7 zile dala se menţine umedă şi se va interzice circulaţia în încăperea respectivă. În cazul
îmbrăcăminţilor din parchet, stratul-suport se poate realiza sub formă de dale flotante, din plăci
fabricate din fibrobeton, montate pe un strat de nisip uscat sau pe un strat fonoizolant din pudretă de
cauciuc neaglomerată. Tehnologia de execuţie a îmbrăcăminţii din parchet.
După tipul şi specia lemnului îmbrăcămintea din parchet poate fi:
- din parchet lamba şi uluc, din lemn de stejar, fag, cer cu grosimea de 17 sau 22
mm; - din parchet – mozaic, din lemn de stejar cu grosimea de 8 sau 10 mm.
Îmbrăcămiţi din
parchet – mozaic lipit.
Parchetul – mozaic se montează prin lipire cu adeziv Aracet EC pe un strat-suport de beton
sau mortar de ciment.
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Detalii de execuţie pentru îmbrăcămintea pardoselilor din parchet:
a,b,c, - din lamele cu lambă şi uluc; d secţiune transversală prin pardoseală; 1 – friz de
perete; 2 – bordură: 3 şi 4 – frize de câmp; 5 – pervaz de parchet; 6 – parchet: 7 – parchet
cu lambă şi uluc: 8 – adeziv de Aracet EC; 9 – plăci poroase din fibre de lemn bitumate şi
antiseptizate; 10 – pudretă de cauciuc; 11 – planşeu din beton armat
Înainte de începerea montării, suprafaţa-suportului se curăţă de praf cu o mătură cu păr moale,
pentru a crea astfel condiţiile necesare unei bune aderenţe a parchetului cu stratul-suport.
Pentru a asigura realizarea unui rost de circa 10-15 mm la racordarea cu pereţii, pe perimetrul
încăperii se aşează pe cant înainte de montarea parchetului, şipci de lemn de 10-15 mm grosime.
Montarea panourilor de parchet – mozaic prin lipire cu adeziv Aracet EC se începe de la peretele
opus uşii de circulaţie, în rânduri paralele cu aceasta. Alinierea primului rând de panouri se realizează
prin montarea acestora în contact cu şipcile de lemn aşezate pe perimetrul încăperii. Adezivul se
întinde cu un şpaclu dinţat, într-un strat continuu şi uniform, în grosime de cel mult 1 mm, pentru un
rând complet de panouri. Lipirea panourilor se începe de la circa 10 minute de la întinderea

adezivului, avându-se grijă ca faţa pe care este aplicată hârtia de ambalare să fie orientată în sus. După
lipirea primului rând de panouri se umezeşte hârtia de pe faţa acestora, cu ajutorul unui burete sau al
unei cârpe înmuiată cu apă şi stoarsă; după îmbibarea cu apă a hârtiei, aceasta se desprinde uşor de
panou. Lamelele care nu sunt bine lipite se mişcă cu uşurinţă chiar la dezlipirea hârtiei; aceste lamele
se scot, li se aplică pe faţa inferioară un strat de adeziv şi se montează din nou la locul lor.
Eventualele erori de pozare ale panourilor se pot corecta prin batere uşoară cu ciocanul. După
aşezarea panourilor în poziţie corectă, pentru asigurarea unei bune lipiri, se bate fiecare panou în parte
cu un bătător (riglă) din lemn de stejar. În continuare se montează rândurile următoare, urmărindu-se
realizarea continuităţii rosturilor dintre panouri. Adezivul rămas eventual şi întărit, pe suprafaţa care
depăşeşte rândul de panouri montat, se îndepărtează cu un şpaclu. După lipirea panourilor de parchet
pe întreaga suprafaţă a pardoselii, se scot şipcile de lemn care au servit pentru realizarea rostului
dintre îmbrăcăminte şi pereţi. Circulaţia peste parchetul lipit este permisă după 24 de ore de la
aplicare.
Îmbrăcăminţi cu lamba şi uluc.
Parchetul cu lamba şi uluc se montează prin:
- lipire cu Aracet EC pe stratul de beton fin driscuit;
- lipire cu Aracet EC pe plăci fibrolemnoase poroase aşezate pe stratul de beton; batere cuie în plăci prefabricate de beton cu agregate vegetale
(fibrobeton).
Înainte de montare lamele se sortează după fibră şi culoare pentru unul sau două şiruri
complete.
Montarea parchetului cu lambă şi uluc prin lipire cu Aracet EC direct pe stratul de beton fin drişcuit
sau pe stratul-suport din plăci fibrolemnoase poroase se începe cu lipirea frizelor la o distanţă de circa
10-15 mm de perete. Îmbinarea frizelor la colţurile încăperii se execută la 450. Frizele se fixează
faţă de perete cu pene aşezate la circa 50 cm una faţă de alta, pentru a împiedica orice deplasare în
timpul montării parchetului. Adezivul Aracet EC se întinde pe stratulsuport cu şpaclul dinţat, iar
lipirea lamelelor de parchet se începe după minimum 3 ore de la lipirea frizelor. Adezivul se aplică
pe stratul-suport pe fâşii egale cu suprafaţa unui rând complet de lamele. Lamelele de parchet se
aplică după circa 10 minute de la întinderea adezivului, fixându-se în lambă şi uluc cu o lovitură
uşoară dată lateral cu ciocanul. La aşezarea fiecărui rând de parchet se verifică alinierea faţă de rândul
anterior, gata montat.
După lipirea parchetului pe întreaga suprafaţă a pardoselii se scot penele de fixare a frizelor. În cazul
parchetului cu lambă şi uluc, bătut în cuie, mai întâi se fixează de-a lungul pereţilor (pe stratul-suport
din plăci de fibrobeton) frize de parchet, la o distanţă de 10-15 mm de perete. Curele de fixare de
circa 40 mm lungime se bat oblic în ulucul frizelor, la distanţa de circa 50 cm, după aceea ele se
înfundă cu ajutorul unui dorn metalic. Frizele de parchet se fixează faţă de perete cu pene aşezate la
circa 50 cm una de alta, pentru a împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului. În
continuare, lamelele de parchet din câmp se bat începând de la frizul de parchet situat pe peretele
opus uşii de circulaţie. Acestea se bat cu ciocanul astfel ca lamba fiecărei lamele să intre forţat în

ulucul lamelei alăturate. Fiecare lamelă se fixează cu câte două cuie, bătute la o distanţă de 46 cm de
capete, în funcţie de lungimea lamelei. Cuiele se bat oblic în ulucul lamelelor şi apoi se înfundă cu
un dorn de oţel. După executarea îmbrăcăminţii pe toată suprafaţa pardoselii, se scot penele de fixare
a frizelor. Lamelele de parchet se taie la dimensiuni cu ajutorul ferestrăului circular portabil.
După terminarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii parchetul se curăţă mecanizat cu maşina de
raşchetat (cu cuţite) sau cu maşina de şlefuit parchet cu hârtie abrazivă. Curăţirea se execută după
minimum 4 zile de la montare. La racordul dintre pardoseală şi pereţi, după curăţirea parchetului, se
montează pervazuri de lemn fixate, după caz, prin batere în cuie sau lipire cu adeziv
Aracet EC şi bătute în cuie din loc în loc.
Lustruirea parchetului se realizează cu maşina de lustruit.
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