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C A P I T O L U L  1

NOTIUMÎ INTRODUCTIVE

Construcţiile necesită consumuri mari de m ateriale cu diferite 
proprietăţi fizico-mecanice, cu comportare diferită sub solicitări 
mecanice, la acţiunea mediului înconjurător etc.; de aceea, se im
pune cunoaşterea temeinică a posibilităţilor şi a limitelor de utilizare 
a acestora.

1.1. ROLUL, IMPORTANŢA Şl CLASIFICAREA 
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

1.1.1. KOLUL Şl IMPORTANŢA MATERIALELOR DL CONSTRUCŢII

Orice construcţie trebuie să fie rezistentă, stabilă şi durabilă la 
diversele solicitări la care este supusă în timpul exploatării. Aceste 
condiţii pot îi asigurate prin  alegerea şi folosirea corespunzătoare 
a materialelor de construcţii. Condiţia de durabilitate este asigurată 
prin alegerea judicioasă a materialelor, în funcţie de comportarea 
lor faţă de agenţii agresivi fizici şi ̂ chimici din mediul înconjurător, 
precum şi prin modul de “exploatare a construcţiilor. Condiţiile im
puse clădirilor de a fi cît mai plăcute, estetice şi igienice sînt asigu
rate prin realizarea unor finisaje şi sisteme de izolaţii, a unor insta
laţii adecvate, de alimentare cu apă şi canalizare, de ventilaţie, 
sanitare, electrice, de încălzire etc.

Buna funcţionare a unei construcţii depinde nu numai de con
cepere şi proiectare, ci şi de justa întrebuinţare a m aterialeior şi 
de calitatea lor.

1.1.2. CLASIFICAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

Materialele de construcţii pot fi clasificate după natura şi după 
utilizarea lor.
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Materialele de construcţii se clasifică în următoarele categorii:
— piatră naturală pentru construcţii:
— lianţi minerali şi organici;
— mortare şi betoane de ciment;
— produse din lemn pentru construcţii;
— produse din metal pentru construcţii;
— produse ceramice pentru construcţii;
— produse din mortare şi betoane pentru construcţii;
— materiale pentru izolaţii (hidrofuge, termice, fonice şi anii- 

corosive);
— materiale pentru zugrăveli şi vopsitorii;
— materiale din polimeri, sticlă, adezivi, chituri, tapete etc.
Industria materialelor de construcţii din ţara noastră a înre

gistrat mari realizări, mai ales în ultimii 10 . . .  15 ani. De la vechile 
şi puţinele fabrici de var, ciment sau cărămidă existente în trecut, 
s-a ajuns la adevărate combinate de producere a materialelor şi 
a prefabricatelor, care funcţionează în multe judeţe, de exemplu: 
Birseşti-Gorj, Bicaz şi Taşca-Neamţ, Chişcădava-Deva, Hoghiz- 
Braşov, Cîmpulung-Musce'l, Fieni-Dîmboviţa, Medgidia-Con stanţa, 
care produc în principal cimenturi şi prefabricate din beton, pre
cum şi unităţile de pe platforma industrială Militari din Bucureşti 
(întreprinderile de prefabricate, de ceramică şi obiecte sanitare) etc.

C A P I T O L U L  2

PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR 
DE CONSTRUCŢII

2.1. NOŢIUNI GENERALE

Materialele de construcţii se caracterizează, în principal, prin 
compoziţie chimică, structură şi proprietăţi.

Structura materialelor de construcţii reprezintă modul de aso
ciere, de repartiţie şi de aranjare reciprocă a componenţilor mate
rialelor respective. De exemplu, un material are structură coropac.it
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dacă n u  are pori vizibili (de exemplu, laminatele, sticla), sau struc
tură  poroasă, cînd prezintă pori şi canale capilare (de exemplu, 
piatra ponce, spumele de polimeri); în cazul celor cu structură 
fibroasă (de exemplu, 'lemnul), materialul este dispus sub formă de' 
fibre paralele.

Proprietăţile materialelor depind de compoziţia şi de structura 
lor şi se pot determina în laborator, pe baza unor metodologii de 
încercare stabilite prin prescripţii tehnice (standarde, normative sau 
norme interne).

încercările şi analizele de laborator pentru stabilirea compozi
ţiei, a structurii şi a proprietăţilor materialelor de construcţii se 
efectuează asupra unor probe reprezentative denumite probe medii. 
Felul de prelevare a probei şi cantităţile necesare sînt indicate 
pentru fiecare material în parte.

M aterialele de construcţii avînd o omogenitate redusă şi pre- 
zentînd adesea anumite defecte de structură, încercările de labora
tor se efectuează, în general, pe un număr de 3 . . .  6 probe medii, 
rezultatul fiind media artimetică a rezultatelor parţiale obţinute,

2.2. PROPRIETĂŢI FIZICE

2.2.1. DENSITATE, COMPACTITATE, POKOZITATE

Densitatea p a unui material reprezintă masa unităţii de vo
lum  şi se determină prin  raportul dintre masa m  şi volum ul v,

P =  —  [kg/m3]. 
v

Masa m se determină din relaţia
G =  m ■ g,

în  care: G este greutatea, în N;
g — acceleraţia gravitaţiei, în m /s2.

In tehnică se utilizează şi o altă mărime, greutatea specifică 
definită că greutate a unttăţm'de'vMum--şi determ inată 'prin rapor- 
tmMintre~greutatea-G'şi volumul v; ~

"-- .................... ....... Q
7 =  —  [daN/m3], sau [kN/m3]. 

v
Pentru materialele- unitare, la determinarea densităţii se proce

dează astfel: se determină masa prin cîntărire şi volumul prin dis-
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locuirea unei cantităţi de apă (sau alt lichid în care materialul nu 
este solubil şi cu câre nu reacţionează). Dacă m aterialul este poros, 
se macină în prealabil într-un mo jar. Aceeaşi metodă se aplică^ şi 
pentru materialele în grămadă (de exemplu, nisip, pietriş, pămân
turi), folosindu-se picnometrul pentru determinarea exactă a volu
mului de lichid dislocuit. Dacă proba are o formă geometrică regu
lată şi materialul este compact (de exemplu, laminatele din oţel, 
produsele din sticlă), volumul se poate determina pe baza m ăsurării
dimensiunilor- probei.

Densitatea aparentă pa este raportul dintre masa probei şi vo
lumul său aparent (volumul materialului, inclusiv porii pe care îi 
conţine proba). Masa se determină prin cântărire, iar volumul apa
rent, fie prin dislocuirea unui lichid, fie cu ajutorul balanţei 
hidrostatice (fig. 2.1), eventual prin calcul pe baza măsurării dimen
siunilor în cazul probelor cu forme geometrice regulate.

Volumul aparent se determină aplicînd principiul lui Arhimede, 
astfel: se agaţă proba cu un fir de talerul scurt al balanţei, eehili- 
brlndu-se balanţa cu greutăţi aşezate pe celălalt taler, după care se 
introduce proba într-un lichid, restabiiindu-se echilibrul cu greu
tăţi aşezate pe talerul de care s-a agăţat proba, masa acestor din 
urmă greutăţi fiind egală cu masa volumului de lichid dislocuit de 
probă; Ia rînclul său, volumul dislocuit de probă este egal cu volu
mul probei. Dacă lichidul folosit a fost apa, masa greutăţilor aşe
zate pe talerul scurt al balanţei reprezintă chiar volumul probei, 
deoarece densitatea apei se consideră egală cu 1. Pentru un alt 
lichid volumul probei se obţine împărţind masa greutăţilor de pe 
ta lerul scurt la densitatea lichidului. Pentru materialele cu porozi- 
tate deschisă (de exemplu, unele betoane sau pămînturi), proba se 
ţine in prealabil în lichid, după care urmează operaţiile descrise 
sau se acoperă in prealabil cu o peliculă subţire de parafină, pentru 
aflarea exactă a volumului aparent.

Determinarea in grămadă sau
în vrac p se determină în cazul 
materialelor granulare (de exem
plu, nisip, pietriş), prin raportarea 
masei probei respective (stabilită 
prin cîntăfire) ia volumul total 
ocupat de material (inclusiv porii 
şi golurile dintre granule). Se fo
losesc vase cilindrice cu înălţimea 
aproximativ egală cu diam etrul şi 
de capacitate cunoscută (de regulă 
de Iş  5 sau '10 dma).

irrrrrrrrm
Vil?- 2 . 1. llsilunttV lildriisluticii.
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Compactitatea C a unui material solid este raportul dintre den
sitatea aparentă p„ şi densitatea p fiind totdeauna subunitar:

C =  ^  sau C =  —  100[%].
P P

Poroziiatea n reprezintă volumul porilor din unitatea de volum 
de material şi se determină cu relaţia:

,2 = 1  — î i t  Sau n =  ( 1 — î p-  I 100 r% ]
P \ P J

2.2.2. PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR IN RAPORT CU APA

La elementele de construcţii şi instalaţii care au ca funcţie 
principala oprirea pătrunderii apei (de exemplu, ţigle pentru acope- 
rjş^ ţevi şi' tuburi'deLalimentare cu _apă sau de câSSSzaiî!, r e ^ V o â re  
şi castele de apa, baraje etc.), se efectuează încercări de laborator 
asupra acţiunii de pătrundere a apei în materialele respective.

Ascensiunea capilară sau ridicarea prin capiiaritate a apei in 
materialele poroase se determină prin scufundarea parţială a unor 
corpuri de probă prismatice (cu înălţimea mai mare decît dimen
siunile bazei) în apă şi măsurarea înălţimii la care aceasta s-a 
ridicat.

__Absorbţia de apă A a este cantitatea de apă ce pătrunde şi este 
reţinută ' în  masa unui material cufundat in apă şi se determină 
prin introducerea treptată în apă a unor epruvete uscate cântărite 
în prealabil (mi), apoi recîntărite după saturarea cu apă (mo). Intro
ducerea- treptată a epruvetelor în~ăpă favorizează eliminarea aeru
lui din porii m aterialului. ---____----------- -— .——

Absorbţia de apă se exprimă în procente raportate fie la mate
rialul uscat: — __

A . vi., ■ m
nu

~ 100[%],

şi în acest caz reprezintă umiditatea maximă pe care o poate avea 
m aterialul respectiv, fie la materialul saturat cu apă:

in2— ni1
Vio

100 [%].
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Fjaen?eabiiii;atea ia apă se determină prin mai multe metode, in 
funcţie de natura irTălenăiQliu 'şi de utilizarea lui. Astfel, permeabi
litatea ţiglelor se determină prin fixarea cu bitum a 'b ifier'ram e 

Tnetaîîce7''pe^faţa superioară, în interiorul căreia se toarnă apă şi 
se stabileşte timpul după care apare prima picătură de apă pe faţa 
inferioară a ţiglei.

Permeabilitatea tuburilorxfc canalizare se determină astfel: se 
aşazâ tubul din beton în poziţie verticală, pe o platformă im per
meabilă, se etanşează cu bitum suprafaţa de contact cu platforma, 
se umple ~tdbuh cu apă şi se acoperăi Se lnregistfează scădiereă nive
lului apei din tub în timp, pe 'baza căreia ise apreciază permeabili
tatea la apă a tubului.

Gradul de impermeabilitate a betoanelor turnate în elemente 
masive (de exemplu, a betoanelor hidrotehnice) se determină pe 
cuburi cu latura de 14 sau de 30 cm; cubul se fixează, prin buloane 
şi garnituri de etanşare, deasupra unei pîlnii din oţel, în care se pom
pează apă sub presiune, pină cind faţa superioară a cubului începe 
să se umezească (fig. 2.2). Se stabileşte presiunea maximă a apei la 
care faţa superioară a cubului a mai rămas uscată şi care repre- 
zi ni ă gjmduTde Tmper me abîTITate._

Ţn afara" _de'~ îîîc^ menţionate, in cazul materialelor cu
caracter hidrol’il (de exemplu, unele cimenturi şi betoane, argile 
grase etc.) se mai urmăreşte: umflarea m aterialului în urm a absorb

ţiei de apă, scăderea rezistenţei mecanice 
în urma saturării cu apă şi comportarea 
materialului în stare saturată cu apă la 
acţiunea de îngheţ-dezgheţ repetat (încer
carea de-gaîevit.at.e).

Rezistenţa ia îngheţ-dezgheţ se ^deter
mină in special la_materiale_lej.cuparazi
ta te  deschisaTln care apa pătrunde .şi în
gheaţă, mărindu-şi volumul cu circa 10%. 
Âstfel)"prin îiigheţ~se creează tensiuni in
terne care provoacă deteriorarea acestor 
materiale.

Gradul de qelevitate se determină în 
laborator pe probe saturate cu apă în prea
labil, ţinute alternativ în  cam ere'frigori- 
fice (în general, la temperatura de —20°C) 
şi dezgheţate apoi în apă (in general, la 
temperatura de +20°C), ceea ce consti
tuie împreună un ciclu de îngheţ-dezgheţ.
In practica, probele se supun la cîteva ,

pen tru  t lelerininarea {gradului 
de imperm eabil i ta te  a  beloa- 

ne lor  şi a m o r ta re lo r :
7 — apă sub presiune; 2 — 

garnitură de cauciuc ; .? — cub 
de probă diu beton sau mortar 
4 — placă metalică "aurită; 

5 — buloane.
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• zeci de_ astfel de cicluri şi la sfârşit se determ ină masa (prin cintâ- 
fire)' şi rezistenţa ' l a 'compresiune..'JQacă, sejSbţffied ' sqădere. a_masei 
mai_mare de 5% sau o scădere a rezistenţei la compresiune cu mai 

'—m ult de._25°/o, se consideră că materialul riu a rezistat la num ărul 
de cicluri de îngheţ-dezgheţ la care a fost supus.

2.3. PROPRIETĂŢI CHIMICE

Rezistenţa m aterialelor de construcţii, în general, durabilitatea 
construcţiilor depind în mare măsură de comportarea lor faţă de 
acţiunile fizice şi chimice ale mediului de exploatare. Această com
portare depinde de compoziţia chimică şi de structura fizică a m ate
rialului, precum şi de natura agentului agresiv.

Dintre acţiunile agresive mai importante se menţionează acţiu
nea focului şi acţiunile chimice agresive.

Rezistenţa la foc a materialelor de construcţii se determină prin 
încercări standardizate efectuate de regulă, de organe de speciali
tate (organe de prevenire a incendiilor), care emit şi certificatele 
respective? "■------- --------- -

Rezistenţa la acţiunile chimice agresive se determină prin me
tode specifice fiecărei grupe de materiale şi sînt caracterizate, In 
genera), printr-o durată mare. Asemenea acţiuni se numesc coro
ziuni şi se produc fie la suprafaţa materialului, fie în masa lui (dacă 
materialele nu sînt compacte).

2.4. PROPRIETĂŢI MECANICE

Proprietăţile mecanice ale materialelor de construcţii au cea 
mai mare im portanţă pentru dezvoltarea corectă a acestora.

2.4.1. REZISTENŢE MECANICE

Rezistenţa mecanică este proprietatea materialelor de a se opune 
deformării ,sau ruperii sub .acţiunea unor forţe exterioare (încărcări). 
In  funcţTeTde natura încărcării rezultă rezistenţe mecanice de în
tindere, compresiune. încovoiere etc. Mărimea rezistenţei mecanice 
este specifică fiecărui material în parte.
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Fig. 2.3. Presă hidraulică:
a —: schema solicitării; b — schema 
încărcării; 7 — corpul pompei; 2 — pis
ton ; 3 — manometru; 4 — placă in
ferioară ; 5 — placă superioară; 6 — 
dispozitiv ; eu rotulă; 7 — epruveta.-r

încărcările pot fijspa-fcţce, dacă rezultă din aplicarea lor în timp 
îndelungat, variind cu viteză mică (de exemplu, acţiunea., greutăţii 
unei clădiri asupra fundaţiei sale),' sau^diqamicg,' dacă rezultă din 
aplicarea lor bruscă sau variabilă în timp scurt (de exemplu, forţa 
de şoc şi de oboseală). :

Rezistenţa la compresiune R t se determină pe epruvete cubice, 
cilindrice sau prismatice şi este dată de raportul dintre valoarea 
•forţei P de rupere a epruvetei (în N sau daN) şi suprafaţa pe care 
a acţionat (în cm2 sau mm2):

Rc =  —  .[daN/cm2] sau. [N/mm2].
-d .

II

r

încercarea la compresiune —• la care.forţele exterioare sînt di- 
"ijate către interiorul epruvetei — se execută cu presa hidraulică 
(fig- 2.3), prevăzută cu manometre pentru  măsurarea forţei şi cu com
paratoare pentru măsurarea deformaţiei .longitudinale a epruvetei.

'Rezistenţa la întindere 
se poate determina fie prin 
încercarea la întindere direc- 

1 tă, fie prin  încercarea la în
covoiere.

încercarea la întindere 
directă — la care forţele ex
terioare sint dirijate către 
exteriorul epruvetei — se 
efectuează pe epruvete cu 
format special (fig. 2.4).

’p Relaţia de calcul, este 
aceeaşi ~că~~în  cazul com-Fie. 1.4. Epruvete pentru încercarea la 

întindere directă. presiunii.
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Rezistenţa In compresiune prin şoc R eş se stabileşte pe epruvete 
cubice sau cilindrice)” supuse la acţiunea unui ciocan sau a unui 
fc>erl5ec~nretalic ̂ căre cade de la diverse inălţimi (fig. 2.5). Calculul 
se efectuează cu relaţia:

L \ < -£■ 'RCf [daN.cm/cm3], 1

în care: L este lucrul mecanic care a provocat ruperea, în daN .cm ; 
V — volumul epruvetei, în cm3.

Lucrul mecanic L se calculează cu relaţia:
L =  G (1 (+ 2 + . . .  +  n) d [daN . cm],

în care: G este greutatea ciocanului sau a berbecului metalic, în 
daN;

n  — num ărul loviturilor aplicate; 
d — înălţimea de cădere a primei lovituri, în  cm.

Rezistenţa (rezistenţa Ia încovoiere prin şoc) K n se determină 
pe epruvete' prismatice, solicitate la şocuri provocate de un ciocan- 
pendul (fig. 2.6). Dimensiunile epruvetei şi greutatea ciocanului- 
pendul se aleg astfel îneît să provoace ruperea dintr-o singură în
cercare; se calculează cu r elaţia:

K ,  =  —  =  ? - lA  [daN • cm/cxn2'],
A A

Pi”. 2.5. Aparat pentru determinarea rezis
tenţei Ia compresiune prin şo c:

1 — postament; 2 — şine de ghidare; 3 — 
berbec; 4 — epruvetă.

Pi”. 2.S. .Schema 
aparatului pentru 
de te : ra i it a rea rezi-

lieufei.
- . rr]. -•
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.•n care: G este greutatea ciOcanului-pendul, în daN;
h — diferenţa dintre înălţimea iniţială de ridicare a cioca

nului-pendul şi înălţimea de ridicare după ruperea 
epruvetei, în cm;

A  — secţiunea de rupere a epruvetei, în cm2.
Duritatea reprezintă rezistenţa pe care o opun materialele solide 

ia pătrunderea unui corp dur şi nedeformabil de dimensiuni mici 
in  masa lor. Se stabileşte prin diferite metode. încercarea de duri
tate prin metoda Brinell constă_jdin apăsarea__unej bi]p de oţel dur 
de mărime standardizată, pe suprafaţa materialului, cu o forţă' P 
standardizată, o anuînită durată de 'timp (fig.~'2:7). '

Duritatea Brinell HB se .calculează cu rel'aţia:'

H B  =  —  [daN/mm-],
A

in care: P este forţa de apăsare, în daN;
A  — suprafaţa amprentei (urmei) lăsate de bilă, în mm2.

Rezistenţa la uzură reprezintă rezistenţa m aterialelor solide la 
acţiunea de degradare provocată de diverse solicitări care creează 
eforturi superficiale de frecare (de exemplu, , pe. suprafaţa plăcilor 
de pavaj pe care se circulă)4_JEa se' ~ cfe te r mină~~p~rln dşTefutre7"pe o 
masă rotundă (fig. 2.8), pe care se presară un abraziv (o pulbere cu 
granule de duritate mare), ce yine hi- contact cu epruvete care se 
Încearcă. După un anumit num ăr de turaţii .ale mesei rotatiye^ se 
calculează uzura epruvetei, în funcţie. ..de pierderea în greutate fa-~ 
portătă^a ''unT taica^e^tip 'rafaţă (în N /m i^'igâirnO uncţie de redu
cerea înălţimii epruvetei (în mm). '

d p

iL,
Fig. 2.7. Schema încercării 
cJe duritate prin metoda 

Urinell.

Fig. 2.8. Sehcma mesei rotative pentru 
dclenninarea rezistenţei ia uzură:
7 — masă rotativă; 2 — epruvetă.
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Rezistenţa la oboseală se determină prin solicitarea repetată la 
tracţiune dinamică sau la încovoiere dinamică a epruvetelor con
fecţionate din materialul de încercat, cu eforturi efective m ult infe
rioare celor de rupere. Se înregistrează numărul de solicitări la care 
m aterialul oboseşte şi cedează (se rupe sau se fisurează).

2.4.2. DEFORMAŢIILE MATERIALELOR SOLIDE

O proprietate mecanică importantă a m aterialelor solide este 
capacitatea de a se deforma datorită anumitor acţiuni (contracţia la 
uscare, dilataţia termică, deformaţia sub încărcări etc.).

Contracţia la uscare se determină la materialele poroase (lemn, 
m ortar, beton etc.) cînd acestea se usucă şi constă din reducerea 
volumului. Ea duce, de obicei, la fisurarea materialelor, fiind to t
odată un fenomen reversibil, deoarece materialele poroase uscate se 
umflă prin saturare cu apă.

încercarea se efectuează pe probe saturate cu apă şi constă din 
m ăsurarea lungimii epruvetei prismatice cu microcomparatorul 
1..' 100 mm, la diverse intervale de timp şi stadii de umiditate, pînă 
la uscarea completă. In mod uzual, contracţia la  uscare se exprimă 
în  mm/m.

Dilataţia termică pune în evidenţă faptul că materialele îşi 
măresc volumul prin încălzire, iar prin răcire şi-l micşorează. încer
carea este similară cu aceea detscrisă la contracţia la uscare, epru- 
vetele fiind prismatice sau cilindrice şi supuse la  încălziri la diverse 
tem peraturi, cu măsurarea variaţiilor lungimilor (de exemplu, m e
toda pirometrului, cunoscută din fizică).

Deformaţiile sub încărcări apar atunci cînd materialele soJide 
sînt supuse la forţe exterioare. în  cazul unor Încărcări mici se pro
duce o deformaţie elastică, care dispare atunci cînd încărcarea în 
cetează. Dacă durata încărcării se prelungeşte m ult sau creşte peste 
o anumită valoare, apare deformaţia plastică sau remanentă, ca 
caracter permanent, după care urmează ruperea materialului.

Capacitatea de deformaţie elaistică sau de deformaţie plastica 
diferă de la un material la altul şi se determină prin metode care 
se studiază la rezistenţa materialelor.
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C A P I T O L U L  3

PIATRA NATURALA, AGREGATE PENTRU 
MORTARE ŞI BETOANE

3.1. CLASIFICAREA Şl CARACTERISTICILE ROCILOR

Pietrele naturale de construcţii se obţin prin prelucrarea unor 
roci  ̂exploatate din depozite naturale aflate la suprafaţa scoarţei 
pâmîntului (litosferă). Rocile sînt formate din minerale, care sînt 
substanţe cu compoziţie chimică şi structură bine definite. Depozi
tele naturale din care se obţin pietrele de construcţie sint carierele 
şi balastierele. Carierele sînt zăcăminte (depozite) de roci masive» 
iar balastierele sînt zăcăminte de roci în stare granulară (amestecuri 
de bolovani, pietriş şi nisip, praf şi argilă).

3.1.1. CLASIFICAREA ROCILOR

Rocile se clasifică după: modul de formare, structură, textură, 
compoziţie şi modul de comportare faţă de încărcările transmise de
construcţii.

După modul de formare, rocile se clasifică în trei mari grupe: 
tocî magmatice (eruptive), roci sedimentare şi roci metamorfice.

După structură, rocile pot fi: cu structură holocristalină (mi
nerale cristalizate complet), cu structură hemicristalină (amestec de 
minerale cristalizate şi amorfe) şi cu structură amorfă sau vitroasâ 
(minerale necristalizate).

După textură (modul de aranjare în spaţiu a mineralelor com
ponente). se disting: roci cu textură masivă sau neorientată (cînd 
T.:: aranjarea în spaţiu nu se observă nici o ordine), roci cu textură 
stratificată şi roci cu textură şistoasă. în cazul texturii stratificate, 
diferitele straturi sînt formate din aceleaşi minerale, pe cînd în 
cazul texturii şistoase straturile sînt formate din diferite minerale.

14



După com poziţie, rocile pot li acide (cînd predomină oxizii cu 
caracter acid, de exemplu, cei de siliciu sau de aluminiu) şi bazice 
(eind predomină oxizii bazici, de exemplu, cei de magneziu sau de
calciu). „ .

După modul de comportare faţă de încărcările transmise de
construcţii, se disting roci compacte şi roci moi.

Rocile compacte, alcătuite din roci stîncoase şi semistîncoase, 
indiferent de originea lor, au rezistenţe mecanice mari, de ordinul 
zecilor, al sutelor sau al miilor de decanewtoni pe centim etru pă
trat. Ele sînt foarte stabile la acţiunea apei şi foarte puţin compre
sibile .sub acţiunea încărcărilor transmise de construcţii.

Rocile moi, denumite şi roci nestîncoase sau pămînturi, provin 
din. dezagregarea rocilor stîncoase sau semistincoase. Păm înturile 
pot fi n e c o e z i v e (de exemplu, nisipurile, amestecate sau nu 
om pietriş şi bolovăniş), sau c o e z i v e (de exemplu, argile, argile 
nisipoase, prafuri argiloase etc.).

3.1.2. KOCI MAGMATICE

In funcţie de caracteristicile generale rezultate din felul de 
răcire al magmei, există următoarele grupe principale de roci mag
matice: roci granitice, roci porfirice, roci bazaltice şi roci cu struc
tu ră  amorfă.

Rocile granitice se caracterizează prin rezistenţe mecanice m ari 
(rezistente la compresiune de 700 . . .  3 000 daN/cm2 şi densităţi de 
2 500 . . .  2 700 lcg/m3).

Granitul, cea mai răspîndită rocă magmatică, se întrebuinţează 
•ca piatră de construcţii pentru fundaţii, socluri, pavaje, borduri, 
trepte de scări şi ca piatră spartă pentru betoane sau pentru împie- 
tra ir i etc.

Rocile porfirice au, de asemenea, rezistenţe mecanice mari şi, 
d intre ele, porfirul, porfiritele, pegmatitele şi dacitele filoniene au 
aproximativ aceleaşi utilizări în construcţii ca şi granitul.

Rocile bazaltice — dintre care se utilizează mai ales bazaltul, 
andezitul şi dacitul efuziv — au densităţile (2 600 . . .  3 000 kg/m 3) şi 
rezistenţele mecanice cele mai ridicate (bazaltul are rezistenţa ia 
compresiune pînă la 4 500 daN/cm2) şi se utilizează la fel ca şi rocile 
granitice. Multe dintre ele se pot poliza uşor şi frumos, fiind pre
ferate ca pietre de ornament, precum şi ca material de pavaj pentru 
circulaţie intensă şi grea.

Rocile cu structură amorfă (vitroasă) nu se folosesc, în gene
ral, ca materiale de construcţie de durabilitate mare, deoarece au 
rezistenţe mult mai reduse.
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Unele roci vitroase au densitate redusă, de 700 .. . 800 kg/m3, 
fiind poroase din cauza degajării de gaze sau de vapori de apă în 
timpul consolidării lor. Din această categorie fac parte piatra ponce, 
scoria bazaltică şi perlitul; ultimul, sub formă expandată, este utili
zat ca agregat pentru betoanele uşoare, termoizolante şi fonoizo- 
lante. Din aceeaşi categorie face parte şi tuful vulcanic, utilizat mă
cinat, ca adaos la fabricarea unor cimenturi. De exemplu, din tuful 
dacitic, după măcinare rezultă trasul, folosit ca adaos la cimenturi 
cu adaos (ciment cu tras).

In prezent se impune utilizarea cit mai largă a agregatelor 
uşoare din roci magmatice, a tufurilor şi a calcarelor cu densitate 
redusă (pînă la 1 000 . . .  1 200 kg/m3), sub formă de blocuri sau 
placaje etc.

3.1.3. ROCI SEDIMENTARE

După provenienţa lor, rocile sedimentare se clasifică astfel:
- roci detritice, care au luat naştere prin depunerea de sfărî- 

mături provenite din roci magmatice sau metamorfice;
. roci de precipitaţie, provenite din cristaizarea sau din pre

cipitarea unor săruri din soluţiile lo r suprasaturate;
— roci organogene, provenite din cimentarea unor materiale 

organice (cochilii de diatomee şi de alte organisme animale); de 
exemplu, calcarele cochilifere de pe litoral.

Rocile detritice provin din dezagregarea şi sfărimarea rocilor 
preexistente sub influenţa agenţilor modificatori externi, între care 
un rol im portant revine variaţiilor de tem peratură; aceste variaţii 
proau-c dilatarea şi contracţia repetată a mineralelor componente, 
ceea ce determină distrugerea structurii cristaline a rocilor. Unele 
sfârîmături rămîn pe locul dezagregării, iar altele sînt transportate 
de apă, de vint, de gravitaţie. Din prima categorie fac parte groho
tişurile, care iau naştere în regiunile muntoase şi sînt formate din 
bucăţi de rocă de diverse mărimi, cu muchii şi colţuri ascuţite.

Fragmentele de rocă transportate de torenţi şi'de cursurile per
manente de apă se rotunjesc şi se micşorează, depunîndu-se mai 
întîi sub formă de bolovani, apoi de pietriş şi nisip, pînă la mate- 
rialele cele mai fine (prafuri şi argile). în  regiunile deluroase predo
mină depozitele de bolovani şi cele de balast (amestec natural de 
pietriş şi nisip, in proporţii variabile), iar la cîmpie predomină 
prundişunle, nisipurile fine, prafurile şi argilele. Prin prundiş se 
înţelege pietrişul de rîu rotunjit (rolat) sau balastul cu nisip în 
cantitate mică.
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Materialele granulare menţionate se exploatează prin organiza
rea de balastiere, avînd multiple utilizări. Bolovanii se folosesc la 
anrocamente, la consolidări şi apărări de maluri, la  baraje etc. Pie
trişul şi nisipul (respectiv balastul) se folosesc la prepararea betoa- 
nelor de ciment şi a mixturilor asfaltice, la îm pieiruirea drum urilor 
etc. Argilele constituie o materie primă importantă, utilizată la fa
bricarea unor lianţi şi a produselor ceramice.

Materialele sedimentare granulare se pot cimenta cu lianţi na
turali, formîndu-se roci cimentate, cum sînt: breciile, care provin 
din cimentarea naturală a grohotişurilor, conglomeratele, care re
zultă din cimentarea naturală a pietrişurilor, şi gresiile, care iau 
naştere prin cimentarea naturală a nisipurilor. Din categoria rocilor 
sedimentare cimentate, gresiile silicoase şi cele calcar oase sînt pie
tre compacte şi cu rezistenţe mecanice destul de mari, fiind utili
zate în construcţii ca piatră de pavaj sau de zidărie, piatră spartă 
ca agregat pentru betoane sau îm pietruiri de drumuri, pietre abra
zive etc. Prin cimentarea naturală cu liant calcaros a prafurilor 
sau a mîlurilor ia naştere roca sedimentară poroasă denumită loess, 
utilizată ca materie primă la fabricarea produselor ceramice comune.

Rocile de precipitaţie cel mai des utilizate în  construcţie sînt 
calcarele şi ghipsul.

Calcarul, constituit din carbonat de calciu, are densitatea apa
rentă de 1 400 . . .  1 800 kg/m3 şi rezistenţe mari la compresiune 
(pînă la 2 000 daN/cm2), fiind utilizat ca piatră de zidărie, la împie
truiri, ca agregate pentru betoane uşoare şi ca m aterie primă la 
fabricarea cimentului şi a varului.

Travertinul, care este o varietate de calcar cu aspect decorativ 
deosebit, se utilizează la placarea faţadelor clădirilor monumentale, 
pereţilor m etrourilor etc., putîndu-se tăia uşor în plăci şi poliza.

Ghipsul, constituit din sulfat de calciu hidratat, se utilizează 
la fabricarea ipsosului, a cimentului etc.

Rocile organogene cel mai des utilizate in construcţii sînt 
diatomitele. Acestea sînt roci de natură silicioasă, cu o porozitate 
mare şi deci cu densitate aparentă redusă (800 . . .  1 200 kg/m3), care 
se folosesc ca material termoizolant, ca agregat pentru betoane 
uşoare etc.

3.1.4. ROCI METAMORFICE

Dintre rocile metamorfice, cel mai des utilizate ca materiale de 
construcţie sînt marmura, cuarţitul şi ardezia. Densităţile şi rezis
tenţele mecanice ale rocilor metamorfice sînt asemănătoare cu cele 
ale rocilor din care au provenit.
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Marmura s-a format prin metamorfoza calcarelor, la presiuni 
:oarte mari, rezultind o rocă compactă şi frumos cristalizată, care 
se poate lustrui, avind o culoare albă sau cu diverse nuanţe (ver
zuie, roşcată, sau cenuşie), in: funcţie de natura şi de cantitatea 
impurităţilor de oxizi metalici pe care le conţine. Se utilizează la 
diverse lucrări decorative, placaje, mozaicuri, plăci pentru tablouri 
electrice etc.

Cuarţitul s-a format prin metamorfoza gresiilor silicioase 
(transformarea cimentului silicios din amorf în cristalin, adică gene
ralizarea structurii cristaline în toată masa rocii), rezultind o rocă 
dură, compactă şi cu rezistenţe mecanice foarte mari. Se utilizează 
ca piatră naturală de construcţie, ca agregat pentru betoane, la 
fabricarea unor materiale refractare etc.

Ardezia provine din metamorfoza argilei şi, datorită structurii 
şistoase, se poate desface uşor în plăci, fiind folosită ca material 
pentru învelitori, pentru placarea pereţilor interiori, ca material 
dielectric etc.

3.2. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 
DIN PIATRĂ NATURALA

Materialele de construcţie din piatră naturală se îm part în două 
mari categorii: materiale din piatră masivă (de exemplu, elemente 
de zidărie, materiale pentru placaje şi pavaje) şi materiale granulare 
sau agregate naturale (de exemplu, nisipurile, pietrişurile, piatra 
spartă). ,

Aceste materiale de construcţii pot fi utilizate fie ca materiale 
neprelucrate (de exemplu, bolovanii, lespezile şi majoritatea agre
gatelor naturale), fie ca materiale prelucrate sau fasonate (cioplite, 
tăiate, concasate, şlefuite etc.).

3.2.1. MATERIALE DIN' PIATRA MASIVA NEPRELUCRATA

Bolovanii sint pietre masive cu muchii rotunjite, avlnd dimen
siunile mai mari de 71 mm. Se utilizează ia executarea unor zidării 
de dimensiuni mari (de exemplu, zidurile de sprijin pentru împie
dicarea alunecărilor de teren, fundaţiile şi soclurile unor construcţii 
de m ari dimensiuni), precum şi ca agregat mare la prepararea be- 
toanelor ciclopiene pentru construcţii hidrotehnice (baraje etc.).
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Lespezile sînt plăci naturale de formă poligonală, care au gro
simea mult mai mică în raport cu celelalte dimensiuni. Se utilizează 
la executarea unor pavaje pe aleile grădinilor şi ale parcurilor în  
care nu circulă vehicule.

3.2.2. MATERIALE DIN PIATRA MASIVA PRELUCRATA

Pietrele prelucrate pentru pavaje pot fi: calupuri, pavele, bor
duri şi dale din piatră.

Calupurile sînt pietre de formă cubică sau aproape cubică, cu 
dimensiunile obişnuite de 9 0 x 9 0 x 9 0  mm sau de 7 0 x 7 0 x 9 0  mm, 
care se utilizează la pavarea arterelor de circulaţie din localităţi, cu 
trafic intens sau greu.

Pavelele sînt pietre de fonmă paralelipipedică, cu dimensiunile 
obişnuite de 180x120x130 mm (pavele de tip dobrogean), sau de 
170x170x130 mm (pavele de tip transilvănean) şi au aproxim ativ 
acelaşi domeniu de utilizare ca şi calupurile.

Bordurile de piatră sînt blocuri de piatră cioplită cu lungimea 
m ult mai mare decît celelalte dimensiuni şi se utilizează pentru 
delimitarea zonei carosabile a arterelor de circulaţie sau a tro tua
relor.

Dalele din piatră au grosimea minimă de 30 mm, celelalte di
mensiuni de cel puţin 400 mm şi cel puţin o faţă plană. Se utilizează 
pentru pavajele din zonele necarosabile (trotuare, alei în  parcuri, 
curţi etc.) şi pentru pardoseli în clădiri monumentale (dacă sînt din 
marmură sau travertin).

Pietrele prelucrate pentru zidărie pot fi: moloane, piatră de 
talie şi bolţari.

Moloanele sînt blocuri de piatră prelucrate numai pe faţa vă
zută şi pe cele laterale pe o adîncime de circa 50 mm. pentru a se 
putea aşeza bine în zidărie (fig. 3.1, a), şi se utilizează Ia realiza
rea zidurilor de sprijin, a căptuşirilor de taluzuri etc.

Piatra de talie este de formă paralelipipedică, cu patru, cinci 
sau toate feţele prelucrate, dintre care faţa văzută poate avea di-

a b c
Fig. 3.!. Pietre naturaie prelucrate pentru zidărie.
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verse moduri de prelucrare (fig. 3.1, £>). Una din dimensiuni tre
buie să fie cel puţin de 70 cm. Se utilizează la diferite tipuri de 
zidărie din piatră şi, în special, la construcţiile monumentale.

Bolţarii (fig. 3.1, c) sînt pietre prelucrate după forma bolţii 
ia  care se zidesc.

Pietrele prelucrate pentru placaje sînt în principal plăcile din
piatră.

Plăcile din piatră se realizează prin tăierea blocurilor mari la 
gatere de piatră, avînd dimensiunile: lungimea 40 . . . 80 cm, lăţimea 
de 25 . . .  60 cm şi grosimea de 2 . . .  4 cm (minimă 1 cm şi maximă 
12 cm). Se utilizează pentru executarea placajelor interioare sau 
exterioare, la scări, planşee etc., precum şi pentru zidării la clădiri 
im portante sau monumentale. Se obţin mai ales din pietre puţin 
dure şi cu aspect decorativ (de exemplu, calcare, travertin, mar
mură), faţa văzută putând fi Înfrumuseţată prin şlefuire sau prin 
iUStruire, precum şi prin baciardare (baterea pietrei cu un ciocan 
prevăzut cu dinţi).

3.2.3. AGREGATE NATURALE NEPRELUCRATE

Agregatele naturale neprelucrate se extrag de regulă din balas
tiere, sub formă de nisip natural (de balastieră), pietriş natural şi 
balast. Densitatea aparentă a agregatelor naturale obişnuite este de 
1 800 . . .  2 000 kg/m3.

Nisipul natural, alcătuit din granule fine rotunjite, cu dimen
siunea maximă de 7,1 mm, se utilizează ca agregat pentru mortare 
şi betoane sau ca umplutură drenantă.

Pietrişul de balastieră are dimensiunile granulelor rotunjite 
m tre 7,1 şi 71 mm şi se utilizează la prepararea betoanelor, pentru 
im pietruirea de drumuri şi pentru diverse umpluturi drenante.

Balastul se poate utiliza ca atare pentru prepararea betoanelor 
(dacă are compoziţia granuîometrică adecvată) şi pentru umpluturi 
drenante. De asemenea, din balast se pot extrage, prin ciuruire, 
nisipul şi pietrişul.

3.2.4. AGREGATE NATURALE PRELUCRATE

Agregatele naturale prelucrate sînt fie materiale obţinute prin 
eoncasarea sau prin măcinarea diverselor roci, fie agregate naturale 
de balastieră cu proprietăţi îmbunătăţite.
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Din prima categorie fac parte: filerul, nisipul şi pietrişul de 
concasaj, criblura, piatra de mozaic şi piatra spartă, iar din a doua 
categorie — nisipul, pietrişul şi balastul de carieră sau de balastieră 
cu proprietăţi îmbunătăţite.

Filerul este cel mai fin agregat obţinut prin  măcinarea unor 
roci, în  special a calcarului sau a prafului de var nestins, avînd 
dimensiunea maximă a granulelor de 0,09 mm (este m aterialul ce 
trece prin cea maii fină sită standardizată). Se utilizează la pre
pararea mixturilor asfaltice folosite 'la lucrările de drum uri sau 
pentru izolaţii hidrofuge sau termice.

Nisipul şi pietrişul de concasaj provin din diverse roci, prin  
concasare. Dacă roca de bază este compactă şi rezistentă (de exem 
plu, granit sau bazalt), se obţin a g r e g a t e  n a t u r a l e  g r e l e ,  
cu densitate aparentă de 1 800 . . .  2 100 kg/m3, utilizate în special 
ia prepararea betoanelor de înaltă rezistenţă. Dacă roca de prove
nienţă este poroasă (de exemplu, diatomit, p iatră ponce sau scorie 
bazaitică), rezultă p rin  concasare a g r e g a t e  n a t u r a l e  u ş o a -  
r  e, cu densitate aparentă de 600 . . .  1 200 kg/m3, care se utilizează 
la prepararea betoanelor uşoare şi a altor m ateriale termoizolante. 
Betoanele uşoare se mai pot prepara şi cu a g r e g a t e  a r t i f i 
c i a l e  (de exemplu, granulit, zgură expandată etc.).

Criblura aste piatra spartă granulată, obţinută din roci rezis
tente, de regulă prin dublă concasare, avînd o formă plină (neaş- 
chioasă) cu dimensiuni cuprinse între 3 şi 25 mm (pentru prepararea 
betoanelor asfaltice) sau pînă la 60 mm (pentru îm pietruiri de tip 
macadam).

Piatra de mozaic este obţinută din roci puţin  dure, dar uşor de 
şlefuit (de exemplu, calcarele şi marmura), care prin concasare 
capătă forme poliedrice, cu dimensiuni de la 0 . . .  1 şi 1 . . .  3 mm 
(granulele cele mai fine), pînă la 16 . . . 25 şi 25 . . . 35 mm (granulele 
cele mai mari). Se utilizează mai ales la executarea pardoselilor 
mozaicate turnate, care se pot şlefui în bune condiţii, precum şi 
la executarea tencuielilor decorative (înglobate în  mortar); de ase
menea, serveşte :1a fabricarea m a r m o r o c u l u i ,  prin lipirea cu 
adeziv sintetic a granulelor pe un suport textil, m aterial care se 
livrează în panouri sau în suluri şi se aplică pe suprafaţa pereţilor 
prin  lipire.

Piatra spartă, rezultată prin concasarea rocilor dure şi rezis
tente, poate fi: piatră spartă obişnuită, cu mărimea granulelor de 
7 . . .  71 mm sau de 5 . . .  63 mm, folosită ca agregat pentru  betoane, 
ia îm pietruirea drumurilor, la balastarea căilor ferate, ca material 
de um plutură la fundaţii etc.; piatră spartă mare, cu granule de
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71 . . .  125 mm, folosită ca agregat mare, sau de 63 . . .  125 mm, pen
tru lucrări de drumuri.

In cadrul acţiunii de tipizare a materialelor de construcţii s-a 
stabilit utilizarea pe scară largă a materialelor uşoare, dintre care 
cele mai importante sînt b l o c u r i l e  d e  z i d ă r i e  d i n  r o c i  
n a t u r a l e  u ş o a r e  (diatomit, calcare cochilifere) şi a g r e g a 
t e l e  u ş o a r e  p e n t r u  b e t o a n e  (din tufuri vulcanice, gra- 
nulit) etc.

3.3. MĂSURI DE PROTECŢIE A PIETRELOR NATURALE

Durabilitatea pietrelor naturale pentru  construcţii poate fi afec
tată de acţiuni fizice, chimice şi biologice.

Acţiunile fizice sînt, în principal, variaţiile frecvente de tem
peratură şi îngheţ-dezgheţul repetat (gelevitatea).

Variaţiile frecvente de temperatură, diurne şi anuale, provoacă 
dilataţii şi contracţii succesive, care pot fisura materialul, începînd 
cu straturile de la suprafaţă, datorită puternicelor eforturi interne 
produse în masa pietrelor.

Ingheţ-dezgheţiLl repetat provoacă, de asemenea, fisuri şi alte 
degradări ale pietrei, deoarece prin îngheţarea apei din porii mate
rialului are ’loc mărirea volumului apei îngheţate cu circa 10‘Vb şi 
totodată se produc eforturi interioare mari.

Acţiunile chimice constau, de regulă, din acţiunea unor gaze 
sau soluţii ce produc dizolvarea unor constituienţi solubili din piatră 
şi degradarea pietrelor naturale. Este cazul, mai ales, al bioxidului 
de carbon sau al bioxidului de sulf care, în prezenţa apei, devin 
acizi, cu acţiune puternică asupra pietrelor calcaroase.

Acţiunile biologice sînt favorizate de prezenţa umezelii, şi a 
prafului în rosturile şi pe suprafeţele orizontale sau uşor înclinate 
ale zidăriilor şi constau din înmulţirea sporilor aduşi de vînt. Aceş
tia se dezvoltă sub formă de ciuperci, care secretă substanţe agre
sive (în special bioxid de carbon) şi apoi resturile organice se trans
formă în  substanţe acide (acizi humici). Substanţele astfel rezultate 
produc degradarea pietrelor tot prin procese chimice.

Măsurile de apărare împotriva acţiunilor agresive şi pentru asi
gurarea durabilităţii elementelor din piatră naturală sînt urmă
toarele:

— piatra naturală ce urmează a fi pusă în operă trebuie folo
sita ţinîndo-se seama de acţiunile agresive ale mediului de exploa
tare. Dacă atmosfera din regiune este bogată în bioxid de carbon



sau sulf, se evită folosirea pietrelor calcaroase. Pentru  elemente 
d e  construcţii supuse la gelivitate se folosesc pietre cu compactit-ate 
mare. Pentru evitarea acţiunilor biologice, se curăţă periodic fa ţa
dele construcţiilor, mai ales de coloniile de ciuperci;

— pentru construcţii monumentale sau de mare im portanţă se 
po: aplica diferite straturi protectoare, care trebuie reînnoite peri
odic ca, de exemplu, uleiuri sicative sau lacuri pe bază de polimeri 
(care formează straturi impermeabile la apă şi la alte substanţe 
agresive), soluţii de fluaţi (care formează, ca urm are a reacţiilor 
chimice, pelicule rezistente la acţiuni chimice) etc.;

— utilizarea numai a pietrelor naturale de bună calitate, din 
cariere cunoscute, fără defecte de structură şi fără degradări sufe
rite  in timpul manipulării şi al transportului.

3.4. ÎNCERCĂRI PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII 
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII 
DIN PIATRĂ NATURALĂ

Toate materialele de construcţie, inclusiv cele din piatră na tu 
rală , trebuie să îndeplinească toate condiţiile de calitate precizate în  
prescripţiile tehnice de produse respective, condiţii care se verifică 
prin  încercări. Pentru materialele de construcţii din piatră masivă 
se determină, în principal: densitatea, rezistenţele mecanice (mai 
ales la compresiune şi la uzură) şi gelivitatea, ia r la pietrele prelu
crate se verifică în plus dimensiunile elementului, planeitatea feţe
lor, starea muchiilor şi a  colţurilor etc. Pentru m aterialele granulare 
se determină densitatea în vrac, compoziţia granulometrică şi forma 
granulelor.

Compoziţia granulometrică reprezintă raportul procentual al 
diferitelor sorturi de granule (pe dimensiuni); ea se determină prin 
cernerea unei anumite cantităţi de agregat, în  funcţie de dimen
siunea maximă a acestuia (de exemplu, maximum 1 kg pentru  
nisip de 0,7 mm şi pînă la 15 kg pentru pietriş de 31 mm). Proba 
de agregat, uscat în prealabil în etuvă la 105°C, se trece p rin tr-un  
set de site şi ciururi standardizate (sitele cu ochiuri sub 1 mm sînt 
executate din sîrmă, iar ciururile cu ochiurile peste 1 mm sînt 
executate din tablă perforată), aşezate de sus în jos in ordinea 
descrescîndă a dimensiunilor ochiurilor, astfel: 31; 20; 16; 10; 7; 5; 
3; 1 şi 0,2 mm, la fund fiind talgerul pe care se depune materialul 
cel mai fin, sub 0,2 mm. După agitarea bateriei de ciururi şi site, 
se cîntăreşte ceea ce rămîne pe fiecare ciur sau sită şi se calculează
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procentul. Cernerea se repetă de 
3 ori, făeîndu-se media celor 
trei rezultate, pe sorturi, iar va
lorile medii rezultate se înscriu 
într-un tabel.

De obicei, rezultatul anali
zei granulometrice se reprezintă 
grafic, sub formă de diagrame 
(fig. 3.2); pe abscisă sînt tre
cute dimensiunile ochiurilor 
ciururilor (sitelor), iar pe ordo
nată cantitatea, în %, care a 
trecut prin fiecare din acestea. 

Diagramele granulometrice ale agregatelor pentru betoane sînt date 
m standarde, pe fiecare diagramă fiind trecute ourbele-limitâ care 
definesc domeniul bun, de utilizare, în  care trebuie să se situeze 
curba granulometrică a agregatului analizat. Dacă agregatul cercetat 
aie curba granulometrică dedesubtul curbelor-limită, atunci partea 
grosieră se găseşte în cantitate prea mare, iar dacă curba se găseste 
deasupra curbelorlimită, partea fină este în cantitate prea mare.

Forma granulelor se stabileşte prin măsurarea, la un num ăr 
de 30 granule rămase în ciurul de 16 mm, a lungimii a, a lăţimii b 
ş1 a grosimii c, după care se calculează rapoartele b/a şi c/a, con- 

iţia de admisibilitate fiind b ja ^ -0,67 si c/a ^-4,33 pentru agrega
tele betoanelor. '

Gradul de puritate se verifică la agregatele de balastieră, adică 
Sv. determ ină conţinutul unor im purităţi eu caracter nociv, cum sînt 
substanţele humice, argila, sărurile solubile etc.

Substanţele humice au caracter acid şi provin din degradarea 
m ateriilor organice. Se determină printr-o reacţie colorimetrică, 
astfel: proba (de obicei, nisipul) se introduce într-un cilindru de 
sticlă, peste care se toarnă o soluţie de 3o/0 hidroxid de sodiu, într-un 
strat cu înălţimea dublă faţă de înălţimea probei; se agită bine 
timp de 5 min şi se lasă în repaus 24 h. Dacă soluţia rămîne inco
loră sau galbenă deschis, se consideră că agregatul nu. conţine sub
stanţe humice (sau conţine cantităţi foarte mici, nedăunătoare). O 
culoare închisă (brun-roşcată sau neagră) arată că agregatul nu este 
bun pentru betoane sau mortare.

Argila, formînd pelicule la suprafaţa granulelor agregatelor 
împiedică aderenţa cimentului şi reduce rezistenţa mortarelor sau 
a_ betoanelor. Se stabileşte prin spălarea unei probe de agregat, cîn- 
tarit în  prealabil în stare uscată, în mai multe reprize, înlăturîn-
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du-se apa impurificată cu argilă. Se usucă apoi agregatul şi se itf- 
cîntăreşte, iar diferenţa — denumită parte levigăbilă — se exprima 
în  procente din greutatea iniţială a agregatului. Condiţia este ca 
partea levigăbilă să nu depăşească 2 .. . 3°/o- _ __ . .

Sărurile solubile împiedică, de asemenea, întărirea cim entatul 
si provoacă eflorescenţe (pete pe suprafaţa m ortarelor sau a betoa
nelor). Ele se determină, cînd este cazul, de către un laborator de 
specialitate. Ca remediu se recomandă spălarea agregatelor, prin 
care se elimină, o dată cu argila, şi sărurile cu solubilitate mare.

C A P I T O L U L  4

LIANŢI

Lianţii sînt materiale naturale sau artificiale care au proprieta
tea de a lega între ele materialele granulare sau sub formă de oucăţi. 
După natura lor, lianţii se împart în  două grupe: lianţi anorganici 
(minerali) şi lianţi organici (bituminoşi).

4.1. LIANŢI MINERALI

Lianţii minerali (anorganici) sînt, în general, pulberi minerale 
cu diferite compoziţii chimice, care împreună cu apa, în cantitate 
corespunzătoare, iar uneori şi cu soluţii de săruri, formează paste 
plastice ce se întăresc în timp datorită unor procese fizice sau 
fizico-chimioe. P rin  introducerea în  aceste paste plastice a diferite
lor materiale granulare (nisip, pietriş etc.), prin  întărire se obţine 
o consolidare a  amestecului. Astfel se pot obţine mortarele (ameste
curi de liant, nisip şi apă) şi betoanele (amestecuri de liant, nisip, 
pietriş sau piatră spartă şi apă). _

Lianţii minerali se grupează în: lianţi nehidraulici şi lianţi 
hidraulici. Lianţii nehidraulici se întăresc numai în aer uscat, iar 
după întărire nu rezistă la acţiunea apei. Lianţii hidraulici se în tă 
resc în prezenţa apei, iar după întărire, se comportă bine, atît în 
m ediu uscat, cit şi în mediu umed şi sub apă.
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4.1.1. PROPRIETĂŢILE LIANŢILOR MINERALI

Principalele proprietăţi ale lianţilor minerali sini: fineţea de* 
măcinare, priza şi întărirea, constanţa de volum şi rezistenţa.

Fineţea de măcinare se determină prin cernerea liantului cu. 
sitele indicate de standarde şi cîntărind partea trecută prin sită sau 
partea rămasă pe sită. Această proprietate a liantului este determi
nantă pentru calitatea lui; cu cit fineţea de măcinare este mai mere, 
cu atit calitatea liantului este mai bună.

Priza şi întărirea sint etapele prin  care trece în timp pasta de 
liant pentru a ajunge în stare rigidă.

Priza reprezintă intervalul de timp în care pastele încep să se 
rigidizeze pierzindu-şi plasticitatea. Priza se caracterizează printr-un. 
Început şi un. sfirşit de priză şi este măsurată în unităţi de timp din. 
momentul executării amestecului.

întărirea urmează prizei, în acest timp avînd loc desăvîrşirea 
procesului chimic, început o dată cu priza. întărirea se caracteri
zează prin creşterea rezistenţelor mecanice. Prin determinarea aces
tor rezistenţe la anumite intervale de timp, se poate urm ări evo
luţia întăririi.

Constanţa de volum. După întărire, volumul pastei de liant 
nu trebuie să difere de volumul iniţial, deoarece prin umflare sau 
contracţie se produc fisuri şi crăpături în masa pastei întărite.

Lianţii care prezintă inconstanţă de volum datorită umflării nu. 
pot fi utilizaţi, în timp ce lianţii cu volum inconstant datorită con
tracţiei pot fi întrebuinţaţi.

Rezistenţa. Pentru m ajoritatea lianţilor se determină rezistenţa 
la compresiune şi rezistenţa la întindere şi în anumite cazuri se 
determ ină şi rezistenţa la încovoiere. Aceste rezistenţe se determină 
la ipsos pe o pastă de consistenţă normală, iar la ciment, pe un. 
m ortar normal, preparat cu nisip special, de compoziţie chimică 
şi granulaţie bine stabilite, numit nisip normal, şi cu o cantitate de 
apă bine stabilită. Pentru var nu se efectuează determinări de re
zistenţă.

4.1.2. LIANŢI NEHIDRAULICI

Lianţi nehidraulici naturali. In această categorie sint cuprinse 
argilele şi păminturile argiloase.

Argila  folosită ca liant are alţi componenţi mineralogici decît 
argila folosită în industria ceramică. La folosirea argilei ca liant 
apar o serie de dificultăţi:
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_  plasticitatea prea mare (la uscare argila se contracta »

CraP5 :  instabilitate la acţiunea apei (argila în contact cu apa se 
umflă si se înmoaie). u ă a diferitelor substanţe degre-
s, r « « t a m o t î .  Ş S Z A *  e tc , c o « rib uie la u d a r e a  p ~  
ticităţii si a contracţiei la uscare a argne • la executarea blo-

P - u m *  a pereţilor

monoliţi- , o- u+i‘lizate numai după ce se execută

J S T £  a ţ S t t f  ou -  -  “ “ L S Ş
t ^ r ^ l ^ s S ^ a r e  5i 'a  — or ţosele-

lor era trafic intens. n ţ categoria lianţilor nehidrau-Lianţi nehidraulici artificiali ^  08̂ 0^  ezian.
lici artificiali fac parte vaw l, ipsosul •, ^  | e fabrică prii.

1) Varul pentru constiucţu  num ^  re speciale, la o tempe- 
arderea pietrei de ^ c^„£Ca£ ( ui arderii, calcarul se desconm 
ratu ră de 1 100 . . • l2 0 ^ n ,Il\ l  formă de var nestins şi dioxid de 
pune în oxid de calau  (CaO , sub torm fi utilizat, varm
carbon (C02), care se ^ c u e a z a  _Pe ^  P s&u stingerii în  praf. 
nestins în  bulgari se supune st g un consum mare de apa.

Stingerea in pasta se reaUzea sau din tabla de oţel.
Oneraţia se executa m cutii » Pneă o groapă săpata m
numite «omite. Varniţa se ampla nm| ită groapă de va, (Bg-
I T s C e r S t  S S z E l  prin W o ^ o a ^ l g l ^  de var m

%  I  P™  conform reacţie!
reacţionează cu apa, îunn 
puternic exoterme.

CaO +  H20  — Ca(OH)2- 
Pentru o hidratare comple

tă  a oxidului de calciu, pe pe
reţii varniţei se pot monta agi
tatoare electrice cu palete.
Reacţia se desfăşoară cu dega
jare mare de căldură şi, ca u r
mare, apa fierbe. Pentru obţi
nerea unei paste fluide de var 
se amestecă continuu cu o sapa 
de lemn pînă la sfărîmarea bul
gărilor. în  acest moment se
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deschide uşa varniţei şi amestecul trece în groapa de var prin tr-o  
sita din plasa de sirma care reţine particulele nestinse. Operaţia se 
repeta pma la umplerea gropii de var. In groapa de var, apa se 
evapora şi se infiltrează în pămînt, stingerea se desăvîrseste, motiv 
pentru care: este indicat ca pasta de var să rămînă in ’groapă -'el 
puţin doua saptămîni înainte de a fi utilizată. Dacă nu se respectă
a n H n H T ’ fVarUl Se\ Stin-ge după Punerea lui în operă, în tencuieli 
aparmd defecte numite „împuşcături». Stingerea se consideră ter- 
minata cina la suprafaţa pastei apar crăpături mari.

Stingerea mecanizată a varului se realizează cu ajutorul stingă- 
toarelor de var de mare productivitate (stingătorul S-322 cu o capa-
ri ± e7 e~ ^cr.u de }■ ^/h). care, o dată cu încărcarea varului, se 
realizează şi alimentarea cu apă în proporţia necesară.

im p e re a  tn praf, se obţine cu ajutorul unei cantităţi reduse de- 
apc\  ° PeiKtl1a ~Se Jexecută cu ajutorul unui coş de sîrmă, care se 
umple cu bulgari de var nestins. Coşul se cufundă într-un bazin cu
dp narmp5 de a tev a  jm nute, pînă cînd la suprafaţa apei apar bule- 

“ j Se r ,as1f arna ap01 conţinutul coşului pe o platformă beto- 
căldură C6Pe1 StinŞerea îns° tită de o degajare mare de
var PDlverizarea * * > "* * ■  *  < * * »

mortare de var’ amestecată cu nisip, formează
mormre folosite pentru zidarii şi tencuieli. Varul hidratat în pul

bere se utilizează la prepararea mortarelor colo- 
rate pentru tencuieli decorative, a mortarelor de  
zidărie, precum şi ca adaos (filer) în betoanele as- 
faltice folosite la executarea îmbrăcămintelor ru 
tiere. Varul nestins măcinat obţinut prin măcina
rea bulgărilor de var se utilizează la prepararea 
betonului celular autoclivizat, la mortare de zidă
rie şi tencuială folosite în  timpul iernii etc.

Controlul^ calităţii varului se efectuează prin 
următoarele încercări: determinarea consistenţei 
pastei de var, a părţilor nestinse, a cantităţii de  
apă necesare stingerii, a randam entului în pastă.

C o n s i s t e n ţ a  p a s t e i  d e  v a r  se deter
mină cu ajutorul conului—etalon (fig. 4.2). .Acesta 
este realizat din tablă inoxidabilă şi este prevă
zut cu un mîner. Masa sa totală este de 30 g. Gene- 
ratoarea conului (de 15 cm) este îm părţită în di
viziuni de cîte 1 cm fiecare. Pentru determinarea 
consistenţei se introduce pasta de var în tr-un vas 
şi se lasă conul să pătrundă în ea sub acţiunea

Fi 4.2. Conul- 
clalon.
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propriei sale greutăţi. Se citeşte pe generatoare admcimea de pă
trundere, ex'orimată în centimetri.

P ă r ţ i l e  n e s t i n s e  se determină prin trecerea^ unei Ca--~ 
tităţi din pasta de var, în prealabil cîntărită, printr-o sita cu latui a 
ochiurilor de 0,6 mm. Operaţia se executa sub un je t de apa U  
robinet. Reziduurile rămase pe sita se usucă şi se cmtaresc. P arL 
nestinse se exprimă in procente raportate la greutatea pas „ei de
luată ca probă. _ ,r „ _C a n t i t a t e a  d e  a p ă  n e c e s a r a  s-t î n g e r i i  v a r u 
l u i  î n  p a s t ă  se determină prin stingerea unei anum ite canti
tăţi de bulgări de var (5 kg) într-o cutie de lemn, căptuşită cu tatua, 
peste care se introduce o cantitate de apă mai mare aecit cea „ 1̂ - 
necesară. Se lasă cutia în repaus, acoperită cu un capac timp ae 
24 h. Apoi se decantează apa limpede de la suprafaţa pas„ei de
si se măsoară. , .

R a n d a m e n t u l  î n  p a s t ă  se determina prin m ăsură.<_&
volumului de pastă rezultat dintr-o cantitate de nulgari (de exem
plu 10 kg), introduşi într-o cutie de dimensiuni cunoscute, volume i 
de pastă rezultat se determină prin măsurarea înăţimii pastei m 
cutie. Randamentul in pastă este o caracteristica im portanta a  cali
tăţii varului şi se exprimă în litri de pastă la kilogramul de 'a . 
Astfel varul in bulgări de calitatea I trebuie să aibă un  randam en. 
în  pastă de cel puţin 2,41 1/kg, cel de calitatea a II-a un randam em  
în pastă de cel puţin 2,2 1/kg, iar cel de calitatea a Hx-a, de 1,6 1 Kg
de var. „ .

2) Ipsosul se fabrică din ghips (CaS04-2 HaO), m mai mu te 
sortimente: ipsos de construcţie, ipsos de modelat, ipsos de pardo
seală, ispsos alaunat, ipsos macroporos, ipsos celular.

Ipsosul de construcţii este un liant de culoare alb-gri obţinu . 
prin  arderea în cuptoare speciale, la  anum ite tem peraturi, a P u tre 
de ghips. Are loc o reacţie de deshidratare a ghipsului, rezultmcl ur. 
material care se macină. In construcţii, ipsosul nu se amesteca cu 
nisip sau cu pietriş, folosindu-se numai sub forma de pasta. Pasta 
de ipsos se prepară numai în vase absolut curate, deoarece ipsosul 
are priză rapidă, dacă pe pereţii vasului mai sînt urme de ipsos

In  construcţii, ipsosul se foloseşte singur sau amestecat cu var. 
la prepararea mortarelor pentru tencuieli, pentru gleturi, pentru 
grunduri si pentru executarea unor elemente prefabricate, pentru 
pereţi despărţitori sau termoizolanţi. Datorită faptului că face priza 
rapid si în urm a prizei îşi măreşte volumul, ipsosul se foloseşte şi 
la umplerea şliţurilor care se execută în  pereţi pentru pozarea ae 
ţevi şi tuburi pentru instalaţii. Lucrările de ipsos trebuie ferite oe
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umezeală, deoarece ipsosul este liant nehidraulic si higroscopic (ab- 
soaroe apa din atmosferă). ’ 8 p ^
o,., JPsosul de modelat se obţine prin aceeaşi tehnologie ca si ipso- 
r f a ®  consirucţii, dar din materii prim e alese şi curate. S e’deose- 
JC5te de acesta prin culoarea albă şi prin fineţea de măcinare mai 
mare. Ipsosul de modelat se utilizează la lucrări ornamentale si la 
.cauzarea tipareior in care se execută obiecte tehnico-sanitare de 
-ajanva, semiporţedan, porţelan sanitar etc.
n * rJ PS°SUl de, Pardoseală se caracterizează printr-o priză mai lentă 
n r e î l1L ipSc°SU m- de ^ onstfuctii şi prin rezistenţe mai mari la com- 

i ° hţllie dm ghips ars pînă la completa deshidratare şi 
caldelat dUPa ardere' Se foloseşte pentru realizarea pardoselilor

dr SUl «;a“ nat se obţine dintr-un amestec de ipsos de con- 
soiuţie de alaun (sulfat dublu de aluminiu şi ootasiu), 

tp„ - ^  c.are 36 a’;'de apoi S1 lSe macină fin. Acest ipsos se întrebuin- 
lucxari decorative (tencuieli lustruite, marmure artificiale 

.aibe sau colorate şi piese ornamentale).
a ^  macroP°r°s se <>btm e din ipsosul de construcţii, prin
" S f  snrnh,fu°wCan ate mare de apă (15° ■ ■ ■ 200%)- în  timpul întă- 
»  *  apa ,se evaporă, creînd o structură foarte poroasă 
cu ProPnetaţi termoizolante şi fonoizolatoare bune.
- • m n f!!!'! celular se realizează prin introducerea în pasta de ipsos 
; r . h, r  fuLstante generatoare de gaze sau de spumă, care imprimă 
redusăU Ul 0 structură celulară şi o conductivitate termică

a) oprietăţile şi încercările asupra calităţii insosurilor. Pentru 
aprecierea calităţii ipsosului de construcţie se efectuează următoa-
mecanice!'0^ 11 da măcinare’ timpul de priză şi rezistenţele

1 1 R ° 1 e f  d e m ă c i n a r e  se determină cernind ipsosul prin 
:,Lie VU™rc“l ?1 numărul 02°- înainte de cernere, iososul se 

^.U a ia .00 C. Cernerea se consideră term inată cind cantitatea de 
m aterial ce trece prin sită timp de un minut este mai mică de

T î m p u i d e  p r i z ă  se determină pe pasta de consistenţă 
noi mala. De aceea, în prealabil, trebuie determinată cantitatea de 
a Pa_ Pentru pasta de consistenţă normală. Această operaţie se exe- 
cuţa cu ajutorul aparatului Suttard (fig. 4.3) format dintr-un tub 
citinclric de alamă, avind diametrul de 5 cm şi Înălţimea de 15 cm. 
pe procedează în felul următor: se aşază tubul cilindric în poziţie 
verticala sprijinit pe o placă de sticlă şi se toarnă în  interiorul lui
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Fig. 4.3. Aparului Miliard. Fig. 4.4. Aparatul Vicat.

o pastă alcătuită din 300 g de ipsos şi 130 cm3 de ( 600/ o -O pasta adcatuna um o w  5 . . _* -
greutatea ipsosului), se ridică apoi tubul şi se masoara d ia m e .^  
turtei de ipsos ce rămâne pe plasa de sticlă. Operaţia se executa m 
2 3 min, înainte de începerea prizei pastei deipao^. La un - - •
metru de 12 cm al turtei corespunde o consistenţa normala a pas ̂ ei 
de ipsos. Dacă diametrul m ăsurat este diferit, operaţia se remce, 
mărindu-se sau micşorindu-se cantitatea de apa. ___.

Pentru determinarea timpului de priză se foloseşte apara^.. 
Virai- (fia a 4) Aparatul este compus d intr-un stativ 1, m care 
culisează o tijă metalică 2. Tija are la partea superioară o greutate 
adiţională, iar la partea inferioară o piesă 3, num ita acul Vicat. --- 
se fixează cu ajutorul unui şurub. Tija metalica îm preuna cu greu
tatea adiţională şi cu acul Vicat au masa de 300 g. Aparatul es.e 
dotat şi cu unul sau cu mai multe inele metalice sau din enorma
5 de formă tronconică. _ , - ,

Pentru determinarea timpului de priza, se prepara o pasta ̂ ue 
consistentă normală, din 200 g de ipsos şi cantitatea de apa stabim a 
cu ajutorul aparatului Suttard. Se aşază inelul metalic sau din ebo
nită pe o placă de sticlă 4 şi se umple cu pasta de consistenţa nor
mală nivelîndu-se suprafaţa cu ajutorul unei rigle. Placa de sticla 
cu inelul plin cu pastă se aşază pe postamentul aparatului Vicat, ~e 
coboară acul pînă ce atinge suprafaţa pastei şi apoi se laşa sa c<u.,c= 
liber în pastă. încercarea se repetă^la fiecare m inut, schimbind -
locul de pătrundere a acului în pastă. .

Intervalul de timp, măsurat în  minute, de la prepararea pasiei 
şi pină cînd acul Vicat nu mai pătrunde în întregim e va pasta se
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consideră începutul prizei. Cînd acul nu mai pătrunde în pastâ 
decît maximum 0,5 mm, se consideră că priza s-a sfîrşit. Intervalul 
de timp dintre începutul şi sfîrşitul prizei reprezintă timpul de
priză.

R e z i s t e n ţ e l e  m e c a n i c e  se determină pe epruvete pris
matice de 40x40x160  mm. executate prin turnare în tipare me
talice din pastă de consistenţă normală. Epruvetele se încearcă ini
ţial la întindere din încovoiere, iar jum ătăţile de prismă rezultate 
se supun la compresiune. Rezistenţei mecanice se determină după 
? 'n’ respectiv 7 zile de la turnare, pe epruvetele păstrate în prea
labil în aer uscat. în  aceste condiţii, ipsosul de construcţii şi cel 
de modelat ating rezistenţele maxime în  6 . . .  7 zile de la turnare.

4.1.3. LIANŢI HIDRAULICI

în această categorie se includ lianţii hidraulici unitari şi lianţii 
hidraulici amestecaţi. însuşirile comune ale acestor lianţi sînt u r
mătoarele:

componenţii chimici pe care-i conţin au proprietăţi hidrau
lice, adică se întăresc şi rezistă în mediu umed şi sub apă:

— au rezistenţele mecanice mai mari decît lianţii nehidraulici, 
din acest motiv se folosesc în toate cazurile în care este nevoie de 
rezistenţe mai mari la compresiune;

sînt obţinuţi prin arderea materiei prime la temperaturi mai 
mari decît temperatura de obţinere a lianţilor nehidraulici. Astfel, 
danţii hidraulici neclincherizaţi se obţin la tem praturi pînă la circa 
- 200°C, iar cei clincherizaţi, la tem peraturi de 1 450°C.

Lianţi hidraulici unitari pot fi clincherizaţi şi neclincherizaţi.
Lianţii hidraulici neclincherizaţi (varurile hidraulice) erau între

buinţaţi mult înainte de a se cunoaşte cimenturile. în  prezent se 
fabrică numai pentru nevoi locale, prin arderea calcarelor marnoase, 
a marnelor calcaroase, sau a marnelor, la tem peraturi de 1 000 . . . 
1 200°C, astfel încît să nu Înceapă topirea şi să nu  Se producă clin- 
cherizarea. Varurile hidraulice se întrebuinţează pentru tencuieli şi 
mortare care stau în umezeală.

Lianţii clincherizaţi. După natura lor, se îm part în două grupe: 
cimenturi silicioase (care conţin în compoziţia lor un procent mare 
ne silicaţi de calciu) şi cimenturi aluminoase (cu un conţinut predo
minant de aluminaţi de calciu).

 ̂ Cimenturile silicioase se mai numesc şi cimenturi portland. Se 
obţin prin măcinarea fină a clincherului de ciment, cu un adaos 
de 3 . .. 5% ghips pentru reglarea timpului de priză.
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Clincherul de ciment este produsul rezultat în urma arderii 
pină la clincherizare (la circa 1 450°C) a unui amestec artificial sau 
natural de calcar şi argilă sau alte m aterii prime cu compoziţii 
similare. Arderea se execută în general in cuptoare rotative speciale.

La măcinarea clincherului se mai pot adăuga, în afară de ghips, 
şi alte materiale, însă în proporţii mai mari. Cimenturile obţinute 
prin măcinarea clincherului silicios împreună cu 3 . . . 5°/o ghijos 
se numesc cimenturi silicioase imitare, iar cele care conţin, in afară 
de ghips, şi alte adaosuri, se numesc cimenturi silicioase cu adao
suri. In ţara noastră, cimentul portland unitar se fabrică în mai 
m ulte mărci: P40, P45. P50 (cifrele reprezintă rezistenţa minimă la 
compresiune, în N/mm2, determinată de corpuri de probă din m or
tar de ciment întărit, după 28 de zile de la turnare).

Cimentul portland cu întărire rapidă, num it şi ciment cu rezis
tenţe iniţiale mari (RIM), se caracterizează printr-o întărire rapidă 
şi rezistenţe mecanice mari după o zi de întărire. Se obţine d intr-un 
clincher special, măcinat mai fin decît în cazul cimentului obişnuit, 
în  ţara noastră acest ciment se fabrică în două sortimente: RIM 200 
şi RIM 300 (cifrele reprezentînd rezistenţa minimă la compresiune 
(în daN/cm2) determinată pe mortar vîrtos la 24 h de la întărire). 
Se utilizează în industria prefabricatelor din beton arm at şi pre- 
comprimat, la care se cer rezistenţe iniţiale mari, pretîndu-se Ia 
tratam ente termice, şi la realizarea elementelor din beton arm at 
monolit care necesită decofrare rapidă.

Cimentul alb rezultă din măcinarea unui clincher portland alb 
care conţine cel m ult 0,5% oxizi de fier şi de mangan. La măcinare 
se adaugă ghips albastru, pentru reglarea timpului de priză şi even
tual calcar sortat. Cimentul alb se utilizează la executarea de mor
tare şi betoane decorative, de mozaicuri şi la rostuirea placajelor 
de faianţă.

Cimenturile colorate se fabrică fie prin măcinarea clincherului 
alb cu pigmenţi de diferite culori, fie direct din clinchere colorate. 
Clincherele colorate se obţin din calcare şi argile la care se adaugă 
pigmenţi (oxizi de cupru, de fier, de mangan, de crom, ultram arin 
etc.) în proporţie de 0,2 .. . 7%. Cimenturile albe şi colorate se carac
terizează prin contracţie mărită comparativ cu cimentul obişnuit. 
Se utilizează la prepararea mortarelor şi a betoanelor decorative.

Cimentul expansiv prezintă în timpul întăririi o expansiune 
moderată. Se obţine prin folosirea anumitor adaosuri la clincherul 
portland. Se utilizează ca material de etanşare a rosturilor la diverse 
lucrări (tuneluri, metrouri, diguri etc.).

Cimenturile aluminoase se fabrică prin măcinarea fină a pro
dusului rezultat în urma arderii pînă la clincherizare a amestecului
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cîe calcar şi bauxită. Este un liant hidraulic cu priză normală şi 
întărire rapidă.

Comparativ cu cimentul portland, cimentul aluminos dezvoltă 
căldură de hidratare mare. La tem peraturi mai mari de 30°C. be- 
coanele preparate cu cimenturi aluminoase îşi pot pierde rezistenta 
odată cu trecerea timpului. Cimenturile aluminoase se comportă 
însă foarte bine la tem peraturi ridicate (peste 1 000°C), din care 
cauză se utilizează la realizarea betoanelor refractare, folosite !a 
căptuşirea cuptoarelor industriale ce lucrează la tem peraturi înalte 
(1 300 . . .  1 600°C).

cim entul aluminos are o rezistenţă chimică sporită la acţiunea 
apelor cu .sulfaţi, a celor mineralizate şi a  soluţiilor diluate de acizi 
etc. De aceea, se foloseşte la confecţionarea elementelor de con
strucţie montate sub nivelul solului sau în medii agresive. în  tara  
noastră se produc trei mărci de ciment aluminos: A400, A500,. 
A600, precum şi cimentul superaluminos, cu un conţinut ridicat de 
alumină, cunoscut sub denumirea de ciment ALICEM.’

Lianţii hidraulici amestecaţi sînt formaţi dintr-un liant uni
tar şi un adaos (zgură granulată de furnal, cenuşă de termocentrală, 
calcar etc.).^ Aceşti lianţi (cimentul metalurgic, cimentul de furnal 
em.) au o căldură de priză şi întărire mai mică decît aceea a cimen
tului portland unitar. Din această cauză nu se pot întrebuinţa 5a 
lucrări executate pe timp friguros.

Adaosurile folosite la fabricarea lianţilor hidraulici amestecaţi 
sînt de trei tipuri: cimentoide. hidraulice şi inerte.

Adaosurile cimentoide sînt substanţe fin măcinate care la ames
tecarea cu apă se întăresc, deşi foarte lent. Din' această categorie 
fac parte zgurele metalurgice bazice şi cenuşele bazice de la ter
mocentrale.

Adaosurile hidraidice sînt materiale care în stare fin măcinate 
şi amestecate cu apă nu se întăresc decît în prezenţa hidroxidului 
de calciu. După provenienţă pot fi: naturale (cenuşe şi tufuri vul
canice, diatomit, tripoli etc.) şi artificiale (zgure acide de furnal, 
cenuşie acide de termocentrale, argile, tras etc.).

Adaosurile inerte sînt substanţe care nu prezintă întărire pro
prie şi nici modificări sensibile, în condiţii normale, asupra proce
sului de întărire a liantului unitar la care se adaugă. Din categoria 
adaqsuri'lor inerte fac parte: nisipul silicios, marna şi unele calcare 
în stare fin măcinată.

Cimentările portland cu adaosuri active se obţin prin măci
narea fină a unui amestec de clincher de ciment portland cu adao
suri active în anumite proporţii şi cu necesarul de ghips pentru
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reglarea timpului de priză. Principalele adaosuri active folosite în 
ţara noastră la fabricarea cimenturilor cu adaosuri sînt: zgura 
granulată de furnal, cenuşa de termocentrală, calcarul şi trasul (tuf 
vulcanic măcinat fin).

Sortimentele de cimenturi cu adaosuri sînt: cimenturile port
land cu adaosuri Pa 35, cimentul metalurigc M 30 şi cimentul de
furnal F  35. .

încercări pentru controlul calităţii cimenturilor. Principale.e
încercări pentru determinarea şi controlul calităţii cimenturilor se 
referă la: starea de conservare, fineţea de măcinare, tim pul de 
priză, constanţa de volum şi rezistenţele mecanice.

Starea de conservare. Cimenturile care vin în contact cu um e
zeala în timpul tramsportului sau al depozitării încep să se hidraţeze, 
deci se întăresc. Apariţia cocoloaşelor indică începutul alterării ci
mentului cantitatea de cocoloaşe se stabileşte prin cernerea unei 
cente din greutatea cimentului luat în studiu.

Fineţea de măcinare se determină prin două procedee: prin 
cernere şi prin măsurarea suprafeţei specifice a granulelor. D eter
minarea prin  cernere se execută trecînd o proba de ciment prin sita 
cu latura ochirilor de 0,09 mm (4 900 ochiuri/cm2) şi cîntărind apoi 
reziduul rămas pe sită. Greutatea reziduului rămas ps sită, expri
mată în procente din greutatea probei de ciment, reprezintă fineţea 
de măcinare. La cimenturi, acest reziduu cîntăreşte în jurul a 15% 
din greutatea totală.

Determinarea prin măsurarea suprafeţei specifice a granulelor 
■se efectuează cu o aparatură complexă (în acest caz, fineţea de m ă
cinare se exprimă în cm2/g). în  general, suprafaţa specifică a cimen
turilor obişnuite este de 3 000 . . .  4 000 cm2/g.

Timpul de priză se determină pe o pastă de ciment de consis
tenţă normală, de aceea trebuie stabilită mai întâi cantitatea de apă 
necesară pentru pasta de consistenţă normală. în acest s c o d  se cîn- 
tăresc 300 g ciment, care se amestecă energic cu circa 75 cm3 de 
apă (in jurul a 25%). Pasta plastică astfel realizată se introduce în 
inelul aparatului Vicat. determinîndu-i apoi consistenţa. Pentru 
aceasta se înlocuieşte acul Vicat fixat la baza tijei culisante cu o 
sondă cilindrică avînd diametrul de 10 mm. Se îndepărtează greuta
tea adiţională de la partea superioară, astfel încît greutatea totală 
a tijei la care s-a ataşat sonda să fie de 300 g. Se aduce sonda la 
suprafaţa pastei, lăsîndu-se să pătrundă în aceasta sub propria ei 
greutate. Dacă sonda se opreşte la 5 . . .  7 mm de fundul inelului cu 
pastă, atunci aceasta are o consistenţă normală. în  caz contrar se 
reia determinarea cu o cantitate mai mică sau mai mare de ană, 
după adîncimea de pătrundere a sondei.
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Pentru determinarea prizei se înlocuieşte sonda cu acul Vicat, 
ataşîndu-i-se din nou greutatea adiţională. Se efectuează apoi ace
leaşi încercări ca şi cele descrise la determinarea timpului de priză 
al ipsosului. Pentru cimenturi, măsurătorile se efectuează însă la 
intervale mai mari (din sfert în sfert de oră), deoarece timpul de 
priză al cimentului este mult mai mare decât cel al ipsosului. Se 
consideră începutul prizei, mom entul în care acul nu mai atinge 
fundul inelului cu pastă. Sfîrşitul prizei corespunde momentului în 
care acul mai pătrunde cel m ult 0,5 cm în pastă. în  general, înce
putul prizei cimenturilor este de cel puţin o oră, iar sfîrşitul de cel 
m ult 10 h.

Determinarea constanţei de volum  se efectuează tot pe o pastă 
de consistenţă normală, prin două procedee: determinarea cu aju
tor al turtelor şi cu ajutorul inelelor Le Châtelier.

— Determinarea constanţei de volum cu ajutorul turtelor se 
efectuează în felul următor: dintr-o pastă de ciment de consistenţă 
normală se formează turte cu diam etrul de 10 . . .  12  cm şi grosimea 
de 1 cm. Turtele se păstrează timp de 24 h în  mediu um ed şi apoi 
se fierb timp de 2 h în apă. La sfîrşitul fierberii, turtele se exami
nează pentru a se constata prezenţa fisurilor sau deformarea tu rte 
lor. Aceste indici se interpretează astfel: fisurile radiale însoţite 
de deformarea turtelor (fig. 4.5, a) marchează inconstanţă de vo
lum datorită expansiunii cimentului; absenţa fisurilor şi a deforma- 
ţiei sau prezenţei unor fisuri concentrice (fig. 4,5, b) indică incon
stanţă de volum cu o capacitate de concentraţie mare, ceea ce nu

O b

Fig. 4.5. Turle eu iueoiistun|ă de volum.
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Fig. 4.6. Inel I,e Châtelier.

constituie un impediment în utilizarea cimentului respectiv, deoarece 
această capacitate de concentraţie se anulează prin amestecarea ci
mentului cu agregate (nisip şi pietriş).

— Determinarea constanţei de volum cu ajutorul inelelor Le 
Châtelier se efectuează în felul următor: se prepară o pastă de con
sistenţă normală cu care se umple inelul Le Châtelier (fig. 4.6). 
Acest inel este un cilindru de tablă neîncheiat 1, avînd diametrul 
şi înălţimea de 30 mm. Pe fiecare parte a tăieturii inelului se află 
cîte un  ac indicator. După umplerea inelului se pun plăcile de 
sticlă 2 la ambele capete şi se lasă să se întărească în apă timp 
de 24 h. După acest interval de timp se măsoară distanţa dintre 
vîrfurile acelor di şi se introduce inelul la fiert în apă (ca şi turtele). 
După fierbere se măsoară distanţa d-> dintre vîrfurile acelor. Distanţa 
d ,— di exprimată în milimetri indică constanţa volumului cimentu
lui. In general, se consideră că un ciment corespunde din acest punct 
de vedere dacă d->—d: este sub 10 mm.

Rezistenţele mecanice ale cimenturilor se determ ină pe epru- 
vete prismatice ( 4 x 4 x 1 6  cm) executate din m ortar standard la 3: 7: 
28 zile (la cimenturi obişnuite) şi la 1; 3; 7 zile (la cim enturi RIM) 
de la turnare. Prepararea mortarului, precum şi compactarea lui în 
tipare pentru obţinerea epruvetelor, se execută mecanic. După tu r
nare. epruvetele se păsrtează în tipare, apoi se introduc în  apă. Pe 
epruvetă se efectuează încercarea l'a întindere din încovoiere, în 
urma căreia epruvetă se rupe în două. Pe fiecare jum ătate a ei se 
efectuează apoi determinarea rezistenţei la compresiune.

încercările la compresiune se efectuează aşezînd resturile de 
epruvete între platanele presei, prin intermediul a două plăcuţe de 
oţel cu secţiunea pătrată avînd latura de 4 cm. Rezistenţa medie la 
compresiune obţinută la 28 zile se numeşte marca cimentului (se 
exprimă în daN/cm2 sau în N/nrm2) şi este un criteriu de baza în 
aprecierea calităţii cimentului.
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C A P I T O L U L  5

MORTARE CU LIANT! MINERAL!

5.1. MORTARE

5.1.1. DEFINIŢIE, CLA SIFIC AM , M ATERIALE COMPONENTE

Definiţia mortarelor. Mortarele folosite în construcţii sînt ames
tecuri bine omogenizate de liant, apă şi agregat mărunt, care se 
aplică în strat subţire pe un suport oarecare de care aderă şi cu 
care conlucrează în exploatare, iar după întărire dau o piatră arti
ficială cu aspect de gresie.

La prepararea mortarelor se pot folosi şi anumite adaosuri, ca: 
plastifianţi, pigmenţi, substanţe impermeabiiizatoare, substanţe de 
reglare a prizei, substanţe active hidraulice etc. După destinaţia lor 
mortarele pot fi: obişnuite şi speciale.

Mortarele obişnuite sînt amestecuri omogenizate de liant (sau 
amestec de lianţi), nisip şi apă, care se întăresc în aer sau în  mediu 
hidraulic (îti funcţie de natura liantului), utilizate la asamblarea 
pietrelor de construcţie intr-un monolit (mortare de zidărie), sau 
pentru protejarea, înfrum useţarea şi întreţinerea zidăriei (mortare 
de tencuieli).

După natura lianţilor, mortarele obişnuite sînt: pe bază de var, 
de ciment, de ipsos, de pământuri argiioase. După rezistenţa la 
compresiune, mortarele pot avea mărcile: M 4, M 10, M 25, M  50, 
M 100 (cifrele inhieînd rezistenţa minimă la compresiune la 28 zile. 
în daN/'cm2). La m ortarul M 4, rezistenţa se determină la 90 de zile 
şi trebuie să fie de 4 . . .  9 daN/2.

Mortarul obişnuit în stare proaspătă are o densitate aparentă 
cuprinsă între 1 950 şi 2 200 kg/mk După consistenţă, mortarele pot 
fi: fluide, plastice, vîrtoase.

Materiale componente ale mortarelor. Componenţii m ortare
lor au un rol diferit şi influeneţază prin natura, calitatea şi canti
ta tea lor proprietăţile mortarelor, le determină domeniile de utili
zare şi, astfel, trebuie să satisfacă anumite condiţii.
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Componenţii principali ai mortarelor sînt: lianţii, apa şi agre
gatele.

Liantul poate fi hidraulic sau nehidraulic (după felul m ortaru
lui) şi, prin natura şi proporţia sa în  mortar, determină lucrabilita- 
tea mortarului proaspăt şi viteza de Întărire şi, consolidînd granu
lele de nisip, conferă mortarului în tărit rezistenţe mecanice. Lianţii 
folosiţi sînt: varul, cimentul, ipsosul şi argila.

Apa de amestec asigură hidratarea liantului şi conferă lucrabi- 
litate mortarului proaspăt. Apa pentru prepararea m ortarelor poate 
fi: potabilă şi nepotabilă, dar slab alcalină sau slab acidă. Apa nu 
trebuie să conţină substanţe organice nocive, ca: resturi de celuloză, 
zahăr, diverşi acizi etc. Aceste substanţe organice împiedică desfă
şurarea normală a prizei şi a. întăririi. Cînd se folosesc ape mine
rale, m ortarele nu  trebuie să vină în contact cu piese metalice, pe 
care le pot coroda.

Nisipul, cu rol de umplutură, contribuie la reducerea contrac
ţiei la  uscare a liantului întărit. Nisipul, preferabil nisipul cuarţos, 
trebuie să aibă o anum ită granulozitate şi să corespundă la anumite 
condiţii de calitate, în ceea ce priveşte conţinutul în argilă, sub
stanţe humice, săruri, mică, cărbune etc.

5.1.2. PREPARAREA MORTARELOR

Mortarele se prepară mecanic, iar în  cazurile unor producţii 
izolate sau lucrări de mică importanţă, manual.

Prepararea manuală se execută în funcţie de natura liantului 
folosit.

In general, mortarele de var sau var-ciment se prepară în lăzi 
metalice sau din lemn, prin diluarea mai întii a pastei de var, apoi 
adăugîndu-se nisipul m ăsurat în volum, cimentul în cantităţile sta
bilite, şi se omogenizează pînă la  consistenţa de lucru. Mortarul de 
ciment se prepară prin amestecare în stare uscată a nisipului cu 
cimentul, apoi se adaugă apa necesară. Mortarul de ipsos' se pre
pară în cantităţi mici, în tărgi de lemn, prin adăugarea treptată a 
ipsosului în apă, pînă la obţinerea consistenţei de lucru.

Principalele mortare de zidărie sînt: mortarele de var (pentru 
zidării şi tencuieli interioare, exploatare în mediu uscat etc.), mor
tarele de ciment (la zidării din piatră şi cărămidă, la tencuieli 
etanşe, coşuri de fum etc.); mortarele de ipsos (la gleturi, orna
mente, profiluri etc. în mediu uscat).

Prepararea mecanizată a mortarelor se execută în malaxoare 
şi în betoniere cu amestecare forţată. Avantajele preparării meca-
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aice a mortarului suit: scurtarea duratei de preparare şi obţinerea 
unei calităţi superioare (compoziţie mai uniformă).

5.1.3. ÎNCERCĂRI PENTRU CONTROLUL CA LITĂ ŢII 
MORTARELOR PROASPETE

Pentru determinarea calităţii mortarelor proaspete se efectuează 
diferite încercări dintre care se menţionează: determinarea consis
tenţei şi a tendinţei de segregare.

Consistenţa se determină cu conui-etakm, analog determinării 
consistenţei pastei de var. Adîncimea de pătrundere a conului, în 
centimetri, reprezintă consistenţa şi se citeşte pe generatoarea co
nului. Consistenţa mortarelor proaspete pentru zidărie variază între 
4 şi 13 cm, în funcţie de tipul m aterialului de zidărie, iar consis
tenţa mortarelor pentru tencuieli variază între 7 şi 14 cm.

Tendinţa de segregare este caracteristică mortarului de a-şi 
micşora omogenitatea la prepararea lui, sub acţiunea unor şocuri 
sau a unui repaus inai Îndelungat şi se exprimă prin coeficientul 
de segregare. Pentru determinarea tendinţei de segregare se folo
seşte un vas cilindric (/2. =  20 cm; 0  12,3 cm) care se umple cu 
m ortar proaspăt şi este supus la vibraţii sau ia repaus timp de 
30 min. Se determină consistenţa mortarului din treimea superioară 
Cs a vasului şi consistenţa din treimea inferioară C, a vasului. Coe
ficientul de segregare S se determină cu relaţia:

s  (c ~ c ,) [cm3].

Tendinţa de segregare se determină la mortarele care se transportă 
cu autovehicule şi cu vagonete şi trebuie să fie de maximum 50 cm3 
pentru mortarele de zidărie şi de maximum 40 cm3 pentru cele de
tencuială.

5.1.4. ÎNCERCĂRI PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII 
MORTARELOR ÎNTĂRITE

Determinările care se efetuează asupra mortarelor întărite a u  
în  vedere stabilirea următoarelor caracteristici: densitatea aparentă, 
rezistenţa la întindere prin încovoiere, rezistenţa la compresiune, 
rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, adeziunea mortarelor la stratul-suport, 
contracţia la uscare etc.
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Rezistenţa la întindere ‘din încovoiere se determină pe epru- 
vete prismatice de 4X 4X16 cm, pînă la rupere.

Rezistenţa la compresiune se determină pe jum ătăţile de prismă 
rezultate după încercarea la întindere din încovoiere. Rezistenţele 
minime de rupere la compresiune ale mortarelor determinate la 28 
zile de la turnare reprezintă marca mortarelor şi se notează cu M, 
urmată de valoarea rezistenţei la rupele la compresiune (in daN; 
cm2). La mortarele de var, marca se determină la 90 zile de la 
turnare.

Rezistenţa Ia îngheţ-dezgheţ se apreciază după numărul de ci
cluri de îngheţ-dezgheţ la care pierderea de masă a epruvetelor 
trebuie să fie de maximum 5°/o! iar scăderea de rezistenţă de m axi
mum 25%.

Adeziunea la stratuî-suport se determină pe carete de m ortar 
cu dimensiunile: 0  80 mm şi h =  15 mm. Se determină forţa F de 
smulgere a epruvetei de stratul-suport, adeziunea la suport R, sta- 
bilindu-se cu relaţia:

Rs =  —  [daN/cm2],

în  care A este aria suprafeţei de contact m ortar-suport, în cm2.

5.1.5. MORTARE SPECIALE

Mortarele speciale sînt m ortare de anumite compoziţii, reali
zate cu agregate uşoare şi foarte uşoare (piatră, ponce, zgură etc.) 
sau foarte grele (baritină, deşeuri metalice granulate sau in aşchii), 
mortare cu densităţi aparente mici (sub 600 kg/m3) sau m ari (peste 
2 000 kg/m3), de mărci uneori ridicate (150 . . . 200).

în  practică, mortarele speciale se utilizează, în principal, ca:
— mortare decorative (preparate din cimenturi albe sau colo

rate), utilizate la executarea tencuielilor decorative;
— m ortare rezistente la coroziune (preparate cu agregate anti- 

acide, cu sau fără adaos de substanţe hidrofobizante);
— mortare termoizolatoare (preparate cu agregate m inerale 

foarte uşoare sau cu materiale fibroase);
— mortare refractare (preparate cu pulberi de material refrac

tar, asemănător cu cel din care se execută zidăria refractară) etc:
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5.1.6. MASURI PENTRU ECONOMISIREA CIM ENTULUI 
PRIN ÎNLOCUIREA CU A LŢI LIA N ŢI

Pentru economisirea cimentului portland, care necesită un con
sum relativ mare de energie pentru fabricare, se pot lua măsuri d e  
înlocuire a lui, parţială sau totală, cu alţi lianţi. Acest lucru e s te  
posibil prin:

— folosirea unor mortare de zidărie sau tencuială pe bază d e  
cimenturi amestecate (F 25, M 30, Pa 35);

folosirea unor mortare pe bază de var cu adaosuri active. 
Astfel sînt: tras-varul (70. . . 80o/0 tras, restul var), cenuşă-varul 
(50 . . . 80% cenuşă, restul var); zgurâ-varul (80 . . .  85% zgură, res
tul var);

— folosirea în mai mare măsură a mortarelor pe bază de pă- 
m înturi argiloase, de argilă-var şi de ipsosuri, la lucrările ce n u  
necesită rezistenţe mecanice mari şi acolo unde astfel de m ortare 
sînt indicate.

C A P I T O L U L  6

BETOANE CU LIANŢI MINERALI, 
PRODUSE DIN BETON

6.1. BETOANE CU LIANŢI MINERALI

6.1.1. DEFINIŢIE Şl CLASIFICĂRI

Betoanele sînt produse artificiale cu aspect de conglomerat, 
care se obţin în urma întăririi unor amestecuri bine omogenizate 
ue liant, apă şi agregate (nisip şi pietriş sau piatră spartă). Ameste
cul de liant şi apă formează o pastă care, în urma unor procese 
fizico-chimiee, se întăreşte, transformîndu-se într-o masă solidă 
(numită piatră de ciment), care leagă între ele granulele de agregat, 
dind astfel betonului caracterul de monolit. în  afara constituenţilor

42



de bază, betonul poate să mai conţină şi anumite adaosuri active 
sau inerte care-i îmbunătăţesc anumite proprietăţi.

Betonul constituie unul din principalele materiale de construc
ţie, datorită avantajelor pe care le prezintă: durabilitate, rezistenţe 
mecanice şi la foc, posibilitatea de a-şi modifica in  limite largi x e- 
zistenţa, densitatea, conductivitatea termică etc., posibilitatea exe
cutării elementelor de construcţii de orice formă turnate mono.ii. 
sau ca prefabricate.

Betonul folosit în construcţii este betonul de ciment realizat 
cu cimentul silieios. ca liant. Betoanele de ciment se folosesc ca 
betoane simple, pentru elemente de construcţii care rezistă la com
presiune, însă au rezistenţă mică la întindere, şi ca betoane armate 
şi betoane precomprimate, pentru elemente de construcţii care pot 
prelua şi eforturile de întindere ce se nasc în elementele de con
strucţie solicitate la întindere.

Betoanele sînt foarte variate in privinţa proprietăţilor tehnice, 
din cauza naturii diferite a componenţilor şi a raportului in care 
aceştia intră in amestecul de beton. Betoanele se clasifică cl ipă 
diferite criterii.

După densitatea aparentă in stare întărită Ia 28 zile, betcanele 
Dot fi: foarte qrele (peste 2 500 kg/m3), grele (2 201 . .  .2 500 kg/m3). 
semigrele (2 001 . . .  2 200 kg/m 3), uşoare (1 000 . . .  2 000 kg/m3), foarte 
uşoare (sub 1 000 kg/m'3).

După rezistenţa Ia compresiune, respectiv după clasa betoa- 
nellor întărite, beto.anele pot fi de clasele: Bc 3,5; Bc 5; Bc 7.5; 
Bc 10; Bc 15; Bc 20; Bc 22,5; Bc 30; Bc 35; Bc 40; Bc 50; Bc 60; 
cifrele indică rezistenţa medie minimă la compresiune (în N/'mm2).

După impermeabilitatea Ia apă, betoanele pot fi de tipurile: 
P 2, P 4, P 6, P 8, P 12, P 16, cifrele indicînd presiunea maximă a 
apei (în bar), la care rezistă epruvetele de beton.

După rezistenţa la îngheţ-dezgheţ (geiivitate), betoanele pot fi 
de tipurile: G 50, G 100, G 150, cifrele indicînd num ărul de cicluri 
de îngheţ-dezgheţ, după care epruvetele saturate cu apă nu trebuie 
să piardă peste 25% din rezistenţă şi peste 5% din greutate.

După consistenţă, betoanele pot fi de consistenţă: virtoasă (con
ţinut redus de apă de amestec, deformaţie plastică redusă sub pro
pria greutate, dar care sub acţiunea zguduirilor nu se împrăştie); 
plastică (conţinut mai mare de apă de amestec, deformaţie plastică 
sub propria greutate, destul de însemnată, care se accentuează sub 
acţiunea zguduirilor şi se împrăştie); fluidă (conţinut mare de apă 
de amestecare, care ie imprimă proprietăţi de curgere pe planuri 
înclinate).
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După destinaţie, betoanele pot fi: betoane pentru construcţii 
civile şi industriale, betoane pentru construcţii hidrotehnice, betoane 
pentru drumuri şi betoane cu destinaţii speciale (antiacide, refrac
tare, decorative, izolatoare etc.).

6.1.2. BETONUL GREU

Betonul greu (betonul obişnuit) este betonul de ciment cu den
sitatea aparentă de 2 201 . . .  2 500 kg-'m3, executat din ciment silicios 
(portland), agregate naturale grele şi apă, cu sau fără adaosuri 
(aditivi). Betonul greu are cea mai largă utilizare in realizarea ele
mentelor şi a structurilor din beton simplu, din beton arm at şi din 
beton precomprimat.

6.1.3. COMPONENŢII BETONULUI

Cimentul folosit este cimentul silicios (portland) unitar sau 
cimenturile silicioase amestecate. Tipul de ciment se alege in func
ţie de domeniul de utilizare a betonului. Cimentul influenţează cali
tăţile betonului prin natura sa, prin fineţea de măcinare, clasă si 
dozaj.

Agregatele reprezintă materialul cu cea mai mare pondere în 
beton (circa 80°/o în volum) şi influenţează prin natura, calitatea şi 
proporţia lor calităţile betonului. Pentru betonul greu obişnuit se 
folosesc amestecuri de nisip, pietriş sau piatră spartă şi, în anumite 
cazuri (pentru betoanele ciclopiene), bolovani sau piatră spartă mare. 
Dimensiunile maxime ale granulei de agregat se aleg in funcţie 
de unele caracteristici ale elementului din beton, cum sînt: dimen
siunea minimă a elementului, respectiv distanţa minimă dintre 
barele de armătură şi grosimea stratului de acoperire a armăturii. 
Rocile din care provin agregatele trebuie să fie dure, rezistente’ 
inerte faţă de ciment, să nu fie alterabile, să fie rezistente la în- 
gheţ-dezgheţ etc.

Calitatea betoanelor depinde de granulozitatea agregatelor, care 
trebuie să se înscrie în curbele granulometrice „utilizabil44 sau ,,bun“ 
din diagramele granulometrice întocmite în funcţie de mărimea 
maximă a granulelor din agregatul respectiv, şi de marca betonu- 
lui- care urmează să se obţină. De exemplu, pentru betoane cu clasa 
pină la Bc 20 inclusiv sînt valabile diagramele granulometrice din 
figurile 3.2 şi 6.1. iar pentru betoane cu, clasa peste Bc 20, diagrama 
granulometrică din figura 6.2 .
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Apa de amestecare pentru betoane este necesară reacţiilor de 
hidratare (25% din greutatea cimentului) şi pentru a conferi con
sistenţă de lucru amestecului proaspăt; ulterior se evaporă, lăsind 
in  beton pori şi canale capilare. Apa utilizată trebuie să cores
pundă unor condiţii tehnice de calitate, întrucît im purităţile (săiuri 
solubile, grăsimi şi uleiuri, zahăr, cărbune etc.) influenţează negativ 
calităţile betonului. Ea se exprimă în legătură cu cantitatea de 
ciment introdusă în beton, sub forma raportului A/C, numit raport 
apă/ciment. Pentru betonul greu obişnuit, acest raport este cu
prins, de obicei, în limitele 0,4 .. . 0,6.

Aditivi pentru betoane sînt substanţe organice sau anorganice 
care se adaugă în cantităţi mici la prepararea betonului, cu scopul 
de a îmbunătăţi anumite caracteristici ale acestuia. După natura 
lor şi efectele pe care le au asupra betonului, aditivii sînt: accele
ratori de întărire, Intîrzietori de întărire, plastifianţi şi antigel.

. Acceleratorii de întărire sînt soluţii ale unor săruri care pot 
accelera procesul de întărire a betoanelor. In practică se foloseşte 
cel mai mult clorura de calciu (CaCl2). Adăugarea în  beton a cloru- 
rii de calciu duce şi la o scădere a punctului de îngheţ a apei de 
amestecare pentru beton, astfel încît betonul respectiv se poate

Fig. 6 .2 . Diagrama 
granulomelrieă pentru 

betoane eu clasa 
peste 11c 20.
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tu rna şi pe timp friguros. Datorită însă acţiunii ei corosive asupra 
armăturii, cantitatea de CaCD, se limitează la 3% din masa cimen
tului pentru elementele din beton simplu, la 2o/ 0 pentru elementele 
din beton armat şi se interzice folosirea ei la elementele din beton 
precomprimat.

Intîrzietorii as întărire sînt substanţe care întirzie timpul de 
priză şi Întărirea iniţială, astfel Incit se menţine lucrabilitatea be- 
toanelor proaspete timp de 18 h, fără a influenţa caracteristicile 
I'izico-mecanice ale acestora. în  practică, se folosesc produsele co
merciale Retargol şi Replast.

Aditivii plastifianţi duc la o dispersie a granulelor de ciment, 
ia îm bunătăţirea lucrabilităţii betoanelor, la reducerea raportului 
A C şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizico-mecanice ale beto
nului întărit. în funcţie de mecanismul după care acţionează se 
disting: aditivi dispersanţi (produşi pe bază de lignosulfonat de 
calciu), aditivi antrenori de aer (produşi pe bază de abietat de so
diu) şi aditiv plastifiant mixt (produsul Disan).

Aditivul antigel se foloseşte la executarea lucrărilor de betoane 
pe timp friguros, deoarece poate coborî punctul de îngheţ al apei 
pină la — 10°C, fără a împiedica hidratarea cimentului. Se foloseşte 
de obicei clorura de calciu care are şi caracter de accelerator de în
tărire. 1

6.1.4. PREPARAREA BETONULUI

Materialele componente se dozează în volume (volumetric) şi 
in greutate (gravimetric). Dozarea volumetrică se admite numai 
pentru lucrări de mică importanţă şi pentru betoane de clasă sub 
Bc 10. în  cazul preparării betoanelor în staţii de betoane sau în 
întreprinderi de prefabricate, dozarea se efectuează gravimetric, cu 
ajutorul unor dispozitive numite dozatoare.

Prepararea manuală a betonului se execută ia lucrări de mică 
importanţă, prin amestecarea nisipului cu cimentul şi cu pietrişul. 
După obţinerea unui amestec omogen, se introduce treptat apa, 
pînă ia obţinerea unui beton de consistenţa dorită.

Prepararea mecanizată a betonului se execută cu ajutorul be
tonierelor, care asigură realizarea unui amestec omogen într-un 
timp relativ  scurt. Capacitatea betonierelor variază între 150 şi 
1 000 1.
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fi-1.5. INCERCAUT JgE N 3^ ^ coNTRQ j J ^ - £ ^ H ^ T11 
'  BETONULUI p r o a s p ă t

Asupra betonului proaspăt se efectuează in principal determi-

r f r D ' S ^ â r ^ S i H ' t ă  ^  d S În h l^ fo lo s in d  tipare demontabile 
4 a  capacitatea de!dU , în care se confecţionează epruvete_cubice ca

^ ^ i n a r u l ^ n  târit în  prealabil, se umple cu betonul proaspăt

celor 8 1 deTieton, care, multiplicata cu 12j , da jţenşiiaiea_riR----- .

f f f ^ ^ l l S r ^ e t o n u l u i  reprezintă proprietatea acestuia de a

«m odelare V ^ S e T ^ S ^  valoarea acestora, betoanele se 
clasifică în cinci categorii de lucrabilita te_ (L o Jn , ' . ,

r e l e  mai imDortânte'mHtode'de determinare a luci abilitaţii be 
, „ S : g f s â r i i. a determinării gradului de compactare
si a gradului de remodelare VE—BE.

M eţo d g jm ă iil  se aplică în cazul betoanelor p re p a ra ^  c S 
oate' _̂ vbîdgram^_jnâ2^inaâ_cUc. diinensiunea^^i£_ifl^CD^' 
determinare~~se"T'oloseşte s'i se

i nitială a^tetoHuTuiy ^  , ^ UPa - -
^ trd fim ţă T ^ d ^  în centimetri, reprezintă tasarea. După

v i / *  r s"

Fig. 6.3. 
iletoda tasării:
a — vedere la 
terală ; b — Le
tonul după ta- 
sare; c — vedere 
in p lan ; 7 —
aripioare de imo

bili?, are.
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betoanele pot avea categorii de lucrabititate (L) diferite: trasare 
1 . . - 4 (f-2), 5^. . 9 (L3) şi 10 ..  r id  cm " '

~ Gradul decornpactare reprezîrvEă raportul dintre înălţimea ini
ţială a betonului proaspăt introdus prin aşezare liberă în vasul 
de 40 cm şi înălţimea betonului din vas vibrat în condiţii standardi
zate, pînă ce a atins densitatea aparentă maximă. Gradul de com
pactare se determină pe agregate cu granule de maximum 40 mm 
diametru, de consistenţă foarte vîrtoasă, vîrtoasă, slab-plastică şi 
plastică.

După gradul de compactare, betoanele pot avea diferite categorii 
de lucrabilitate: peste 1,45 (Lo), pînă sub 1,04 (L4).

Gradul de remodelare (metoda VE—BEJ reprezintă timpul, în 
secunde, necesar pentru a transforma (remodela) forma tronconică 
a unei probe de beton proaspăt într-o formă cilindrică, determ inat 
cu ajutorul vîscozimetrului tip VE—BE şi a unei mase vibrante. 
Gradul de remodelare se determină la betoanele vîrtoase şi plastice, 
preparate cu agregate cu dimensiunea maximă pînă la 40 mm.

După gradul de remodelare VE—BE, betoanele pot avea dife
rite categorii de lucrabilitate: remodelare 30 . . .  21 s (Lo); pînă sub 
5 s (L3).

6.1.6. ÎNCERCĂRI CENTRU CONTROLUL CALITĂŢII

Asupra betonului întărit se efectuează, în principal, determi
narea rezistenţei de r upere la compresiune, a rezistenţei la întin- 
dere u ln  încovoiere, a frezIstenteTTa îngHeL-dezgHeţ, a gradului de 

•'''TmlSn n e a ^  contracţiei la uscare! ~ " —
Rezistenţa iacompresîuXi5~e5te~principalu 1 criteriu de apreciere 

a calităţii unui beton. Rezistenţa la compresiune a betonului R c se 
determină pe epruvetele cubice, cilindrice sau prismatice cu anumite 
dimensiuni. Valoarea convenţională a rezistenţei de rupere la com- 
presiune determinată pe corpuri—de jro b ă  cubice cu lifturi de 
20 cm, dupl~ 28 zile~ de la. preparare ,si păstrare, în condiţii stan
dardizate. reprezintă clasa betonului în N/mm2. Clasa se notează 
cu literele Bc urmate de valoarea rezistenţei medii la compresiune 
ăloetonu lu f' respectiv.

Încercările se efectuează pe epruvete confecţionate în tipare 
^jaaeMice^dempnţâbilfi, din tablă de oţel (fig. 6.4), din p robe"3ebe- 

ton recoltate din betonieră, omogenizate, compactate cu cîte 3 lovi
turi ale maiului metalic de 12  kg, la fiecare colţ al tiparului. înainte 
de turnare feţele interioare ale tiparului se ung cu ulei mineral,
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pentru a împiedica aderenţa betonu- 
TuTla'eterDupa' o jum ătate de oră de 
la turnare, se netezeşte suprafaţa 
betonului în condiţii standardizate: o 
zi in tipar, 6 zile în  mediu cu umi
ditate lOOo/o şi 21 zile în aerul din 
laborator. După 28 zile de la tur- 
nare, cuburile se încearcă la com- 

~presiiine pe prese hidraulice prevă
zute cu platane; forţa de încărcare 
se exercită perpendicular~pe'direcţia 
de turnare, aplicată continuu, uni
form si cu o anumită viteză de creş- 
tere a ei, pînă la ruperea epruvetei.

Rezistenţa de rupere la compre
siune R c se calculează cu relaţia

- —  (N/mm2), 
A

in care:
P este forţa de compresiune care 

provoacă rupere, în_N;
'A  — ărîasecţiun ii de ruperi

(ana-ţgţeTcubuIui), în mm-’.'
ReHsterîtala întindere din în-

Fig. 6.4. T ip a r p en tru  confecţionarea  
cu b u rilo r de beton :

a — vedere din fa ţă ; b — vedere 
iu plan ;

1 — placă de bază ; 2 — pereţii ti
parului ; 3 — şuruburi de stringere.

covoiere se determină prin încerca
rea la încovoiere a unor epruvete 
prismatice de J .0 X 10 X 55 cm pen
tru  betoane cuag regate sub~5f) mm sau de 20 X 20 X 70 cm pentru 
betoane cu agregate ̂ peste 3ÎT mm, realizate şi păstrate pînă la în
cercare în  condiţii- standardizate.

Epruvetele sînt aşezate la prese pe reazeme ia o distanţă pre
cisă (fig. 6.5). Rezistenţa la întindere din încovoiere Rti se calcu
lează eu relaţia:

în care: 1 —_esţg_distanţa dintre reazeme, în cm;
"  571T — laturile prismei, m  cm;

— forţa de rupere, în da/N.

4 — Materiale de construcţii, cl. a IX-a \ 49
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Fig. 6.5. l’rismă Ue beton supusă 
la încovoiere.

Rezistenţa la ingheţ-dezgheţ (gradul de gelivitate)~a£determină 
prin  Îngheţarea epruvetelor cubice din beton Ia<—20^C) în prea
labil saturate cu apă, în camere frigorifice ._şpeciale, urm ată de o 
dezgheţare în apă la o temperatură de( + 20^CdSe stabileşte numă- 
ru l de cicluri de ingheţ-dezgheţ repetat la care materialul n<u pierde 

~dnâi~muif~de~^^rdm~~masă' luPşt-'2bo/ 0 dinTezistenţa la compresiune.
G raxIuT̂ dê  bnîperineaBTRtate ~S£~tRFEermina pe cuburPcîîP beton 

care se fixează prin buloane şi garnituri de etanşare, într-un dis
pozitiv special, deasupra unep pi Inii d in jrţe l. în care se pompează 
apa la diverse presiuni. Se sta'bileŢteţ^TesiuTOa^maxima^a apei la 

^care rezispiLvpruyetele. ' '
^on tracţîa îa^x iscare  se detei'mină pe epruvete prismatice de 

10X10X55 cm, prevăzute cu repere m etalice axiale, p r in jn ăsurarea 
lungimii epruvetelor la(~diverse intervalg_Jle timp şi stadii de umi- 

''"Tdltatep cu aparate_de_precizie de ordinul sutimilor şi chiar al miimi- 
lor de mm (contracţia se exprimărnlumTmT 1 -^

6.2. PRODUSE DIN BETON

Produsele din beton utilizate la lucrările de zidărie sînt: blocu
rile mici din beton uşor, blocurile mici şi plăcile din beton celu
lar, plăcile din beton, bordurile din beton etc. Pentru lucrările de 
instalaţii se folosesc tuburi din beton.

6.2.1 BLOCURI MICI DIN BETON UŞOR

Blocurile mici din beton uşor se produc din agregate minerale 
uşoare, cum sînt: scoria bazaltică, spărturile ceramice, zgura de fur
nal granulată, zgura de furnal expandată, granulitul, perlitnl, dia- 
tom itul etc.

Blocurile mici au densităţi aparente de 1 000 . . .  1 800 kg/m , 
m ărci de la 35 la 100 şi se execută pline sau cu goluri. Forma blocu
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rilor este paralelipipedică, iar la cele cu goluri, acestea sînt perpen
diculare pe faţa de aşezare. Aceste blocuri se produc în  şase formate 
principale, cu dimensiunile blocurilor variabile (265X240X138 mm: 
400x290x138 mm etc.) şi se utilizează la executarea pereţilor ex
teriori portanţi şi neportanţi, dar nu  şi la executarea de zidării 
subterane, fundaţii, canale şi coşuri de fum etc.

6.2.2. BLOCURI M ICI ŞI PLACI DIN BETON CELULAR

Produsele din beton celular sînt produse ale prizei şi întăririi 
(de regulă, accelerate prin autoclavizare) a formelor realizate din- 
tr-un amestec de liant (ciment, var, ghips), agregate m inerale grele 
(nisip) sau uşoare (cenuşă de termocentrală), căruia i se imprimă 
o structură celulară prin înglobarea unui volum de gaz, structură 
cu o mare cantitate de pori (pînă la 85% din volum).

Structura celulară a betoanelor se obţine p rin tr-un  adaos în 
amestecul de beton, de substanţe spumogene (spumobetoane) sau de 
substanţe generatoare de gaz (gazbetoane).

Gazbetoanele pot f i de tip GBN (gazbeton pe bază de nisip) şi 
de tip GBC (gazbeton pe bază de cenuşă de termocentrală); în am
bele cazuri, structura poroasă este obţinută prin expandare, folo- 
sindu-se pluberea de aluminiu ca substanţă generatoare de gaz.

Blocurile mici şi plăcile din beton celular, în  funcţie de densi
tatea aparentă şi de mărcile realizate, se folosesc ca elemente pre
fabricate de rezistenţă (pereţii interiori şi exteriori), ca elemente 
fonoizolatoare şi termoizolatoare pentru pereţi, acoperişuri, conducte 
de termoficare, camere frigorifice etc., pentru straturi termoizola
toare, la straturile m ixte etc.

6.2.3. PRODUSE DIN BETON OBIŞNUIT

Produsele din beton obişnuit se fabrică sub formă de plăci de 
beton pentru pavaje şi ca produse din beton pentru  placaje.

Plăcile de pavaje au forma pătrată, cu latura de 250 . . . 400 mm 
şi grosimi de 28 . . .  55 mm. Ele se alcătuiesc din două straturi: un 
strat de bază sau de rezistenţă şi un strat superior, de uzură faţa 
superioară fiind plană sau cu striuri antiderapante (fig. 6.6).

Plăcile sînt folosite la pavarea trotuarelor, a peroanelor, a hale
lor, în general în locuri cu circulaţie de pietoni sau de vehicule 
uşoare, şi se aşază pe o fundaţie de nisip.
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Fig. 6.6. l'lâci (lc pavaj 
din licton :

a — lungimea laturii; 
b — grosimea plăcii.

Produsele pentru placaje se folosesc pentru  placarea suprafeţe
lor orizontale şi verticale la interior; acestea sînt: plăcile, plintele 
şi scafele din beton mozaicate.

Plăcile din beton mozaicate sînt alcătuite dintr-un strat de bază 
din beton obişnuit şi un strat de uzură din beton preparat cu pia
tră de mozaic sub formă de granule sau bucăţi de placaje semifinite 
şi finite (ornamentale). După natura pietrei de mozaic, pot fi: cu 
mozaic de calcar, cu mozaic de marmură, cu mozaic de rocă dură.

Plăcile din beton mozaicate se produc prin presare şi şlefuire 
(uneori şi lustruite), de formă pătrată, cu laturile de 100 . . . 400 mm 
şi grosimi de 28 . . .  38 mm, şi dreptunghiulară, cu dimensiunile de 
200x 10 0x 20 mm, în culorile naturale ale agregatului şi liantului 
sau colorate eu pigmenţi, ori cimenturi colorate (fig. 6.7, a şi b). 
Plăcile cu grosimea pînă la 16 mm se execută şi cu diverse modele 
artistice (obţinute din aranjarea pietrei de mozaic sau din compozi
ţie, divers colorate, din beton cu mozaic).

Calitatea plăcilor din beton se apreciază, în special, după forma 
geometrică, absorbţia de apă, rezistenţa la uzură, la îngheţ-dezgheţ, 
ia încovoiere ete.

Plintele se execută în acelaşi mod ca şi plăcile din beton mo- 
zaicat, sub formă de piese întregi (200x100x15 mm) sau jum ătăţi 
(fig. 6.7, c).

Scafele din beton mozaicate se execută sub formă de scafe în
tregi (200x120x15 mm) sau jum ătăţi, precum şi scafe pentru colţ 
ieşind sau intrînd (fig. 6.7, d, e şi f).

în  general, plăcile, plintele şi scafele se utilizează în încăperi 
exploatate în medii umede (băi, laboratoare, săli de operaţii etc.) şi 
se montează cu mortar de ciment cu adaosuri, în funcţie de dome
niul de utilizare şi de destinaţia încăperilor placate.
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Fig. 6.7. Plăci, pliate şl scale din lieton mozaicate:
« — placă pătrată; b — placă dreptunghiulară; c — plintă 

întreagă; d — scafă întreagă; e — scafă pentru colţ 
intrind; f  — scafă pentru colţ ieşind.

6.2.4. BORDURI DIN BETON

Bordurile din beton pot fi simple sau cu un strat de uzură obiş
nuit sau mozaicat, aplicat numai pe feţele văzute.

Calitatea bordurilor se apreciază după aceleaşi caracteristici ca 
şi în cazul plăcilor din lemn, determinîndu-se în plus rezistenţa la 
încovoiere.
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6.3. PRODUSE DiN AZBOCIMENT

Produsele din azbociment se obţin din ciment, fibre de azbest 
şi apă cu sau fără adaos de pigmenţi. Asbestul este un mineral care 
se desface cu uşurinţă în fibre elastice, extrem de fine, rezistent la 
temperaturi ridicate şi la solicitări mecanice. în  produsele de azbo
ciment, azbestul se foloseşte în proporţie de 10 .. . 20o/0, iar apa, în 
cantitate de 20 . . .  30 ori mai mare decît masa cimentului.

Produsele din azbociment sînt materiale compacte, cu densita
tea aparentă de 1 500 . . .  2 200 kg/m3, impermeabile la apă şi la gaze, 
ignifuge, cu proprietăţi mecanice bune (rezistenţa la încovoiere de 
15 . . .  30 N/’mm2), cu excepţia rezistenţei la şoc, conductivitate ter
mică şi electrică mici, uşor prelucrabile.

Azbocimentul se utilizează sub formă de plăci şi tuburi.

6.3.1. PLĂCILE DIN AZBOCIMENT

Plăcile din azbociment se fabrică sub formă de plăci plane şi 
plăci ondulate (fig. 6.8).

Plăcile plane mici necolorate sau colorate, de formă pătrată cu 
două colţuri teşite, cu două sau trei găuri pentru baterea cuielor, 
se folosesc împreună cu coame de azbest pentru executarea înveli- 
torilor.

Fig. 6.8. Produse diu azbociment A
a — placă ondulată; 6 — placă plană;

L — lungimea ondulei; h — înălţimea ondulei ; 
g — grosimea plăcii; l şi l' — lăţimi ale plăcii.
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Plăcile plane de dimensiuni mari (3 600x1 300 mm) se folosesc 
la  placarea construcţiilor la care se cere un finisaj calitativ superior 
la elemente de construcţii pentru platforme industriale, la turnuri 
de răcire etc.

Plăcile plane de azbociment se folosesc şi la fabricarea unor 
panouri mari, folosite la pereţii neportanţi ai halelor industriale, la 
construcţii avicole, turistice etc. Aceste panouri au feţele din plăci 
plane de azbociment şi miez de polistiren. Plăcile au grosimea de 
2,4 .. . 9,6 mm şi greutăţi reduse (circa 30 kg/m2) fiind foarte bune 
izolatoare termice.

Plăcile ondulate se fabrică cu ondule mari, mici şi medii şi se 
folosesc împreună cu coamele de azbociment la învelitori, precum 
şi la executarea pereţilor neportanţi neizolaţi sau izolaţi termic cu 
plăci autoportemte din vată minerală.

6.3.2. TUBURILE DIN AZBOCIMENT

Tuburile din azbociment se obţin prin centrifugare şi autocla- 
vizare. Tuburile sînt cilindri drepţi, cu capetele calibrate la exte
rior, subţiate puţin prin strunjire, pe o lungime suficientă pentru 
a permite îmbinarea între ele cu ajutorul pieselor de legătură. Se 
fabrică în  lungimi de 5 m, cu diametre nominale de 100 . . . 600 mm 
şi in lungimi de 3 m, cu diametre nominale de 80 . . .  300 mm. Tubu
rile de azbociment se folosesc la reţele de alimentare cu apă, de 
termoficare, la reţele de gaze de joasă presiune, la reţele de cana
lizare etc. Faţă de ţevile din oţel sau tuburile din fontă, prezintă 
avantajul că sînt mai ieftine, mai uşoare, au  rezistenţă mai mare 
la ingheţ-dezgheţ, se dilată şi se contractă mai puţin, au conducti
vitate termică mai mică, iar curentul electric nu  are nici o influ
enţă asupra lor. Sînt însă mai fragile, nu rezistă la lovituri şi vi
braţii (sub linii de cale ferată şi tramvai şi în terenuri alunecoase).

Ca piese de îmbinare pentru tuburi se folosesc mufe din azbo
ciment şi garnituri de cauciuc sau mufe din fontă cu flanşe.
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C A P I T O L U L  7

PRODUSE CERAMICE PENTRU CONSTRUCŢII

7.1. MATERil PRIME Şl CLASIFICARE

7.1.1. MATERII PRIME PENTRU FABRICAREA 
PRODUSELOR CERAMICE

Produsele ceramice folosite în construcţii se obţin prin arderea 
la tem peraturi ridicate (900 . . .  1 500°C, după felul produselor) a for
melor crude şi uscate, formate din mase ceramice. Materia primă 
de bază folosită pentru executarea produselor ceramice este argila, 
care datorită plasticităţii sale, permite fasonarea diferitelor produse. 
Masa ceramică este un amestec omogenizat de argilă cu nisip, cu 
adaosuri de alte materiale în cantităţi mici şi o anumită cantitate 
de^ apă. Materialele auxiliare utilizate, în funcţie de rolul pe care 
îl îndeplinesc în masa argiloasă, se clasifică în: degresanţi, fondanţi 
şi aglomeranţi.

Degrasanţii au rolul de a micşora plasticitatea şi implicit con
tracţia la uscare a argilei. în  acest scop se utilizează: nisip, cenuşă, 
zgură, praf de şamotă şi rumeguş.

Fondanţii (topitorii) coboară tem peratura de vitrifiere a argilei. 
Cel mai utilizat fondant adăugat este feldspatul.

Aglomeranţii au rolul de a mări, la nevoie, plasticitatea argilei. 
Ca aglomeranţi se folosesc varul, dextrina ete.

7.1.2. CLASIFICAREA PRODUSELOR CERAMICE

Produsele ceramice se pot clasifica ţinînd seama de: structură, 
oompactitate, materia primă folosită, tem peratura de ardere etc.
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Structura produselor ceramice poate fi constatată prin exami
narea spărturii, în care se observă mărimea granulelor constituienţi- 
lor. După acest criteriu se disting: produse ceramice brute, formate 
din granule cu diametrul plnă la 5 mm (cărămizi, m ateriale refrac
tare, gresie ceramică brută); produse ceramice semifine, formate 
din granule cu diametrul de maximum 1,5 mm (teracotă, gresie ce
ramică semifină etc.): produse ceramice fine, form ate din granule 
cu diametrul de maximum 0,06 mm (faianţă, semiporţelan, porţe
lan, gresie ceramică fină etc.).

în  funcţie de compactitate, produsele ceramice pot fi: produse 
poroase (cu absorbţia apei mai mare de 6%); produse semivitrifiate 
(cu absorbţia apei 'de la 1 la 6%) şi produse vitrifiate (cu absorb
ţia apei pînă la maximum 1 %).

In funcţie de materia primă folosită în fabricaţie şi de tem pera
tura de ardere, produsele ceramice pot fi colorate (cărămizi, ţigle, 
tuburi de drenaj, plăci de gresie etc. şi albe (faianţă, porţelan etc.).

7.2. PRODUSE CERAMICE BRUTE

Produsele ceramice brute sânt materiale neglazurate, care se 
fabrică din argile obişnuite sau refractare cu adaosurile necesare, 
în  categoria produselor din ceramică brută in tră: cărămizile pentru 
construcţii, materialele ceramice pentru învelitori, produsele cera
mice refractare etc.

i

7.2.1. CĂRĂMIZI PENTRU CONSTRUCŢII

Cărămizile sînt produse ceramice brute, colorate, _cu structură 
poroasă. Pentru realizarea zidăriilor se utilizează diferite tipuri de 
cărămizi.

Cărămizile pline presate sînt produse masive (fără goluri) sau 
poroase, prevăzute cu găuri de uscare (al căror volum total nu de
păşeşte 15o/o din volumul cărămizii). Cărămizile pline_ (fig. 7d) se 
fabrică în două tipuri ale căror dimensiuni (în mm) sînt: cărămida 
masivă, 240X 1 1 5 X 6 3  (format normal tip 63), şi cărămida cu găuri

Pi". 7.1. Cărămidă 
plină, presată pe cale 

umedă.
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de uscare, 2 4 0 x 1 1 5 x 8 8  (format mare tip 88). Trei cărămizi cu 
aceasta grosime sint echivalente cu patru cărămizi de format nor
mal, coeficientul de transformare fiind egal cu 1 ,4. Cărămizile pline 
se produc m trei clase de calitate (calitatea A folosită pentru zidării 
aparente, calitatea I şi calitatea a Il-a pentru zidării obişnuite n.i
laei50 lae 250Parenta ^  1 000 ' ‘ ' 1 800 kB/'m3 şi cu mărci de

Cărămizile şi blocurile cu goluri verticale (GV) se obţin prin 
extrudare pe cale umedă. Golurile au formă cilindrică sau 'prisma- 
tllra ?J sint Perpendiculare pe faţa de aşezare (fata mare) a cărămi
zilor (tig. 7.2). Se livrează în trei clase de calitate (clasa A, clasa I 
şi clasa a Il-a), cu densitatea aparentă medie de 1 000 . .  1 500 kg ms 
şi cu mărci de la 50 la 250.

Cărămizile şi blocurile ceramice cu goluri orizontale (GO) 
(fig. 7.3). Cărămizile cu goluri orizontale se sortează în trei clase 
de calntate (calitatea A, calitatea I şi calitatea a Il-a) cu densitatea

Fig. 7.2. Cărămizi cu goluri verticale:
a .şi d — cu goluri rotunde; b şi c — cu goluri dreptunghiulare.
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aparentă medie de 700 . . .  1 300 kg/ma si cu mărci de la 25 la 75. 
Cărămizile cu marca de 50 şi 75 se folosesc la zidarii portante, iar 
cele cu marca 25 se folosesc pentru zidării de umplutura şi ca ma
terial termoizolator.

Cărămizile găurite cu lambă şi uluc (LU) (fig. 7.4) sînt prevă
zute cu găuri longitudinale şi au pe cele două muchii lambă şi uluc, 
care asigură buna lor îmbinare. După dimensiuni, cărămizile gău
rite cu lambă şi uluc se fabrică în trei tipuri, astfel: LD 90, LU 60, 
LU 45 (cifrele indică lăţimea cărămizii).

Cărămizile găurite se folosesc la executarea pereţilor exteriori 
ai clădirilor, îndeplinind rolul de izolator termic.

1 b Q h
GQll 

Qb Q
/

/
J 2- |

Fig. 7.4. C ărăm izi găurite  eu lam liă  şi u lu c :
h -  cărămidă LU-90 cu găuri dreptunghiluare; b -  cărămida 

I,U-90 cu găuri rotunde ; c — cărămida FU-45.
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Cărămizile pentru placaj se execută din argilă arsă şi se folo
sesc la placarea pereţilor exteriori şi interiori. Se fabrică într-o 
singură calitate, care trebuie să corespundă aceloraşi condiţii ca şi 
cărămida plină presată, ele calitatea A (fig. 7.5).

Produsele pot fi eu faţa glazurată sau neglazurată, ia r pe spa
tele lor sînt prevăzute cu striuri sau cu reliefuri care servesc pentru 
asigurarea unei bune adeziuni a m ortarului la fixarea lor.

Plăci ceramice pentru pereţi şi pardoseli. Pentru pardosirea 
holurilor, a birourilor, a coridoarelor, a vestiarelor, precum şi pentru 
placarea pereţilor interiori şi exteriori se fabrică plăci ceramice din 
argilă de calitate superioară (fig. 7.6). Aceste plăci au o faţă netedă, 
iar cealaltă cu nervuri, pentru a putea fi prinse cu mortar de pereţi 
sau de pardoseală. Dimensiunile plăcilor sînt: lungimea de 240 mm, 
lăţimea de 75 mm, grosimea nervurilor de 3 mm, iar masa minimă 
este de 0,960 kg.

7.2.2. M A TERIALE CERAMICE PENTRU INVELITORI

Din categoria materialelor ceramice utilizate pentru învelitori 
fac parte: ţiglele, olanele şi coamele. Aceste produse se obţin din 
argile fuzibile, prelucrate prin presare în tipare sau prin tragere 
prin filiera presei cu melc. După uscare se ard la 900 . . .  1 000°C. 
Ţiglele şi coamele pot fi impregnate, colorate în masă sau glazu
rate cu glazuri transparente sau opace, incolore sau divers colorate.

Ţiglele, după formă şi modul de obţinere, sînt de trei feluri: 
ţigle-solzi. trase prin filieră, ţigle cu jgheab trase şi ţigle cu jgheab 
presate. Ţiglele trase şi ţiglele presate sînt ţigle profilate.
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F ig  7.7. T igle-solzi:
a _  cu un cioc ; b -  cu două ciocuri.

I W ^ o U l  prto
de aşezare cu unul sau douai(M  stare uscaţâ la aer este de

p riirim b in ar^cu T g h eab u ri şi pene. După format, se produc ou,
tipuri, tip A şi tip B.

Ţiglele cu jgheab trase 
au 'formă dreptunghiulara 
(fie. 7.8) şi sînt prevăzute 
de-a lungul laturilor lungi pe 
o parte cu un uluc şi pe 
cealaltă parte cu o lamba. Pe 
faţa inferioară a ţiglei se 
află un cioc prevăzut cu un 
orificiu pentru legarea ţi
glelor cu sârmă de şipcile 
acoperişului. Masa maximă a 
unei ţigle uscată la  aer este 
de 2.400 kg.

Ţiglele cu jgheab pre
sate ’se fabrică prin presarea 
pastei de argilă în  tipare, la 
o presă specială şi sînt de 
tipuri: cu două jgheaburi

A-a

F ig . 7.8. Ţigle eu jglietil» truse.
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Ă-B

Pig. 7.10. Ol une.

laterale şi patru  ciocuri; cu două jgheaburi laterale si două la 
capete şi patru ciocuri; ţigle cu dublu falţ. Ţiglele presate cu dublu 
ia lţ se deosebesc de cele trase prin faptul că îmbinarea longitudi
nală cu lambă şi uluc este dublă (pe ambele părţi sînt cîte două 
şanţuri şi cîte două pene). Ţiglele presate sînt prevăzute cu cîte 
două ciocuri sus şi jos, care servesc atât la îmbinarea, ,cît şi la prin
derea xor pe şipcile acoperişului (fig. 7.9). Masa unei ţigle în stare 
uscată este de 2,6 kg pe bucată.

Olanele se prezintă sub formă de jgheaburi tronconice (fig. 7.10) 
sînt prevăzute cu găuri la distanţa de 1 cm de margine şi se fabrică 
din argilă prin presare. Fixarea lor se execută cu ajutorul unor 
cleme metance. La coame se folosesc olane normale sau speciale 
aşezate cu m ortar de ciment. ’

Coamele. Pentru  fixarea ţiglelor de-a lungul muchiilor acope
rişului, precum şi pentru etanşarea învelitorii la muchii se folo- 
sesc^ coame. Se realizează numai prin presare în forme si sint de 
doua feluri.- coame mici, cu lungimea egală cu 320 mm, utilizate 
pentru mvelitorile din ţigle-solzi (fig. 7.11), care se îmbină numai 
prin suprapunere la capete: coame mari, cu lungimea nominală mai 
mare de 320 mm, pentru mvelitorile din ţigle profilate, care se îm
bina la capete prin lambă şi uluc (fig. 7.12 ).
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Fig. 7.11. Coame iniei Fig. 7.12. Coame mari.

7.2.3 PRODUSE CERAMICE REFRACTARE

Prin produse ceramice refractare se Înţeleg materiale care re
zistă fără să se deformeze sub propria lor greutate, la tem peraturi 
superioare celei de 1 500°C. Produsele ceramice refractare au com
poziţia chimică şi mineralogică variată: ele pot avea caracter acid. 
bazic sau neutru. Produsele refractare fasonate (cărămizi normale 
şi cărămizi-pană) se folosesc la căptuşirea cuptoarelor, a cazanelci 
cu abur şi a instalaţiilor industriale cu temperaturi înalte de lucru, 
cum sînt: focarele, .cuptoarele etc. Produsele refractare sub formă, 
granulară sau în pulbere se folosesc la prepararea mortarelor şi a 
betoanelor rezistente la tem peraturi ridicate. _

Cărămizile silico-aluminoase sînt cărămizi refractare acide, din 
această grupă fac parte cărămizile de şamotă care se execută din 
şamotă şi argilă refractară ca liant şi se folosesc la vetrele, pereţii 
şi canalele cuptoarelor şi instalaţiilor termice, coşuri de fum etc.

Cărămizile silicioase se fabrică din cuarţite, cu un conţinut de 
93o/ 0 Si02, aglomerate cu adaos de lapte de var. Cărămizile refrac
tare silicioase, num ite cărămizi silica, sînt produse refractare acide, 
şi prezintă la ardere creşteri însemnate de volum. Se folosesc la 
căptuşirea cuptoarelor de topit sticlă şi la construirea bolţilor cup
toarelor industriale, folosindu-se un mortar refractar silicios.

Cărămizile magneziene se obţin din materii prime bogate m 
oxid de magneziu sau silicat de magneziu; astfel, din carbonat de 
magneziu (MgCQ3) se fabrică produse refractare magnezitice; din
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dolomită [MgCa(C0 3)2], produse dolomitice şi din roci cu conţinut 
forsTeriric ^  ma§neziu (f°r 3terit, talc, serpentină, divină), produse

Produsele refractare magneziene sînt produse bazice cu refrac- 
tan ta te  ridicata şi se folosesc la cuptoare în care se ard materialele 
bazice (cuptoare de cimenturi, cuptoare pentru elaborarea otelurilor 
din tonte fosioroase etc.).

7.2.-1. ALTE PRODUSE CERAMICE

„ G/ anuîituJ este un agregat artificial realizat din argilă expan
data in tr-un cuptor rotativ special şi se prezintă sub formă de 
granule mai m ult sau mai puţin sferice, cu aspect exterior neted cu 
structura interioară celulară. Granulitul este un material uşor cu 
densitatea aparenta de 350 . . .  500 kg/nr», cu rezistenta la compre
siune destul de mare, cu proprietăţi de izolare termică ridicată; se 
foloseşte la prepararea betoanelor foarte uşoare.

Tuburile din argilă arsă. Tuburile pentru canale de fum  si 
ventilaţii se fabrica cu secţiunea circulară, simple sau cu mufă, cu 
secţiunea patra ta şi fără mufă, în aceleaşi condiţii ca si celelalte 
produse ceramice cu pereţi subţiri.

Tuburile ceramice pentru drenaj se obţin prin presare pe cale 
umeda, din mase argiloase cu sau fără adaos de degresanti, au  forma 
interioara cilindrica, iar cea exterioară cilindrică sau 'prism atică
este^rlp140 717 F d e . d r e n a j  este de 330 mm, diametrul interioreste de 40 . . . 250 mm şi grosimea pereţilor de 8 . . .  30 mm. Se folo
sesc la lucrările hidrotehnice de colectare şi de evacuare a apei.

Tuburile de canalizare se execută din gresie ceramică rezistentă 
xA coroziune şi se utilizează pentru canalizări şi instalaţii indus- 
uiale prin care circula lichide agresive, precum şi la construcţiile 
obişnuite, pentru^ canahzan interioare. Sînt prevăzute .cu mufe pen- 
uu  îmbinare şi sm t glazurate atît la interior, cît şi la exterior, pen-
1 L  t T  1-TPerT ej* 1 ltăţii reducerea frecării la scurgerea lichi- 
deioi. Tuburile pot fi drepte, curbe şi ramificate, pentru derivaţii.

7.3. PRODUSE DIN CERAMICA FINĂ

 ̂ Produsele din ceramică fină sînt formate din granule cu diame- 
7 U-(-d-+ maximum °'d6 mm, fabricate din mase bine omooenizate 
alcătuite in general din argile curate, cu adaosurile necesare, tar
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finisarea suprafeţelor este mai îngrijită. După structura, se clasifică 
in: produse poroase (faianţă, majolică, teracota) si produse com
pacte (semiporţelan, porţelan şi gresie ceramică fină).

'.3,1. P R O D U S E  P O R O A S E

Plăcile din faianţă sini; obţinute clin argile care ard alb pina 
la gălbui opace, cu spărtură poroasă şi acoperite cu glazura. Ames- 
tecul de materiale U preparare este alcătuit din circa carum
sau argilă refractară, 40»/0 nisip euarţos şi 10y 0 feldspat, ca iond^nt 
(faianţă feldspatică). Plăcile rezistă bine la încovoiere, la şoc termic 
şi la agenţi chimici şi se folosesc la placarea pereţilor m în.erior 
(băi, bucătării, laboratoare, grupuri sanitare, săli de operaţn .) 
sau la acoperirea meselor de laborator.

Pe fata neglazurată, plăcile sînt prevăzute cu striuri pentru a 
îmbunătăţi aderenţa mortarului cu care se fixeaza pe stratul-suport. 
Se produc sub formă pătrată (1 50X150X5,5  mm) si dreptunghiulara 
(150X75 X 5,5 mm), cu toate muchiile drepte sau cu sau 
muchii rotunjite. De asemenea, se fabrică brîuşori laţi (150 X -o x  
X5,5 mm) şi îngust! (1 5 0 x 1 2 ,5 x 5 ,5  mm), piese pentru scafe ( i o 0 x
X 5,5 mm) şi piese pen tru  colţ (150X5,5 mm).

Plăcile din majolică sînt produse poroase obţinute din argile 
comune care după ardere capătă culoarea galbenă-roşcata. Una din 
fete este glazurată, iar faţa opusă este prevăzuta cu striuri pentru 
îm bunătăţirea aderenţei mortarului folosit ia fixarea or. ,-e a nea in 
forme pătrate cu latura de 20 . . . 100 mm, şi grosimea de 5 . 9 mm
si dreptunghiulare, cu lungimea de 40 . . . 250 mm, laţimea de 20 . . . 
. . .  90 mm, şi grosimea de 5 . . .  14 mm, livrate în panouri de circa 
32x32 cm, lipite cu faţa glazurată pe hirtie. Se folosesc la placarea 
pereţilor interiori şi exteriori şi se fixează cu mortai de ciment cu 
adaos de var.

Teracotele sînt produse ceramice (cahle) fabricate din argile 
comune, arse, glazurate şi servesc la placarea exterioară a sobelor 
de încălzit sau de gătit. Cahlele pot fi albe sau colorate, cu «.aţa 
aparentă glazurată netedă sau prevăzută cu reliefuri ornamentale, 
iar pe spate au un  profil puternic reliefat, care serveşte la legarea 
lor cu sîrmă sau cu scoabe atunci cînd se montează. După locul 
unde se folosesc la alcătuirea sobei, cahlele au denumiri şi forme 
diferite: plăci de faţă, colţare pentru faţă şi pentru soclu etc. (ng. 
7.13 şi 7.14).

— Materiale de construcţii, cl. a IX-a 65



Fig. 7.13. l’laeă de teracotă 
pentru faţă

hiarqine. protectooi*

Fig. 7.14. Colţar de teracotă 
pentru faţă.

7.3.2. PRODUSE COMPACTE

Plăcile din gresie ceramică se fabrică prin presare semiuscată 
de formă pătrată (2 5 x 2 5 ; 50X 50; 1 0 0 x 1 0 0 ; 150x150 ; 2 0 0 x 2 0 0 ; 
3 0 0 x 3 0 0  mm), dreptunghiulară (1 0 0 x 5 0 ; 1 5 0 x 7 5 ; 150x100-
200X 100; 300X 150 mm), in grosimi de 4 . . .  28 mm, sub formă de 
pişcoturi şi elemente de racordare (colţare, scafe şi socluri). Supra
faţa plăcilor poate fi netedă sau reliefată, glazurată sau neglazurată. 
Produsele se fabrică în două tipuri: tip S (plăci din gresie natur) =i 
tip F  (plăci din gresie fină) şi se utilizează la pardoseli in încăperi 
nelocuite peim anent (laboratoare, bucătării, băi, coridoare, magazii 
etc.), precum şi la placarea pereţilor, în special în industrii cu medii 
agresive.

_ P o rţd sn u l este un produs alb, translucid, vitrificat, cu spăr
tura compactă, obţinut prin arderea unei mase ceramice formate 
din caolin spălat sau din argilă refractară care arde alb, curat si 
feldspat-^ ca fondant (porţelan feldspatic). Se deosebeşte de gresia 
ceramică fină prin luciu, care nu este dat de smalţ, ci este caracte
ristic întregn mase a produsului. Porţelanul se foloseşte puţin in 
construcţii. Din el se fabrică piese izolante pentru instalaţii electrice 
(izolatoare, prize, întrerupătoare, siguranţe), precum si pentru Im ii 
de înaltă tensiune.

66



Semiporţelanul este un produs ceramic fin semivitrifiat care 
se obţine clin aceleaşi materii prime ca şi faianţa, dar dintr-o can
titate mai mare de fondant; are spărcura compactă, clincherizată. 
Din semiporţelan se execută obiecte tehnico-sanitare.

C A P I T O L U L  8

LEMNUL Şj PRODUSELE DSN LEMN

8.1. STRUCTURAŞI PROF"ETĂŢILE LEMNULUI

Lemnul este un material ue natură organică vegetală, furnizat 
de arborii din speciile de răşinoase şi foioase. Lemnul este alcătuit 
cUn ţesături vegetale, constituite din celule a căror membrană este 
formată din fibre de celuloză. Toate speciile d e j egm _au_trei_cgm- 
ponente comune: celuloză, ligninâ si hemiceluloză, reprezentînd circa 

L—gOT/n~dfir^feuiatea~IemnuIur~.iscat, alături de alte substanţe (sub- 
~~~~gfănţe minerale, proteice, răşiniijQgruri etc.), m  proporţii variabile 
“T frfuncţie de specie., Lemnul provenit din arbori care nu au suferit 

„ în afară de operaţia de recoltare nici o altă prelucrare este numit 
__lgm nJmUu El este utilizat ca lemn de lucru pentru construcţii, pen

tru  industrializare sau ca lemn de foc.
Datorită naturii sale organice vegetale, compoziţiei chimice, 

structurii sale în general fibroase, lemnul prezintă ca m aterial de 
.construcţie*- numeroase- .avantaje: rezistenţe mecanice relativ ridi
cate la  o densitate aparentă mică, elasticitate, durabilitate în condiţii 
favorabile, capacitate de prelucrare uşoară, varietatea posibilităţii or 
de Îmbinare' aspect estetic, proprietăţi de izolare termica, fonică şi 

■ŞţâsHcSLetc. Lemnul prezintă" ŞT”inconveniente, cum sînt: neomoge- 
nitatea structurală, anizotropia proprietăţilor fizico-mecanice, va
riaţia volumetrică sub acţiunea umidităţii şi temperaturii, defectele 
inerente structurii lemnoase, sensibilitatea la acţiunile mediului 
exterior, instabilitatea termică şi combustibilitatea, rezistenţele mici
la forfecare şi despicare etc.

ţ) a tocită caracteristicilor sale tehnice bune,--niaieilal.uLiempos 
se foloseşte la elemente de rezistenţă i p  construcţii, la cofraje penp 

~~Trri lucrări~fTe beton, ca' material de învelitori, pereţi, pardoseli, 
material de izolare termica, fonică, electrică etc.
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8.1.1. STRUCTURA LEMNULUI

v__ Structura lemnului__influentaazâ-.în
modjdlfect proBrietăfnF icestu ia’, în spe
cial caracteristicile mecanice.

Structura macroscopică a lemnului 
se poate determina folosind secţiuni 
transversale (perpendiculare pe axa'lon
gitudinală a arborelui), secţiuni tangen
ţiale (paralele cu axa longitudinală a ar
borelui) şi secţiunile radiale (care trec 
prin axa longitudinală a arborelui).

_ Pe o secţiune trasversală prin trun -
^ b i ul^arb or elui7_porrund~^e_Iâ_ex ter i o r

Pig. 8.1. si ruptura macroscopică _ ] n s p r  p  u f l e m  n a s :  ~ fe d ls t in  P
i -  ritidom; 2 - “ strat de liber; u ^ t o a r e te elem ente^ jjţn jctu ra le  (fig.

5 1  dmT „ Z ; 6 măduvă: . —^ o a jib jo rm a tâ  din ritidom (ţesu-
me u a i .  j uri moarte^cu rol de~br6fecţieTşi'stranii

de liber (formăt xiin' Vase liberiene jorin 
care circula seva elaborată); --------------------  "— ——-------------

^cambiul, format^din celule vii, care generează creşterea^ ar-

ljr°Priu-zis. format din inele anuale concentrice dis- 
^ j a u ş e . m T o r T O ^  exterioară ( S i
-  ^ rută)t ^ a m e n u l ,  ţesături cm cilffie f ib ro ase 'S te

v- ~^are-.;,c rez iste iţa  lemnului. La unele specii, duramenuTestTmlIoHiit 
£e o formaţie de celuTeTemnoase

^ D u ra m ^ u l^ ş i le m n i^ Ţ n ^ u r  constj^re_^ârteă~pH î^ipaIa~"pentruprelucrarea industrială a lemnului; -  ........ -—  ——
— m aduvajd ca tu ită din ţesaTuri_ rarefiate şi canalul medular.

8.1.2. DEFECTELE LEM NULUI

nor Le™nul p° at„e Prezenta o serie de defecte, datorate unor factori 
Cc.re acţionează m timpul creşterii arborelui sau după tăierea lui' 
cum smt: d e ^ c te - d e ^ ş ţe r e  (noduri, curbură , conicitate e tc T  cră
paturi, defecte provocate de microorganisme (defecte _de cuîoarp
C T - f )  dr  l3rVe Şi inSeCte- U n e le ^ e f i c terezistenţele fizico-mecanice ale lemnului, motiv pentru care trebuie 
îndepărtate porţiunile din lemn care le conţine, ceea ce conduce a 
consumuri mari de material lemnos. . . . . .  nuuce ia
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8.13. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE LEMNULUI

Culoarea lemnului depinde de specie şi variază de la alb-gălbui 
(tei, molid), pină la negru, trecînd prin nuanţe de cafeniu şi roşu. 

v̂ Ea--u1ste_jii^faHof~_eitel:ic, determ inaUm âi ales la~lucrările de tim- 
plărie.

Densitatea lemnului. Densitatea reală a lemnului nu variază 
prea mult de la o specie la alta şi, drept urmare, se consideră că 
este de~l-5Q0 kg/m 3. In schimb, densitatea aparentă depinde foarte 
m ult de specie şi "de umiditatea lemnului. De exemplu, la^umidiţa- 
tea normală din tara noastră (15%), bradul are densitatea.aparentă 
de 450 kg;m ATbO fcg/m3?' Densitatea aparentă a lemnu
lui influenţeazăclîrect proporţional rezistenţele lui mecanice.

Porozitatea lemnului este o consecinţă a structurii celulare. Cu. 
cit porozitatea este mai mare, cu atîit rezistentele mecanice ale 

' lemnului, .au vÂ&n mai mici, iar Rapacitatea de izolare te rmică şi 
fonică a lemnului este mai mare. ” ~~

— :—"'Umiditatea. ~Du]5a tăiere,' Tern nul conţine o cantitate m are de 
__ apă care poate _ajunge lă jum ătate şi chiar mai rhult~3fn m asa iui. 
"Această ~ăpâ“ se gaseşîelrTErei forme diferite:

— apă liberă, parte preponderenţă, care circulă prin ţesuturile 
vegetale; nu influenţează caracteristicile lemnului;

— apă de hidroscopicitate, fixată prin absorbţie pe pereţii ţesu
turilor vegetale şi care influenţează principalele proprietăţi ale 
lemnului;

— apă legată chimic, în proporţie de 1%, care se găseşte in 
compoziţia substanţelor ce alcătuiesc materialul lemnos. Această 
apă nu influenţează proprietăţile mecanice ale materialului lemnos.

Umiditatea unui arbore proaspăt doborît se reduce trep tat prin 
evaporarea apei libere şi apoi a unei părţi din apa de hidroscopici
tate, pină la stabilirea unui echilibru cu umiditatea atmosferică. 
Umiditatea relativă a lemnului uscat în aer pentru condiţiile clima
tice din ţara noastră variază între 12 şi 15%.

Umiditatea favorizează dezvoltarea ciupercilor şi putrezirea 
lemnului, influenţează negativ rezistenţele mecanice şi alte proprie
tăţi şi, de aceea, trebuie luate măsuri de protejare a lemnului îm
potriva umidităţii.

Contragerea si umflarea sînt variaţii ale volumului lemnului, 
determinate de~~schimbaiT abRCbhţmutului de~apă de blcfroscopici- 

"tatr'clTn lemnT ka scăderea conţinuTuliirTle apă " se produce contra- 
gerea, işr Ia m ăn feăU u i'lIe  produce umflarea lemnului. Aceste 

--•^M6dIîicăiT~nedorite~ăIe_ formeg determină-"micşorarea rezistenţelor 
mecanice ale lemnului.
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• este  j orpjpnetatea lemnului de-a-si modifica
u m iji ţa ie a jrg p rie m  raport u umiditatea

.Conductivitatea 'termică mică a teSH uIuT^ a  xemnuim uscaf îl face să fie 

— ^ id u ţt^ v ita te a  .acustică a lemnului determină folosirea lui la

iCă redusă a lemnului face ..ca. el .să..poată x. -.tiLzat, m_şpecial impregnat, ^  m aterialelectroizolant.

3.1.4. REZISTENŢELE MECANICE ALE LEMNULUI

Hintro8^ > îe? e1^ mecanice ale lemnului sînt influenţate de unghiul 
d l  ap iCare a fortei ^  direcţia fibrelor longitutinale
d? um iditatea lemnului şi de defectele acestuia. Rezistenţele meca-

_ J ^ f -  a ^ e m a ^ l u i ^ ^ t e r n u n a pej?p_ruygte m ic iT m iim g rS tii^e lg --
--------- -—- “ vedere al c o m ^ rtă rii la so lic ltă r i
-—Ş S âllli^ i-^ E ^ i^ ^ lb in e ^ es^ ^ 'şT flc a^ N ţs ţfeT :'sp ec ii

t e i . l ^

o ? S l eni a la « ^ E îe s iu n e  se determina pe epruvete prismatice 
4 g J 2 0 x .* 0 x m  mm, confecţionate din lemn fără dlf^cteTparalel" cu 
tiureie, caz in care iorţa aplicată are direcţia axei longitudinale a 
epruvetei (fig 8.2 , a), şi perpendicular pe fibre (fig. 8.2 ,§ b). direcţia
u 4 eielP n in fihrel:aUgT ^  SaU radială- Rezistenta la compresiune 

f b e  ASte de circa 5 - - 1 0  ori mai mare decît cea 
perpendicular pe fibre. De exemplu, în cazul fagului, valoarea 
Cc‘or Joua rezistenţe este de circa 525 şi respectiv 90 daN/cm2.

£

i__________2S0 i

Fig. S.C. Determinarea rezistenţei ia 
compresiune a lemnului.
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Fig. 8.3. Epruvete pentru de
terminarea rezistenţei !a în

tindere.

Wi,



Fig. 8.4. E p ru v e tă  pen tru  de
te rm in area  rezisten ţe i la  

despicare.

Fig. 8.5. Determinarea rezistenţei îa 
forfecare:

a — epruvetă; 6 — dispozitivul metalic 
in care se aşază epruvetă pentru so

licitare.

Rezistenţa la întindere se determină pe epruvete confecţionate 
din lemn fără defecte şi cu feţele cit mai paralele (fig. 8.3, a), paralel 
cu fibrele si perpendicular pe fibre, direcţia forţei putînd fi tan
genţială sau radială. Rezistenţa la întindere paralel cu fibrele este 
ele 20 . . .  30 ori mai mare decît rezistenţa la întindere perpendicular 
pe fibre (fig. 8.3, b). De exemplu, la stejar aceste rezistenţe sînt 
de 100 şi respectiv de 70 daN/cm2.

Rezistenţa la încovoiere se determină pe epruvete prismatice 
de 20X20X300 mm. Pentru molid această rezistenţă este de 660 
daN/cm2, iar pentru fag, de 1 050 daN/cm2.

Alte proprietăţi mecanice care se determină pentru materialul 
lemnos sînt rezistenţele la despicare (fig. 8.4), la forfecare (fig. 8.5), 
la uzară, la torsiune, duritatea lemnului etc.

Produsele din lemn utilizate ca materiale de construcţie, după 
modul în care prin prelucrare îşi păstrează sau nu structura ini
ţială, ,se clasifică în: produse care păstrează structura materialului 
lemnos din care provin (produse brute, produse semifinite şi pro
duse finite); produse care nu păstrează structura materialului lem
nos din care provin (produse obţinute prin valorificarea superioară 
a lemnului).

8.2. PRODUSE DIN LEMN FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢII
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8.2.1 PRODUSE LEMNOASE BRUTE

Produsele lemnoase brute includ diferite sortimente de lemn 
bru t de lucru din răşinoase şi foioase, cu secţiunea transversală ro
tundă.

Lemnul ro tund pentru construcţii este utilizat pentru schele, 
şarpante, îm prejm uiri ete. Din această categorie fac parte manelele 
şi prăjinile, m ateriale cu secţiune circulară provenind din răşinoase, 
folosite in special pentru schele, susţineri, la cofraje etc.

Buştenii pen tru  piloţi provin din specii de răşinoase sau de 
foioase şi se livrează la lungimi de 3 . . . 15 m; se folosesc ca piloţi 
în fundaţii la unele construcţii şi lucrări hidrotehnice.

8.2.2. PRODUSE SEM IFINITE DIN LEMN

Produsele semifinite se obţin prin cioplire şi prin debitarea 
lemnului rotund.

Cheresteaua rezultă prin debitarea lemnului rotund în direcţie 
longitudinală, cu feţe piane şi paralele două cîte două (fig.. 8.6). 
După dimensiunile secţiunii transversale şi raportul dintre grosime 
şi lăţime, produsele de cherestea sînt: scînduri, dulapi, grinzi, şipci, 
şi rigle.

Scîndurile au grosimea de maximum 24 mm şi lăţimea mai 
mare deeît dublul grosimii, însă cel puţin 60 mm. Se folosesc pen
tru  astereală (suport ai învelit orilor), la tipare pentru piese din 
beton, la cofraje etc.

Dulapii au grosimea mai mare de 28 mm, însă de cel mult 
75 mm şi lăţim ea mai mare deeît dublul grosimii, însă cel puţin 
100 mm. Se folosesc pentru schele, poduri, sprijiniri la săpături şi 
material pentru  tîm plărie de construcţii şi mobilier.

Grinzile au feţele şi canturile plane şi paralele între ele, gro
simea de cel pu ţin  100 mm şi lăţimea mai mare sau egală ou grosi
mea. Se folosesc ca elemente ele rezistenţă ia planşee cu grinzi din 
lemn, la stâlpi etc.

Fig. 8.6. Piesă din lemn ecarisaj: 
I — c a p ă t; 2 — can t; 3 — mu
chie; 4 —  fa ţă ; 3 —  teşitură.



Şipcile slnt piese, cu grosimea de cel puţin 40 mm şi lăţimea 
de cel mult 60 mm, care se folosesc la împrejmuiri.

Riglele (cusacii) au grosimea de peste 40 mm, iar lăţimea de 
cel mult dublul grosimii. Se utilizează la executarea şarpantelor de 
acoperişuri şi pentru lucrări de tîmplărie etc.

Furnirul se obţine prin  derularea sau decuparea lemnului ro
tund de foioase, cu ajutorul unor maşini speciale, în foi subţiri 
(0,4 . . .  0,6 mm). După locul în care se folosesc, furnirele pot fi: de 
faţă (pentru faţa placajului sau a panoului de lemn); de bază (stra
tul de bază al placajelor, al plăcilor celulare, al mobilierului etc.), 
intermediare (între cel de bază şi cel de faţă). Furnirele mai pot fi 
clasificate în furnire tehnice (pentru placaje, panele, lemn stratifi
cat etc.) şi furnire estetice (cu grosimea de 0,4 .. . 1,0 mm).

Placajul se obţine prin încleiere cu adeziv de calitate a unui 
număr im par de foi de furnir, astfel dispuse încît fibrele a două 
foi consecutive să formeze un unghi de 90°, iar uneori de 30°, 
45° sau 60°, pentru micşorarea contragerii şi îm bunătăţirea rezis
tenţelor mecanice (fig. 8.7, a). Placajele sînt utilizate în construcţii 
pentru uşi, plafoane, pereţi despărţitori şi pentru realizarea cofra- 
jelor.

Panelele sînt alcătuite dintr-un miez de şipci de lemn moale 
sau miez-bloc (panou de scînduri, din cherestea de foioase etc.), 
acoperite pe ambele feţe, prin încleiere, cu foi de furnir de bază 
cu direcţia fibrelor perpendiculară pe cea a şipcilor (fig. 8.7, b). 
Se fabrică în formate mari, cu grosimi de 16 . . . 40 mm. Panelele 
se folosesc în construcţii pentru realizarea uşilor, a pereţilor des
părţitori, a mobilierului etc.

i'ig. 8.7. Materiale din lemn eu slrucntrâ modificată.



Plăcile celulare sînt produse constituite dintr-un cadru de lemn, 
ia interiorul căruia se realizează un miez ele celule din elemente 
subţiri despărţitoare (şipci de lemn masiv, lamele de furnir, de PFL, 
hirtie, talaş spiralat etc.). Cadrul este acoperit prin încleiere şi pre
sare  pe ambele feţe cu furn ir de bază, placaj sau PFL, nefurniruit 
sau furn iru it (fig. 8.7, c). Se utilizează la pereţi interiori, la execu
tarea foilor de uşi, la mobilier, ca materieal fonoizolator etc.

8.2.3. PRODUSE FINITE DIN LEMN'

Produsele finite din lemn slut produse care se folosesc direct în 
construcţie, fără a suferi vreo modificare de formă.

Scindările făiţuite se obţin din lemn de răşinoase rindeluite 
pe faţa văzută. Falţurile de la canaturi servesc la îmbinarea scindă
rilor pentru realizarea pardoselilor (fig. 8.8).

Duşumelele cu lambă şi ulue se produc din seînduri şi dulapi 
de răşinoase şi sînt folosite la pardosirea încăperilor de locuit. Pen
tru  o bună îm binare a lor sînt prevăzute cu o lambă care pătrunde 
in tr-un  uluc (fig. 8.S).

Parchetul este o lamelă din lemn masiv, tare, din specii foioase 
(stejar, fag etc.), cu feţe plane paralele şi netede, profilată pe 
părţile laterale şi la capete, care prin asamblare constituie o par
doseală parchetată. Piesele se realizează în prezent intr-un singur 
tip, cu lambă şi uluc (fig. 8.10 , a şi b), cu stratul de uzură teşit 
pe cant. Se fabrică în  grosimi de 10 şi 22 mm, lăţimi de 80 . . .
. . . 70 mm şi lungimi de 200 . . . 400 mm. Acoperirea rosturilor dintre 
pardoseală şi perete se realizează cu piese din lemn profilate pe o 
faţă laterală, num ite pervazuri (fig. 8.10, c). Parchetele din lamele 
subţiri fără lambă' şi uluc, cu grosimea de cel m ult 10 mm, se 
livrează lipite pe hirtie, sub formă de panouri de parchet, şi se mon
tează prin lipire cu adezivi de calitate.

f  / rm r,■ w "J

Fig. 8.8. Seînduri lulţuite. Fig. 8.9. Seînduri eu lambft 
şi ulue.
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Fig. 8.10. Piese de parchet:

tip  P j ; b —  tip  P „ ; c — pervaz ; l — lungimea p iese i; d  — înclinarea spatelui.

8.2.4. PRODUSE OBŢINUTE PRIN VALORIFICAREA SUPERIOARA 
A LEMNULUI

Aceste materiale se obţin prin modificarea structurii şi compo
ziţiei materialului lemnos, indiferent de specie, obţinîndu-se pro
duse cu caracteristici superioare.

Plăcile din aşchii de lemn (PAL) se obţin prin presarea la 
temperatură şi presiune a unei mase lemnoase din aşchii de lemn 
aglomerate cu un adeziv sintetic. Aşchiiie rezultă prin m ărunţirea 
unor piese de lemn special destinate acestui scop sau a deşeurilor de 
lemn. Se valorifică astfel lemnul de dimensiuni mici, deşeurile d in . 
industria lemnului, obţinîndu-se materiale noi şi ieftine. Plăcile 
PAL pot fi: uşoare, semigrele şi grele, densitatea aparentă a ior. 
fiind cuprinsă între 250 şi 800 kg/m3.

Prin  tra tare  cu diferite substanţe, plăcile pot. fi hidrofobizate 
(rezistente la umiditate), ignifugate (rezistente la foc) şi antisepti- 
zate (rezistente la microorganisme). Plăcile din PAL se folosesc la 
lucrări de tîmplărie, înlocuind placajul şi panelul, sau la pereţi 
despărţitori, la pardoseli şi pentru diferite straturi izolatoare.

Plăcile fibrolemnoase (PFL) se obţin din fibre de lemn obţinute 
pe cale mecanică, care se împîslesc cu un adeziv. Aceste plăci pot 
fi nepresate sau presate (mai dense decît. primele). Plăcile nepre
sate se utilizează ca material termoizolant şi fonoizolant, în timp ce 
plăcile presate se folosesc ca înlocuitor de panel sau ca substrat 
de pardoseli. în funcţie de densitatea aparentă, care este cuprinsă 
în tre  220 şi 950 kg/cm3, se produc: plăci moi, plăci semidure şi 
plăci dure.

Plăcile din PAL şi PFL se pot emaila şi melamină. Plăcile 
emailate şi melaminate au o utilizare largă la industria mobilei, 
la fabricarea uşilor etc.
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8.3. USCAREA, CONSERVAREA Şl PROTECŢIA 
PRODUSELOR LEMNOASE

8.3.1. USCAREA LEMNULUI

Lemnul trebuie pus in operă la o umiditate corespunzătoare (în 
medie 15%), ca lemn uscat. Operaţia de uscare a lemnului se poate 
realiza prin diferite procedee: uscare naturală, uscare in aer con
diţionat, uscare cu ajutorul curenţilor de Înaltă frecvenţă etc.

8,3.2. CONSERVAREA LEMNULUI Ş l A PRODUSELOR LEMNOASE

Pentru  conservarea lemnului folosit in construcţii se iau măsuri 
spre a -1 feri de intemperii, de atacul ciupercilor şi al insectelor, 
de foc etc. Măsurile de conservare a lemnului sînt: vopsirea (pen
tru  protejarea lemnului de intemperii), antiseptizarea (pentru prote
jarea lemnului de atacul ciupercilor sau al microorganismelor), prin 
■acoperirea sau impregnarea cu substanţe antiseptice (carbolineum, 
ereozot, păcură); kidrofizarea (pentru protecţia lemnului contra 
umezelii, prin acoperirea cu pelicule de bitum sau prin impregnarea 
lui cu substanţe hidrofobe, in special cu răşini sintetice) şi carboni
zarea superficială (pentru împiedicarea pătrunderii umezelii şi micro
organismelor etc.).

8.3.3. PROTECŢIA LEMNULUI Şî A PRODUSELOR DIN LEMN 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Ignifiigarea. are drept scop intîrzierea aprinderii lemnului şi 
transformarea arderii rapide într-una lentă, reducînd astfel perico
lul de incendiu. Ignifugarea se realizează prin vopsirea lemnului cu 
substanţe care nu ard şi nu întreţin arderea, aplicate cu pensula în 
citeva straturi succesive sau prin stropire cu vermorelul. Aceste 
substanţe 'sînt: silicatul de sediu (stiola solubilă), laptele de var, 
m ortarul de ipsos, vopselele bazate pe săruri (fosfat de amoniu, 
borat de amoniu etc.).
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C A P I T O L U L  9

METALE Şl PRODUSE DIN METAL PENTRU CONSTRUCŢII

Produsele din metal se obţin din metale şi aliaje feroase (alia
jele fierului) şi neferoase (aluminiul, cuprul, zincul, plumbul etc. 
şi aliajele lor).

9.1. CLASIFICAREA Şl PROPRIETĂŢILE METALELOR

9.1.1. METALE FEKOASE

Din categoria metalelor feroase fac parte fierul şi aliajele lui — 
fonta şi oţelul. Fierul nu se foloseşte in tehnică în stare pură, ci 
numai sub formă de aliaje.

Fonta este un aliaj fier-carbon cu peste 1,7% carbon, elaborat 
în  cuptoare inalte (furnale), din minereu de fier, cocs (cu rol de 
combustibil, reducător de oxizi de fier şi pentru carburarea fie
rului rămas liber) şi calcar (ca fondant pentru eliminarea sterilului 
din minereu). In mod curent fontele se elaborează cu un conţinut 
de 2,5 . .. 4%  carbon. In afară de carbon, fontele conţin cantităţi 
variabile de alte elemente ca im purităţi (siliciu, mangan, sulft, fos
for etc.), în funcţie de tipul fontei elaborate.

Fontele sînt de itrei categorii: fonte cenuşii (de turnătorie), care 
au în ruptură această culoare datorită grafitului, sînt relativ moi, 
se toarnă bine şi se prelucrează prin aşchiere; fonte albe (de afi- 
nare), care au în ruptură culoarea albă datorită cementitei (carbură 
de fier), sînt foarte dure şi servesc pentru elaborarea oţelului; fonte 
speciale, care conţin în diferite proporţii unul sau mai multe ele
mente de aliere (siliciu, aluminiu, mangan, crom, titan etc.) şi au 
proprietăţi şi destinaţii speciale (fonte anticorosive, fonte refractare, 
fonte antifricţiune etc.).
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Fonta folosită pentru diferite produse este fonta cenuşie şi se 
caracterizează prin  rezisitenţă mare la uzură şi gripare (datorită pre
zenţei grafitului), prelucrabilitate la aşchiere bună, sudabilitate slabă 
la rece, dar bună la cald. Datorită rezistenţelor mici la întindere 
şi la şoc, folosirea fontei este limitată ia elementele de construcţii 
care lucrează la compresiune (arce, coloane, stîlpi, balcoane, para
pete, de scări, garduri decorative etc.), la elemente de instalaţii 
(radiatoare, căzi de baie, sifoane de pardoseală, spălătoare etc., ia 
elemente de maşini (batiuri, volanturi etc.).

O ţelurile sînt aliaje fier carbon cu pînă la l,7°/o carbon, obţi
nute din fonte prin procedee metalurgice care au ca scop îndepăr
tarea sub anum ite limite a carbonului şi a celorlalte elemente pe 
care le conţin (siliciu, mangan, fosfor, sulf etc.).

După compoziţia chimică, oţelurile pot fi: oţeluri carbon (nea
liate) şi oţeluri aliate, iar după destinaţie, se disting: oţeluri de 
construcţie, oţeluri de scule şi oţeluri cu destinaţii speciale.

O ţelurile carbon sînt oţeluri în compoziţia cărora elementele 
însoţitoare (Si, Mn, P, S) in tră numai ca im purităţi normale, a căror 
prezenţă este determ inată de condiţiile elaborării lor.

P roprietăţile mecanice ale oţelului carbon depind în special de 
conţinutul de carbon. Carbonul determină creşteri ale rezistenţelor 
mecanice şi ale durităţii oţelurilor, astfel că, după conţinutul de 
carbon, oţelurile pot fi: oţeluri moi (sub 0,25%C), semidure (0,25 . . .  
0,60 C), dure (0,60 . .. 0,90o/„ C) şi extradure (0,90 . . . l,7o/ 0 C). In
fluenţa siliciului sub 0,35% şi a manganului sui) 0,9o/ 0 nu este esen
ţială. Fosforul şi sulful sînt elemente dăunătoare, deoarece imprimă 
fragilitate oţelurilor — fragilitatea ia cald (sulful) şi fragilitatea îa 
rece (fosforul), motiv pentru care conţinutul lor se limitează.

După calitatea elaborării, oţelurile carbon pot fi:
— oţel carbon obişnuit, la care se garantează numai caracteris

ticile mecanice, folosit la construcţii metalice, construcţii de maşini 
şi ca oţel-beton. Oţelurile laminate se notează prin simbolul OL, 
urm at de cifra care indică rezistenţa la rupere, la tracţiune 
(în daN /m m 2);

— oţel carbon de calitate, la care se garantează caracteristicile 
mecanice şi compoziţia chimică; sînt tratate, în  general, termic şi 
termochimic şi se folosesc în  construcţii metalice şi mecanice;

— oţel carbon superior, la care se garantează caracteristicile 
mecanice, compoziţia chimică şi conţinutul maxim de im purităţi şi 
care sînt folosite în  construcţii de maşini.

Otelurile aliate sînt oţeluri în compoziţia cărora s-au introdus 
mntil sau mai m ulte elemente de aliere (Ni, Cr, Mn, Mo, V, W etc.)
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oare îm bunătăţesc unele proprietăţi (elasticitatea, duritatea, rezis
ten ţa  la coroziune, refractaritatea etc.) şi se utilizează în domenii 
în care oţelurile carbon nu dau rezultate.

După conţinutul procentual al elementelor de aliere, oţelurile 
aliate pot fi:

— oţeluri slab aliate, la care suma totală a elementelor de aliere 
este sub 5%, iar elementul principal de aliere sub 2o/0. Sînt folosite 
ca oţeluri de construcţie;

— oţeluri mediu aliate, la care suma totală a elementelor de 
adiere este 5 . . . 10%, iar elementul principal de aliere 2 . . . 5%. Sînt 
folosite ca oţeluri de construcţie şi de scule;

— oţeluri înalt aliate, la care suma totală a elementelor de 
aliere este peste 10%, iar elementul principal de aliere peste 5%. 
Se folosesc ca oţeluri inoxidabile şi anticorosive, refractare, mag
netice, rapide etc.

Produsele din oţel utilizate în construcţii sînt produse laminate 
la cald sau la rece şi se pot clasifica în: produse din oţel pentru 
construcţii metalice şi din beton; produse din oţel pentru beton 
arm at şi produse din oţel pentru beton precomprimat.

Produse din oţel pentru construcţii metalice şi din beton. Din 
oţelurile de uz general pentru construcţii se obţin prin laminare o 
serie de produse folosite în  construcţiile metalice şi în construcţiile 
din beton cu arm ătură rigidă (tab. 9.1). Pentru construcţii meta
lice se mai utilizează şi profile din bandă de oţel formate la rece. 
Profilele se execută din bandă de oţel carbon obişnuit, oţel carbon 
de calitate.

Produse din oţel pentru beton armat. Pentru realizarea armă
turilor utilizate la batonul armat se folosesc: bare din oţel carbon 
obişnuit, tip OB 37 cu diam etrul de 6 . . .  40 mm; sîrmă trasă neteda 
(STNB) cu diam etrul de 3 . . .  10 mm; sîrmă trasă profilată pentru 
beton arm at (STPB), cu diametrul de 3 . . .  10 mm, utilizată ca armă
tură de rezistenţă sub formă de plase sau carcase sudate; oţel- 
beton cu profil periodic PC 52 şi PC 60, cu două nervuri longitu
dinale diam etral opuse şi nervuri elicoidale la distanţe egale, încli
nate faţă de nervurile longitudinale (fig. 9.1) şi cu diametre de 
6 . . .  40 mm, utilizat ca arm ătură de rezistenţă la elemente din be
toane de clasă minimum Bc 15.

Produse din oţel pentru beton precomprimat. Pentru  betonul 
precomprimat se folosesc, ca armătură, produse din oţel de înaltă 
rezistenţă, şi anume: sîrmă netedă trasă la rece (tip SBP I şi SBP II),
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Fig. 9.1. Tipuri de armături cu profil periodic:
a — tip PC 5 2 ; b — tip PC 60.

cu diametrul de 1 . . .  7 mm, sîrmă amprentată (tip SBPA I şi 
SBPA II), cu diametrul de 3 . . .  7 mm, şi toroane, produse din 7 
sîrme împletite sau răsucite tip TBP, urmat de cifre care arată 
diam etrul nominal al toronului.

9.1.2. METALE NEFEROASE

Din categoria metalelor neferoase folosite în construcţii fac 
parte: aluminiul, cuprul, zincul şi plumbul.

Aluminiul esite un metal uşor (densitatea de 2 700 kg/m3), ductil 
şi maleabil, casant la 600°C, cu rezistenţe mecanice moderate, con
ductivitate electrică şi termică bună. Impurităţile îi reduc plastici
tatea şi rezistenţa la coroziune. In aer devine mat, datorită formării 
peliculei de oxid de aluminiu (AI2O3), rezistentă la agenţi chimici 
oxidanţi.

Aliajele aluminiu-siliciu sînt aliaje cu proprietăţi bune de tu r
nare, rezistenţe mecanice, duritate şi alungire relativ mari. Se folo
sesc pentru piese cu profil complicat şi rezistenţe la solicitări dina
mice (piese de motoare, pistoane, armături, lagăre etc.).

Aliajele aluminiu-cupru sînt aliaje pentru turnare sau aliaje de- 
formabile, dintre care duraluminiul (3,5 . . .  4,5% Cu, 0,4 . . .  0,8o/ 0 Mg, 
sub 0,8% Si şi 0,4 . . .  0,8o/ 0 Mn) se foloseşte sub formă de profile, 
bare, sîrme, tablă etc., la structuri de rezistenţă, ca material în 
lucrări de finisaj etc.

Aliajele aluminiu-magneziu sînt aliaje foarte uşoare (2 500 
kg/m3), în care magneziu! (sub 12 %) măreşte rezistenţa la întindere 
şi duritatea.

Cuprul este un metal cu densitate mare (8 940 kg/m3), greu fu- 
zibil (1 083°C), ductil, foarte maleabil. Este rezistent în apă şi în 
abur, atacat de oxigen chiar la temperatura obişnuită. Se utilizează 
în  electrotehnică şi pentru aliaje.
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Aliajele cupru-zinc pot fi alame (sub 80o/0 Cu) şi tombacuri 
(peste 8 O0 /0  Cu). A l a m e l e  au rezistenţe mecanice şi anticorosive 
mai ridicate faţă de cupru; alamele pentru turnare se folosesc la 
arm ături, lagăre, bucşe, piuliţe etc., iar alamele deformabile se folo
sesc sub formă de bare, tablă, sirmă, ţevi, profile, plăci de conden
satoare şi radiatoare etc. T o m - b a c u r i l e  se folosesc sub formă 
de table, benzi, sirmă, ţevi de radiatoare etc.

Aliajele cupru-staniu (bronzuri) sînt mai dure şi mai rezistente 
decît cuprul. Se folosesc ca bronzuri pentru turnătorie (pentru la
găre de maşini-unelte, organe de maşini, armături etc.) şi bronzuri 
1 am inabile (table, benzi, bare, sirmă etc.). Sub denumirea de bron
zuri se cunosc şi alte aliaje de cupru, cum sînt: b r o n z u r i l e  d e  
a l u m i n i  u, utilizate la roţi dinţate, armături pentru abur şi apă 
etc.; b r o n z u r i l e  c u  p l u m b ,  utilizate la cuzineţi, bucşe, la
găre etc.; b r o n z u r i l e  d e  :b e r i 1 i u, utilizate la arcuri con
ducătoare de curent, cleme, contacte pentru prize etc.; b r o n z u 
r i l e  o u  c a d m i u ,  folosite la conductoare aeriene, fire de tro
leibuz etc.

Zincul este un metal greu (7 140 kg/m3), relativ uşor fuzibil 
(419,5'C), casant peste 200°C, maleabil între 100 şi 150°C. Se folo
seşte sub formă de tablă, benzi, bare etc., ca material de căpt-usire, 

ziiicarea tablei, a pieselor şi a ţevilor din oţel, ca element de 
aliere etc. Aliajele pe bază de zinc se folosesc în special ca aliaje 
pentru  lagăre şi pentru lipit.

Plumbul este un metal cenuşiu-strălucitor, foarte moale foarte 
greu (11 340 kg/m ), uşor fuzibil (327°C). în aer, în prezenţa bioxi- 
aului de carbon şi a vaporilor de apă, plumbul se acoperă la supra
faţă cu o peliculă de carbonat bazic de plumb. Are o rezistentă 
mare lâ  coroziune sub aqţiunea apei a acizilor (cu excepţia acidului 
acetic şi azotic). Plumbul se foloseşte sub formă de foi său de plăci 
la căptuşii ea aparatelor folosite în industria chimică, la protecţia 
contra radiaţiilor gamrna şi Rontgen, la plăci de acumulatoare si 
sub forma de ţevi de scurgere şi de presiune în instalaţiile sanitare, 
J"a elaborarea aliajelor de 'lipit, a aliajelor pentru cabluri elec
trice etc.

9.2. PRODUSE DIN METAL PENTRU ASAMBLĂRI

Produsele din metal pentru asamblări se clasifică în funcţie de 
materialele folosite în. produse metalice cu tije  cilindrice; produse 
metalice cu pene; produse metalice accesorii.



9.2.1. PRODUSE METALICE CU TIJE CILINDRICE 
PENTRU ASAMBLARI

Din această categorie de produse fac parte: şuruburile, butoa
nele, niturile, cuiele şi scoabele. _ , ...

Şuruburile sînt folosite la asamblări demontabiîe. E^e pot fi: 
şuruburi pentru metale — numite şuruburi metalice (fig. 9-2) • 
şi şuruburi pentru lemn (fig. 9.3). Şuruburile pentru metal au par
tea filetată a tijei cilindrică, în timp ce şuruburile pentru lemn au 
partea filetată de formă conică.

După forma capului asupra căruia se acţionează în  vederea 
înşurubării, există şuruburi cu cap hexagonal, cu cap pătrat, cu 
cap cilindric crestat, cu cap semirotund. De asemenea, şuruburile 
pot avea capul în întregime în afara pieselor ce se asamblează, 
parţial îngropat (cap semirotund) sau complet îngropat (cap înecat).

Butoanele sînt alcătuite dintr-o tijă cilindrică, parţial filetata, 
term inată prin tr-un cap hexagonal sau pătrat (fig. 9.4). Ele se folo
sesc pentru asamblări demontabiîe ale pieselor din ^lemn sau meta
lice. A tît şuruburile obişnuite, cît şi buloanele se fabrică din oţeluri 
OL 38, sau OL 42. Se fabrică şi buloane de înaltă rezistenţă din 
oţeluri slab aliate, tra tate  termic.

Niturile sînt formate dintr-o tijă cilindrică şi, un cap, denumit 
cap de aşezare. Tijele niturilor se introduc în găurile elementelor 
de îmbinare şi prin batere se formează cel de-al doilea cap, denu
mit cap de strîngere (fig. 9.5). Niturile se folosesc la realizarea asam
blărilor nedemontabile şi se obţin din oţeluri OL 34 şi OL 38.

Cuiele folosite pentru construcţi pot fi: cuie pentru lemn  (folo
site pentru lucrări de dulgherie); cuie pentru tablă, cuie pentru  
rabiţ (cu cioc); cuie obişnuite; cuie-scoabe etc. (fig. 9.6). Cuiele pen
tru  construcţii au diametre cuprinse între 1,8 şi 8 mm, iar lungi
mile sînt cuprinse între 30 şi 250 mm.

Fig. 9.2. Şurub pentru metale:
1 — corpul şurubului (tijei);
2 — capul şurubului; 3 — partea

filetată a tijei.

Fig. 7.3. Şurub pentru 
lemn:

7 — corpul şurubului ; 
2 — capul şurubului.
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Fig. 9.4. Union : Fig. 9.5. XII:
7 — cap ; 2 — corp ; 3 — partea filetată a — inaiute de batere; b — după batere

a  corpuiui; 4 — şaibă; 5 — piuliţă.

Scoabele (fig. 9.7) servesc la asamblări ale pieselor de lemn la 
care mijlocul principal de îmbinare (cep, prag, dorn) nu împiedică 
deplasările pe orice direcţie. Scoabele se fabrică de obicei din oţel- 
beton, prin îndoirea şi ascuţirea capetelor ce urmează a fi bătute 
in  piesele de lemn.

9.2.2. PRODUSE METALICE CU PENE PENTRU ASAMBLARI

In construcţii se folosesc asamblări cu pene inelare (netede sau 
zimţate) pentru executarea îmbinării pieselor de lemn. Ele au ro
lul de a împiedica deplasarea reciprocă a pieselor asamblate şi tre
buie însoţite totdeauna de buloane de stringere.

c

Fig. 9.6. Cuie:
a — oui pentru construcţii; 6 — cui pentru 

tablă ; c — cui cu cioc ; d — cui-scoabă.
Fig. 9.7. 
Scoabă.
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9.2.3. PRODUSE METALICE AC
CESORII PENTRU REALI
ZAREA ASAMBLĂRILOR

Dintre produsele metalice fo
losite ca accesorii la realizarea 

asamblărilor se menţionează zban- 
ţurile, bridele şi colierele (fig. 9.8.), 
care sînt piese din oţel folosite fie 
la fixarea unor piese de lemn sau 
metalice intre ele, fie de diverse 
elemente ale construcţiei (de exem
plu, pentru fixarea unor canale de 
ventilaţie de planşeul încăperii).

metalici de inventar; 
tiranţilor metalici; 

etc.

La cofrajele stîlpilor se folosesc: caloţi 
manşoane cu filet, folosite pentru întinderea 
cleme metalice, pentru fixarea panourilor de cofra]

9.3. PRODUSE DIN METAL PENTRU CONFECŢII METALICE

Confecţiile metalice sînt alcătuite, în marea lor majoritate, din 
produse laminate la cald. executate din oţel carbon sau din oţel 
aliat. Pentru utilizări speciale se folosesc şi unele produse din me
tale neferoase.

9.3.1. PRODUSE METALICE FEROASE LAMINATE

Produsele laminate se pot. clasifica după forma lor in: table, 
profi'le şi ţevi.

Tabla din oţel carbon se poate prezenta sub formă de tablă 
groasă (tolă), tablă neagră, tablă zincată, tablă striată şi tabla on
dulată.

Tabla groasă se prezintă sub forma unor foi cu grosimea de 
5 . . .  150 mm cu lăţimi de 800 şi 3 000 mm şi lungimi pină la 
12 000 mm. Aceste table se folosesc la realizarea inimii profilurilor 
compuse pentru grinzi sau stîlpi metalici, la confecţionarea recipi
entelor sub presiune, a cazanelor de calorifer etc.

Tabla neagră, cu grosimi între 0,25 şi 1 mm, serveşte pentru 
lucrări de tinichigerie (învelitori, jgheaburi, burlane etc.). Foile au, 
de regulă, lăţimi de 500 . . .  1 000 mm şi lungimi de 700 . . .  2 000 mm.
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I'ig. 9.9. Prolile din bandă de oţel formate Ia reee :
a  — profil rotund deschis ; b — profil T ; o — profil O ; d — profil cornier cu aripi 
egale ; e — proili cornier cu aripi neegale ; /  — profil Z ; g —  profil U cu arip i egale;

h  — profil U cu arip i neegale.

Tabla zincată .se obţine clin tablă subţire de oţel cu grosimea 
de 0,30 . . .  4 mm prin acoperirea la cald a ambelor feţe cu un strat 
subţire de zinc, ce are rolul de a proteja oţelul împotriva ruginirii. 
Se foloseşte la învelitori, la confecţionarea tubulaturii de ventilaţie, 
la glafurile ferestrelor etc.

Tabla striată este executată din tablă de oţel cu grosimi de 
5 . . .  10 mm. Pe una din feţe tabla striată are nervuri care se între
taie sub formă de romburi. Se foloseşte la acoperirea canalelor in
terioare pentru instalaţii, la planşee şi platforme industriale, la exe
cutarea treptelor pentru scări metalice etc.

Tabla ondulată se execută din oţel cu un conţinut redus ele 
carbon. Se poate livra neacoperită sau zincată. Se foloseşte pentru 
învelitori, pereţi exteriori la construcţii industriale, obloane meta
lice etc.

Proîile lam inate la cald se prezintă sub formă de bare sau benzi 
şi se deosebesc după forma secţiunii transversale (v. tab. 9.1).

Profite din bandă de oţel formate la rece se fabrică de forme 
şi dimensiuni ale secţiunilor standardizate (fig. 9.9. şi tab. 9.1).

Ţevile din oţel folosite pentru confecţii metalice sînt în mod 
obişnuit ţevi din oţel fără sudură, laminate la cald (cu diameîre 
exterioare de 25 . . . 530 mm şi grosimea peretelui de 2,5 şi 36 mm) 
sau trase la rece (cu diametre exterioare de 4 . . . 200 mm şi grosi
mea peretelui de 0,5 . .  . 10 mm). Ţevile din oţel pentru instalaţii 
sînt ţevi din oţel sudate longitudinal sau elicoidal.

9.3.2. PRODUSE METALICE NEFEROASE

în  afara produselor din oţel, pentru confecţiile metalice se mai 
folosesc şi alte produse metalice, ca, de exemplu: table şi profite 
din aluminiu, table din zinc, ţevi din cupru, din alamă, clin plumb 
etc. Acestea se folosesc la lucrări de învelitori, de tîmplărie metalică, 
la lucrări de instalaţii etc.
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9.4. ACCESORII METALICE

Accesoriile metalice sînt piese si dispozitive care se uuUzeazâ 
in  construcţii la tîmplăria din demn şi metalica, la uş. şi 1 -c s t .

9.4.1. a c c e s o r i i  m e t a l i c e  p e n t r u  u ş i

Pentru  usi se utilizează trei categorii de piese accesorii execu
ta te  din oţeli bronz, alamă sau aluminiu. Aceste accesorii sun.
balamalele, broaştele şi zăvoarele. _ - nivo-

Ralamalele sînt piese metalice cu ajutorul c a i-ia  a.nie „ 
tar.te s e T o ts e  spre a sa Închidă 5i deschide si pot fn îngropate,
.aplicate (pomele) şi batante (fig. 8.10).  ̂ n <mo'v-

Broastele (incuietorile) sînt dispozitive care ■ •*' ’ - * , .
'lizar^a°canaturilor sau a foilor mobide ale uşilor in poziţie mchisa
şi pot fi: aplicate şi t a p e t e  <1*. 9 W  canaturl!or şi

Z ă v o a re le  servesc la xixarea igiiu* u_ u-a 
pot fi: îngropate sau aplicate (fig- 9-12).

î 'ig . 9.10. T ipuri 'd«* 
b a la m a le :

a  —  în g ro p a te ; 
b — pomele ; 
c — 'batante.
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9.4.2. ACCESĂRII METALICE 
PENTRU FERESTRE

1

T .?J
llf
i V
x

La ferestre se folosesc dife- 
"ite accesorii metalice pentru 
închiderea şi fixarea cerceveler 
lor (foraibăre, livere, cremoane. 
opritoare etc., fig. 9.13 şi 9.14).'

![1! j i

ii

I V

Kig. 9.11. T ipuri de b ro a ş te :
ti — aplicate; b — îngropate.

9.5. COROZIUNEA METALE
LOR Şl MASURI PENTRU 
PROTECŢIA CONTRA 
COROZIUNII

9.5.1. FENOMENUL DE
COROZIUNE

Coroziunea metalelor este 
un proces de degradare lentă, 
progresivă, a obiectelor meta
lice, de la suprafaţă spre inte
rior, sub acţiunea mediilor chi
mice agresive. Coroziunea se 
poate produce • sub acţiunea

a

a — îngropate ;

b
Fig. 9.12. Tipuri de zăvoare: 

b — aplicate; 7 — cu degetar; 2 — cu pirghie.
/
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/

5 4
Fi". 9.13. Fixarea (frecvelelor 
în jioziţie închisă eu ioraibăre:
7 — foraibăr ; 2 — placă ele 

fixare; 3 — şurub ; 4 — opri-

Fig. 9.14. O priîor eu arc jtenlru 
ferestre eu deschidere interioară: 
7 — dintele opritorului; 2 — tă
bliţă fixată pe eercevea; 3 — toc

4 — cercevea.

acţiunea mediului ambiant (aer, umiditate, gaze industriale, apă 
dulce, apă de mare), sau sub acţiunea unor agenţi chimici cu care 
materialele metalice vin în contact, în  timpul exploatării lor (soluţii 
acide sau alcaline, combustibili, lubrefianţi, produse de ardere ele.).

Procesul de coroziune se manifestă prin formarea unor produse 
de coroziune pe suprafaţa metalelor. Ingroşarea continuă a stratului 
corodat, precum şi desprinderea treptată a produselor de coroziune 
au ca rezultat pierderea în greutate şi susţinerea grosimii mate
rialelor supuse coroziunii.

După modul în caro se produce, coroziunea materialelor meta
lice poate fi, în principal, superficială, locală sau inter cristalină.

Coroziunea superficială constă în corodarea întregii suprafeţe a 
produsului metalic. Ea poate fi uniformă, clacă se produce pe aceeaşi 
grosime în toată suprafaţa, sau neuniformă, dacă adincimea de 
corodare este inegală.

Coroziunea locală cuprinde anumite zone din suprafaţa mate
rialului metalic, formând puncte, pete, adîncituri.

Coroziunea inter cristalină are loc pe suprafeţele de contact ale 
grăunţilor cristalini. Coroziunea intercristalină este foarte pericu
loasă întrucît micşorează coeziunea metalului, ducînd la diminua
rea rezistenţei mecanice, drept urmare a reducerii secţiunii.

In funcţie de mecanismul după care se produce, coroziunea 
poate fi: coroziune chimică şi coroziune electrochimică.

Coroziunea chimică se produce prin reacţii chimice directe între 
agentul corosiv şi materialul metalic. Agenţii corosivi sînt gaze
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uscate sau lichide care nu conduc curentul electric (uleiuri, benzină 
motorină, agenţi frigorifici etc.).

Coroziunea sub acţiunea gazelor uscate (coroziunea gazoasă) se 
produce m special, prin reacţia dintre metale şi oxigen (sau combi
naţii oxigenate: C 02, S 0 2), în absenţa umidităţii. In urma acestei 
2 eacţii, la suprafaţa metalului se formează o peliculă de produse de 
coroziune, densă şi aderentă, care apără metalul de coroziunea ulte
rioară.

Coroziunea electrochimică are ioc cind metalele vin în contact 
cu soluţii, capabile să conducă curentul electric, numite electroîiţi. 
Astfel de electroîiţi sint soluţiile apoase de săruri, umiditatea atmos
ferică, apa, aburul etc.

Coroziunea electrochimică se bazează pe fenomene asemănă
toare cu acelea care au loc in pilele galvanice. Este suficient ca me
talul să prezinte neuniformităţi sau neomogenităti chimice sau fi
zice pentru ca, în prezenţa unui eleotrolit să se formeze microcile 
electrice.

Coroziunea materialelor metalice se apreciază prin viteza de 
coroziune (in m m /an) sau prin nierderea de'm asă (in g/m2-h). După 
viteza de coroziune, materialele metalice pot fi: incorodabile (sub 
O.OiJl m m /an), stabile (sub 0,05 mm/an) şi materiale cu rezistenţă 
slabă la  coroziune (peste 1 mm/an).

9.5,2. PROTECŢIA CONTRA COROZIUNII

Deoarece tipurile de coroziune sînt numeroase şi condiţiile în 
care ea apare sîn t extrem de variate, există diferite metode pentru 
combaterea coroziunii, şi anume: prin creşterea rezistenţei la coro
ziune a materialelor metalice şi prin acoperirea suprafeţei obiectelor 
metalice cu un stra t de substanţă protectoare.

Creşterea rezistenţei ia coroziune a materialelor metalice feroase
poate li realizată prin aliere cu anumite elemente. Astfel, alierea 
cu crom, cu nichel etc. asigură o rezistenţă mare la coroziune. Pe 
această bază s-au creat oţelurile inoxidabile şi anticorosive, care 
s;nţ foarte scumpe, iar utilizarea lor este economică numai cind. 
acţiunea agentului corosiv este deosebit de agresivă.

Acoperirile anticorosive pot fi nemetaiice sau metalice.
Acoperirile nemetaiice se realizează cu uleiuri minerale, lacuri, 

unsori, vopsele, bitum uri şi emailuri sticloase.
Cierurile minerale şi unsorile se folosesc pentru orotecţia tem

perară a pieselor (cabluri, roţi dinţate etc.).
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Bitumurile se folosesc pentru izolarea ia caid a ţevilor din. 
plumb, fontă şi oţel, a robinetelor etc.

Lacurile şi vopselele anticorosive se folosesc la acoperirea supra
feţelor metalice (ţevi, maşini-unelte, scule, canaie de aer etc.).

Emailurile sticloase sub forma de peliculă de sticlă tehnică se 
folosesc pentru protecţia obiectivelor de instalaţii (băi, chiuvete, 
recipiente şi cazane de abur, autociave, frigoriîere etc.).

A c o p e r i r i l e  metalice se pot realiza prin cufundare, prin pulve
rizare, galvanizare (electrochimie) şi prin difuziune (mrmocb.irruc).

Acoperirea prm  cufundare in metal topit se aplică in C izm m 
care metalul cu care se efectuează acoperirea are punct de  ̂ topire 
scăzut. Prin acest procedeu se realizează plumbuirea sau zincarea 
ţevilor şi a arm ăturilor pentru instalaţii. _

Pulverizarea constă în aplicarea unui strat de metai topit (Zn, 
Al, Pb, Sn etc.) pe suprafaţa pieselor cu ajutorul unui jet de aer 
comprimat (rezervoare, boilere, hidrofoare etc.).

Acoperirea galvanică se realizează prin depunerea electrochimică 
a unui strat subţire de metal (crom, nichel, cadmiu etc.) pe piesele 
d in  oţeluri obişnuite. ,

Acoperirea prin difuziune se execută la temperaturi înalte, prm  
tratam ente termochimice, conferindu-se pieselor rezistenţă la coro
ziune la tem peraturi ridicate în mediu oxidant (cementare), in  aer, 
vapori de apă, alcalii, gaze arse (nitrurare), în medii oxidante sau 
sul’furante la tem peraturi înalte (alitare), în apă de mare (cro- 
mare) etc.

C A P I T O L U L  10

LIANŢI BSTUMiNOŞI

10.1. TIPURILE DE LIANŢI BITUMINOŞ!

Tipurile de lianţi bituminoşi sînt: bitumurile, gudroanele şi
smoala. _ . . , , ...

Bitumurile sint produse de natură organica, avind compoziţie
complexă, cu consistenţă de la fluidă la solidă, în iuncţie de teni-

91



peratura, de culoare brun-închis pînă la negru, cu aderenţă la alte 
materiale şi cu proprietăţi liante.

Din punct de vedere chimic bitumurile sînt amestecuri com- 
p.exe de hidrocarburi lichide, solide şi derivaţi ai acestora cu oxi
genul, sulful şi azotul. Prin încălzire, bitumul semisolid sau solid 
se fiuidifică, perm iţind punerea lui în operă, după care prin răcire 
manifestă un proces de întărire, solidificîndu-se.

După modul de formare, se disting: bitumuri naturale si bitu
muri artificiale.

Bitumurile naturale s-au format prin oxidarea naturală a ţiţe— 
jurilor, procesul avmd loc la suprafaţa scoarţei terestre. Cind bitu- 
mvu natural este amestecat cu diferite pulberi minerale (calcar, ar
gilă, nisip etc.) se numeşte asfalt, iar cind este impregnat în anumite 
roci sau cărbuni, are denumirea de bitum de rocă, respectiv bitum  
de cărbune.

Bitumurile artificiale se obţin prin prelucrarea fie a păcurii 
asfalt oase ( b i t u m  d e  p e t r o  1), fie a păcurii parafinoase (b i- 
t u m  d e  c r a c a r e ) .

GudroaneJe ş< smoala. La distilarea uscată a cărbunilor şi a 
lemnului rezultă ca reziduu cocsul şi gudronul (un condens uleios), 
i rin distilarea fracţionată a gudroanelor se obţin o serie de uleiuri 
şi o masă semisPlidă numită smoală. Atrt gudroanele, cit şi smoala 
pot fi ^utilizate ca lianţi bituminoşi în construcţie. Compoziţia lor 
chimică diferă esenţial de cea a bitumurilor de petrol. Aceste'm ate
riale prezintă unele dezavantaje: conţin substanţe toxice, au un 
interval de plasticitate redus şi îmbătrînesc mai repede.

10.1.1. CARACTERISTICILE LIANŢILOR BITUMINOŞI

Lianţii bituminoşi se caracterizează prin rezistenţă bună la 
acţiunea corosivă a unui număr mare de agenţi chimici şi au pro
prie.ă.i hidrofobe. Aceste caracteristici îi fac să fie utilizaţi atît la 
executarea lucrărilor de hidroizolaţii, cit şi ca material protector, 
dispus în straturi subţiri pe betoane, oţel etc. Bitumurile aderă bine 
la i oeile bazice (calcare, bazalt) şi mai puţin la cele acide (cuart 
granit ete.)-

Prin încălzire, lianţii bituminoşi se fiuidifică, iar prin răcire se 
rigid,zează. Tem peratura .la care bitumul încălzit trep tat începe să 
picure constituie punctul de picurare. TemDeratura la care bitumul 
înceoe să se înmoaie se numeşte punct de înmuiere. Limita maximă 
de  ̂ tem peratură la care poate fi încălzit un bitum, fără transfor
mări chimice ireversibile, este de 300°C. Pes^e această tem peratură 
bitumurile încep să se carbonizeze. Un bitum îşi poate menţine
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plasticitatea numai într-un anumit interval de temperatură, num it 
interval de plasticitate. La tem peraturi mai mari decît in tervalul de 
plasticitate, bitum urile se fiuidifică şi curg sub propria lor greu
tate; la  temperaturi mai mici bitumurile devin casante şi friabile. 
Din această cauză, pentru îmbrăcăminte drumurile realizate d in  be
toane pe bază de bitum se folosesc numai bitumurile care au  un 
interval mare de plasticitate.

Sub acţiunea unei încărcări de scurtă durată, cum sînt roţile 
unui vehicul în mers, bitumul.' suferă o deformaţie elastică, care 
dispare după încetarea acţiunii. Sub acţiunea unei încărcări de 
durată,cum sînt roţile unui autovehicul greu ce staţionează un  timp 
mai îndelungat, bitumul suferă o deformaţie plastică (remanentă). 
Temperatura la care se produce crăparea unei pelicule de bitum 
se_numeşte punct de rupere.

Datorită oxidării timp îndelungat, la contactul cu atmosfera 
bitumurile îmbătrînesc. Procesul este accelerat de radiaţiile u ltra
violete. Acest proces are influenţe asupra calităţii bitumului.

10.1.2. DOMENII DE UTILIZARE A LIANŢILOR BITUMINOŞI

De cele mai multe ori, materialele realizate cu lianţi bituminoşi 
(masticurile şi mixturile asfaltice) se prepară şi se pun în operă la 
cald (se încălzesc la 150 .. . 200°€), în scopul micşorării vîscozităţii 
şi al îm bunătăţirii lucrabilitâţii. Operaţia de încălzire prezintă unele 
dezavantaje: consum de combustibil, uzură rapidă a utilajelor, pe
ricol de îm bătrînire a liantului prin încălzire exagerată, condiţii 
de protecţie a muncii dificile, pericol de incendiu etc. Pentru Înlă
turarea acestor neajunsuri, au fost realizaţi lianţi bituminoşi care 
pot fi utilizaţi la tem peratura obişnuită (la rece).

10.1.3. LIANŢI BITUMINOŞI FOLOSIŢI LA RECE

Din această categorie fac parte: soluţiile bituminoase, emulsiile 
bituminoase şi suspensiile bituminoase.

Soluţii bituminoase (bitumurile tăiate) se obţin prin dizolva
rea bitumului topit în solvenţi organici volatili, în special în ben
zină. După aplicarea pe diverse materiale, datorită evaporării sol
ventului se formează o peliculă subţire de bitum, astfel că soluţiile 
de bitum se folosesc pentru protecţia şi impermeabilizarea unor 
elemente de beton, metal, zidărie, ca liant la prepararea mixturilor 
asfaltice şi la lucrări de amorsaj. Soluţiile bituminoase prezintă 
următoarele dezavantaje: sînt toxice, inflamabile, se pot aplica
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numai pe straturi-suport perfect uscate, pot provoca explozii în in
cinte închise, neventilate şi sînt neeconomice, deoarece solventul 
evaporat nu se poate recupera.

Emulsiile bituminoase sînt dispersii de particule fine de bitum 
in apă, realizate în prezenţa unui ©mulgător şi prin agitare meca
nica puternică, hmuigaiorii pot fi săpunuri de sodiu, de potasiu 
sau de amoniu. în  soluţia emuigatorului se introduce treptat, sub 
agnare puternică, bitum m prealabil topit. Moleculele emulgatoru- 
iui se fixează pe suprafaţa particulelor fine de bitum, dîndu-le pro- 
p ^ e tă ţi hidrofile (se udă uşor ele către apă), asigurînd emulsionarea. 
Cmd emulsia vine în contact cu o suprafaţă solidă (beton de ciment 
:^au agregat), echilibrul emulsiei se strică, are loc o rupere (deze- 
mulsionare), moleculele emulgatorului sînt adsorbite de către su
prafaţa solidă şi bitumul aderă pe această suprafaţă chiar dacă ea 
este umedă, iar apa dispare treptat prin evaporare.’ De aici rezultă 
m arele avantaj al emulsiilor bituminoase, de a putea fi aplicate şi 
pe suprafeţele umede.

Suspensiile bituminoase se realizează prin hidrofilizarea particu
lelor de bitum cu ajutorul unor fllere. De aceea, se numesc suspensii 
Je  oitum fiierizat (-subif). Cele mai bune suspensii se obţin prin 
m alaxarea pastei de var cu bitum moale, încălzit la 6 0 ..’.100°C. 
■ue formează un sistem dispers, cu aspect de pastă brună, care se 
poate dilua cu apă rece. Suspensia de bitum fiierizat cu var hidratat 
aderă foarte bine ia materialele neutre, bazice, ca şi la cele acide 
(cum sînt cele silicioase; de asemenea, are un domeniu mare de plas
ticitate (—30 . . . 4-125°C).

Suspensia de bitum fiierizat se utilizează la executarea morta- 
rem r şi a betoanelor asfaltice, la amorsarea suprafeţelor pentru 
nidroizolaţii  ̂şi la protecţia^ metalelor împotriva coroziunii. Subiful 
poate fi apiicat pe suprafeţe umede sau amestecat cu agresate 
umede. 5 6

Subiful se realizează în două tipuri, pentru lucrări de drumuri 
şi pentru nidroizolaţii şi alte lucrări. Prin amestecarea subiful cu 
ubre  celulozice se  ̂ obţine chit de bitum  fiierizat, numit celochit. 
Acesta se utilizează la hidroizolaţii, la chituirea geamurilor la etan- 
şarea rezervoarelor de apă etc.

10.1.4. L IA N ŢI b i t u m i n o ş i  f o l o s i ţ i  l a  c a l d

Masticurile bituminoase sînt amestecuri omogenizate din bitum 
.opit şi diferite puloeri minerale (filere) uscate. Filerele care pot fi
utilizam sînt. pulberile ele calcar, de diatcmi't, de talc, de cărbune,

94

mş



cenuşă de termocentrală, celuloză, azbest, var stins în praf.^ Prin. 
filerizare se îmbunătăţesc calităţile bitumului, şi anume: se m ăreşte 
domeniul de plasticitate; creşte vîrscozitatea; cresc rezistenţele me
canice şi se întîrzie îmbătrînirea.

Masticurile bituminoase se utilizează la izolaţii hidrofuge, la 
chituirea rosturilor dintre diferite elemente de construcţie etc.

C A P I T O L U L  11

MASE PLASTICE UTILIZATE IN  CONSTRUCŢII

11.1. MATERIALE DIN POLIMERI

Materialele de construcţii din polimeri sint materiale in compo
nenţa cărora, intră substanţe macromoleculare (polimeri), naturale 
sau artificiale, de natură organică sau organosilicică, cu sau Am. 
substanţe de ""adaos. Datorită plasticităţii pe care o prezintă jnt. -o 
anumită fază de fabricaţie, au fost denumite şi mase (materiale) 
plastice, iar datorită aspectului lor — răşini sintetice.

11.1.1. MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN POLIMERI

Folosirea polimerilor în construcţii este condiţionată în princi
pal de comportarea lor la temperatura de expioa.are şi .le p.oprie- 
tăţile fizico-mecanice şi elastice ale polimerului respectiv.

Materialele din polimeri pentru pardoseli se obţin din poli- 
clorură de vini'l (PVC), poliacetat de vinii, cauciuc etc.

Covoarele din PVC se produc în două sortimente, cu sau fără 
suport textil: covoare executate într-un singur strat omogen şi. 
covoare executate în două stra tu ri (un strat inferior cu rol de rezis
tenţă, peste care se aplică un strat subţire rezistent la uzură). Gro
simea covorului este cuprinsă între 1,5 şi 3 mm. iar lăţimea între 
1 şi 1,5 m.
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Covoarele din cauciuc sintetic sirii produse din cauciuc sintetic 
cu sau fără inserţii textile, cu grosimi de 3 . . .  6 mm şi lăţimi mari 
(900 . . . 1 500), cu bună rezistenţă la uzură şi proprietăţi dielectrice.

Plăcile tip  PVC  sînt executate dintr-un amestec de PVC, plasti- 
fiant şi um plutură (talc, azbest). Au dimensiunile de 200x200 mm 
Ia 500X X 500 mm şi se pot aplica pe pereţi, ca placaje etc.

Masa de şpaclu se foloseşte la realizarea pardoselilor monolite 
fără rosturi. Acestea se prepară dintr-o emulsie în apă a poliaceta- 
tului de vinii, la care se adaugă materiale de umplutură şi pigmenţi.

M ateriale din polimeri pentru placaje. Plăcile de polistiren, albe 
sau colorate, se întrebuinţează montate cu adezivi, la placarea pere
ţilor, ca înlocuitoare ale plăcilor de-faianţă.

Plăcile din PVC  se realizează din polielorură de vinii plastifiată 
(moale) cu adaos de m ateriale de umplutură. Se utilizează la placa
rea pereţilor interiori, prin montarea lor pe pereţi, înlocuind faianţa, 
sau la o oarecare distanţă faţă de perete; se obţin astfel pereţi fono- 
absorbanţi. Aceste plăci pot fi folosite şi la realizarea tavanelor 
aparente.

M ateriale din polimeri pentru înveli cori. Plăcile ondulate din 
plsziglas au acelaşi profil ca şi plăcile ondulate din azbociment, 
grosimi de 3 . . .  5 mm şi se folosesc pentru luminatoare.

Plăcile din poliesteri armaţi. Plăcile plane, ondulate sau profi
late din poliesteri arm aţi cu fibre de sticlă, translucide, colorate sau 
incolore sînt fabricate în diverse grosimi, în funcţie de numărul 
de straturi de armare. Se folosesc la învelitori, tavane etc.

Substanţele macromoleculare sînt produse naturale ( cauciuc 
natural, răşini naturale) sau artificiale, obţinute prin polimerizare 
(polielorură de vinii, polistiren, polietilenă etc.), prin policondensare 
(răşini fenoformaldehidice, răşini epoxidice poliesteri etc.) sau prin 
transform area chimică a unor produse naturale macromoleculare 
(nitratul de celuloză, acetatul de celuloză etc.). Substanţele de adaos 
au funcţii complexe şi pot fi: plastifianţi, antioxidanţi, pigmenţi, 
substanţe de um plutură etc.

11.1.2. CLASIFICAREA PRODUSELOR DIN POLIMERI

După modul de comportare la temperaturi înalte, materialele 
din polimeri se grupează în două clase: materialele din polimeri ter- 
moplastici şi termoreaetivi (termorigizi).

Materialele din polimeri termoplastici (rezultate, în general, prin 
polimerizare la încălzire) trec reversibil în structuri rigide, sînt 
solubile în solvenţii corespunzători, se prelucrează la cald prin 
metodele deformării plastice şi, după răcire, pierd plasticitatea. Se 
folosesc ca materiale elastosolide.
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. Materialele din polimeri termoreactivi (rezultate, în general 
prin policondensare) la încălzire trec ireversibil în structuri rigide, 
sînt insolubile, nu se topesc; se prelucrează trecîndu-se polimerul 
în  stare înmuiată, în condiţii determinate de temperatură şi pre
siune, după care, datorită formării legăturilor chimice suplimentare 
între lanţurile polimerului, se obţine un material solid.

11.1.3. PROPRIETĂŢILE PRODUSELOR DIN POLIMERI

Materialele din polimeri au densitatea aparentă variabilă (15 .
. . .  2 000 kg/m3), conductivitate termică redusă, duritate mică, se 
degradează în  timp, au coeficient de dilatare mare, rezistenţă la 
coroziune la un număr mare de agenţi corosivi, sînt rezistente la 
uzură, cu proprietăţi de izolare termică, fonică şi electrică, se pot 
colora, nu reţin m urdăria şi se pot întreţine şi curăţi uşor. La utili
zarea polimerilor ca materiale de construcţii se au în vedere şi 
unele proprietăţi ale lor care le limitează domeniile de folosire. 
Astfel, polimerii au în generai o stabilitate termică redusă (la 
70 . .  . 80°C, polimerii termoplastici se înmoaie, iar la 200°C, poli
merii termoreactivi se descompun), iar unii, sub influenţa oxige
nului atmosferic, a luminii şi a căldurii, prezintă fenomenul de 
îm bătrînire (degradare), care duce la pierderea unor proprietăţi 
(elasticitate, plasticitate, rezistenţe mecanice etc.).

Foile din PVC plastifiată pot înlocui cartonul biturnat pentru 
învelitori sau se pot aşeza sub învelitorile din ţiglă.

Alte utilizări ale polimerilor în construcţii. Cofrajele din poli
meri armaţi cu fibre de sticlă sînt foarte avantajoase pentru ele
mentele de construcţie tip, executate în serie, ele înlocuind mate
rialul lemnos. Acestea prezintă avantajul că se pot folosi de un 
număr mare de ori, sînt uşoare, sînt netede şi nu aderă la beton, 
iar după decofrare rezultă suprafeţe ce nu mai trebuie corectate.

Blocurile de zidărie din polimeri se execută din polistiren celu
lar şi se utilizează pentru pereţi neportanţi şi la izolarea încăperi
lor frigorifice.

Panourile de pereţi din polimeri combinate cu alte materiale 
sînt folosite pentru realizarea pereţilor, cu precădere pentru pereţii 
neportanţi. Se pot executa dintr-un singur strat sau din mai multe 
straturi de polimeri.

Foile de polietilenă, de polielorură de vinii etc. se utilizează cu 
material hidroizolator, termoizolator şi electroizolator, sau la execu
tarea de' conducte tehnologice şi piese de legătură aferente, hote şi

7 — Materials de construcţii, cl. a IX-. 97



canale de ventilaţie tehnologică, ca materiale pentru instalaţii (ca
pace, bare de duş, tuburi flexibile etc.).

Pi ofilur ile din policlorură de vinii sînt executate prin extrudare 
din masă de PVC simplă sau armată, ori din masă expandată şi se 
folosesc în special drept corniere pentru marginea treptelor, profi
luri de mină curentă pentru balustrade metalice etc. Din profiluri 
de PVC arm ate cu inserţie de oţel se execută ferestre şi uşi de 
balcon pentru clădiri de locuit, jaluzele pentru ferestre etc.

Materialele de protecţie şi finisaj se utilizează sub formă de 
adezivi, chituri, lacuri şi vopsele, tapete etc.

C A P I T O L U L  12

MATERIALE PENTRU IZOLAŢII

12.1. CLASIFICAREA MATERIALELOR PENTRU IZOLAŢII

Principalele m ateriale pentru izolaţii utilizate în construcţii sint: 
m aterialele de izolaţie contra umidităţii (hidroizolante), materialele 
de izolaţie contra frigului sau a căldurii (termoizolante), materialele 
de izolaţie îm potriva zgomotelor (fonoizolante), materialele de izo
laţie împotriva trepidaţilior şi impactului (antivibratoare), şi mate
rialele de izolaţie împotriva agresiunii chimice (anticorosive).

Hidroizolaţiile sînt lucrări care protejează elementele de con
strucţie şi construcţiile de acţiunea umidităţii terenului, a apelor de 
adîncime, a pînzelor freatice şi a intemperiilor. Elementele de con
strucţie care se hidroizolează sint fundaţiile, soclurile pereţilor, 
pereţii subsolurilor, pardoselile aşezate direct pe pămînt, terasele etc.

Termoizolaţiile au rolul de a împiedica schimbul de căldură 
dintre interiorul şi exteriorul construcţiei sau de a menţine un 
anumit regim de tem peratură în unele încăperi şi de a asigura con
fortul termic al clădirilor. Ele se aplică la terase, plansee peste 
subsol, pereţi etc.

b onoizolaţiile sînt lucrări care împiedică transm iterea zgomote
lor prin elementele de construcţie (plansee, pereţi).
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Izolaţiile contra trepidaţiilor şi impacturilor împiedică transm i
terea trepidaţiilor produse de maşini şi utilaje în funcţionare la  ele
mentele de rezistenţă (plansee), precum şi a impactului dat de soli
citările dinamice izolate. n ,

Izolaţiile anticorosive protejează elementele de construcţie de
acţiunea distructivă a  agenţilor chimici.

12.2. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAJ11

Materialele hidroizolante împiedică pătrunderea apei şi a um e
zelii în elementele de construcţii, scăderea rezistenţelor mecanice 
şi a rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a elementelor de construcţii, îm
piedică deci scăderea durabilităţii construcţiei. Materialele de hidro- 
izolaţii trebuie să fie compacte, impermeabile la apă, rezistente la 
acţiunea apei, a agenţilor atmosferici şi a variaţiilor de tem pera
tură. Principalele materiale utilizate pentru hidroizolaţii in con
strucţii sînt: materialele pe bază de bitum, materialele pe bază 
de sticlă şi materialele pe bază de polimeri.

12.2.1. MATERIALE BITUMINOASE

Materialele bituminoase se pot pune în lucru la cald (prin încăl
zire) — bitumurile şi masticurile — bituminoase, sau la rece (la tem
peratura normală) — emulsiile bituminoase, suspensiile bituminoase, 
celochitul, pînzele bitumate, cartoanele bitumate etc.

Bitumurile sînt produse care prin încălzire în anumite con
diţii se fluidifică, permiţînd punerea lor în lucru, după care are loc 
un proces de întărire, solidificîndu-se. Bitumul se foloseşte la reali
zarea izolaţiilor prin aplicarea lui la cald, pe suprafaţa pieselor de 
zidărie, sau beton, în prealabil sclivisite cu mortar de ciment şi 
amorsate cu bitum tăiat (soluţie de bitum în solvent) sau cu subif.

Emulsiile sînt folosite ca bariere contra vaporilor, la amorsaje, 
pelicule hidroizolatoare etc.

Suspensiile de bitum filerizat (subif) aderă bine pe suporturi 
umede şi se folosesc la izolarea acoperişurilor din plăci de beton, 
in hidroizolaţii la rece ca strat de amorsare sub formă de pastă 
diluată (40 . . .  50%, restul apă).

Celochitul se foloseşte pentru chituirea geamurilor, la lumi
natoare şi în hidroizolaţii, precum şi la umplerea rosturilor dintre 
elementele de construcţii (îşi păstrează elasticitatea într-un interval 
larg de tem peratură, şi anume intre — 15°C şi +50^0, asigurînd o 
perfectă etanşeitate a rostului).
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Mas ăc urile bituminoase sînt amestecuri în anumite proporţii 
de bitum  şi filer (calcar, var stins în praf, talc etc.), folosite ia 
colmatări de rosturi (dintre pavelele de pavaj, dintre plăcile tera- 

.e ĉ^ ’ !a straturile hidroizolante aplicate la cald împotriva umi
dităţii păm intului, la terase şi învelitori, izolaţii frigorifice etc.

Pi lizele bitumate se obţin din ţesătură de fibre vegetale sau 
sintetice im pregnate cu bitum sau cu mastic biturninos. După mo- 
dui de acoperire, pinzeîe impregnate cu bitum se îm part în două 
categorii:

impregnate neacoperite, care se fabrică în două tipuri
tip PI 50 şi tim p PI 40 (cifrele reprezintă forţa minimă de rupere 

la tracţiune în sens longitudinal, în daN); aceste pînze se obţin 
prin  ţeserea unor fibre liberiene;

pinze impregnate acoperite, a căror acoperire se face cu un 
serat de bitum filerizat (mastic biturninos) peste care se presară, pe' 
ambele feţe, un material mineral (cu rolul de a împiedica lipirea 
pinzei pe sul). Aceste pînze se fabrică în patru tipuri, în funcţie de 
valoarea forţei de rupere la tracţiune, în daN: PA 55 — suport 
ţesut din fibre liberiene (in, cînepă); PA 45 — suDort tesut din 
fibre liberiene şi bumbac; PA 35 — suport ţesut* din 'fibre de 
bumbac; PA 30 — suport neţesut.

Pînzele se fabrică în benzi cu lăţimea de 90 . . .  115 cm şi lun
gimea de 10 m (cele acoperite) şi 20 m (cele neacoperite).

Cartoanele bitumate sînt materiale în foi, rulate in suluri, 
fabricate din carton celulozic pentru bitumare, în următoarele tipuri: 
carton bitum at im pregnat cu bitum (tip CI) carton impregnat cu 
bitum, acoperit cu un strat de mastic 'biturninos şi presărat pe ambele 
feţe cu  nisip cuarţos fin sau cu filer de calcar '(tip CA), sau carton 
perforat, blindat, acoperit cu mastic biturninos şi presărat pe o 
faţa cu nisip cuarţos fin, iar pe cealaltă cu nisip grăuntos pînă 
la 3 mm (tip CPB). Cartonul bitum at este un material 'flexibil, 
impermeabil la apă, cu rezistenţă bună la putrezire şi îmbătrînire, 
folosit ca m aterial hidroizolator în construcţii civile, industriale 
şi de drumuri.

12.2.2. MATERIALE PE BAZA DE STICLA

îm iîislituriîe din fibre de sticlă bitumate se obţin prin împîs- 
hrea fibrelor de sticlă care se lipesc între ele cu amidon sau cu ră
şini sintetice. Se fabrică in trei tipuri: IA — presărată pe ambele 
feţe cu nisip fin; IB — presărată pe o faţă cu nisip fin, iar pe 
cealaltă cu m aterial de granulaţie mare: IBP — perforată şi pre
sărată pe o faţă cu nisip fin, iar pe cealaltă cu material granulos.
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Acest sortiment se livrează in suluri cu lăţimea de 1 m şi lun 
gimea de 10 sau 20 m. Pentru o mai mare rezistenţă, im pisliturile 
din fibre din sticlă se pot arma în lungime cu fibre de sticlă răsu 
cite. Împîsliturile bitumate se folosesc pentru hidroizolaţii.

Ţesăturile din fire de sticlă bitumate se folosesc la hidroizo
laţii subterane, la acoperişuri, la izolarea conductelor îngropate in 
pămînt etc.

12.2 3. MATERIALE HIDUOIZOLATOARE PE BAZA DE POLIMERI

Materialele care fac parte din această categorie se folosesc sub 
formă de emulsie (noliacetat de vinii), mase de şpaclu pentru par
doseli, pînze, foi şi’ folii (polietilena şi policlorura de vinii), lacuri 
şi vopsele etc.

12.3. MATERIALE PENTRU TERMOIZOLAŢII

Materialele ternioizolante împiedică schimbul de căldură dintre 
încăperile unei construcţii sau dintre interiorul şi exteriorul con
strucţiei. Ele trebuie să fie uşoare (sub 1 000 kg/m 3), cit mai poroase 
(cu pori fini, închişi, uniform distribuiţi), uscate, cu suficientă re
zistenţă mecanică (pentru a rezista la manipulări, tasări, deteriorări 
etc.) ., rezistente la variaţii de temperatură etc.

Materialele termoizolatoare sînt folosite sub formă granulară 
(granuiit, zgură, talaş, rumeguş etc.), de plăci, saltele şi cochilii (în 
cazul conductelor). Funcţia de termoizolare este uneori îndeplinită 
de unele elemente de rezistenţă, aşa cum este cazul pereţilor por
tanţi din cărămizi sau beton uşor.

Materialele folosite pentru termoizolaţii se grupează in urmă
toarele tipuri: m ortare şi betoane; materiale ceramice; materiaie 
pe bază de diatomit; materiale pe bază de azbest; materiale pe 
bază de sticlă, zgură şi roci sfiicioase; materiale din lemn; mate
riale pe bază de polimeri; materiale din plută etc.

12.3.1. MORTARE ŞI BETOANE

In această categorie intră toatematerialele de tip beton cu den
sitatea sub 1 000 kg/m3.

Mortarele cu agregate uşoare fibroase au ca lianţi varul, ci
mentul, ipsosul sau silicatul de sodiu, iar ca agregat, materiale
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uşoare poroase sau fibroase cu proprietăţi termoizolante. Se utili
zează in special m ortar cu fibre de azbest, diatomit şi var, folosite 
ia izolarea suprafeţelor calde sau mortare din fibre de azbest şi 
ciment, cu adaos de var.

Betoanele uşoare şi foarte uşoare se realizează, în general, din 
ciment şi agregate minerale uşoare (diatomit, granu'lit, perlit etc.) 
Si se folosesc la um pluturi uşoare, de egalizare la acoperişuri şi 
terase, la izolaţii de cazane şi cuptoare sau la realizarea unor plăci, 
panouri, blocuri mici cu goluri, la pereţi uşori, segmenţi pentru izo
larea conductelor etc.

.oetoanele celulare se utilizează sub formă cie plăci pentru pereţi, 
terase şi acoperişuri, planşee peste subsoluri etc.

Betoanele foarte uşoare cu agregate vegetale se obţin din ru- 
meguş de lemn, deşeuri (puzderie) rezultate la prelucrarea inului 
şi a cânepii etc., toate mineralizate cu clorură de calciu, iar ca liant, 
se poate folosi cimentul portland, ipsosul sau bitumul. Se folosesc 
sub formă de plăci izolatoare la pereţi şi la terase.

12.3.2. MATERIALE CERAMICE

M aterialele ceramice sînt materiale poroase (50 . . . 55% pori) 
care se folosesc sub formă de cărămizi obişnuite sau de cărămizi cu 
goluri, în construcţii civile şi industriale, sau sub formă de şamotă, 
la pereţii şi la vetrele cuptoarelor de încălzire etc.

12.3.3. MATERIALE PE BAZA DE DIATOMIT

Materialele pe bază de diatomit sînt materiale foarte uşoare 
(230 . . .  850 kg/ma), termostabile pînă la 900 . . .  1 000°C şi termo-
izolatoare.

Masele de diatomit sînt amestecuri de pulbere de diatomit şi 
liant (var, ipsos, argilă, dextrină, silicat de sodiu etc.). Se utilizează 
nearm ate sau arm ate cu materiale fibroase (rumeguş, păr animal, 
fibre de azbest etc.), la izolarea conductelor, a instalaţiilor de în
călzire centrală, a cazanelor etc.

Cărămizile dialit sint cărămizi termoizolante realizate din dia- 
lomit măcinat, amestecat cu rumeguş de lemn, praf de plută sau 
cu alte deşeuri organice combustibile, care prin ardere produc pori. 
Se utilizează num ai în izolări rigide ale instalaţiilor la temperaturi 
sub 1 000°C.
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12.3.4. MATERIALE PE BAZA DE AZBEST

Sint materiale uşoare (500 . . .  700 kg;m3), care se realizează din 
fibre elastice de azbest provenite prin defibrarea rocii de azbest, 
materiale cu oalităţi ignifuge şi bune izolatoare termice. Se folosesc 
sub formă de şnur, de saltea, de hîrtie, de pînză şi de carton  din 
azbest sau sub formă de azbociment, în fîşii longitudinale folosite 
la izolarea conductelor reţelelor termice.

12.3.5. MATERIALE PE BAZA DE STICLA, ZGURA ŞI ROCI 
SILICIOASE

Vata de sticlă, formată din fibre subţiri de sticlă, se foloseşte 
la izolarea conductelor şi a aparatajelor in instalaţi cu tem peraturi 
de lucru mai mari de 0°C, dar pînă la 500 C, situate în locuri uscate 
sau izolate faţă de umiditate. Din vată de sticlă se realizează rogo
jini, saltele şi plăci din fibre de sticlă, cu grosimi de 15 . . .  80 mm, 
folosite pentru izolarea conductelor de abur, a boilerelor, a instala
ţiilor de încălzire centrală etc.

Vata minerală se obţine din topitură de zgură metalurgică 
acidă sau din roci silicioase, prin suflare cu abur sub presiune sau 
cu aer comprimat. Este un material rezistent la foc şi la microorga
nisme şi bun izolator termic. Se foloseşte sub formă de vată, de 
şnururi, de saltele, de fîşii (pe carton bitumat sau pe plasă de 
rabiţ), de cochilii şi de plăci rigide.

Sticla spongioasă este un material uşor, cu conductivitate te r
mică mică, ignifug, rezistent la microorganisme. Se joroduce sub 
formă de blocuri, cărămizi, plăci, cochilii etc., montate cu mortar 
de ciment sau bitum şi se foloseşte la izolarea planşeelor, a pardo
selilor, a conductelor calde, în instalaţiile frigorifice etc.

Pîsla minerală se obţine prin presarea fibrelor de vată mine
rală, la a căror fabricare s-a utilizat bitum topit (2 . . . 5o/o în abur 
supraîncălzit sau răşină fenolformaldehidică. Se ioloseşte ca m ate
rial termoizolator şi la tem peraturi mai scăzute (pînă la —50°C).

12.3.6. MATERIALE DIN LEMN

Datorită densităţii aparente mici şi porozităţii ridicate, mate
rialele din lemn sînt termoizolatoare bune şi ieftine, dar unele 
putrezesc uşor, sînt atacate de insecte, sint combustibile etc.

Lemnul este un material termoizolator bun, avînd porozitatea 
de 50 . . . 80%- Rumeguşul şi talaşul din lemn se utilizează ca ma
terial de um plutură sub pardoselile clădirilor provizorii şi în pereţii 
barăcilor.
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• Măcile fibrolemnoass (PFL) şi plăcile din aşciiii lemnoase (PAL) 
se folosesc la izolări termice la pereţi, pardoseli, tavane, la ele
mente pentru mascarea corpurilor de încălzire, ca măşti pentru 
convectoare etc., iar protejate (cu lac de melamină, cu pelicule de 
polistiren, PVC etc.), în încăperi cu o umiditate relativă de 
peste 60%.

Plăcile din stabilit se obţin prin presarea unui amestec de talaş 
de răşinoase îmbibat ou soluţie de clorură de calciu şi lapte de 
ciment. Se utilizează la pereţi şi planşee în încăperi cu umditate 
normală.

12.3.7. MATERIALE PE BAZA Î)E POLIMERI

Sînt m ateriale celulare, buretoase, expandate sau înspumate 
(spume de polimeri), foarte uşoare (15 . . . 100 kg/m3), cu o mare 
capacitate de izolare termică (de 12 . . .  15 ori mai mare decît a zidă
riei obişnuite), rezistente la umezeală, agenţi biologici, dar cu rezis
tenţă mecanică slabă. Se utilizează sub formă de plăci prefabri
cate sau se pun în lucru direct pe şantier cu aparate de spumare. 
Se folosesc în special: spume pe bază de răşini sintetice (policlorură 
de vinii, răşină ureoformaldehidică, polistiren, poliuretan etc.).

12.3.8. MATERIALE DIN PLUTA

Aceste m ateriale se obţin din scoarţa stejarului de plută, ma
terial foarte poros (95%), hidrofob, elastic, combustibil, care putre
zeşte greu, rezistent la agenţi externi.

Pluta expandată este un material obţinut prin expandarea la 
200°C a granulelor de plută, îndepărtîndu-se substanţele volatile 
combustibile şi diminunîndu-se pericolul de incendiu. Materialul 
este rezistent la umiditate, dar este atacat de rozătoare. Se foloseşte 
sub formă de plăci (100X50X10 . . . 15 cm), cochilii şi colaci în gro
sime de 2 . . .  14 cm, pînă la tem peraturi ele 120°C.

Pluta bitum ată se obţine prin presarea granulelor de plută 
aglomerate cu bitum topit sub formă de plăci în grosime de 2 . . .  
10 cm, sau sub formă de cochilii. Se utilizează ia izolări frigotehnice 
şi termice pînă la 60°C, la pereţi şi tavane, iar la tencuire necesită 
acoperire cu plasă de rabiţ.

P luta aglomerată cu silica! de sodiu sau cu clei de eazeină se 
utilizează pen tru  izolări frigotehnice.
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12.4. MATERIALE PENTRU FONOIZOLAŢII

Materialele fonoizolante au rolul de a asigura un anum it grad 
de confort acustic în încăperi, prin împiedicarea transm iterii zgo
motelor din exterior spre interior sau între încăperi. Ele sînt de 
natură anorganică sau organică, cu densitate aparentă mică, poroase, 
cu pori deschişi, cu bune proprietăţi de .absorbţie fonică, folosite 
sub formă de pîsle, plăci, panouri realizate din vată minerală, poli
meri, lemn, precum şi tencuieli acustice din ciment şi agregate 
uşoare poroase (fonoabsorbante) şi sub formă de plăci subţiri din 
beton armat, azbociment, sticlă etc. (fonorefiectante).

12.5. MATERIALE PENTRU IZOLAŢI! CONTRA 
TREPIDAŢIILOR Şl IMPACTULUI

Trepidaţiile sînt produse de maşini şi motoare în funcţiune, iar 
impactul este dat de solicitările dinamice izolate (lovirea pardoseli
lor din mers, trîntirea obiectelor grele etc.), care transmise struc
turii de rezistenţă, o solicită suplimentar. Izolarea contra trepida
ţiilor se face prin intercalarea între maşini şi motoare şi părţile 
rigide ale construcţiei a unui material absorbant (plăci din plută 
sau din cauciuc, pîslă, arcuri etc.).

Pentru izolarea contra impactului se interpune între pardoseală 
şi planşeu un strat absorbant de pîslă (vată minerală, pîslă mine
rală), PFL etc.

12.6. MATERIALE PENTRU IZOLAŢI! ANTICOROSIVE

Materialele pentru izolaţii anticorosive sînt materiale de pro
tecţie a materialelor de construcţii supuse la acţiunea agresivă a 
agenţilor chimici. Materialele obişnuite pentru protecţia anticorosivă 
sînt: uleiurile minerale, unsorile de protecţie şi vaselinele tehnice; 
materialele pe bază de bitum (bitum, gudron pentru protecţia con
ductelor metalice, lacul de bitum, masticul bituminos). Pentru pro
tecţii speciale anticorosive se utilizează vopsele, emailuri, lacuri şi 
grunduri anticorosive.

Chîturile anticorosive sînt alcătuite dintr-un adeziv şi mate
riale de umplutură fine, antiacide (praf de cretă, ghips, nisip, făină 
de lemn etc.). Chiturile cu rol anticorosiv silit:
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— chiturile pe bază de silicaţi alcalini şi de miniu de plumb 
(rezistente la ulei); pe bază de silicat şi cazeină (rezistente la alcool); 
pe bază de silicat, cu făină de nisip sau granit şi accelerator de 
intărire (rezistente la acizi). Acestea se folosesc la fixarea plăcilor, 
a cărămizilor din gresie ceramică şi la  chituirea rosturilor dintre ele;

— chiturile pe bază de polimeri sînt chiturile de răşini fenolice 
(Siladez şi Carbadez) folosite la pardoseli şi la protecţii anticorosive; 
chiturile de răşini furanice (Oramin R şi IVI), folosite ca material de 
pozare şi rostuire a plăcilor de gresie antiacidă, sticlă, porţelan etc.; 
chiturile de răşini epoxidice (Epodur şi Rexidur), utilizate pentru 
protecţia suprafeţelor de metal, beton ,de zidărie, la placări pe 
suprafeţe exploatate în medii corosive, acide, alcaline, neutre şi 
neoxidante.

Vopselele antiacide sînt vopsele pe bază de ulei şi in fiert, 
pigmenţi (miniu de plumb, oxid de zinc, pulbere de aluminiu etc.) 
cu adaos de inhibitor de coroziune (dacă pigmentul nu este şi inhi
bitor) şi diluanţi, care formează pelicule ce protejează oţelul împo
triva ruginii, aliajele uşoare împotriva oxiclării etc.

Lacurile antiacide sînt lacuri pe bază de derivaţi celulozici, de 
polimeri sintetici, pe bază de cauciuc şi se folosesc în special la 
protecţia anticorosivă a metalelor.

Emailurile antiacide sînt straturi subţiri de sticlă tehnică, rea
lizate pe suprafaţa obiectelor din oţel şi fontă (băi, autoclave, reci
piente, chiuvete etc.) sau din faianţă şi porţelan.

G rundurile antiacide sînt grunduri pe bază de ulei sicativ cu 
miniu de plumb, miniu de fier, negru de fum sau oxid de zinc. Se 
utilizează la protejarea suprafeţelor de metal sau de lemn.

C A P I T O L U L  13

MATERIALE PENTRU ZUGRĂVELI, VOPSITORII Şl TAPETE

M aterialele de vopsitorie sînt materialele folosite pentru pro
tecţia construcţiilor şi a elementelor de construcţie, contra acţiuni
lor agresive chimice sau biologice ale mediului înconjurător, în sco
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puri decorative, ignifuge, de întreţinere, şi de îmbunătăţire a con
diţiilor tehnico-sanitare în încăperi, de finisare a' instalaţiilor etc.

Materialele de vopsitorie sînt constituite din substanţe solide 
şi lichide, între care obligatoriu una dintre substanţe este peliculo- 
genă (liant). Ele se aplică în tr-un strat sau în mai multe s tra tu ri 
subţiri, sub formă lichid-vîscoasă, pe materialele cele mai diferite, 
prin tr-un mijloc oarecare (pensulare, pulverizare etc.). Aceste stra
turi, după întărire, se transformă într-o peliculă aderentă, continuă, 
netedă, mată, semilucioasă sau lucioasă, transparentă sau opacă, 
incoloră sau colorată, dură, elastică, etanşă, stabilă din punct de 
vedere chimic, rezistentă la îmbătrânire şi uzură. După caz, pelicula 
trebuie să fie hidrofobă, ignifugă, anticorosivă, rezistentă la radiaţii, 
la variaţiile de umiditate şi temperatură etc.

In compoziţia materialelor pentru vopsitorii in tră urm ătoarele 
materii prime: lianţi, pigmenţi şi materiale ajutătoare.

13.1. LIANŢI

în  materialele de vopsitorie, lianţii (substanţele peliculogene) 
sînt fie substanţe solubile în solvenţi (răşini naturale, răşini sin
tetice, bitum etc.), care după evaporarea solventului dau pelicule 
pe suprafaţa materialului acoperit, fie substanţe lichide (uleiuri 
vegetale şi sintetice) care se întăresc printr-un proces de transfor
mare chimică, dînd astfel de pelicule.

Lianţii pentru zugrăveli pot fi organici (cleiul de oase sau de 
piele, cazeina, amidonul) şi anorganici (varul, cimentul, sticla solu
bilă, care este un silicat de sodiu sau de potasiu).

Lianţii pentru vopsele sînt: uleiurile vegetale sicative sau
semisicative şi uneori uleiurile sintetice; emulsiile (care sînt sus
pensii foarte fine de uleiuri, de răşini sau de bitumuri în apă); 
răşini naturale (copal, colofoniu, şelac); răşinile sintetice (feno- 
lice, a'lchidice, poliacetat de vinii, perclorură de vinii etc.); răşinile 
modificate (amestecuri de răşini naturale cu răşini sintetice sau cu 
uleiuri sicative); mutibişlufuzs)
uleiuri sicative); bitumul şi derivatele celulozice, cum sînt nitratul 
şi acetatul de celuloză etc.

13.2. PIGMENŢI

Pigmenţii sînt substanţe minerale colorate, pulverulente, inso
lubile în  liant, în apă şi în solvenţi, folosiţi pentru a conferi o anu
mită culoare m aterialului de zugrăvit sau vopsit.
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Pigmenţii pot fi naturali (oxizi de fier, de crom, de rnangan, 
cretă, calcar, ocruri etc.) şi artificiali (alb de zinc, litopon, miniu 
de plumb ultram arln, praf de aluminiu etc.).

Pigmenţii pentru vopsitorie trebuie să îndeplinească urm ătoa
rele condiţii: să fie stabili la acţiunea agenţilor atmosferici, la lu
mină (adică să nu se decoloreze), la radiaţii ultraviolete şi la ac
ţiunea agenţilor chimici; să aibă putere de acoperire şi capacitate 
de colorare cit mai mari; să necesite un consum de ulei cît mai 
mic; să nu fie toxici şi corosivi etc.

13.3. MATERIALE AJUTĂTOARE

Ca materiale ajutătoare la prepararea materialelor de vopsito
rie se folosesc solvenţii, cUîuanţii, sicativii etc. Pentru pregătirea 
suprafeţelor care se vopsesc se folosesc abrazivii.

Solvenţii sm t lichide volatile folosite ca atare sau in ames
tec, pentru solubilizarea substanţelor peiiculogene solide, şi pot 
fi: acetona, alcoolii, benzenul, w hite-spiritul etc. La vopselele de 
ulei, lianţii au şi roiul de solvenţi.

Diluanţii sînt solvenţi care au rolul de a micşora vîscozitatea 
compoziţiei, pentru  a fi aplicată mai uşor pe suprafeţele-suport. Se 
folosesc astfel ca diluanţi: benzină, white-spirit, amestec de acelonâ- 
alcool etc.

Sicativii sîn t substanţe chimice care accelerează procesul de 
uscare a peliculei. Ei sm t sărurile (naftenaţii, eleaţii etc.) unor 
metale grele, ca: plumbul, manganul şi cobaltul. Sicativii se adaugă 
in cantităţi de 50 . . .  70 g/kg vopsea la culorile deschise şi 100 g/kg 
vopsea la culorile închise.

Plastifianţii sînt substanţe nevolatile (ulei de ricin, camfor, 
terebentină) care se adaugă în compoziţie pentru a micşora rigidi
tatea peliculei, a-i conferi elasticitate, înlăturind pericolul ei de fi
surare.

M aterialele de um plutură sm t pulberi insolubile in lianţi 
(cretă, laic, humă, ghips, microazbest, caolin etc.), care se folosesc 
pentru  a economisi pigmenţii scumpi, pentru a atenua nuanţele 
aprinse ale unor vopsele, precum şi pentru a reduce cantitatea da 
liant.

Abrazivii pentru  lucrările de vopsitorie sînt produse rezul
tate prin: lipirea cu clei a granulelor unor materiale dure (carbo- 
rund, corindon, sticlă, cuarţ etc.) pe hirtie sau pe pînză, folosiţi 
sub formă de hirtie  sticlată (pentru lemn) şi pe hirtie abrazivă
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(pentru metale); aglomerarea cu lianţi, sub formă de piatră de po
lizat. Unele materiale mai puţin dure, cum sînt caolinul, spum a de 
mare etc., se folosesc pentru netezirea suprafeţelor prin frecare.

Sulfatul de cupru şi carbonatul de sodiu servesc la spălarea 
tencuielilor şi a suprafeţelor de lemn, în scopul distrugerii ciuperci
lor care se pot forma pe suprafaţa lor.

Săpunul este folosit la prepararea diferitelor grunduri pen
tru  zugrăveli.

13.4. MATERIALE DE VOPSITORIE

După felul cum substanţele solide se dizolvă sau nu în sub
stanţe lichide, materialele de vopsitorie pot fi: grunduri, lacuri, 
emailuri şi vopsele.

Grundurile constituie prim ul strat care se aplică pe supra
feţele de vopsit, pentru a asigura legătura acestora cu stratu l de 
chit, de vopsea sau de lac. Grundurile sînt amestecuri de pigment 
sau de materiale de um plutură, în ulei sau lac. După uscare, aces
tea dau o peliculă mată, colorată şi dură. Uneori, în compoziţia 
grundurilor se introduc pulberi metalice care protejează metalele 
împotriva coroziunii prin  protecţie catodică.

Grundurile utilizate în construcţii sînt: pe bază de ulei sicativ, 
cu miniu de plumb, miniu de fier, negru de fum sau oxid de zinc 
(utilizate la grunduirea suprafeţelor metodice); pe bază de nitrat 
de celuloză (pentru grunduirea suprafeţelor metalice sau a celor 
de lemn în mediul interior); grundurile de alchidal (utilizate pe 
tencuieli gletuite, pe lemn şi pe metal).

Lacurile sînt soluţii de substanţe peliculogene (răşină natu
rală sau sintetică) în solvenţi volatili (benzen, acetonă, esteri, to- 
luen), cu sau fără adaos de plastifianţi şi coloranţi (pentru lacuri co
lorate).

întărirea lacurilor în m ajoritatea cazurilor! se produce prin eva
porarea solventului, iar după întărire dau pelicule transparente şi 
lucioase. In cazul lacurilor care conţin şi uleiuri sicative (lacuri pe 
bază de ulei) întărirea este de natură chimică.

După natura substanţei peliculogene se obţin:
— lacuri-pe bază de răşini naturale, care sînt soluţii de şelac 

sau colofoniu, în solvenţi, uneori cu adaos de plastifianţi, ce se în
tăresc prin procese fizice. Ele se aplică pe metal, lemn, beton, dînd 
pelicule flexibile, rezistente la agenţi chimici.

— lacuri pe bază de derivaţi celidozici, care sînt soluţii de 
n itraţi sau acetaţi de celuloză în solvenţi (alcool, acetonă etc.), cu
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sau fără adaos de plastifianţi. Lacurile pe bază de n itrat de celuloză 
(nitrolacuri) se întăresc foarte repede şi dau o peliculă elastică, sta
bilă la tem peraturi şi la intemperii. Se utilizează pe metal, pe lemn, 
pînză, cauciuc. Lacurile de acetat de celuloză au aceleaşi proprie
tăţi şi utilizări, dar sînt neinflamabile şi nu se îngălbenesc în timp;

—- lacuri pe bază de ulei, care sîn t soluţii de răşini naturale 
sau sintetice în  ulei şi solvenţi. în tărirea este fizică (evaporarea 
solventului) şi chimică (polimerizarea uleiului). Se folosesc pentru 
vopsirea suprafeţelor La interior sau la exterior;

— lacurile pe bază^de polimeri, care au proprietăţi remarcabile 
şi utilizări multiple. Astfel lacurile de bachelită se aplică pe lemn 
şi metal, lacurile pe bază de alchidal se utilizează pentru vopsirea 
pereţilor gletuiţi cu ipsos, a tîmplăriei de lemn sau metal, a radia
toarelor e tc .1 Lacurile epoxidice dau pelicule flexibile, au rezistenţă 
mecanică şi chimică mare şi se folosesc pe suprafeţe metalice, de 
beton, lemn etc.

Lacurile poliuretanice se folosesc la acoperirea pardoselilor din 
PVC, pen tru  a le conferi luciu şi rezistenţă la uzură, la protecţia şi 
finisarea m aterialelor din lemn, a mozaicurilor din beton etc.

Emailurile sînt materiale de vopsitorie cu aceeaşi compoziţie 
ca lacurile, care conţin în plus pigmenţi şi eventual substanţe de 
um plutură şi în  felul acesta sînt suspensii de pigmenţi în diferite 
lacuri. Ele dau pelicule colorate şi opace. Principalele tipuri de 
emailuri sînt;

— emailurile de ulei, care au un luciu bun, rezistenţă mecanică 
bună şi duritate mare. Emailul gras negru, preparat din ulei de in 
şi negru de fum, se aplică pe metal sau lemn, supuse la intemperii, 
iar emailul pe bază de alchidal se foloseşte pentru vopsirea tîmpîă- 
riei, a radiatoarelor, a maşinilor-unelte, a sculelor etc.;

— emailurile de nitrat de celidoză (nitroemailuri), care se ca
racterizează prin uscare rapidă, dar 'sînt inflamabile, aderă slab la 
metale, şi dau pelicule elastice, rezistente care se pot lustrui la 
luciul de oglindă.

Vopselele sînt suspensii de pigmenţi în lichid (substanţe peli- 
culogene, apă), cu sau fără adaos de materiale de um plutură, care 
după uscare dau pelicule opace, mate sau semilucioase.

După natura substanţei peliculogene şi după modul de întărire, 
se deosebesc:

— vopselele de apă, care sînt soluţii coloidale, emulsii apoase 
sau suspensii în  apă de pigmenţi stabili la alcalii şi de materiale de 
um plutură. Operaţia de execuţie se numeşte zugrăveală. Spoielile 
de apă şi var şi zugrăvelile de apă şi clei se folosesc în încăperi cu
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umiditate redusă, iar vopselele de ciment, pentru finisarea faţade
lor şi la vopsiri interioare, în încăperi cu umiditate ridicată;

— vopselele pe bază de idei sicativ; acestea pot fi vopsele 
gros frecate, oare la întrebuinţare se diluează cu ulei sicativ de in  
pînă ia consistenţa de lucru, şi vopsele subţiri frecate, care se aplică 
direct sau cu adaos de sicativ, ulei de in sau white-spirit. Vopsirile 
în ulei se execută pe tencuială, pe lemn sau pe metal. Vopselele 
preparate cu aluminiu praf, cu pigment, dau pelicule rezistente la 
coroziune, cu putere de reflectare mare, indicate la vopsirea rezer
voarelor petroliere, a vaselor maritime etc.;

— vopselei pe bază de polimeri sînt suspensii sau emul
sii apoase de polimeri (poliacetat de vinii, alchidali, perclorură de 
vinii etc.), în care se includ pigmenţi şi materiale de um plutură. 
Aderă bine la cărămidă, beton, tencuială sau glet de ipsos, dar nu 
aderă bine pe zugrăveli de var. Dau pelicule rezistente la uzură, 
sînt insolubile în apă, permiţînd întreţinerea suprafeţelor pe care se 
aplică prin spălare cu apă şi săpun sau chiar cu benzină;

— vopselele pe bază de cazeină, care se livrează sub formă 
uscată, se amestecă înainte de utilizarea cu apă caldă şi formează 
pelicule semănate, pînă la lucioase,, rezistente la apă, dar care aderă 
slab la m ateriale compacte sau la suprafeţe care nu conţin var 
(ipsos, lemn);

— vopselele pe bază de silicaţi, care sînt livrate sub formă 
uscată (amestec de pigmenţi .cu substanţe de umplutură care la u ti
lizare se diluează cu sticlă solubilă potasică), sau sub formă de 
pastă (amestec de sticlă solubilă şi pigmenţi care la utilizare se 
diluează cu apă).

Se folosesc ca vopsele ignifuge pe lemn sau ca vopsele de faţadă 
pe tencuieli de var sau de var-ciment şi pe beton.

13.5. MATERIALE PENTRU TAPETE

Pentru finisarea pereţilor şi a tencuielilor care rezultă foarte ne
tede la decofrare, precum şi a celor din panouri mari prefabricate, 
se folosesc tapetele. Acestea se prezintă sub forma unor fîşii subţiri 
de material, livrate sub formă de suluri cu lăţimea de 63 cm şi 
lungimea pînă la 100 m. Tapetele pot fi lavabile şi semilavabile 
este imprimat un desen, peste care se aplică o peliculă de policlo- 
rură de vinii. Aceste tapete se întreţin foarte uşor, prin  ştergere 
cu o cîrpă udă sau cu un burete umezit.

Tapetele semilavabile se obţin prin aplicarea unui strat de 
poliacetat de vinii pe u n  suport de hîrtie. Se întreţin prin ştergere 
cu o cîrpă uşor umezită sau prin ştergere cu radiere.
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13.6. ADEZIVI Şl CHITURI

Adezivii şi chiturile se folosesc la lucrări de finisaj.

13.6.1. ADEZIVI

Adezivii (cleiurile) sânt materiale de natură organică sau anor
ganică, utilizate în straturi subţiri la lipirea între ele a diferitelor 
materiale (la fabricarea placajului, a panelului, a plăcilor PAL şi 
PFL, la executarea tîmplăriei), la fixarea pe suport a unor mate
riale (plăci ceramice, plăci de sticlă, tapete, parchet, materiale de 
izolaţie), precum şi la îmbinări de piese din lemn, metal, poli
meri etc. In construcţii se utilizează adezivi pe bază de gelatină, de 
cazeină, de polimeri şi de bitum.

Adezivii pe bază de gelatină (cleiurile de timplărie) sînt pro
duse pe bază de gelatină obţinută din piele (cleiuri din piele) sau 
din oase (cleiuri de oase). Se livrează sub formă de plăci, perle, 
praf şi se aplică numai la cald, sub formă de soluţie apoasă, vîs- 
coasă. Aceşti adezivi nu rezistă la umiditate şi se utilizează la în- 
cleierea lemnului, a  hîritei, a fibrelor textile.

Adezivii pe bază de cazeină se prepară din granule de caze
ină (substanţă proteică extrasă din lapte) şi o bază (hidroxid de 
sodiu, de calciu etc.). Cleiul pe bază de cazeină are o bună aderenţă 
la lemn şi este mai puţin sensibil la umiditate decît cleiul de gela
tină. Se utilizează la rece, după cel m ult 7 h de la preparare, la 
zugrăveli, la fabricarea placajeloir din lemn etc.

Adezivii pe bază dc polimeri sint pulberi, paste sau soluţii 
gata preparate de răşini sintetice în solvenţi volatili. Frecvent se 
aplică la rece sau la cald şi după întărire dau încleiuri rezistente, 
stabile la acţiunea apei, a microorganismelor etc. Se folosesc în mod 
obişnuit adezivii pe bază de răşini fenolformaldehidice, ureoformal- 
dehidice, epoxidice, de policlorură de vinii, poliacetat de vinii (ara- 
cet), cauciuc natural, cauciuc sintetic (prenadez).

Adezivii pe bază de bitum sub formă de bitum topit se folo
sesc pentru fixarea cochiliilor, a plăcilor termoizolatoare pe con
ductele frigorifice etc.
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13.6.2. C H I T U R I

Chiturile sînt mase fluide sau păstoase compuse din adezivi şi 
pulberi minerale (cretă, ocru, ghips, barită etc.). Se utilizează la 
etanşarea îmbinărilor pieselor asamblate, a unor rosturi, sau la fini
sarea unor suprafeţe în vederea vopsirii lor. Se aplică la cald sau 
la rece, cu şpaclul (chituri de cuţit sau chituri de şpaclu) sau prin  
pulverizare (chituri de stropit).

în  construcţii se utilizează diferite sortimente de chituri.
Chitul pentru tîmplărie se obţine din uleiul de in, făină de 

lemn, cretă sau ghips. Acest chit se utilizează sub vopsitoria în ulei 
a tîmplăriei.

Chitul de geamuri se prepară din ulei vegetal sicativ şi, după 
caz, cu praf de cretă (pentru cercevele de lemn), cu sau fără adaos 
de miniu de plumb sau de fier, ca agent anticorosiv (pentru cerce
vele metalice) sau din glicerină şi miniu de plumb (pentru etanşa
rea geamurilor în ramele metalice ale luminatoarelor).

Chiturile pe bază de silieaţi de sodiu se folosesc sub formă de 
amestec de silicat de sodiu şi cu adaos, după caz, de: miniu de- 
plumb (chit rezistent la ulei), cazeină (chit rezistent la alcool), făină 
de nisip, de granit etc. (chit antiacid), ciment sau amestec de cal
car, oxid de magneziu, pulbere de zinc (chit pentru abrazive) etc.

Chituri pe bază de bitum sînt masticuri bituminoase sau celc- 
chituri, cu bună adeziune la beton şi sticlă, folosite la colma- 
tarea rosturilor de dilatare în construcţii şi fundaţii de maşini etc., 
la chituirea luminatoarelor, la etanşarea racordărilor teraselor şi 
acoperişurilor cu coşurile de fum etc.

Chiturile pe bază de polimeri sînt amestecuri de polimeri, ma
terial de um plutură şi, după caz, stabilizatori contra îm bătrînirii, 
plastifianţi, solvenţi etc., folosiţi pentru etanşarea rosturilor în 
construcţii sau pentru chituirea suprafeţelor supuse lucrărilor de 
vopsitorie. în  mod obişnuit se folosesc: chiturilei de fenolformal- 
dehidă, rezistente la acizi solvenţi, grăsimi etc., chiturile epoxidice, 
care aderă aproape la toate materialele; chiturile poliesterice, cu 
bună aderenţă pe m ateriale poroase etc.

— Materiale de construcţii, cl. a IX-a 113



C A P I T O L U L  14

PRODUSE DIN STICLĂ UTILIZATE IN  CONSTRUCŢII

14.1. MATERIALE DIN STICLĂ

Sticla folosită in construcţii se fabrică dintr-un amestec de 
nisip cuarţos, sodă şi calcar, prin topire în cuptoare speciale la 
tem peraturi de 1 400 1 450°C. Proprietăţile sticlei sînt: transpa
renţa, rezistenţa mecanică, stabilitatea termică, rezistenţa la acţiu
nea agenţilor atmosferici şi a agenţiloir chimici agresivi şi faptul că 
poate fi fasonată prin încălzire. Din topitura de sticlă se .pot fabrica- 
geamuri, plăci, ţigle, cărămizi uşoare, vată de sticlă, fibră de sticlă 
ţevi şi tuburi etc. ’

14.1.1. PRODUSE DIN STICLA PENTRU FERESTRE ŞI LUMINATOARE

Aceste produse sînt geamurile, care sînt de următoarele tipuri: 
geamuri trase, geamuri turnate şi geamuri laminate.

„ Geamurile trase se fabrică în şase calităţi (S, I, II III IV V) 
avind grosimi de 2 . . . 8 mm. Se utilizează pentru ferestre l a ’clă- 
clin de locuit şi construcţii industriale, pentru oglinzi etc.

Geamurile turnate şi geamurile laminate sînt produse translu
cide, care se produc în rnai multe sortimente.

Geamurile riglate au pe una din feţe striuri paralele longitu
dinale. Sînt de două feluri: geamuri riglate laminate şi geamuri ri
glate turnate. Se utilizează pentru luminatoare, ferestre de maga
zine şi depozite de mărfuri.

Geamurile oi nument se obţin prin turnare şi imprimare pe 
una din feţe a unor reliefuri ornamentale. Se fabrică în cîteva mo
dele şi po.t fi incolore sau colorate. Sint utilizate la pereţi despăr
ţitori, luminatoare, ferestre şi uşi.
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Geamurile armate se obţin prin. 
turnare şi laminare, foaia de geam 
avînd înglobată în ea o plasă de sîr- 
mă care, în caz de spargere a gea
mului, împiedică cioburile să cadă. 
Geamurile armate sînt produse in
colore sau colorate şi se utilizează la 
luminatoare, balcoane, parapete de 
scări, pereţi despărţitori, fiind rezis
tente la lovituri.

Geamurile profilate (profilit) se

F ie . 14.1. Fro liiit

produc prin laminare sub forma unor 
profiluri cu lăţimea de 25 sau 50 cm 
şi înălţimea de 4 cm, avind lungimea
maximă de 4,5 m (fig. 14.1). Etanşa- . ,. înm ră
rea se realizează cu chit, cu profile din cauciuc sau din policioruia
ie  vinii. _ . . „

Profilitul se întrebuinţează pentru învelitori care trebuie -sa 
îndeplinească şi rolul de luminatoare. Deoarece la montarea prolin- 
tului nu mai sînt necesare rame metalice, se măreşte luminozitatea 
încăperilor. Profilitul ondulat se foloseşte la executarea de mven- 
tori-luminatoare.

Produsele din profilit sînt autoportanlte, adică, rezemate numai 
la capete, suportă propria lor greutate şi încărcarea din zăpadă,
fără să se încovoaie.

14.1.2. PRODUSE DIN STICLA PENTRU LUCRĂRI DE PROTECŢIE ŞI 
FINISAJ

P lă c i le  d in  s t ic lă  o p a x i t  se produc prin laminare din sticla 
opacă, translucidă, de diferite culori, avînd imprimate pe una din 
fete striuri paralele (pentru a le mări aderenţa la mortar). Acestea 
se' utilizează la placarea pereţilor interiori, înlocuind faianţa, faţa 
d e  care sînt mai ieftine, dar şi mai fragile.

P lă c i le  d in  s t i c lă  cristalizată se obţin dintr-o compoziţie de 
sticlă specială, care determ ină o microcristalizare uniformă în masa 
sticlei, cu rezistenţă mecanică şi termostabilitate. Se utilizează la 
placarea pereţilor şi la executarea pardoselilor.

P lă c i le  d in  s t ic lă -m o z a ic  se fasonează din sticlă colorată opaci
zată. Au formă pătrată, cu faţa văzută netedă sau cu model, iar cea
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o p u s ă  e s t e p r e v ă z u tă  c u  s t r iu r i .  E le  se  l iv r e a z ă  c u  f a t a  v ă z u tă  l in i fă  
p e  h i r t i e  m  p a n o u r i  d e  3 2 0 X 320  m m . S e  fo lo se s c  la  p l l c a r e a  eleno 
d e s e n e .3 P 8 r e ţ l l ° r  l n t e n o r i  e x te r io r i  s u b  f o r m ă  d e  m o z a ic u r i  ş i

14.1.3. PRODUSE DIN STICLA PENTRU PLANSEE §1 PEREŢI
l u m i n o ş i  ? •

p P f ^ laClIe tip  R (rotalit) .se produc în două sorturi: R 60 si R 80
concfvă S r rfetaeTe strituri antiderapante, faţa interioară^este

nrffot’ f f -  ă 1 , laterale smt admcite şi striate pentru a ie mări 
uprafaţa faţa de betonul de monolitizare (fig. 14.2) Pentru execu

sesc ’la executarea p l ^ L l o r  l u m i n S 331"31 CU agregat fm ‘ Se fo]o"
fnrm f ?  Sîidă pentru Pereti se execută prin presare sub
forma patrata şi smt incolore sau colorate (fig. 14 3) Plăcile se oro
otel ^ Z T tT S S T  i i  ŝo âV  executa i W - 3i „ ” ™ e„ S e P p i
cavă)P DrevăzntP S ( da monoconcavă) şi .tip T (nevada bicon- cava), prevăzute cu şanţuri şi striuri. La montare, plăcile tip S si
T se aşaza pe cant cu rosturile  verticale şi orizontale în  prelungire
beto \ f Paţule ln,-hise dintre ele se introduce arm ătura ^  S eL  

?1 m °nolitizează cu m ortar de ciment. -Se folosesc la reali
a ' pasafelor^etc. 3 fa âdelor’ a acoperişurilor, a peroanelor,

P ig . 14 3. P lăci din sticlă  p en tru  
pereţi.
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Geamul dublu termoizolant (termopan) se obţine din două foi 
de geam obişnuit sau securizat, aşezate la distanţă cu aju toru l unui 
distanţier din sticlă sub forma unei rame continue, obţinindu-se 
astfel un spaţiu ermetic închis, um plut cu aer. Geamul term o
pan se foloseşte la executarea unor pereţi la construcţii civile, in
dustriale şi social-culturale. Prin folosirea geamului term opan se 
obţine o bună vizibilitate şi izolare termică, economisindu-se astfel 
combustibil pentru încălzirea încăperilor respective.

Ţiglele din sticlă se produc prin presare sub formă de ţigle- 
solzi şi ţigle profilate, de aceleaşi dimensiuni cu ţiglele ceramice.

14.1.4. TUBURI Şl ŢEVI DIN STICLA

Tuburile şi ţevile din sticlă se produc prin laminare şi se u ti
lizează pentru transvazarea soluţiilor agresive, la protecţia cabluri
lor telefonice etc. Aceste materiale prezintă avantajul unei rezis
ten ţe  chimice mari, al transparenţei şi al suprafeţei interioare ne
tede, dar şi dezavantajul că sînt fragile şi au rezistenţe m ici la în
covoiere şi la şoc.

14.1.5. MATERIALE TERMOIZOLATOARE DIN STICLA

Sticla spongioasă se obţine prin sintetizarea sau prin  topirea 
unui amestec de pulbere de sticlă şi o substanţă producătoare de 
pori (calcar, sodă etc.). Este un material cu densitatea aparentă 
mică (între 150 şi 250 lcg/m3) şi, datorită marii sale porozităţi, are 
proprietăţi termoizolatoare şi fonoizolatoare. Se prelucrează uşor 
prin tăiere cu ferăstrăul, prin găurire etc. Se utilizează mai ales la 
izolarea termică şi fonică a pereţilor.

Vata de sticlă se obţine prin suflarea sau centrifugarea unei 
toplturi vîscoase de .sticlă. Vata de 'sticlă are densitatea aparentă 
mică (70 . . .  80 kg/m3) şi foarte bune proprietăţi termoizolante şi 
fenoizolatoare. Se utilizează ca atare sau sub formă de saltele care 
se .prind între plase de sîrmă sau carton ondulat şi se folosesc la 
izolarea pianşeelor şi a conductelor.
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C A P I T O L U L  15

LIVRAREA, TRANSPORTUL Şl DEPOZITAREA
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

^~ sţv5:u iarea neîntreruptă a procesului de protecţie în ramura 
construcţiilor nu este posibilă fără o aprovizionare continuă cu mate- 
i lalele necesare acestui proces.

Mişcarea materialelor de la întreprinderea producătoare la cea 
consumatoare se realizează prin  tranzit sau prin depozite. Materia
lele prim ite trebuie înmagazinate in depozite de materiale, care se 
gospodăresc prin  organizare şi conducere pe baza unui plan, in ve
derea păstrării raţionale a acestora şi a aprovizionării ritmice si 
compiem a procesului de producţie.

15.1. LIVRAREA, MANIPULAREA, TRANSPORTUL 
Şl DEPOZI iAREA MATERIALELOR

15.1.1. LIVRAREA MATERIALELOR

Principalele materiale folosite în construcţii se pot grupa în
b tera v e înnVeŞte livtraref ’ f tfel: materiale livrate în  vrac; materiale 

e ?  a<T1’ materiale livrate în suluri; materiale livrate la bu
cata, m ateriale livrate in butoaie sau în bidoane etc.

M aterialele livrate in vrac sînt granulitul, zgura expandată 
varul bulgari, cimentul etc. ' s  ^ ’

G ranulitul se livrează în vrac, pe clase, subclase şi sorturi sau 
nesortat conform comenzii. O dată cu lotul livrat se expediază be-
d S S t n U 1 f  Cf rtlf lc a tu l de calitate care se întocmeşte conform 
d ispoziţiilo r legale m  vigoare. C imentul liv ra t în  vrac se expediază 
num ai in  vagoane speciale cu camioane acoperite, echipate speS S .

atenalele livrate in saci sînt: cimentul, masele de diatomit 
pentru  izolări termice, aditivul impermeabilizator Apastop ipsosu-
? en AceT  m * ? n a le  »  ambalează in saci de hîrtie a 25 £  sau 

111 Pungi de polietilena de 1,2 sau 5 kg. ^

si nîrila tHh-al^ - liVrate î” SUfUri sînt: n iţe le le  din vată minerală ş p sla din \  ate minerala, saltelele din vată de sticlă, tapetele etc.
te o Cartonul btiumat, pînzele şi impîsliturile bitumate se livrează
DunP nr m 1Samr a ate' l6gate 13 ambeîe caPete cu sîrmă, sub care se pune o manşeta de carton. Fiecar ■ ’e sul se marchează cu o etichetă,
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im p r im a tă  p r in  ş t a m p i l a r ă  sa u  t i p ă r i t ă .  « « g r »  * g £ f «  ‘̂ b i - i -  
î n t r e p r in d e r i i ,  n o ta r e a  p r o d u s u lu i ,  n u m a i u l  lo tu n u ,  d a m  d e
c a ţ ie ,  s u p r a f a ţ a  î n  m 2 e tc .  . v

Vata minerală se livrează în baloturi cu masa de^ °  k§' '" vel^ e 
în hîrtie de ambalai. La comandă, vata minerala se mai poate am 
b a l^ în  saci Te hîrtie sau de polietilenă cutii de carton, baloturi 
cu şipci sau alte ambalaje rigide recuperabile. _ , . „

Pîsla din vată minerală se livrează sub formă de roiuri îm 
p ă c a t e  în hîrtie de ambalaj. Pîsla minerală
d e  s u lu r i ,  o b ţ in u te  p r in  r u la r e a  a c i te  d o u a  b u c ă ţ i  îm p r e u n a  c u  o
coală de hîrtie de ambalaj. Saltelele dm v a t a î n  exte- 
din vată de sticlă se rulează in suluri cu materialul-suport in exte 
rior, respectiv cu vata de sticlă in interior care se maga CJ trei 
legături de sîrmă, sfoară sau relon şi se amoaleaza.

Tapetele se livrează in suluri, legate la ambele capete cu smara, 
cu un ambalaj de hîrtie. Saltelele din vată minerala, vata de sticla, 
cit şi sulurile din tapet sînt etichetate, purtind 1
sortimentul, calitatea, culoarea, dimensiunile şi data fabricaţiei.

Materialele livrate la  bucată s în t :  c ă ră m iz ile ,  ţ ig le le ,  t u b u 
r i l e  p lă c i le  c e ra m ic e ,  p l i r i te le  şi s c a fe le  d in  b e to n  te r a c o ta ,  p ia c i le  
d i n ’ f a ia n ţă ,  o b ie c te le  s a n i t a r e  d in  f a ia n ţă  şi p o r ţe la n ,  p lă c i le  d m  
s t ic lă ,  t u b u r i l e  d e  d r e n a j  d in  b e to n ,  a c c e so r iile  m e ta l ic e  p e n t r u  t im -  
p lă r i e  b lo c u r i le  d in  b e to n  u ş o r  p e n t r u  z id ă r ie , p a v e le le  t i p  r o ta  i t ,  
p lă c i le  o n d u la te  ş i p lă c i le  p la n e  d in  a z b o c im e n t e tc . A c e s te  m a te 
r i a l e  se  l iv r e a z ă  în  a m b a la je le  şi m a te r ia le le  d e  a m b a la r e  s ta b i l im  
p r in  n o r m a t iv u l  d e  a m b a la r e  a  p ro d u s e lo r ,  p r e v ă z u te  c u  e t ic h e te ,  
m e n ţ io n în d u - s e ;  m a r c a  î n t r e p r in d e r i i ,  d e n u m ir e a  p r o d u s u lu i  n u m ă 
r u l  lo tu lu i ,  n u m ă r u l  b u c ă ţ i l o r  a m b a la te ,  p re c u m  şi a m ă n u n tu l ,  c a ii-
XâtGâ etc.

La livrare se eliberează un certificat de calitate pe baza datelor 
obţinute la verificări şi încercări asupra acestor materiale.

Materialele livrate in butoaie sau bidoane suit bitumurile, 
vopselele, lacurile, ciuturile, adezivii etc.

Bitumurile se livrează in butoaie din tablă, lemn sau carton, în 
funcţie de punctul de înmuiere pe care-1 prezintă. Celelalte m ate
riale’sînt livrate în  bidoane etanşe din tablă, cu greutatea de 25 . .. 
30 kg, prevăzute cu etichete în culori diferite, notîndu-se calitatea, 
marca întreprinderii, simbolul şi felul produsului.

Alte materiale, cum sînt armăturile pentru betoane folosite în 
construcţii, se livrează în colaci pentru diametre pînă la 12 mm şi 
în  bare pentru diametre peste 12 mm.
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Plăcile ceramice „Cesarom“ se livrează la metru pătrat. Produ
sele din lemn (cheresteaua, panelul plăcile din aşchii de lemn, pla
cajul e:c.), mortarele şi betoanele de ciment, precum şi agregatele 
utilizate în construcţii se livrează la m etru cub.

ls.1.2. MANIPULAREA MATERIALELOR

M aterialele livrate în vrac, în saci, în suluri, în bidoane sau la 
bucală^se manipulează manual sau mecanizat. Manipularea lor tre- 
■>nie Sa se execute cu grijă, nefiind permisă încărcarea sau descâr- 

carea prin aruncare sau rostogolire ori trîntirea lor în timpul ma
nipulai ii. Pentru  fiecare grupă de materiale în standardele de stat. 
se prevăd condiţii specifice ce trebuie respectate, pentru evitarea 
deteriorării lor in timpul manipulării.

15.1.3. TRANSPORTUL MATERIALELOR

M aterialele utilizate în construcţii se transportă cu autocami
oane acoperite sau descoperite, pentru distante relativ mici şi .°u 
vagoane de cale ferată, pentru distanţe mari. Transportul la distanţe 
mari se poate realiza şi pe apă, asigurîndu-se măsurile de protecţie 
im puse de fiecare sortiment de material în parte.

15.1.4. DEPOZITAREA MATERIALELOR

M aterialele se depozitează după însuşirile comune pe care le 
au, ţinîndu-se seamă în special de modul de comportare îa acţiunea 
intemperiilor. •
• .pi Sene]"a >̂ se depozitează în exterior materialele care nu sînt 
m Luenţate de intemperii şi se consumă în cantităti mari, cum sîn t- 
agregatele, cărămizile, plăcile din azbociment, dalele din beton 

■ j  ~e • pilotele şi scafele din beton mozaicare, blocurile de
zidărie, tuburile de drenaj, granulitul etc.

In interior se depozitează materialele influenţate de intemperii, 
cum sînt: cimentul, ipsosul, varul, unele produse din lemn, tape- 
tu., teracota, accesoriile metalice pentru tîmplărie, materialele ter- 
moizolaioare şi fonoizolatoare, obiecte sanitare din faianţă si por
ţelan, m aterialele din sticlă etc.

Materialele livrate în suluri (cartonul bitumat, tapetul) sau în 
îcaie (bitumul) se depozitează în poziţie verticală, pe un singur
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rind. în magazii acoperite, ferite de soare, umezeală,^intemperii şi 
lovituri. Sulurile de pînză bitumată şi din împîsutura de m -re &e 
sticlă bitum ate se depozitează în poziţie orizontală, pe un singur 
ru id  în spatii acoperite. Materialele termoizolatoare (vata mine
rală,’ pislă minerală, saltelele din vată de sticlă, cărămizile din cua- 
tomit, plăcile din plută expandată etc.) se depozitează in. magazii 
uscate, acoperite şi ferite de umezeală şi de tasare.

M a t e r i a l u l  lemnos (cheresteaua, lemnul rotund) se depozitează 
in stive aşezate pe loc uscat, neinundabil şi la o anumită distanţă 
de locuinţe. Stivele pot fi amplasate sub şoproane sau in aer licer, 
acoperite,’ pentru a se evita acţiunea directă a radiaţiilor solare, a 
ploilor şi a zăpezilor.

Produsele din lemn (parchetele, placajele, plăcile din fibre de 
lemn şi cele din aşchii de lemn) şi ambalajele conţinînd plăci cera- 
mice C^Srirom^ se depozitează în maşzaii acoperite, uscate şi îerite 
de intemperii, evitîndu-se contactul direct cu pardoseala. înălţimea 
maximă de stivuire este de 1,5 m. Depozitarea se face după dimen
siuni şi clase de calitate.

Materialele din polimeri, lacurile, vopselele şi adezivii se depo
zitează în magazii cu posibilităţi de ventilare, la tem peraturi de 
13 . . . 18°C, în° ambalaje de fabrică. Chiturile pe bază de ulei se 
depozitează în încăperi uscate şi răcoroase, în bidoane închise er
metic, pentru a se evita evaporarea substaneţlor lichide şi întărirea 
materialului.

Armăturile pentru beton se depozitează pe grinzişoare din lemn 
sau din beton, pe dimensiuni, marcate cu etichete, la o înălţime 
faţă de sol de minimum 25 cm.

Tuburile din beton armat se depozitează în poziţie orizontala, 
~:Q două longrine de lemn, astfel incit tuburile să nu rezeme pe 

mufă, asigurindu-se cu pene, pentru a nu se rostogoli. Tuburile pot 
li aşezate în rînduri suprapuse, paralel, numărul rîndurilor diferind 
în funcţie de diametrul tuburilor.

Plăcile, plintele şi scajele din beton mozaicate se depozitează 
pe dimensiuni, culori şi calităţi, în locuri curate, aşezam pe cam, 
in stive de maximum 1,5 m înălţime. Plăcile se aşază perechi, cu 
feţele văzute una spre alta. Printre rînduri se pun şipci.

Condiţiile de manipulare, transport şi depozitare a materialelor 
de construcţii sînt reglementate de standardele de stat în vigoare 
pentru fiecare material în parte. Prin depozitarea ordonată a m ate
rialelor se asigură păstrarea calităţii acestora, se evită spargeri, 
ştirbituri, deprecieri ale acestora.
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15.2. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂŢII MUNCII 
Şl DE PREVENIRE Şl STINGERE A INCENDIILOR 
LA MANIPULAREA, TRANSPORTUL Şl DEPOZITAREA 
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

Măsurile de tehnică a securităţii muncii au ca scop să prevină, 
să înlăture sau să reducă pericolele de accidentare a muncitorilor 
atunci cînd manipulează, transportă şi depozitează materialele de 
construcţii. Sarcini de această natură revin tuturor celor care con
duc lucrările in echipe sau brigăzi, in lot, sector, şantier, grup de 
şantiere, întreprindere etc.

In afara măsurilor cu caracter general, mai trebuie luate o 
serie de m ăsuri care să asigure muncitorilor condiţii corespunzătoare 
din punct de vedere sanitar, cit şi echipamentul de protecţie nece
sar (şorturi, palmare, genunchiere, mănuşi, ochelari, centuri de si
guranţă etc.).

Operaţiile de încărcare sau de descărcare a materialelor se exe
cută cu atenţie, folosindu-se echipamentul de protecţie adecvat. în 
locuri special amenajate şi nepericuloase pentru muncitori, folo
sindu-se mijloacele mecanice (macarale, autoîncărcătoare etc.), pre
cum şi mijloacele de mică mecanizare (scripeţi, palane, macarale 
diferenţiale etc.).

Este interzisă manipularea cu braţele a greutăţilor mai mari 
de 50 kg de către un singur muncitor. Pentru încărcarea şi descăr
carea greutăţilor mai mari de 50 kg, precum şi pentru cazurile în 
care înălţimea de ridicare este mai mare de 3 m este obligatoriu 
să se lucreze mecanizat.

In depozitele cu produse de vopsitorie pe bază de substanţe 
uşor inflamabile este interzisă folosirea focului deschis şi a surselor 
de producere a scînteilor. încăperile şi magaziile destinate depozi
tării vor fi bine ventilate şi dotate cu mijloace de stingere a incen
diilor.

Pentru a fi feriţi de accidente, muncitorii care transportă şi 
execută depozitarea materialelor pe şantier trebuie să respecte re
gulamentele, normele de tehnică a securităţii muncii specifice fie
cărui loc de muncă în parte.

Pentru  asigurarea materialelor de construcţii împotriva incen
diilor, la fiecare loc unde sînt depozitate materialele se prevede 
echipament pentru intervenţie in caz de incendiu (pichete de incen
diu dotate corespunzător, stingătoare portabile, echipament tehnic, 
lăzi de nisip, lopeţi, găleţi etc.), conform normelor actuale de pre
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venire şi stingere a incendiilor, a prevederilor Decretului 2u2.19/4 
si a „Instrucţiunilor pentru prevenirea incendiilor din lam ura con- 
strucţii-m ontai“. De asemenea, fiecare loc se marcheaza cu marca
toare avertizoare pentru interzicerea fumatului sau a ciicăiOr surse 
de foc, în cazul existenţei unor materiale inflamabile. Pentru  depo
zitarea materialelor în încăperi cu schelet din remn (depozite, 
magazii, şoproane) pe rafturi şi steiaje din lemn se iau m asuii de 
ionifugara periodică a acestora, Inlăturîndu-se oiice posibilitate de 
aprindere şi declanşare a incendiilor. Instalaţiile de ilum inat se 
protejează in tuburi metalice, montate aparent şi asigurate împo
triva producerii scurtcircuitelor.

Măsurile de tehnică a securităţii muncii pentru lucrările de 
construcţii, manipularea, transportul şi depozitarea materialelor sînt 
cuprinse în normele specifice de protecţie a muncii şi în dispoziţiile 
legale privind problemele de igienă şi protecţie a muncii.

(
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