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LO1. Smartphone-uri si tablete sau alte dispozitive
asemanatoare
Introducere
Este nevoie de această abilitate să aplice Realitatea argumentată (RA) ca un instrument
conceput pentru a dobândi competențe cheie și să învețe cum să se foloseasca de instrumentele
cele mai inovatoare în domeniul învățării. Cele mai multe dintre aceste instrumente sunt operate
cu ajutorul tabletelor sau smartphone-urilor.

Descriere
Având în vedere relevanța acestui subiect sau a aptitudinii, acesta a fost inclus printre
subiectele principale (competențele cheie) ale rezultatelor învățării pentru lucrătorii din
sectorul construcțiilor cu nevoile de formare. Cunoștințele despre Smartphone-uri și
tablete sau alte dispozitive similare includ următoarele elemente:
1. Aceste dispozitive electronice, folosite ca instrument de calcul, pentru a căuta ceva
(localizare, informații, ghiduri de utilizare ...).
2. Aplicațiile descărcate de pe internet pot fi folosite ca un instrument multifuncțional
pentru un anumit sector economic sau de activitate profesională (de exemplu,
furnizarea de informații cu privire la adezivul cel mai potrivit pentru a fi utilizat în contact
cu un anumit tip de material ceramic).
3. O aplicație importantă care rulează numai conectata la un dispozitiv electronic este
Realitatea argumentată (RA), foarte utila într-un tutorial practic 3D, de exemplu (în
cadrul unui proiect european cu participarea FLC, o cerere RA a fost dezvoltata pentru
a instrui lucrătorii cu privire la repararea sau procesele de întreținere a echipamentului
sub responsabilitatea lor).

Obiective
Pentru a da muncitorilor necalificați (în utilizarea dispozitivelor electronice, cum ar fi tablete sau
Smartphone-uri) instrucțiuni de bază, astfel încât acestia să învețe cum să folosească noile
tehnologii într-un mod simplu. Pentru a facilita sau pentru a promova utilizarea de dispozitive
electronice pentru a aplica Realitatea Argumentată și, astfel, a obține competențele cheie
necesare în eficiența energetică sau în utilizarea de materiale noi sau procese de instalare.
 Descrierea unui dispozitiv electronic și aplicațiile sale generale.
 Introducere generala a noilor tehnologii pentru muncitori necalificați, concentrându-se pe
raportul dintre competențele necesare în noile procese de lucru, noile tehnologii și utilizarea de
dispozitive electronice.
 Scurta Introducere la Realitatea Argumentată și aplicațiile sale în formare.
 Evidențierea competențelor cheie și modul de a obtine aceste abilități și competențe prin
instruire (formare formală, non formala si informală).
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Conţinut
1. Cunostine punctuale:
1.1 Ce este un dispozitiv electronic? Dispozitive diferite, diferite aplicatii .
Aplicatiile și modul în care acestea pot transforma un dispozitiv electronic, inutil în sine, într-un
instrument practic sau jucarie.

2. Aptitudini practice:
Prezentarea unor tutoriale video cu exemple privind cele mai comune utilizări ale tabletelor și
smartphone-urilor.

https://www.youtube.com/watch?v=KBkgje8HVuA (exemplu: configurare
initial pentru Android app.)
https://www.youtube.com/watch?v=uMCmeQ5eS4g (propunerea explicarii
unei tableted oar prin intermediul textului si imaginilor)

Exerseaza-ti aptitudinile:

Aceste aptitudini pot fi obtinute
numai prin practica. Arată exemplele
propuse în tutorialele video, și apoi se
aplică abilitățile dobândite la aplicația
AR.

Evaluare
De un proiect-pilot. Un grup de muncitori fără competențe tehnologice sau cunoștințe cu privire la
utilizarea dispozitivelor electronice înveța cum să folosească această tehnologie după vizionarea
unui tutorial video.
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Singura formă de evaluare, după ce a vizionat tutorialul video, este prin completarea unui chestionar
foarte simplu și ușor: să întrebe dacă videoclipul a ajutat să înțeleagă cum functioneaza un smartphone
sau o tabletă.

LO2. Operatii cu triunghiuri si unghiuri
Introducere
Unele dintre sarcinile îndeplinite în renovare sau reabilitarea energetica a unei case pot solicita
cunoștințe și competențe specifice, de exemplu:
 Rampă: calcularea unghiul său, în funcție de gradul de înclinare și lungimea pe care ar trebui să o
aibe rampa.
 Acoperiș: și gradul de înclinare care rezultă din unghiul de înclinare și poziția placilor.

Descriere
Acest rezultat al invatarii il obtinem din cunostintele generale de baza din matematica.
Această parte va evidenția diferitele tipuri de unghiuri:
- Unghi drept
- Unghi ascutit
- Unghi obtuz
- Unghi de 180°
- Unghi Reflex
- Unghiul de rotație completa.

precum și metodologia pentru a măsura deschiderea unghiului.
Această parte va identifica diferitele tipuri de triunghiuri și cum să le recunoască.

Obiective
Aceasta parte doreste sa faca utilizatorul (student / stagiar) capabil sa recunoască diferitele
tipuri de unghiuri și triunghiuri la prima vedere și cum să măsoare gradul de unghi, cu ajutorul
unor instrumente tradiționale (raportor), sau cu "instrumentele de pe santier" (trei scanduri de
lemn.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
1.1. Ce este un unghi?
Unghiul este o parte a planului, nedeterminată, între două jumătăți de linii, inclusiv acele laturi
care converg într-un punct numit nod. Unghiurile se măsoară în mod normal în grade. Simbolul
grad este "°" (grade hexadecimale).
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1.2. Diferitele tipuri de unghiuri
UNGHI DREPT
Unghiul drept măsoara exact 90 ° (este singurul unghi în care cele două jumătăți de linii sunt
perpendiculare)

90°
UNGHI ASCUTIT
Unghiul ascutit masoara sub 90°.

- 90°
UNGHI OBTUZ
Unghiul obtuz masoara mai mult de 90° dar mai putin de 180°.

+90°/-180°
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UNGHI DE 180°
Unghiul de 180° masoara exact 180°.

180°
UNGHIUL REFLEX
Unghiul reflex masoara mai mut de 180° daar mai putin de 360°.

+ 180° / - 360°
UNGHI DE ROTATIE COMPLETA
Unghiul de rotatie completa masoara exact 360°.
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1.3. Rezumat

1.4. Cum se masoara unghiurile
In general gradele unghiurilor se masoara cu raportorul.

Urmati pasii:
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1. Așezați punctul central al raportorului peste punctul de start sau vârful unghiului pe care
doriți să il măsurati și aliniați linia de jos a raportorului cu latura de bază a unghiului.

2. Urmariti cealalta latura a unghiului pana la masuratorile de pe arcul raportorlui.

1.5. Ce este un triunghi?
Triunghiul este o figura geometrica plana, inchisa care este alcatuita din trei laturi si trei unghiuri
(suma celor trei unghiuri este intotdeauna 180°)

1.6. Tipuri de triunghiuri
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Exista trei tipuri specifice de triughiuri in functie de cate laturi sau unghiuri sunt egale ca dimensiune.
TRIUNGHI ECHILATERAL
3 unghiuri egale (fiecare
are 60°) si 3 laturi egale

TRIUNGHI ISOSCEL
2 unghiuri egale si
doua laturi egale

TRIUNGHI OARECARERE
Nu are nici unghiuri si nici laturi egale.

Triunghiurile sunt denumite si in functie de felul unghiului/unghiurilor ce il compun:
TRIUNGHI ASCUTITUNGHIC
Are toate unghiurile mai mici de 90°
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TRIUNGHI DREPTUNGHIC
Are un unghi drept (90°)

TRIUNGHI OBTUZUNGHIC
Are un unghi mai pare de 90°

2. Aptitudini practice:
2.1. Calcularea unei rampe:
REGULA
Panta (%) = (înălțime ( verticala) /lungime pe orizontala) ( x 100)
Calcularea înălțimii:
Înălțimea = lungime pe orizontală x panta
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Exersați-vă abilitățile

Urmariti tutorialul video care arată
o rampă.

Folositi AR pentru a efectua
calculele necesare pentru a
construi o rampă.

Evaluare
Calcularea unei rampe:
REGULA
Panta (%) = Înălțimea / lungime orizontala (x 100)
Înplțimea = ( lungime pe orizontala x panta) / 100

Exercitiu
1. Calculati lungimea unei rampe pe baza urmatoarelor masuratori:
Înălțimea = 3 metri
Panta = 15% (0,15)
SOLUTIE
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LO3. Regula de trei simpla
Introducere
Unele dintre sarcinile îndeplinite în renovare, sau reabilitarea energetica a unei case pot solicita
cunoștințe și competențe specifice, de exemplu:
 Inclinatia podelei cu unghiul necesar pentru drenarea apei.
 Sa se calculeze numarul de cărămizi necesare pentru a construi un perete (știind cantitatea
necesară pentru 1 m2).

Descriere
Acest capitol va descrie teorema lui Pitagora care va calcula unghiurile de 90 de grade fara
instrumente de masura , cu regula de trei simpla; regula matematica care afirma ca o valoare
necunoscuta intr-un raport este gasita prin inmultirea numitorului fiecarei fractii cu numaratorul
celeilalte.

Obiectiv
Acest paragraf are ca obiectiv invatarea (student / profesor) de a:
1. Trasarea unui unghi de 90 de grade cu unelte simple, disponibile pe un santier (fara unelte
de precizie de masura).
2. Rezolvarea ecuatiilor prin aplicarea relațiilor matematice sau de geometrie

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
1.1. Ce este teorema lui Pitagora?
Teorema lui Pitagora afirma ca , intr-un triunghi dreptunghic, suma patratelor catetelor (a2+b2)este
egala cu patratul ipotenuzei (c2).
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a2 + b2 = c2

Imaginea 1

1.2. Care este regula de trei simpla?
Regula de trei simpla este o regula matematica care afirma ca o valoare necunoscuta intr-un raport
este gasita prin inmultirea numitorului fiecarei fractii cu numaratorul celeilalte.
Pentru o ecuatie de forma:

Unde variabila necunoscuta x, va fi calculata conform regulii de trei simpla:

2. Aptitudini practice:
2.1. Aplicatie practica a teoremei lui Pitagora
Pe un santier nu este intotdeauna usor de a avea la indemana instrumente de precizie pentru a trasa
un unghi drept (de 90 de grade) :
O metoda simpla de a desena un unghi de 90 de grade cu ajutorul unui fir si a unui metru:
1. Se masoara 2 fire care pot fi intinse la lungimea de 3 respectiv 4 metri (sau centimetri).
2. Acestea vor fi laturile scurte ale triunghiului. Apropiati firele astfel incat sa formeze
unghiul drept.
3. Masurati un al trei-lea fir la lungimea de 5 metri (sau centimetri).
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4. Asezati acest fir ca a treia latura a triunghiului. Odata ce aveti totul aranjat, daca laturile
masoara 3,4,respectiv 5 metri (sau centimetri), veti avea unghiul drept (de 90 de grade).

Regula de 3 simpla

Imaginea 2

2.2. Aplicatie practica a regulii de trei simpla
Regula de trei simpla este o regula matematica care permite rezolvarea problemelor bazate pe
proportii. Daca aveti trei numere: a, b, x, unde, (a / x = b / y), (sau a: x=b: y) , puteti calcula
numarul necunoscut y. Formula este exprimata in felul urmator:

Cele trei valori cunoscute sunt, A, B si X. Pentru a afla valoarea Y, potrivit regulii de trei simpla, B este
relationat cu A, si Y este relationat cu X, relatia fiind una proportionala.
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Exerseaza-ti aptitudinile
Urmariti video-ul care prezinta
regula de trei simpla(masuratorile
de 3-4-5

Folositi aplicatia RA pentru a
calcula cati litri de vopsea sunt
necesari pentru a zugravi un
perete daca cunoasteti cantitatea
necesara pentru un metru patrat,
de exemplu.

Evaluare
• Aplicarea teoremei lui Pitagora in practica
Aplicați procedeul menționat mai sus pentru a desena un unghi de 90 °. Apoi, măsurati cu un
instrument pentru a verifica dacă măsurile sunt corecte. Urmați pașii descriși în video.
•

Aplicarea regulii de trei simpla intr-un caaz practic

Calculul cantitatii de un anumit material necesar pentru a construi / a face ceva (un perete)
cunoscand cantitatea necesară pentru o mică parte (1m2).

Exercitii
1.

În cazul în care am nevoie de 8 litri de vopsea pentru 2 dormitoare, câți litri de vopsea aș avea nevoie
pentru 5 dormitoare?

2.

Alt exercitiu practic intr-o casa. Pentru 1 m2 de sapa este nevoie:
1 Galeata de ciment (4 kg)
2 Galeti de nisip (5 liters)
3 Galeti de pietris (8 liters) 1
Daca suprafata pentru turnat sapa este de 15 m2, ce cantitati de material sunt necesare?
SOLUTIE

1

Este doar o aproximatie. Aceste proportii sunt date de Lafarge (marca inregistrata) pentru podit, dar
depinznd de destinatia finala a mortarului si de conditiile climatelice, proportiile pot varia.
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LO4. Forme geometrice
Introducere
Unele dintre sarcinile îndeplinite în renovarea sau reabilitarea energetica a unei case necesita
cunoștințe și competențe specifice, de exemplu:
 Gresie, faianta, piloni ... determinare sau recunoasterea formei.
 Reproiectare pe parursul lucrarii…

Descriere
Această parte va arăta cele mai frecvente bidimensionale și tridimensionale (2D și 3D) forme
geometrice.

Obiective
Obiectivul acestei parti este sa determine utiliz atorul(studentul / stagiarul) sa recunoasca la prima
privire formele geometrice 2D si 3D.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
1.1. Care este diferenta intre formele geometrice 2D si cele 3D ?
Forme bidimensionale au dimensiuni, și anume lungime și lățime, în timp ce formele
tridimensionale au o dimensiune suplimentară, și anume înălțime. Orice formă, care are doar o
suprafață este o formă 2D în timp ce formele cu volum sunt forme 3D.
CEL MAI DES INTALNITE FORME GEOMETRICE 2D
TRIUNGHIUL
Un triunghi este de o formă geometrică bidimensionala închisă, cu 3 laturi și 3 unghiuri (suma gradelor celor 3
unghiuri este întotdeauna de 180 °)
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.
Imaginea 1

PATRULATERELE
Patrulaterul este o forma geometrica bidimensionala inchisa cu patru laturi si patru unghiuri.

Imaginea 2

Cel mai des intalnite patrulatere sut:
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PATRATUL
Un patrat este o formă cu patru laturi în care orice unghi este un unghi drept (90 °). Laturile opuse sunt
paralele si de lungime egală.

Imaginea 3

DREPTUNGHIUL

Un pătrat are laturile egale și fiecare unghi este un unghi drept (90 °). Laturile opuse sunt paralele.

Picture 4
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PARALELOGRAMUL

Imaginea 5

Un paralelogram are laturile opuse paralele și egale în lungime. De asemenea unghiurile opuse sunt egale
(unghiurile "a" sunt egale, și unghiurile "b" sunt egale).
ROMBUL

Imaginea 6

Un romb este o formă cu patru laturi în care toate laturile au aceeași lungime. Laturile opuse sunt
paralele si unghiurile opuse sunt egale. Diagonalele se întâlnesc în mijlocul formand un unghi drept.
TRAPEZUL

Imaginea 7
7

Trapezul are o pereche de laturi opuse paralele.
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Imaginea 8

Este numit un trapez isoscel dacă părțile care nu sunt paralele sunt egale în lungime și ambele
unghiuri formate de laturile paralele sunt egale.
PENTAGONUL

Un pentagon este un poligon cu 5 laturi (o formă plată cu laturi drepte). Când toate unghiurile sunt
egale și toate părțile sunt egale, poligonul se numeste regulat, altfel este neregulat.
.

Imaginea 9

HEXAGONUL
Un hexagon este un poligon cu 6 laturi (o formă plată cu laturi drepte). Când toate unghiurile sunt egale și
toate părțile sunt egale, este regulat, în caz contrar acesta este neregulat:
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Imaginea 10

2. Aptitudini practice:
Filmele arată cum se proiecteaza un romb și un hexagon cu ajutorul unui metru și unei ate.
SEE VIDEO: FILE NAME: geometric_shapes_hexagon
geometric_shapes_hexagon.MOV

SEE VIDEO: FILE NAME: geometric_shapes_rhombus

Exerseaza-ti aptitudinile

Urmareste următoarele
Hexagon și romb.

videoclipuri:

Utilizați Realitatea Argumentata să
recunoască diferitele forme.
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geometric_shapes_rhombus.MOV

Evaluare
Identificarea formelor (urmarirea teoriei explicate) si a legaturii dintre acestea si denumirea lor.

Exercitii
1.
2.

Proiectați un hexagon ca cel prezentat în videoul de mai sus. Folosiți numai un creion, un metru și o ata.
Scrieți numele fiecareia dintre următoarele forme:

RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:
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RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:

RASPUNS:
SOLUTII

RASPUNS:
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LO5. Echivalenta intre diferite masuratori
Introducere
Unele dintre sarcinile îndeplinite în renovarea sau reabilitarea energetica a unei case poate necesita
cunoștințe și competențe specifice, de exemplu:
 Prepararea mortarelor, betonului (luând în considerare măsurile și echivalențe ...).

Descriere
Aceasta parte va ofera o listă de echivalențe între diferite măsuri ale celor mai comune materialele
utilizate în șantierele de construcții.
Identificarea materialelor și cantităților necesare pentru fabricarea mai multor tipuri de mortare și
betoane:
1. Care sunt agregatele?
2. Ce este amestecul de var si ciment?
3. Raportul apă / ciment pentru fabricarea mai multor mortare si betoane.
4. Aplicarea conceptelor matematice de bază pentru a calcula cantitatea de ciment si agregate
necesare pentru fabricarea mortarelor si betoanelor.

Obiective
Scopul acestei părți este de a face elevul / cursantul capabil să transforme diferitele măsuri ale celor
mai comune materiale utilizate pe santierele de construcții, fără instrumente de măsurare specifice.
 Dobânditi cunoștințe teoretice pentru a aplica concepte matematice de bază în fabricarea de
mortare si betoane.
 Aplicați echivalențe între mai multe măsuri, de exemplu: metri cubi - litri, la fabricarea mortarelor
si betoanelor.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
1.1. Echivalente
Echivalența se referă la egalitatea între două expresii care folosesc o unitate de măsură pentru care
vă oferă valori de sume în două moduri diferite.
Avem echivalențe în cadrul aceleași unități de măsură:

28

EXEMPLU
Pentru a converti de la masă la greutate și invers, este necesar să se cunoască greutatea specifică
a materialelor. Greutatea specifică a unui material este comparabilă cu densitatea, astfel, cu cat
este mai mare greutatea specifică, cu atât mai mare densitatea materialului.
Aici este o listă cu greutatea specifica ale celor mai comune materiale utilizate în șantierele de
construcții:
MATERIAL
Apa distilata

Kg/dm3
1

MATERIAL
Nisip uscat

Kg/dm3
1,60

Beton
Fier

2,20
7,80

Nisip ud
pietris

1,40
1,60

Aluminiu

2,60

Ciment

1,60

Plumb
Cupru

11,39
8,70

1,60
1,60

Zinc

7,20

Pin
Brad

0,53
0,56

Larice

0,62

Nuc

0,70

Caramida
Perete de zidarie
solida
ZId de caramida
goala
Piatra moale
Marmura

Fag

0;74

Granit

2,9

Fag
Mahon

0,78
0,82

Zapada naturala

0,12

Zapada uda

0,50

1.2. Producerea mortarelor si betoanelor
1.3. Obiective: producerea mortarelor si betoanelor.

2. Aptitudini practice:
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1,1
2,2
2,7

2.1. Echivalente. Exemplu:
http://www.calculator.net/mass-

calculator.html

2.2.Producerea mortarelor si betoanelor
2.3. . Exemplu:

Imagine 1 – Agregat-nisip

Imagine 2 – Agregat - calcar

Imagine 3 – ciment Portland

Imagine 4 – var hidratat

Imagine 5 – apa

Imaagine 6 – grafic
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EXEMPLU: RIR – Tencuiala cu finisare de zugraveala sau cu finisare placata.
Având în vedere un zid înalt de 3m și lung de 5 m și 0,02 m grosime de tencuiala:
A zid = 3 x 5 = 15 m2
V tencuiala = 15 x 0,02 = 0,3 m3

INFO: Echivalență între litri - metri cubi:
m3 = 1000 l

dm3 = 1 l

Având în vedere instrumentul (graficul), în cazul în care ar trebui sa facem 300 de litri (volum
de material) de RIR Mortar, ar trebui:
Nisip – 8/11 x 300 l = 218 l
Var hidratat – 2/11 x 300 l = 55 l
Ciment Portland – 1/11 x 300 l = 27 l
Daca ar fi vorba de o galeata (recipient) de 10 l, am avea nevoie:
22galeti cu nisip
6 galeti cu var hidratat
3 galeti cu ciment Portland

Exerseaza-ti aptitudinile
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Consultați tabelul de greutate
specifică pentru a înțelege
diferențele dintre materialele
Utilizați AR pentru a calcula cât de
mult mortar va trebui să se
construiască un trotuar / perete
(volum și / sau găleți).

Evaluare
•

Echivalente. Completarea spatiilor libere intr-un tabel de echivalente.

•

Fabricarea mortarelor si betoanelor. Pentru o suprafață dată care urmează să fie acoperitea
se calculează cantitatile necesare.

Exercitii
1. Echivalente. Vă rugăm să indicați greutatea specifică exprimată în kilograme a următoarelor materiale:
MATERIAL
Apa distilata
Beton
Fier
Aluminiu
Plumb

2.

Kg

Dobândirea acestor abilități va fi măsurată prin calcularea cantităților de materiale necesare pentru
fabricarea mortarului sau betonului.
Se calculează cantitatea de material pentru a acoperi o secțiune din curtea din spate a casei:
Suprafata de acopeerit este: 6 m x 15 m
Grosimea mortarului este: 0,06 m
SOLUTII
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LO6. Cunoașterea comportamentului materialelor
Introducere
Una dintre multele competențe necesare pentru renovarea clădirilor sau reabilitarea energetica
a aceste tipuri de construcții este o cunoaștere profundă a comportamentului materialelor
utilizate și aptitudinile necesare pentru a ști cum și de ce se foloseste un anumit material.

Descriere
Pentru a afla principalele caracteristici ale materialelor cu privire la comportamentul lor mecanic și,
de asemenea, cu privire la impactul de vreme, foc și cutremure.
Prin urmare, va fi necesară înțelegerea caracteristicilor de rezistență și / sau inflexibilitate a
structurilor de rezistenta, pieselor schelet si finisajelor pentru fiecare tip de material de constructii.

Obiective
 Pentru a dobândi cunoștințe teoretice despre caracteristicile materialului și de a aplica aceste
cunoștințe în utilizarea corectă a materialelor pe șantier, și de a identifica utilizarea integrată
a materialelor în procesul de construcție.
 Pentru a invata cum sa alegi cel mai bun proces de organizare, astfel încât să utilizeze diferite
materiale în același timp.
 Pentru a aplica cunoștințele dobândite la clădirile noi, precum și la procesele de renovare a
clădirilor existente..

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
Cladirile sunt realizate cu diferite materiale care se comporta diferit, de exemplu în raport cu
condițiile de mediu la care sunt expuse. În plus, este important să se înțeleagă comportamentul
lor în raport cu foc și cutremure.
Clădirile pot fi realizate din diferite materiale: oțel, lemn, beton armat, piatra / caramida ... si
fiecare material are propriile caracteristici și se comportă într-un anumit fel în funcție de mediul
extern.
Fiecare clădire are un scop, nu este doar o simplă construcție; acest lucru înseamnă că clădirea
interacționează cu utilizatorii și mediului înconjurător.
De ce sunt atât de multe materiale folosite în sectorul construcțiilor? Deoarece materiale de constructii
sunt legate de și sunt tipice țărilor și mediului geografic în care structura va fi construita.

2. Aptitudini practice:
În tabelul de mai jos, fiecare material de construcție este indicată cu un comportament pozitiv sau negativ
în funcție de diferiți parametri, cum ar fi dilatarea termică, durabilitate sau lucrabilitate pe șantier.
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În ceea ce privește orice evenimente accidentale, cum ar fi foc și cutremure, este necesar să se
evalueze structura ca un întreg, și nu materiale de constructii individual. Principalele caracteristici
sunt:
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Stone/brick

fire-resistant
material
not prone to sudden
subsidence; load bearing
structure also resistant to
high temperatures

36

if the structure is well-built and
reinforced, it resists seismic activity
old structures are not always
built with anti-seismic criteria and are
more subject to damage

Brick

if the structure is well-built and

fire-resistant
material

reinforced, it resists seismic activity

not prone to sudden
subsidence; load bearing
structure also resistant to
high temperatures

old structures are not always built
with anti-seismic criteria and are more
subject to damage

Luând în considerare informațiile menționate anterior și caracteristicile materialelor, se poate
deduce cu ușurință că cea mai bună soluție este integrarea diferitelor materiale de construcții
pentru a obține cea mai bună performanță.
Lemn si caramida este un exemplu bun de-o structură mixtă.
Lemnul reacționează bine în caz de cutremur, caramida este un material rezistent în timp și
rezistenta la foc.
Un suport solid din lemn garantează rezistență seismică atunci când structura nu este prea grea.
Agilitatea și capacitatea de rezistență a lemnului face ca acesta sa fie un material performant in
caz cutremur. Cărămida pe partea exterioară a clădirii, garantează protecția structurii de
rezistenta împotriva agresiunii mediului.
Un al treilea element poate fi utilizat pentru a crește performanța sistemului, cârlige din oțel, de
exemplu, care fixează pereții de cărămidă de suportul de lemn, pentru a preveni structura sa se
prabuseasca in timpul unui cutremur.
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Exerseaza-ti aptitudinile

Consultați tabelele
(BINE
și RAU), luand în considerare
diferitele comportamente ale
materialelor in cazul incendiilor,
cutremurelor, izolatiei ...
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Evaluare
-

Dobandirea acestor competențe poate fi măsurată prin aplicarea RA, de exemplu
propunând cursantilor sa faca o clasificare de la cele mai bune la cele mai putin bune
materialele pentru fiecare caracteristică în parte.

-

Sau prin utilizarea unei imagini și cerand cursantului sa identifice cel mai bun material
pentru a fi utilizat, în funcție de mediul extern și de caracteristicile locatiei geografice
unde se află clădirea.

Exercitii
Completați un tabel de caracteristici cu diferite comportamente, în cazul în care cursantul introduce
caracteristicile materialului corect, semnul de deget ridicat
se va aprinde în verde; dacă el / ea face o
greșeală, caracteristicile nu vor fi acceptate, iar semnul degetul mare în sus nu va deveni verde.

1.

Pune următoarele materiale în ordine, de la cele mai bune pana la cea mai proasta performanta, în
caz de incendiu:
a. Beton armat
b. oțel
c. piatră
d. zidărie
e. lemn

2.

Pune următoarele materiale în ordine, de la cele mai bune pana la cea mai proasta performanta, în
caz de cutremur:
a. Beton armat
b. oțel
c. piatră
d. zidărie
e. lemn
SOLUTII
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LO7. Geografie
Introducere
Orientarea față de pnctele cardinale este unul dintre factorii care pot induce o schimbare în
caracteristicile unei case aflata in renovare sau reabilitare. Este important mai ales pentru a
stabili sistemul de izolare, care este sa spunem, tot ce este necesar pentru a închide o casă.

Descriere
Cunoștințe de geografie, în special geografie fizică: de unde provine căldura, procesele mediului
natural, etc. Acest rezultat de învățare include următoarele elemente:
1. Relația dintre orientarea geografică a unei camere într-o casă și nevoile sale climatice. North
/ sud / est / vest.
2. Relația dintre orientarea geografică a unei camere într-o casă și izolația necesara.
3. Poziția de soare în timpul verii și iernii.
4. Unghiul de incidență și modificările unghiului de incidența a soarelui în timpul fiecarui
amotimp.
5. Unghiul panoului solar necesar pentru a obține cel mai înalt nivel de eficiență pe tot parcursul
anului.

Obiective
De a dobândi suficiente cunoștințe pentru a înțelege impactul orientarii geografice a unei clădiri
asupra izolarii și aclimatizarii sale. De a aplica aceste cunostinte pentru a o situație practică în
legătură cu orientarea geografică, de exemplu instalarea de panouri solare.
 Pentru a oferi cunoștințe geografice suficiente cursantului de a înțelege de ce o
orientare spre sud a unei camere poate influența condițiile climatice ale acestei camere,
în comparație cu o alta orientare spre nord.
 Pentru a oferi suficiente cunoștințe geografice lucrătorului de a înțelege de ce o
orientare spre sud a unei camere poate influența nevoile de izolare ale acestei camere,
în comparație cu o altă cameră din casa care un este indreptata spre sud.
 Pentru a înțelege diferitele traiectoriile ale razelor de soare în funcție de anotimpul
anului.
 Pentru a identifica cea mai bună poziție pentru un panou raportat la poziția casei și a
soarelui (orientat spre sud, nord, est sau vest).

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
a. Fațada orientată spre nord a unei case este mai rece decât cea dinspre Sud.
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b. O fațadă orientata spre sud are mai puțina nevoie de izolare fata de una orientata
spre nord. Acest lucru este important să se stabilească grosimea materialului izolant
necesar.

2. Aptitudini practice:
O animație 3D cum se arată în Figura 1: în mijlocul axei geografice există o casă,
iar soarele urmează două traiectorii diferite. Fiecare dintre traiectorii va fi
corelata cu o temperatură mai mică sau mai mare transmisa unei camere.

Imaginea 1

Exerseaza-ti aptitudinile

Uită-te la imaginea de mai sus
(Imaginea 1) și ia în
considerare diferențele în
ceea ce privește traiectoria
descrisă de soare în timpul
verii. Observați modul în care
aceasta este diferită de
traiectoria de iarnă .
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Evaluare
-

Aplicati dobândirea acestor abilități; de exemplu, observati creșterea sau scăderea
temperaturii într-o cameră (priviti termometrul) din cauza variatiei incidenței razelor de
soare în timpul iernii sau verii.

-

Sau utilizați o imagine ca cea de mai jos și cereți cursantilor sa identifice care este cel
mai bun loc pentru a instala un panou solar pe acoperișul casei.

s

Imaginea 2

Exercitiu
1.

Uitati-va la imaginea 1 și identificati cele mai calde și cele mai reci fațadele, la ora
15.00 pm, atat vara cat si iarna.

2.

În funcție de influența și traiectoria soarelui (în vară și de iarnă), identificati poziția
corectă și înclinatia unui panou solar.

SOLUTII
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LO8. Cunostinte de geologie
Introducere
În acest caz, în special, cunoștințe se concentrează pe locatia unei case – solul de fundare - cunostinte
generale de geologie - (tipuri de soluri) și factorii care influențează în locatia unei clădiri.

Descriere
Cunostinte de geologie, în special, tipuri de sol, densitatea solului și tenacitatea. Acest rezultat de
învățare este include următoarele elemente:
1. Descrierea solurilor cu granulatie grosiera și solurilor cu granulatie fina
2. Criterii pentru a clasifica formele de sol cu granulatie grosiera
3. Criterii pentru a clasifica Dilatarea unei mostre de sol
4. Criterii de clasificare a plasticitatii solului
5. Criterii de clasificare a duritatii solului
6. Criterii de clasificare a conditiilor de umiditate a solului
7. Descrierea componentelor structurale ale unui sistem de construcție și tensiunea solului.

Obiective
Sa dobândim suficiente cunoștințe pentru a înțelege influența solului și sa putem clasifica vizual solul.
Sa aplicam cunoștințele într-o situație practică privind identificarea solului.
 Sa putem oferi suficiente cunoștințe geologice, pentru a stabili o metodă consistentă pentru
ca personalul santierului sa o poata urmări atunci când completam descrierea probelor de
sol și de roci obținute de la prelevarea de probe pe teren.
 Sa oferim suficiente cunoștințe geologice muncitorilor pentru ca acestia sa înțeleaga
consistența solului.
 Sa putem identifica și să descriem starea subsolului.
 Sa putem compara observatiile facute de diferiti geologi. Acest lucru este esențial pentru a
face interpretări subterane.
 Sa putem identifica componentele structurale ale unui sistem de construcție.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
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1.1. Solurile pot fi clasificate în două categorii generale: (1) soluri grosier granulatăe și (2)
soluri cu granulatie fina.
SOLURI GROSIER GRANULATE
1. Solurile grosier granulate sunt identificate în primul rând pe baza dimensiunii particulelor sau
granulelor. Particulele individuale sunt vizibile cu ochiul liber.
2. Solurile grosier granulate sunt împărțite în două grupe: nisip si pietris. Particulele cu un diametru mai
mare de 4,75 mm se numesc "Pietris" și particule cu un diametru cuprins între 4.75 mm și 75 microni
sunt numite "Nisip".
3. Descriere solului granulat grosier se face pe baza gradatiei sale (bun sau slab), forma de particule
(unghiulară, sub-unghiulare, rotunjite sau sub-rotunjite) si componentei minerale.
4. Solurile grosier granulate prezintă o capacitate rezistiva buna.
5. Solurile grosier granulate au calități bune de drenaj.
6. Nu există nici o schimbare de volum atunci când există o schimbare în starea de umiditate.
7. Nu există o schimbare semnificanta în ceea ce privește caracteristicile de rezistență atunci când există
o schimbare în starea de umiditate.
8. Vibrațiile determina o schimbare de volum în stare naturala a pietrisului prin aranjarea materialului
de sol.
9. Caracteristicile tehnice sunt controlate de granulația particulelor și dispunerea lor structurală.
10. La atingere suprafata ete rugoasa.
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Imaginea 1

SOLURI CU GRANULATIE FINA- (Imaginea 1)
1. Solurile cu granulatie fina sunt identificate pe baza plasticitatii lor. Particulele individuale nu sunt
vizibile cu ochiul liber.
2. Solurile cu granulatie fina, de asemenea, sunt împărțite în două grupe: nămol & lut. Particulele care
au un diametru cuprins între 75 microni și 2 microni sunt numite namol iar particulelor cu un diametru
mai mic decât 2 microni este numit argila.
3. Descrierea solurilor cu granulatie fina se face pe baza puterii sale de uscare, elasticitatii, dispersiei și
plasticitatii.
4. Solurile cu granulatie fina prezintă o capacitate rezistivă slabă.
5. Solurile cu granulatie fina sunt practic impermeabile în natură, din cauza dimensiunii reduse a
particulelor lor.
6. Daca exista o schimbare in umiditate apare si o modificare a volumului solului cu granulatie fina.
7. Rezistenta se schimbă atunci când există o schimbare în stare de umiditate.
8. Soluri cu granulatie fina sunt sensibile la inghet.
9. Proprietaatile tehnice sunt controlate de caracteristicile minerale.
10. La atingere suprafata este fina, unsuroasa si lipicioasa.
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1.2. Solurile grosier granulate sunt pietrișuri și nisipuri și solurile cu granulatie fina sunt
aluviuni și argile

Clasificare dupa dimensiunea
particulelor
Alcatuirea
solului
Bolovani

Limite dimensionale

Exemplu frecvent

12 in. (305 mm) sau mai mari

Mai mari decat o minge de
baschet

Piatra de pavaj

3 in (76 mm) -12 in (305 mm)

De marimea unui grapefruit

Pietris grosier
Pietris fin

¾ in. (19 mm) – 3 in. (76 mm)
4.75 mm (No.4 Sieve) – ¾ in. (19 mm)

Nisip grosier
Nisip mediu

2 mm (No.10 Sieve) – 4.75 mm (No. 4 Sieve)
0.42 mm (No. 40 Sieve) – 2 mm (No. 10 Sieve)

Nisip fin*
Cel mai fin

0.075 mm (No. 200 Sieve) – 0.42 mm (No. 40 Sieve)
Less than 0.0075 mm (No. 200 Sieve)

Ca o portocala sau lamaie
Ca o boaba de strugure sau
un bob de mazare
Ca o sare grosiera
Ca si zaharul sau saarea
de masa
Ca si zaharul pudra

-

Tabel 1

CRITERII DE CLASIFICARE A FORMEI SOLULUI CU PARTICULE GRANULATE
GROSIER
Descriere Criteriu
Unghiular: particulele au margini ascutite si laturi relativ drepte cu suprafete rugoase.
Subunghiulare: particulele sunt asemenatoare cu cele unghiulare doar ca au margini rotunjites.
Semirotunde: particulele au laturi plane dar colturi si margini bine rotunjite.
Rotunde: particulele au suprafata curbata(rotunda) si nu au margini.
CRITERII DE CLASIFICARE A ABSORBTIEI UNEI MOSTRE DE SOL
Descrierea criteriilor
Impermeabil: nu exista modificare vizibila in mostra de sol
Incet: apa iese incet la supratafa si ramane deasupra in timpul agitarii, sau apa e scurge incet la
stoarcere.
Repede: la agitare, apa iese repede la suprafata si se scurge repede la stoarcere.
CRITERII DE CLASIFICARE A ELASTICITATII SOLULUI
Descriere Criteriu
Rigid: o fasie de 1/8” (3-mm) nu se poate rula indiferent de cantitatea de apa continuta.
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Dilatare scazuta: fasia este dificil de rulat iar o masa omogena nu se poate forma daca solul este
prea uscat.
Dilatare medie: fasia este usor si de rulat si se usuca repede. Odata rulat nu se poate rula din
nou dupa ce s-a uscat. Formatiunea uscata se sfarama.
Dilatare ridicata: Pentru a se usca, este necesara rularea si framantarea mult timp. Fasia se
poate rerula si reframanta de mai multe ori pana sa isi atinga limita de Dilatare. Dar forma
definitiva ia atunci cand mostra este uscata peste limita elasticitatii.
CRITERII DE CLASIFICARE A DURITATII SOLULUI
Descriere Criteriu
Moale: Nu este nevoie de presiune mare ca sa se ruleze fasia la limita elasticitatii. Fasia si masa
formata sunt moi si fragile.
Mediu: Este nevoie de presiune moderata pentru a rula fasia la limita elassticitatii. Fasia si masa
formata sunt de rigiditate moderata.
Dur: Este nevoie de o presiune considerabila ca sa se ruleze fasia pana la limit elasticitatii. Fasia si
masa sunt foarte rigide.
CRITERII PENTRU A DESCRIE CONDITIILE DE UMIDITATE ALE
SOLULUI
Descriere Criteriu
Uscat: solul este uscat la atingere, praf și există o lipsă clară de umiditate.
Umed: solul este ușor umed; solul poate începe să ia o formă turnată.
Ud: solul este în mod evident ud; apa este vizibila atunci când proba este stoarsa.
Saturat: Apa este vizibila direct si se scurge fara interventie din mostra.
Tabel 2

1.3. Solul de rezistenta (stratul): este suportul de construire și reprezintă volumul de rocă
sau pământ, care este influențat de construcția in sine sau de fenomenele naturale
care pot apărea și care au un impact asupra construcției.
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Imaginea 2

COMPONENTELE STRUCTURALE ALE UNUI SISTEM DE
CONSTRUCTIE
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Imaginea 3

Turnul din Pisa: un exemplu de
problema aparuta datorita deformarii
solului.

GREUTATE DISTRIBUITA UNIFORM

O sarcină pe un perete (F), pe o fundație
sau pe sol provoacă o stare de tensiune ca
o reacțiune la presiune. Presiunea asupra
terenului și reacția acestuia sunt
prezentate în figura.
Imagine 4
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În cazul în care o clădire noua este construita
lângă o clădire existentă, o suprapunere a
presiunii are loc pe sol, care poate cauza surpare
si poate duce la deformări in structura.

PRESIUNE
NEUNIFORMA
Daca capacitatea de rezistenta a terenului
este depasita, pot aparea deformari masive
si o prabusire a solului.

Imaginea 5

2. Aptitudini practice:
2.1. Veti primi diferite mostre de sol. Clasificati-le ochiometric.
2.2. Soluri. Completati informatiile in forularele atasate.
2.3. Determinarea distantei minime intre doua cladiri.

Exerseaza-ti aptitudinile

Uitati-va la imaginile care arată
diferitele tipuri de soluri.

Utilizați RA pentru a verifica
comportamentul structural și
pentru a determina locația corectă
a două case (una langa alta),
ținând cont de modul de
distribuire a sarcinilor.

Evaluare
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-

Dobandirea acestor competențe poate fi evaluata cu ajutorul formularului de mai jos.

-

Sau cu ajutorul unei imagini și cereti cursantului să descrie tipul de sol din imagine.

Exercitiu
1.

a.
b.
c.

d.

CLASIFICAREA OCHIOMETRICA A SOLULUI. Uitati-va la imaginile (A;B;C; ) si raspundeti la toate
intrebarile din chestionarul de date.
Instructiuni:
Identificați culoarea (de exemplu, maro, gri, gri- maroniu), mirosul (dacă este cazul) și textura (granulat
grosier sau fin) solului.
Identificați constituentul major de sol (> 50% din greutate), folosind tabelul 1 ca fiind: pietriș grosier,
pietriș fin, nisip grosier, nisip mediu, nisip fin, sau cel mai fin nisip.
Estimati procentajul altor compuși de sol, utilizând tabelul 1 și următoarele informații:
Usoare urme - 0 to 10% din greutate
Putin - 10 to 20%
Ceva - 20 to 30%
Destul de mult - 30 to 50%
(Exemplu: urme de pietris fin, putin namol, ceva argila)
În cazul în care constituentul major din sol este nisip sau pietriș:
Identificați distribuția particulelor. Descrieți solul in termeni de maruntit bine ssau maruntit slab. Un
sol bine maruntit are particule cu dimensiuni diferite. Într-un sol slab maruntit, toate particulele au
aproximativ aceeași mărime.
Identificați formele de particule (unghiular, subangular, rotunjite, semirotunde) folosind imaginea 1
și tabelul 2.
FOAIE DE DATE
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Nr imaginii corespunzator solului corect: _______________
Criteriu: ________________
Date: ________________
1. Culoare _________________
2. Miros _________________
3. Textura __________________
4.Constituent major al solului: ___________
5.Alti constituenti ai solului: __________
Approx. %
Scrieti cantitatea
_________ _______
_________ _______
________ ________
6. Pentru soluri cu granulatie mare:
Gradatie: ___________
Forma particule: ___________
7. Pentru soluri cu granuatie mica:
Putere de uscare __________
Dilatare __________
Plasticitate __________
Tenacitate __________
8. Conditii de umiditate: ____________
Clasificare - :
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2.

Simulati sarcina asupr solului pentru diferite dimensiuni ale unei constructii
Bifati va rog raspunsul corect:
Afirmatie

Suprastructura este compusa din toate elementele (fundații, grinzi,
centuri ...) de rezistență deasupra de infrastructura clădirii care este de ±
0,00 înălțime
Terenul de fundare este baza fundației clădirii
Structura terenului de fundare nu este importanta
Clădirile situate la o distanță scurtă de una de alta se pot influența
reciproc
Adâncimea de fundare nu este aleasa în funcție de adâncimea de îngheț
în aria geografică
Inclinarea turnului din Pisa este datorata deformarii solului
SOLUTII
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Adevarat

Fals

LO9. Cunostinte de climat
Introducere
Datorită locației sale pe pământ, Europa se bucură de o varietate climatelica deși există o
predominanță a climatul temperat. Principalele tipuri de climă din Europa sunt:
•

Clima polara

•

Clima oceanica

•

Clima mediteraneana

•

Clima continentala

•

Climat inalt de munte

• Climat subtropical
Izolația necesara la o clădire (caracteristicile de izolare vor fi diferite în Germania, Spania, România,
Italia sau Portugalia).

Descriere
Cunostinte de climat. Tipurile de climat din diferite țări și influența lor asupra clădirilor. Acest rezultat
de învățare include următoarele elemente:
1. Factorii care influențează diferențele climatice. Diferite tipuri de climă sunt, de asemenea,
găsite si in aceeași țară: există diferențe enorme între Nord și Sud.
2. Schimbările climatice au impact asupra mediului construit.

Obiective
Dobândirea de suficiente cunoștințe pentru a înțelege influența vremii asupra mediului de
construcție. De a aplica aceste cunostinte pentru a o anumită situație (o lucrare de construcție
sau orice alte lucrări in construcții), precum și să identifice impactul asupra construcției, într-o
anumită zonă, datorită caracteristicilor specifice (diferitele condiții meteorologice determinate
de situația geografică).
 De a oferi suficiente cunoștințe climatologie pentru a înțelege factorii care au o influență
asupra climei.
 De a oferi suficiente cunoștințe climatologie pentru muncitori să înțeleagă importanța
climatului în sectorul construcțiilor (organizarea lucrărilor, caracteristici ale materialelor care
urmează să fie utilizate, volumul apei care urmează să fie evacuat prin jgheaburi, timpul
necesar pentru beton sa se intareasca ...)
 De a fi în măsură să identifice și să descrie diversitatea climei.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
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1.1. Climatul unei zone sau a unei taari este diferit de al alteia
Climatul dintr-o zonă sau țară este descris pe baza valorilor medii (înregistrate de agențiile
naționale de Meteorologie) pe o perioadă lungă de timp. În cazul în care o zonă se bucură de
mai multe zile uscate decât de zile umede, ar fi descris ca un climat uscat; un loc care are mai
multe zile reci decât zilele calde ar fi descris ca un climat rece.

1.2. Este important sa stim la ce sa ne asteptam ca sa putem crea cea mai buna strategie
de planificare
Clima unei regiuni afectează modul de a construi: confortul termic este recunoscut de
ocupanții oricarei clădiri ca una dintre cele mai importante cerințe; nivelul de confort
depinde de modul în care clădirea a fost proiectată. Studii de confort termic au fost
efectuate in diferite climate; simulările de confort termic pot duce la alegeri coerente
pentru a proiecta o clădire durabilă; această setare poate oferi un bun indicator al modului
în care clădirea se va comporta, înainte de a fi construita.

1.3. Impactul schimbarilor de clima si posibile reactii in microclimat. Puncte culminante
zilnice mai mari / efectul de insula in incalzirea urbana.
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•

Folositi forma si orientarea cladirii pentru a avea control asupra soarelui.

•

Utilizati materiale reci sau reflectante pentru acoperiuri si fatade

•

Utilizați acoperișuri verzi sau maro și pereți verzi pentru a regla temperatura

•

Furnizati protectie de soare externa(umbrar)

•

Instalati sisteme de ventilatie naturala (controlabile, sigure, pe timp de noapte) si dispuneti-le
cu sisteme de siguranta.

•

Creșterea capacității termice a construcției

•

Creșterea de izolare și etanșeitate la aer a anvelopei clădirii

•

Reducerea producerii de căldură intern prin amplasarea corectă și folosirea aparatelor
casnice si corpurilor de iluminat

•

Utilizati apa din pamant ca si sursa alternativa pentru racire (incalzire)

•

În cazul în care sunt instalate unități de tratare a aerului, se asigură că nu se descarca în spații
exterioare frecventate.

•

Cand este foarte cald afara, depozitati compostul, resturile menajere si reciclabilele in casa
in conditii salubre de depozitare.

•

Planificati pe termen lung gestionarea si intretinerea masurilor de adaptare.

•

Monitorizati si evaluati performantele (conditii interne si spatii externe)

Minime de noapte mai scazute
Instalati sisteme de ventilatie/racire naturala (controlabile, sigure, pe timpul noptii) si
prevedeti-le cu dispozitive de siguranta.

Conditii de seceta
•

Amenajati spatiul verde si plantati in asa fel incat vara sa asigurati umbrirea cladirii.

•

Instalati corpuri, fitinguri si dispozitive de apa eficiente

•

Recoltati apa de ploaie

•

Folositi apa gri reciclata

Umiditate a solului redusă / surpare crescuta
•

Proiectati fundati si structura casei pentru a face fata la o crestere a surparii terenului
datorata micsorarii si dilatarii volumului solului si la plante langa casa.

Cresterea nivelului marii/inundatii
•

Evitati dezvoltarea zonelor construite in zonele cu risc de inundare

•

Asigurati apărare temporara / permanenta pentru proprietățile cu risc de inundare

•

Puneti proprietăților produse de apărare (detașabile) împotriva inundațiilor

•

Alegeti și utilizati materiale de construcție, luând în considerare riscul de inundații (pentru a
rezista inundațiilor)

•

Amplasati instalaia electrica deasupra nivelului de inundatie

•

Utilizati materiale rezistente la inundatii

•

Izolati impotriva apei cladirile care nu pot fi protejate

•

Prevedeti sistem de canalizare de rezerva la cladiri

Ploaie torentiala/ grindina/zapada
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•

Cand proiectati anvelopa casei luati in considerare predominant vant si ploaie torentiala

•

Instalati jgheaburi mai late

•

Imbunatatiti sistemele de eliminare a apelor pluviale

•

Folosiți sisteme de drenaj urban durabile

•

Asigura o acoperire verde și albastru

•

Proiecteaza anvelopa exterioara sa reziste la ploaie torentiala

•

Preveniti refularea apei pluviale in cladire

•

Instalati un sistem mecanic au lumina ultravioleta pentru a preveni umezirea si dezvoltarea
mucegaiului

REZUMAT

LATITUDINE
Este mai rece atunci când ne
apropiem de nord si este mai cald
atunci când ne apropiem de ecuator și
la sud pe Pamant (departe de linie,
Linia ecuatorului la nord și la sud).

ALTITUDINE
Cu cat altitudinea este mai mare, cu atat este mai frig.
Cu cat altitudinea este mai joasa(mai aproape de nivelul marii),cu atat este mai cald.
DISTANTA FATA DE MARE
Aproape de mare: clima moale
Departe de mare: climat extrem

PROTECTIA MUNTILOR SAU PROXXIMITATEA UNUI RAU
Climatul moale poate fi găsit între un râu și munți.

2. Aptitudini practice:
Utilizați aplicația RA pentru a verifica diferite condițiile meteorologice, în funcție de zona
geografică.
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Exerseaza-ti aptitudinile

Luați în considerare
principalele caracteristici ale
climei și impactul asupra
comportamentului clădirii și
activitatii de construcție, de
exemplu, orele de lumina a
soarelui (iluminat natural).

Evaluare:
Pentru a determina insusirea acestei abilitati, puteți cere cursantului sa stabileasca o legătură între
climatul dintr-o țară și caracteristicile de construcție în această țară.

Exercitiu
Cum ne ajuta informatiile despre clima sa luam decizii in mediul construit. Pentru a da răspunsul corect, vă
rugăm să trage săgeți de pe partea dreapta (considerațiile de ordin climatic) spre stânga (implicatii asupra
sistemului).

Implicatii asupra sistemului
Proiectarea incalzirii,
ventilatiei, aerului conditionat
(IVAC) & Simularea energetica
a cladirii

Consideratii climatice
Tipare de precipitatii
Istoricul precipitatiilor
Temperatura

Speranța de viață a pavajului
în ceea ce privește
infrastructura si transportul
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Tipare de temperaura
Previziune actuala de 50-100 de
furtuni pe an
Radiatii solare

Proiectarea unui sistem de
apă pentru furtună în scopul
de a gestiona o mai mare
cantitate si intensitate de
precipitații
Design de peisagistica, inclusiv
plante native

Previziunea mediei anuale a
climei bazata pe istoricul climatic
Ingheturi

Medie anuala a datelor
meteorologic
Precipitatii
Zonele rezistenta a plantelor

SOLUTII
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LO10 Proprietatile acustice ale materialelor
Introducere
Izolatia acustica este un aspect important legat de confortul și bunastarea unei case. Este o calitate
relevanta, în special în funcție de destinația de activitate a diferitelor camerele și de împrejurimile
casei (strada zgomotos, parc, un câmp, un drum aglomerat ...).

Descriere
Cunoașterea zgomotului și înțelegerea principalelor modalități de propagare a zgomotului prin
structurile de construcție; materiale și soluții care pot fi adoptate pentru a absorbi și de a împiedica
propagarea zgomotului. Acest rezultat de învățare include următoarele elemente:

1. Diferențele dintre principalele tipuri de zgomot; înțelegerea nivelurilor de perturbare în
zonele de locuit.
2. Modalități prin care zgomotul se propaga prin structuri și spații de locuit.
3. Proprietati ale principalelor materiale de izolare fonica utilizate în procesele de construcții.
4. Solutii pentru structurile de izolare fonica.
5. Intelegerea explicațiilor aferente.

Obiective
Dobandirea de notiuni elementare despre sunet și concepte de zgomot și modul în care acestea sunt
reproduse în clădire. Intelegerea modului in care propagarea acestora poate fi împiedicata în
procesele curente de construcții prin alegerea materialelor utilizate, precum și soluții pentru
impartirea spatiului din interior, exterior si pe etaje.

 Înțelegerea când un sunet este transformat în zgomot și relatia intuitiva dintre intensitatea
zgomotului și măsura acestuia (scală DB).
 Înțelegeți care sunt limitele acceptabile ale zgomotului pentru spații (în termeni de scară, în
conformitate cu reglementările și cele mai bune practici).
 Lucrătorii trebuie să fie informați cu privire la procesele de propagare a zgomotului de la
structura cladirii la spațiile de locuit și sa înțeleaga care sunt limitele materialelor de
construcție tradiționale.
 Ei ar trebui să știe materialele utilizate și soluțiile structurale aplicate pentru a stimula
absorbția zgomotului și izolarea fonica; rolul jucat de masa, caracteristicile sale și modul în
care acestea sunt utilizate în general.
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 Sa înțeleagă care sunt soluțiile actuale de construcție si principalele procese / sarcini;
împărțirea (interna și externa, imbinarea între suprafețele opace și transparente), pardoseala
și sistemele încorporate în structura.
 Sa inteleaga cum aceste solutii pot sa devina ineficiente daca nu sunt aplicate
necorespunzator.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
Ce este zgomotul?

Caracteristici principale

1. Zgomot

2. Propagarea
zgomotului

•
•
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Exemple de frecvență (gradienti de
măsurare a zgomotului (vorbind,
sunet, zgomot ... care dureaza 3-4
secunde)

Nivele de sunet

Scara decibel cu mai multe categorii
de zgomot

Câmp auditiv și limite (nivelul
auzului / nivelul durere)

Scara decibel (la fel ca sunete
anterioare; incluse in mostra)

Propagarea zgomotului

Exemplu dinamic (unde de sunet /
unde de apa )

Modalitti in care zgomotul se
propaga in cladiri:
•
•

3. Proprietatile
acustice ale
materialelor

Nivelul sunetului
Frecventa

Exemplu acustic (variatii de sunete si
zgomote)

Prin aer
Prin structura

Materiale amortizante si
materiale fonoabsorbante

Model 3D inclusiv mai multe tipare
de propagare:
• reverberație în spații închise
• transferul prin aer
• propagarea prin structură (pași,
impactul asupra zidăriei, ...)

Principalele materiale
amortizante folosite in consructii:
 plumb
• rigips
• cauciuc
• spuma poliuretanica
• vată de sticlă
• vată minerală bazaltică

4. Solutii pentru
cladiri

Imagini interactive:
• diferite materiale
• serie de aplicații / produse
găsite în industria construcțiilor

Materiale izolante fonic pentru
podele
Izolarea fonica a fatadei

Modele 3D de soluții eficiente
(secțiune transversală stratificata) cu
accent pe:
• Ce împiedică zgomotulsa treaca
(materialele de amortizare a
sunetului sunt colorate)
• cât de mult zgomot trece prin
(reducerea dB, reducerea valului de
sunet)

Izolarea fonică a pereților
împotriva zgomotului aeronavelor

Zgomotul generat de instalațiile
din clădiri, probleme și măsuri de
precauție:

Imagini 3D, unele cazuri simple

• instalații de evacuare
• Sisteme de climatizare
1.1. Ce este zgomotul?

Sunetul este definit ca variația presiunii aerului percepută de urechea umană. Aceste oscilații sunt
preluate de către membrana timpanului și sunt transferate în cea mai adanca parte a urechii unde
stimuleaza celulele nervoase și care, la rândul lor, ne permit să percepem aceste oscilații ca sunet.
Când acest sunet generează senzații neplăcute sau nedorite este definit ca zgomot.

62

Undele sonore sunt reproduse în orice fel de mediu și în toate direcțiile sub formă circulară, la fel ca
inelele concentrice ce se observă pe suprafața apei indepartandu-se de locul unde a fost aruncata o
piatra.

Imaginea 1

1.2. Elemente caracteristice
NIVELUL SUNETULI

Acesta este măsurat în decibeli (dB) și este valoarea variației de presiune asociata undei de sunet.
Un decibelmetru este utilizat pentru a măsura nivelul de zgomot și pentru a stabili intensitatea
zgomotului.
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Sunet puternic

Sunet slab

Presiune
Timp
Imagine

2

Nivelurile de zgomot stabilite pentru diverse surse si spatii exprimate în decibeli (dB) reprezintă
volumul sonor perceput de urechea umană.
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Imaginea

3

Scara de măsura a nivelului de zgomot este foarte speciala: în orice creștere de 3 dB, nivelul de
intensitate a sunetului perceput de ascultător se dubleaza.
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50 dB

50 dB

Source A

Source B

Microfon
50 dB + 50 dB = 53 dB

FRECVENTA

Frecvența este numărul de variații de presiune pe secundă și se măsoară în hertz (Hz). Sunetele si
zgomotele acute au frecvențe înalte (2000 pina la 4,000 Hz sau mai multe), în timp ce sunetele grave
au frecvențe joase (250 Hz sau mai puțin).
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Imaginea 4

Joase este echivalent cu sunetele grave.
Inalte este echivalent cu sunete acute.
1.3. Propagarea zgomotului in cladiri

•

Prin aer:

•

Direct de la sursa zgomotului la ascultator

•
•

Prin paravane
Prin structura:

•

undele de sunet generate de impact și vibrații in structura construcției

Diagrama 1: prin aer

Diagrama 2: prin structura
Imaginea 5

1.4. Caracteristicile acustice ale materialelor

Materiale amortizante si materiale fonoabsorbante

Materialele amortizante au un oarecare efect de izolare fonica. Conceptul de amortizare a sunetului
este strict asociat cu legea masei. Acest lucru înseamnă că, cu cât greutatea specifică a materialului
este mai mare, cu atât mai mare este amortizarea sunetului; de exemplu, următoarele materiale de
amortizare a sunetului sunt bune:
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-

plumb

-

otel

-

sticla

-

marmura - etc.

Cu toate acestea, în sectorul construcțiilor, pentru a nu adăuga greutate suplimentară la constructii
si din motive de buget, efectul de amortizare a sunetului este obținut cu o mai mare eficiență prin
suprapunerea materialelor amortizante și materialelor fonoabsorbante pentru a crea materiale
prefabricate pe santier.

Absorbția acustică este definită ca fiind capacitatea unui material de a absorbi energia sonoră.
Materiale fonoabsorbante sunt utilizate în sectorul construcțiilor corecteze reverberatiile, care sunt
unde de sunet reflectate de un obstacol plasat în fața unei surse de sunet.

Principalele materiale amortizante de sunet utilizate în sectorul construcțiilor
PLUMB

Plumbul este un material natural fonic amortizant care, datorită nivelul de densitate foarte
mare, se comportă foarte bine în ceea ce privește reducerea sunetului chiar și la o grosime
redusă. Mai mult, este de asemenea maleabil și astfel, acesta poate fi utilizat în mod
eficient pentru a rezolva problemele de izolare fonica. Plumbul se gaseste sub forma de
foi și plăci găurite și poate fi ușor de găsit pe piață. Plumbul este un poluant.

RIGIPSUL

Rigipsul este utilizat în mod normal în sectorul construcțiilor pentru a face pereți
despărțitori usori si tavane false; are mai mult caracteristici de absorbție a sunetului decat
caracteristici de izolatie fonica, dar dacă este combinat cu alte materiale, poate sa dea
rezultate foarte bune de izolare fonica.
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Imaginea 6

CAUCIUCUL

Cauciucul natural sau sintetic are un nivel de densitate bună și, prin urmare, se comporta
bine ca si material de amortizare ecologic. Cauciucul se gaseste sub forma de plăci sau
fasii.

Imaginea 7

De obicei, producatorii de materiale amortizante, combina materiale în scopul de a obține
cel mai bun rezultat de reducere a sunetului.

Imaginea 8

Principalele materiale fonoabsorbante utilizate în sectorul construcțiilor
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SPUMA POLIURETANICA

Este un polimer cu caracteristici excelente de absorbție a sunetului și poate fi folosit
pentru a umple gauri in pereți si a fi introdus in pereti goi în scopul de a spori absorbția
sunetului, precum și pentru a îndeplini conditiile de confort sonor în spațiile de viață și
munca. Spuma poliuretanica are aplicații tehnice diferite, în funcție de tipul de spumă
(neteda, teșita, în formă de piramidă). Ea vine în suluri moi si poate fi extinsa pentru a
umple gaurile și pereții goi; acesta poate fi procesata cu ușurință dacă este utilizata sub
formă de spumă poliuretanică și poate îndeplini multe cerințe de absorbtie a sunetului.

Imaginea 9

VATA DE STICLA

Este derivat de sticla. Ea vine în panouri sau suluri. Poate sa absoarba aer foarte usor prin
structura sa lânoasa puternică și astfel reda undele sonore sub formă de căldură.

Imaginea 10

VATA MINERALA BAZALTICA

Ea are aceleași caracteristici ca vata de sticla si rezultă dintr-un proces de extracție special.
Ea vine în panouri sau suluri.
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Imaginea 11

2. Aptitudini practice:

2.1. Solutii pentru sectorul constructiilor

IZOLAREA FONICA A PARDOSELILOR

Zgomotul produs de traficul in cladiri este cauzat de impartirea blocului(apartamentelor), în
special de etaje, care nu izoleaza zgomotele provocate de vecini (în general de la etajul
superior), atunci când acestia pasesc, muta piese de mobilier sau fac zgomote în general
definite ca sunete de impact. Aceste zgomote sunt generate, de obicei, de impactul unui
obiect cu podeaua și declanșarea vibrațiilor in structura de rezistenta a clădirii. Vibrațiile sunt
propagate prin beton la camerele adiacente.
Pentru a izola etajele de zgomotul traficului in casa, este necesar să se prevadă un strat de
izolatie sub podea și sapa de finisare pentru a face ceea ce este în general cunoscut sub
numele de "pardoseala plutitoare".
Este necesar să se introducă un strat elastic care acționează ca un "arc" și este capabil să
amortizeze vibrațiile generate in podea (zgomotul de pasi). Prin urmare, zgomotul propagat
la camerele adiacente va fi redus.
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5
4
3
1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Structura suport
Strat de separație
Material de izolare fonica
Șapa
Pardoseala

Imaginea 12

IZOLAREA FONICA A FATADEI

La fatade, peretii periferici, rezistenta opusa trecerii zgomotului extern in camere este
definita ca si izolatie fonica a fatadei standardizata

Izolația fonică a unei fațade depinde de proprietățile acustice ale componentelor incluse
(ferestre, usi, pereti, sisteme de ventilație ...), deși rezultatul final va depinde, de asemenea,
de performanța părților mai slabe.

Prin urmare, atunci când construim unui perete periferic exterior, trebuiesc selectate
geamuri si usi si ferestre cu mare capacitate de izolare fonica si ar trebui să fie selectate,
inclusiv guri de aerisire cu protecție fonică, care pot fi găsite pe piața, etc .... Aceste elemente
ar trebui să fie asamblate cu atenție pentru a acoperi orice gol care ar putea permite trecerea
zgomotului.
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Parti mici

Parti opace

Parti transparente
Parti mici
Imaginea 13

IZOLATIA FONICA A PERETILOR ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI DIN AVIOANE

Zgomotul generat de avioane este deranjant, deoarece peretii nu sunt izolati fonic nici macar
impotriva zgomotelor provenite de la vecini, atunci când vorbesc cu ton ridicat, se uita la TV,
asculta radio, etc. ……

Pereții cu o anumită "masă" trebuie să fie construiti în scopul de a izola fonic împotriva
zgomotului generat de avioane. Cu cât este mai mare masa peretelui cu cât amortizarea
sunetului este mai mare.
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Gradul de reducere a zgomotului transferat dintr-o parte în alta a peretelui se numeste
putere de izolatie fonica.

Următorul tabel prezintă exemple de ziduri din caramida simpla.
CAPACITATEA STRATULUI IZOLANT LA PERETI
(legea masei și a frecvenței experimental)

Peso parete = Greutatea zidului (kg/m2)

Potere isolante = Capacitatea de izolare (dB)

Imaginea 14

Puterea de izolare a peretilor simpli
(legea masei și a frecvenței experimental)

ZGOMOTUL GENERAT DE INSTALATIILE DIN CLADIRE

Tuburi hidro-termice și instalațiile de tevi includ rețeaua de alimentare cu apă și sistemele
de drenaj.
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În sistemele de drenaj, zgomotul este, în principiu, generat de turbulențele date de impactul
cu conductele care sunt doar uneori complet umplute cu apă. Singura soluție posibilă este
de a evita folosirea conexiunilor rigide și folosirea liniilor de conducte din materiale de înaltă
densitate, cu bună izolație fonică /proprietati de amortizare. (A se vedea graficul de mai jos).

Lining
tube

Garnitura de
cauciuc
45° pipe
connection
to reduce
turbulence

Lining with high density
material with good
sound
proofing/damping
properties.

Bracket

Mounting diagram
for piping to
masonry and
passages

Imaginea 15

Rețineți că foarte puțin zgomot generat de instalațiile hidro-termice este emanat, în
realitate, direct în aer, deoarece cea mai mare parte din instalatii trece prin însăși structura.
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Exerseaza-ti aptitudinile

Luând în considerare
caracteristicile diferite de izolare
fonica mai mare sau mai mica a
materialelor propuse și nivelul de
zgomot, selectați materialul
adecvat și testați-l în diferite
poziții.

Evaluare
Pentru a determina dobandirea sau nu a acestei competențe, se propune o proba, un exercitiu.
Cursantul va primi un nivel de zgomot și va trebui să selecteze cel mai bun material în ceea ce
privește izolarea fonica (folositi datele incluse în tabelele de mai jos).

Exercitiu
1. Din caseta dreptunghiulară care simulează un mediu împărțit în două părți de un perete
despărțitor usor:
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Într-una din cele două părți plasati o sursa de zgomot, cu dovezi ale nivelului de zgomot care ajunge
în peretele opus fără alte impedimente;

Din lista materialelor date, selectați cel mai bun pentru a izola acest zid si al doilea cel mai bun ... și
cel mai rău materialul izolant.

Panouri din
fibre de lemn
mineralizate

Polistiren
expandat

Panouri din
fibre de lemn

Gips-carton
(Gips)

Plumb

A

B

C

D

E

77

Vata
minerala

F

Tabel de

SOLUTII
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completat

Materiale

Densitate Kg / Gradul de izolare fonica
m3
(trecerea sunetului)

LO11. Proprietatile termice ale materialelor
Introducere
Sa învățam cum reactioneaza materiale atunci când sunt integrate într-o casă. În cazul în care casa
este în curs de renovare sau intr-un proces de reabilitare energetică (adaptare), este esențial să se
urmărească o casa de eficientă energetic.

Descriere
Cunoașterea principalelor caracteristici termice ale materialelor în funcție de proprietățile lor de
izolare termică. Prin urmare, va fi necesară înțelegerea conceptului de transmitere a căldurii prin
clădiri tinand cont de diferite materiale de construcții.

Obiective
De a dobândi competențe tehnice privind caracteristicile termice ale materialelor. Aplicarea acestor
informatii la utilizarea adecvată a materialelor pe santier. Avantajele utilizării combinate a
materialelor de construcție.
 De a învăța cum să identifice diferite materiale pentru izolarea termică a clădirilor.
 De a învăța cum sa alegem cel mai bun proces de a utiliza diferite materiale în același timp.
 Pentru a aplica cunostintele dobandite la clădirile noi și la renovarea celor existente.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
Fiecare material are un anumit comportament termic în funcție de transferul termic.
Căldura trece printr-un material de fiecare dată când există o diferență de temperatură între două
puncte.
Căldură merge întotdeauna de cea mai mare temperatura la cele mai mici puncte de temperatură.
Trecerea de căldură are rolul de scădere a temperaturii a celui mai fierbinte punct și creșterea
temperaturii punctului cel mai rece. Atâta timp cât există o diferență de temperatură va fi o trecere
de căldură.
Temperaturile exterioare ale clădirilor nu pot fi alese, aceasta se datorează mediului, amplasarii
geografice și anotimpului anului. Acesta este motivul pentru oricine ocupă o clădire încearcă să creeze
o stare confortabila termic în interiorul clădirii, regland temperatura prin încălzirea sau răcirea
mediului intern.
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Prin urmare, încălzirea sau răcirea clădirilor creează o diferență între temperaturile exterioare și
interioare și astfel, există o trecere de căldura care iese din clădire atunci când temperatura internă
este mai mare decât cea externa.

Trecerea
caldurii

Imaginea 1

TRANSFER TERMIC IARNA

În timpul iernii, căldura iese din clădire și se pierde în mediu deoarece temperatura exterioară este
mai mică decât cea "forțată" provenind din unități de încălzire în interiorul clădirii.
În timpul verii, atunci când afara este foarte cald, de asemenea, cautăm confort, atunci când
temperaturile exterioare sunt mai mari decât în interior. În acest caz, trecerea de căldură merge de
la exterior la interior.
Acesta este motivul pentru clădirile au caracteristici diferite în funcție de unde se află acestea, în cazul
în care sunt, în principal în locuri reci (sus sau la altitudini mari), sau în locuri fierbinți (țări cu altitudine
scăzuta).
In zonele cu clima rece, clădiri care mențin bine căldura și limitează dispersia sunt de preferat (cum
ar fi case de lemn).
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Imaginea 2. Case din lemn

Aceste structuri see mențin calde după ce au fost încălzite. În timpul verii, temperaturile exterioare
de zi cu zi nu sunt foarte mari si pe timp de noapte temperaturile sunt destul de mici. Structura de
lemn garanteaza confort termic.
Lucrurile sunt diferite în acele locuri în care verile sunt foarte calde și iernile blande (climat
mediteranean):

Imaginea 3. Case din piatra

Aceste structuri au pereți groși și grei și tind să mențină o temperatură scăzută în interior. De fapt,
căldura externă încălzeste piatra foarte greu, astfel temperatura internă rămâne plăcută. Apoi, seara,
când soarele nu mai straluceste pe suprafața acestor locuințe, căldura dispare și clădirile se răcesc.
Acest tip de comportament depinde de masa pe care anumite materiale o au cum ar fi piatra,
materialele dure si cele cu piatra. Ele acumulează căldură în timpul zilei și o dispersează pe timp de
noapte, reducând astfel valul de căldură de zi cu zi. Dacă cineva are o structură ușoară (de exemplu,
o casă de lemn) căldura soarelui ar încălzi rapid masa din lemn care, odata incalzita, crește
temperatura internă. În timpul verii, acest comportament nu ar genera confort termic.

2. Aptitudini practice
În tabelul de mai jos fiecarui material de construcție ii este atribuit fie o icoana pozitiva

sau una

negativa n
pentru a ilustra comportamentul termic cu privire la diferiți parametri, cum ar fi
izolarea termică și inactivitate termică.
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Izolatie termica

Inactivitate termica

Otel
conductor mare de
căldură, de multe ori
clădiri cu multe suprafețe
de sticlă

Lemn

clădirea nu reține căldură
din cauza conductibilitatii termice
înalte

conductibilitate
termica scazuta
structura fiind usoara nu
retine caldura

Beton armat
materialul
dispersează căldura,
structura de beton armat
produce o punte termică

Piatra

materialul
dispersează căldura,
aceasta nu este izolator

Caramida
dacă caramida
poroasa cu grosimea
corectă este aleasa, zidaria
este izolata termic

Comportamentul termic se
datorează acoperirii și placării,
scheletului de beton armat nu
reține căldură

materialul are o masă mare
așa că, dacă este încălzit sau răcit
menține căldura acumulată pentru
o lungă perioada de timp

materialul are o masă mare
așa că, dacă este încălzit sau
răcit se menține căldura
acumulată pentru o lungă
perioadă de timp

Tabelul 1

Clădirile sunt structuri mixte. Trebuie să se ia în considerare comportamentul global si sa se
optimizeze pastrarea confortului cu izolarea împotriva frigului.
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Exemple:
LEMN+CARAMIDA

Imaginea 4

BETON ARMAT + CARAMIDA + ANVELOPARE
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Imaginea 5

Imaginea 6

DIFERITELE OPTIUNI LA STRATIFIFCAREA PERETELUI DUC LA DIFERITE SOLUTII PENTRU REALIZAREA SI
FINISAREA EXTERIORULUI

Imaginea 7

84

Exerseaza-ti aptitudinile

Luati în considerare caracteristicile
diferite, mai mari sau mai mici de
izolare termică a materialelor
propuse. Selectați materialul cel
mai adecvat și verificați-l cu
ajutorul unui aparat de fotografiat
termografic.

Evaluare
-

Dobandirea acestor aptitudini poate fi verificata cu ajutorul aplicatii RA. De exemplu,
propuneti cursantului sa faca un tabel de clasificare, inclusiv cele mai bune și mai rele
materiale în funcție de fiecare caracteristica.

-

Cu ajutorul unei imagini determinati care este cel mai bun material pentru izolatie luand în
considerare mediul extern și localizarea geografică a construcției.

Exercitiu
1.

Utilizați exemplul de casa (cladirea 3D) și specificați capacitatea de izolare a diferitelor
materiale și impactul asupra diferitelor secțiuni ale casei (podea, acoperiș și pereți).

SOLUTII
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LO12. Cunoștințe despre ventilația clădirilor
Introducere
Ventilarea unei clădiri sau oricărei alte construcții este un factor important pentru a îmbunătăți
condițiile de viață. În general, într-o casa nu este contaminare chimică sau bacteriana sau elemente
toxice în aceeași cantitate ca într-o clădire dedicată activităților industriale. Cu toate acestea, aerul
din interior va fi mai sănătos dacă este cât mai curat posibil.

Descriere
Cunoștințe despre comportamentul aerului aplicate la circuitul aerului in camere pentru lucrări de
construcții:
1. 1. Influența ferestrelor: locație, lungimea și poziția pentru a facilita fluxul de aer
2. 2. Gradul de impact al elementelor externe asupra activității de construcție, de exemplu,
apropierea de alte clădiri pentru a reduce admisia aerului.
3. Măsura în care nivelul de ventilație este mare sau mai mic, în funcție de mărimea ferestrelor
și componentele de ventilare artificiala.
4. Debitul de aer și estimările pe baza caracteristicilor componentelor de ventilare, de exemplu,
dacă acesta este un sistem natural sau artificial.

Obiective
De a dobândi cunoștințe teoretice legate de ventilație și principiile sale de bază. Pentru a aplica
cunoștințele teoretice la sarcinile efectuate în renovare și reabilitare a locuințelor, în special în cazul
în care sunt introduse modificări pentru a muta un perete.
1. De a facilita cunoștințele teoretice pentru justificarea circulației fluxului de aer.
2. 2. Pentru a înțelege transferul aerului și a fluxului generat. Elemente care pot ajuta la
modificarea sistemul de aer.
3. 3. De a aplica cunoștințele teoretice la proiectarea de elemente care facilitează ventilatia:
distribuirea de impartiri interioare, ferestre sau coloane de ventilatie.
4. 4. De a putea identifica nevoile de ventilație ale unei camere sau a intregii case în funcție de
posibilele utilizări (ale camerei sau constructiei).

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
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a. Nevoia de ventilație eficienta (reînnoirea aerului din interior, din motive de sănătate
și de siguranță, de exemplu, pentru a permite diluarea poluanților în aer pentru a
avea o atmosferă mai curată, pentru a preveni acumularea de praf...).
b. Importanța originii curenților de aer și impactul asupra clădirii.
c. Diferite tipuri de ventilatie (general, stratificat, ventilație incrucisata …).

2. Aptitudini practice:
Observați efectul diferențiat în funcție de usa sau fereastra care este exploatată. Referiti-va la
exemplele date ce ilustrează diferențele. În primul caz (care afectează diafan întregul interior) ca
urmare a originii și direcției fluxului aerului generat de circularea aerului între camere; și în al
doilea caz (camere separate) care arată reinoirea aerului datorită diferenței de temperatură
dintre aerul exterior și interior.
Folositi Realitatea argumentată si porniti de la urmatoarea situatie: acumularea prafului intr-o casa
(prezentata in imaginea 1).

Imaginea 1

Exerseaza-ti abilitatile

Uită-te la imaginea 1 și ia în
considerare modul în care diferitele
procese de ventilație au loc. Aplică
aceste cunoștințe la spațiile
partiționate (diferență de
temperatură între două zone) sau
ventilarea unui spațiu difuz.
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Evaluare:
-

Dobandirea acestor competențe poate fi măsurată prin aplicarea RA. De exemplu, creșterea
sau scăderea cantitatii de praf în camera din cauza influenței mai mari sau mai mici a vântului.

-

- Sau arata-ti o imagine cursantului și cereti-i să identifice cel mai bun loc pentru a instala o
fereastră în această casă în cazul în care obiectivul este de a avea cel mai bun flux de
ventilație. Sau, folositi același exemplu dar cereti- i în caz de ventilare artificiala (sistem
forțat) în loc de ventilație naturală.

Exercitiu
1. 1. Observații diferențele de praf (de contaminare), într-o cameră data. Apoi, dacă
deschideți fereastra poluanții din interiorul camerei se diminuează.
2. 2. Cum să diferențiați ventilația naturală de cea artificială: în caz de ventilație naturală,
acest lucru va avea loc prin efectul generat atunci când sunt deschise două ferestre ale
casei situate pe diferite fațade; dar acest efect poate fi, de asemenea, generat atunci când
deschidem o fereastra și activam un sistem de ventilare forțată. Aceasta ar fi un exemplu
de ventilație artificiala.

SOLUTII
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LO13. Punti termice
Introducere
Conceptul și efectul puntilor termice sunt aspecte cheie datorită importanței lor în renovare sau
procesului de reabilitare a unei case. Dacă usile sau ferestrele nu sunt instalate corect, va exista o
pierdere de căldură.

Descriere
Cunoașterea comportamentului materialelor și elementelor aplicate pentru transferul frigului (în
special) la constructii, și acest lucru se va face prin studiul elementelor care pot facilita sau limita
acest efect de transfer:
1. Influența ferestrelor, localizarea lor, dimensiunea si montarea.
2. Gradul de influență a elementelor externe asupra activității de construcție, de exemplu,
apropierea de alte clădiri pentru a reduce admisia de aer sau pentru a limita riscul de îngheț.
3. Măsura în care nivelul de transfer de frig sau de căldură este mare sau mai mic, în funcție de
caracteristicile ferestrelor.
4. Relația dintre caracteristicile ferestrelor și puntile termice.
5. Relația dintre instalarea ferestrelor si puntile termice.

Obiective
De a dobândi cunoștințe teoretice legate de elemente de vreme (de căldură și frig în special) și cum
sunt căldura sau frigul transmise (conducție, radiație, convecție). De a aplica aceste cunostinte
teoretice sarcinilor efectuate în renovare și in procesele de reabilitare a caselor, în special în cazul
operațiunilor specifice, de exemplu înlocuirea și montarea ferestrelor.
1. Pentru a facilita cunoștințele teoretice cu privire la puntile termice.
2. De a înțelege motivele fizice care stimuleaza transferul frigului prin elementele izolatoare
cum ar fi ferestrele.
3. De a aplica aceste cunostinte teoretice la instalarea corectă a elementelor de izolare, cum ar
fi ferestrele.

Conţinut
1. Cunostinte punctuale:
a. Transfer de căldură / frig prin elemente izolatoare sau inchideri.
b. Importanța despartirii corecte a incintelor pentru a obține eficiență energetică.
c. Diferite tipuri de transmitere a temperaturii (conducție, radiație, convecție).
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2. Aptitudini practice:
Măriți imaginea inchiderilor din sticla. Cursantii vor înțelege mai bine componentele interioare /
exterioare ale unei ferestre și cazul în care apar punti termice.

Heat transfer process
¿How the heat is transmitted?

Imaginea 1

Imaginea 2

Fiti atenți la elementul de cauciuc negru folosit pentru a rupe podul termic în aluminiu
(transportatorul special pentru transmiterea frigului și căldurii).
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Exerseaza-ti aptitudinile
Cu ajutorul unei exemplu vizual,
încercați să înțelegeți cum se
transfera căldura sau frigul de la
exterior spre interiorul casei prin
ferestre.
Utilizați RA pentru a rupe toate
puntile termice si exerseaza cum
se face acest lucru.

Evaluare
- Dobândirea acestor abilități poate fi măsurată prin aplicarea RA: creșterea sau descreșterea
temperaturii camerei (arătata de o camera termografica) din cauza unui impact mai mare sau
mai mic de frig din cauza sistemului de montare a ferestrelor (corect sau incorect).

Exercitiu
1.

Într-o cameră cu mai multe ferestre, deschise o singură fereastră pentru a arăta aceeași
secțiune ca și cea aratata in imagine:

Componentele din cauciuc negru sunt incluse pentru pauze termică. Ar trebui să fie
evidențiată de un spot care pâlpâie sau prin săgeți. Exercitiu de incercare și eroare.
SOLUTII
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LO14. Elevatia constructiilor noi si transportul utilajelor
Introducere
Chiar și într-un sector foarte tradițional ca sectorul construcțiilor, tehnologia este influenta și face
schimbări mai rapide și curba de învățare este mai scurtă. Acesta poate fi scenariul pentru o creștere
a accidentelor la locul de muncă. În ceea ce privește aceste instrumente, unele dintre cele mai
importante competențe sunt sănătatea și siguranța la locul de muncă (echipamente individuale de
protecție, măsuri colective și recomandări).

Descriere
Concepte generale privind altitudinea , utilajele de transport, sănătatea și securitatea în
muncă. Acestea sunt aspecte-cheie la toate cunoștințele sau aptitudinile necesare pentru a
utiliza acest tip de echipament. Acest rezultat de învățare include următoarele elemente:
1. Evaluarea riscului
2. Selectarea celor mai potrivite MEWP for in timpul lucrului;
3. Management-ul riscului
4. Operatiuni de mentenanta
5. Echipament de protective personal
6. Exercitii

Obiective
De a dobândi suficiente cunoștințe pentru a selecta, gestiona și utiliza noul PLRM pentru constructii
(platforme de lucru de ridicare mobile).
Aplicarea cunoștințelor pentru a putea utiliza în condiții de siguranță o mașină de ridicare, folosind
ca lista de verificare cea propusa mai jos.

Conţinut
1. Cunoștințe faptice:
1.1. Evaluarea riscului
MEWPs sunt concepute pentru a oferi o platformă de lucru sigura pentru lucrări temporare la
înălțime. În ceea ce privește selectia protecției la cadere, aceasta se refera la echipamentul de lucru
care ar putea preveni caderea. Este important ca cei responsabili pentru selectarea, specificarea și
gestionarea MEWPs pe santier (persoanele competente) să înțeleagă riscurile asociate cu utilizarea
unui PLRM astfel încât să poată acorda consiliere pentru măsurile de precauție necesare pentru a
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elimina sau a controla aceste riscuri. Planificarea este esențială pentru funcționarea în siguranță a
utilajelor. Etapele propuse mai jos au fost elaborate pentru a ajuta la planificarea utilizarii acestui tip
de echipament.
Criterii deselectie
Există mai multe tipuri diferite de PLRM cu diferite capacități nominale si înălțimi de lucru. Înainte de a
decide ce tip de PLRM este cel mai potrivit pentru locul de muncă, gândiți-vă la următoarele aspecte utile
privind MEWPs (cumparare, chirie sau utilizare) : Ce activitate urmeaza a fi desfasurata?
•

In ce etapa a desfasurarii activitatii (faza a proiectului) va fi nevoie de PLRM și care vor fi
condițiile la sol si a structurii de susținere la acest stadiu (de exemplu suprafata proaspat
turnata/dura/finisata, etc.)?

•

Ce tip de acces exista pentru a livra/colecta un MEWP, precum si mutarea acestuia din zona
de lucru?

•

Ce tip de teren/panta trebuie traversata de catre MEWP pentru a ajunge la locul de munca?
Este vizibilitatea operatorului satisfacatoare pentru operatiunea ce va fi executata?

•

Exista pe santier linii de current supra terane sau alte pericole subterane ce trebuie evitate?

•

Cat spatiu este disponibil pentru a pozitiona si opera MEWP-ul la locul de munca?

•

Care este greutatea maxima suportata de sol pe santier si de-a lungul rutei catre si de la locul
de munca?

•

Cati oameni trebuie ridicati?

•

Care este greutatea maxima pe care masina o poate ridica (SWL) ?

•

Care este inaltimea necesara?

•

Vor exista asteptari ale MEPW de a reloca pozitia de ridicare?

•

Exista pericole supraterane de care operatorul ar putea fi strivit?

•

Exista material care trebuie ridicate? Daca ca, gare este greutatea,forma si lungimea?

•

Sunt necesare dispositive de manipulare a materialului?

•

Ce interfata exista intre alte vehicule si pietoni? Exista conditii neobisnuite care trebuie luate
in considerare (de exemplu, avioane, cale ferata, autostrazi)?

•

Ce tip de combustibil este permis pe santier si unde va avea loc realimentarea?
1.3. Managementul riscului

ATENTIE : Odata ales cel mai bun tip/marime a MEPW-ului pentru lucru, trebuie luate in considerare
pericolele associate acestui tip de echipament, evaluarea riscului si identificarea masurilor de control
pentru a dezvolta o metoda de lucru in siguranta. Urmatoarele idei vor trebui sa apara.
Livrarea si colectarea de pe santier
Gândiți-vă la dimensiunea vehiculului de livrare sau a vehiculului MEPW montat care va fi
necesar pentru a accesa site-ul sau dacă vehiculele MEPW autopropulsate vor trebui să fie
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descarcate pe o autostradă publică. Trebuie să discutați următoarele aspecte cu furnizorul
dvs. / transportator rutier de mărfuri:
•

Care ora din zi este cea mai potrivita pentru livrare?

•

Va fi necesar ca vehiculul MEPW sa fie inlaturat cu spatele de pe utilajul de livrare? Va fi
necesar ca vehiculul de livrare sa faca manevre cu spatele?

•

Ce diameter vor avea cercurile de intoarcere a vehiculelor?

•

Cine va colabora cu soferul vehiculului de livrare?

•

Daca este necesara incarcarea/descarcarea MEPW pe o autostrada publica, aceasta operatie
este de asemenea responsabilitatea dumneavoastra si va necesita masuri de control
adecvate pentru protejarea pietonilor si a tuturor obiectelor de pe sosea in timpul acestor
manevre.

•

Este desula lumina? Este nevoie de mai multa lumina?

•

Capacitatea la sol este suficienta? Exista pericole (gropi/capace canal) ce trebuie ocolite?

Suprafata de incarcare/depozitare
Unde este posibil, pastrati MEPW intr-un spatiu sigur or sau intr-un spatiu special, avand motorul
oprit, platforma de lucru coborata in pozitia de parcare si franele aplicate. Daca parcarea se executa
pe o suprafata inclinata,rotile trebuiesc impanate. Reincarcarea vehiculelor MEPW cu propulsie
electrica trebuie efectuata intr-o incapere sigura. Este responsabilitarea beneficiarului de MEPW sa
se asigure ca MEPW-ul nu va fi folosit de personae neautorizate.
Pozitionarea inainte si in timpul lucrului
Considerati urmatoarele:

94

•

Ce tip de sol va trebui sa traverseze MEPW-ul pentru a ajunge la pozitia de lucru, de exemplu,
ferm, moale, alunecos, neuniform, suprafete moi, pericole subterane (ca rezervoare, pivnite,
guri de verificare, canale si santuri de servici), suprafete pavate, drum batatorit, suprafete
imbibate cu apa, drum inghetat, etc.?

•

Este necesar un supraveghetor sau vehicul de semnalizare la mutarea MEPW de-alungul
santierului spre pozitia de lucru?

•

Sunt necesare bare de protectie? Daca da, este destul de lunga pentru a tine operatorii la o
distanta sigura?

•

Este destul de bine nivelat terenul pentru locul de lucru?

•

Care este greutatea maxima admisa pe suprafata de lucru si de-a lungul rutei parcurse pana
la locul de lucru? Este spatiu sufficient pentru lansarea picioarelor de macara?

•

Care este sarcina maxima de incarcare (cu roata, picioare sau tampon)?

•

Va fi necesar ca MEPW sa treaca pe sub linii de current supraterane? Daca da, este destula
vizibilitate si suprafata marcata corespunzator?

•

Va fi necesara ridicarea MEPW de o macara pentru a ajunge la pozitia de lucru? Punctele de
ridicare sunt bine marcate? Este cunoscuta greutatea si raza de ridicare a MEPW? Este o
persoana responsabila pentru planificarea ridicarii?

•

Va fi necesar ca MEPW sa opereze pe o podea pavata sau pave la nivele diferite? A fost
considerat riscul alunecarii MEPW de pe marginea unei pave spre sol moale sau de pe o
muche mai inalta a unei pave? Cum va fi controlat riscul?

•

Au fost considerate masuri de control impotriva intrarii MEPW in sau peste spatiile pietonale?

Lucrari temporare (conditii la sol si structure de suport)
Managerul de santier trebuie sa furnizeze informatii despre limita greutatii suportate de sol, teren,
inclinare, greutarea suportata de structuri si orice obstacole intalnite pe teren ca santuri, si umpluturi
necompactate care pot provoca o rasturnare. Daca se opereaza pe o suprafata pavata, verificati
greutatea suportata de pavele si comparati aceste valori cu greutatea maxima a MEPW si incarcarea
maxima a acestuia ce se pot exercita pe suprafata. A fost lasat destul timp pentru intarirea betonului?
Conditii adverse ale vremii
Considerati conditii meteo ude, reci si cu vant:
•

A fost proiectate MEPW doar pentru uz de interior? Poate fi folosit si in exterior?

•

Care este viteza maxima a vantului la care MEPW poate opera in siguranta?

•

Cum va fi verificata viteza vantului (de obicei cu un anemometeru) si de cine?

•

Daca se foloseste un MEPW proiectat pentru uz de interior, ganditi-va la expunerea la vant,
spre exemplu intr-o cladire partial izolata sau unde usi mari sunt deschise in 2 colturi opuse
ale unei cladiri complet izolate.

Caderea de pe platforma
Unul din cele mai mari riscuri la folosirea unei platforme de ridicare este de a fi aruncat afara din cos
la miscari de leganare laterale, sau socuri primate in afara centrului de gravitatie la masinii (this can
occur when travelling in a MEWP) or if the operator overreaches. Other causes can be the impact by
other vehicles or snagging the boom or basket against obstruction elements.
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Imaginea 1 Exemple de dispozitive de protectie secundare

Lucrarea langa sau deasupra apei trebuie evaluata astfel incat sa se tina cont de caderea
operatorului(pericol de inec) sau a utilajului in apa. Decizia care poate fi luata este de a purta un ham
(pentru a preveni caderea) sau de a nu purta un ham din cauza pericolului de inec. Daca exista
pericolul de inec trebuie purtata o vesta de salvare.
Pericole supraterane
Cautati orice obstacol suprateran ca linii de curent, bare de metal,conducte suspendate,arcuri sau
pomi si luati in considereare orice posibil risc precum si masurile de combatere a acestora.

Capcane/ciocniri cu obstructii adiacente si supraterane
La operarea unui MEPW in spatii cu obstacole supraterane,este posibil ca operatorul sa fie
prins/zdrobit in acele obiecte. Acest fapt poate duce la raniri serioase sau fatale.
Daca exista capcane/obiecte in care operatorul se poate agata/striviconsiderati folosirea unui MEPW
cu protective secundara care pot preveni consecintele zdrobirii (vezi poza 1).
Masuri suplimentare trebuie luate daca MEWP manevreaza la inaltime printre structuri metalice,
conducte de serviciu sau alte obstacole astfel incat operatorul poate fi prins intre cos si structurile
metalice. Riscul creste cand numarul de nivele pe care MEPW opereaza creste si datorita incarcarii
materialelor pe nivelele inferioare.
MEPW sunt echipate cu interfete de control fine care permit manevrarea lina a incarcaturii si a
platformei. Poate exista echiparea “run-on” care in momentul cand comenzile sunt eliberate brusc,
va continua miscarea platformei pentru o scurta perioada de timp. In concluzie, o atentie speciala
trebuie acordata cand se lucreaza cu obstacole supraterane pentru a Evita un impact sau o posibila
zdrobire.
ATENTIE : Manevrarea cosului de catre operator trebuie facuta dintr-o pozitie verticala, din fata
panoului de comanda si niciodata intr-o pozitie aplecata pentru evitarea unui obstacol.
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Traficul de pe santier si personalul
Luati in considerare cum interactioneaza MEPW cu traficul de pe santier si personalul:
•

Are operatorul vizibilitate limitata, in special la mersul inapoi? Este nevoie de un
supraveghetor?

•

Ce este necesar pentru semnalizarea vehiculului, pietonilor si demarcarea traseului
vehiculului cu conuri, traversari etc.?

•

Exista riscul de a prinde alti operatori intre contragreutate si structure adiacente in timpul
rotirii?

•

Sunt trecatorii protejati de riscul caderii obiectelor din cos? Prima prioritate este pastrarea
oamenilor in afara suprafetei de actiune, daca este necesar de a avea oameni intr-un
perimetru unde pot fi in pericol de a fi loviti de un obiect in cadere, trebuie sa introduceti si
implementati masuri de control.

•

Cand se lucreaza intr-un perimetru folosit de alti operatori sau alte vehicule, Intreaga
suprafata MEPW (bazata pe intinderea maxima a bratelor MEPW si nu doar amprenta care o
lasa masina la sol) trebuie baricadata folosind conuri de semnalizare si avertismente, etc.

•

Cate dispositive de ridicare functioneaza in perimetru? Exista posibilitatea coliziunii intre ele?

•

Patrunde vreo parte a MEPW in afara perimetrului de lucru? Nota: A nu se lucre niciodata
deasupra traficului de masini sau oameni.

Manipularea materialelor
Daca MEPW este folosit pentru plasarea exacta a materialelor(in depozite), este esentiala
cunoasterea dimensiunii si greutatii materialului si considerarea oricarui tip de manipulare manuala
a materialului.
MEPW de tip “boom” au in general cosuri mai mici si capacitate de ridicare redusa fata de MEPW de
tip “foarfeca” si inaltimea cosului fata de sol se poate modifica in timpul vibrarii structurilor de metal
pe care se lucreaza. Acest fapt le face neportivite pentru plasarea exacta a materialelor lungi si grele
sau a materialelor voluminoase care pot obstructiona panoul de comanda.
Materialele nu trebuie niciodata sa fie balansate/sprijinite pe balustradele MEPW. Trebuie
considerate folosirea unui al doilea MEPW tip “boom” sau MEPW “foarfeca”/ macara cu capacitate
corespunzatoare greutatii materialului de ridicat (vezi imaginea 2). Combinarea MEPW la ridicare cu
alte dispozitive reduce riscul rasturnarii si minimizeaza riscul ranirii la manipularea materialului.
Tineti minte, toati oamenii, materialele,si dispozitivele de ridicare adauga valoare la greutatea
maxima la care se opereaza in siguranta. Nu dezactivati niciodata alarma platformei de
supraincarcare. Unde a fost activata alarma de supraincarcare sau functiile de miscare au fost
decuplate datorita suprasarcinii, inlaturati supragreutatea imediat, daca este posibil inainte de
incercarea restabilirii controlului masinii.
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Daca planuiti sa lucrati corect, nevoia intinderii bratelor peste limita de siguranta poate vi evitata
prin, organizarea mai buna a materialelor la sol sau prin decalarea programului activitatilor ce se
desfasoara sub perimetrul unde se face ridicarea.

Iesirea de pe platforma de lucru la inaltime
MEPW sunt proiectate astfel incat sa poata ridica operatorul la nivelul necesar la care isi desfasoara
lucrul (la nivelul platformei de lucru) si sa il coboare ulterior la sol. MEPW nu sunt proiectate sa
transfere oameni de la un nivel la altul, sau sa permita iesirea operatorului din cos la inaltime.

Imaginea 2 Un MEWP prevazut cu un dispozitiv de operare a materialelor

Iesirea din cos la inaltime trebuie strict reglementata si poate fi executata in momentul cand exista o
evaluare riguroasa a riscurilor ca si parte a planificarii muncii si este indicata ca cea mai sigura
modalitate de a accesa locul dorit.
Verificari inainte de utilizare si verificari normale ale masinilor.
ATENTIE : Operatorul scolarizat are reaspunderea de a face verificari zilnice ale utilajului.
Operatorul trebuie sa fie costient de procedura de urmat stabilita de angajator in cazul defectarii
MEPW, de exemplu, izolarea panoului de comanda, marcarea masinii si raportarea defectului
superiorului ierarhic.
1.4. Examinare aprofundata
MEPW si alte dispositive destinate ridicarii trebuie sa fie examinate in profunzime o data la cel putin
6 luni de o persoana autorizata, sau cu o frecventa mai mare in concordanta cu diagrama de
verificare. Trebuie sa solicitati si sa pastrati documentele verificarii in profunzime a utilajului care este
folosit pe santier.
1.5. Echipamentul de protective personal
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Operatorul trebuie sa poarte urmatorul echipament de protectie, unde este necesar, în conformitate
cu premisele de evaluare a riscurilor:
•

O casca solida (cu sau fara cure ape barbie)

•

Imbracaminte de mare vizibilitate adecvata

•

Haine potrivite pentru vremea rece/umeda

2. Indemanari proactice (exerctii)
Verificati si interactionati in realitate cu condusul si stabilizarea unei platforme in relatia cu
suprafata pe care se lucreaza.

Exersati-va abilitatile
Abilitatile pot fi dobandite doar prin
practica pe o masina. Folositi cunostintele
dobandite teoretic pentru a incepe sa
stapaniti utilajul. Va vor ajuta sa o faceti in
siguranta.

Evaluare
Atribuirea acestor indemanari poate fi verificata daca studentul si-a insusit regulile de lucru in
siguranta si incheie cu succes exercitiul practic propus..

Exercitiul 1.
Simularea conducerii utilajului intr-un mediu 3D pe un teren cu inclinari care pot cauza rasturnarea
MEPW..

SOLUTII

99

LO15. Utilaje mici pentru constructii noi.
Introducere
Exista o multitudine de unelte care fac sarcinile in constructii mai usoare. Cele mai importante aspecte
ce trebuie considerate sunt : folosirea diferitelor tipuri de masini si unelte disponibile. Este de
importanta sa se focalizele atentia pe normele de securitate a muncii si sanatate..

Descriere
Folosirea masinilor mici, aspecte generale si norme de siguranta. Invatarea acestora include
urmatoarele aspecte :
1.

Reguli de siguranta generala

2.

Reguli de siguranta specifice (Ciocan de demolari)

3.

Deservirea si exploatarea

4.

Mentenanta

5.

Exersarea
Unealta de departare
Clești cioc papagal
Fosrfecă tablă
Curea cheie țeavă
Cheie cu curea / lanț pentru tevi
Tăietor țeavă
Ferastrau pentru metal
Pompa de testare
Piston cu arc
Panza flex
Masina de gaurit
Suflator cu gaz

Obiective
Dobandire de cunostinte suficiente pentru a intelege regulile generale de siguranta.
Aplicarea cunostintelor pentru folosirea sculelor de putere (ca exemplu se poate folosi un
ciocan hidraulic).

Conţinut
1. Cunostinte:
a. Masinile faciliteaza cresterea performantei sarcinilor.
b. Este important sa cunoastem tipul sursei de putere necesare pentru a opera masina
(electrica, mechanica, hidraulica...).
c. Identificare celei mai potrivite scule pentru sarcina data.
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1.1. Reguli generale de siguranta cand sunt folosite scule electrice
a. Siguranta in zona de lucru
i. Zona de lucru se pastreaza curata si bine iluminata. Zonele de lucru
murdare si intunecoase sporesc sansele de accidentare.
ii. Nu lucrati cu scule electrice in medii explozive ca lichide inflamabile,
gaze sau praf. Sculele electrice produc scantei care pot aprinde praful
sau vaporii.
iii. Pastrati copii si observatorii la distanta in timp ce folositi scula
electrica. Orice distragere poate cauza pierderea controlului.
b. Siguranta in mediul electric
i.

Conectorii sculelor electrice trebuie sa se potriveasca cu prizele. Niciodata
nu modificati un conector in nici un fel. Nu folositi adaptoare la conectorii
sculelor electrice cu pamantare. Conectorii nemodificati si prizele potrivite
vor ajuta la reducerea riscului de soc electric/curentare.

ii.

Evitati contactul cu suprafetele de pamantare ca tevi, radiatoare, sau
frigidere. Exista un risc ridicat de curentare daca corpul dumneavoastra
este conectat prin atingere la sursa de pamantare.

iii. Nu expuneti sculele electrice la ploaie sau medii umede. Daca apa ajunge
in interiorul sculei electrice, creste riscul curentarii.
iv. Nu abuzati de cablul electric al sculei.Nu folositi cablul la transportare,
tragere, sau scoaterea din priza a sculei.Pastrati cablul departe de surse de
caldura, ulei, margini ascutite sau corpuri in miscare. Cablurile innodate
sau avariate cresc riscul electrocutarii.
v.

La folosirea unei scule electrice in mediu deschis,folositi un prelungitor
potrivit pentru mediul deschis. Folosirea prelungitorului potrivit reduce
riscul curentarii. Mai mult, cea mai buna solutie este folosirea
echipamentului mobil cu tensiune securizata.

vi. Daca folosirea unei scule electrice in mediu umed este de neevitat, folositi
o sursa cu protectie la scurt circuit.Folosirea acestei surse reduce riscul
electrocutaii.
c. Siguranta personala
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i.

Stati alert, acordati atentie la ce lucrati si folositi bunul simt cand operati
cu sculele electrice. Nu folositi o scula electrica daca sunteti obosit sau sub
influenta drogurilor, a alcolului sau a medicamentelor. O simpla distragere
in timpul operarii cu scula electrica poate cauza rani serioase.

ii.

Folositi echipamentul de protectie personala. Intotdeauna sa va protejati
ochii. Echipamente de protectie ca masca de praf, pantofi anti alunecare,
casca tare, dopuri de urechi vor reduce riscul ranirii personale.

iii.

Preveniti pornirile intamplatoare ale sculelor. Asigurati-va ca pozitia
comutatorului este pe “oprit” inainte de conectarea la priza / sursa de
baterii, ridicare sau mutare. Mutarea sculelor cu degetul apasat pe butonul
de pornire tip tragaci sau butonul in pozitia pornit sporeste pericolul de
accidentare.

iv.

Inlaturati orice tip de cheie de reglaj inainte de a trece comutatorul pe
pozitia “pornit”. O cheie ramasa atasata de un cap rotativ al unei scule
electrice poate rezulta intr-o ranire.

v.

Nu va intindeti peste limita de siguranta. Pastrati o pozitie corecta si ferma
in picioare. Aceste detalii va dau un control mai bun al sculei electrice in
situatii neasteptate.

vi.

Purtati imbracaminte corespunzatoare. Nu purtati imbracaminte lejera sau
bijuterii. Pastrati parul, imbracamintea si manusile la distanta de partile
rotative. Imbracamintea lejera, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse in
componentele aflate in miscare.

vii. Daca dispozitivele sunt prevazute cu modul de extragere a prafului si
facilitati de colectare, asigurati-va ca sunt conectate corespunzator.
Colectarea prafului reduce pericolele legate de praf..
d. Folosire si ingrijire
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i.

Nu fortati o scula electrica. Folositi scula corecta pentru indeplinirea
sarcinilor. Scula aleasa corect va indeplini sarcina mai bine si mai in
siguranta considerand parametrii la care a fost proiectata.

ii.

Nu folositi o scula electrica daca comutatorul nu functioneaza in pozitia
“oprit” sau “pornit”. Orice scula care nu poate fi controlata prin comutator
este periculoasa si trebuie reparata.

iii.

Deconectati conectorul din priza si/sau baterie al sculei inainte de a face
reglaje, schimbari de accesorii sau depozitare. Aceste masuri reduc
pornirea accidentala a sculei.

iv.

Depozitati sculele care nu le mai folositi si nu permiteti personalului
nefamiliarizat cu scula/instructiunile de folosire sa o foloseasca. Sculele
electrice sunt periculoase in mainile personalului
nescolarizat/neindemanat.

v.

Faceti mentenanta sculelor. Verificati nealinierile sau indoiturile partilor in
miscare, ruperea componentelor sau orice alte aspecte care afecteaza
functionarea sculei. Daca exista avarii, asigurati remedierea lor inainte de
flosinta. Multe accidente sunt cauzate de mentenanta necorespunzatoare
a sculelor.

vi.

Pastrati sculele de taiat ascutite si curate. Sculele de taiat mentinute
corespunzator cu margini ascutite sunt mai putin probabil sa agate si sunt
mai usor de controlat.

vii. Folositi scula electrica, accesoriile, terminatiile(bitii), etc. in concordanta cu
aceste instructiuni, tinand cont de conditiile de lucru. Folosirea sculelor
electrice pentru alte operatii decat cele pentru care sunt proiectate poate
rezulta in situatii periculoase.
1.2. Reguli de siguranta specifice (ciocan hidraulic)
a. Folositi protectie pentru urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea
auzului.
b. Folositi manerele auxiliare ale sculei daca exista.Pierderea controlului poate cauza
rani grave.
c. Tineti sculele electrice de suprafetele de prindere izolate cand executati operatii in
care scula poate ajunge in contact cu fire ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Accesoriile de taiat care ajung in contact cu un fir sub tensiune pot cauza partile
metalice ale sculei sa conduca tensiunea mai departe si pot transmite socul electric
operatorului.
d. Folositi un detector de metale pentru a determina daca exista gaz sau tevi de apa
ascunse in zona de lucru sau contactati furnizorul local de servicii pentru asistenta
inainte de inceperea lucrului. Lovirea sau taierea unei tevi de gaz vor rezulta in
explozie. Apa care ajunge in contact cu scula electrica cauzeaza electrocutare.
e. Purtati intotdeauna ochelari de protectie cand folositi aceasta scula. Folositi o
masca de praf la operatiile care produc praf. Ochelarii de protectie vor ajuta la
devierea fragmentelor de metal care pot fi aruncate inspre ochii dumneavoastra.
Praful sau gazele generate de materialul taiat (tevi izolate cu asbest, radon...) pot
cauza dificultati de respiratie.
f.

Folositi manusi moi si groase si limitati timpul de expunere prin acordarea pauzelor
de odihna frecvente. Vibratia cauzata de ciocan poate fi daunatoare mainilor sau
bratelor dumneavoastra.

g. Nu folositi biti sau accesorii uzate sau deteriorate. Bitii deteriorati sau tociti au o
tendinta mai mare de a se agata in piesa ce o prelucrati.
h. Intotdeauna folositi ambele manere pentru un control maxim al ciocanului. Nu
incercati niciodata sa lucrati folosind o singura mana. Aceasra scula dezvolta forte
intense de percutie in timpul folosirii si puteti pierde controlul daca folositi o
singura mana.
i.

Pozitionati-va astfel incat sa nu fiti prins intre ciocan/maner si un perete. Daca bit-ul
se blocheaza in piesa prelucrata , reactia sculei va poate strivi un brat sau picior.

j.

Nu loviti bit-ul cu un ciocan de mana sau baros cand incercati sa dislocati un bit
blocat. Bucati de metal pot sari si lovi persoanele din imprejur .

k. Nu lasati scula din mana daca motorul este inca in miscare. La scoaterea bit-ului din
scula,evitati contactul cu pielea si folositi manusi de protectie corespunzatoare la

103

apucarea unui bit sau accesoriu. Accesoriile pot fi fierbinti dupa o perioada de lucru
indelungata.

2. Aptitudini practice
Verificati si interactionati cu animatiile AR legate de montarea si demontarea accesoriilor.
Apoi puteti incerca cu scula reala.
2.1. Lucrul cu o scula specifica (ciocan hidraulic)
1. Pentru cea mai buna penetrare a betonului, aplicati pe scula o presiune constanta,
dar nu folositi forta excesiva pentru ca aceasta va scadea eficienta sculei.
2. Toate ciocanele au nevoie de o scurta perioada de incalzire. Depinzand de
temperatura ambianta, acest timp variaza intre 15 secunde (90˚F) la 2
minute(32˚F).
3. Un ciocan nou are nevoie de o perioada de rodaj inainte de a atinge performanta
maxima. Aceasta perioada poate dura pana la 5 ore.
4. Un ciocan electric este posibil sa fie cea mai scumpa scula portabila de pe santier.
Timpul lung de uzura si eficienta lui justifica pe deplin costurile. Este nevoie ca
accesoriile sa fie ascutite si ca instalatiile de aerisire sa functionezeca ca operatia sa
fie eficienta. Stabiliti si urmati un plan de mentenanta.
2.2. Mentenanta

1. Ungerea sculei
Este recomandat ca sculele ce au cutie de viteza sa fie unse cu un lubrifiant
special de fiecare data cand se schimba o perie.

2. Periile din carbon
Periile si comutatorul din scula dumneavoastra au fost proiectate sa
functioneze ore indelungate. Pentru a mentine o eficienta ridicata a
motorului, periile trebuie verificata o data la 2-6 luni.

3. Rulmenti
Rulmentii care devin zgomotosi (datorita incarcarii prea mari sau
materialului prea abraziv care este taiat) trebuie inlocuit imediat pentru a
evita supraincalzirea sau defectarea motorului.

4. Curatare
Pentru evitarea accidentelor, intotdeauna deconectati scula de la sursa
de curent inainte de a executa activitati de mentenanta sau curatire.
Metoda cea mai eficienta de curatire este folosirea aerului comprimat.
Purtati intotdeauna ochelari de protectie cand folositi aerul comprimat.
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Gaurile de ventilatie si comutatoarele trebuie mentinute curate si fara
corpuri straine in interior. Nu incercati curatirea prin introducerea de
obiecte ascutite in fante.

Exerseaza-ti aptitudinile

Luati in considerare acest material
de suport.

Folositi AR pentru exersarea
schimbarii accesoriilor.

Evaluare
Insusirea acestor cunostinte este realizata daca studentul intelege regulile de siguranta si finalizeaza
exercitiul propus in mod corect.
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Exercitiu
1. INSTALAREA ACCESORIILOR
i. Curățați partea de prindere a accesoriilor(dălta, spiț etc) de resturi de
materile cu ulei sau materile degresante
ii. Împingeți accespriul utilizat în mandrină prin apăsare până se aude
autoblocarea acestuia
iii. Trageți de accesoriu pentru a fi siguri de buna fixare a acestuia

iv.

Notă: Capacitatea maximă a
rotopercutorului se obține prin
utilizarea de accesorii fără defecte și
ascuțite.
“Costul”
pentru
men’inerea accesoriilor ascuțite și
fără defecte este mai mare decât
“timpul salvat” atunci când utilizezi
scule cu accesorii ascuțite

2. DEMONTAREA ACCESORIILOR
i. Accesoriile pot fi fierbinți după utilizare
ii. Evitați contactul pielii cu acestea prin utiliyarea de mănușii și echipament
de protecție
iii. Pentru demontarea ccesoriilor împingenți mansonul de blocare al
mandrinei, împingeți și
trageți accesoriul afară.
Toate accesoriile trebuie
șterse și curățate după
demontare (Fig.2)

SOLUȚII
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LO16. Tehnologii noi aplicate la renovari si intretinere
Introducere
In ceea ce priveste procesul de mentenanta si renovare in sectorul constructiilor, izolarea fonica este
un factor important in relatie cu comfortul acustic.Mai mult, izolatia termica este la fel de importanta
in special in procesele de reabilitare energetica, ce au ca tinta obtinerea certificarii energetice, un
element deosebit de important ce vizeaza piata imobiliara.

Descriere
Exista mai multe metode folosite pentru dobandirea acestor cunostinte, de exemplu scule/procese
legate de aplicarea izolarii termice la pereti sau acoperisuri.
Rezultatul invatarii va include urmatoarele elemente:
1. Cunostinte generale legate de izolarea termica
2. Cunostinte despre diferitele tipuri de izolatie termica si scopul lor
3. Cum se aplica izolatia termica pe acoperisuri
4. Cum se aplica izolatia termica pe pereti

Obiective
Asimilarea cunostintelor de baza despre tehnologii noi, materiale si legatura dintre protectia termica,
consumul de energie si protectia climatului. Invatarea efectelor izolarii termice:
 A invata cum se alege si aplica izolatia potrivita pentru acoperis
 A invata cum se alege si aplica izolatia potrivita pentru pereti

Conţinut
1. Cunostinte:
1.1. Impactul izolatiei termice asupra consumului de energie a unei case.
Protejarea mediului si consumul de energie in casele noastre
In Europa intre 25% si 35% din consumul de energie este datorat incalzirii cladirilor. De fiecare data
cand aprindeti lumina, porniti incalzirea ,fie ambientala, a apei, sau gatit, folositi un dispozitiv ce
consuma electricitate sau gaz, si consumati energie. Sursele de energie sunt petrolul, carbunele, gazul
sau electricitatea. Folosirea acestor resurse energetice cauzeaza poluarea aerului si emisii de CO2 in
atmosfera care la randul lor inrautatesc conditiile climatice si conditiile atmosferice.
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Putem avea cu totii “partea noastra” in reducerea consumului de energie in casele noastre, astfel
reducand impactul asupra mediului..

Cum se face? Putem incepe chiar cu casele noastre!

Imaginea 1

Priviti casa! Pe unde se pierde toata energia?
Majoritatea energiei o folosim pentru incalzirea casei.
Energia se pierde pe mai multe canale.
Principalele doua canale sunt: peretii exteriori cu pierdere de 35% si acoperisul cu 25% pierdere. Iata
ca, aproape 60% din energie se pierde prin pereti si acoperis. Ceva trebuie facut!!

Cum putem reduce consumul de energie?
Daca aplicam izolarea termica, o mare parte din procentajul a energiei scazute scade..
Ganditi-va! Cu cat este mai buna izolatia unei cladiri, cu atat este mai mic consumul de energie (gaz
pentru incalzire / ulei pentru incalzire / electricitate pentru incalzire) si cu atat mai mic este nivelul
de poluare in casele noastre.
Urmatoarea imagine arata diferite tipuri de case si consumul lor energetic. Arata, fulgerator, cat de
importanta este izolatia termica ca parte a cladirilor performante energetic.
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Imaginea
2

Ce ai invatat pana acum?

Prin imbunatatirea izolatiei termice, poti sa:

- Reduci incalzirea si costurile energiei!
- Reduci consumul de energie!
- Reduci gradul de poluare!

Imaginea 3

Un experiment ajutator pentru a vedea cum functioneaza:
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Blocul de gheata in cutia izolata
Construiti o cutie mica din lemn. Acoperiti toate suprafetele interioare cu izolatie termica (grosime
nu mai mica de 10cm) si plasati un cub de gheata mare in interior (5-6 litri).Verificati cutia dupa o
saptamana si priviti cata gheata s-a topit. Daca a fost construita corect, cubul de gheata a remas in
mare la aceeasi dimensiune si forma.

Imaginea 4

1.2. Tiurile de material izolant si scopul lor.
Izolatia pentru acoperis

La o casa ne-izolata,in medie, cel putin 25% din pierderile de energie (pana la 60% in casele
vechi) se pierd prin acoperis.
Imaginea de mai jos arata o constructie tipica a unui acoperis izolat:
De la exterior la interior:
Tigle –strat de protectie impotriva vantului si a ploii – intre capriori este izolatie – izolatie
suplimentare sub izolatia dintre capriori – strat izolator pentru aburi/vapori – contructie
uscata..
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Imaginea 5

Ceam mai buna metoda de a izola un acoperis este din interior.Chiar daca lucrati la o casa
noua construita sau incepeti un proces de renovare/reabilitare, cea mai buna metoda este sa
izolati in interior..
2. Puneti cunostintele in practica:
2.1. Priviti, pas cu pas, cum se aplica izolatia pe interior:

NOTA: ca exemplu vom folosi pentru izolatie vata minerala. In general, procesul de izolare
este aproape identic pentru toate tipurile de izolatie cu fibre (fibra de lemn, fibra de piatra,
etc.). Noua tehnologie aplicata tratarii materialelor genereaza izolatii noi ce pot avea
aplicatii diferite.
1. Pasul 1: alegeti un material si calculati cantitatea necesara.Exista o multitudine de
materiale disponibile: vata de piatra, fibre minerale, fibre de lemn sau lana de oaie. Acordati
atentie intregului sistem de izolare,stratului izolator pentru aburi, banda adeziva,lipici, etc.
Urmati recomandarile fabricantului si verificati indicatiile manualului. Este recomandat sa nu
amestecati produse diferite.
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Imaginea 6

2. Pasul 2:masurati distanta intre capriori si taiati izolatia la dimensiunea potrivita. Folositi
unelte potrivite pentru a avea precizie la lucrare. Acordati atentie sigurantei si sanatatii
dumneavoastra. Fiti precaut.

Imaginea 7

3. Pasul 3: aplicati izolatia intre capriori si presati-o bine. Nu trebuie sa ramana spatii goale
intre fasiile de izolatie sau intre izolatie si capriori.

Imaginea 8

4. Pasul 4: Dupa aplicarea izolatiei cu vata, se aplica stratul izolator pentru aburi. Lucrati cu
precizie! Evitati pagubele si aplicati pe golurile/taieturile in stratul izolator pentru aburi,
banda izolatoare! Fixati marginile barierei contra vaporilor de pereti si coș folosind lipici. Este
important ca bariera contra vaporilor sa fie aplicat in intregime si sa acopere complet
izolatia, fara sa ramana spatii libere! Trebuie sa lucrati foarte precis la imbinarile dintre
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pereti, cos si conducte. Stratul izolator pentru aburi nu trebuie niciodata sa fie inlaturat sau
fisurat, altfel pot aparea probleme de umiditate si mucegai.

Imaginea9

5.Pasul 5 (optional): daca izolatia aplicata intre capriori nu aduce rezultatele dorite, puteti
aplica un strat aditional sub capriori.Acesta va fi aplicat pe orizontala. Veti avea nevoie de
fasii de material izolant, mai mici in grosime. Pentru a fixa izolatia, veti avea nevoie de sipci
de lemn de aceeasi grosime.Dupa aplicarea sipcilor, puteti aplica izolatia.

Imaginea 10

6. Pasul 6: Se finalizeaza lucrarea prin aplicarea unui strat de ghips carton sau de placi de
lemn care mai tarziu poate fi vopsite sau tapetate.
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Imaginea 11

Dimensiunea izolatiei dintre capriori depinde de dimensiunea capriorilor; de exemplu un
caprior de 12cm necesita 12cm de izolatie. Daca aveti nevoie de mai mult, sau vreti sa
suplimentati izolatia, puteti aplica izolatie suplimentara capriorilor pe verticala (see step 5).
Unele case au din constructie mici cavitati in acoperis si acest fapt poate complica
retehnologizarea ulterioara a izolatiei casei.
Izolarea peretelui

Pana la 25% din caldura unei case neizolate este pierduta prin pereti. Odata izolat
acoperisul/ tavanul, pot fi izolati peretii.
Izolarea peretilor se face la constructiile existente prin:
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•

Fixarea izolatiei pe exteriorul peretelui, construit din caramida sau boltari. Se aplica
ulterior un strat protector pentru izolatie prin placare (de exemplu,lemn sau fasii de
metal). Acesta este cel mai intalnit mod de izolare al peretilor.

•

Fixarea izolatiei pe interiorul peretelui. Aceasta modalitate nu este des intalnita si
trebuie verificata daca este posibil de un expert, pentru a preveni aparitia umiditaii
sau a mucegaiului pe interior. Aceasta izolatie trebuie de asemenea acoperita de un
strat de tencuiala sau ghips.

Tipuri de izolatii aplicate pe exteriorul peretilor din caramida

Imaginea 12

Cand vorbim de izolatia exterioara,oamenii deseori se refera la “sisteme compuse de izolare
termica”. Exista diferite sisteme pe piata care folosesc diferite feluri de izolatie:
polistiren, vara mineara sau de piatra,sau fibra lemnoasa.
Urmatoarea procedura “pas cu pas” face referire la modul de aplicarea al izolatiei exterioare
al unui sistem tipic cu mortar,izolatie,plasa si finisarea cu ipsos.
2.2. Cum se aplica izolatia exterioare pe un perete de caramida:

NOTA : se foloseste ca exemplu izolatia cu polistiren. In general se foloseste aceeasi tip de
procedura pentru toate izolatiile cu fibre (minerale, lemn, piatra, etc.). Pentru aplicare, este foarte
important de a utiliza un sistem compozit de izolare termică al unui fabricant pentru a evita
pagubele si a avea o garantie mai buna a lucrarii.
1. Pasul 1: alegeti un sistem si calculati cantitatile de material, scule si unelte necesare.

115

2. Pasul 2: Verificati suprafata si remediati defectele evidente. Then, apply inveliusul de
suprafata.

Imaginea 13

3. Pasul 3: fixati sina de baza cu dibluri. Verificati inaltimea si paralelitatea cu solul.

Imaginea 14

4. Pasul 4:fixati placile izolatoare cu adeziv. Fixati placile si cu dibluri. Aveti grija ca sa nu
existe adeziv intre placi.Verificati daca suprafata este plana si neteda.

Imaginea 15

5. Pasul 5: Fixati placile cu dibluri. Folositi o scula de gaurit potrivita. Dupa fixarea diblurilor,
verificati suprafata.Urmati indicatiile producatorului legate de lungimea, pozitia si numarul
diblurilor..
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Imaginea 16

6. Pasul 6: Aplicati plasa peste polistiren. Incepeti cu marginile geamurile si colturile. Apio,
aplicati mortar peste placile izolante si fixati plasa. Plasa este importanta si are rolul de a
evita fisuri in suprafata finisata.

Imaginea 17

7. Pasul 7: preparati grundul de baza pentru finisare si tencuiala.

8. Step: aplicati stratul final de tencuiala.
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Imaginea 18

Exerseaza-ti aptitudinile
Considerati caracteristicile diferite ale
izolatiei mai groase sau mai subtiri.
Mai intai ganditi-va la o casa fara
izolatie. Apoi, incercati cu diferite
materiale si tehnici izolante.
Aratati efectul izolarii la macheta
3D

Evaluare
-

Intrebari legate de diferitele tipuri de izolatie. Intai prezentati tipurile de izolatie apoi lasati
studentul sa le asocieze cu partile corespunzatoare ale casei. Motivati asocierea! Cum ati
aplica dumneavoastra asocierea?

-

Folositi aplicatii interactive pentru a calcula izolatiile cladirilor. Testati-va gandirea..

-

Intrebari legate de aplicarea izolatiei pe acoperisuri. Explicati ordinea in care se aplica
diferitele straturi de izolatie.

-

Intrebari legate de aplicarea corecta a izolatiei pe pereti.

Pentru a evalua dobandirea acestor cunostinte puteti face urmatorul exercitiu:
-

Imagine animata a unui acoperis: asezati partile individuale ale izolatiei in pozitia
corecta.

-

Imagine animata a unui perete cu izolatie exterioara: indicati pasii corecti de aplicare
a izolatiei.

Exercitiu
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1. Testati gandirea. Acoperis: aplicarea pas cu pas a izolatiei in ordinea corecta / secvente
(detalii animate de constructie).
SOLUTII
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L17. Termografie
Introducere
Reducerea consumului energetic si a emisiilor de dioxid de carbon CO2 au importanta tot mai mare
pe plan mondial. Un pas important in Europa este imbunatatirea structurii exteriaore si a
suprafetei cladirilor, pentru reducerea consumului de energie.
Exista metode diferite de a afla cat de performanta este izolatia unei case. O metoda usoara este
verificarea termografica a cladirii.
Cum se poate realiza? Culorile speciale indica in imaginea termografica suprafetele calde si
suprafetele reci . Pot arata unde cladirea este bine izolata sau unde pierde caldura, respectiv
energie.

Descriere
Cunostinte despre aplicatiile camerelor termografice. Acestea sunt compuse din elementele urmatoare:
1. Cunostinte generale despre termografie
2. Cunostinte despre camerele termografice
3. Cum se foloseste o camera termografica
4. Aplicatiile camerelor termografice in constructii.

Obiectiv:
Scopul: Intelegerea modului de folosire a camerei termografice.
1. Insusirea cunostintelor legate de culorile specifice indicate de camera termografica.
2. Insusirea cunostintelor legate de utilitatea acestei scule in domeniul constructiilor, reabilitarilor,
unde se urmareste reducerea consumului de energie.
3. Insusirea cunostintelor legate de modul de folosire a camerei termografice

Conţinut
1. Cunostinte:
1.1 Impactul izolatiei asupra consumului de energie a unei case.
Cunostinte de baza legate de camera termografica Ce este o camera termografica?
O camera termografica va permite sa observati indirect temperatura suprafetelor la oameni, fiinte vii, si
constructii (case sau cladiri).
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Imaginea 1

Camera termografica, denumita si camera de luat vederi termice , masoara temperatura suprafetelor
folosind tehnologie infrarosu. Ea reda o imagine aratand diferentele de temperatura ale unei
suprafete. Camera de luat vederi termice furnizeaza o verificare a temperaturii obiectului catre care o
indreptati. Ne este nevoie sa masurati temperatura in diferite puncte ale obiectului; este un obiect
nedistructiv si prietenos cu mediul inconjurator.
Camera reda o imagine speciala a suprafetei la care va uitati. In acest caz reda diferentele de
temperatura ale suprafetei unei case. Poate arata partile casei care pierd caldura/energie datorita
lipsei izolatiei sau a straturilor mai subtiri de izolatie pe pereti, acoperis, ferestre, etc.
Ce vad camerele de luat vederi termice?
Camerele de luat vederi termice nu vad temperatura. Acestea capteaza in infrarosu transferul de
energie de la un obiect la mediul sau inconjurator si produc in timp real imagini intr-o paleta de culori
unde obiectele mai calde apar mai luminate si obiectele mai reci apar intunecate. Energia infrarosie
este generata de vibratia atomilor si a moleculelor si se comporta similar cu lumina vizibila care poate
fi reflectata, refractata, absorbita sau emisa. Cu cat acesti atomi sau molecule se misca mai mult, cu
atat este mai ridicata temperatura obiectului.

Imaginea 2

Cum functioneaza?
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O camera de luat vederi termice inregistraza intensitatea radiatiei in partea infrarosie a spectrului
electromagnetic si o converteste intr-o imagine vizibila.

Imaginea 4

Sir William Herschel a descoperit radiatia in infrarosu in anul 1800.

Imaginea 3

Ce este infrarosul?
Ochii nostri sunt senzori conceputi pentru a detecta radiatia electromagnetica in spectrul vizibil
al luminii. Toate celelalte forme ale radiatiei electromagnetice, ca infrarosul, sunt invizibile
ochiului uman.
Existenta infrarosului a fost descoperita in 1800 de stronomul Sir Frederick William Herschel.
Avand o curiozitate pe tema diferentei termice intre lumini de diferite culori, el a redirectionat
lumina soarelui printr-o prisma de sticla pentru a crea un spectru si ulterior a masurat
temperatura fiecarei culori. El a constatat ca temperaturile culorilor au crescut de la partea
violeta catre partea rosie a spectrului.
Dupa observarea acestui sablon, Herschel a decis sa masoare temperatura imediat urmatoare
portiunii rosii a spectrului rosu, intr-o zona unde lumina soarelui nu a avut acces. Spre
surprinderea lui, a descoperit ca aceasta zona avea cea mai ridicata temperatura..
Radiatia infrarosie se situeaza intre portiunea vizibila si cea a microundelor in spectrul
electromagnetic. Sursa primara a radiatiei infrarosii este caldura sau radiatia termica. Orice
obiect care are o temperatura peste 0 absolut (-273.15 grade Celsius sau 0 Kelvin) emite radiatii
in zona infrarosie. Chiar si obiectele care le credem foarte reci, ca si cuburile de gheata, emit
radiatii infrarosii.
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Camera de luat vederi termice
Energia infrarosie (A) degajata de un obiect este focalizata de lentila (B) spre un detector de
infrarosu (C). Detectorul trimite informatia unui senzor electronic (D) pentru procesarea de
imagine. Intrefata electronica traduce datele provenite de la detector intr-o imagine (E) care
poate fi vizualizata in vizor, pe un monitor standard sau pe ecran LCD.

Imaginea 5

Termografia infrarosu este arta transformarii unei imagini in infrarosu, fapt ce permite ca valori
ale temperaturii sa fie citite de pe acea imagine. Fiecare pixel din imaginea radiometrica este de
fapt o masura a temperaturii. Pentru a realiza acest lucru, in camera radiometrica sunt
incorporati algoritmi complexi.
Camerele cu imagine termica devin o unealta comuna in industria verificarii caselor , unde sunt
folosite la verificarea performantei cladirilor in comparatie cu specificatiile proiectantului,
pentru a determina conditia izolatiei, identificarea pierderilor, verificarea structurii constructiei
si a zonelor umede. Desigur, acestea nu sunt singurele aplicatii ale camerei. Scopul lor este
limitat doar de imaginatia utilizatorului. Destinatia primara a camerelor cu infrarosu este
identificarea modelelor termice, gasirea unui obiect sau diagnosticarea unei probleme, ca
izolatia de proasta calitate a unei locuinte sau supraincarcarea unui circuit electric.
Ca exemple aditionale ale aplicatiei camerei sunt:
•
•
•
•
•
•
•
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Inspectii electrice subterane
Pierderea caldurii si energiei termice la cladiri
Localizarea firelor si conductelor care emit caldura
Localizarea suprafetelor suspecte de mucegai
Detectarea pierderilor la cladirile cu acoperis plat
Detectarea modelelor termice la tubulatura cazanelor
Inspectii mecanice ale rulmentilor

Caracteristici ale camerelor cu imagine termica
Camera cu imagine termica este capabila sa salveze imaginea termica pe memoria interna sau
pe un card de memorie, depinzand de dotarile camerei. Odata ce utilizatorul termina de facut
fotografiile, acestea pot vi vizualizate sau editate pe camera sau descarcate pe un PC unde
imaginile pot fi redimensionate dupa preferinte cu software-ul particular camerei. La cumparare,
camerele termice pot avea un minim de dotari care vor citi doar temperatura in locul fixat de
tinta de pe ecran, pe cand alte camere permit utilizatorului sa selecteze mai multe tinte mobile
si sa compare temperaturile intre acestea sau sa vizualizeze pe ecran chenarul care indica
temperata cea mai inalta, mica si medie. Aceste camere vor avea o multitudine de palete de
culori, ca negru,alb, metalizat sau curcubeu care pot fi selectate de utilizator. Paleta metalizata
este cea mai utilizata de inspectorii de cladiri. Paletele alb/negru ajuta la identificarea pe o
imagine, iar paleta curcubeu are cea mai buna sensibilitate termica la afisarea diferentelor de
temperatura. Mai jos se pot vedea cateva exemple ale paletelor de culori.

Imaginea 6

Ce semnificatie au detaliile?

1.2 Scopul diferitelor izolatii termice.
Defectele si scurgerile la izolatii
Imagine termică este un instrument remarcabil de a localiza defectele la cladiri ca locurile unde
lipseste sau aceasta este dezlipita.
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Imaginea 7

Cladirea este mai calda in interior. Este o constructie de tip sendvici, beton - izolatie - beton. O
portiune de izolatie lipseste si aceasta nu este vizibila din interior sau exterior. Aici imaginea
termica aduce la iveala detalii imposibil de surprins de ochiul uman.

Imaginea 8

Constructie din cadre metalice. Multe sectiuni au izolatia lipsa dezvaluire facuta de culorile mai
calde.

Imaginea 9

Acoperis de sticla deasupra atrium-ului. Este etans dar nu ermetic. Aerul cald scapa datorita presiunii mai
mari din interior. Solutia este inchiderea ermetica a acoperisului..

2. Aptitudini practice:
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Arată efectul de izolare termică la o casă exemplara. Acest rezultat de învățare este
complementar cu alte: LO_13 Punti termice de exemplu, dar, în același timp este util în
aproape toate celelalte rezultate ale învățării tematice și special pentru a arăta
cunoștințele aplicate in practica.
Detectarea scurgerilor de aer
Scurgerile de aer duc la un consum mai mare de energie și poate provoca de multe ori probleme
cu sistemul de ventilație. Scurgerile de aer pot duce la condens în construcție care, la rândul său,
poate provoca un climate interior sărac. Pentru a detecta pierderi de aer cu un aparat de
fotografiat termic o diferență de temperatură și o diferență de presiune sunt necesare.
Pentru a detecta scurgeri de aer cu un aparat de fotografiat termic este necesara existenta unei
diferente de temperatură și de presiune.
Cu un aparat de fotografiat termic ai detecta tiparele caracteristice care apar atunci când aerul
rece trece printr-o scurgere în construcție, acopera o suprafață și o răcește. Inspecția termică
ar trebui să aibă loc întotdeauna pe partea de construcție cu presiune negativa. Scurgeri de aer
sunt adesea detectate cu ajutorul metodei de presurizare adesea menționată ca testul "Usa
suflanta". Mai multe informații despre testele de "Usi suflante" pot fi găsite în continuare în
această broșură.

Imagine prezinta pierderi de aer între tavan și fereastra. Imaginea 10
Detectarea umezelii
Daunele de la umiditate sunt cea mai comuna forma de deteriorare pentru o clădire. Scurgerile
de aer pot provoca formarea condensului în interiorul zidurilor, pardoselilor, sau tavanelor.
Izolatiei umede ii ia o lungă perioadă de timp să se usuce și devine o locație excelentă pentru
mucegai și ciuperci.
Scanarea cu un aparat de fotografiat termic de imagine poate localiza umiditatea care creează
un mediu conductor la mucegai. S-ar putea mirosi prezența sa, dar nu se știe de unde se
formează. Un studiu termic va determina unde sunt situate zonele umede, care pot duce la
mucegai grav care poate duce la probleme de sănătate.
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Imaginea 11. Infiltrarea de umiditatii în pardosea, imposibil de a vazut cu ochiul uman, dar în mod

clar vizibil pe imaginea termică.

Umiditatea poate fi dificila la fața locului și trucul este de a face construcția sa isi schimbe
temperatura. Va fi atunci în mod clar cum materiale cu umiditate schimba temperatura mult
mai lent decât materialele uscate. Pe cand alte metode masoara doar temperatura într-un
singur loc, camerele de luat vederi termice pot scana o intreaga zona rapid.

Imaginea 12

Imagini termice luate aceluiași plafon. In imaginea din stânga temperatura camerei a fost
schimbat rapid prin încălzirea camerei, ceea ce face clara umezeala.

Exerseaza-ti aptitudinile
Luând în considerare caracteristicile
diferite, mai mari sau mai mici, ale
izolației termice la o casa. În primul
rând o casă fără nici o izolatie și
imaginea izolației în scara de culori
infraroșu, și după o imagine nouă cu
izolație bună și aceeași imagine cu
diferențele dintre una și cealalta.
Arată efectul de izolare termică într-o
casă 3D.
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Evaluare:
- Bază: Întrebări pentru părți izolate termic ale clădirilor: Afișează o clădire, o singură
casă și cursantul trebuie să prezinte pierderile energetice tipice ale suprafețelor.
- Întrebări: Cum sa îmbunătățesti protecția energetică a unei clădiri. Cum sa reduci
pierderile energetice la care parte a unei case?
- Întrebări: Care sunt cele mai importante aspecte ale utilizării unui aparat de fotografiat
termografic în mod corect?
-

Arata diferite imagini termografice și arată posibile probleme energetice, etc.

Exercitiu
- Întrebare cu mai multe raspunsuri în ceea ce privește: imagini în
infraroșu, termice, etc.
- Trageți și plasați pe test: ce imaginea termografică.
- Părți animate de clădiri: cursantul trebuie să detecteze și să marcheze
părțile problematice ale clădirii cum ar fi pierderile de căldură,
probleme de umiditate Multiple choice question concerning: infrared,
thermal images, etc
SOLUTIIS
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SOLUTII
SOLUTIA EXERCITIULUI LO2:
3 / 0,15 = distanta orizontala 20 meteri
Calcularea distanței (distanței orizontală) necesara pentru o rampă, ținând cont panta și distanța
verticală pentru a evita distanța verticală propusa, cu o rampă.
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SOLUTIA EXERCITIULUI LO3
SOLUTIA 1:
În acest caz, cele două valori ale lui A și B sunt cunoscute, A) 2 dormitoare și B) 8 litri. Valoarea lui
X este de asemenea cunoscuta (5 dormitoare), iar valoarea care lipsește este cea a Y (numărul de
litri), prin urmare:

2 camere  8 litri
8 litri x 5 camere

Y=
5 camere Y litri

SOLUTION 2:
Ciment
1 m2 4kg
15 m2 X (kg de ciment)
X= 15*4/1= 60KG (CIMENT)

Nisip
1 m2 5litri
15 m2 X (litri de nisip)
X= 15*5/1= 75 LITRI (NISIP)

Pietris
1 m2 8 litri
15 m2 X (litri de pietris)
X= 15*8/1= 120 (PIETRIS)
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2 rooms = 20 litri

SOLUTIA EXERCITIULUI LO4:
SOLUTIA 1
Desenați un hexagon ca cel prezentat în film. Folosiți numai un creion, un metru și o sfoara.

SOLUTION 2
Scrie denumirea urmatoarelor forme geometrice:

SOLUTIE: PENTAGON

SOLUTIE: HEXAGON

SOLUTIE: TRIUNGHI

SOLUTIE: TRIUNGHI
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SOLUTIE: TRIUNGHI

SOLUTIE: TRIUNGHI

SOLUTIE: PATRAT

SOLUTIE: DREPTUNGHI

SOLUTIE: ROMBUL

SOLUTIE: TRAPEZ

SOLUTIE: TRAPEZ

SOLUTIE: TRAPEZ
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SOLUTIA EXERCITIULUI LO5:
SOLUTION 1
Vă rugăm să indicați greutatea specifică exprimată în kilograme pentru următoarele materiale:
MATERIAL

Kg/dm3

Apa distilata

1

Beton

2,20

Fier

7,80

aluminiu

2,60

Plumb

11,39

SOLUTION 2
Urmand exemplul sau folosind diagrama, soluția ar fi:
SUPRAFATA PODELEI= 6 x 15 = 90 m2.
VOLUMUL MORTARULUI= 90 x 0,06 = 5.400 l.
NISIP:

8/11 x 5.400 l = 3.927 l

VAR HIDRATAT:

2/11 x 5.400 l = 982 l.

CIMENT PORTLAND:

1/11 x 5.400 l = 491 l

133

SOLUTIA EXERCITIULUI LO6:
SOLUTIA 1

MATERIAL
CLASIFICARE DE LA
CEL MAI BUN LA CEL
MAI RAU

REZISTENTA LA FOC

Caramida

1°

Materialul nu arde și nu se prabuseste brusc;
structura de rezistenta este, de asemenea,
rezistenta la temperaturi ridicate, deoarece
cărămizile sunt derivate din procesele care
implică coacere la temperaturi ridicate. În
structurile mai recent construite , podelele și
scările sunt realizate din beton și zidăriile și
structurile de rezistenta nu sunt afectate de
expansiunea termica a otelului (de fapt, în
aceste structuri, oțelul este în margini) care nu
sunt supuse stresului ca si grinzile din beton
armat
Beton armat

2°
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Materialul nu arde și nu se prabusesste brusc;
structura de rezistenta este, de asemenea,
rezistenta la temperaturi ridicate ca si la
structurile de piatră. Etajele si acoperisurile
sunt realizate din structuri de beton și zidărie.
Deoarece grinzile sunt realizate din beton
armat și tijele de armare ale betonului sunt
realizate din oțel, unele prabusiri pot avea loc
în cazul unui incendiu prelungit, datorita
expansiunii barelor de oțel la temperatura
ridicata.

3°

Piatra

Materialul nu arde și nu se prabuseste brusc,
structura de rezistenta este, de asemenea,
rezistenta la temperaturi ridicate, însă
structurile de piatra de multe ori au
acoperișuri, podele și scările din lemn, iar
acestea pot arde și determina prabusiri in
interiorul structurii de rezistenta.

Lemn
Lemnul este un material combustibil, este
necesar a fi protejat pentru a reduce reacția sa
la foc. În ciuda acesteia protectia garanteaza
doar rezistenta la foc doar pentru momentul
evaporarii din structura. In comparatie cu
oțelul, acesta nu se prabuseste brusc; structura
de rezistenta este, de asemenea, rezistenta la
temperaturi ridicate.

4°
Otel

Materialul nu arde, dar dilatarea termică și
înmuierea datorată temperaturii ridicate face
oțelul cel mai rău performant material
împotriva incendiilor și, în special, împotriva
temperaturilor ridicate pe care un incendiu le
poate provoca.

5°
SOLUTIA 2

MATERIAL
CLASIFICARE DE LA
CEL MAI BUN LA CEL
MAI RAU

1°
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Lemn

Rezistenta la cutremure

Structurile sunt rezistente și elastice, structura
absoarbe fluctuațiile. Greutatea redusa a
structurii de rezistenta și numărul de etaje
limitat deasupra nivelului solului face clădirile
foarte sigure și nu există nici un prejudiciu în
interiorul clădirilor.

Caramida

2°
Otel

Structurile sunt rezistente și elastice, ele sunt
de multe ori foarte inalte, cu multe etaje
deasupra nivelului solului . Acest lucru
înseamnă că, chiar dacă structura de rezistenta
este rezistent, este nevoie de multe strategii
pentru a limita daunele și fisurile interne la
finisaje și mobilier din cauza fluctuațiilor mari
care sunt create în timpul cutremurului.

Beton armat

În cazul în care betonul este de bună calitate,
structurile sunt rezistente, poate exista stres din
cauza dispersiei energiei seismice în ambele
joncțiuni ale structurii (rosturi între grinzile
pilon și pardoseli), precum și la elementele de
placare. Prin urmare, chiar dacă structura nu se
prabuseste, reabilitarea după un cutremur este
necesara.

3°
4°
5°
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Dacă este bine construita și consolidata,
structura este rezistenta la acțiunea seismică.
Structuri construite recent sunt concepute
pentru a fi rezistente la cutremure, fara daune
raportate. Aceasta este, de asemenea, datorită
faptului că structurile de zidarie nu sunt foarte
înalte (maxim 2 etaje deasupra nivelului
solului). Pentru structurile mai mari, clasificări
generalizate nu pot fi făcute.

Piatra
Dacă este bine construita și consolidata,
structura este rezistenta la acțiunea seismică.
Volumul mare al structurii de rezistenta
cauzeaza mare presiune asupra clădirii și
stabilitatea etajelor si acoperisului sunt
periclitate și risca să se prăbușească în cazul în
care nu sunt bine consolidate cu tiranți.
Structuri mai vechi nu sunt întotdeauna
realizate cu criterii anti-seismice și sunt mai
sensibile la daune, mai ales dacă nu au fost
luate măsuri de întărire și consolidare.

SOLUTIA EXERCITIILOR LO7
SOLUTIA 1
Utilizați o casa 3D cu caracteristici similare cu cea propusă.
Pentru acest exercitiu și cele următoare, vă rugăm să folosiți o casa cu un acoperiș in doua ape.

Indicati, de asemenea, o trimitere la orientare, ca în grafic:
NORTH

WEST

EAST

SOUTH

În ceea ce privește orientarea geografică, cele două camere pe partea de sus sunt mai reci,
deoarece sunt cu fata la Nord.

137

SOLUTIA 2
Utilizați imaginea casei din exemplul anterior pentru a identifica traiectoria soarelui.

Urmarind calea de o lună sau un an se subliniaza constanta.
De exemplu:
Vara sau lunile iunie-septembrie: cu o linie verticală ce arată calea verticală în raport cu casa.
Iarna sau lunile din noiembrie până în martie: cu o diversiune mare fata de linia orizontală (la
sud).
În cazul unei case cu "un acoperiș in doua ape", rezolvati exercitiul pentru a identifica cel mai
bun loc de pe acoperiș pentru a plasa un panou solar.

Dintre cele patru părți a acoperișului, cea care
este orientata spre sud va fi cea mai potrivită
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO8
SOLUTIA 1
Numarul solului: SOL A
Clasificat dupa:
1. Culoare MARO
2. Miros NU
3. Textura GRANULATIE MARE
4.Constiuent major al solului: PIETRIS
5. Constituenti minori ai solului: NISIP, PULBERE
APROXIMATI . %
Tip / greutate
PIETRIS_ _60
NISIP___ _30
PULBERE___ _10
6. Pentru soluri cu granulatie mare:
Granulatie: BINE GRANULAT
Forma particulei: SEMIROTUND
7. Pentru solurile cu granulatie fina:
Putere de uscare __________
Dilatare __________
Plasticitate __________
Tenacitate __________
8. Conditii de umiditate: USCAT
Clasificare :
Pietris maro, ceva nisip, urme de pulbere, bine granulat, forma emirotunda, uscat
Numarul solului: SOL B
Clasificat dupa:
1. Culoare GRI
2. Miros NU
3. Textura GROSIERA
4. Constituent major al solului: NISIP
5. Constituenti minori ai solului: PIETRIS, PULBERE
Aproximatu %
Tip / greutate
NISIP_______ _80 PULBERE
PIEETRIS_ _15
FPULBERE_______ _5
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6. Pentru solurile cu granulatie mare:
Granulatie SLAB GRANULAT
Forma particulelor ROTUNDA
7. Pentru solurile cu granulatie fina:
Putere de uscare __________
Dilatare __________
Plasticitate __________
Tenacitate __________
8. Conditii de umiditate USCAT
Clasificare :
Nisip gri, putin pietris fin, urme de pulbere granulatie slaba, forma rotunda, uscat
Numarul solului: SOL C
Clasificat dupa:
1. Culoare GRI
2. Miros NU
3. Textua GRANULATIE FINA
4. Constituent major al solului: PULBERE
5. Constituenti minori ai solului: NISIP FIN
Aproximati %
TIP / GREUTATE
PULBERE_____ _95
NISIP FIN _ _30
6. Pentru solurile cu granulatie mare:
Granulatie: __________
Forma particulelor: _______
7. Pentru solurile cu granulatie mica:
Putere de uscare MARE
Dilatarea solului NU
Plasticitate MEDIU
Tenacitate MEDIU
8. Conditii de umiditate: UMED
Clasificare - :
Argilă prăfoasă gri, urme de nisip fin, plasticitate medie, umed, CL
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SOLUTIA 2

Afirmatie

Adevarat Fals

Suprastructura reprezinta toate formele de rezistență
deasupra infrastructurii clădirii care este de ± 0.00 parti

X

Terenul de fundare este baza fundației clădirii

X

Structura terenului de fundare nu este importanta
Clădirile situate la o distanță scurtă una de alta se pot
influența reciproc

X
X

Adâncimea de fundare nu este aleasa în funcție de îngheț
în aria geografică
Inclinarea turnului din Pisa este o problemă datorata
deformării solului
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X
X

SOLUTIA EXERCITIILOR LO9
SOLUTIA 1

Implicația diferitelor sisteme
Proiectarea sistemelor de
încălzire, ventilare și
condiționarea aerului precum și
simularea consumului de energie

Speranța de viață a pavajului în
ceea ce privește transportul și
infrastructura

Considerații climatice
Înregistrări meteorologice
privind precipitațiile
Înregistrări meteorologice
privind precipitațiile în anii
precedenți
Temperatura
Înregistrări meteorologice
privind temperatura în anii
precedenți
Definiția actuală a evenimentelor
de furtuna a ultimilor 50 sau 100
de ani
Radiația solară

Proiectarea sistemului de
deversare a apelorpluviale în
situații de furtună (cantitate
mare de apă)

Design peisagistic, inclusiv
plante indigene

Medie anuală a climei pe baza
datelor meteo anterioare
Îngheț
Date specifice meteorologice
anuale
Precipitații
Zonele rezistenta a plantelor(
exȘ la îngheț, secetă etc)
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO10
SOLUTIA 1

Materiale

Densitate Kg / m3

Id.

Aer

1

A

Gradul de izolatie
fonica (trecerea
zgomotului)
)))))))

Panouri din fibre de
lemn mineralizat
Plumb

360

B

)))

750

C

))

Polistiren expandat

33

D

))))))

Gips-carton(Gips)

820

E

)

Panouri fibre de
lemn
Vata minerala

150

F

)))))

150

G

)))))

Obiective:
•

Desenați un tabel, incluzand cele mai importante materiale izolante (în ordinea
crescatoare a densității).

•

Transferati următorul concept: cu cat este mai mare densitatea, cu atât mai puțin
trece zgomotul.

Materiale
Gips-carton (Gips)

Densitate Kg
/ m3
820

Rezultatul izolatiei fonice in ceea ce
privește trecerea zgomotului
)

Plumb

750

))

Panouri din fibre de lemn
mineralizat
Vata minerala

360

)))

150

))))

Panouri din fibre de lemn

150

))))

Polistiren expandat

33

)))))

Aer

1

)))))))))
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SOLUTIA 2

Pasul 1
Mediu dublu

Locul / sursa
sunetului


Materiale

Tabel de completat

Densitate Kg
/ m3

Gradul de izolare fonica
(trecerea zgomotului)

Materiale disponibile (fără valori de densitate), în ordine aleatorie (cu fotografie)

Panouri din
fibre de lemn
mineralizat
A

Polistirean
expandat
B

Panouri din
fibre de
lemn

Gipscarton(Gips)

Plumb

C

D

E

Pasul 2:
Mediu dublu



)))

144

)))))))

Vata
minerala
F

3

)))

Densitatea
aerului
1 kg / mc

Materiale

Tabel de completat

Aer

Densitate Kg
/ m3

Gradul de izolare fonica
(trecerea zgomotului)

1

)))))))

Materiale disponibile (fără valori de densitate), în ordine aleatorie (cu fotografie)

Panouri din
fibre de lemn
mineralizat
A
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Polistirean
expandat
B

Panouri din
fibre de
lemn

Gipscarton(Gips)

Plumb

C

D

E

Vata
minerala
F

SOLUTIA EXERCITIILOR LO11
SOLUTIA 1

Izolatie termica
Otel
Lemn
Beton armat
Piatra
Caramida
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Inactivitate termica

SOLUTIA EXERCITIILOR LO12
SOLUTIA 1

- Exercitiu potrivit : dacă praful din camera a fost diluat:
- Bun pentru instalarea unei ferestre pentru a ajuta la stabilirea fluxului de aer în
raport cu fereastrele existente în cameră.
- Bun pentru instalarea unui extractor.
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO13
SOLUTIA 1
Exercitiu de permutare.
Exercitiu potrivit dacă eliberam izolația (cauciuc) în locația corectă a ferestrei, aceasta rămâne
în poziție. Greșit, în cazul in care trăgem de izolare (cauciuc) nu este fixat în poziția dată.
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO14
SOLUTIA 1

Exercitiu este corect dacă traseul urmat cu (platforma de ridicare) PRMP propus cursantului se
face fără a suferi rasturnari sau accidente. Incorect în cazul depășirii limitelor de PRMP, fie de
cotitură fie de alte accidente (caderea operatorului, coliziune cu linii electrice aeriene ...).
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO15
SOLUTIA 1
Exercitiu de permutare:
Exercitiul este corect în cazul în care piesa de schimb tarata, introdusa și ajustata cu jumătate
de tură, este fixata. Deci, în cazul în care procedura urmează pașii propuși în instrucțiunile de
schimbare a piesei de schimb.
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO16
SOLUTIA 1
Exercitiu de permutare.
Exercitiul este corect dacă imaginea târâta are legătură cu una dintre etapele din procesul de izolare
și cursantul a eliberat-o la destinația selectată.
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SOLUTIA EXERCITIILOR LO17
SOLUTIA 1
Astfel cum se propune în cazul proprietăților termice ale clădirilor (LO11) și, în cazul orientării
geografice (LO07) și utilizarea aparatului foto termografic pentru a verifica reactia diferitelor
materiale la expunerea la frig sau cald; sau zona acoperișului care primește mai mult soare și,
prin urmare, este cea mai potrivita pentru instalarea panoului fotovoltaic
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