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CAPITOLUL 1
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE
1.1

COMPETENŢA DE A ÎNVĂŢA

Competenţe-cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul
european de referinţă, Anexa la Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului
European, 2006
Piaţa forţei de muncă s-a schimbat în mod covârşitor în ultimele decenii. Odată cu
integrarea României în Uniunea Europeană, oamenii au posibilitatea de a călători
liber în ţările europene, inclusiv în scopul de a găsi alte locuri de muncă mai bine
plătite. Pe de altă parte, nivelul de calificare al forţei de muncă s-a schimbat,
competenţele cerute în diverse domenii de activitate s-au schimbat şi ele, astfel încât
calificarea şi recalificarea – sau în termenii contemporani, învăţarea permanentă sunt obligatorii pentru asigurarea unui loc de muncă.
Când/Cum/De ce învaţă adultul?
Învăţarea pe tot parcursul vieţii ia diverse forme, desfăşurându-se atât în cadrul
sistemelor tradiţionale de educaţie şi formare, cât şi în afara lor. Punctul forte al
programelor de învăţare permanentă este faptul că plasează responsabilitatea
individului în centrul procesului de învăţare.
Competenţa de a învăţa - se referă la capacitatea de a aloca timp învăţatului,
autonomie, disciplină, perseverenţă în procesul de învăţare, manifestând capacitatea
de a reflecta critic asupra obiectului şi scopului învăţării; este abilitatea fiecărui adult
de a-şi stabili şi duce la îndeplinire un scop educaţional, de a-şi organiza studiul prin
metode efective de gestionare a timpului, atât în mod individual cât şi în grup. Tot aici
mai sunt menţionate şi identificarea oportunităţilor şi abilitatea de a depăşi obstacole
pentru a învăţa eficient. Motivaţia şi încrederea în sine sunt cruciale pentru a fi
competent în acest domeniu.

Pe scurt, dacă educaţia formală, oficială, are loc într-o instituţie de învăţământ şcoală, facultate etc., iar educaţia informală reprezintă influenţele spontane sau
neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass-media etc. asupra individului,
educaţia nonformală vine să personalizeze şi să dezvolte, acasă, la locul de
muncă, în comunitate şi, uneori chiar la şcoală, în afara curriculei oficiale, acele
competenţe, aptitudini, cunoştinţe pe care fiecare şi le însuşeşte în funcţie de
personalitatea proprie.
Adultul continuă să înveţe pe tot parcursul vieţii (longlife learning), deşi nu se mai
află pe băncile şcolii. Adultul învaţă din experienţele de muncă şi de viaţă, din sursele
de informare în masă, de la adulţii seniori pe care îi are în preajmă, la locul de
muncă sau acasă.
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Trăim într-o lume în continuă schimbare, iar singurul mod prin care se poate face faţă
acestui ritm alert este învăţarea continuă. Aceasta îi asigură fiecărui individ un loc
de muncă, menit să-i garanteze independenţa, resursele de subzistenţă, respectul
semenilor şi, nu în ultimul rând, valorizarea capacităţii, deprinderilor şi cunoştinţelor
de care dispune.
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Adultul învaţă din practică, mai mult decât din cărţi. Atunci când are de găsit soluţii
la situaţii reale, dificile, se mobilizează şi-şi adună întregul bagaj de cunoştinţe,
deprinderi şi motivaţii pentru a reuşi.
Adultul învaţă prin colaborare cu alţii, prin lucrul în echipe de profesionişti,
indiferent de nivelul de pregătire la care ne raportăm, de descrierea meseriei
respective. Învaţă muncitorul necalificat de la cel calificat, acesta la rândul lui de la
maistru, care preia informaţiile de la ingineri, s.a.m.d.
Învăţarea nu este însă un simplu proces pe verticală, de la vârful ierarhiei spre bază,
ci şi unul în sens invers şi pe orizontală. Soluţiile pot apărea chiar de la cei care sunt
direct implicaţi în producţie, atunci când factorii decizionali consultă pe cei de
execuţie.
Ceea ce numim generic ”comunitate de practică” reprezintă posibilitatea de a
împărtăşi din experienţa proprie celor cu care avem în comun domeniul de activitate.
Contextul European
Potrivit Euractiv – www.euractiv.ro – educaţia pe tot parcursul vieţii a devenit o
prioritate pentru toate sistemele globale de învăţământ.
Iată care este istoricul acestei preocupări, determinate de aspecte demografice
precum îmbătrânirea populaţiei şi indici reduşi ai natalităţii. Comisia Europeana a
reunit initiaţivele sale privind educaţia şi formarea sub o singură umbrelă Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Acesta are patru subprograme - Comenius (pentru învăţământul preuniversitar),
Erasmus (pentru învăţământul superior), Leonardo da Vinci (pentru educaţie şi
formare profesională) şi Grundtvig (pentru educaţia adulţilor) - şi oferă persoanelor
de orice vârstă oportunităţi de a studia oriunde în Europa.

Prioritatea centrală a Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii este să
întărească contribuţia adusă de educaţia şi formarea profesională în atingerea
Obiectivului Lisabona, de transformare a Uniunii Europene în "cea mai competitivă
economie din lume, bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică
durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă
şi de o mai mare coeziune socială", potrivit unui document al Comisiei Europene.
Scurt istoric
1995 - Cooperarea privind politicile europene în domeniul educaţiei şi formării
profesionale a început odată cu adoptarea Cărţii Albe privind educaţia şi formarea
profesională “A preda şi a învăţa – spre societatea cunoaşterii”, prin care
Uniunea Europeană se autodefineşte ca îndreptându-se spre o societate care învaţă,
bazată pe dobândirea de noi cunoştinte şi pe învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Documentul a fost publicat chiar înainte de lansarea în 1996 a Anului European al
Învăţării pe tot parcursul vieţii.
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Începând cu perioada de finanţare 2007-2013, un program transversal completează
aceste patru subprograme, printre activităţile cheie ale acestuia numărându-se:
cooperarea în domeniul politicii, limbile străine, tehnologiile informaţionale şi de
comunicare, diseminarea şi exploatarea eficientă a rezultatelor proiectelor.
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Conform Standardului Internaţional de Clasificare în Educaţie (ISCED 1997),
aprobat de UNESCO, programele de educaţie nonformală nu sunt obligate să
urmeze un sistem gen "scară în trepte" şi pot avea durate variate.
 1997 - apare o comunicare a Comisiei - Pentru o Europă a cunoaşterii – care
leagă obiectivul învăţării pe tot parcursul vieţii cu propunerile de programe
privind educaţia şi formarea în perioada 2000 – 2006.
 Ianuarie 2000 - Programul Socrates II a demarat subprogramul Grundtvig
care vizează educaţia adulţilor.
 Noiembrie 2006 – Apare ”Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
2007-2013”.
La nivel european au existat mai multe iniţiative, începând cu Strategia de la
Lisabona, prin care s-au punctat câteva prevederi generale privind depăşirea
barierelor dintre educaţia formală şi nonformală, recunoaşterea formelor de educaţie
nonformală şi recunoaşterea faptului că aceasta creşte şansele tinerilor de a-şi
dezvolta noi competenţe şi de a-şi găsi un loc de muncă.
Programul Grundtvig îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să
îmbunătăţească accesul celor care, indiferent de varstă, doresc să dobândească noi
competenţe prin forme de educaţie a adulţilor. Grundtvig vine în întâmpinarea
nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor
care asigură sau facilitează educaţia acestora. Orice organizaţie din domeniul
educaţiei adulţilor, din sistemul formal, nonformal sau informal poate să participe la
programul Grundtvig. De asemenea, orice adult poate participa la programe de
dezvoltare profesională şi personală, de orientare vocaţională, la schimburi de
experienţă din ţări ale Uniunii Europene.
Adultul, în sensul Programului Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani, sau
un tânăr sub această varstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de educaţie.
Programele europene de educaţie, formare profesională şi tineret sunt gestionate în
România de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei
şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) din subordinea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.

COMUNICAREA ÎN LIMBA OFICIALĂ

Comunicarea în limba maternă este abilitatea de a exprima şi de a interpreta idei,
gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă scrisă, cât şi orală (ascultat, vorbit,
citit, scris), şi de a interacţiona adecvat şi creativ, în educaţie şi formare, la muncă,
acasă şi în timpul liber.
Competenţa de comunicare reprezintă nivelul de performanţă şi eficienţă în
transmiterea şi receptarea unui mesaj.
Având în vedere modul de comunicare şi natura semnelor utilizate, se disting trei
tipuri de comunicare:
a. comunicarea verbală se realizează prin cuvinte (limbajul verbal), oral
şi scris;
b. comunicarea paraverbală se realizează prin nuanţele vocii, ritmul şi
viteza de vorbire, intonaţie, pauze semnificative, tăceri;
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1.2
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c. comunicarea nonverbală se realizează printr-o diversitate de semne
legate de mimică (modificări de expresie la nivelul feţei) şi
pantomimică (ţinută, gesturi etc.)
Componenta ligvistică a comunicării constă în abilitatea de a aplica reguli
gramaticale, de a formula expresii corecte din punct de vedere gramatical şi de a le
folosi corect într-un context adecvat.

1.3

COMUNICAREA ÎN LIMBI STRĂINE

Comunicarea în limbi străine se bazează pe capacitatea de a înţelege, exprima şi
interpreta idei, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, în educaţie şi în formarea
profesională, la locul de muncă sau în timpul liber, într-o limbă străină.
Nivelul de cunoaştere a unei limbi străine este observat pe patru dimensiuni:
ascultat, vorbit, citit, scris.
Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice:
 cunoştinţe de vocabular şi gramatică;
 cunoştinţe privind convenţiile sociale, precum şi diversitatea obiceiurilor;
 capacitate de a înţelege limba vorbită, de a iniţia, susţine şi termina o
conversaţie, de a citi, înţelege şi produce texte adecvate nevoilor individului;
 capacitate de a folosi instrumente ajutătoare (dicţionare) în mod adecvat
şi de a învăţa limbi străine din experienţe diverse de muncă şi viaţă, ca parte
a învăţării pe parcursul întregii vieţi;
 atitudine pozitivă, care implică înţelegerea diversităţii culturale, interesul şi
curiozitatea pentru limbile străine şi comunicarea cu semenii care provin din
alte arii culturale.

1.4

COMPETENŢELE DE BAZĂ ÎN MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE

Competenţa matematică reprezintă capacitatea de a aplica gândirea matematică cu
scopul de a rezolva probleme apărute în situaţii obişnuite de muncă şi viaţă.

Competenţa în ştiinţă se referă la capacitatea de a folosi o serie de cunoştinţe şi
metode pentru dezvoltarea spiritului de observaţie. Scopul este acela de a explica
fenomene din lumea naturală, de a găsi soluţii, bazate pe observaţie, la probleme
apărute la locul de muncă.
Competenţa în tehnologie constă în aplicarea acelor cunoştinţe şi metode care pot
contribui la adaptarea, inovarea şi chiar inventarea unor tehnologii noi. În domeniul
tehnologiei, a fi competent înseamnă a utiliza resursele disponibile în relaţie cu
nevoile si dorinţele umane, înţelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană,
precum şi a responsabilităţii individuale a fiecărui cetăţean.
Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini esenţiale care au legatură cu această competenţă:
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Competenţa matematică urmăreşte lucrul cu elemente matematice de bază şi
înseamnă capacitatea de a folosi o gândire matematică (de tip logic / spaţial) şi
modalităţile specifice de prezentare (formule, modele, machete, grafice, scheme).
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 adultul are cunoştinţe solide de numeraţie, măsuri, structuri, operaţii de
bază şi prezentări matematice de bază, o înţelegere a conceptelor şi
termenilor matematici;
 adultul aplică principii şi concepte matematice de bază în situaţii de zi cu
zi, la locul de muncă, acasă. Deprinderile includ capacitatea de a utiliza
instrumente şi maşini tehnologice, precum şi date ştiinţifice, în vederea
atingerii scopului;
 adultul apreciază şi are curiozitate şi interes pentru progresul tehnologic
şi ştiinţific. În acelaşi timp, arată respect pentru siguranţă şi durabilitate.

1.5

COMPETENŢE INFORMATICE

Competenţele informatice au devenit indispensabile pentru specialiştii din orice
domeniu, care trebuie să organizeze informaţiile pe care le au la dispoziţie, având
capacitatea de a defini, clasifica şi opera cu fişiere, de a edita un text, de a insera şi
formata tabele. De asemenea, omul modern nu se mai poate lipsi de căutarea
informaţiei pe internet sau de transmitere a informaţiei sub formă de e-mail.
Competenţele informatice implică utilizarea critică şi sigură a tehnologiilor societăţii
informaţionale în timpul orelor de program, în timpul liber şi pentru a comunica.
Acestea sunt fixate prin competenţe de bază în TIC (Tehnologia Informaţiilor şi
Comunicaţiilor): folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare,
producere, prezentare şi schimb de informaţii, comunicare şi participare la reţele de
colaborare prin intermediul internetului.
 adultul are cunoştinţe complete despre natura, rolul şi oportunităţile
tehnologiei societăţii informaţionale în contexte de zi cu zi: în viaţa socială şi
personală, ca şi la locul de muncă;
 adultul înţelege oportunităţile şi a riscurile potenţiale ale internetului si ale
comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de reţele) necesare
la locul de muncă, în timpul liber, la schimbul de informaţii şi reţele de
colaborare, învăţare şi cercetare. Indivizii trebuie, de asemenea, să înţeleagă
faptul că tehnologia societăţii informaţionale poate să sprijine creativitatea şi
inovaţia. Ei trebuie să fie atenţi la validitatea şi credibilitatea informaţiei şi a
prevederilor legale referitoare la folosirea acestora;
 adultul are capacitatea de a căuta, colecta şi prelucra informaţii şi de a le
folosi în mod sistematic şi critic. Indivizii trebuie să se deprindă să utilizeze
instrumente pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii complexe,
precum şi capacitatea de a accesa, de a căuta şi de a folosi servicii prin
internet;
 adultul este capabil să folosească tehnologia societăţii informaţionale
pentru a munci mai eficient, pentru accesul la informaţie şi inovaţie.
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Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice:
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1.6

COMPETENŢELE SOCIALE ŞI CIVICE

Cuprind ansamblul de capacităţi, sentimente, atitudini, relaţii, care ne conduc la
dezvoltarea comportamentelor dezirabile în comunitate.
Acestea însumează capacitatea:
 de a manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor care afectează
comunitatea locală sau comunitatea largă;
 de a relaţiona eficient cu instituţii din domeniul public;
 de a profita de oportunităţile oferite de UE;
 de a comunica constructiv în situaţii sociale diferite (a tolera alte puncte de
vedere, a conştientiza responsabilitatea individuală şi colectivă);
 de a crea încredere şi empatie;
 de a separa viaţa personală de cea profesională;
 de a conştientiza şi înţelege identitatea culturală naţională în interacţiune cu
identitatea culturală a Europei şi a restului lumii;
 de a observa şi înţelege puncte de vedere care ţin de contexte culturale
diferite.
În relaţiile interumane / de muncă, cele mai importante competenţe civice sunt:
Empatia: capacitatea de a arăta înţelegere, prietenie şi respect faţă de sentimentele
celorlalţi; capacitatea de a manifesta interes faţă de ceea ce gândesc, spun sau fac
ceilalţi.
Negocierea: abilitatea de a identifica obiectivele comune ale celor două părţi aflate
în negociere, de a-şi exprima clar argumentele, de a asculta şi a înţelege poziţia
celeilalte părţi. A negocia însemnă a căuta soluţii şi a învăţa să faci compromisuri.
Leadership-ul (spiritul de conducător): capacitatea de a conduce spre atingerea
unui scop comun un grup, o echipă. Presupune abilitatea de a comunica propriile idei
şi sentimente pentru a justifica deciziile, luând în calcul gândurile şi sentimentele
celor care formează grupul/echipa.

Lucrul în echipă: deprinderea de a lucra în echipă presupune dezvoltarea însuşirilor
personale care să-ţi confere confort emoţional în echipa din care faci parte. Acest
lucru înseamnă să-ţi întăreşti respectul de sine prin confruntarea pozitivă cu ceilalţi.
Un bun coechipier lucrează alături de ceilalti, contribuie cu idei, îşi asumă
responsabilităţi şi le duce la bun sfârşit, îi încurajează pe ceilalţi membri ai echipei,
rezolvă conflictele pentru binele echipei.
Diversitatea culturală înseamnă atitudinea deschisă faţă de situaţiile de muncă,
alături de persoane care au o educaţie diferită şi aparţin unei minorităţi (etnice,
religioase sau de altă natură). Capacitatea de a dovedi toleranţă şi înţelegere faţă de
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Capacitatea de lider înseamnă, de asemenea, să-i încurajezi pe cei din jurul tău, să
foloseşti regulile şi valorile comune pentru a obţine rezultate pozitive. Leadership
înseamnă să-ţi dezvolţi abilitatea de a-i face pe ceilalţi să creadă în tine, în
competenţele tale şi în sinceritatea ta.
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diferenţele dintre oameni presupune acceptarea acestora şi crearea unei atmosfere
de respect şi încredere reciprocă.
Cel care dovedeşte această abilitate îşi fundamentează impresiile despre cineva pe
felul în care acea persoană se comportă, nu pe stereotipuri (prejudecăţi).
Observă, comunică, negociază.
Nu judecă.
De asemenea, îi ajută pe ceilalţi să se integreze în cadrul echipei, atunci când este
necesar.

1.7

COMPETENŢELE ANTREPRENORIALE

Se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Spiritul
antreprenorial presupune creativitate, inovaţie, asumarea riscurilor, precum şi
capacitatea de a planifica şi de a conduce proiecte. Aceasta sprijină indivizii nu
numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de
contextul muncii lor şi capabili să profite de oportunităţi.
Competenţa antreprenorială trebuie să includă conştientizarea rolurilor dintr-o
organizaţie, a responsabilităţilor şi a riscurilor pe care fiecare adult şi le poate asuma
la locul de muncă.
 capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale,
profesionale şi/sau de afaceri;
 abilitatea de a observa, analiza şi adapta activităţile la contextul în care
oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului
economiei, a provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o
organizaţie;
 capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega,
analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra;
 capacitatea de reprezentare efectivă şi negociere, de a lucra atât
individual, cât şi în colaborare cu echipa;
 capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi
de a-şi asuma riscuri.
Oamenii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului
întreprinzător şi de faptul că pot fi un exemplu pozitiv, prin reuşita în afaceri şi
implicarea în acţiuni sociale, comunitare.
Atitudinea antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa
personală şi socială şi în timpul orelor de lucru.
Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare de a veni în
întâmpinarea obiectivelor de la locul de muncă, ţinând cont de relaţiile de
subordonare existente.
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Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice:
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1.8

COMPETENŢA DE EXPRIMARE CULTURAL

Această competenţă reprezintă aprecierea importanţei exprimării creative, a
experienţelor şi a emoţiilor, printr-o serie de mijloace printre care muzica, dansul,
literatura, teatrul, artele vizuale.
De ce este importantă competenţa de exprimare artistică?
Un om cu spirit artistic va fi un mucitor cu creativitate, care va pune accent pe
aspectul estetic al muncii lui, indiferent care este aceasta, va fi perfecţionist, curios
să afle noutăţi din domeniul său şi să le adapteze mereu la propria muncă.
Un om cu preocupări culturale este mai comunicativ, are capacitatea de a strânge în
jurul său colegii şi prietenii pentru altfel de relaţii de comunicare decât cele strict
profesionale.
Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice:
 conştientizarea moştenirii culturale la nivel local, naţional şi european
şi a locului ei în lume;
 adultul are cunoştinţe de bază despre opere culturale majore, inclusiv
cultură populară. Nevoia de a păstra aceste valori şi de a le împărtăşi cu alţii
este esenţială pentru înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice din Europa
şi din alte regiuni ale lumii;
 adultul are deprinderea de a aprecia bunurile culturale; el se delectează
cu ajutorul operelor de artă şi totodată se exprimă pe sine, folosindu-şi
abilităţile înnăscute. El are capacitatea de a raporta propriile puncte de
vedere creative şi expresive la opiniile altor persoane, de a identifica
oportunităţi de comunicare şi opţiuni sociale şi economice prin activităţi
culturale.
Exprimarea culturală este esenţială pentru dezvoltarea deprinderilor creative, care
pot fi transferate într-o varietate de contexte profesionale. O înţelegere solidă a
propriei culturi şi identităţi poate constitui baza pentru o atitudine deschisă şi respect
pentru diversitatea de exprimare culturală. O atitudine pozitivă înseamnă
disponibilitatea de a cultiva capacităţile estetice proprii şi de a le aprecia şi pe ale
celorlalţi.
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Un muncitor care deţine toate aceste competenţe-cheie poate deveni un bun
practician atunci când formarea sa profesională este completată, în egală măsură, de
competenţe generale şi specifice.
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GRILĂ DE EVALUARE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Enumeraţi 5 dintre competenţele cheie.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
Învăţarea continuă se desfăşoară:
a. în cadrul sistemelor tradiţionale de educaţie şi formare;
b. atât în cadrul sistemelor tradiţionale de educaţie şi
formare, cât şi în afara lor;
c. în afara sistemului de învăţământ.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
Alegeţi variantele corecte de răspuns.
Competenţa de a învăţa se referă la:
a. capacitatea de a aloca timp învăţatului;
b. abilitatea fiecărui adult de a-şi stabili şi a duce la
îndeplinire un scop educaţional;
c. autonomie, disciplină, perseverenţă în procesul de
învăţare.
Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei
corespunzătoare.
Precizaţi cele trei tipuri de educaţie, de care poate beneficia un om pe
parcursul vieţii.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
Adultul învaţă:
a. numai în instituţii de învăţământ;
b. şi din practică;
c. şi prin colaborare cu alţii.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
Alegeţi variantele corecte de răspuns.
Comunicarea în limba maternă este:
a. abilitatea de a vorbi corect;
b. capacitatea de a citi fluent, corect, expresiv şi conştient un
text în limba oficială;
c. capacitatea de a scrie fără greşeli;
d. abilitatea de a asculta şi înţelege mesajul interlocutorului.
Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei
corespunzătoare.
Precizaţi cele trei tipuri de comunicare interumană.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
Comunicarea în limbi străine presupune:
a. cunoştinţe de vocabular şi gramatică;
b. cunoştinţe privind convenţiile sociale;
c. înţelegerea diversităţii culturale.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
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PUNCTAJ
1pct.
1,6 pct.

0,2 pct.

0,6 pct.

0,2 pct.

0,4 pct.

0,8 pct.

0,2 pct.

0,6 pct.
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ÎNTREBĂRI

Nr.crt.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Alegeţi variantele corecte de răspuns.
Competenţa matematică reprezintă:
a. capacitatea de a rezolva orice tip de exerciţii şi/sau
probleme;
b. capacitatea de a aplica gândirea matematică cu scopul de
a rezolva probleme apărute în situaţii obişnuite de muncă
şi viaţă;
c. cunoştinţe matematice temeinice şi deprinderea de a le
utiliza.
Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei
corespunzătoare.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
Competenţa în ştiinţă presupune dezvoltarea spiritului de observaţie cu
scopul:
a. de a explica fenomene din lumea naturală;
b. de a găsi soluţii bazate pe observaţie la probleme apărute
la locul de muncă;
c. de a deţine cât mai multe informaţii în domeniul respectiv.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
Precizaţi cum se numeşte competenţa umană necesară în adaptarea,
inovarea şi chiar inventarea unor tehnologii noi.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
Competenţa în tehnologie este determinată de:
a. cunoştinţe solide de numeraţie, măsuri, structuri, operaţii
de bază şi prezentări matematice de bază, o înţelegere a
conceptelor şi termenilor matematici;
b. capacitatea de a utiliza instrumente şi maşini tehnologice;
c. capacitatea de a valorifica date ştiinţifice.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
Alegeţi variantele corecte de răspuns:
Competenţele informatice implică utilizarea critică şi sigură a tehnologiilor
societăţii informationale:
a. în timpul orelor de program;
b. în timpul liber;
c. când trebuie să comunicăm.
Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei
corespunzătoare
Precizaţi scopurile în care poate fi folosit computerul.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
Când folosim informaţiile luate de pe internet trebuie să fim atenţi la:
a. validitatea şi credibilitatea informaţiei;
b. prevederile legale referitoare la folosirea acestora;
c. forma în care sunt prezentate.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
Alegeţi variantele corecte de răspuns:
Lucrul în echipă înseamnă:
a. să lucrezi alături de ceilalti;
b. să contribui cu idei;
c. să îţi asumi responsabilităţi şi să le duci la bun sfârşit;
d. să îi încurajezi pe ceilalţi membri ai echipei;
e. să rezolvi conflicte, pentru binele echipei;
f. să fii bun conducător.
Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei
corespunzătoare.
Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos:
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PUNCTAJ

0,2 pct.

0,4 pct.

0,2 pct.

0,6 pct.

0,6 pct.

0,2 pct.

0,4 pct.
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ÎNTREBĂRI

Nr.crt.

1pct.

0,6 pct.
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ÎNTREBĂRI

Nr.crt.

18.

Spiritul antreprenorial presupune:
a. creativitate, inovaţie;
b. asumarea riscurilor;
c. capacitatea de a planifica şi de a conduce proiecte.
Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor.
Precizaţi patru dintre mijloacele de exprimare a competenţei culturale.

PUNCTAJ

0,2 pct.

1. Competenţa de a învăţa
Comunicarea în limba oficială
Comunicarea în limbi străine
Competenţele de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
Competenţele informatice
Competenţele sociale şi civice
Competenţele antreprenoriale
Competenţa de exprimare culturală;
2. a)= F; b)= A;c)= F.
3. a); b); c).
4. educaţia formală; educaţia informală; educaţia nonformală.
5. A)=F;b)= A; c)= A.
6. a); b); c); d).
7. comunicarea
verbală;
comunicarea
paraverbală;
comunicarea
nonverbală.
8. a)= A; b)= A; c)= A.
9. b).
10. a)= A; b)= A;c)= F.
11. competenţa în tehnologie.
12. a)= A; b)= A; c)= A.
13. a); b); c).
14. Computerul este folosit pentru recuperare, evaluare, stocare, producere,
prezentare şi schimb de informaţii, comunicare şi participare la reţele de
colaborare prin intermediul internetului.
15. a)= A; b)= A;c)= F.
16. a); b); c); d); e).
17. a)= A; b)= A; c)= A.
18. muzica, dansul, literatura, teatrul, artele vizuale.
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RĂSPUNSURI CORECTE:
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RECAPITULARE
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 Competenţele-cheie sunt:
 Competenţa de a învăţa
 Comunicarea în limba oficială
 Comunicarea în limbi străine
 Competenţele de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
 Competenţele informatice
 Competenţele sociale şi civice
 Competenţele antreprenoriale
 Competenţa de exprimare culturală
 Termenul de competenţe se referă la o combinaţie de deprinderi, cunoştinţe,
aptitudini şi atitudini şi include disponibilitatea de a învăţa, în şcoală şi pe tot
parcursul vieţii.
 Competenţele sunt cele care te fac să avansezi în viaţă. Dobândind
competenţe,vei deveni o persoană activă pentru cei din jur şi nu doar un
receptor pasiv de informaţie. Îţi merge bine în viaţă pentru că ai competenţe
pe anumite domenii, nu pentru că ai cunoştinţe.
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CAPITOLUL 2
OCUPAŢIA DE CONFECŢIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE DIN
ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE CU GEAM TERMOIZOLATOR
2.1

DESCRIEREA OCUPAŢIEI

Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni
foarte diferite care execută lucrări de confecţionare-montaj ale tâmplăriei pentru
construcţii civile, industriale, edilitare etc.
Activitatea de confecţionare şi montaj ale tâmplăriei şi ale geamului termoizolator se
desfăşoară în spaţii de producţie acoperite, iluminate artificial şi parţial natural, sau în
spaţii deschise/închise, pe şantier, la sediul beneficiarului, în perimetrul unor localităţi
diverse, în locaţii acoperite/neacoperite; deplasarea se execută pe căi de circulaţie
internă betonate, nemarcate şi nesemnalizate. Lucrul se desfăşoară la suprafaţa
solului/la înălţime, în medii de muncă variate şi solicitante din punct de vedere al
nivelului ridicat de zgomot. Munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi
comportă un anumit grad de autonomie.

Confecţionerul de geam termoizolator execută operaţii tehnologice de prelucrare
şi asamblare a foilor de sticlă ce vor alcătui geamul termoizolator. Activităţile realizate
de către acesta implică organizarea locului de muncă pe principii ergonomice şi
planificarea timpului de lucru, utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi
transportat, în vederea preluării materialelor necesare confecţionării geamului
termoizolator, aplicarea unor modalităţi adecvate de întreţinere curentă a maşinilor,
utilajelor şi echipamentelor din exploatare din hala de producţie, respectarea
procedurilor de calitate pentru produsele obţinute, precum şi comunicarea eficientă
cu persoanele cu care vine în contact din echipa de lucru. Confecţionerul de geam
termoizolator asigură executarea operatiilor de tăiere, spălare/uscare presare şi
sigilare a geamului termoizolator, conform cerinţelor de precizie şi calitate specificate
de documentaţia tehnică, cu echipament de muncă specializat.
Confecţionerul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice realizează pregătirea
activităţii de confecţionare a tâmplăriei, execută prelucrarea componentelor din mase
plastice şi aluminiu în mod diferenţiat, prin respectarea ordinii şi a specificului
operaţiilor fluxului tehnologic, asigurând calitatea tâmplăriilor executate, aplicând
principiile de întreţinere şi utilizare optimă a echipamentelor tehnologice, respectând
prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. Confecţionerul de
tâmplărie din mase plastice execută operaţiile de debitare, rigidizare, frezare, găurire,
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 22/270

Calitatea lucrărilor de confecţionare şi montaj ale tâmplăriei şi ale geamului
termoizolator decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor de lucru, de către
confecţioneri, precum şi de către montatorii de tâmplărie cu geam termoizolator,
aceştia având obligaţia de a îndeplini, pe tot parcursul activităţilor, cerinţele din fişele
tehnologice care prelucrează solicitările clienţilor, precum şi implementarea
standardelor de conformitate a realizării produsului final, în vederea obţinerii şi
respectării valorilor caracteristicilor de performanţă ale acestuia.
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pantografiere, sudare, debavurare, curbare a profilelor din mase plastic, în
concordanţă cu cerinţele documentaţiei tehnice; execută montanţii, aplică
componentele detaşabile ale tâmplăriei, ale feroneriei şi ale garniturilor de etanşare,
calează geamul termoizolator executat, urmărind ca pe parcursul derulării fluxului
tehnologic să asigure controlul operaţiilor tehnologice şi completarea fişelor de
control. Confecţionerul de tâmplărie din aluminiu execută doar operaţiile de debitare,
frezare, găurire, pantografiere, îmbinare mecanică a profilelor, precum şi de vopsire
a acestora, conform cerinţelor tehnice impuse.
Montatorul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice îşi organizează lucrările de
montaj, realizează pregătirea locurilor unde vor fi montate tâmplăriile din aluminiu şi
mase plastice, efectuează montajele, respectând reguli specifice de lucru, aplicând
mecanismele independente ale tâmplăriilor şi asigurând controlul funcţional după
efectuarea acestora.
Lucrările de confecţionare - montaj ale tâmplăriei şi ale geamului termoizolator se
derulează conform unor proceduri operaţionale şi a instrucţiunilor specifice aferente,
în condiţiile unor riscuri variate de accidentare, cu respectarea indicaţiilor şefilor de
producţie sau a şefilor direcţi. Înainte de începerea operaţiilor specifice fluxului
tehnologic, este necesar să se realizeze verificarea stării tehnice a echipamentului
de muncă, a legăturilor de conectare la centura de împământare, a cablurilor de
alimentare cu energie electrică, a stării de funcţionare a panoului de comandă, al
echipamentului de muncă şi a dispozitivelor auxiliare, a stării semnalelor de
avertizare de pe echipament, a securizării şi semnalizării zonei de risc specific,
stabilită pentru echipamentul său de muncă, a stativelor de depozitare şi să
efectueze o probă de mers în gol.

Practicarea ocupaţiilor aferente acestei arii ocupaţionale presupune din partea
personalului o implicare în realizarea activităţilor, în condiţii procedurale coerente şi
bine stabilite, sub coordonare directă, având astfel o autonomie restrânsă; sunt
necesare capacităţi de rezistenţă la efort, capacitatea de lucru la înălţime, în spaţii
închise sau deschise, umede/uscate şi ventilate natural/artificial. Se impune
îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe profesionale, precum şi respectarea
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, purtând în mod obligatoriu
echipamentul individual de protecţie din dotare.
Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, lucru în
condiţii de înălţime, de realizare a unor activităţi repetitive, în condiţii procedurale
stricte, cu autonomie restrânsă. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt:
atenţia, responsabilitatea, rigurozitatea corectitudinea, disciplina, grija şi răbdarea
etc.
În toate situaţiile de muncă, confecţionerul-montator de tâmplărie este preocupat săşi însuşească şi să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, pentru
desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă. Acesta aplică procedurile de
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Confecţionerul-montator manipulează materialele necesare pentru activităţile curente
de muncă şi de transport, în majoritatea cazurilor pe distanţe mici, prin purtare
directă/mecanizată de la locurile în care sunt aduse cu mijloace de transport şi de
ridicare a sarcinilor.
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verificare şi control ale produselor realizate şi a lucrărilor efectuate, identificând
neconformităţi sau nereguli de execuţie, pe care le remediază în timp util.

Partea A – Confecţioner Tâmplărie din Aluminiu şi Mase
Plastice

CAPITOLUL 3
PREGĂTIREA
TÂMPLĂRIEI
3.1

ACTIVITĂŢII

DE

CONFECŢIONARE

A

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

3.1.1 CERINŢE PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE
CONFECŢIONERULUI DE TÂMPLĂRIE

A

SPAŢIULUI PROPRIU

DE

LUCRU

AL

 În atelierul de producţie sunt amplasate utilaje, bancuri de lucru, scule şi
dispozitive care asigură un flux tehnologic optim producţiei tâmplăriei cu
respectarea normelor de protecţie a muncii.
 Amplasarea utilajelor din atelier se va face conform fluxului tehnologic stabilit
de Departamentul Producţie şi va lua în considerare reglementările legale
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă ale locului de
muncă (HG nr. 1091/2006).
 Atelierele sunt dotate cu sisteme de ventilaţie, necesare unui mediu adecvat
şi respectării stricte a normelor de protecţie a mediului, prin reducerea
emisiei noxelor (ex: dotarea cu aspiratoare a fierăstraielor de debitat,
colectarea resturilor rezultate în urma operaţiunilor de debitare, frezare,
polizare în vederea reciclării acestora);
 Iluminatul atelierului va fi cel mixt (natural sau artificial) contribuind astfel la
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea eforturilor muncitorilor,
menţinând astfel eficienţa pe toată durata programului de lucru. Fluxul
luminos pentru iluminatul artificial este transmis în spaţiul de lucru direct şi
indirect, reflectat din tavan, fiind completat de iluminatul direct, natural.
 Instalaţiile de ventilaţie şi iluminat din atelier se vor menţine în stare optimă
de funcţionare. Pentru iluminatul suplimentar pe locurile de muncă se vor
folosi lămpi alimentate la tensiunea de 24 V.
 În Fabrica de tâmplărie din PVC / Aluminiu, căile de circulaţie pentru lucrători
sunt marcate cu benzi de culoare galben-negre. Lucrătorii vor circula numai
pe aceste „drumuri” marcate pentru a evita lovirea de un obstacol sau
căderea unui obiect. Căile de circulaţie trebuie să fie menţinute permanent
libere şi curate, încât să permită evacuarea rapidă a lucrătorilor.
 Microclimatul din atelier se situează în zona optimă atunci când temperatura
aerului şi umiditatea se încadrează în limite normale.
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Atelierul de producţie este destinat unei game variate de operaţii tehnologice care
asigură realizarea produselor de tâmplărie echipate cu geam termoizolator.
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În toate acţiunile de organizare a locului de muncă se respectă cerinţele ergonomice
ce trebuie să existe la montarea utilajelor de lucru, organizatorul concentrându-se
asupra modului de amplasare a sculelor, a instrumentelor şi a materiei prime, scopul
fiind sporirea randamentului şi micşorarea efortului depus de către muncitor.
3.1.2 TIPURI DE DISPOZITIVE DE MĂSURĂ
CONFECŢIONERULUI DE TÂMPLĂRIE

ŞI

CONTROL

DIN INVENTARUL

PROPRIU

AL

Aparate de măsură şi control
Calitatea unui produs este determinată de caracteristicile sale, care sunt evaluate
prin măsură şi control.
Controlul sau verificarea prevede măsurarea şi compararea valorii obţinute cu cea
prescrisă de documentaţia tehnică a produsului. Măsurătorile care trebuie efectuate
atât pe fluxul de producţie, cât şi măsurătorile preliminare fluxului de producţie sunt
utilizate pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele clientului.
Toate instrumentele de măsură şi control vor fi verificate şi etalonate metrologic în
laboratoare autorizate conform legislaţiei în vigoare, eliminând astfel erorile
potenţiale din procesele de producţie şi montaj.
Mijloacele de măsurat lungimi:
 Şublerul este un instrument de măsură cu scară gradată şi cu vernier.
Cu ajutorul vernierului se citesc dimensiunile măsurate cu precizii de: 0.1;
0.05; 0.02 mm.
 Şublerul de interior şi exterior este utilizat la măsurarea dimensiunilor
interioare şi exterioare (de exemplu, grosimea pereţilor profilelor, a
armăturilor, a foilor de geam, etc.).
 Ruleta este un instrument de măsură a lungimilor şi este folosită atât la
măsurarea golurilor, unde va fi montată tâmplăria, precum şi în procesul de
producţie (de exemplu, la verificarea cotelor de debitare a profilelor, a cotelor
finale ale ferestrelor şi uşilor etc.).
Mijloace de măsurat şi verificat unghiuri
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 Raportorul este mijlocul de măsurare directă a unghiurilor; este folosit
pentru măsurarea unghiurilor exterioare în intevalul 0-360 grade şi a
unghiurilor interioare în intervalul 40-180 grade. Se foloseşte la verificarea
unghiurilor de debitare a profilelor din PVC.
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Aparate pentru măsurarea presiunilor
 Manometre – pentru măsurarea suprapresiunilor;
 Vacuummetre – pentru măsurarea depresiunilor;
Aparate de măsurat temperatura suprafeţelor
Termometre de contact sau la distanţă cu laser, utilizate la măsurarea temperaturii
plăcii de încălzire în procesul de sudură;
Aparate pentru detectarea sticlei cu emisivitate redusă (Low-E)
Detectoare cu leduri pentru identificarea stratului metalic de acoperire a sticlei,
folosite în pachetul geamului termoizolator.
Aparatele de măsură şi control vor fi depozitate în locuri ferite de umezeală, de
agenţi corozivi şi de praf, în mod special mijloacele de măsură se păstrează în cutii
de lemn şi înainte de a fi introduse în cutii acestea se şterg cu o cârpă curată.
3.1.3 PREVEDERI REFERITOARE LA DEPOZITAREA, TRANSPORTUL
PROFILELOR PVC ŞI A MATERIALELOR

ŞI

MANIPULAREA

Mediul de lucru
Locurile de muncă sunt asigurate în mod frecvent cu mobilier ergonomic, instalaţii de
climatizare, calculatoare. Personalul muncitor va avea echipament de protecţie,
şalopete, mănuşi, caschete sau şepci, antifoane şi măşti, ochelari de protecţie,
încălţăminte adecvată.
Curăţenia la locul de muncă este o cerinţă pentru tot personalul, pentru a se crea un
mediu de lucru adecvat.
Depozitarea
Componentele reprezentând materia primă, precum şi subansamblurile sau, după
caz, produsele finite sunt depozitate în spaţii special amenajate, utilizându-se rafturi
pentru depozitarea feroneriei, rastele solide pentru depozitarea profilelor, containere
pentru rebuturi sau resturile care rămân în urma procesului tehnologic, astfel încât să
se evite amestecul şi să se asigure păstrarea calităţii produselor.

Este interzisă depozitarea pe suprafeţe abrazive sau în contact cu diferite substanţe
chimice. Profilele de dimensiuni mai mici în secţiune (baghete), care sunt mult mai
flexibile, se depozitează pe suprafeţe continui. În cazul în care profilele se
depozitează afară, acestea trebuie ferite de ploaie şi soare şi se evită crearea
efectului de seră.
Profilele se scot din containere numai pe partea longitudinală, fără a se zgâria
suprafaţa sau folia protectoare.
Înainte de a începe prelucrarea profilelor depozitate în spaţii reci, se impune o
redepozitare a acestora în incinta de producţie, urmând o perioadă de aclimatizare
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Majoritatea profilelor se livrează sub forme de bare de 6 sau 6,5 m. Livrarea se face
în containere de oţel sau lemn, înfoliate. Cea mai bună formă de depozitare a
profilelor este în poziţie orizontală, pe suporţi continui cu puncte de sprijin la
maximum 1 m, în aşa fel încât profilele să nu sufere deformări în timpul depozitării.
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de cel puţin 24 de ore. Profilele reci vor dezvolta tensiuni interne şi nu vor putea fi
sudate corespunzător.
Nu este permisă depozitarea pieselor metalice (feronerie, armături, şuruburi etc) în
spaţii cu umezeală crescută sau în medii corozive.
Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor
executa numai sub conducerea şi supravegherea unui conducător, instruit şi numit
pentru operaţiile respective.
Lucrătorii care efectuează operaţiile de manipulare, descărcare-încărcare vor purta
echipament individual de protecţie adecvat condiţiilor de lucru şi particularităţilor
materialelor respective.
Este interzisă deplasarea mijlocului de transport, indiferent de natura acestuia, în
timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare.
Este interzisă deplasarea lucrătorilor pe mijloacele de transport uzinal, destinate
transportului de materiale.
Încărcarea materialelor în vehicule este permisă până la sarcina maximă admisă şi
se face astfel încât sarcina încărcăturii să fie uniform distribuită şi să ramână stabilă
în timpul transportului.
Transportul materialelor trebuie să se efectueze numai în ambalajele originale care
vor fi închise ermetic. Ambalajele vor avea eticheta cu denumirea produsului, condiţii
şi instrucţiuni de utilizare şi păstrare.
În spaţiile de lucru este interzisă depozitarea de materiale de finisare în cantitate mai
mare decât cea necesară schimbului de lucru.

3.2 TIPURI DE ECHIPAMENTE TEHNICE FOLOSITE PENTRU CONFECŢIONAREA
TÂMPLĂRIEI DIN PVC
3.2.1 DOTAREA UNUI ATELIER DE PRODUCŢIE














Fierăstraie de debitat profile PVC, baghete, armături şi accesorii (glafuri,
plăci termoizolatoare);
Maşini de frezat orificii drenaj, locaşuri feronerie, montanţi;
Maşini de înşurubat;
Maşini de sudat;
Ştanţe pentru debitarea feroneriei;
Maşini de debavurat toc şi cercevea;
Bormaşini pneumatice şi electrice ;
Mese pentru montajul feroneriei;
Mese (prese) pentru montajul geamului în tâmplărie);
Motostivuitor;
Aparate de măsură şi control ;
Scule de mână;
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Atelierele de producţie pentru realizarea tâmplăriilor din PVC echipate cu geam
termoizolator vor fi dotate în principal cu următoarele maşini/utilaje/echipamente,
dispuse în una sau mai multe linii de flux tehnologic:
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a. Echipamente utilizate în realizarea operaţiei de debitare:
fierăstrău de debitat profile PVC ( toc si cercevea) care poate fi cu un cap
sau cu două capete.
fierăstrău de debitat baghete, cu două discuri, un disc debitează partea cu
garnitură, celălalt partea care clipsează în cercevea.
fierăstrău de debitat armături metalice, care poate fi cu disc sau bandă
circulantă.
ştanţe pentru debitarea feroneriei, cu debitare egală sau inegală a
elementelor de feronerie.
b. Echipamente utilizate în realizarea operaţiei de frezare:
utilaje de frezat multifuncţionale - pot funcţiona cu un set sau două seturi de
freze specifice sistemului care va fi prelucrat.
dispun de sisteme hidro-pneumatice, iar funcţionarea este full-automată.
utilajele de frezat şi găurit locaşuri pentru elementele de închidere, echipate
cu sisteme pneumatice capabile să găurească profilul şi după caz armătura
pentru locaşurile de broască şi cremon.
maşina de frezat canale de drenaj şi aerisire a camerelor exterioare ale
profilului, echipată cu unul sau mai multe motoare de mare viteză, poate fi
rapid reconfigurată pentru prelucrarea fiecărui tip de profil.
c. Echipamente utilizate în realizarea operaţiei de armare
pentru operaţiunea de armare pot fi folosite, de la maşini de înşurubat simple
(pistoale pneumatice) până la maşini de înşurubat automate, care pot fi
dotate cu sistem pneumatic cadenţat, cu ghidaje de precizie, oprirea
automată la adâncimea dorită, reglarea momentului de înşurubare, avans
automat cu limitarea cursei, magazie proprie de şuruburi, reglare automată a
distanţei între şuruburi.
d. Echipamente necesare realizării operaţiei de sudare:
utilajele de sudat pot fi echipate cu un cap de sudură (sudează colţ cu colţ),
cu două, patru sau opt capete de sudare (sudură simultană la toate colţurile
unei ferestre sau la două ferestre suprapuse).
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 Compresor cu sistem de uscare a aerului;
 Căruţ pentru transport profile în pozitie culcată;
 Căruţ special pentru geam ;
 Suport pentru ferestre;
 Suport rotitor garnitură;
 Rastele pentru feronerie;
 Depozit cu rafturi pentru armături;
 Depozit cu rafturi pentru profile PVC;
 Depozit cu rafturi pentru baghetă;
 Depozit pentru deşeuri;
 Mese de lucru;
3.2.2 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE ECHIPAMENTELOR
PRELUCRARE A COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN PVC
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remedierea deficienţelor curente sau acidentale la echipamentele tehnice
vor fi executate numai de către mecanicul de întreţinere;
mecanicul va verifica înainte de începerea lucrului dacă echipamentele
tehnice sunt în bună stare de lucru, iar comenzile de pornire - oprire sunt
în perfectă stare de funcţionare. Dacă sunt acţionate electric, se va
verifica să nu fie întreruptă legătura la pământ;
orice tip de echipament tehnic acţionat electric nu va putea fi pus în
funcţiune nici măcar pentru încercare înainte de a avea instalaţia de
legătură la pământ şi la conductorul de nul, verificată şi găsită în perfectă
stare de funcţionare;
conductorii electrici vor fi verificaţi zilnic, pentru a nu prezenta deteriorări
ale izolaţiei;
curăţarea, ungerea şi repararea echipamentelor tehnice sunt permise
numai atunci când acestea sunt scoase din funcţiune (prin scoaterea
ştecherului din priza de alimentare ), iar comenzile blocate şi prevăzute cu
placarde avertizoare de interzicere a punerii în funcţiune pe timpul cât se
lucrează la întreţinere sau reparaţie. Se interzice orice fel de reparaţie,
curăţire sau ungere manuală a elementelor în mişcare în timpul
funcţionării lor;
punerea în funcţiune şi în lucru a echipamentelor tehnice defecte este
interzisă;
se recomandă curăţirea zilnică, prin suflare, a utilajelor care produc şpan
cum ar fi fierăstraiele, maşinile de debavurat, frezele etc.;
se ţine cont de durata de utilizare a pieselor consumabile (discuri de
debitat, cuţite de debavurat, burghie, pânze de teflon) şi se intervine
înainte de termen sau în momentul în care încep să apară deteriorări în
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 dispun de dispozitiv pneumatic de fixare a profilelor;
 parametrii de sudură (temperatură, presiune, timp) se reglează în funcţie de
caracteristicile profilului;
 pot fi dotate cu un sistem de control PLC;
 sistemele de reglaj a bacurilor de sudură permit prinderea profilelor la diferite
înălţimi şi limitarea cordonului de sudură în funcţie de suprafeţele exterioare
ale profilului (alb, acrilic, caşerat).
e. Echipamente necesare realizării operaţiei de debavurare:
 Cuţite manuale de tip seceră;
 Utilaje complexe de debavurat cu frezare automată, care au precizie ridicată
şi posibilitate de a regla toţi parametrii pentru debavurarea suprafeţelor
inferioare şi superioare, precum şi a colţului interior şi exterior şi a canalelor
de garnitură.
f. Echipamente necesare operaţiei de fixare a geamului în
tâmplărie:
 Mese prevăzute cu instalaţii tip presă pentru fixarea rigidă şi corectă a
ramelor.
3.2.3 PROCEDURI DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE
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3.3

materialele prelucrate, ca de exemplu, puncte negre pe suprafaţa de
sudură, rugozităţi ale suprafeţelor debitate sau frezate etc.;
ungerea sau încărcarea maşinilor automate cu ulei se efectuează
periodic, conform instrucţiunilor de utilizare prescrise de furnizor;
reviziile periodice se efectuează conform prescripţiilor furnizorului.

DOCUMENTE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE CONFECŢIONARE A TÂMPLĂRIEI

3.3.1 CONSIDERAŢII GENERALE. TIPURI DE DOCUMENTE
În atelierele de producţie, procesul de fabricaţie este coordonat de către un tehnolog
sau un inginer. Documentaţia tehnică este compusă din desenul de ansamblu,
desenul de execuţie şi fişa tehnologică.
Desenul de ansamblu este întocmit de către arhitect sau constructor şi cuprinde
tabloul de tâmplărie cu toate detaliile solicitate de beneficiar, respectiv configuraţii
constructive, tipuri de deschidere, culori, accesorii. Tehnologul va întocmi pe baza
tabloului de tâmplărie desenul de execuţie şi fişa tehnologică.
Există două tipuri de desen de ansamblu:
 Desen de ansamblu al tabloului de tâmplărie (ansamblul general în cadrul
construcţiei);
 Desen de ansamblu al fiecărui element component al tabloului de tâmplărie.
Tâmplăria este formată din canaturi fixe şi mobile.
Desenul de execuţie este întocmit de către tehnolog sau inginerul de producţie, pe
baza tabloului de tâmplărie şi a fişei de măsurători efectuate de montatori. Desenul
de execuţie va cuprinde descrierea grafică a schiţei pentru modelul ales de
beneficiar, dimensiunile de execuţie şi dacă este cazul, cuplajele necesare efectuării
montajului tâmplăriei.
Desenul de execuţie este întocmit de către tehnolog sau inginerul de producţie pe
baza tabloului de tâmplărie şi a fişei de măsurători efectuate de montatori.
 Desenul de execuţie al ferestrei/uşii – conţine cotele de gabarit, tipul
profilului, tipul feroneriei, al pachetului de geam, configuraţie constructivă
într-un canat sau mai multe, descriere accesorii.
 Desenul de execuţie al secţiunilor profilelor ferestrelor/uşilor - conţine
dimensiuni de construcţie, secţiuni, culori, toleranţe, raze de curbură,
armături, garnituri, momente de inerţie etc.
Fişa tehnologică va cuprinde:
 Necesarul de materii prime, materiale, componente procesate împreună
cu cantităţile de consum - coduri componente, dimensiuni de debitare,
feronerie dimensionată etc.;
 tehnologia de fabricaţie – listă de operaţii, în ordine tehnologică;
 locul de muncă – utilajul, secţia;
 necesarul de SDV-uri;
 schiţa produsului.
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Desenul de execuţie se clasifică astfel:
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Astfel, fiecare produs va fi identificat printr-un număr şi o denumire sugestivă:
fereastră, uşă, panou fix, precum şi o schiţă reprezentativă.
3.3.2 SIMBOLURI CONŢINUTE ÎN DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ŞI SEMNIFICAŢIA ACESTORA
Fiecare sistem de tâmplărie PVC sau aluminiu are propriul sistem de codificare şi
simbolizare a tuturor elementelor componente.
În general, componentele sunt clasificate în:
 profile principale (toc, cercevea, montant);
 profile complementare (ştulp, baghete, armături, garnituri, cuplaje etc);
 profile pentru elemente speciale (deschideri glisante, armonice, glisante cu
ridicare etc) ;
 profile accesorii (praguri, şprossuri, rulouri, glafuri).
Profilele principale sunt grupate în funcţie de adâncimea de construcţie şi de
numărul de camere interioare în mai multe serii.
Montanţii sunt profile utilizate la delimitarea canaturilor fixe sau mobile şi se pot
întâlni atât în poziţie verticală, cât şi orizontală.
Profilele de ştulp se definesc ca fiind montanţi falşi utilizaţi la o configuraţie cu două
canaturi mobile, unul cu deschidere simplă, celălalt cu deschidere dublă (oscilobasculantă). Ştulpul se ataşează la cercevea, iar în poziţia deschisă a ambelor
cercevele, reduce configuraţia de două canate la unul singur creând ferestrei un
aspect deosebit.
Armăturile sunt profile din oţel zincat cu secţiuni în general în forma de U şi pătrat,
cu diferite grosimi dintre care cele mai uzuale sunt cele de 1,5 şi 2,0 mm. Sunt
destinate armării interioare a profilelor de toc, cercevea, montant şi ştulp.
Garniturile sunt realizate din cauciuc sintetic sau PVC moale sudabil.
Fiecărui profil principal îi sunt atribuite tipurile de armături cu grosimi şi secţiuni
diferite, în funcţie de momentele de inerţie urmărite.

Manualele de sistem indică posibilităţile de combinare a componentelor, precum şi
dimensiunile maxime de execuţie ale cercevelelor. Alegerea şi corelarea
componentelor se face ţinând cont în principal de performanţele de izolare termică şi
fonică a ferestrei dar şi de designul şi culoarea acesteia.
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Baghetele şi garniturile sunt grupate ţinând cont de grosimea pachetului de geam
termoizolator. De asemenea, fiecare tip de profil este însoţit de coduri care
simbolizează seria şi culoarea.
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GRILĂ DE EVALUARE
PARTEA A Vǎ rugǎm să încercuiţi 2 variante corecte din cele 3 existente pentru
fiecare enunţ prezentat!
Calitatea unui produs de tâmplărie este determinată de caracteristicile
sale de performanţă care sunt evaluate prin măsură şi control.
Măsurătorile trebuie efectuate:

a

pe fluxul de producţie;

b

pot fi preliminare fluxului de producţie;

c

în cazul în care clientul solicită în cerinţele sale din comandă, acest lucru.

ENUNŢ 2

Mijloacele de măsurat lungimi sunt următoarele:

a

şublerul;

b

ruleta;

c

raportorul.

ENUNŢ 3

Orice tip de echipament tehnic acţionat electric va putea fi pus în
funcţiune:

a

doar pentru încercarea/testarea acestuia;

b

după ce se verifică instalaţia de legătură la pământ şi la conductorul de
nul;

c

dacă această instalaţie de legătură este găsită în perfectă stare de
funcţionare.

ENUNŢ 4

Echipamentele utilizate în realizarea operaţiei de debitare, fierăstraie de
debitat profile din mase plastice, după gradul de automatizare pot fi:

a

cu sistem magnetic al poziţiei capetelor de debitare;

b

cu sistem tridimensional de control al tăierii;

c

cu afişare digitală a lungimii şi posibilitatea memorării a trei valori
corectoare.
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a

tipul modelului ales din punct de vedere arhitectural şi funcţional;

b

poziţionarea montanţilor, tipul geamului termoizolator, sistemul de
deschidere al canaturilor fixe;

c

descrierea deschiderilor pentru uşile de interior sau exterior.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.

ENUNŢ 6

Cea mai bună formă de depozitare a profilelor este în poziţie verticală, pe
suporţi continui, în aşa fel încât profilele să nu sufere deformări în timpul
depozitării.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 7

Documentaţia tehnică este compusă din desenul de ansamblu, desenul
de execuţie şi fişa tehnologică.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 8

Desenul de execuţie al secţiunilor profilelor ferestrelor/uşilor conţine
dimensiuni geometrice, cotele de gabarit, toleranţe, raze de curbură,
unghiuri folosite pentru a înţelege structura şi funcţionalitatea
ferestrelor/uşilor, precum şi alegerea tipurilor de feronerie, amplasarea
garniturii.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 9

Curăţarea, ungerea şi repararea echipamentelor tehnice sunt permise
numai atunci când acestea sunt scoase din funcţiune iar comenzile
blocate şi prevăzute cu placarde avertizoare de repunere în funcţiune
temporară, pe timpul cât se lucrează la întreţinere sau reparaţie.

a

Adevărat;

b

Fals;
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ENUNŢ 5

Desenul de ansamblu este întocmit de către arhitect sau constructor şi
cuprinde tabloul de tâmplărie, cu toate detaliile solicitate de beneficiar,
respectiv:

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ENUNŢ 10

Fişa tehnologică va cuprinde marca profilului şi a feroneriei din care
urmează să se execute tâmplăria, precum şi planul de operaţii aferent
unui flux tehnologic.

a

Adevărat;

b

Fals.

PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!

ENUNŢ 11

Atelierele de producţie pentru realizarea tâmplăriilor din PVC echipate cu
geam termoizolator vor fi dotate cu următoarele maşini, utilaje,
echipamente. Enumeraţi-le:

.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

În fişa tehnologică sunt precizate pentru fiecare reper/subansamblu/
ansamblu o serie de elemente specifice. Precizaţi care sunt acestea.

RECAPITULARE
Amplasarea utilajelor în hala de producţie se va face conform fluxului tehnologic
stabilit, cu respectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă impuse de
normele în vigoare. Incintele de producţie sunt dotate corespunzător desfăşurării
activităţii cu respectarea strictă a normelor de protecţie a mediului.
Aparatele de măsură şi control se etalonează regulat şi sunt în principal şublere,
rulete, raportoare, manometre, termometre de contact, detectoare strat metalic.

Orice tip de echipament tehnic acţionat electric nu va putea fi pus în funcţiune nici
măcar pentru încercare, înainte de a se asigura că nu există pericole de
electrocutare. Curăţarea, ungerea şi repararea echipamentelor tehnice sunt permise
numai atunci când acestea sunt scoase din funcţiune.
Întreţinerea echipamentelor tehnice se realizează zilnic prin suflarea şpanului,
periodic prin ungere sau menţinerea în cote a nivelului de ulei şi după caz se asigură
în permanenţă înlocuirea pieselor consumabile.
În procesul de confecţionare a tâmplăriei se folosesc desene de ansamblu, desene
de execuţie şi fişe tehnologice.
Fiecare sistem de tâmplărie PVC sau aluminiu are propriul sistem de codificare şi
simbolizare a tuturor elementelor componente folosite.
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Echiparea unui atelier de producţie se va face în principal cu următoarele maşini/
utilaje/echipamente: fierăstraie de debitat, maşini de frezat, maşină de sudat, maşină
de debavurat, bormaşini pneumatice şi electrice, aparate de măsură şi control, scule
de mână, suporţi şi rafturi de depozitare, mese de lucru.
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CAPITOLUL 4
PRELUCRAREA COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN PVC
4.1 OPERAŢIILE
FLUXULUI
TEHNOLOGIC
COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN MASE PLASTICE

DE

PRELUCRARE

A

4.1.1 CERINŢE TEHNICE ALE OPERAŢIILOR FLUXULUI TEHNOLOGIC
Tăierea/Debitarea
Tăierea sau debitarea este operaţia tehnologică prin care se urmăreşte
desprinderea totală sau parţială a unei părţi dintr-un material, în scopul prelucrării
acestuia.
Operaţia de tăierea (debitare) trebuie să asigure:
 rugozitate mică a suprafeţelor separate;
 precizie mare a volumului sau a lungimii piesei;
 lipsa abaterilor de la forma geometrică a piesei;
 păstrarea caracteristicilor materialului în zona de separare.
Înainte de debitarea profilelor din PVC trebuie avut în vedere următoarele:
 discul de tăiere trebuie să fie perpendicular pe suprafaţa exterioară a
profilului;
 nu se folosesc discuri cu care s-a debitat metal, pătrunderea aşchiilor
metalice deteriorează sudura ulterioară;
 discul de tăiere se verifică să nu aibă fisuri, prin lovirea uşoară cu un obiect
metalic;
 la pornirea maşinii de debitat aceasta nu trebuie să prezinte trepidaţii sau
zgomot anormal.
Se acordă atenţie la prinderea profilului, se recomandă ca suprafaţa de contact să fie
cea mai lată faţă a profilului.

Se adaugă la dimensiunea netă de debitare adaosul de sudură pentru toc şi
cercevea, de regulă, 5-6 mm întrucât pierderea prin topire la fiecare suprafaţă sudată
este de circa 2,5-3 mm.
Nu este permisă lubrifierea discului de debitare, calitatea cordonului de sudură va fi
influenţată negativ.
Pentru debitarea profilelor pentru ferestre se folosesc fierăstraie pentru tăiere
înclinată, cu discuri cu dinţi tăietori din metal dur (plăcuţe Widia, D = 300...500 mm,
pasul danturii 8...12 mm), pentru materiale plastice avînd turaţia de 3000...4000
rot./min.
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Discul de tăiere trebuie să fie ascuţit corespunzător, în caz contrar suprafaţa debitată
va fi deteriorată din cauza căldurii degajate prin frecare.
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Profilele de toc, cercevea şi bagheta se taie în general la un unghi de 45 grade
(excepţie forme neregulate), iar profilele de montant şi ştulp în unghi drept.
Profilul de cercevea (în formă de Z) ca şi cel de toc se debitează aşezat pe masa de
debitat, pe suprafaţa cea mai lată şi cu falţul geamului înspre discul de debitat.
Fixarea profilelor pe masa de debitat se face prin acţionarea pistoanelor pneumatice.
Se interzice ţinerea cu mâna a profilelor în timpul operaţiei de debitare.
Se recomandă ca sudarea profilelor să se realizeze imediat după tăiere, o depozitare
îndelungată poate genera umiditate şi impurităţi pe suprafeţele tăiate, ceea ce poate
diminua calitatea cordonului de sudură şi implicit rezistenţa ferestrei.
Debitarea profilelor metalice destinate armării profilelor din PVC se realizează în
unghi drept, la o dimensiune mai mică decât cea a profilului de toc sau cercevea.
Frezarea şi găurirea
Frezarea este operaţia de prelucrare mecanică prin aşchiere pe maşinile de frezat,
cu scule numite freze (burghie). Freza este o sculă aşchietoare cu mai multe tăişuri,
pentru prelucrarea suprafeţelor plane şi profilate a canalelor de diferite forme etc.
Aceste prelucrări se fac asupra profilelor sub formă de bară liberă, pentru
a permite o bună fixare, dar şi din motive de raţionalizare, toate tipurile de
frezări fiind realizate într-o etapă de lucru.
 Fantele (găurile) de drenaj şi aerisire se vor efectua cu ajutorul frezelor
pentru canale, numărul şi poziţia fantelor sunt indicate în manualele
furnizorilor de profile.
 Toate operaţiile pot fi efectuate şi cu ajutorul maşinii manuale de găurit şi
frezat utilizând şabloane.
 Pentru efectuarea tuturor degajărilor şi găurilor necesare montării
feroneriei este de preferat folosirea utilajelor speciale tip freze pantograf.
 Frezele şi burghiele folosite trebuie corelate cu caracteristicile profilelor şi
feroneriei folosite şi de asemenea, trebuie ţinut cont dacă degajările se
dau şi în profilele de rigidizare din oţel zincat.
 Drenajul se realizează prin practicarea unor orificii de minim 8 mm sau
fante 5 x 28 mm la un unghi de 55 grade dispuse în falţul profilelor de toc,
cercevea şi traversa la care se adaugă acelaşi tip de orificii sau fante, dar
dispuse către exterior pentru evacuarea apei.
 Este necesară ventilarea camerelor exterioare ale profilelor de toc şi
traverse prin practicarea unor orificii de 5-6 mm.
 Egalizarea presiunilor în interiorul profilelor de cercevea, toc şi traversa se
face prin fante 5 x 28 mm sau orificii 8 mm dispuse în unghi de 55 grade.
O atenţie deosebită se acordă unghiului de practicare a orificiilor de drenaj, exact de
55 grade. În caz contrar, poate fi perforat peretele ce separă camera armăturii, iar
apa poate afecta armătura.
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Figura 1 - Frezarea orificiilor de drenaj

Armarea
În funcţie de cerinţele statice şi performanţele termice, profilele din PVC vor fi
rigidizate, în conformitate cu recomandările furnizorilor, cu profile metalice din oţel
zincat.
Astfel, în camera principală a profilelor se vor introduce rigidizările care apoi se vor
fixa cu şuruburi autoperforante, începând din mijlocul barei către extremităţi, la
distanţe stabilite în funcţie de tipul materialului profilului şi cu momente de strângere,
reglate astfel încât să se evite crăparea sau spargerea profilului.
Se recomandă ca distanţele dintre şuruburi să nu depăşească 40 cm (pentru profilele
albe).

Figura 2 - Armarea unui profil de toc

Armarea profilelor se face înainte de sudare.
Rigidizările se vor verifica să nu fie umede şi se vor depozita în loc uscat. La o
depozitare în aer liber se va acoperi oţelul cu o folie. Nu este permisă folosirea
oţelului cu urme de umezeală.
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În figura alăturată este prezentat modul de prindere al armăturii într-un profil de toc.
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Sudarea
Principiul de bază al sudării este sudarea cap la cap prin presare, în care cele două
suprafeţe de îmbinare se încălzesc pâna la starea plastică apoi se unesc prin
presare.


se va acorda o atenţie deosebită acestei operaţii deoarece durabilitatea
ferestrei este aici influenţată în mod deosebit;
 sudarea profilelor din PVC se face cu ajutorul unei maşini de sudat cu
unul sau mai multe capete. Alegerea tipului de maşină depinde de felurile
de sudură cerute în producţie şi de viteza de lucru a fabricantului;
 pe maşini de sudat cu mai multe capete se pot executa simultan toate
sudurile necesare închiderii ramei. Profilele debitate pe fierăstrăul de
tăiere se vor fixa individual pe maşina de sudat într-un dispozitiv
pneumatic, în poziţia necesară;
 încălzirea suprafeţelor de îmbinare se face cu oglinzi de sudare acoperite
cu folii din fibre PTFE (teflon);
 foliile impiedică aderenţa la materialul sudurii, protejând astfel suprafeţele
de îmbinare împotriva impurităţilor;
 se recomandă folosirea exclusivă a foliilor de teflon oferite de
producătorul maşinii;
 dacă în timpul procesului de sudare rămân impurităţi pe folia de teflon,
acestea se vor elimina necondiţionat;
 foliile de teflon murdare conduc la suduri de proastă calitate şi respectiv la
rezistenţa scăzută a colţurilor;
 valoarea temperaturii de sudare este stabilită de furnizorul de profile;
 Dacă temperaturile de sudură sunt prea scăzute, apar goluri în cordonul
de sudură, iar pentru valori ridicate se observă o colorare gălbui – gri;
 Nu este permisă răcirea accelerată cu apă sau aer a cordonului de
sudură.
Debavurarea
se recomandă ca prelucrările ulterioare ale profilelor sudate să înceapă
cât mai repede. În caz contrar, datorită durităţii materialului cuţitul de
debavurare poate produce rugozităţi.
 prelucrarea adaosurilor de sudură din PVC se execută pe maşini
automate pentru curăţarea colţurilor care îndepărtează bavurile cu cuţite
de retezat şi freze;
 la debavurarea cu cuţitul pentru canale, se va avea în atenţie adâncimea
canalului care să fie cât mai mică posibilă (se respectă recomandările
furnizorului de profile).
 în funcţie de tipul maşinii utilizate, bavura poate fi îndepărtată în zona
colţului la interior şi exterior, pe suprafeţele profilului şi în zona de
etanşare.
Bavura trebuie îndepărtată şi de pe partea interioară a falţului profilului pentru a nu
incomoda aplicarea geamului, precum şi în zona feroneriei.
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Montajul etanşărilor şi al feroneriei


ferestrele din PVC se vor echipa cu garnituri de etanşare dintr-un cauciuc
sintetic de calitate (EPDM, APTK) rezistent la îmbătrânire. Uzual, se
folosesc garnituri de culoare neagră;
 toate garniturile se montează după debavurare şi aplicarea montanţilor
dar înainte de montarea feroneriei;
 pentru uşurinţa aplicării, se poate folosi un rulou manual prevăzut cu o
rotiţă;
 la montajul tuturor profilelor de etanşare se va da atenţie formării colţului
şi aplicării fără întindere.
Etanşarea cercevea – toc


majoritatea sistemelor de profile întrebuinţează etanşarea dublă.
Garnitura este dispusă, perimetral pe toc şi cercevea, îmbinată în partea
de sus, central, fără lipire, conferind o dublă protecţie împotriva ploii şi a
vântului.
Etanşarea geam – cercevea (canaturi mobile) sau geam – toc (canaturi fixe)


garnitura pentru geam se alege în funcţie de instrucţiunile furnizorului de
profile;
 la fixarea geamurilor se utilizează în general baghete prevăzute cu
garnituri încorporate;
 ca regulă de bază, trebuie avut în vedere faptul că la cercevelele mai
înalte de 150 cm în zona mânerului ferestrei, respectiv a uşii, se aplică o
masă siliconică pe o lungime de 15 cm, pentru lipirea geamului de
cercevea, în vederea eliminării posibilităţii desprinderii cercevelei de
geam.
Montajul feroneriei
la montajul feroneriei se vor utiliza numai şuruburi protejate împotriva
coroziunii;
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Figura 3 - Tipuri de şuruburi pentru fixarea rigidizărilor şi a feroneriilor
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momentul de turaţie al maşinilor de înşurubat trebuie să fie limitat, pentru
a se evita supraîncălzirea PVC-ului;
 în cazul feroneriei portante nu trebuie ca sarcina de la fereastră să se
transmită numai prin şuruburi, aici se recomandă feronerie prevăzută
suplimentar cu elemente supuse forfecării pentru descărcărea sarcinii (ex.
bride, ştifturi portante);
 la înşurubările în PVC, nu se mai fac pregăuriri, pentru a se obţine o
rezistenţă mai mare la smulgere;
 toate componentele mobile vor fi unse ;
 distanţa dintre punctele de închidere este în general de maxim 700-800
mm;
 balamalele se montează cu şabloane sau direct în cazul liniilor automate ;
 mânerul se prinde cu şuruburi de cremon ;
 toate elementele de feronerie, foarfeca de basculare, colţarele, cremonul,
punctele de închidere, prelungitoarele se fixează prin înşurubare la
interiorul profilului de toc şi cercevea.
Montajul geamului termoizolator
Funcţionalitatea unei ferestre din material plastic depinde şi de modul de sprijin şi
fixare al geamului. Ferestrele din mase plastice pot fi echipate cu geamuri atât la
locul de montaj, cât şi la cel de fabricaţie. Toate geamurile vor avea calupuri portante
şi distanţiere conform cu recomandările producătorului de profile respectiv ale
producătorului de geamuri.
Geamul este fixat cu ajutorul baghetelor de geam debitate cu un adaos de lungime
de 1-2 mm. Se introduc mai intâi baghetele mai scurte, apoi cele mai lungi şi se
fixează prin batere cu ciocanul din cauciuc începând de la mijloc către capete.
Înainte de fixarea geamului se recomandă umezirea garniturii şi a marginilor
geamului pentru se evita întoarcerea garniturii.
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Se acordă atenţie la poziţionarea calupurilor, astfel încât să nu fie opturate orificiile
de drenaj. Exemplu de amplasare a calupurilor portante şi distanţiere în figura de mai
jos:

Figura 4 - Calarea geamului termoizolator
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Operaţia de îndoire a profilelor PVC ( operaţie auxiliară)
Se realizează cu ajutorul cuptorului de încălzire a profilului (cu aer sau parafină) şi a
unui conveior de forma unui arc de cerc sau semicerc prin care se realizează
curbarea propriu-zisă a profilului între anumite limite.








4.2

înainte de introducerea în cuptor în profil se introduc miezuri dintr-un
material plastic care au un punct de topire mai ridicat decât cel al
profilelor;
rolul acestor miezuri este să menţină caracteristicile geometrice interioare
şi exterioare ale profilului PVC;
temperatura la care se încălzeşte profilul din PVC este cuprinsă într-un
interval specificat de producătorul de profile. Profilul PVC nu trebuie să-şi
schimbe proprietăţile tehnologice;
după ce a fost adus la temperatura propice îndoirii, profilul este poziţionat
pe conveior şi cu ajutorul unor piese auxiliare şi a unor pârghii se face
curbarea propriu-zisă la dimensiunile dorite;
profilul se lasă să se răcească şi se îndepărtează miezurile din interiorul
profilelor;
raza minimă de curbare este recomandată de producătorul de profile;
în cazul curbării în cuptoare cu parafină, profilele vor fi bine curăţate după
procesul de curbare, în caz contrar urmele de parafină vor deteriora
calitatea cordonului de sudură.

COMPONENTE DE TÂMPLĂRIE DIN PVC ŞI MATERIALE AUXILIARE

Termeni generali
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ochi de tâmplărie = canat
 canaturile fixe de tâmplărie sunt realizate din profile de toc, geam,
garnituri şi baghete de fixare a geamului;
 în cazul deschiderilor mobile, pe lângă toc apare şi aripa de fereastră
numită cercevea, realizată din profile de cercevea, geam, garnituri,
bagheta de fixare a geamului şi mecanismele de închidere dispuse atât
pe toc, cât şi pe cercevea;
 două sau mai multe canaturi adiacente, cu multiple combinaţii de
deschidere sunt separate printr-un profil special numit stâlp/traversa sau
montant fix vertical/orizontal;
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Figura 5 - Forme de ferestre cu diverse deschideri

două canaturi cu deschidere pot fi separate de un profil de ştulp (montant
fals) care rămâne ataşat la cercevea, chiar şi în timpul deschiderii;
 în cazul în care se execută o închidere cu panouri vitrate termoizolante în
unghi, se utilizează elemente de cuplare la 90 grade sau în diferite
unghiuri, ca de exemplu o închidere de balcon cu suprafeţe vitrate
frontale şi laterale;
 două rame adiacente se cuplează în linie cu profil de cuplare tip H, cel
mai întâlnit caz, fiind fereastra cuplată cu uşa de balcon;
 geamul termoizolator se compune din două sau trei foi de sticlă, cuplate
cu ajutorul baghetelor din aluminiu sau oţel numite distanţieri. Spaţiul
dintre foile de sticlă poate fi umplut cu aer sau gaze inerte pentru
îmbunătăţirea capacităţii de izolare termică;
 elementele de tâmplărie pot fi prevăzute cu accesorii de tipul rulourilor
exterioare, plase contra insectelor, praguri, glafuri, grile de ventilare,
baghete decor etc.
Particularităţi ale tipurilor de profile folosite în realizarea tâmplăriei
termoizolatoare
Termenul de profil este un nume generic pentru bara de toc, cercevea sau montant
care alcătuiesc o tâmplărie.
Sistemele actuale de profile au o construcţie multicamerală, cu cel puţin 2 camere
interioare, ajungând în funcţie de performanţă termică şi fonică până la 8 camere
interioare. Numărul crescut al camerelor interioare presupune o adâncime de
construcţie mărită. De exemplu, un profil cu 6 camere interioare poate ajunge pâna la
85 mm. Adâncimea mare de construcţie presupune o ranforsare interioară cu
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armatură de dimensiuni mari, pentru o stabilitate crescută a tâmplăriei în cazul
configuraţiilor constructive de mari dimensiuni.
În funcţie de tipul materialului din care sunt fabricate, profilele pot fi albe, colorate în
masă, caşerate cu folie ce imită nuanţele de lemn, cu miez reciclat şi profile colorate.
Profilele din PVC se obţin prin extrudare şi la fabricaţie sunt înscripţionate cu sigla
firmei şi datele de identificare şi trasabilitate ale produsului. Există profile care din
procesul de fabricaţie se extrudează împreună cu garnitura, ceea ce optimizează
producţia de tâmplărie, eliminând faza de aplicare a garniturilor de etanşare.
În funcţie de grosimea pereţilor exterior, profilele se clasifică în:
 profile clasa A – grosimea pereţilor exteriori vizibili este mai mare sau egală
cu 2.8 mm;
 profile clasa B – grosimea pereţilor exteriori vizibili este mai mare sau egală
cu 2.5 mm;
 profile clasa C – nici o cerinţă.
Caracteristici ale materialului profilelor:


Aspect – culoarea profilelor trebuie să fie aceeaşi şi uniformă pe toate
suprafeţele; suprafeţele profilelor trebuie să fie netede, plane şi lipsite de
puncte de coroziune.
 Dimensiuni – secţiunea transversală trebuie să fie conform formei
teoretice a profilului cu toleranţele admise de standardul de produs;
grosimile pereţilor profilelor principale trebuie declarate de producător.
 Rectilinitate – abaterea de la rectilinitate nu trebuie să depăşească 1 mm
pentru o lungime de 1 m.
 Masa profilelor principale – masa pe metru de lungime nu trebuie să fie
mai mică de 95% din masa nominală pe metru de lungime.
În laborator, profilele sunt supuse unor teste privind rezistenţa la şoc, comportarea
după încălzirea la 150 grade Celsius, rezistenţa la îmbătrânirea artificială şi
sudabilitate.










rezistenţă la intemperii şi stabilitatea culorilor la acţiunea razelor
ultraviolete;
izolatoare termic şi fonic prin geometria specifică şi numărul sporit de
camere interioare;
întreţinere uşoară prin curăţare cu detergenţi casnici;
este interzisă folosirea agenţilor abrazivi şi a solvenţilor cloruraţi;
stabilitate mare prin posibilitatea armării interioare cu armături de
dimensiuni mari;
gama largă de culori şi folii imitaţie de lemn;
prelucrabilitate uşoară;
siguranţă la foc, clasa “dificil inflamabile”;
nu sunt toxice, reţetele actuale pentru majoritatea profilelor sunt pe bază
de calciu şi zinc.

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 43/270

Caracteristici fizico-chimice ale profilelor:
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Componente ale tâmplăriei
a. Armătura
Profilele de rigidizare sau armăturile sunt realizate din oţel zincat, cu diferite secţiuni,
în funcţie de forma şi mărimea camerei de armare a profilului.
Cele mai uzuale secţiuni sunt cele în formă de “pătrat” şi “U”, cu grosimi ale pereţilor
de 1,2-2,0 mm. Armăturile sunt obţinute prin procedeul de deformare la rece a tablei.
Stratul exterior conferă armăturilor protecţie anticorozivă. Armăturile se livrează sub
formă de bare lungi de 6 m, iar fişa tehnică cuprinde toleranţele dimensionale, razele
de curbură, momentele de inerţie Ix şi Iy.
Independent de mărimea ferestrelor, toate profilele se vor rigidiza. Datorită dilataţiei
mai mari pe timpul verii a profilelor colorate, acestea se vor arma cu armături cu
momentele de inerţie cele mai mari.
b. Garnituri
O componentă importantă a tâmplăriei o reprezintă sistemul de etanşare, realizat cel
mai uzual din garnitura toc – cercevea la interior şi exterior. Garniturile sunt realizate
din cauciuc sintetic EPDM, rezistent la îmbătrânire, de culoare neagră sau gri.
Cele mai intâlnite forme de garnituri sunt închise, de tip balon şi deschise, de tip
pană. Există sisteme de profile la care planul de etanşare dintre toc şi cercevea de la
exterior este deplasat în falţul tocului montat, fie pe toc, fie pe cercevea. La profilele
cu garnitură încorporată se acordă o atenţie sporită la sudare.
Sistemul de etanşare are o mare contribuţie la obţinerea caracteristicilor de
performanţă ale tâmplăriei cu privire la etanşeitatea la apă, permeabilitatea la aer şi
rezistenţă la acţiunea vântului.
În afară de garniturile de etanşare dintre toc şi cercevea se mai folosesc garniturile
de geam poziţionate între toc şi geam, în cazul canaturilor fixe şi între cercevea şi
geam, în cazul canaturilor mobile. Forma acestor garnituri variază în funcţie de
grosimea pachetului de geam.
Pe timpul duratei de viaţă a tâmplăriei se recomandă ungerea anuală a garniturilor
pentru prevenirea unei îmbătrâniri premature, ceea ce ar avea ca efect o etanşare
defectuoasă. Schimbarea garniturilor post garanţie se realizează foarte uşor.










balamale;
mâner;
foarfecă;
reazeme de colţ (colţari);
piese de închidere;
tije cremon;
tije pentru închideri suplimentare;
dispozitive auxiliare (manevrare incorectă, microventilaţie, snaper etc.).
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c. Feronerie
Un mecanism complet de închidere este alcătuit în principal din:
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Alegerea corectă a mecanismului de închidere se face în funcţie de dimensiunile
ferestrei sau uşii. Se acordă atenţie numărului de puncte de închidere de pe conturul
tâmplăriei; un număr insuficient de puncte de închidere nu asigură o închidere
corespunzătoare cu implicaţii negative asupra izolaţiei şi capacităţii de etanşare a
ferestrei. La montarea feroneriei se aleg şuruburile potrivite şi se respectă indicaţiile
de asamblare. În caz contrar, la o dimensiune mare a cercevelei deschisă în poziţia
basculantă apar forţe de smulgere în reazemul de forfecare care pot rupe feroneria
din ramă şi pot desprinde cerceveaua.
Din acest motiv, se testează rezistenţa dispozitivelor de siguranţă în poziţia
basculantă a cercevelei din cadrul setului de teste de rezistentă şi etanşare specifice
marcajului CE la tâmplăria termoizolantă.
Feroneria poate fi suplimentată cu diferite dispozitive antiefracţie sau elemente ce
permit blocarea cercevelei într-o poziţie deschisă de numai câţiva centimetri, fiind
posibilă ventilarea locuinţei pe parcursul zilei fără a exista riscul pătrunderii din
exterior.
Componentele feroneriei sunt testate la rezistenţa contra coroziunii şi la
funcţionalitate, asigurând, în funcţie de calitatea produselor, un număr de 10 000 –
20 000 cicluri închidere – deschidere.
d. Geam termoizolator
Geamul poate fi simplu sau termoizolator, dublu sau triplu, cu diferite grosimi totale,
în funcţie de performanţele de termo şi fonoizolaţie. Cel mai uzual pachet de geam
este cel de 24 mm, alcătuit din două foi de sticlă de 4 mm şi distanţier din aluminiu
de 16 mm. Acest pachet poate fi îmbunătăţit din punct de vedere al rezistenţei
termice prin umplerea spaţiului dintre foi cu gaz inert argon sau kripton.
Din aceleaşi motive, una din foile de geam se recomandă a fi de tip Low-E, adică
acoperită cu un strat metalic ce îi conferă o emisivitate redusă. La exterior, poate fi
folosită o sticlă cu capacitate mare de reflexie a căldurii solare pentru evitarea
supraîncălzirii spaţiilor interioare, în cazul ferestrelor expuse în soare.
De asemenea, pentru cerinţe de protecţie antiefracţie, se recomandă folosirea foilor
de geam duplex sau antiglont. În cazul cerinţelor sporite de izolaţie fonică, pachetele
de geam pot ajunge la o grosime de 54 mm. Baghetele de fixare a geamurilor se
corelează cu grosimea acestora şi cu garniturile de geam.
a. 1. Rulouri exterioare din Al, PVC
Sistemul de rulouri diminuează într-o măsură considerabilă pierderile de căldură şi
poluarea fonică. În plus, acestea protejează eficient împotriva radiaţiilor solare şi a
efracţiilor. Lamelele pot fi din AL sau PVC în diferite nuanţe asortate cu profilul
ferestrei.
Permeabilitatea la aer a ruloului desfăşurat este foarte importantă dacă se doreşte o
îmbunătăţire a izolaţiei termice a ferestrei. De asemenea, cutia ruloului amplasată pe
rama ferestrei trebuie să fie izolată termic.
Rulourile pot fi acţionate manual sau automat, prin telecomandă sau timer. Orice
intervenţie se poate efectua oricând prin intermediul capacului de revizie. În funcţie
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Accesorii ale tâmplăriei din PVC
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de lungimea de derulare a lamelelor, cutia de rulou poate avea dimensiuni diferite,
cea mai uzuală se încadrează în 190 – 200 mm.
b. 1. Glafuri pentru ferestre
Sisteme de glafuri pentru exterior
Glafurile exterioare reprezintă o componentă obligatorie a sistemului de izolaţie
exterioară a clădirii, având rol de dirijare a apei şi de protejare împotriva infiltraţiilor în
rostul de montaj al ramei ferestrei. Glafurile exterioare sunt din aluminiu sau piatră,
cu diferite lăţimi, cuprinse între 150 – 400 mm. Înclinaţia glafurilor nu trebuie să fie
mai mică de 5°, iar lăţimea ce depăşeşte faţada nu trebuie să fie mai mică de 20 mm.
O atenţie sporită se acordă etanşării racordurilor la montajul glafurilor.
Sisteme de glafuri pentru interior
Glafurile interioare au atât rol estetic, întregind o ferestra, dar şi un rol funcţional de
protejare a peretelui. Pot fi confecţionate din PVC, PAL etc., în diferite nuanţe cu
imitaţii ale marmurei sau lemnului, sau chiar dintr-un lemn de esenţă mai tare.
Dimensiunile glafurilor interioare variază de la lăţimi de 150 mm la 300 mm. Un glaf
interior foarte lat care acoperă caloriferul amplasat sub fereastră poate crea
probleme deoarece căldura nu mai ajunge pe suprafaţa geamului, răcindu-se sub
temperatura punctului de rouă şi în acest caz apare inevitabil condensul.
c. 1. Plase contra insectelor
Sunt realizate dintr-un material ce permite aerisirea spaţiilor şi care poate fi uşor
întreţinut.
Pot fi încorporate în cutia rulourilor exterioare, montate ulterior pe ferestre sub formă
de ramă detaşabilă sau sub formă de pliseuri.

4.3

ASIGURAREA CALITĂŢII TÂMPLĂRIILOR EXECUTATE

4.3.1 CERINŢE DE CALITATE PENTRU CONFECŢIONAREA TÂMPLĂRIEI DIN MASE PLASTICE
Controlul propriu al fabricaţiei are rolul de a garanta că produsele realizate concordă
cu performanţele specificate. Pentru aceasta, producătorul trebuie să-şi organizeze,
să-şi documenteze şi să-şi menţină un sistem de control intern al fabricaţiei şi să
nominalizeze o persoană responsabilă.
 documentaţia de proiectare (desene de execuţie, documente tehnice
normative);
 documentaţia tehnologică (fişe tehnologice, instrucţiuni de execuţie şi
control);
 documente ale SMC (MC, proceduri, instrucţiuni, fişe de control etc.).
Zonele de producţie sunt prevăzute cu instrucţiuni de lucru şi specificaţii elaborate de
compartimentul tehnic.Toate procesele desfăşurate în organizaţie se desfăşoară sub
un control strict al stării calităţii produsului şi remedierea imediată a tuturor
neconformităţilor apărute. Întreaga activitate de producţie se desfăşoară conform
unui proces tehnologic.
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Documentaţia de execuţie, control şi încercări cuprinde:
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Execuţia, supravegherea şi controlul proceselor din cadrul unei organizaţii/atelier de
producţie presupun o serie de aspecte relevante:


sculele şi utilajele cu care se va executa confecţionarea tâmplăriei
funcţionează la parametrii corespunzători şi sunt verificate, conform
prevederilor instrucţiunilor de lucru corespunzătoare;
 toate SDV-rile folosite pentru confirmarea calităţii sunt încercate,
omologate şi verificate înainte de a permite utilizarea lor;
 toate AMC-rile sunt verificate şi se află în termenul de calibrare;
 personalul de execuţie este pregătit corespunzător (şcolarizat cel puţin o
dată pe an) şi verificat trimestrial;
 personalul este obligat să cunoască, să utilizeze şi să respecte întocmai
toate prevederile documentaţiei şi a procedurilor de execuţie, de marcare
şi identificare, manipulare şi depozitare, specifice locului de muncă şi
împreună cu responsabilul CTC să propună anumite controale de calitate,
verificări şi încercări sau chiar modificarea anumitor metode depăşite;
 atelierul de producţie este obligat să respecte atât hotărârile
responsabilului CTC şi instrucţiunile managementului calităţii, cât şi
deciziile luate în ceea ce priveşte produsele neconforme;
 responsabilul CTC controlează execuţia produselor aflate pe fluxul de
fabricaţie, respectiv reparaţiile acestora şi procedează la întocmirea şi
înregistrarea de rapoarte de neconformitate;
 responsabilul CTC utilizează sistemul de identificare şi etichetare a
produselor, conform procedurilor corective şi preventive.
4.3.2 ETAPE DE CONTROL ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE A TÂMPLĂRIEI DIN MASE
PLASTICE
Primul audit
În vederea introducerii controlului propriu al fabricaţiei, însărcinatul CTC (eventual, cu
sprijin extern) stabileşte, pe baza unei liste de verificări, care este situaţia actuală
reală din întreprindere. Se iau măsurile necesare şi se propune planul de control al
fabricaţiei.
După primirea comenzii, aceasta se verifică din punct de vedere tehnic (tipul
profilului, geamului, culoare, deschideri, caracteristici de performanţă etc), precum şi
din punct de vedere comercial (data de livrare, modalitatea de plată etc). După
clarificarea acestor aspecte, clientul primeşte o confirmare de comandă. După
semnarea acestei confirmări de către client se trimite comanda către producţie.
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Prelucrarea şi confirmarea comenzilor clienţilor
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Controlul de Intrare a Mărfii (Recepţia)
Controlul de intrare pentru profile, feronerie, sticlă, accesoriile achiziţionate şi alte
materiale se efectuează de către toţi angajaţii instruiţi în acest sens. O supraveghere
suplimentară prin sondaj se poate face de către responsabilul cu asigurarea calităţii.
Efectuarea controalelor în timpul fabricaţiei
Procesul de fabricaţie trebuie adaptat astfel încât să se stabilească în care punct, pe
lângă controalele de intrare a mărfii şi cel final, mai trebuie introdus cel puţin un alt
control intermediar (pe flux) în cursul fabricaţiei.
În cazul fabricaţiei neautomatizate complet, se poate efectua un control după
realizarea îmbinărilor mecanice, respectiv după debavurare. În cazul fabricaţiei
complet automatizate, este indicată includerea unui control suplimentar, cel târziu
după montarea feroneriei.
Se verifică zilnic, la începutul fiecărui schimb, fiecare operaţie tehnologică cu atenţie
mărită la:
 parametrii de sudare (dimensiuni, temperatură, timp de topire, presiune şi
timp de lipire);
 fixare cuplaje şi înşurubare (respectarea distanţei minime dintre şuruburi,
poziţionare găuri, etanşare cuplaje);
 direcţionarea montanţilor şi a traverselor (unghi, împărţire).
Controlul Final
Înainte de a fi livrate, în baza documentelor de comandă, se vor verifica toate
elementele de tâmplărie, precum şi toate piesele aferente acestora (baghete,
feronerie, glafuri, jaluzele şi alte piese achiziţionate) dacă sunt complete.
4.3.3 TIPURI DE NECONFORMITĂŢI ÎNTÂLNITE ÎN CONFECŢIONAREA TÂMPLĂRIEI DIN MASE
PLASTICE
Identificarea neconformităţilor
Toate materialele, componentele şi produsele găsite neconforme sunt identificate de
responsabilul cu asigurarea calităţii.
Defectele majore, cum ar fi de exemplu, abaterile repetate sistematic, se vor
consemna, conform instrucţiunilor procedurale, în lista cumulativă a neconformităţilor
şi se vor iniţia măsuri corective. Pentru fiecare neconformitate se întocmeşte raport
de neconformitate în care se precizează măsura corectivă, împreună cu persoanele
implicate şi data de finalizare.
Neconformităţi minore
Se consideră o neconformitate minoră atunci când piesa/produsul defect are o
valoare materială mică sau reprezintă numai o pondere redusă de producţie sau
atunci când angajatul poate remedia defecţiunea fără ajutorul terţilor.
La constatarea unei defecţiuni minore în procesul de fabricaţie, angajatul efectuează
pe răspundere proprie lucrările suplimentare şi acordă în continuare avizul favorabil.
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Defectele minore se vor remedia.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Neconformităţi majore
Se consideră o defecţiune gravă atunci când:
 funcţionarea, configuraţia sau durabilitatea produsului final sunt afectate;
 piese sau produse trebuie fabricate sau comandate din nou pentru că nu pot
fi remediate;
 la remedierea defecţiunilor trebuie incluşi terţi sau o defecţiune minoră apare
frecvent.
La constatarea unei defecţiuni grave în procesul de fabricaţie, piesa/produsul afectat
se va îndepărta din fluxul de fabricaţie şi eventual, se va depozita şi/sau marca
separat. Suplimentar, se va informa superiorul sau responsabilul CTC şi se va
consemna în lista cumulativă a neconformităţilor. În continuare, superiorul sau
responsabilul CTC decide modalitatea de tratare a neconformităţilor.
4.3.4 VERIFICAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI TÂMPLĂRIEI DIN MASE PLASTICE
În timpul procesului de producţie se aplică control asupra fiecărei operaţii
tehnologice, verificându-se în principal următorii parametri:









Se va verifica mobilitatea tuturor ferestrelor şi uşilor (cercevea, feronerie),
manevrarea trebuie să fie uşoară, fără agăţări. De asemenea, se verifică dacă
înşurubările sunt complete (lagăre colţar/foarfece) şi dacă are loc o presare
corespunzătoare a garniturilor la închidere.
Se va controla interstiţiul falţului, precum şi cotele de acoperire şi suprapunere a
cercevelei peste toc, specifice fiecărui sistem de tâmplărie. În cazul în care aceste
cote de acoperire nu sunt uniforme pe tot conturul cercevelei, se poate vorbi de o
decalare a cercevelei cu implicaţii negative asupra închiderii şi etanşării.
Conform normelor în vigoare actuale, tâmplăria termoizolantă se marchează CE şi
trebuie să îndeplinească cerinţele minime cu privire la următoarelor caracteristici de
performanţă:
 Etanşeitate la apă;
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dimensiunile şi unghiurile de debitare;
poziţia, dimensiunea şi unghiul de frezare al orificiilor de drenaj şi aerisire;
distanţele de înşurubare la prinderea armăturii;
parametrii de sudură, aspectul cordonului sudat;
adâncimea şanţului debavurat, aspectul suprafeţelor debavurate;
etanşarea cuplajelor la prinderea montanţilor, poziţionarea montanţilor;
tensionarea garniturilor pe perimetru şi în colţuri;
poziţionarea balamalelor, a punctelor de închidere şi a celorlalte componente
de feronerie;
 poziţia calelor portante şi distanţiere, la montarea geamurilor.
Controlul final constă în verificarea vizuală a tuturor elementelor de tâmplărie
pentru a nu exista deteriorări evidente ale profilelor, suprafeţelor vitrate şi
accesoriilor.
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Rezistenţă la acţiunea vântului;
Permeabilitate la aer;
Capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă;
Izolaţie termică;
Performanţă acustică;
Substanţe periculoase.

GRILĂ DE EVALUARE

ENUNŢ 1

Vǎ rugǎm să încercuiţi 2 variante corecte din cele 3 existente pentru
fiecare enunţ prezentat!
Înainte de debitarea profilelor se verifică următoarele aspecte la maşina
de debitat la două capete:

a

discul de tăiere să fie perpendicular pe masa maşinii;

b

discul de tăiere să nu aibă fisuri şi acest lucru se realizează prin lovirea
uşoară cu un obiect metalic;

c

să prezinte trepidaţii oscilante şi zgomot în limite admise.

ENUNŢ 2

Prin debavurarea manuală a profilelor se asigură:

a

continuitatea canalului pentru garnitură;

b

continuitatea canalului pentru baghetă;

c

realizarea unui canal între toc şi cercevea.

ENUNŢ 3

Profilele din mase plastice se diferenţiază prin:

a

numărul de camere al profilului;

b

forma şi configuraţia camerelor din corpul profilului;

c

modul de poziţionare a găurilor de drenaj şi de aerisire.

ENUNŢ 4

Tâmplăria din PVC se va echipa cu garnituri de etanşare dintr-un
cauciuc sintetic de calitate (EPDM, APTK) fără întreţinere necesară şi
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PARTEA A
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rezistent la îmbătrânire. Aceste garnituri trebuie aplicate:
a

după executarea operaţiei de debavurare;

b

după montarea feroneriei;

c

după executarea operaţiei de sudare.
Neconformităţile produselor de tâmplărie pot fi rezultatul unor:

a

erori de execuţie, inclusiv de aprovizionare cu materiale;

b

maşini, AMC-uri şi SDV-uri necorespunzătoare;

c

erori de tehnică.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.

ENUNŢ 6

Utilajele speciale tip freze pantograf permit efectuarea tuturor degajărilor
şi găurilor necesare montării feroneriei dintr-o singură prindere.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 7

Profilele din material plastic, în funcţie de cerinţele statice şi de
solicitările termice, vor fi rigidizate, în conformitate cu normativele de
lucru, cu profile metalice din oţel zincat sau aluminiu.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 8

Pentru calcularea corectă a cotelor de tăiere pentru profilele din material
plastic trebuie luată în consideraţie marja de topire necesară operaţiei
de sudură de 2.5 mm până la 5 mm.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 9

Principiul de bază al sudării este sudarea cap la cap prin presare, în
care cele două suprafeţe de îmbinare se încălzesc până la starea
plastică apoi se unesc prin presare.

a

adevărat;

b

fals.
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ENUNŢ 5
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ENUNŢ 10

În cazul feroneriei portante trebuie ca sarcina fereastrei să se transmită
parţial prin şuruburi. Aceasta trebuie prevăzută suplimentar cu elemente
supuse forfecării pentru descărcărea sarcinii: bride, ştifturi portante etc.

a

adevărat;

b

fals.

PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!

ENUNŢ 11

Care sunt cauzele obţinerii rebuturilor la debitarea profilelor din PVC:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Proprietăţile specifice ale unui profil PVC sunt următoarele:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

RECAPITULARE
Operaţiile fluxului tehnologic de prelucrare a componentelor tâmplăriei din
mase plastice
Debitarea profilelor din PVC, a profilelor metalice de armare şi a tuturor
componentelor auxiliare ca plăci de glafuri, lamele de rulori se realizează separat pe
categorii de material, cu ajutorul fierăstraielor dotate cu unul sau două discuri de
tăiere şi cu diferite dispozitive de prindere a elementelor ce urmează a fi debitate.

Armarea constă în introducerea profilului de armătură în interiorul profilului din PVC,
în camera principală şi prinderea acestuia cu şuruburi la distanţe bine stabilite în
funcţie de tipul materialului profilului.
Sudarea se realizează pe maşini automate de sudat cu un cap de sudare sau mai
multe, pe principiul sudare cap la cap prin presare. Parametrii de sudură sunt în
permanenţă verificaţi întrucât durabilitatea ferestrei este influenţată esenţial de acest
proces.
Debavurarea surplusului de sudură se execută pe toate suprafeţele profilului,
precum şi în zona colţului la interior şi exterior. Adâncimea şanţului de debavurat se
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Frezarea prevede executarea unor fante şi orificii de drenaj, respectiv de ventilare a
camerelor profilelor, precum şi executarea unor locaşuri pentru elementele de
feronerie. Se realizează cu maşini de frezat, echipate cu burghie specifice tipurilor de
profile şi cu ajutorul ştanţelor de decupat. Poziţionarea şi unghiul burghiului este
esenţială.
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stabileşte în funcţie de tipul materialului profilului. Echipamentele de debavurat sunt
maşini automate prevăzute cu cuţite de debavurat şi freze.
Montajul etanşărilor şi a feroneriei se realizează pe mese de lucru şi implică
introducerea garniturilor în nutul profilelor, perimetral, fără tensionare şi atent în zona
colţurilor şi aplicarea tuturor componentelor de feronerie, folosind şabloane de
poziţionare şi şuruburi de montaj adecvate.
Montajul geamului termoizolator poate fi executat cu ajutorul meselor de fixare a
ramei elementului de tâmplărie. Calarea geamului se realizează cu ajutorul calelor
portante şi distanţiere, iar fixarea cu ajutorul baghetelor de geam prevăzute cu
garnitură încorporată.
Operaţia de îndoire a profilelor PVC se realizează la cald cu ajutorul unor miezuri
din poliamidă. Razele minime de curbură sunt specifice fiecărui sistem de profile.
Componente de tâmplărie din mase plastice şi materiale auxiliare
Principalele componente ale tâmplărie sunt profilele din PVC, geamul termoizolator,
garniturile şi mecanismele de închidere.
Profilele din PVC se livrează într-o gamă largă de culori, rezistente la acţiunea
factorilor climaterici, precum şi în multe nuanţe ce imită lemnul. Geometria
constructivă multicamerală conferă diferitelor tipuri de profile proprietăţi de izolaţie
termică şi fonică.
Geamul termoizolator poate fi realizat în formă dublă sau triplă, utilizând diferite foi
de sticlă cu proprietăţi crescute de izolaţie termică sau fonică, antiefracţie sau
reflexivă.
Garniturile sunt realizate din cauciuc sintetic EPDM, rezistent la îmbătrânire, de
culoare neagră sau gri. Majoritatea sistemelor de profile foloseşte 2 planuri de
etanşare toc-cercevea la interior şi exterior. Garniturile de geam se aleg în funcţie de
grosimea pachetului de geam.

Tâmplăria poate fi accesorizată cu rulouri sau obloane exterioare, plase contra
insectelor, glafuri interioare şi exterioare. Accesoriile au rol atât estetic, fiind livrare în
diferite nuanţe, cât şi practic, de îmbunătăţire a confortului din punct de vedere
termic, fonic şi antiefracţie.
Cerinţe de calitate a confecţionării tâmplăriei din mase plastice
Planul de control şi calitate al producţiei trebuie să cuprindă, pe lângă controalele
efective, şi următoarele măsuri:
 calificarea şi instruirea periodică a personalului;
 întreţinerea utilajelor, echipamentelor şi sculelor utilizate în procesul de
producţie;
 calibrarea AMC-urilor;
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Mecanismele de închidere (feroneria) se aleg în funcţie de dimensiunile ferestrei
sau uşii. Se acordă atenţie numărului de puncte de închidere de pe conturul
tâmplăriei, precum şi în alegerea şuruburilor de prindere şi în respectarea indicaţiilor
de asamblare.
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 întocmirea rapoartelor de neconformităţi şi a planurilor de măsuri corective.
Tipuri de neconformităţi întâlnite în confecţionarea tâmplăriei din mase plastice
Neconformităţile minore se constată atunci când angajatul poate remedia defectul
fără implicarea terţilor.
Neconformităţile majore se constată atunci când funcţionarea, configuraţia sau
durabilitatea produsului final sunt afectate.
Verificarea calităţii execuţiei tâmplăriei din mase plastice
La final, tâmplăria se verifică din punct de vedere funcţional, al accesorizării
complete şi al aspectului general.
Caracteristicile de performanţă care descriu calitatea elementelor de tâmplărie sunt:
Etanşeitate la apă;
Rezistenţă la acţiunea vântului;
Permeabilitate la aer;
Capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă;
Izolaţie termică;
Performanţă acustică;
Substanţe periculoase.
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CAPITOLUL 5
PRELUCRAREA
ALUMINIU

COMPONENTELOR

5.1 OPERAŢIILE
FLUXULUI
TEHNOLOGIC
COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU

TÂMPLĂRIEI

DE

PRELUCRARE

DIN

A

5.1.1 ECHIPAMENTE UTILIZATE PENTRU PRELUCRAREA PROFILELOR DIN ALUMINIU























Fierăstraie de debitat profile aluminiu, baghete, accesorii;
Maşini pneumatice de ştanţat orificii/fante de drenaj;
Prese de colţ pentru îmbinarea mecanică a ramelor;
Maşini de frezat montanţi;
Maşini frezat locaşuri feronerie;
Presa de prindere a ramei la fixarea geamului;
Bormaşini pneumatice şi electrice;
Motostivuitor;
Aparate de măsură şi control;
Scule de mână;
Compresor cu sistem de uscare a aerului;
Căruţ pentru transport profile în poziţie culcată;
Căruţ special pentru geam;
Suport pentru ferestre;
Suport rotitor garnitură;
Depozit rafturi feronerie;
Depozit cu rafturi pentru armături;
Depozit cu rafturi pentru profile PVC;
Depozit cu rafturi pentru baghetă;
Depozit pentru deşeuri;
Mese de lucru.
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Atelierele de producţie pentru realizarea tâmplăriilor din aluminiu echipate cu geam
termoizolator vor fi dotate în principal cu următoarele maşini/utilaje/echipamente,
dispuse în una sau mai multe linii de flux tehnologic:
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5.1.2 PARTICULARITĂŢI FUNCŢIONALE ŞI CONSTRUCTIVE ALE
NECESARE PRELUCRĂRII COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU

ECHIPAMENTELOR

Debitare

 ferestrele şi usile din aluminiu se vor echipa cu garnituri de etanşare dintr-un
cauciuc sintetic de calitate (EPDM, APTK) rezistent la îmbătrânire. Uzual, se
folosesc garnituri de culoare neagră.
 toate garniturile se montează după aplicarea montanţilor dar înainte de
montarea feroneriei;
 pentru uşurinţa aplicării, se poate folosi un rulou manual prevăzut cu o rotiţă;
 la montajul tuturor profilelor de etanşare se va da atenţie formării colţului şi
aplicării fără întindere.
Etanşarea cercevea – toc
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 după calitatea şi numărul operaţiilor pe care le execută, fierăstraiele de
debitat profile din aluminiu (toc, cercevea, montant, bagheta) pot fi simple (cu
un disc) sau duble (cu două discuri de tăiere).
 pot avea sistem electronic al poziţiei capetelor de debitare, sistem
tridimensional de control al tăierii, afişare digitală a lungimii cu posibilitatea
memorării a trei valori corectoare, prinderi pneumatice orizontale şi verticale,
exhaustor şpan.
 fierăstraiele pot avea măsurare electronică sau manuală cu sistem de oprire
pentru o monitorizare precisă a dimensiunii baghetelor de debitat.
 operaţia de frezare
 utilajele de frezat sunt multifuncţionale, dispun de sisteme hidro-pneumatice
şi pot fi folosite pentru frezarea montanţilor pe contur şi pentru executarea
locaşurilor pentru piesele de feronerie;
 pot funcţiona cu un set sau două seturi de freze specifice sistemului care va
fi prelucrat.
 operaţia de ştanţare;
 ştanţarea se va face cu dispozitive de stanţat pentru realizarea fantelor de
drenaj la exteriorul profilului de toc; orificiile de drenaj în falţul tocului şi al
cercevelei precum şi orificiile de decompresie se realizează manual prin
găurire cu bormaşina; traversele sunt prelucrate în acelaşi mod.
 operaţia de îmbinare a ramelor;
 ramele de toc şi cercevea se îmbină mecanic în colţuri, cu ajutorul preselor
pneumatice sau manual, prin înşurubare cu bormaşina; ambele procedee
utilizează piese de colţ;
 operaţia de fixare a montanţilor;
 Montanţii frezaţi pe contur în funcţie de geometria ramei se fixează mecanic
cu ajutorul cuplajelor sau prin prindere directă în ramă, după o degajare în
prealabil în zona de prindere; prinderea directă necesită o etanşare cu
silicon.
Montajul etanşărilor şi al feroneriei
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 majoritatea sistemelor de profile întrebuinţează etanşarea dublă. Garnitura
este dispusă perimetral pe toc şi cercevea, îmbinată în partea de sus,
central, fără lipire, conferind o dublă protecţie împotriva ploii şi vântului.
Etanşarea geam – cercevea (canaturi mobile) sau geam – toc (canaturi fixe)
 garnitura pentru geam se alege în funcţie instrucţiunile furnizorului de profile;
 la fixarea geamurilor se montează mai întâi bagheta tăiată la dimensiune şi
apoi se introduce garnitura.
Montajul feroneriei
 la montajul feroneriei se vor utiliza numai şuruburi protejate împotriva
coroziunii;
 în cazul feroneriei portante nu trebuie ca sarcina de la fereastră să se
transmită numai prin şuruburi, aici se recomandă feronerie prevăzută
suplimentar cu elemente supuse forfecării pentru descărcarea sarcinii (ex.
bride, ştifturi portante);
 toate componentele mobile vor fi unse;
 distanţa dintre punctele de închidere este în general de maxim 700-800 mm;
 balamalele se montează cu şabloane sau direct în cazul liniilor automate;
 mânerul se prinde cu şuruburi de cremon;
 toate elementele de feronerie, foarfeca de basculare, colţarele, cremonul,
punctele de închidere, prelungitoarele se fixează prin înşurubare la interiorul
profilului de toc şi cercevea.
Montajul geamului termoizolator
Funcţionalitatea unei ferestre depinde şi de modul de sprijin şi fixare a geamului.
Ferestrele din aluminiu pot fi echipate cu geamuri, atât la locul de montaj, cât şi la cel
de fabricaţie. Toate geamurile vor avea calupuri portante şi distanţiere conform cu
recomandările producătorului de profile, respectiv ale producătorului de geamuri.
Geamul este fixat cu ajutorul baghetelor de geam, debitate în unghi drept fără
garnitura încorporată. Se introduc mai intâi baghetele de dimensiunea cea mai mare,
apoi cele mai scurte. Introducerea garniturii are loc ulterior aplicării baghetelor.
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Se acordă atenţie la poziţionarea calupurilor, astfel încât să nu fie opturate orificiile
de drenaj.
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5.1.3 PRELUCRAREA COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU
În procesul de execuţie a tâmplăriei din aluminiu se identifică următoarele operaţii
tehnologice:
1. Debitarea
Se realizează cu ajutorul maşinilor de debitat de diferite modele:
 cu acţionare manuală sau automate programabile;
 cu tăiere de sus în jos cu lame circulare reglabile, la unghiul de debitare,
 cu debitare la două capete, unul fix pentru tăiere dreaptă şi celălalt reglabil pentru
tăiere sub diferite unghiuri şi la diferite lungimi ale profilului;
 cu tăiere de jos în sus pentru debitarea în serie şi cu posibilitatea de a modifica
turaţia discului, în funcţie de materialul de debitat;
 cu menghine de prindere acţionate pneumatic şi dispozitive de reglare automată a
dimensiunilor de debitare.
Profilele de toc şi cercevea se debitează în unghi de 45 de grade, iar profilele de montant,
ştulp şi bagheta în unghi drept. Se recomandă ca în urma debitării să rezulte suprafeţe
netede. Barele debitate se etichetează pentru o identificare uşoară în procesele ulterioare.
2. Frezarea
Se realizează cu ajutorul maşinilor pantograf care execută după şabloane canalele pentru
locaşurile de mâner, cremon, butuc şi broască în profilul de cercevea. Capetele profilului
de montant (în forma de T) se frezează pentru a putea fi ulterior cuplate la forma profilului
de ramă. Adâncimea de frezare este specifică fiecărui sistem de profile. La uşi se
realizează şi frezarea locaşului pentru contraplacă în profilul de toc.

4. Găurirea
Se realizează în vederea completării sistemului de drenaj şi decompresie. Se execută
orificii de drenaj în falţul profilelor de toc, cercevea sau traverse amplasate în partea
inferioară a elementului de tâmplărie. Decompresia se execută în falţul geamului, în partea
de sus a cercevelei şi în falţul tocului, în partea de sus. Configuraţia profilelor din aluminiu
permite execuţia acestor orificii în unghi drept.
Găurile de poziţionare a balamalelor pe toc şi cercevea se pot executa manual, după
şabloane cu ajutorul burghielor sau automat, pe unităţi automate de găurire dotate cu
senzori de citire a dimensiunilor profilelor.
5. Îmbinarea mecanică a profilelor
Îmbinarea ramelor în colţuri se poate executa automatic, utilizând o maşină de sertizat
care presează colţurile profilelor cu cuţite reglabile pe înălţime sau manual prin înşurubare
cu bormaşina. Ambele situaţii utilizează colţare. De asemenea, profilele de montant,
vertical sau orizontal, se îmbină mecanic cu rama tâmplăriei, utilizând cuplaje. Se acordă
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3. Ştanţarea
Ştanţarea profilelor din aluminiu se efectuează în scopul decupării deschiderilor de drenaj
în profilul de toc, către exterior. De regulă, se execută două decupări pe fiecare canat de
tâmplărie. Distanţele de la colţ la aceste fante decupate sunt stabilite de furnizorul de
sistem. Din motive estetice, fantele sunt acoperite cu capace din plastic.
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atenţie poziţionării montantului fără deviaţii în planul tâmplăriei.
6. Aplicarea garniturilor
Garniturile se aplică manual, prin introducerea în nutul profilelor de toc, cercevea şi
montant, perimetral fără întrerupere, fără întindere şi cu atenţie în zona colţurilor.
Îmbinarea se realizează cap la cap, în partea de sus a elementului de tâmplărie, fără lipire.
După fixarea baghetelor de geam care în acest caz nu se produc cu garnitura încorporată,
se etanşează spaţiul dintre geam şi baghete prin clipsarea garniturilor tip “brăduţ”.
7. Asamblarea feroneriei
Se desfăşoară pe mese de asamblare dotate cu dispozitive automate de înşurubat platbanda, balamalele şi cremonul, cu reglare pneumatică pe înălţime şi adâncime şi utilizarea
direcţionată a şuruburilor, în funcţie de diametrul şi lungimea de filetare. Aplicarea
elementelor de feronerie se poate realiza şi manual, utilizând maşini de înşurubare şi
şabloane de poziţionare.
8. Vitrarea
Reprezintă fixarea geamului în cercevea sau rama fixă. Se utilizează unităţi de asamblat
cu dispozitive de fixare a ramei pe verticală. Calarea geamului se execută manual prin
introducerea calupurilor portante şi a celor distanţiere sau de egalizare. Distanţele de
poziţionare sunt indicate de furnizor în manualele de sistem. Fixarea geamului se execută
manual, prin clipsarea baghetelor şi introducerea garniturilor dintre bagheta şi geam. Pe
aceste unităţi se execută şi asamblarea cercevelei pe toc şi se fac ultimele reglaje
specifice controlului final.

5.2

COMPONENTE ALE TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU

Profilele din aluminiu conferă tâmplăriei o rezistenţă şi stabilitate specifică metalelor.
Vopsirea profilelor în câmp electrostatic permite o gamă largă de nuanţe, dar şi o
rezistenţă sporită la influenţa factorilor climaterici şi o întreţinere uşoară. Din punct de
vedere al izolaţiei termice, există profile cu barieră termică cu proprietăţi bune de
rezistenţă termică şi profile fără barieră termică, destinate compartimentărilor
interioare.

Rezistenţa la coroziune, durabilitatea şi gradul ridicat de rigiditate a profilelor de
aluminiu îl fac de neînlocuit în cazul planurilor înclinate, deschiderilor de dimensiuni
mari sau faţadelor de sticlă de tip "perete cortină".
Uzual, profilele cu barieră termică au o geometrie tricamerală, fără a necesita armare
interioară, motiv pentru care greutatea tâmplăriei este diminuată considerabil, cu
implicaţii pozitive asupra durabilităţii tâmplăriei.
Profilele din aluminiu nu întreţin arderea şi nu degajă gaze toxice în timpul
incendiului.
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 59/270

Sistemele diverse de profile din aluminiu permit utilizarea geamurilor termoizolatoare
cu grosimi diferite, în funcţie de performanţele termice şi acustice vizate. De
asemenea, sistemele uzuale de profile folosesc un sistem de etanşare dublu, cu
garnituri din cauciuc sintetic, rezistent la îmbătrânire. Profilele complementare,
feroneria şi accesoriile asigură un model constructiv divers al tâmplăriei, de la
deschideri simple la deschideri glisante, combinate cu canaturi oscilobatante.
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5.3 APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA
SECURITATEA ÎN MUNCĂ ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

ŞI

5.3.1 NORME/PREVEDERI GENERALE
MUNCĂ

ÎN

















ŞI

SPECIFICE

DE

SĂNĂTATE

ŞI

SECURITATE

a. Norme/prevederi generale de sănătate şi securitate în muncă
pentru confecţionerul de tâmplărie
să desfăşoare activităţi în aşa fel încât să nu expună la pericol de
accidentare persoana proprie sau alte persoane participante la procesul
de muncă;
să utilizeze echipamentul individual şi dispozitivele de protecţie
corespunzător scopului pentru care au fost acordate;
să respecte programul de lucru stabilit, disciplina tehnologică şi a muncii;
să execute numai activităţile şi operaţiile pentru care este pregătit
profesional şi instruit;
să nu utilizeze în afara tehnologiei substanţe periculoase (toxice,
inflamabile, explozive);
să aducă la cunoştinţă superiorului accidentele suferite de persoana
proprie sau de alte persoane;
va controla starea maşinilor, aparatelor, uneltelor, instalaţiilor şi
dispozitivelor proprii şi în cazul în care acestea nu corespund, va anunţa
persoana coordonatoare;
răspunde de orice acţiune care scoate din funcţiune şi avariază
dispozitivele, maşinile, instalaţiile de protecţia muncii şi instrucţiunile
afişate la locul de muncă;
orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va face atent, cu faţa înainte,
deschiderea uşii se va executa lent, pentru a nu accidenta vreo persoană
aflată în încăperea alăturată, în imediata apropiere a ei;
înainte de punerea în funcţiune a utilajelor, se vor verifica zonele
periculoase specifice fiecărui utilaj, precum şi legătura la centura de
împământare;
se interzice lucrul cu orice echipament tehnic atunci când dispozitivele de
protecţie lipsesc, sunt scoase din funcţiune sau sunt defecte;
se interzice orice intervenţie la echipamentele tehnice în timpul
funcţionării acestora;
organele în mişcare ale echipamentelor tehnice vor fi prevăzute cu
apărători de protecţie;
la exploatarea echipamentelor tehnice se va respecta disciplina
tehnologică şi succesiunea operaţiilor, conform instrucţiunilor de
exploatare din cartea tehnică;
deconectarea echipamentelor tehnice de la sursa de alimentare cu
energie electrică la sfârşitul lucrului, se va face de la întrerupătorul
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Tâmplăria din aluminiu poate fi accesorizată cu rulouri exterioare, cu plasă contra
insectelor încorporată, cu glafuri interioare şi exterioare şi modele diverse de praguri.
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Se vor avea în vedere următoarele prevederi specifice, în funcţie de tipul utilajelor şi
al echipamentelor de prelucrat.
Utilajele de debitat




se verifică dacă discul tăietor este adecvat tipului de material ce urmează
a fi debitat;
se interzice utilizarea discurilor tăietoare care reprezintă crăpături sau
deteriorări;
pentru prevenirea solicitării discului la încovoiere nu este permisă
apăsarea pe suprafaţa laterală în nicio situaţie;
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general sau se va scoate ştecherul din priză, trăgând cu mâna de ştecher
şi nu de cablul electric al acestuia;
 în timpul lucrului este interzisă purtarea discuţii între angajati sau a
distrage atenţia altora;
 se interzice aglomerarea locului de muncă cu alte materiale decât cele
necesare;
 este interzisă depozitarea materialelor şi materiilor prime pe căile de
acces şi în faţa tablourilor şi aparatajelor electrice precum şi în jurul
echipamentelor tehnice.
b. Norme/Prevederi specifice pentru maşinile utilizate în fluxul
tehnologic
Norme generale
 înainte de începerea lucrului, se va face o verificare vizuală privind starea
conductorilor de alimentare şi a legăturii de împământare la priză şi verificarea
comenzilor pornit/oprit a tuturor echipamentelor şi utilajelor de producţie;
 exploatarea maşinilor va avea loc numai conform instrucţiunilor din cartea
tehnică;
 ungerea, curăţarea şi reglajele maşinilor sunt măsuri obligatorii şi se
execută numai cu maşina oprită şi scoasă de sub tensiune;
 se respectă instrucţiunile producătorului cu privire la durata de exploatare
a componentelor uzabile;
 la terminarea programului de lucru utilajele vor fi deconectate de la sursa
de energie;
 se respectă zona de siguranţă din apropierea utilajelor aflate în
funcţionare şi se interzice intrarea lucrătorului în zona de acţiune a tuturor
unităţilor automatizate în timpul funcţionării, în cazuri de urgenţă ca
blocarea, agăţarea, devierea de pe linia de flux a componentelor
prelucrate, se intervine după acţionarea comenzii de oprire;
 se intrezice aglomerarea spaţiului din jurul utilajelor şi a căilor de acces;
 uneltele de mână de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare vor fi
utilizate numai dacă sunt în bună stare; fiecare unealtă va fi bine fixată în
coadă, fiind interzisă utilizarea aceluiaşi mâner la mai multe scule prin
înlocuirea pe loc în caz de necesitate;
 lucrătorii vor mânui cu atenţie componentele de tâmplărie pentru a nu se
lovi între ei.
Prevederi specifice
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în cazul aderării pe discurile tăietoare a unor particule din materialul
debitat, utilizarea în continuare este posibilă numai dacă materialul s-a
desprins sau nu s-a produs o încălzire excesivă; înlăturarea materialului
depus pe discul tăietor se face cu scule neascuţite, în afara funcţionării;
 se interzice acţionarea maşinii înainte de terminarea fixării profilelor pe
masă de debitare;
 se interzice intrarea cu mâna în raza de acţiune a discului tăietor chiar
dacă maşina este oprită;
Utilaje de frezat / găurit


se verifică starea sculei de frezare şi dacă corespunde materialului ce
urmează a fi prelucrat;
 fixarea profilelor pe maşina de frezat se face cu dispozitive speciale şi de
regulă maşinile sunt dotate cu senzori de oprire în cazul în care
muncitorul intră în raza de acţiune a frezelor;
 se interzice acţionarea maşinii în timp ce se fixează materialul sau se fac
reglări;
 la montarea şi demontarea frezei, maşina va fi scoasă de sub tensiune,
iar lucrătorul va avea asigurată protecţia mâinilor prin mănuşi de protecţie;
 înlăturarea şpanului se va face prin suflare sau cu scule neascuţite, după
oprirea maşinii;
 maşinile de găurit portabile se vor porni după ce au fost ridicate de pe
masă, pentru a se evita distrugerea sculei aşchietoare şi accidentarea
lucrătorului.
Maşina de sudat profile PVC


acţionarea maşinii se face numai după ce profilele au fost fixate
corespunzător;
 mânuirea elementelor de tâmplărie după sudarea acestora se va face de
una, două persoane, în funcţie de dimensiunea acestora, evitându-se
lovirea altor persoane;
 în cazul apariţiei aderenţelor de impurităţi pe folia de teflon, în timpul
procesului, acestea se vor înlătura imediat după oprirea maşinii;
 se verifică la intervale regulate reglajul unghiular al maşinii care trebuie să
asigure îmbinarea în unghi obtuz.
Maşina de debavurat profile PVC
înainte de începerea operaţiei, se verifică reglajul privind adâncimea
şanţului, în funcţie de materialul profilului;
 se verifică periodic starea cuţitelor, în afara regimului de funcţionare a
maşinii.
Dispozitive electrice de înşurubat



la utilizarea uneltelor de mână acţionate electric, înainte de începerea
lucrului, lucrătorul va verifica dispozitivul de pornire/oprire, schimbarea
sensului mişcării, momentul de strângere;
maşinile de înşurubat portabile se vor porni după ce au fost ridicate de pe
masă, pentru a se evita deteriorarea acestora şi accidentarea lucrătorului.
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Apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor Ordinului 163/2007 şi Legii
307/2007
Obligaţii principale:
 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei;
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura
şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale
sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
Intervenţia la locul de muncă presupune:

În vederea prevenirii incendiilor, la utilizarea instalaţiei electrice de forţă şi iluminat se
interzic următoarele:
 punerea în funcţiune şi exploatarea în stare defectă, incompletă sau
necorespunzătoare a prescripţiilor şi reglementărilor în vigoare, a instalaţiilor
şi consumatorilor de energie electrică de orice fel;
 încărcarea întrerupătoarelor, comutatoarelor şi prizelor (circuitelor) peste
sarcina indicată;
 folosirea întrerupătoarelor, prizelor, dozelor în stare defectă (fară capace,
incomplete, sparte etc.);
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 alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor
prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum
şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
 salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;
 întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a
consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de
către persoanele anume desemnate;
 acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare
împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor
şi a sistemelor automate şi, dupa caz, acţionarea lor manuală;
 evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care
pot fi deteriorate în timpul intervenţiei.
Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute mai sus, nominalizarea se face pentru
fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de
repaus şi sărbători legale.
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 folosirea improvizaţiilor sau legăturilor provizorii (prin introducerea
conductoarelor electrice fără ştecher, direct în priză);
 utilizarea radiatoarelor electrice sau a reşourilor fără aprobarea în acest sens
a comisiei tehnice PSI;
 utilizarea consumatorilor de energie electrică (radiatoare, reşouri etc.) fără
luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din încăperea
respectivă;
 este interzisă utilizarea sau depozitarea de substanţe inflamabile şi toxice
chiar şi în cantităţi mici;
 este interzisă blocarea căilor de acces la instalaţia de stingere;
 la terminarea programului de lucru se îndepărtează deşeurile combustibile
din birou şi se deconectează consumatorii de la instalaţia electrică.
5.3.2 TIPURI DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE
Există 2 tipuri de echipamente de lucru:
1. Echipamentul individual de lucru reprezintă echipamentul care are ca
scop protejarea îmbrăcămintei şi/sau a încălţămintei lucrătorului (ex.
halate, şalopete, bocanci, pantofi etc.); costul acestuia se suportă în
proporţie de 50% de către lucrător, cu excepţia cazului în care
angajatorul a optat pentru un anumit tip de echipament, inscripţionat cu
sigla unităţii. În acest caz, echipamentul de lucru este suportat în
totalitate de angajator.
2. Echipamentul individual de protectie, are ca scop protejarea lucrătorului
de anumiţi factori de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire (ex. măşti de
gaze/praf, centuri de siguranţă, mănuşi de protectie, încălţăminte de
protecţie cu bombeu metalic, şorţuri de protecţie, ochelari de protecţie
etc.); costul echipamentului individual de protecţie este suportat în
totalitate de către angajator (conform prevederilor HG 1048/2006).
Prin Echipament Individual de Protecţie (EIP) se înţelege orice echipament
destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai
multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de
muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.



să fie corespunzător pentru riscurile implicate;
să se potrivească în mod corect persoanei, care îl poartă, după toate
ajustările necesare;
 să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului.
Condiţiile de utilizare a EIP, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de
gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al
fiecărui lucrător şi de performanţa EIP.
Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl
protejează purtarea echipamentului individual de protecţie. Totodată, asigură
instruirea lucrătorului şi dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de
purtare a echipamentelor individuale de protecţie.
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Orice EIP trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Confecţionerul de tâmplărie PVC are în dotare echipamentul de protecţie compus
din: casca de protecţie, salopetă, mănuşi, bocanci, vestă vătuită, ochelari de
protecţie, centură de siguranţă, antifoane, capişon.
5.3.3 ECHIPAMENTE DE MUNCĂ - CERINŢE MINIME
PREVEDERILOR HG 1146/2006

DE

SECURITATE CONFORM

Cerinţe generale ale echipamentelor de muncă
Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă, care afectează securitatea,
trebuie să fie amplasate în exteriorul zonelor periculoase, astfel încât manevrarea lor
să nu provoace riscuri suplimentare.
De la postul de comandă principal, confecţionerul trebuie să aibă posibilitatea să se
asigure că nu există persoane în zonele periculoase. De aceea, orice pornire trebuie
să fie precedată automat de un sistem de siguranţă, cum ar fi un semnal de
avertizare sonoră şi/sau vizuală.
Pornirea echipamentului de muncă trebuie să se realizeze numai printr-o acţiune
voluntară asupra sistemului de comandă prevăzut în acest scop.
Comanda de oprire a echipamentului de muncă trebuie să aibă prioritate faţă de
comenzile de pornire.
Oprirea echipamentului de muncă sau a elementelor periculoase a acestuia fiind
realizată, alimentarea cu energie a organelor de comandă respective trebuie să fie
întreruptă.
În cazul în care elementele mobile ale unui echipament de muncă prezintă riscuri de
producere de accidente prin contactul mecanic, acestea trebuie să fie prevăzute cu
protectori şi dispozitive de protecţie care să impiedice accesul în zonele periculoase
sau să oprească mişcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele
periculoase.
Orice echipament de muncă trebuie să fie adecvat pentru protecţia lucrătorilor expuşi
riscurilor de electrocutare prin atingere directă sau indirectă.
Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea
sarcinilor

Maşinile pentru ridicarea sau deplasarea confecţionerilor trebuie să fie adecvate:


pentru a evita riscurile de cădere a cabinei, atunci când acestea există, cu
ajutorul dispozitivelor adecvate;
 pentru a evita riscurile de cădere a utilizatorului;
 pentru a evita riscurile de strivire, de blocare sau de lovire a utilizatorului;
 pentru a garanta securitatea lucrătorilor blocaţi în cabina în caz de
accident.
Este interzisă deplasarea sarcinilor suspendate deasupra locurilor de muncă
neprotejate în care confecţionerii sunt prezenţi în mod curent.
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Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate de aşa
manieră încât să permită identificarea caracteristicilor esenţiale pentru utilizarea
sigură.
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Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie alese în funcţie de
sarcinile care se manipulează, distanţele dintre punctele de prindere ale acestora şi
trebuie să fie depozitate astfel încât să se garanteze că acestea nu se vor deteriora
sau degrada.
Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă puse la dispoziţie pentru
lucrări temporare la înălţime.
Scările nu pot să fie utilizate ca posturi de lucru la înălţime, decât în condiţiile în care
utilizarea altor echipamente de muncă mai sigure nu se justifică din cauza nivelului
redus de risc şi din cauza fie a duratei scurte de utilizare, fie a caracteristicilor
existente ale locului de muncă respectiv, care nu se pot modifica de către angajator.
Scările trebuie să fie amplasate astfel încât să se asigure stabilitatea lor în timpul
utilizării. Scările portabile se sprijină pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni
adecvate şi imobil, astfel încât treptele să ramână în poziţie orizontală.
Scările suspendate sunt fixate într-o manieră sigură şi cu excepţia scărilor din
frânghie, în aşa fel încât să nu poată fi deplasate, evitându-se orice mişcări de
balans.
Dispoziţii specifice de utilizare a schelelor
Planşeele unei schele trebuie să fie montate astfel încât componentele să nu se
poată deplasa în cazul unei utilizări normale. Nici un gol periculos nu trebuie să
existe între componentele planşeelor şi dispozitivele verticale de protecţie colectivă
împotriva căderii.
Schelele nu pot să fie montate, demontate sau modificate substanţial decât sub
supravegherea unei persoane competente şi de către lucrători care au fost instruiţi
adecvat şi conform operaţiilor avute în vedere, care se referă la riscurile specifice, în
special:
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înţelegerea planului de montare, demontare şi modificare;
securitatea în timpul montajului, demontajului şi modificării;
măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau obiectelor;
măsurile de securitate în timpul schimbărilor meteorologice care ar putea
afecta negativ securitatea schelei;
condiţiile în materie de sarcini admise.
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GRILĂ DE EVALUARE

ENUNŢ 1

Vǎ rugǎm să încercuiţi variantele corecte din cele existente pentru fiecare
enunţ prezentat!
Profilele din aluminiu sunt utilizate pentru:

a

tâmplării cu deschideri de dimensiuni mici ale tâmplăriilor;

b

faţade de sticlă de tip "perete cortină”;

c

planuri înclinate şi configuraţii variate.

ENUNŢ 2

Care sunt proprietăţile profilelor de aluminiu:

a

rezistenţa la erodare;

b

durabilitate;

c

gradul scăzut de rigiditate al profilelor de aluminiu.

ENUNŢ 3

Profilele de aluminiu se diferenţiază esenţial din punct de vedere al izolării
termice:

a

profile de aluminiu fără barieră termică;

b

profile de aluminiu cu barieră termică;

c

profile cu întrerupere termică.

ENUNŢ 4

Oprirea maşinii de frezat este obligatorie în următoarele cazuri:

a

la verificarea dimensiunilor materialului;

b

la verificarea calităţii suprafeţei prelucrate a profilelor;

c

în cazul apariţiei unor erori de execuţie.

ENUNŢ 5

Operaţiile care se realizează în cazul fabricării tâmplăriei din aluminiu,
spre deosebire de tehnologia de fabricaţie a tâmplăriei din PVC sunt:
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PARTEA A
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a

fixare colţare aliniere şi strângere;

b

armare, sudare, debavurare;

c

ştanţare profile.

ENUNŢ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind varianta
a - adevărat sau b - fals.
Frezarea locaşurilor pentru broască şi cremon se realizează cu
dispozitivele de ştanţat!

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 7

Controlul final al tâmplăriei din aluminiu realizat pe masa de control
presupune control dimensional gabaritic şi funcţional.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 8

Una dintre proprietǎtile fizice ale aluminiului care influenţeazã defavorabil
sudabilitatea se referă la conductibilitatea termicǎ scăzută.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 9

Operaţia de debitare a profilelor în cazul tehnologiei de fabricaţie a
tâmplăriei din aluminiu se aplică tocului, cercevelei, bandoului, traversei,
pragului, baghetei.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 10

Profilele de aluminiu fără barieră termică sunt folosite în cazul uşilor şi
compartimentărilor interioare care nu solicită izolare termicã ĩntre medii.

a

adevărat;

b

fals.

PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!
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PARTEA B
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ENUNŢ 11

Care sunt maşinile/echipamentele/utilajele necesare pentru realizarea
tâmplăriilor din aluminiu?

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Prezentaţi un plan de operaţii sintetic al documentaţiei tehnologice,
necesar pentru realizarea tâmplăriei din aluminiu!

.......................................................................................................................................

RECAPITULARE
Pentru realizarea tâmplăriilor din aluminiu sunt necesare următoarele echipamente şi
dotări ale halei de producţie:

Spre deosebire de profilele din PVC cele din AL nu se sudează, nu se debavurează
şi nu se armează. Operaţia de îmbinare mecanică a colţurilor este specifică profilelor
din aluminiu. Executarea orificiilor de drenaj are loc în unghi drept şi nu înclinat, ca în
cazul profilelor din PVC. Toate celelalte operaţii, de fixare a montanţilor, de aplicare a
garniturilor şi feroneriei sunt identice cu cele de la producţia tâmplăriei din PVC.
Baghetele de geam nu sunt prevăzute cu garnitură şi se debitează drept şi nu în
unghi de 45 grade ca în cazul celor din PVC. De asemenea, fixarea acestora în nutul
profilelor diferă prin faptul că se aplică mai întâi cele lungi şi apoi cele scurte,
continuând cu etanşarea spaţiului dintre geam şi baghete.
Componentele tâmplăriei din aluminiu sunt profilele, garniturile, feroneria, geamul şi
accesoriile specifice. Sistemele actuale de profile din aluminiu cu barieră termică
permit utilizarea geamurilor termoizolatoare cu grosimi diferite, sistemelor de
etanşare duble şi a feroneriilor care asigură deschideri complexe. Tâmplăria din
aluminiu poate fi accesorizată cu rulouri exterioare, cu plase contra insectelor
încorporate, cu glafuri interioare şi exterioare, cu modele diverse de praguri.
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 Fierăstraie de debitat profile aluminiu, baghete, accesorii;
 Maşini pneumatice de ştanţat orificii/fante de drenaj;
 Prese de colţ pentru îmbinarea mecanică a ramelor;
 Maşini de frezat montanţi;
 Maşini de frezat locaşuri feronerie;
 Presa de prindere a ramei la fixarea geamului;
 Aparate de măsură şi control;
 Scule de mână;
 Compresoare;
 Căruţuri pentru transport profile şi geam;
 Suport pentru ferestre;
 Depozite cu rafturi şi suporţi pentru diferite componente;
 Mese de lucru.
În cadrul procesului de producţie a tâmplăriei din aluminiu se execută în ordine
operaţiile de debitare, frezare, ştanţare, îmbinare mecanică a colţurilor, prindere
montanţi, aplicare garnituri şi feronerie şi montaj geam.
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Cerinţe minime de securitate ale echipamentelor de muncă conform
prevederilor HG 1146/2006
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 Cerinţe generale ale echipamentelor de muncă;
 Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea
sarcinilor;
 Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă puse la dispoziţie pentru
lucrări temporare la înălţime;
 Dispoziţii specifice de utilizare a schelelor.
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CAPITOLUL 6
APLICAREA
TÂMPLĂRIEI

COMPONENTELOR

DETAŞABILE

ALE

6.1 OPERAŢIILE AFERENTE PROCESULUI DE APLICARE/ASAMBLARE
COMPONENTELOR DETAŞABILE ALE TÂMPLĂRIEI

A

Asamblarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei se realizează prin clipsare,
fixare cu şuruburi, cleme de prindere şi alte dispozitive specifice sistemului de profile.
Categoria asamblărilor demontabile/detaşabile cuprinde:





6.2

aplicarea garniturilor;
asamblarea feroneriei;
montajul geamului termoizolant;
montajul diverselor accesorii specifice.

COMPONENTE DETAŞABILE APLICABILE TÂMPLĂRIEI

6.2.1 APLICAREA GARNITURILOR
Garniturile destinate tâmplăriei sunt produse în general din cauciuc sintetic rezistent,
de culoare neagră, sub diferite forme în funcţie de planul de etanşare interior sau
exterior, cele mai întâlnite forme fiind cea de balon şi pană.
Garniturile se livrează sub formă de role şi se depozitează pe suporţi speciali, în
afara expunerii la factori climaterici. Planul de etanşare interior se referă la etanşarea
dintre toc şi cercevea la interior, iar planul exterior la etanşarea dintre toc şi cercevea
la exterior.

Cu excepţia profilelor din PVC cu garnitură coextrudată (încorporată), garnitura se
montează manual prin introducerea acesteia în nutul profilului, perimetral, fără
întrerupere, fără întindere şi îmbinare cap la cap în partea de sus a elementului de
tâmplărie, fără lipire. Se acordă atenţie aplicării garniturii în colţuri. Aplicarea
garniturii sub formă întinsă afectează etanşeitatea tâmplăriei.
6.2.2 ELEMENTE DE FERONERIE
Cea mai frecventă feronerie este cea pentru deschiderile oscilant-basculante şi se
caracterizează prin:
 permite deschiderea canatului pe două direcţii – deschidere completă în jurul
axei verticale şi deschidere la un unghi de 15 grade în jurul axei orizontale;
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Etanşarea geamului se realizează prin aplicarea pe o parte a geamului garniturii
corespunzătoare, în funcţie de grosimea pachetului de geam, iar pe cealaltă parte
prin bagheta de fixare cu garnitură încorporată, în cazul profilelor din PVC. În cazul
profilelor din aluminiu, garnitura se introduce după aplicarea baghetei de geam,
întrucât aceasta nu este prevăzută cu garnitură încorporată.
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 tamplăria poate fi executată într-un canat sau mai multe canaturi
oscilobatante separate prin montanţi şi/sau stâlpi;
 balamalele nu depăşesc nivelul canatului, sus sau jos;
 la dimensiuni mai mari se poate adăuga şi balamaua de mijloc;
 ansamblul balamalei inferioare permite reglajul poziţiei canatului în trei
direcţii;
 se ţine cont de greutatea canatului (uzual până la 100 kg) suportată de
feronerie.
Componentele feroneriei pentru deschideri oscilant basculante pentru ferestre şi uşi
sunt:
A 1. balama toc-sus ( cu ştift)


se amplasează în partea de sus a ramei, cu ajutorul unui şablon, reglat în
funcţie de caracteristicile geometrice ale profilului (18, 20, 22 mm) şi are
rolul de a susţine foarfeca şi de a realiza deschiderea ferestrei în ambele
planuri;
 toate cele patru şuruburi de fixare ajung în armătura de oţel a profilului.
A 2. balama toc-jos


se amplasează în partea de jos a ramei, cu ajutorul unui şablon, reglat în
funcţie de caracteristicile geometrice ale profilului (18, 20, 22 mm) şi are
rolul de a susţine semibalamaua cercevea-jos şi de a realiza deschiderea
ferestrei în ambele planuri;
 prezintă ştifturi de centrare pentru fixare solidă;
 permite pătrunderea celor patru şuruburi de montaj în armătura ramei;
 axul balamalei se blochează în poziţia optimă pentru montarea canatului;
 balamaua inferioară-ramă realizează reglarea poziţiei laterale a canatului.
A 3. semibalama cercevea jos






A 5. colţar


este compusă dintr-un braţ fix şi unul mobil, cel fix fiind amplasat în partea
superioară a cercevelei; cel mobil are două asamblări: una este de tip
mecanic şi demontabil cu braţul fix iar a doua asamablare este de tip
cremalieră cu transmisia în colţ. Acest braţ mobil este ajustabil, în funcţie
de lăţimea ferestrei;
realizează închiderea ferestrei şi bascularea în plan vertical;
permite reglarea presiunii pe garnituri şi a poziţiei laterale a canatului.
se montează în partea de sus a cercevelei, opusă foarfecei şi are rol de a
transmite mişcarea din plan vertical de la cremon (acţionat cu ajutorul

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 72/270

se montează în partea de jos a cercevelei (stânga sau dreapta) în funcţie
de deschidere şi împreună cu balamaua de pe toc realizează deschiderea
ferestrei în ambele planuri;
 capacitate portantă ridicată, profil special pentru trecerea garniturii;
 adaptare fără probleme pe profilele cu suprafeţe înclinate sau curbe;
 clemele de plastic integrate uşurează montajul.
A 4. foarfecă
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mânerului) în plan orizontal la foarfecă; realizează închiderea în partea de
sus a canatului în plan vertical.
A 6. prelungitor inferior


se montează în partea de jos a cercevelei, opusă semibalamalei
cercevea-jos şi realizează blocarea ferestrei sau bascularea ei;
 este asamblat prin intermediul unei cremaliere.
A 7. zăvor suplimentar


se asamblează în prelungirea foarfecei şi preia mişcarea din plan
orizontal de la foarfecă în plan lateral vertical, asigurând o închidere
suplimentară.
A 8. tija Cremon


se montează în plan vertical, printr-o asamblare de tip cremalieră,
poziţionată între transmisia colţ şi prelungitorul inferior şi are rolul de a
bloca şi de a permite bascularea.
A 9. piesa închidere toc – PIT


se fixează pe toc prin înşurubare, numărul acestora variază în funcţie de
dimensiunea ferestrei şi tipul deschiderii;
 are rol de a bloca/închide fereastra/uşa.
A 10. piesa închidere oscilant basculantă


se montează la partea inferioară, pe toc, de aceeaşi parte cu cremonul, în
dreptul prelungitorului inferior şi are rol de a închide şi de a permite
bascularea cercevelei;
 se poate monta fie pe stânga sau pe dreapta, în funcţie de deschidere.
A 11. set capace balama


au un rol estetic şi ornamental şi îmbracă balamalele de pe toc şi
cercevea.
A 12. mâner


6.2.3 MONTAJUL GEAMURILOR TERMOIZOLATOARE
6.2.3.1 ASPECTE GENERALE

Geamul termoizolator - este un ansamblu format din două sau trei foi de sticlă,
separate de un distanţier din aluminiu sau oţel şi sigilate pe contur cu material
etanşant. Pentru îmbunătăţirea performanţelor termice, spaţiul dintre foile de geam
poate fi umplut cu gaz inert argon sau krypton şi suplimentar se optează pentru un
distanţier cu rupere de punte termică.
Grosimea foii de sticlă este variabilă, ca şi distanţa dintre ele, eficacitatea produsului
crescând direct proporţional cu acestea. Configuraţia uzuală 4-16-4 descrie un geam
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prin mâner se acţionează lanţul cinematic ale căror componente le-am
menţionat mai sus;
 se fixează de cremon cu ajutorul a două şuruburi.
Tâmplăria termoizolantă mai poate fi echipată cu mecanisme de deschidere
complexe ce asigură deschideri în mai multe planuri, ca de exemplu combinaţii între
culisări şi oscilobasculări sau plieri combinate cu deschideri oscilobatante.
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termoizolator cu două foi de sticlă float clară cu grosimea de 4 mm şi distanţa dintre
ele de 16 mm. Acest tip de geam este caracterizat de un coeficient de transfer termic
de Ug = 2.4 W/mpK. Creşterea rezistenţei termice a geamurilor a fost realizată într-o
primă etapă prin înlocuirea în pachetul de geam a unei foi de sticlă float cu una cu
emisivitate redusă, cunoscută sub denumirea de “sticla Low-E” şi notată cu cifra
reprezentând grosimea urmată de o steluţă în partea dreapta sus.
De exemplu, geamul termoizolator Low-E, 4-16-4* deţine un coeficient de transfer
termic de Ug = 1.4 W/mpK. Introducerea unui gaz inert pentru aceeaşi configuraţie
ca mai sus, înlocuind aerul dintre foi, scade valoarea Ug la 1.1 W/mpK.
Cu cât valoarea Ug este mai mică, cu atât se diminuează pierderea de căldură prin
geam. Întotdeauna sticla Low-E se amplasează la interiorul locuinţei, iar faţa cu
acoperire în spaţiul interior al pachetului de geam.
În construcţia geamurilor termoizolatoare se mai pot folosi diferite tipuri de sticlă cu
proprietăţi de reflexie a razelor solare, precum şi diferite tipuri estetice, ca de
exemplu sticla colorată în masă, sablată, decorativă etc. Principiul de asamblare a
foilor de geam este acelaşi, acordându-se atenţie procesului de etanşare care ar
trebui să asigure o protecţie împotriva pătrunderii umezelii în spaţiul dintre foile de
sticlă pe toată durata de utilizare a geamului.
6.2.3.2 TIPURI DE GEAMURI

În funcţie de configuraţie:

 geamuri float, compuse din foi de sticlă clară;
 geamuri cu emisivitate redusă (Low-E), compuse din foi de sticlă clară
combinate cu cele Low-E;
 geamuri decorative, compuse din foi de sticlă colorate, sablate, imitaţii vitralii
în combinaţie cu sticla clară sau Low-E;
 geamuri reflexive, compuse din foi de sticlă cu proprietăţi reflexive,
amplasate la exterior combinate cu sticla - Low-E;
În funcţie de proprietăţile izolatoare:
 geamuri izolatoare termic, cu grosimi mari ale întregului pachet şi utilizând foi
de sticla Low-E;
 geamuri izolatoare fonic, cu grosimi mari ale întregului pachet într-o
configuraţie asimetrică, cu foi de sticlă de diferite grosimi;
 geamuri antiefracţie şi antiglonţ, cu grosimi mari ale întregului pachet,
utilizând foi de sticlă speciale duplex sau securit;
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 geamuri duble, cu două foi de sticlă de diferite grosimi, separate de
distanţiere de diferite tipuri şi lăţimi;
 geamuri triple, cu trei foi de sticlă de grosimi diferite, separate de distanţiere
de diferite tipuri şi lăţimi.
În funcţie de tipul sticlei utilizate:
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6.3

TEHNICI ŞI PROCEDURI DE LUCRU

6.3.1 CERINŢE TEHNICE DE MONTAJ AL FERONERIEI
Feroneria se montează prin înşurubare, manual, prin utilizarea dispozitivelor de
înşurubat electrice, cu turaţia recomandată de 800 – 1000 rot/min şi momentele de
strângere în domeniul 2.5 – 6.5 Nm; automat, pe diferite unităţi automate de
înşurubare dotate cu senzori de citire a poziţionării găurilor unde trebuie prinse
mecanismele de închidere şi cu magazii de şuruburi sortate pe diametre şi lungimi de
filetare.
Înainte de montarea propriu-zisă a mecanismelor de feronerie au loc operaţiile de
găurire a profilelor, frezare a locaşurilor şi debitare a unor elemente componente.
Găurirea prealabilă a tocurilor şi cercevelelor se realizează manual după şablon, cu
burghie electrice sau automat pe unităţi automate dotate cu senzori de citire a
dimensiunilor profilelor şi reglaje automate a distanţelor de poziţionare a orificiilor.
Frezarea locaşurilor pentru butuc, broască, contraplacă se realizează după şabloane
pe maşini pantograf.
Debitarea elementelor de feronerie
oscilobasculante, la următoarele:

se

referă,

în

cazul

unei

deschideri

 braţul mobil al foarfecei este direct proporţional cu orizontala ferestrei;
 în acest caz, după montarea transmisiei de colţ, se dimensionează şi apoi se
debitează braţul mobil al foarfecei;
 cremonul cu dublă deschidere este direct proporţional cu verticala ferestrei;
 după ce se dimensionează cremonul, se montează transmisia-colţ şi
prelungitorul inferior, se măsoară spaţiul rămas dintre ele şi apoi se
debitează cremonul la dimensiunea necesară;
 pe elementele de feronerie ajustabile care se debitează sunt inscripţionate
două numere care reprezintă limita inferioară şi superioară ale falţului
cercevelei unde pot fi montate.
Toată feroneria în mişcare relativă se unge cu vaselină. Producătorii de şuruburi dau
indicaţii asupra tipurilor de şuruburi şi a modului corect de aplicare, în funcţie de
scopul utilizării.
A

GEAMULUI TERMOIZOLATOR ŞI TEHNICI DE FIXARE

La montarea geamurilor se folosesc mese de prindere pe verticală a ramelor
tâmplăriei. Aplicarea geamurilor presupune mai întâi operaţia de calare şi apoi cea
de fixare.
Montarea calupurilor portante si de egalizare
Calupurile portante şi de egalizare sunt realizate din plastic dur a căror formă ţine
cont de conturul interior al tocului sau cercevelei şi oferă o suprafaţă plană de
aşezare pentru geamul termoizolator.
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6.3.2 CERINŢE TEHNICE DE CALARE
A BAGHETELOR
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Se montează forţat prin clipsare, în partea de jos, cât mai aproape de colţuri, fără a
acoperi orificiile de drenaj, iar în partea superioara a ramei se utilizează calupuri mai
late decât geamul.
Rolul calupurilor este acela de a evita ca cerceveaua să formeze «săgeata
mecanică» prin asigurarea unei distribuţii uniforme a greutăţii geamului.
Se vor avea în vedere prescripţiile producătorului de profile şi geam termoizolator
referitoare la poziţia şi numărul calupurilor, în funcţie de tipul deschiderii.
Fixarea baghetelor
La tâmplăria din PVC, debitarea baghetelor de geam se execută la 45 grade,
baghetele mai scurte se debitează la dimensiune, iar cele lungi primesc un adaos de
1-2 mm.
În cazul baghetelor retezate înclinat se vor monta la început cele scurte, după care
se vor introduce cele lungi, uşor curbate, aliniate la înclinaţii şi lovite uşor, începând
din mijloc spre exterior, cu ajutorul unui ciocan din plastic. Baghetele sunt prevăzute
cu garnitură încorporată şi clipsează în nutul profilelor. În timpul operaţiei, se evită
deformarea profilului ramei.
La tâmplăria din aluminiu, debitarea baghetelor se realizează în unghi drept, la
dimensiune. Se introduc mai întâi baghetele mai lungi şi apoi cele mai scurte. După
clipsarea baghetelor se introduc garniturile pentru a etanşa spaţiul dintre geam şi
baghetă. În acest caz, baghetele de geam nu sunt prevăzute cu garnitură
încorporată.
6.3.3 PRELUCRAREA ŞI MONTAJUL ACCESORIILOR EXTERNE ALE TÂMPLĂRIEI
Rulouri exterioare din Al, PVC
Un rulou exterior este compus din lamele, cutia ruloului, şine de ghidare şi
mecanismele de roluire.

Profilele cutiei de rulou au lăţimi variate, în funcţie de înălţimea vizată pentru cutia de
rulou care trebuie să asigure roluirea tuturor lamelelor în poziţia ridicată. După
debitarea profilelor, acestea se clipsează împreună cu capacele laterale. Urmează
introducerea izolaţiei de polistiren care, de regulă, este formată din două elemente,
sub capacul superior şi deasupra capacului inferior, de revizie.
Şinele de ghidare se debitează la dimensiune şi se fixează pe profilele de toc. Sunt
prevăzute cu perii sau garnituri pentru atenuarea zgomutului la lasarea şi ridicarea
ruloului.
Axul de roluire este metalic şi se livrează sub formă de bare lungi de 6m. Se
debitează la dimensiune. Mosoarele, rulmenţii şi capacele laterale ale cutiei se
livrează de regulă în aceeaşi unitate de coletare.
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Lamelele pot fi din aluminiu sau PVC, cu sau fără inserţie izolatoare, într-o gamă
largă de culori şi imitaţii de lemn, în ton cu ramele tâmplăriei. Se livrează sub formă
de bare lungi de 6 m şi în funcţie de sistem pot fi precuplate, de exemplu grupuri de
câte 5 lamele. Lamelele se debitează la dimensiune, cu fierăstrăul circular pentru
PVC sau aluminiu, apoi se introduc capetele în locaşurile din şinele de ghidare.
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Acţionarea ruloului se poate realiza manual cu ajutorul unei chingi sau electric prin
telecomanda sau timer. Asamblarea dispozitivelor electrice de acţionare se
realizează conform indicaţiilor producătorului.
Cutia de rulou se fixează de rama ferestrei cu ajutorul unui profil intermediar în faza
de execuţie a tâmplăriei sau la locul montajului.
Glafuri pentru ferestre
Debitarea plăcilor de glaf de lăţimi diferite se execută la dimensiune cu ajutorul
fierăstraielor cu discuri ajustate, în funcţie de material, aluminiu sau PVC.
Glafurile de exterior se recomandă a se executa din aluminiu, iar cele de interior din
PVC.
Capacele rotunjite de definitivare a plăcilor de glaf se livrează în set, stânga /
dreapta, la diferite lăţimi ale glafurilor sau cuplate cap la cap. Această ultimă variantă
presupune în prealabil operaţia de debitare şi ajustare a capacelor la lăţimea glafului.
Profilul adaptor ce cuplează placa de glaf la profilul de toc, se debitează la
dimensiune şi se clipsează în profilul de toc în faza de producţie a tâmplăriei.
Aplicarea glafurilor urmează a se realiza în faza de montaj a tâmplăriei.
Praguri
Profilele de prag se livrează sub formă de bare de 6 m din materiale diferite, Al, PVC,
fibră de sticlă. Profilele de prag destinate tâmplăriei din PVC nu se armează.
Debitarea se realizează la dimensiune, iar prinderea de toc se execută cu sisteme
speciale de prindere stânga – dreapta, în faza de execuţie a tâmplăriei. Fixarea
pragurilor în podea şi etanşarea acestora urmează a se executa în faza de montaj a
tâmplăriei.
Plase de protecţie contra insectelor
Plasa contra insectelor poate fi încorporată în sistemul de rulou exterior pe un ax
separat. Plasa coboară pe şine de ghidare etanşate cu perii.
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O altă variantă de aplicare a plaselor este cea sub formă fixă sau mobilă. Se
realizează un cadru din profile din AL îmbinate mecanic în colţuri. Plasa se prinde în
nutul profilului. Cadrul se ataşează la tâmplărie cu cleme fixe sau cu balamale
ataşate la tocul tâmplăriei.
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GRILĂ DE EVALUARE
Vǎ rugǎm să încercuiţi 2 variante corecte din cele 3 existente pentru
fiecare enunţ prezentat!

ENUNŢ 1

Feroneria necesară pentru deschideri oscilant basculante pentru ferestre şi uşi:

a

permite deschiderea ferestrei pe două direcţii – deschidere completă în
jurul axei verticale şi deschidere la un unghi de 15 grade în jurul axei
orizontale;

b

ansamblul balamalei inferioare permite reglajul poziţiei canatului într-o
singură direcţie;

c

balamalele nu depăşesc nivelul canatului în partea de sus sau în cea de
jos a tâmplăriei.

ENUNŢ 2

Rolul calei portante:

a

reazăm fix pentru geamul termoizolator;

b

depărtează geamul de suprafaţa interioară a tocului/a cercevelei,
permiţând astfel ca eventualele infiltraţii de apă să circule către canalele
de drenaj;

c

asigură mobilitatea geamului termoizolator.

ENUNŢ 3

Categoria asamblărilor demontabile/detaşabile cuprinde:

a

asamblarea feroneriei;

b

asamblări cu elemente filetate;

c

asamblarea armăturii.

ENUNŢ 4

Foarfeca este un element de feronerie pentru fereastra oscilobasculantă cu o serie de particularităţi şi roluri:

a

realizează închiderea ferestrei şi bascularea în plan vertical;

b

este compusă dintr-un braţ fix şi unul mobil, cel fix fiind amplasat în
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PARTEA A
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partea superioară a cercevelei şi cel mobil are două asamblări: una este
de tip mecanic şi demontabil cu braţul fix şi a doua asamblare de tip
cremalieră cu transmisia colţ.

ENUNŢ 5

braţul mobil este ajustabil, în funcţie de înălţimea ferestrei.
Filetarea pentru fixarea feroneriei pe toc are loc astfel:

a

găurirea tocului în vederea montării balamalelor, cu ajutorul unui şablon;

b

poziţionarea balamalei superioare şi a celei inferioare în găurile de
ghidare;

c

filetarea propriu-zisă executându-se manual.

PARTEA B

ENUNŢ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.
Tehnica de introducere a baghetelor retezate înclinat presupune
montarea la început a celor lungi, după care a celor scurte, uşor
curbate, aliniate la înclinaţii şi lovite uşor, începând din mijloc spre
exterior, cu ajutorul unui ciocan din plastic.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 7

În funcţie de mărimea geamului termoizolant, există mai multe puncte de
fixare; acestea trebuie calculate astfel încât să ţină cont de ambele tipuri
de cale: cele portante şi cele ajutătoare.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 8

În cazul unei ferestre cu deschidere oscilobasculantă, braţul mobil al
foarfecei este direct proporţional cu orizontala ferestrei!

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 9

Geamul antiefracţie este un geam laminat, cu 2 folii de sticlă, securizat
cu folie antiefracţie, ce conţine în interior o peliculă din material rezistent
care îl face solid în cazul unui impact mecanic puternic.

a

adevărat;

b

fals.
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ENUNŢ 10

Glaful exterior se montează direct pe şpalet şi apoi se poziţionează pe
suporţi din metal, pentru a se produce ventilaţia peretelui.

a

adevărat;

b

fals.

PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la următoarele întrebări.

ENUNŢ 11

Care sunt principalele tipuri de geamuri termoizolatoare?

........................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Care sunt elementele constituente de feronerie pentru deschideri
basculante?

.......................................................................................................................................

RECAPITULARE
Operaţiile aferente procesului de aplicare/asamblare a componentelor detaşabile ale
tâmplăriei
Componentele detaşabile ale tâmplăriei sunt garniturile, feroneria, geamul
termoizolator şi diferite accesorii specifice.
Garniturile se aplică manual, prin introducere în nutul profilului, perimetral fără
întrerupere, fără întindere, cu etanşarea corectă a colţurilor şi cu îmbinare cap la cap,
în partea de sus a tâmplăriei, central, fără lipire.
Feroneria oscilo-basculantă este compusă în principal din balamale, colţare,
foarfecă, cremon, puncte de închidere şi mâner. Feroneria se aplică prin înşurubare,
manual după şabloane sau automat pe unităţi automatizate, ţinând cont de
prescripţiile producătorului de profile, în ceea ce priveşte distanţele de poziţionare şi
tipurile de şuruburi utilizate.

Montajul geamurilor presupune operaţia de calare, cu ajutorul calupurilor portante şi
de egalizare, urmată de operaţia de fixare cu ajutorul baghetelor de geam.
Modul de debitare şi fixare a baghetelor diferă la profilele din PVC, comparativ cu
cele din Al.
Accesoriile specifice tâmplăriei sunt rulourile exterioare, glafurile, pragurile şi
plasele contra insectelor. Rulourile sunt compuse din lamele, şine de ghidaj, cutia
ruloului şi mecanisme de acţionare. Asamblarea ruloului presupune în principal
operaţiile de debitare şi asamblare prin înşurubare, clipsare etc. Cutia ruloului
permite prin capacul de revizie intervenţia foarte uşoară în eventuale cazuri de
defecţiune.
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Geamul termoizolator poate fi dublu sau triplu în diferite configuraţii constructive,
utilizând diverse tipuri de sticlă, în funcţie de caracteristicile izolatoare termice sau
fonice urmărite sau în funcţie de proprietăţile antiefracţie şi cerinţele estetice.
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Glafurile de interior se realizează din PVC, iar cele de exterior din Al sau piatră
naturală. Debitarea plăcilor de glaf se execută în atelierul de producţie, iar montajul
acestora se realizează ulterior în faza de montaj a tâmplăriei.
Pragurile se montează pe tocurile tâmplăriei, în faza de execuţie a tâmplăriei şi se
etanşeaza în faza de montaj.
Plasele contra insectelor pot fi încorporate în rulourile exterioare sau ataşate la
rama tâmplăriei sub forma cadrului fix sau mobil.

Concluzii Partea A
Confecţioner Tâmplărie din Aluminiu şi Mase Plastice
CAPITOLUL 3
Amplasarea utilajelor în hala de producţie se face urmărind fluxul tehnologic,
pornind de la zona de depozitare a materialelor şi terminând cu livrarea produselor
finite, după efectuarea controlului final.
Organizarea locului de muncă se va realiza ţinând cont de normele în vigoare
privind securitatea muncii şi protecţia mediului.
Echipamentele tehnice folosite pentru confecţionarea tâmplăriei sunt specifice
realizării operaţiilor de debitare, frezare, armare, sudare, debavurare şi montare a
componentelor detaşabile necesare tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.
În atelierele de producţie, procesul de fabricaţie este coordonat de către un
tehnolog/şef de atelier sau un inginer.
Documentaţia tehnică este compusă din desenul de ansamblu, desenul de
execuţie, fişa tehnologică, precum şi manualele de sistem şi instrucţiunile de
prelucrare a componentelor.
Fiecare sistem de tâmplărie PVC are propriul sistem de codificare şi simbolizare a
tuturor elementelor componente.

CAPITOLUL 4

Operaţia de tăiere (debitare) trebuie să asigure rugozitatea mică a suprafeţelor
separate, precizia mare a volumului sau a lungimii piesei, lipsa abaterilor de la forma
geometrică a piesei, păstrarea caracteristicilor materialului în zona de separare.
Frezarea este operaţia de prelucrare mecanică prin aşchiere pe maşinile de frezat,cu
scule numite freze. Freza este o sculă aşchietoare cu mai multe tăişuri, pentru
prelucrarea suprafeţelor plane şi profilate a canalelor de diferite forme etc.
Armarea - Profilele din material plastic, în funcţie de cerinţele statice şi de solicitările
termice, vor fi rigidizate, în conformitate cu normativele de lucru, cu profile metalice
din oţel zincat şi din aluminiu.
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Operaţiile fluxului tehnologic de prelucrare a componentelor tâmplăriei din mase
plastice:
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Sudarea - Principiul de bază al sudării este sudarea cap la cap prin presare, în care
cele două suprafeţe de îmbinare se încălzesc până la starea plastică, apoi se unesc
prin presare.
Debavurarea presupune eliminarea prin prelucrarea solzilor de sudură din PVC care
se execută pe maşini automate pentru curăţarea colţurilor care îndepărtează
îngroşarea cu cuţite de retezat şi freze.
Etanşarea - majoritatea sistemelor de profile întrebuinţează etanşarea dublă.
Etanşarea este dispusă împrejurul canatului exterior, precum şi al celui interior al
cercevelei şi conferă o dublă protecţie împotriva ploii şi vîntului.
Montajul feroneriei - se vor utiliza numai şuruburi protejate împotriva coroziunii.
În cazul feroneriei portante nu trebuie ca sarcina de la fereastră să se transmită
numai prin şuruburi.
Operaţia de îndoire a profilelor PVC se realizează cu ajutorul cuptorului de
încălzire a profilului şi al unui conveior de forma unui arc de cerc sau semicerc, prin
care se realizează curbarea propriu-zisă a profilului între anumite limite.
Montajul geamului termoizolator - valoarea de întrebuinţare a unei ferestre din
material plastic depinde evident de modul profesional de sprijin şi fixare a geamului.
Ferestrele din mase plastice pot fi echipate cu geamuri atât la locul de montaj, cât şi
la cel de fabricaţie.

CAPITOLUL 5
Faţă de celelalte sisteme de tâmplărie, aluminiul asigură cea mai bună rezistenţă la
acţiunea factorilor de mediu, cea mai uşoară întreţinere, cea mai bogată paletă
coloristică şi rezistentă proprie metalelor, nefiind necesară armarea suplimentară ceea ce prelungeşte durata de viaţă a mecanismelor de închidere şi exercită o
presiune minimă.

Echipamentul individual de protectie, are ca scop protejarea lucrătorului de
anumiţi factori de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire (ex. măşti de gaze/praf,
centuri de siguranţă, mănusi de protectie, încălţăminte de protecţie cu bombeu
metalic, şorţuri de protecţie, ochelari de protecţie etc.); costul echipamentului
individual de protecţie este suportat în totalitate de către angajator (conform
prevederilor HG 1048/2006).
Trebuie să se acorde prioritate măsurilor de protecţie colectivă în raport cu
măsurile de protecţie individuală.

CAPITOLUL 6
A. Componentele detaşabile ale tâmplăriei sunt garniturile, feroneria, geamul
termoizolator şi diferite accesorii specifice.
Garniturile se aplică manual prin introducere în nutul profilului, perimetral fără
întrerupere, respectându-se cerinţele specifice de lucru.
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Profilele din aluminiu cu barieră termică sunt minim tricamerale, camera
exterioară şi cea interioară fiind din aluminiu, iar cea intermediară din material plastic,
mai exact poliamidă, ce are rolul de a elimina conductivitatea termică a metalului.
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Feroneria oscilo-basculantă este compusă în principal din balamale, colţare,
foarfecă, cremon, puncte de închidere şi mâner.
Geamul termoizolator poate fi dublu sau triplu, în diferite configuraţii constructive,
utilizând diverse tipuri de sticlă, în funcţie de caracteristicile izolatoare termice sau
fonice urmărite sau în funcţie de proprietăţile antiefracţie şi cerinţele estetice.
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B. Accesoriile specifice tâmplăriei sunt rulourile exterioare, glafurile, pragurile şi
plasele contra insectelor. Rulourile sunt compuse din lamele, şine de ghidaj, cutia
ruloului şi mecanisme de acţionare. Glafurile de interior se realizează din PVC, iar
cele de exterior din aluminiu sau piatră naturală. Pragurile se montează pe tocurile
tâmplăriei, în faza de execuţie a tâmplăriei şi se etanşează în faza de montaj. Plasele
contra insectelor pot fi încorporate în rulourile exterioare sau ataşate la rama
tâmplăriei, sub forma de cadru fix sau mobil.
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Partea B Confecţioner Geam Termoizolator

CAPITOLUL 7
MANIPULAREA FOILOR DE STICLĂ ŞI A MATERIALELOR
AUXILIARE
7.1

TIPURI ŞI CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ ALE FOILOR DE STICLĂ

7.1.1 COMPOZIŢIA STICLEI
Sticla silicato-sodo-calcică utilizată în construcţii conţine mai multe componente:
 corp vitrifiant - siliciu, introdus sub forma de nisip (între 70-72%);
 fondant - sodiu, sub forma de carbonat şi sulfat (în jur de 14%);
 stabilizator la cald - calcar (în jur de 10%);
 oxizi metalici - aluminiu, magneziu.
Încorporarea oxizilor metalici ameliorează proprietăţile fizice ale sticlei, în special
rezistenţa la acţiunea agenţilor atmosferici. Pentru anumite tipuri de sticlă aceştia
permit colorarea în masă.
Mod de fabricaţie
Formarea amestecului


- în amestecul de materii prime enumerate mai sus, se adaugă sticlă
spartă, pentru a diminua temperaturile de fuziune;
 - transportul, presarea, amestecarea şi arderea sunt realizate automat;
 - acest amestec este umezit, pentru a se evita segregarea diferitelor
materii şi degajarea de praf.
Cuptorul de fuzionare
 fuzionarea - materiile prime sunt topite la o temperatura de peste 1550 oC;
 afânarea - sticla topită este omogenizată şi sunt eliminate bulele de gaz;
 condiţionarea termică - sticla puţin vâscoasă este răcită până ce
vâscozitatea sa corespunde exigenţelor procedeului de turnare.
Baia de cositor
 sticla lichidă este deversată pe un "pat" de cositor topit la 1000o C;
 sticla, fiind mai puţin densă decât cositorul, pluteşte pe acesta şi formează o
"panglică” cu o grosime naturală de la 6 – 7 mm;
 feţele sticlei sunt lustruite de suprafaţa cositorului pe de-o parte, iar pe
cealaltă parte de foc;
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 84/270

Elaborarea sticlei cuprinde trei faze esenţiale:
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 dispozitive speciale, permit accelerarea sau diminuarea curgerii sticlei,
realizând astfel controlul grosimii.
Cuptorul de detensionare
 la ieşirea din baia de cositor panglica de sticlă devine rigidă, prin trecerea
acesteia printr-un tunel de răcire. Temperatura sticlei scade de la 620o C la
250o C. Are loc apoi o răcire lentă în aer liber, ceea ce permite degajarea
sticlei de toate tensiunile interne care ar putea provoca spargerea sa la
tăiere.
Tăierea
 panglica de sticlă solidificată prin răcire, fiind până în acest moment continuă,
este în final taiată automat în foi de 6.000 x 3.210 mm.

Figura 6

7.1.2 PROPRIETĂŢI FIZICE ALE STICLEI












a. Densitatea sticlei este de 2,5
ceea ce înseamnă o masă de 2,5 kg / mp şi mm de grosime pentru sticlă
plană;
b. Rezistenţa la compresie a sticlei este foarte ridicată
respectiv 1 000 N/mm2 (1 000 MPa) - ceea ce înseamnă că, pentru a
sparge un cub de sticlă de 1 cm, este necesară o încărcătură de 10 tone;
c. Rezistenţa la îndoire
o suprafaţă de sticlă supusă flexării are o faţă de compresie şi una de
extensie;
rezistenţa la rupere la îndoire este de ordinul a: 40 MPa pentru o sticlă
polizată şi 120-200 MPa pentru o sticlă întărită;
aceasta depinde de grosime, finisarea marginilor şi tipul de tăiere;
valoarea crescută a rezistenţei sticlei întărite tratate SGG SECURIT, se
datorează faptului că tratamentul presează feţele sticlei una peste alta
foarte puternic;
d. Elasticitatea
sticla este un material perfect elastic (nu prezintă niciodată deformări
permanente); ea este în acelaşi timp fragilă (supusă unei îndoiri
încrucişate, se sparge fără a prezenta fisuri prealabile);
e. Modulul de elasticitate Young "E"
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Proprietăţi mecanice
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exprimă forţa de tracţiune care ar trebui teoretic aplicată unei bucăţi de
sticlă pentru a-i transmite o alungire egală cu lungimea sa iniţială;
f. Coeficientul Poisson "m" – coeficientul de contracţie laterală.
 când o bucată dintr-un material suferă o alungire sub influenţa unei acţiuni
mecanice, se constată o subţiere a secţiunii sale;
Pentru sticlă de construcţii: m = 0,22.
Comportamentul termic
a. Dilataţia liniară
 este exprimată printr-un coeficient, măsurând alungirea pe o unitate de
lungime pentru o variaţie de 1o C;
 acest coeficient este în general dat pentru un domeniu de temperaturi
între 20o şi 300o C;
 coeficientul de dilataţie liniară al sticlei este de: 9.10-6.
b. Tensiuni de natură termică
 datorită slabei conductivităţi termice a sticlei, încălzirea şi răcirea parţială
a unei sticle antrenează tensiuni ce pot provoca spargeri denumite
termice (şoc termic);
 când conditiile de utilizare riscă antrenarea într-o sticlă a diferenţelor de
temperaturi importante, va fi necesară luarea precauţiilor suplimentare de
montaj şi de finisaj.
Caracteristici optice
Transmisie luminoasă (LT)
Raportul dintre fluxul luminos transmis prin sticlă şi fluxul incident definit prin CIE D65
(distribuţie spectrală cuprinsă între 380 şi 780 nm).
Reflexie luminoasă(LR)
Raportul dintre fluxul luminos reflectat de sticlă şi fluxul incident definit prin CIE D65.
Transmisia razelor ultraviolete (UV)
Proporţia de raze ultra-violete transmise (distribuţie spectrală cuprinsă între 280 şi
380 nm).
Caracteristici Energetice
Procentul din fluxul de energie solară transmis în mod direct prin sticlă (distribuţie
spectrală cuprinsă între 300 şi 2150 nm).
Reflexie energetică RE
Procentul din fluxul de energie solară reflectat de către sticlă.
Absorbţia energetică EA
Procentul din fluxul de energie solară absorbit de către geamul sau geamurile care
alcătuiesc faţada. Energia absorbită este apoi reradiată spre exteriorul sau interiorul
încăperii, în procente diferite ce depind atât de caracteristicile geamurilor, cât şi de
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Transmisie energetică directă (DET)
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viteza vântului, curenţii de aer din interiorul clădirii, temperaturile exterioare şi
interioare.
Factorul solar sau Energia totală transmisă SF
Procentul total de energie solară care trece prin geam raportat la fluxul de energie
solară incidentă. Energia totală este suma dintre energia solară care intră prin
transmisia directă (DET) şi parte din energia absorbită de geam (EA) care este apoi
radiată spre interior.
Coeficientul de umbrire SC
Coeficientul de umbrire este alcătuit în urma împărţirii factorului solar la 0.87
(reprezentând factorul solar al unei sticle clare float de 3 mm).
Coeficientul de transfer termic (Standard European) k



coeficientul de transfer termic (bazat pe standardul CEN-ISO 9050);
coeficientul de transfer termic (sau U- value ) este suma termică în watt
transmisă pe oră prin 1m² de perete (geam) cu o diferenţă de 1º Kelvin
între interior şi exterior ( W/m² K ).
7.1.3 STICLA ŞI IZOLAŢIA TERMICĂ

 schimbul de căldură de-a lungul unui perete
Schimburile termice de-a lungul unui perete se fac în conformitate cu trei modele de
propagare:
a. conducţia – transferul de căldură în interiorul unui corp sau între două
corpuri aflate în contact direct. Acest transfer se efectuează fără
deplasare de materie.
Conductivitatea termică a sticlei este: l= 1,0 W/(m.K)
b. convecţia – transferul de căldură între suprafaţa unui solid şi a unui
fluid lichid sau gazos. Acest transfer este însoţit de o deplasare de
materie.
c. radiaţia – transferul de căldură rezultat dintr-un schimb prin radiaţie
între două corpuri aflate la temperaturi diferite. La temperatura
ambiantă, această radiaţie se situează în gama infraroşu cu lungimi
de undă mai mari de 5 microni.
d. emisivitatea - este o caracteristică a suprafeţelor unui corp. Cu cât
emisivitatea este mai mică, cu atât transferul de căldură prin radiaţie
este mai mic. Emisivitatea normală "En" a sticlei este de 0,89.
Anumite tipuri de sticlă, pot fi acoperite cu o depunere numită “de
joasă emisivitate” şi astfel, emisivitatea sticlei va fi mai mică de 0,1.
 coeficienţi de schimb superficial
 când un perete este în contact cu aerul, el schimbă căldură prin conducţie
şi prin convecţie cu aerul, şi prin radiaţie cu mediul.
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 87/270

 schimburile termice
Pereţii vitraţi, separă în general două medii aflate la temperaturi diferite. Are loc deci,
un transfer de căldură de la mediul cald la cel rece. Peretele vitrat are în acelaşi timp
particularitatea de a fi transparent la radiaţia solară care generează căldură.
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ansamblul acestor transferuri termice, este definit într-o manieră
convenţională, pentru o anumită viteză a vântului, de emisivităţile şi
temperaturile întâlnite în jurul clădirii.
 transmisia termică de-a lungul unui perete
Coeficientul "U"






transferurile termice de-a lungul unui perete prin conducţie, convecţie şi
radiaţie, se exprimă prin coeficientul "U". Acesta reprezintă fluxul de
căldură care traversează 1 m2 de perete, la o diferenţă de temperatură de
1oC între exteriorul şi interiorul încăperii.
cu cât coeficientul "U" este mai mic, cu atât pierderile termice sunt mai
mici.
peretele vitrat poate fi făcut cu o sticlă simplă sau cu o sticlă dublă, în al
doilea caz obţinându-se o mai bună izolaţie termică.
principiul sticlei duble este de a închide între două foi de sticlă un strat de
aer imobil şi uscat, în scopul de a limita schimburile termice prin convecţie
şi de a profita de slaba conductivitate termică a aerului aflat între cele
două foi de sticlă.

 ameliorarea coeficientului "U" al sticlei
 pentru ameliorarea coeficientului "U", trebuie eliminate transferurile
termice prin conducţie, convecţie şi radiaţie.
 factor solar
 un perete vitrat este în general transparent la radiaţia solară care
transportă energie.
Factorul solar al unui perete vitrat este partea de energie intrată într-o încăpere
raportată la energia totală incidentă. El va fi egal cu fluxul transmis în interior la care
se adună fluxul remis către exterior.Cu cât factorul solar este mai mic, cu atât este
mai importantă cantitatea de energie incidentă.
 factorul solar al ferestrei
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factorul solar al ferestrelor depinde de poziţia lor pe faţadă, de cantitatea
de lumină din timpul zilei şi de materialul tâmplăriei.
 bilanţ energetic
 o fereastră este caracterizată pe de o parte de pierderile termice definite
de coeficientul "U" şi pe de alta parte de aportul solar, definit prin factorul
solar.
 bilanţul energetic este dat de diferenţa între pierderile termice şi aportul
solar recuperabil.
 bilanţul este negativ când aportul solar este mai mare decât pierderile.
 confortul termic
 corpul uman schimbă căldură cu mediul înconjurător prin radiaţie. Astfel,
o senzaţie de frig poate fi simţită în apropierea unui perete cu temperatura
scazută, chiar şi într-o încăpere cu o temperatură confortabilă. Iarna,
datorită unui coeficient "U" scăzut, temperatura feţei interioare a peretelui
vitrat va fi mult mai ridicată şi astfel efectul de “perete rece” va fi diminuat.
Astfel, se va putea sta în apropierea ferestrelor fără a avea senzaţie de
disconfort, şi de asemenea se diminuează riscurile de condens.
 control solar - diminuarea aporturilor energetice solare
În timpul verii, condiţiile meteorologice sunt caracterizate de:
 - un cer degajat,
 - temperatura ridicată,
 - flux solar important,
 - vânt slab.
7.1.4 TIPURI DE STICLĂ
1. Produse de bază de sticlă conform EN 572-1:
geam float conform EN 572-2;
geam armat polisat conform EN 572-3;
geam tras conform EN 572-4;
geam ornament conform EN 572-5;
geam armat ornament conform EN 572-6.
2. Produse speciale pe bază de sticlă:
geam borosilicatic conform EN 1748-1-1;
vitroceram conform EN 1748-2-1;
geam de sticlă silico-alcalino-pământoasă conform prEN 14178-1;
geamuri prelucrate:
geam de sticlă silico-calco-sodică calit termic conform EN 1863-1;
geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic conform EN
12150-1;
geam de securitate de sticlă silico- calco-sodică securizat termic conform EN
14179-1;
geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic conform EN 12337-1;
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Panourile/componentele de sticlă trebuie să fie una din următoarele:
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geam de securitate barosilicatic securizat termic conform EN 13024-1;
geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic
conform EN 14321-1;
geam stratificat şi geam stratificat de securitate conform EN ISO 1543 părţile
1,2,3;
geam peliculizat conform EN 1096-1;
geam cu suprafaţă prelucrată (de exemplu sablat cu nisip, gravat chimic);
sau alte geamuri prelucrate, de exemplu compoziţie geam/plastic, care conţin
una sau mai multe din geamurile bazice prelucrate, de mai sus, şi unul sau
mai multe straturi de material plastic;
sau alte geamuri acoperite care au sau nu specificaţii europene.
Panourile de geam, prelucrate sau neprelucrate pot fi:
transparente, translucide sau opace;
clare sau colorate.
7.1.5 DESCRIERE. DOMENII DE APLICARE. SPECIFICAŢII TEHNICE

Lăţimea benzii

3210 mm

Grosimea geamului

3,4,5,6,8,10 mm

Lungimea geamului

6000 mm

Tabel 2

 ambalate pe rastele, transport cu semiremorcă specială;
Lăţimea benzii
3210 mm
Grosimea geamului

3,4,5,6,8,10 mm

Lungimea geamului

2000,2250,2400 mm

Tabel 3



ambalate în ambalaje speciale de tip “End-cup” ( ECD –din lemn)

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 90/270

1. Geam float din sticlă
 descriere
geamul float este fabricat prin flotarea unei benzi continue de sticlă pe o baie
metalică (prin tehnologia “float”);
este fabricat din sticlă calcosodică, de înalta calitate, având feţe plan paralele,
suprafaţă naturală şi transparenţă nedistorsionată.
 domenii de aplicare
în fabricarea geamurilor izolante şi oriunde există pretenţii deosebite la
transmisia de lumină şi aspectul estetic al suprafeţei cu geamuri;
pentru ferestre, sere, învelitori exterioare de sticlă ale clădirilor etc.
geamul se poate curba, căli, stratifica, emaila, imprima şi folosi pentru geamuri
izolante duble.
 dimensiuni şi mod de ambalare
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Lăţimea benzii

1600 mm

Grosimea geamului

2,1-3,4,5,6 mm

Lungimea geamului

2000 mm

 mod de depozitare
 în poziţie verticală, la loc uscat acoperit şi la temperatură stabilă, fără
prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticla.
2. Geam turnat laminat, oranamental
 descriere
geamul este fabricat prin tehnologia de laminare continuă între doi cilindri;
geamul ornamental este ornamentat pe una sau eventual, pe ambele părţi;
ambele tipuri pot fi fabricate în variantele din sticlă clară, bronz sau galbenă,
iar unele modele şi în variantele din sticlă incoloră mată, bronz mată şi
galbenă mată.
 domenii de aplicare
la compartimentarea decorativă a spaţiului prin geamuri cu transparenţa
atenuată, la vitralii sau la geamuri de ferestre şi uşi pentru a meţine
transparenţa luminoasă optimă şi a ascunde privelişti nedorite.
geamul se poate curba, căli, stratifica şi folosi pentru geamuri izolante duble.
 dimensiuni
 grosimea geamului( mm) / 3,4,5,6,8,10
dimensiuni maxime (mm) / 2520 x 4500
 mod de depozitare
în poziţie verticală, la loc uscat, acoperit şi la temperatură stabilă, fără
prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticla.
3. Geam laminat prevăzut cu armătură din sârmă
 descriere
geam laminat neted (fără ornamente) sau ornamentat pe una sau pe ambele
părţi, prevăzut cu armătură din sârmă care asigură coeziunea în caz de
spargere a geamului;
armătura din sârmă se laminează în banda de sticlă, paralel cu suprafaţa, în
timpul laminării şi fasonării;
geamul armat polizat este un geam cu tratament special de suprafaţă.
 domenii de aplicare
 la geamurile puse în goluri din construcţie, la hale de productie, la ferestre
înclinate, la luminatoare, la ferestre din pivniţe, la ferestre montate în uşile
de la intrarea în casă, la geamurile balustradelor de pe balcoane, la puţuri
de ascensor, ca şi la vitrajele exterioare de faţadă.
 dimensiuni
Grosimea geamului (mm)/6,7,9
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 dimensiuni maxime (mm) 2520 x 4500
 pe baza înţelegerii cu producătorul, acest geam poate fi livrat curbat, cu
formatul maxim al geamului curbat, în forma desfăşurată de 2000x1000
mm şi cu înălţimea curbării până la 450 mm.
 mod de depozitare
 în poziţie verticală, la loc uscat acoperit şi la temperatură stabilă, fără
prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticla.
4. Geamuri curbate
 descriere
se fabrică prin tehnologia curbării geamurilor cu ajutorul unor tipare speciale
pentru curbura cilindrică solicitată;
se pot curba geamuri monolitice netede de 2-12 mm grosime, geamuri colorate
în masă (Stopsol), geamuri opace, ornamentale, şi cele prevăzute cu
armătura de sârma, geamul armat polizat Pilkington, geamuri mate,
colorate sau de siguranţă, stratificate cu o folie clară, eventual colorată de
0,8 mm grosime sau geamuri de tip “Giesshartz”;
în unele cazuri geamurile pot avea muchii, orificii, decupări, pot fi prelucrate,
şlefuite sau lustruite. Geamurile duble izolante curbate pot fi combinate cu
geamurile menţionate mai sus în varianta clasică.
 domenii de aplicare
 Vitrine, galerii, tejghele, mobile curbate, elemente decorative, vitrajele
clădirilor realizate din geamuri, scări în spirală, puţuri de ascensor,
construcţiile ferestrelor etc.
 specificaţii tehnice
Tipuri de bază de curburi/Dimensiuni maxime
Precizia curbării muchiei tăiate faţă de şablon

 mod de depozitare
 la loc uscat, acoperit şi la temperaturi stabile, fără prezenţa aburilor de
substanţe care atacă sticla.
5. Geam absorbant colorat în masă
 descriere
este geamul transparent clar sau colorat în masă;
sticlă colorată (bronz, gri, verde, albastru închis) se obţine prin adăugarea unor
oxizi metalici în masă sticloasă în timpul topirii;
absoarbe o mare cantitate de energie solară, împiedicând astfel pătrunderea
ei excesivă în interior. Nuanţa culorii este într-o mare măsura influenţată de
grosimea geamului. De aceea se recomandă folosirea unei singure grosimi
de geam pentru întreaga suprafaţa cu geamuri puse.
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 2 mm pentru curburi simple;
 3 mm pentru curburi complexe;
 dimensiuni
Formate maxime (mm) - 2000 x 3000;
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 proprietăţi
Se caracterizează prin:
efectul colorat atât în interior, cât şi în exterior;
reflexia slabă a luminii;
protecţia împotriva radiaţiei solare prin absorbţia energiei solare.
 domenii de aplicare
La faţade realizate în întregime din sticlă, la pereţi despărţitori, la uşi realizate
complet din sticlă, la balustrade etc.
6. Geamul reflexiv
 descriere
 geam monolitic reflectorizant, parasolar;
 rezistenţă îndeosebi la condiţiile extreme de mediu;
 orientarea peliculei influenţează valoarea reflexiei, precum şi nuanţa
definitivă a culorii geamului.
Geamul reflexiv se fabrică în două variante:
a. cu reflexe argintii şi cu o nuanţă fină de chihlimbar (în culorile clară,
bronz, gri, verde şi albastru închis);
b. cu strălucirea albastră-argintie (în culorile clară, gri, verde şi albastru
închis);
Acest tip de geam se poate securiza, emaila, stratifica, curba şi utiliza pentru
geamuri izolante duble.
 domenii de aplicare
La faţade, pereţi despărţitori, uşi, balustrade etc., realizate în întregime din sticlă:
Tipuri
Reflexiv - clar, bronz, verde,gri
Reflexiv - clar, bronz, verde, gri
Reflexiv - clar ,bronz, verde, gri
Reflexiv - albastru închis

Grosimi

Dimensiuni maxime

4,5,6,8
4,5,6,8
4,5,6,8
6,8

600 x 3210
600 x 3210
600 x 3210
5100 x 3210

7. Geam transparent reflectorizant
 descriere
este geamul fabricat din sticlă float clară sau colorată pe care sunt depuse,
prin procedeul electromagnetic, în condiţiile de vid extrem, aliaje de metale;
asigură protecţia împotriva pătrunderii excesive a energiei solare, prezentând
o gamă largă de valori de transmisie şi de reflexie a luminii.
 proprietăţi
 o gama largă a puterii de reflexie (7- 42);
 o gama largă a culorilor reflectorizante care ies foarte bine în
întâmpinarea cerinţelor arhitecturii contemporane;
 diferenţierea proprietăţilor de transmisie în funcţie de grosimea stratului şi
a tipului de geam folosit.
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Tabel 5
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Geamul reflectorizant se poate folosi ca:

8. Geam transparent cu emisivitate scăzută
 descriere
este o sticlă monolitică cu un strat funcţional de oxizi metalici depus prin
procedeul electromagnetic pe una din suprafeţele geamului float;
acest strat ridică substanţial proprietăţile termoizolante ale geamului;
stratul, pe lângă faptul că reflectă o mare parte a radiaţiei termice în interiorul
încăperii, permite, totodată, pătrunderea maximă a energiei solare.
 domenii de aplicare
 la faţade, ferestre, grădini de iarnă etc. realizate în întregime din sticlă.
 dimensiuni
 grosimea geamului (mm)/ 4.5.6
 dimensiuni maxime (mm)/ 6000 x 3210
 mod de depozitare
 în poziţie verticală, la loc uscat acoperit şi la temperaturi stabile, fără
prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticla, protejat împotriva
radiaţiei solare directe;
 se recomandă protejarea stratului împotriva depunerii de praf.
9. Geam securizat
 descriere
geamul float călit cu rigiditatea sporită şi rezistenţă la schimbări bruşte de
temperatură;
suprafaţa este netedă, lucioasă. În cazul distrugerii, geamul de dezintegrează
în fragmente mici, neascuţite fiind eliminată posibilitatea de a se răni;
geamul călit nu se mai poate modifica prin tăiere, găurire etc.;
geamul călit se poate stratifica şi se poate folosi pentru geamuri duble izolante.
domenii de aplicare
 la vitraje menite să asigure condiţiile de securitate: pentru pereţi exteriori
şi interiori din clădiri, la geamurile balustradelor de pe balcoane, la uşi
realizate complet din sticlă, la terase, verande, balcoane, grădini de iarnă,
cabine telefonice, cabine de duş, pereţi de squash etc.
Avantaje:
rezistenţă mecanică sporită conform EHK 43;
termostabilitate sporită conform EN 12 150;
securitate la spargere conform EN 12 150 ;
Dimensiuni
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 geam simplu;
 geam simplu cu o folie de culoare închisă aplicată pe partea din spate;
 geam izolant cu valori K între 2,3 şi 2,7 W m 2 K1;
 domenii de aplicare
La vitrajele exterioare de sticlă ale clădirilor, la ferestre etc.
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Grosimea geamului (mm)
3
4
5,6,8,10,12

Dimensiuni maxime (mm)
1000 x 2000
1200 x 2400
2100 x 3600

Dimensiuni minime (mm)
250 x 350
250x 350
250 x 350

Tabel 6

asigură protecţia persoanelor şi a obiectivelor împotriva vătămării, furtului sau
atacurilor forţate;
scade orbirea, reflectă căldura, absoarbe sunetul, reduce trecerea razelor UV;
se caracterizează prin rezistenţă la uzură, la coroziune şi la agenţi atmosferici;
prin combinarea de geamuri reflectorizante colorate sau clare cu folii se poate
obţine o serie de funcţii şi efecte ce permit realizarea celor mai exigente
solicitări ale arhitecţilor
Dimensiuni
Grosimi de sticlă (mm) Dimensiune maximă (mm)
6,2* 2250 x 3210 (până la 4000) **
2+2 si 2+3 1500 x 2500
Mod de depozitare


în poziţie verticală, la loc uscat acoperit şi la temperatură stabilă, fără
prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticlă.
11. Geamuri duble
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 mod de depozitare
 în poziţie verticală, la loc uscat, acoperit şi la temperatură stabilă, fără
prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticlă, pe plăci din lemn.
10. Geam de securitate din sticlă stratificată
 descriere
geamul din sticlă stratificată constituie un element de construcţie excepţional
pentru vitrajele de siguranţă.
geamul stratificat se fabrică prin îmbinarea plană a două sau a mai multor foi
de sticlă “float” clară, colorată, reflectorizantă sau de sticlă ornamentală cu
unul sau cu mai multe straturi de folie din polivinilbutiral (PVB) clară,
colorată, transparentă sau opacă, caracterizată prin rigiditate deosebită,
adeziune şi elasticitate;
în cazul spargerii geamului, cioburile rămân prinse pe folie, ceea ce duce la
scăderea sau eliminarea totală a accidentării oamenilor.
 domenii de aplicare
la ferestre, uşi, pereţi despărţitori, oriunde există pericol de accidentare cu
cioburi ascuţite, la punerea geamurilor din subsolurile clădirilor de locuit,
din acoperiş, din magazine cu mărfuri exclusive, la punerea geamurilor de
siguranţă în pavilioane de animale salbatice, acvarii etc.
la geamurile cu rezistenţă garantată împotriva pătrunderii forţate de la ghişee
la oficii poştale, birouri de schimb şi bănci.
Avantajele montării geamurilor de siguranţă:
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 descriere
geamul dublu izolant este realizat din două geamuri cu grosimile
corespunzând cerinţelor funcţionale şi mecanice, distanţa dintre ele fiind
delimitată de profilul distanţier cu cavitatea umplută de agent de uscare;
îmbinarea perimetrală a geamurilor de sticlă şi a profilului distanţier se face cu
ajutorul unui chit adeziv cu plasticitate permanentă;
construcţia asigură închiderea ermetică a cavităţii dintre cele două geamuri;
pentru îndeplinirea diferitelor funcţii se realizează combinaţii de diferite tipuri
de sticlă, prin care se pot asigura: funcţie parasolară, termoizolare sporită,
funcţie de izolare fonică, funcţie de securitate;
geamurile izolante nu constituie un element autoportant.
 domenii de aplicare
La ferestre, grădini de iarnă, faţade realizate complet din sticlă etc.
 dimensiuni
Grosimea geamului (mm) Grosime totală (mm) Dimensiuni maxime (mm)
(geam + cavitate cu aer+geam)
4+16+4 24 1600 x 1600
6+16+6 28 2500 x 3500
Menţiune:
pe baza înţelegerii cu producătorul pot fi livrate şi geamuri duble cu profil
distanţier de alte lăţimi, precum şi diferite combinaţii de geamuri de
siguranţă, geamuri ornamentale (clare şi colorate), geamuri float colorate
în masă, în culorile bronz, verde gri sau cu tratament special de
suprafaţă, scăzând substanţial coeficientul de transparenţă sau eventual,
geamuri care reglează energia solară.
 geamurile pot avea forme neregulate, iar suprafaţa geamului poate fi,
eventual, împărţită optic, în cavitate, cu o grilă decorativă sau de
siguranţă.
 cavitatea poate fi umplută cu aer, cu gaze termoizolante sau fonoizolante.
12. Geamuri duble izolante cu termoizolare sporită
 descriere
 geamul interior este înlocuit cu sticlă cu emisivitate redusă (pe suprafaţa
geamului este depus un strat special de oxizi metalici), ceea ce reduce
substanţial coeficientul de transfer termic “Ug”.
 o altă îmbunătăţire se poate obţine prin înlocuirea aerului din cavitatea
sticlei izolante cu un gaz cu conductivitate termic redusă (argon).
 domeniu de aplicare
 la faţade realizate complet din sticlă, ferestre, grădini de iarnă etc.
 mod de depozitare
 în poziţie verticală, pe plăci din lemn, la loc uscat acoperit şi la
temperatură stabilă, fără prezenţa aburilor de substanţe care atacă sticlă,
protejat împotriva radiaţiei solare directe.
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13. Geam opac
 descriere
geamul opac colorat în masă, fabricat printr-o tehnologie în prezent unică, de
turnare a masei sticloase şi de laminare a ei pe o masa de turnare;
suprafaţa de sus a geamului este netedă şi lucioasă, iar suprafaţa de jos este
uşor canelată (partea de sus a geamului se poate fabrica şi cu suprafaţa
ornamentală – 4 modele);
se fabrică în culorile: alb, gri, bej, de marmură, negru, iar geamul translucid în
culorile: verde închis, albastru, lila.
Proprietăţi:


este un material rezistent la acizi şi baze, neabsorbant, neporos, rezistent
la îngheţ, antigrafiti;
 este un material igienic destinat aplicaţiilor din domeniile construcţiilor şi
sănătăţii, precum şi în industria alimentară.
 domenii de aplicare
la faţade, învelitori de suprafeţe mari, pe pereţii pasajelor subterane şi al
scărilor, la băi, la pereţi despărţitori, în interioare luxoase;
geamul se poate căli, iar după o înţelegere cu producătorul se poate şi curba,
se poate folosi pentru geamuri duble izolante şi pentru panouri sandwich
termoizolante.
 mod de depozitare
 la loc uscat, acoperit şi la temperaturi stabile, fără prezenţa aburilor de
substanţe care atacă sticlă.
14. Geam cu rezistenţa antifoc sporită
 descriere
 este un geam clar (cu o uşoară tentă de ambră), transparent în structura
stratificată cu interspaţiul umplut cu un compus special.
Proprietăţi:

criteriul de rigiditate: geamul nu se va sparge şi nu va permite trecerea
flăcărilor, a fumului şi a gazelor fierbinţi; focul nu se va răspândi în
camerele alăturate;
criteriul de izolare: geamul nu va transmite căldură, nici prin conductivitate şi
nici prin radiaţie; limitează pericolul aprinderii materialelor inflamabile şi va
asigura evacuarea clădirii fără panică (persoanele nu vor vedea flăcări şi
nu vor simţi căldură).
 utilizare
 în locuri în care normele de protecţie antifoc cer o rezistenţă specifică
antifoc şi unde lumina naturală şi transparenţa sunt necesare, de
exemplu: spitale, şcoli, restaurante, bănci, magazine, centre comerciale,
clădiri de birouri, aeroporturi, depozite, laboratoare etc.
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În caz de foc, materialul de legătură dintre sticle expandează la circa 20 0 C şi
transformă geamul într-un scut rigid şi opac.De îndată ce acest scut opac este creat,
geamul corespunde următoarelor criterii:
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 dimensiuni
Grosime geam (mm)

Dimensiune maximă (mm)

12,16,17,21,25,35,39

1250 x 2300

 depozitare
în încăperi suficient de ventilate, cu temperaturi între 20 si 40 C, fără radiaţii
solare directe;
când se transportă în lăzi, trebuie să fie întotdeauna în poziţie verticală;
în cazul transportului pe rastele geamul trebuie să fie uşor înclinat (6-70 de la
verticală), complet rezemat şi bine ancorat;
numărul de geamuri dintr-o stivă nu poate depăşi 20 de bucăţi;
un distanţier moale trebuie pus pentru separarea fiecărui panou de geam.

7.2

TIPURI DE DISPOZITIVE ŞI INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT

7.2.1 ASPECTE PRIVIND ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE INSTALAŢIILOR
DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT
Maşinile, utilajele şi instalaţiile de ridicat şi transportat reprezintă elementul
indispensabil în procesul de mecanizare şi automatizare al lucrărilor de încărcare şi
descărcare şi de transport în interiorul şantierelor, al depozitelor, al atelierelor de
producţie asigurând:


distribuţia materialelor intrate în organizaţie între diferite secţii/ateliere sau
între depozitele acestora;
 transportul pieselor între diferite locuri de muncă din acelaşi atelier,
conform procesului tehnologic;
 transportul producţiei finite şi al deşeurilor la punctele de încărcare, pentru
a fi transportate în exteriorul organizaţiei.
Prin mecanizarea operaţiilor de ridicat şi transportat, durata transportului se reduce,
productivitatea muncii creşte, se îmbunătăţeşte gradul de utilizare al suprafetelor de
producţie, se reduce costul produselor şi se îmbunătăţesc condiţiile de muncă.

Instalaţiile de ridicat
 sunt destinate în special ridicării sarcinilor individuale şi uneori, deplasării
acestora pe distanţe mici.
 sarcinile sunt deplasate intermitent, prin operaţii separate, executate de
mecanisme distincte.
 mecanismele respective sunt independente, iar simultaneitatea unor operaţii
se obţine numai prin manevră.
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Maşinile, utilajele şi instalaţiile de ridicat şi transportat se prezintă într-o varietate
mare de tipuri constructive din care se deosebesc:
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 funcţionarea instalaţiilor de ridicat constă în apucarea sarcinilor, efectuarea
uneia sau a mai multor deplasări, apoi depunerea sarcinilor la locul de
descărcare.
 mişcările respective necesită o deservire manuală, ca şi legarea şi
desprinderea din cârlig a sarcinilor de diferite forme.
 instalaţiile de ridicat sunt caracterizate prin existenţa unei curse inactive de
înapoiere în gol.
Mecanismele de ridicat
 pot fi independente sau părţi componente ale instalaţiilor de ridicat.
Din această grupă fac parte: vinciurile, palanele, troliile, cărucioarele
monomaşină şi aparatele de tracţiune. Mecanismele de ridicat pot fi
staţionare (fixe), transportabile (portabile) sau mobile (autodeplasabile) şi
când fac parte dintr-o macara, ele se numesc mecanisme de acţionare.
Instalaţiile de transport continuu
 în această categorie intră transportoarele, instalaţiile de transbordare,
instalaţiile auxiliare, instalaţiile pneumatice şi instalaţiile hidraulice.
 acestea deplasează sarcinile într-o singură direcţie; sunt destinate deplasării
sarcinilor vărsate şi nu sunt neapărat prevăzute cu mecanisme de prindere
sau de ridicat.
 punctele de încărcare şi descărcare a sarcinilor la astfel de instalaţii sunt fixe,
ca şi traiectoriile acestora.
Instalaţiile pentru transporturi terestre (uzinale)
 sunt constituite din cărucioare fără şine, instalaţiile de manevră şi de
deplasare prin rulare.
Componenţa maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat








Elemente flexibile pentru ridicare şi tracţiune (frânghii, cabluri, lanţuri);
Elemente pentru ghidarea şi acţionarea elementelor flexibile (role, roţi
profilate, tobe);
Organe de prindere a sarcinilor (cârlige, ochiuri, cleşti, bene, greifere);
Organe de blocare şi frânare (opritoare, frâne);
Organe pentru deplasare (roţile de rulare şi şinele);
Organe şi instalaţii de acţionare.

7.3 CERINŢE PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCĂ LA MANIPULAREA MASELOR /
MATERIALELOR MANUAL ŞI PRIN INTERMEDIUL DISPOZITIVELOR / ECHIPAMENTELOR / VEHICULELOR
Prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice
a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători,
împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea
caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice
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În afara organelor de maşini cu întrebuinţare generală (arbori, lagăre, arcuri)
maşinile, utilajele şi instalaţiile de ridicat şi transportat au în construcţia lor organe
specifice cum sunt:
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riscuri pentru lucrători, în special afecţiuni dorsolombare (conform prevederilor HG
1051/2006).
Caracteristicile mediului de muncă pot determina o creştere a riscurilor, în special de
afecţiuni dorsolombare:
dacă nu există suficient spaţiu liber, în special pe verticală, pentru realizarea
activităţii;
solul prezintă denivelări, prezentând pericole de împiedicare, sau este
alunecos pentru încălţămintea lucrătorului;
locul de muncă sau mediul de muncă nu permite lucrătorului manipularea
manuală a maselor la o înălţime sigură sau într-o poziţie de lucru
confortabilă;
solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea masei la
diferite niveluri;
solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
temperatura, umiditatea sau circulaţia aerului este necorespunzătoare.
Lucrătorul este expus unor riscuri mari dacă nu are o condiţie fizică ca să execute
sarcina de muncă respectivă, poartă îmbrăcăminte, încălţăminte sau alte obiecte
personale necorespunzătoare; nu are cunoştinţe sau instruire suficientă ori adecvată.
La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a maselor, se vor
repartiza numai lucrătorii care corespund din punct de vedere fizic.
De altfel, se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor fără efectuarea
unor controale medicale periodice.
Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzătoare.
Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc., trebuie fixate în interiorul ambalajelor.
Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe
tăietoare (foile de sticlă) sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor
se va face numai cu palmare.

Înainte de a începe operaţiile de încărcare sau descărcare a vehiculelor la rampa,
între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere pentru preluarea
denivelărilor existente.
Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de transport
manual, vor fi rezistente, astfel încât să nu se arcuiască vizibil sub greutatea sarcinii.
Acestea nu vor fi alunecoase şi vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare
sigure, pentru evitarea deplasării lor în timpul lucrului.
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare/descărcare dintr-un mijloc de transport
mecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare cu
mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal şi prin frânare cu mecanism propriu
de frânare şi cu saboţi de oprire pe teren în pantă.
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Înainte de încărcare, se vor examina ambalajele materialelor de către conducătorul
formaţiei de lucru. Nu se vor încărca materialele ale căror ambalaje sunt deteriorate.
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Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare sau
descărcare.
Depozitarea materialelor


depozitarea materialelor se face astfel încât să se excludă pericolul de
accidentare, incendii şi explozii;
 la stivuirea materialelor în depozite (magazii), greutatea stivelor nu va
depăşi sarcina maximă a rafturilor;
 stivele vor fi construite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni sau
din ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni;
 stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este
permisă;
 depozitarea materialelor se va face astfel încât să nu se producă blocarea
tablourilor electrice, a uşilor de acces, hidranţilor de incendiu sau a altor
mijloace de stingere a incendiilor;
 stabilirea din timp a locurilor de depozitare pentru fiecare produs (foi de
sticlă, materiale auxiliare);
 traseul pe care îl parcurge angajatul în timpul transportului prin purtare nu
trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos;
 se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedică vizibilitatea
sau nu au sisteme de prindere corespunzătoare;
 deplasările în zona de depozitare se vor face cu atenţie; nu sunt permise
glumele (împingere, împiedicare, alergare) care pot conduce la accidente;
 se interzice depozitarea dezordonată şi împrăştierea materialelor în
depozit.
Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisă.
La încărcarea şi descărcarea vehiculelor, salariaţii trebuie să fie astfel asezaţi încât
să nu se lovească între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipulează.
Distanţa dintre doi încărcători manuali care lucrează în acelaşi timp la încărcare/descărcare, trebuie să fie de cel puţin 3 m. Lucrătorii trebuie să staţioneze lateral
în timpul descărcării.
7.3.1 INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE LUCRU PRIVIND MANIPULAREA FOILOR DE STICLĂ
Trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii:
lada de foi de sticlă se va aşeza pe rastel cu motostivuitorul;
trebuie să se asigure paralelismul între foaia de sticlă şi rastel; pentru aceasta,
se vor monta pene între coli şi rastel;
coala de sticlă se va găsi la maxim 400 mm în exterior faţă de rastel;
se va realiza deplasarea căruciorului pe care se găseşte braţul cu ventuze,
prin apăsarea butonului verde situat pe panoul de comandă.
se vor stabili clar poziţia lăzilor de geam pe rastele (A 1- LOW-E, A2- LOW-E,
B1- clar, B2 – clar). Poziţiile A sunt pe partea cu panoul de comandă, B pe
partea opusă panoului de comandă.
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Modul de aşezare a foilor de sticlă pe rastel
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Înainte de începerea lucrului se vor respecta următoarele condiţii cu privire la buna
desfăşurare a procesului de producţie:
 Alimentarea stocatoarelor cu lăzi de sticlă se va realiza cu ajutorul unui
motostivuitor special construit, având prevăzut pe lame un jug pentru fixarea
lăzilor. Stivuitorul trebuie să aibă o sarcină de ridicare de minim 3.200 kg la o
înălţime de 4.200 mm.
 Manevrele de încărcare-descărcare ale stocatoarelor de sticlă se vor realiza
doar de către personalul autorizat care deţine utilaj în bune condiţii de
funcţionare şi doar în prezenţa responsabilului locului de muncă.
 Acesta îşi va însuşi temeinic toate condiţiile de lucru la acest post, ca de
exemplu: valoarea unghiului de înclinare al stocatoarelor în plan vertical –
maxim 70, capacitatea de depozitare a stocatoarelor – maxim 2 lăzi (uzual,
se va lucra cu 1 ladă).

GRILĂ DE EVALUARE

ENUNŢ 1

Vǎ rugǎm sa încercuiţi o singură variantă corectă din cele
existente pentru fiecare enunţ prezentat!
Care sunt caracteristicile unui geam securizat?

a

suprafaţa este cu asperităţi, mată;

b

în cazul distrugerii, geamul se dezintegrează în fragmente mici,
neascuţite, fiind eliminată posibilitatea de vătămare;

c

geamul se poate modifica prin tăiere, găurire.

ENUNŢ 2

Care sunt condiţiile de transport al geamului cu rezistenţă antifoc
sporită?

a

se transportă în lăzi, în poziţie orizontală;

b

în cazul transportului pe rastele, geamul trebuie să fie uşor înclinat 6-70 de la verticală, complet rezemat şi bine ancorat;

c

un distanţier rigid trebuie pus pentru separarea fiecărui panou de
geam.
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PARTEA A
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ENUNŢ 3

Care sunt particularităţile instalaţiilor de ridicat?

a

sunt destinate în special ridicării sarcinilor individuale, deplasării
acestora pe distanţe mici;

b

existenţa unei curse active de înapoiere în gol;

c

necesită o deservire automată, ca şi legarea şi desprinderea din
cârlig a sarcinilor de diferite forme.

ENUNŢ 4

Maşinile, utilajele şi instalaţiile de ridicat şi transportat au în
construcţia lor organe specifice cum sunt:

a

organe de prindere a sarcinilor: opritoare, frâne;

b

organe de blocare şi frânare: cârlige, ochiuri, cleşti, bene, greifere;

c

organe pentru deplasare: roţile de rulare şi şinele.

ENUNŢ 5

Alimentarea stocatoarelor cu lăzi de sticlă se va realiza cu ajutorul
unui motostivuitor special construit, având prevăzut pe lame un jug
pentru fixarea lăzilor. Care este valoarea minimă a sarcinii de
ridicare şi înălţimea de ridicare?

a

sarcina de ridicare este de minim 3.200 kg şi înălţimea de 4.200
mm;

b

sarcina de ridicare este de minim 2.200 kg şi înălţimea de 4.000
mm;

c

sarcina de ridicare este de minim 1.200 kg şi înălţimea de 4.200
mm.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind
varianta

ENUNŢ 6

Geamul securizat are rezistenţă mecanică sporită, termostabilitate
sporită, securitate la spargere.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 7
a

Unul din avantajele montării geamurilor de siguranţă este acela de a
asigura protecţia persoanelor şi a obiectivelor împotriva vătămării,
furtului sau atacurilor forţate.
Adevărat;
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a – adevărat sau b - fals.
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b

Fals.

ENUNŢ 8

În modul de aşezare a foilor de sticlă pe rastel este necesar să se
asigure paralelismul între foaia de geam şi rastel şi se vor monta
distanţiere de aluminiu între coli şi rastel.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 9

Organe de prindere a sarcinilor sunt cârlige, ochiuri, cleşti, bene şi
greiferele.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 10

Valoarea unghiului de înclinare al stocatoarelor în plan vertical este
de maxim 270, iar capacitatea de depozitare a stocatoarelor este de
maxim 3 lăzi.

a

Adevărat;

b

Fals.

PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!

ENUNŢ 11

Care sunt tipurile de geam cel mai frecvent utilizate?

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Precizaţi minim trei proprietăţi mecanice ale sticlei!

.......................................................................................................................................

RECAPITULARE
TIPURI ŞI CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ ALE FOILOR DE STICLĂ
Sticlă silicato-sodo-calcică utilizată în construcţii conţine mai multe componente:
corp vitrifiant - siliciu, fondant - sodiu, stabilizator la cald – calcar, oxizi metalici aluminiu, magneziu.
Proprietăţi mecanice


Densitatea sticlei este de 2,5;
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 Rezistenţa la compresie a sticlei este foarte ridicată;
 Rezistenţa la îndoire;
 Elasticitatea;
 Modulul de elasticitate Young "E";
 Coeficientul lui Poisson "m";
Comportamentul termic
 Dilataţia liniară;
 Tensiuni de natură termică;
Caracteristici optice
 Transmisie luminoasă (LT);
 Reflexie luminoasă( LR);
 Transmisia razelor ultraviolete (UV);
Caracteristici Energetice







Transmisie energetică directă (DET);
Reflexie energetică RE;
Absorbţia energetică EA;
Factorul solar sau Energia totală transmisă SF;
Coeficientul de umbrire SC;
Coeficientul de transfer termic (Standard European).
TIPURI DE DISPOZITIVE ŞI INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT
Maşinile, utilajele şi instalaţiile de ridicat şi transportat se prezintă într-o varietate
mare de tipuri constructive din care se deosebesc:
Instalaţiile de ridicat


sunt destinate în special ridicării sarcinilor individuale şi uneori, deplasării
acestora pe distanţe mici.
Mecanismele de ridicat


pot fi staţionare (fixe), transportabile (portabile) sau mobile
(autodeplasabile) şi când fac parte dintr-o macara, ele se numesc
mecanisme de acţionare.
Instalaţiile de transport continuu
acestea deplasează sarcinile într-o singură direcţie;
sunt destinate deplasării sarcinilor vărsate şi nu sunt neapărat prevăzute
cu mecanisme de prindere sau de ridicat.
Instalaţiile pentru transporturi terestre (uzinale)


sunt constituite din cărucioare fără şine, vagonetele de cale ferată
îngustă, instalaţiile de manevră şi de deplasare prin rulare.
În afara organelor de maşini cu întrebuinţare generală (arbori, lagăre, arcuri)
maşinile, utilajele şi instalaţiile de ridicat şi transportat au în construcţia lor organe
specifice cum sunt:




Elemente flexibile pentru ridicare şi tracţiune;
Elemente pentru ghidarea şi acţionarea elementelor flexibile;
Organe de prindere a sarcinilor;
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Organe de blocare şi frânare;
Organe pentru deplasare;
Organe şi instalaţii de acţionare.
CERINŢE PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCĂ LA MANIPULAREA MASELOR (MATERIE PRIMĂ ŞI
MATERIALE AUXILIARE)
de transport sau susţinere a
inclusiv ridicarea, aşezarea,
unei mase care, datorită
necorespunzătoare, prezintă
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Manipularea manuală a maselor presupune orice tip
unei mase de către unul ori mai multi lucrători,
împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea
caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice
riscuri pentru lucrători.
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CAPITOLUL 8
EXPLOATAREA
ECHIPAMENTELOR
CU
PROCESARE
SEMIAUTOMATĂ / AUTOMATĂ PENTRU CONFECŢIONAREA
GEAMURILOR TERMOIZOLATOARE
8.1 TIPURI DE ECHIPAMENTE CU PROCESARE SEMIAUTOMATǍ/AUTOMATǍ.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE
Echipamentele cu procesare semiautomată/automată utilizate în confecţionarea
geamului termoizolator sunt:













a. Linia de preluat/tăiat/rupt sticlă
pupitrul maşinii are un panou operator;
moduri de lucru manual/automat (acţionate prin intermediul comutatorului
load on/off);
butonul de avarie – emergency stop – “oprire de urgenţă” (culoare
roşie); la acţionare, are ca efect oprirea tuturor mişcărilor aflate în
derulare ale maşinii de încărcat şi în acelaşi timp, se resetează toate
comenzile anterioare către sistemul de încărcare;
acţionarea butonului de “oprire de urgenţă” al mesei de rupere are
aceeaşi acţiune ca cel de avarie;
prezintă ventuze şi senzori optici;
trenul de role asigură mişcarea colii de sticlă;
butonul start (culoare verde) al mesei de rupere;
butonul “start cicle” de la pupitrul maşinii permite ca tot ciclul de tăiere şi
transfer între loading şi masa de tăiat să se execută automat.
viteza de avans a capului cu diamant este reglabilă;
două rezervoare care alimentează capul de tăiere cu diamant: rezervorul
cu ulei pentru geam clar, respectiv pentru geam Low-E.
b. Linia de spălat/uscat/presat sticlă

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 107/270

 linia de preluat-tăiat-rupt sticla;
 linia de spălat-uscat-presat sticla;
 instalaţia de dedurizare a apei;
 maşina de debitat distanţier din aluminiu;
 robot automat sau dispozitiv de îndoit bagheta;
 dispozitivul pentru umplere cu silicagel;
 extruder butil;
 instalaţie de etanşare cu poliuretan, tiocol, hotmelt;
 dispozitiv de umplere cu gaz inert;
 masa rotativă.
Caracteristici constructive funcţionale
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Dispozitive de siguranţă/de protecţie se găsesc atât în sistemul mecanic, cât şi în cel
electric:
întrerupătorul plasat pe interiorul uşii de acces a unităţii de spălat (în cazul în
care uşa este deschisă în timpul operaţiei de spălare, întrerupătorul opreşte
alimentarea maşinii).
capacul de protecţie al mecanismului de transmisie cu lanţ;
 butonul de avarie plasat pe panoul de control al unităţii de spălat;
 fotocelula plasată în capătul panoului de ieşire al maşinii de spălat –
provoacă stoparea transportului colii de sticlă;
 butonul de avarie plasat la capătul panoului de ieşire al maşinii de spălat;
 cablurile de împământare dintre panouri, unitatea de spălare, unitatea de
presare şi masa înclinabilă;
 tabla de protecţie din spatele panourilor utilajului – are funcţie de protecţie
a operatorului faţă de transmisia cu lanţ;
 butonul de avarie plasat pe panoul de control al unităţii de presare;
 fotocelula plasată în partea inferioară a mesei înclinabile – are rolul de a
opri transportul sticlei către postul de descărcare.
c. Instalaţia de dedurizare a apei
Reguli de securitate în operare
Trebuie avută atenţie deosebită în timpul manevrării echipamentului, mai ales a
părţilor grele, în vederea evitării accidentării personalului şi a deteriorării acestuia.
Toate operaţiile trebuie executate sub directa supraveghere a personalului autorizat,
folosind scule potrivite şi echipament de protecţie.
Înaintea oricăror operaţii de demontare a ţevilor sau a anumitor părţi din sistemul
hidraulic, este obligatorie eliminarea presiunii din sistem şi golirea părţilor sistemului.
Înainte de a se începe orice operaţie la dispozitivele electrice personalul se asigură
că acestea sunt scoase de sub presiune.
Toate operaţiile trebuie realizate de către personal calificat.
În cazul unor scurgeri de lichid, înainte de a se interveni se scoate de sub tensiune
echipamentul.
Înainte de pornire se asigură că toate părţile sistemului sunt perfect uscate.
Principii de funcţionare a instalaţiei
Dedurizarea este procesul care permite eliminarea calciului şi magneziului din apă.
Aceste două elemente, împreună cu bicarbonaţii sunt principala cauză a depunerilor
din interiorul instalaţiei termice industriale sau casnice. Procesul de dedurizare se
realizează prin schimbarea ionilor. Răşinile conţinute în coloană schimbă ionii de
calciu şi magneziu cu ionii de sodiu cu care acestea sunt încărcate. Când răşinile
sunt “colmatate”, ele sunt pline de calciu şi magneziu, în timp ce conţinutul de ioni de
sodiu, necesari pentru schimb, este sărac, ceea ce necesită regenerarea răşinilor.
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Înaintea conectării se verifică dacă alimentarea cu energie electrică este corectă.
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Regenerarea înseamnă refacerea încărcăturii de ioni de sodiu (Na+) ce se găsesc în
clorura de sodiu (NaCI), cum ar fi sarea de bucătarie. În timpul regenerării are loc un
schimb invers între ionii de sodium (Na+) şi cei de calciu şi magneziu (Ca++ şi Mg++)
care sunt eliminate prin racordul de golire. Echipamentul prepară automat saramură
din sarea (NaCI) introdusă sub formă de granule sau tablete.
Funcţionarea sistemului este controlată de un programator automat ce permite
setarea frecvenţei şi a orei pentru regenerare. Sistemul porneşte automat
regenerarea ce se desfăşoară în mod automat. În timpul regenerării (exceptând faza
de clătire rapidă) sistemul furnizează apa netratată datorită unui by-pass situat în
interiorul vanei automate.
Acest sistem poate fi echipat cu un dispozitiv automat de sterilizare, în conformitate
cu legile locale ale ţării respective, pentru tratarea apei potabile.
Setarea instalaţiei – este setat butonul care ajustează cantitatea de sare.
Toate modelele de instalaţii pot fi ajustate să producă de la o cantitate minimă la una
maximă sare, prin setarea butonului care controlează cantitatea de sare folosită pe
regenerare.
Ajustările viitoare sunt necesare numai dacă sursa de apă se schimbă sau dacă
condiţiile pentru care apa e folosită se schimbă radical.
Cu indicator în poziţia de regenerare completă, se roteşte butonul cu care se
ajustează sarea în sens invers acelor de ceasornic, cel puţin o rotire completă pentru
a anula setările anterioare. O apăsare uşoară va fi înlocuită cu una mai fermă când
setările anterioare sunt anulate. Apoi se roteşte butonul care controlează cantitatea
de sare la setările potrivite.
d. maşina de debitat distanţier aluminiu
Profilul de distanţier aluminiu se aşează pe şina din partea dreaptă a maşinii şi este
împinsă prin fierăstrăul de debitat al utilajului până când se citeşte valoarea dorită la
indicatorul de lungime de pe panoul de control. Distanţierul este debitat prin
acţionarea pedalei.
Dispozitive de siguranţă: capacul fierăstrăului de debitat.

e. Dispozitivul pentru umplere cu silicagel
Materialul absorbant (silicagel) este introdus în interiorul profilului distanţier de
aluminiu prin intermediul sistemului oscilator.
f. Extruder butil
Materialul butilic se topeşte în depozitul maşinii şi este injectat pe ambele laturi ale
profilelor de distanţier aluminiu prin intermediul unei acţionări hidraulice.
g. Masa rotativă
Materialul izolator este destinat umplerii spaţiului dintre cele două foi de sticlă şi
profilul distanţier de aluminiu.
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Panoul de control cuprinde:comutator principal, lampa de avertizare “Gata de lucru”,
indicator electronic pentru lungime, lampa de avertizare pentru “avarie”, buton de
acţionare pentru fierăstrăul de debitat şi buton de oprire al fierăstrăului.
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Pachetul de sticlă se aşează pe masă şi se fixează prin intermediul a 5 ventuze.
Materialul izolator va umple spaţiul liber dintre foile de sticlă şi rama distanţier, iar
după întărire, pachetul de geam este gata de utilizare (montaj).
Dispozitive de siguranţă: capacul mecanismului de transmisie cu lanţ şi comutatorul
de poziţionare aflat dedesubtul mesei rotative.
Celelalte tipuri de echipamente vor fi prezentate în capitolele 9 şi 10.

8.2

PROCEDURI DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE

8.2.1 ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A ECHIPAMENTELOR
AUTOMATĂ SPECIFICE PRELUCRĂRII STICLEI

CU

PROCESARE SEMIAUTOMATĂ/

Generalităţi


Lucrătorii însărcinaţi cu punerea în funcţiune a compresoarelor vor verifica:





dacă motoarele electrice de acţionare sunt asigurate prin legare la priza
de pământ şi nul de protecţie;
dacă toate apărătorile şi dispozitivele de protecţie sunt montate pe
compresor, sunt în perfectă stare de funcţionare, sunt bine fixate şi
servesc scopului pentru care au fost realizate;
dacă compresoarele nu au scadenţa ISCIR depăşită;
dacă aparatura de măsură şi control este verificată metrologic, sunt
marcate corespunzător pe locuri rigide a căror poziţie nu se schimbă ca
urmare a trepidaţiilor sau a altor factori;
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remedierea deficienţelor curente sau acidentale la echipamentele tehnice
vor fi executate numai de mecanicul de întreţinere;
 mecanicul va verifica înainte de începerea lucrului dacă echipamentele
tehnice sunt în bună stare de lucru, iar comenzile de pornire/oprire sunt în
perfectă stare de funcţionare. Dacă sunt acţionate electric, se va verifica
dacă legătura la pământ nu este întreruptă;
 orice tip de echipament tehnic acţionat electric va putea fi pus în
funcţiune, chiar şi pentru o încercare, numai după realizarea instalaţiei de
legătură la pământ şi la conductorul de nul, verificată şi găsită în perfectă
stare de funcţionare;
 conductorii electrici vor fi verificaţi zilnic pentru a nu prezenta deteriorări
ale izolaţiei;
 curăţarea, ungerea şi repararea echipamentelor tehnice sunt permise
numai atunci când acestea sunt scoase din funcţiune (prin scoaterea
ştecherului din priza de alimentare), iar comenzile blocate şi prevăzute cu
placarde avertizoare de interzicere a punerii în funcţiune pe timpul cât se
lucrează la întreţinere sau reparaţie. Se interzice orice fel de reparaţie,
curăţire sau ungere manuală a elementelor în mişcare în timpul
funcţionării lor;
 punerea în funcţiune şi în lucru a echipamentelor tehnice defecte este
interzisă.
Staţia de compresoare
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dacă compresoarelor le-au fost efectuate întreţinerile, reviziile şi
reparaţiile conform prevederilor din cărţile tehnice ale acestora şi funcţie
de numărul orelor de funcţionare;
 dacă compresoarele au fost purtate şi respectiv instalaţia de transport a
aerului de comprimat nu este blocată de condens;
Lucrătorii nu vor pune în funcţiune compresoarele decât dacă toate cerinţele
menţionate în cartea tehnică sunt îndeplinite; dacă nu sunt îndeplinite precizările
menţionate mai sus, lucrătorul va anunţa pe şeful ierahic care va decide măsurile ce
se impun;
În timpul funcţionării compresoarelor nu se va interveni la organele în mişcare
(volante, curele de transmisii etc);
Întreţinerea, repararea, reglarea compresoarelor se va efectua numai cu
compresoarele oprite şi numai după întreruperea tuturor surselor de alimentare cu
energie electrică;
Lucrătorii vor respecta cu stricteţe instrucţiunile tehnice de exploatare a
compresoarelor, disciplina tehnologică şi la locul de muncă, ocolindu-se situaţiile în
urma cărora s-ar produce accidente, avarii tehnice.
 pentru linia de preluat – tăiat - rupt sticlă
 după tăierea a 2-3 coli de geam, se va realiza o reglare a uleiului pentru
diamante şi se va curăţa masa de tăiat de cioburile rezultate anterior, cu
ajutorul aspiratorului industrial;
 periodic, adică o dată la două zile, se verifică nivelul uleiului din cele două
rezervoare care alimentează capul de tăiere cu diamant: rezervorul cu
ulei pentru geam clar, respectiv pentru geam Low-E;
 periodic, se va verifica starea de uzură a pietrei de polizat pentru capul de
tăiat. Se va asigura o ungere constantă a ghidajelor maşinii.
 pentru linia de spălat - presat sticlă
verificarea lanţului de tragere plasat în partea din spate a utilajului;
lubrifierea lanţurilor şi a angrenajelor;
verificarea conexiunilor unităţii de spălare şi a rezervoarelor cu apă;
verificarea periilor şi a benzilor de cauciuc. Dacă se constată uzura benzilor de
cauciuc, acestea se vor înlocui cu unele noi;
verificarea cablurilor electrice şi a punctelor de conexiune ale acestora;
înlăturarea prafului din interiorul unităţilor de control (unitatea de spălare,
respectiv unitatea de presare);
verificarea uzurii rolelor transportoare (conveioare). Dacă se constată uzura
avansată a acestora, ele se vor înlocui;
verificarea nivelului de ulei din pompa de vid. Dacă nivelul de ulei este mai mic
decât jumătate din capacitatea rezervorului, se adaugă ulei până la
jumătatea rezervorului;
în cadrul unităţii de presare, se verifică dacă filtrul de aer comprimat aflat sub
panoul pneumatic este plin cu apă. În acest caz, acesta se va goli;
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8.2.2 OPERAŢIUNI DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ
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în cadrul unităţii de presare, se verifică nivelul uleiului din unitatea de
întreţinere a sistemului de alimentare cu aer comprimat. Dacă nivelul de
ulei este scăzut, se va adăuga ulei;
în cadrul unităţii de presare, se verifică filtrul unităţii de întreţinere a sistemului
de alimentare cu aer comprimat. Dacă se constată că acesta este plin cu
apă, se va goli.
 pentru echipamentul de dedurizare a apei
O utilizare corectă a echipamentului înseamnă:









eliminarea particulelor solide din apă folosind filtre adecvate;
verificarea presiunii şi a conformităţii cu cea indicată de către producător;
verificarea nivelului de saramură din rezervor;
lipsa sării poate duce la o regenerare incompletă sau chiar la lipsa totală
a fazei de regenerare;
este recomandabil să se folosească sări curate, de preferat sub forma
tabletelor, pentru a evita eventualele depuneri de nisip în rezervor şi de-a
lungul circuitului de saramură;
nu sunt necesare alte operaţii speciale de întreţinere; singurul material ce
se consumă este sarea;
durata de viată a răşinilor este de circa 5-8 ani, în funcţie de calitatea apei
şi de cât de des se realizează regenerarea apei;
trebuie să se ia în considerare faptul că răşinile sunt în general încadrate
ca materiale plastice şi nu ca materiale nocive sau toxice (componenta
chimică a răşinilor este disponibilă la cerere).

PARTEA A

Vǎ rugǎm să încercuiti o singură variantă corectă din cele existente
pentru fiecare enunţ prezentat!

ENUNŢ 1

Care este efectul produs prin acţionarea butonului de avarie denumit
„oprire de urgenţă” a liniei de preluat - tăiat– rupt sticlă?

a

oprirea mişcărilor maşinii de încărcat şi resetarea comenzilor anterioare
către sistemul de încărcare;

b

oprirea tuturor mişcărilor aflate în derulare ale maşinii de încărcat;

c

resetarea tuturor comenzilor anterioare către sistemul de acţionare.
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GRILĂ DE EVALUARE
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a
b
c

ENUNŢ 3
a

b
c
ENUNŢ 4
a
b
c
ENUNŢ 5
a
b
c
PARTEA B

ENUNŢ 6

provoacă stoparea transportului colii de sticlă;
opreşte alimentarea maşinii în cazul în care este deschisă în timpul
operaţiei de spălare;
asigură protecţia operatorului faţă de transmisia cu lanţ, prin oprirea
acesteia.
Care din operaţiunile de întreţinere periodică a liniei de preluat – tăiat rupt sticlă enunţate se aplică:
după tăierea a 2-3 coli de geam, se realizează o reglare a uleiului pentru
diamante şi se curăţă masa de tăiat de cioburile rezultate anterior, cu
ajutorul aspiratorului industrial.
o dată la o săptămână, se verifică nivelul uleiului din cele două rezervoare
care alimentează capul de tăiere cu diamant: rezervorul cu ulei pentru
geam clar, respectiv pentru geam Low-E.
se verifică starea de uzură a pietrei de polizat pentru capul de tăiat,
periodic şi se va asigura zilnic o ungere constantă a ghidajelor maşinii.
O utilizare corectă a echipamentului de dedurizare înseamnă:
verificarea nivelului de saramură din rezervor, pentru că lipsa sării poate
duce la o regenerare completă, sau chiar lipsa totală a fazei de
regenerare;
eliminarea particulelor solide din apă, folosind filtre adecvate;
verificarea presiunii indicată de către şeful de producţie;
Unul din dispozitivele de siguranţă ale mesei rotative sunt:
capacul mecanismului de transmisie cu role:
comutatorul de poziţionare plasat sub masă;
butonul de siguranţă aflat deasupra mesei;
Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta
a – adevărat sau b- fals.
Mişcarea colii de sticlă pe masa de încărcare a liniei de preluat - tăiat –
rupt sticlă prevăzută cu ventuze şi senzori optici are loc cu ajutorul
trenului de role.

a

Adevărat;

b

Fals.
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ENUNŢ 2

Dispozitivele de siguranţă/de protecţie se găsesc atât în sistemul
mecanic, cât şi în cel electric al liniei de spălat - presat sticlă. Astfel,
întrerupătorul plasat pe interiorul uşii de acces a unităţii de spălat are
rolul:
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a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 8

Pentru linia de spălat, uscat şi presat sticlă se recomandă verificarea
lanţului de tragere, plasat în partea din faţă a utilajului şi lubrifierea
lanţurilor şi a angrenajelor.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 9

Condiţiile care se vor respecta în procesul de producţie, pe masa de
tăiat sunt:- asigurarea că senzorul optic al mesei cu ventuze să fie
neacoperit şi astfel să fie posibilă sesizarea colţului foii de sticlă;

a

 bazarea colii de sticlă pe trenul de role al mesei de încărcat.
Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 10

În echipamentul de dedurizare se introduc răşini a căror durată de viaţă
este de circa 5-8 ani, în funcţie de calitatea apei şi de cât de des
realizează regenerarea acesteia.

a

Adevărat;

b

Fals.

PARTEA C

ENUNŢ 11

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!
Precizaţi trei dintre tipurile de verificări pe care le fac lucrătorii însărcinaţi
cu punerea în funcţiune a compresoarelor!

.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Menţionaţi cel puţin trei dintre verificările efectuate de către mecanicul
de întreţinere a echipamentelor tehnice cu prelucrare
semiautomată/automată.
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ENUNŢ 7

Dedurizarea este procesul care permite eliminarea calciului şi a
magneziului din apă, elemente care împreună cu bicarbonaţii sunt
principala cauză a depunerilor din interiorul instalaţiei termice sau
casnice.
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RECAPITULARE
Echipamentele cu procesare semiautomată/automată utilizate în confecţionarea
geamului termoizolator sunt:
 linia de preluat-tăiat-rupt sticla;
 linia de spălat-uscat-presat sticla;
 instalaţia de dedurizare a apei;
 maşina de debitat distanţier aluminiu;
 dispozitivul pentru umplere cu silicagel;
 extruder butil;
 masa rotativă.
Întreţinerea curentă a echipamentelor cu procesare semiautomată/automată
specifice prelucrării sticlei în vederea confecţionării geamului termoizolator
Remedierea deficienţelor curente sau accidentale la echipamentele tehnice vor fi
executate de mecanicul de întreţinere care verifică înainte de începerea lucrului dacă
starea echipamentelor tehnice şi dacă comenzile de pornire/oprire sunt în perfectă
stare de funcţionare, dacă acestea sunt acţionate electric şi legătura la pământ şi la
conductorul de nul, verificată şi găsită în perfectă stare de funcţionare.
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Curăţarea, ungerea şi repararea echipamentelor tehnice sunt permise numai atunci
când acestea sunt scoase din funcţiune, iar comenzile blocate şi prevăzute cu
placarde avertizoare de interzicere a punerii în funcţiune, pe timpul cât se lucrează la
întreţinere sau reparaţie. Punerea în funcţiune şi în lucru a echipamentelor tehnice
defecte este interzisă.
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CAPITOLUL 9
PRELUCRAREA FOILOR DE STICLĂ
9.1 OPERAŢII ALE FLUXULUI TEHNOLOGIC ŞI CERINŢE TEHNOLOGICE
SPECIFICE PRELUCRĂRII STICLEI PENTRU CONFECŢIONAREA GEAMULUI
TERMOIZOLATOR
Fluxul tehnologic de confecţionare a geamului termoizolator cuprinde o serie de
operaţii de prelucrare a foilor de sticlă, precum şi o altă serie de operaţii de
prelucrare a baghetei distanţier (temă ce va fi tratată în capitolul 10).
Operaţiile fluxului tehnologic sunt:
I. operaţia de preluare-tăiere-rupere a sticlei
II. operaţia de spălare/uscare a sticlei
III. operaţia de presare a pachetului de geam
9.1.2 MODURI DE EXPLOATARE ALE ECHIPAMENTELOR
AUTOMATĂ PENTRU PRELUCRAREA FOILOR DE STICLĂ

CU

PROCESARE SEMIAUTOMATĂ/

a. Operaţia de preluare - tăiere - rupere a sticlei
Modul de exploatare (loading – încărcare) a liniei de preluat – tăiat – rupt sticlă
Înainte de începerea lucrului se vor respecta în mod obligatoriu următoarele condiţii
cu privire la buna desfăşurare a procesului de producţie:
Condiţia 1. Alimentarea stocatoarelor cu lăzi de sticlă se va realiza cu ajutorul unui
motostivuitor special construit, având prevăzut pe lame un jug pentru fixarea lăzilor.
Condiţia 2. Manevrele de încărcare-descărcare ale stocatoarelor de sticlă se vor
realiza doar de către personal autorizat care deţine utilajul în bune condiţii de
funcţionare şi doar în prezenţa responsabilului locului de muncă.







de la pupitrul maşinii se porneşte unitatea de încărcare prin acţionarea
tastelor săgeţi;
pe panoul operator aflat se setează rastelul din care se va alimenta
maşina de tăiat;
în modul de lucru manual, acţionarea simplă a tastei F1 setează numărul
de coli de sticlă pe care le încărcă maşina la un singur ciclu;
prin intermediul comutatorului ”load on – off”– se face comutarea între
modul de lucru manual şi cel automat;
butonul de avarie – emergency stop – “oprire de urgenţă” (culoarea
roşie), la acţionare, are ca efect inhibarea tuturor mişcărilor maşinii de
încărcat (ventuze şi masă). După ridicarea butonului, maşina îşi reia ciclul
pornind de la operaţiunea la care a fost oprită;
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Modul de lucru efectiv (exemplificare) pentru un anumit tip de linie de preluat
sticla
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pentru reluarea unui ciclu de încărcare – tăiere trebuie să se reia întregul
set de comenzi. Acelaşi efect îl are şi acţionarea butonului de “oprire de
urgenţă” al mesei de rupere.
Masa de tăiat
Se vor respecta în mod obligatoriu următoarele condiţii cu privire la buna desfăşurare
a procesului de producţie:
Condiţia 1. Se va asigura că senzorul optic al mesei cu ventuze să nu fie acoperit şi
astfel să împiedice sesizarea colţului foii de sticlă.
Condiţia 2. Se va asigura plasarea colii de sticlă pe trenul de role al mesei de tăiat.
Debitarea foii de sticlă se realizează cu ajutorul robotului de tăiat sticlă după
introducerea dimensiunilor dorite urmată de optimizarea procesului de tăiere prin
dispunerea/ordonarea cât mai avantajos posibil a segmentelor ce urmează a fi
debitate astfel încât să se obţină pierderi sau rebuturi cât mai mici.
La debitarea foilor de sticlă Low-E este necesară polizarea stratului metalic pe
conturul de debitare la o dimensiune uzuală de 10 mm cu scopul obţinerii unei
aderenţe optime a materialului etanşant în contact cu sticla. Polizarea stratului
metalic se realizează automat după introducerea dimensiunilor de debitat în cazul
utilajelor de debitat dotate cu dispozitiv de polizare sau manual după debitare.
În general utilajele de debitat/tăiat sunt dotate cu dispozitive speciale de lovire a foii
de sticlă acţionate de jos în sus, sub foaia de sticlă. Ruperea are loc pe conturul de
debitare obţinând muchii uniforme fără a fi necesară o şlefuire ulterioară. Ruperea
foilor de sticlă poate fi executată de lucrător prin lovire sau apăsare.









o dată la două zile, se verifică nivelul uleiului din cele două rezervoare
care alimentează capul de tăiere cu diamant: rezervorul cu ulei pentru
geam clar respectiv pentru geam Low-E;
periodic, se va verifica starea de uzură a pietrei de polizat pentru capul de
tăiat;
prin apăsarea butonului din dreptul mesei de rupere, sticla se transferă
automat pe aceasta masă, unde confecţionerii de la acest post de lucru o
vor prelua şi o vor rupe conform fişei de optimizare a colii de sticlă;
deşeurile rezultate în urma tăierii nu se vor arunca în jurul maşinii, ci se
vor aşeza în containerul de lângă maşina de tăiat, destinat deşeurilor;
în conformitate cu fişa de optimizare a colii de sticlă, se va nota pe fiecare
bucată de geam tăiat, codul de identificare corespunzător, după care se
va aşeza pe rastelele special realizate, astfel: pe un rastel se va depozita
numai geam clar, iar pe altul doar geam Low-E.
geamurile Low-E nu vor fi numerotate, ci se vor aşeza direct pe rastel;
se va verifica suprafaţa sticlei, să nu fie zgâriată, să nu prezinte pete sau
ciupituri.
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Reguli specifice:
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Figura 7 - Componentele utilajului de prelucrare a geamului termoizolator 1

1
2
3
4
5
6
7
8

inlet wal
washing unit
outlet wall
angling unit
panel press
tilting table
air fans
water tank

panou de intrare
unitate pentru spălare
panou de ieşire
panou/unitate pentru înclinare la unghi
unitate pentru presat
masa care se rabate
ventilatoare
rezervor cu apă

b. Operaţia de spălare/uscare a sticlei
Confecţionerul de geam termoizolator identifică din rastelul cu sticle debitate bucăţile
de sticlă după codurile notate cu marker.
După identificare, le aşează în ordine, alternativ – o bucată de geam clar şi
corespondenţa Low-E - pe rolele conveioare ale panoului de intrare.
Se acţionează butonul de control al rolelor conveioare şi procesul de spălare poate
începe. Spălarea se realizează cu apă curată demineralizată.

Modul de exploatare a instalaţiei de dedurizare a apei
Pornirea staţiei constă în efectuarea, în primul rând, a unui ciclu de regenerare, în
timpul căruia coloana cu răşini şi rezervorul de saramură vor fi umplute cu apă, iar
toate părţile automate vor fi verificate şi unitatea va fi pregatită pentru începerea
funcţionării.
În timpul punerii în funcţiune nu este necesar ca sarea să se gasească în interiorul
rezervorului de saramură. La sfârşitul primei regenerări se umple rezervorul cu
saramură.
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La ieşirea din unitatea de spălat sticlele înaintează pe role conveioare pe panoul de
ieşire, unde are loc un control vizual al foilor de sticlă.
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Se recomandă să se folosească sare curată, de preferinţă sub formă de tablete
pentru a evita depunerile de nisip şi impurităţi atât în rezervor, cât şi de-a lungul
circuitului de saramură.
Procedeul de pornire a staţiei de dedurizare:
se deconectează legăturile electrice;
se deschide vana by-pass, menţinând intrarea şi ieşirea închise;
se roteşte discul excentric (sau axa cu came pentru modelele cu vană
automată) din spatele programatorului în sens antiorar, până când primul
piston este apăsat (spălare inversă);
 se deschide încet, dar nu complet, vana de intrare;
 apa va intra pe la partea inferioară a unei coloane, în timp ce aerul va fi
evacuat prin partea superioară pe racordul de scurgere;
se adaugă apă în rezervorul de saramură, până când nivelul apei este de circa
30 cm (12 inches);
după aerisire, în momentul în care începe să fie eliminată numai apa, se
deschide complet vana de intrare şi se lasă apa să curgă până când
aceasta este limpede;
se roteşte din nou discul excentric (sau axa cu came), antiorar, până când cele
două pistoane sunt apăsate (regenerare chimică şi clătire);
se verifică dacă o parte din debitul de apă este evacuat prin racordul de
scurgere, concomitent cu aspiraţia apei din rezervorul de saramură în
unitate;
se verifică dacă nivelul apei din rezervorul de saramură a scăzut (regenerare
chimică);
se roteşte din nou discul excentric (axa cu came), antiorar până când numai
cel de-al doilea piston este apăsat;
primul piston nu trebuie să fie apăsat (clătire rapidă). Apa curge spre racordul
de golire;
se roteşte din nou discul excentric (sau axa cu came), antiorar, până când
ambele pistoane nu mai sunt apăsate;
se porneşte alimentarea cu energie electrică;
se pune sare în rezervorul cu saramură (poate fi complet plin). Se va avea
grijă să nu se pună sare în interiorul ţevii de protecţie;
se deschide vana de ieşire şi se închide by-pass-ul;
se porneşte în acest moment staţia, aceasta va intra în funcţiune alimentând
instalaţia cu apă dedurizată.
c. Operaţia de presare/ansamblare a foilor de sticlă
La capătul panoului de inspecţie dupa spălare, prima foaie de sticlă intră în
unitatea/robotul de presare. Se identifică rama distanţier trecută de prima sigilare şi
se aplică pe a doua foaie de geam, astfel încât să se asigure un spaţiu de circa 4-5
mm pe tot conturul foii de sticlă şi se presează. Cele două foi de sticlă unite prin
bagheta distanţier intră în presa robot şi se presează automat formând unitatea
vitrată care poate fi umplută apoi, daca este cazul, cu gaz inert de tipul argon sau
kripton cu ajutorul unei instalaţii specifice de umplere cu gaz.
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De aici, pachetele de unităţi de geam se depozitează stivuit pe o masă separată şi se
pregătesc pentru ultima sigilare, obţinându-se geamul termoizolator.

9.2

INSTRUCŢIUNI DE LUCRU PRIVIND PRELUCRAREA FOILOR DE STICLĂ

Procesul de producţie ce se desfăşoară în cadrul „atelierului de geam termoizolant”
până la asamblarea pachetului de geam cuprinde o serie de instrucţiuni de lucru
specifice, realizate de tehnicieni/ingineri pentru eficientizarea şi creşterea
productivităţii.
Exemplificare - Instrucţiuni de prelucrare şi preluare a datelor şi a materialelor
de la furnizorii agreaţi
1. Preluarea comenzilor:
1.1. se preiau măsuri de sticlă din comenzi externe ale clienţilor;
1.2. se preiau măsuri de sticlă din comanda internă – prelucrări ale
comenzilor externe;
1.3. pentru analiza şi preluarea comenzilor speciale se utilizează softuri
speciale (exemplu - Soft Optima).
Preluarea de la furnizori a materialelor prime, necesare producţiei se poate realiza cu
ajutorul unui “pod rulant”, sarcina maximă fiind de 3200 Kg.
2. Optimizarea comenzii interne
2.1. se întocmeşte un raport de optimizare - are loc optimizarea foii de
sticlă.
3. Aprovizionarea
3.1. are loc aprovizionarea cu sticlă;
3.2. se realizează colaborarea cu furnizorii;
3.3. se întocmeşte evidenţa privind stocul existent;
3.4. se planifică, anticipându-se stocul necesar;
3.5. se calculează un raport între producţie şi cost.
4. Mentenanţa maşinii
4.1. Legătura cu reprezentanţa şi distribuitorul maşinilor pentru garanţie;
Instrucţiuni de tăiere a sticlei pentru realizarea geamului termoizolator
Instrucţiunea 1 - pornirea şi verificarea funcţionării normale a maşinii de tăiere
a sticlei;
1.1. se verifică nivelul de ulei la căruciorul de geam şi la capul de tăiere; se constată
zgomotul normal de funcţionare;
1.2. se efectuează câteva mişcări cu braţele căruciorului de luat geam;
1.3. se curăţă suprafaţa mesei de tăiere, rolele şi ventuzele căruciorului de geam;
1.4. se fixează capul de tăiere;
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4.2. Verificarea stării de funcţionare a maşinilor.
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1.5. se constată că maşina este gresată corespunzător cu vasilină;
1.6. se setează presiunea capului de tăiere în funcţie de grosimea geamului de tăiat.
Încărcarea foii de geam corespunzătoare optimizării se realizează cu căruciorul
automat al maşinii de tăiat cu două braţe: A si B (stânga, dreapta), geam Jumbo.
Instrucţiunea 2 - introducerea datelor aferente optimizării în softul «maşinii de
tăiat sticlă”;
2.1. se şterge optimizarea veche din calculatorul maşinii de tăiat - pe modulul
”PROGRAM” al softului, accesat din ”Meniu”;
2.2. se introduce numărul de foi manipulate din rastelul ales, tastând numărul
acestora;
2.3. se introduce optimizarea nouă;
2.4. se verifică concordanţa foilor mici şi mari cu optimizarea de pe foi;
2.5. se încarcă fişierul pentru figuri (după caz, dacă există);
2.6. se încarcă foaia de geam corespunzătoare optimizării.
Instrucţiunea 3 - supravegherea operaţiei de tăiere a sticlei
3.1. se dă comanda de tăiere ”Circle Strat”;
3.2. se supraveghează maşina de tăiat pe timpul funcţionării;
3.3. tăierea sticlei se face în funcţie de optimizare;
Exemple de maşini utilizate:


4.1. se pregătesc rastele de câte 30- 60 de locaşe pentru numărul de coli tăiate în
optimizare;
4.2. se sparge foaia de sticlă după linia de tăiere, conform optimizării făcute;
4.3. se introduc geamurile după ID din optimizare, la numărul corespunzător din
rastel;
4.4. se aruncă resturile de sticlă în containerul special de deşeuri.
Particularităţile operaţiei de tăiere a colilor de sticlă




trebuie să existe un mod de lucru specific preluării comenzilor de la
«departamentul de vânzări», pregătirii şi lansării comenzilor interne;
se vor aplica documente particularizate/formulare/anexe ale formularelor
de către fiecare societate;
se vor specifica atribuţiile şi responsabilităţile care revin persoanelor
implicate;
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tăierea geamului se realizează pe o “maşină automată de tăiat sticlă
Jumbo, cu şlefuire geam Low-E”;
 tăierea geamului special Duplex D3.3.1 are loc pe o maşină specialã de
tăiat geam Duplex, semiautomată;
 tăierea geamului ornamental se realizeză pe o maşină de tăiat manuală
cu masă jumbo rabatabilă.
Instrucţiunea 4 – Ruperea şi depozitarea temporară a sticlei tăiate
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se vor realiza înregistrările procedurale specifice şi se va implementa un
mod de arhivare corespunzător.
Instrucţiuni de şlefuire a marginilor foilor de sticlă


este operaţia care se realizează în vederea netezirii marginilor foii de
sticlă în cazul în care acestea prezintă asperităţi în urma tăierii şi ruperii
acesteia.
Instrucţiuni de spălare/uscare a foilor de sticlă
Se poate realiza cu ajutorul unei linii de spălare/uscare cu 3 rânduri de perii, sistem
de demineralizare a apei şi recirculare prin filtre.
Instrucţiunea 1 - Introducerea foilor de sticlă a geamului termoizolator în
unitatea de intrare a liniei de spălat
1.1. introducerea celor 2 foi de sticlă care vor forma geamul termoizolator;
1.2. verificarea calităţii spălării foilor de sticlă;
1.3. verificarea instalaţiei de dededurizare a apei pentru linia de spălare/uscare/
presare.
Instrucţiunea 2 - Supravegherea operaţiei de spălare/uscare a foilor de sticlă
2.1. verificarea calităţii spălării şi uscării foilor de sticlă;
2.2. reintroducerea în linia de spălat în cazul neconcordanţelor.
Instrucţiuni de presare a foilor de sticlă
1.1. identificarea ramele de distanţier trecute de prima sigilare;
1.2. aşezarea cadrului alcătuit din bagheta distanţier pe foaia de sticlă (exemplu: de
tip Low-E);
1.3. presarea pachetului în unitatea de presare/asamblare;
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1.4. depozitarea temporară a unităţilor de geam.
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GRILĂ DE EVALUARE

ENUNŢ 1

Vǎ rugǎm să încercuiti 2 variante corecte din cele 3 existente pentru
fiecare enunţ prezentat!
În vederea încărcării liniei de preluat – tăiat – rupt sticla este necesar să
fie asigurate condiţii de fluidizare a procesului de producţie care
presupune:

a

alimentarea directă a liniei cu ajutorul motostivuitoarelor manevrate de
confecţionerii de geam;

b

manevrarea prin încărcarea/descărcarea stocatoarelor de către personal
autorizat;

c

alimentarea stocatoarelor cu lăzi de sticlă.

ENUNŢ 2

Masa de tăiere a sticlei este prevăzută cu elemente constructivefuncţionale care asigură prelucrarea şi transferul pe masa de rupere:

a

trenul de role;

b

ventilatoare pentru răcire;

c

senzori optici.

ENUNŢ 3

După identificarea bucăţilor de sticlă debitate pe baza codurilor
acordate, acestea sunt aşezate pe rolele conveioare, intrând într-o
ordine prestabilită pentru realizarea geamului termoizolator care va fi
următoarea:

a

bucata de geam colorat şi corespondenţa Low-E;

b

bucata de geam clar şi corespondenţa Low-E;

c

bucata de geam Low-E şi cea de geam clar.

ENUNŢ 4
a

Instrucţiunea de lucru privind pornirea şi verificarea funcţionării normale
a maşinii de tăiere a sticlei prevede o serie de acţiuni:
se verifică nivelul de ulei la capul de tăiere din diamant;
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PARTEA A
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b

se setează presiunea capului de tăiere în funcţie de lungimea colii de
sticlă de tăiat;

c

se constată că maşina este gresată corespunzător cu vasilină.
Operaţia de presare a foilor de sticlă se realizează astfel:

a

este identificat cadrul distanţier nesigilat care se aşează pe foaia de
sticlă de tip Low-E;

b

este preluat cadrul distanţier de pe rastel după ce a fost umplut cu
silicagel, a trecut prin operaţia de sigilare şi este aşezat pe foaia de
sticlă de tip Low-E;

c

este presat pachetul din foi de sticlă în unitatea de presare sau
asamblare a utilajului.

PARTEA B

ENUNŢ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.
Pornirea instalaţiei de dedurizare a apei constă în efectuarea iniţială a
unui ciclu de regenerare, astfel încât coloana cu răşini şi rezervorul de
saramură să fie umplute cu apă şi sare, iar toate părţile automate vor fi
verificate.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 7

Postul de lucru la unitatea pentru rupere a liniei de tăiat sticla este
automat.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 8

Alimentarea stocatoarelor cu lăzi de sticlă se realizează cu ajutorul unui
motostivuitor special construit, având prevăzut pe lame un jug pentru
fixarea lăzilor.

a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 9

Ramele-cadru alcătuite din distanţierul de aluminiu care au fost supuse
unui proces de sigilare sunt aşezate pe bucata de sticlă care este de tip
float.
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a

adevărat;

b

fals.

ENUNŢ 10

Şlefuirea este operaţia care se realizează în vederea netezirii marginilor
foii de sticlă în cazul în care acestea prezintă asperităţi în urma tăierii şi
ruperii acesteia.

a

adevărat;

b

fals;

PARTEA B

Vǎ rugǎm să răspundeţi la următoarele întrebări!

ENUNŢ 11

Care sunt componentele utilajului de prelucrare a geamului termoizolator?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Care sunt acţiunile care se întreprind în vederea ruperii şi depozitării
temporare a sticlei tăiate?

.......................................................................................................................................

RECAPITULARE
Operaţiile fluxului tehnologic pentru prelucrarea foilor de sticlă sunt:
 operaţia de preluare-tăiere-rupere a sticlei
 operaţia de spălare/uscare a sticlei
 operaţia de presare a foilor de sticlă
Particularităţi!
Modul de exploatare a liniei de preluat – tăiat – rupt sticlă presupune respectarea
condiţiei de alimentare a stocatoarelor cu lăzi de sticlă cu ajutorul motostivuitoarelor
speciale, care vor fi manevrate de personal autorizat sub supravegherea unui
responsabil al locului de muncă. Transferul între masa sistemului de încărcare şi
masa de tăiat este realizat automat. Ruperea este o operaţie care se desfăşoară
manual, deşeurile rezultate, respectiv bucăţile de sticlă fiind colectate în recipiente
speciale.
Operaţia de spălare/uscare a sticlei
Bucăţile de sticlă tăiate, depozitate temporar în rastele sub diferite coduri sunt
aşezate pe panoul de intrare a utilajului, transferul în unitatea de spălare/uscare
producându-se cu ajutorul rolelor conveioare. După spălarea şi uscarea bucăţilor de
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Operaţia de preluare - tăiere - rupere a sticlei
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sticlă, acestea ajung pe panoul de ieşire unde va avea loc inspecţia, iar în cazul
identificării unor deficienţe de spălare/uscare, această operaţia va fi repetată.
Operaţia de presare a foilor de sticlă
În urma procesului de identificare a ramei distanţier de pe rastel, aceasta va fi
aşezată pe una dintre cele 2 bucăţi de sticlă ce vor alcătui geamul termoizolator.
Urmează să fie efectuată presarea pachetului, alcătuit din cele două foi de sticlă şi
cadrul distanţier în unitatea de presare/asamblare a utilajului.
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De aici, pachetele de unităţi de geam se depozitează temporar şi sunt pregătite
pentru ultima operaţie, cea de sigilare.
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CAPITOLUL 10
PRELUCRAREA BAGHETELOR DISTANŢIER
10.1 SPECIFICAŢII TEHNICE
BAGHETELOR DISTANŢIER

ALE

OPERAŢIILOR

DE

PRELUCRARE

A

Operaţiile de prelucare a baghetelor distanţier se derulează în paralel cu cele de
prelucrare a sticlei, acestea având ca rezultat produsul final: unitatea de geam
termoizolator.
Procesul de prelucrare a baghetelor distanţier cuprinde:
a. debitarea barelor distanţier – baghetă
Se aşează barele distanţier pe suportul de tăiere.
Se alege cota de tăiere indicată în “lista de comenzi”.
Se reglează maşina de debitat la cota de tăiere şi se execută tăierea în unghi drept.
După tăiere, barele se înscripţionează cu numărul curent din “lista de comenzi” şi se
aşează în sertarul corespunzător.
b. umplerea barelor distanţier cu agent deshidratant (silicagel) şi
asamblarea lor
Se inserează un singur colţar de plastic la unul din capetele baghetelor debitate.
Se aşează baghetele pe suportul mobil al maşinii de umplere.
Se setează timpul de umplere, în funcţie de lungimile maxime ale baghetelor şi se
porneşte utilajul.
După umplere, se procedează la îmbinarea baghetelor aferente unei unităţi de geam
şi se aşează rama rezultată în sertarul corespondent.
c. formarea cadrului
Rama cadru respectă forma geometrică a geamului, cea mai uzuală formă fiind cea
rectangulară care se realizează în principal prin următoarele modalităţi:

îndoirea baghetei cu formarea a 3 colţuri şi îmbinarea capetelor în cel de-al 4-lea colţ
cu ajutorul unui racord (colţar);
îndoirea baghetei cu formarea celor 4 colţuri şi îmbinarea capetelor cap la cap cu
ajutorul unui racord;
în cazul umplerii ulterioare cu gaz inert se va prevedea cel puţin o îmbinare cu colţar
cu dop de umplere.
d. sigilarea 1 – aplicarea materialului de etanşare interioară pe rama
din barele distanţier
Se reglează utilajul în funcţie de lăţimea baghetei;
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îmbinarea baghetelor debitate în cele 4 colţuri cu ajutorul racordurilor (colţarelor)
speciale;
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Se aşează succesiv laturile ramei pe banda transportoare a utilajului şi se trec prin
duzele de aplicare a butilului.
Se aşează rama în sertarul corespondent şi se aplică eticheta.

10.2 TIPURI DE MATERIALE ŞI ACCESORII NECESARE PRELUCRĂRII BAGHETEI
DISTANŢIER
Distanţiere din aluminiu
Standard, îndoibile sau flexibile, distanţierele din aluminiu electrosudate sunt utilizate
pentru distanţarea foilor de sticlă ale geamului termoizolator.
Conectori – colţare
Conectorii din plastic sau aluminiu folosiţi pentru îmbinarea distanţierelor din aluminiu
standard sau îndoibile pot fi fabricaţi pentru toate dimensiunile de distanţiere.
Pentru geamul termoizolator umplut cu gaz există conectori cu dop pentru gaz.
Sită moleculară (Silicagel)
Silicagelul este un silicat amorf, un material dur si translucid, format din granule cu
diametrul cuprins între 1 si 3 mm, 4 si 8 mm sau 6 si 12 mm în care există un număr
foarte mare de pori microscopici. Când controlează umezeala, silicagelul acţionează
ca un burete mic, care la o temperatură de 24 grade C şi umiditate relativă de 20%,
poate absorbi 35% din greutatea lui în apă. Spre deosebire de un burete însă,
rămâne uscat chiar şi la capacitatea maximă. Cu cât umiditatea relativă este mai
mare, absoarbe mai multă apă, iar în plus, cantitatea de apă absorbită creşte cu cât
perioada de timp este mai mare.
Materiale pentru realizarea sigilări baghetei distanţier
Butilul este un etanşant monocomponent, fără solvenţi, cu permeabilitate foarte
redusă a vaporilor de apă, pentru etanşarea cadrului format din bagheta distanţier,
sigilarea interioară a geamurilor termoizolatoare.

10.3 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE FUNCŢIONALE
DE PRELUCRARE A BAGHETELOR DISTANŢIER

ALE

ECHIPAMENTELOR

 maşina automată de debitat distanţier din aluminiu;
 dispozitivul de umplere cu silicagel;
 utilajul pentru sigilare cu butil;
Exemple de caracteristici constructive-funcţionale la maşinile automate de prelucrat
bagheta distanţier, gama de utilaje actuale utilizate în producţia de geam
termoizolator fiind foarte variată.
Maşina (robot) de debitat distanţier din aluminiu dotată cu un cap de prelucrare
capabil să asigure o viteză mare de procesare. Are în componenţă:
PC cu monitor pentru introducerea şi vizualizarea datelor;
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Tipurile de echipamente cu procesare semiautomată/automată specifice baghetei
distanţier sunt:
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Panou de comandă cu tastatură;
 Unitate-cleşte pentru conectarea profilelor;
 Unitate a lamelor de tăiat;
 Unitate de îndoit.
Specificaţii tehnice:
Dimensiuni: 10500x 1850 x 2350 mm;
Productivitate: 3 cicluri/min;
Dimensiunea minimă a ramei din bagheta distanţier: 80 x 250 mm;
Dimensiunea maximă a ramei din bagheta distanţier: 1700 x 2200 mm;
Grosimea distanţierului: 6 – 24 mm;
Toleranţa cadrului de baghetă îndoit: +/- 0,5 mm;
Toleranţa lăţimii colţului: +/- 0,1 mm;
Lungimea maximă a baghetei care poate fi îndoită 6000 mm;
Lungimea maximă a cadrului distanţier care poate fi produsă din mai multe bucăţi de
baghetă: 3210 x 6000 mm.
Accesorii:

Specificaţii tehnice:
 Dimensiunea minimă a cadrului: h 100 x 250 mm
 Dimesiunea maximă a cadrului: 3210 x 6000 mm
 Umplerea cu sită moleculară atât pentru cadrele distanţier de forme drepte,
cât şi curbe.
 Rezervor sită moleculară minim 180 l.
Utilaj pentru sigilarea cu butil a baghetei distanţier
Se foloseşte la aplicarea sigilantului butil pe bagheta distanţier, ca alternativă mai
rapidă şi comodă la procedeul clasic de lipire cu bandă dublu-adezivă. Dispune de 2
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 Imprimantă cu uscare rapidă pentru
scrierea textelor personalizate, viteză de
printare minim 40 m/min.
 Dispozitiv pentru prelucrarea profilelor cu
forme curbe;
 Dispozitiv pentru prelucrarea profilelor cu
formă dreaptă fără ajustare manuală
pentru unghiuri de până la 30 grade şi
poligoane;
 Unitate automată de stocare cu 7
containere pentru bagheta cu lungimea Figura 8
de 6000 mm.
Maşină automată pentru umplerea cu sită moleculara a baghetelor distanţier
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duze cu distanţă reglabilă între ele care aplică concomitent un strat fin de butil pe
ambele părti ale baghetei, şi o bandă transportoare motorizată.
Caracteristici generale:
 distanţa dintre duze ajustabilă, între 6 mm - 24 mm;
 capacitate de depozitare 7 kg;
 proiectată ca o unitate compactă pentru
sigilarea baghetei distanţier;
 echipată cu termostat pentru încălzire. În 25
de minute încălzeşte şi intră în funcţiune;
 control PLC;
 sistem automat de pornire;
 prevăzută cu izolare pneumatică şi hidraulică;





cu sistem automat sau manual;
lungimea barei şi înălţimea tubului ajustabile;
grosimea butilului ajustabilă;
viteza reglabilă a benzii transportoare.

Figura 9

10.4 ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A ECHIPAMENTELOR CU
SEMIAUTOMATĂ/ AUTOMATĂ SPECIFICE BAGHETEI DISTANŢIER

PROCESARE

Maşina de debitat distanţier din aluminiu
Operaţiuni de întreţinere:
Acţiuni zilnice:

 se goleşte sertarul colector al maşinii în fiecare săptămână;
 se verifică starea de uzură a discurilor tăietoare de pe mesele maşinii;
 dacă se constată o stare avansată de uzură, acestea vor fi înlocuite.
Dispozitivul de umplere cu silicagel
Operaţiuni de întreţinere:
Acţiuni zilnice:





se verifică conexiunile utilajului la energie electrică şi aer comprimat ;
se curaţă utilajul de praf şi/sau alte deşeuri;
se goleşte de apă filtrul sistemului de aer comprimat (dacă este plin);
se adaugă ulei în sistemul de întreţinere al instalaţiei de aer comprimat.
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 se verifică conexiunile utilajului la energie electrică şi aer comprimat;
 se curaţă de praf mesajele de atenţionare înscrise pe carcasa utilajului;
 se curaţă de praf şi/sau alte deşeuri suprafaţa meselor maşinii;
 se goleşte de apă filtrul sistemului de aer comprimat;
 se adaugă ulei în sistemul de întreţinere al instalaţiei de aer comprimat.
Acţiuni periodice:
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GRILĂ DE EVALUARE

ENUNŢ 1

Vǎ rugǎm să încercuiţi o singură variantă corectă din cele existente
pentru fiecare enunţ prezentat!
Care sunt operaţiile de prelucrare a baghetelor distanţier?

a

debitare, sigilare cu butil, montarea colţarilor, umplerea cu argon/kripton;

b

debitare, frezare, sigilare cu tiocol, montarea colţarilor;

c

debitare, sigilare cu tiocol, montarea colţarilor.

ENUNŢ 2

Care sunt tipurile de gaze folosite la umplerea spaţiului dintre geamurile
termoizolatoare?

a

argon, xenon;

b

argon, krypton, xenon;

c

argon, krypton.

ENUNŢ 3

Aplicarea materialului de etanşare interioară pe rama din barele distanţier
se realizează:

a

automat;

b

semiautomat;

c

manual.

ENUNŢ 4

Butilul utilizat pentru etanşarea cadrului format din bagheta distanţier:

a

etanşant monocomponent;

b

conţine solvenţi;

c

cu permeabilitate crescută a vaporilor de apă.

ENUNŢ 5

Distanţierele din aluminiu electrosudate sunt utilizate pentru distanţarea
foilor de sticlă ale geamului termoizolator, acestea putând fi:
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PARTEA A
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a

standard şi flexibile;

b

îndoibile sau flexibile;

c

îndoibile sau rigide.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.

ENUNŢ 6

Conectorii din plastic sau aluminiu folosiţi pentru îmbinarea distanţierelor
din aluminiu standard sau îndoibile pot fi fabricaţi pentru toate
dimensiunile de distanţiere.

a

Adevărat;

b

Fals.
Silicagelul acţionează ca un burete mic, care la o temperatură de 24
grade C şi umiditate relativă de 20%, poate absorbi 70% din greutatea lui
în apă.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 8

Verificarea conexiunilor utilajelor la energie electrică şi aer
comprimat este o operaţiune de întreţinere periodică, efectuată la cel
puţin 2 săptămâni.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 9

În sistemul de întreţinere a instalaţiei de aer comprimat se poate adăuga
ulei sau un tip de solvent special.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 10

Printre accesoriile maşinii de debitat baghete distanţier se numără
dispozitivul pentru prelucrarea profilelor cu forme curbe, precum şi
dispozitivul pentru prelucrarea profilelor cu formă dreaptă fără ajustare
manuală.

a

Adevărat;

b

Fals.

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 132/270

ENUNŢ 7
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PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!

ENUNŢ 11

Descrieţi modul de umplere a barelor distanţier cu silicagel şi modul de
asamblare.

.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Care sunt tipurile de echipamente cu procesare semiautomată/ automată
specifice prelucrării baghetei distanţier.

.......................................................................................................................................

RECAPITULARE
Operaţiile de prelucrare a baghetelor distanţier se derulează în paralel cu cele de
prelucrare a sticlei, având ca rezultat intermediar cadrul format din baghetele
distanţier, iar ca produs final, unitatea de geam termoizolator.
Aceste operaţii sunt următoarele: debitarea barelor distanţier – baghetelor, umplerea
barelor distanţier cu agent deshidratant (silicagel) şi asamblarea lor, sigilarea 1 –
aplicarea materialului de etanşare interioară pe rama din barele distanţier.
Operaţia de sigilare prin aplicarea materialului de etanşare interioară se derulează
prin aşezarea succesivă a laturilor ramei pe banda transportoare a utilajului şi prin
trecerea acesteia prin duzele de aplicare a butilului.
Tipurile de materiale şi accesorii necesare prelucrării baghetei distanţier sunt:
distanţiere din aluminium, conectori – colţare, sită moleculară, butyl etc.
Tipurile de echipamente cu procesare semiautomată/ automată specifice
baghetei distanţier sunt: maşina automată de debitat distanţier din aluminiu,
dispozitivul de umplere cu silicagel, utilajul pentru sigilare cu butil etc.

Operaţiunile de întreţinere a echipamentelor cu procesare semiautomată/ automată
se realizează zilnic şi periodic, acestea presupunând verificarea conexiunilor utilajului
la energie electrică şi la aerul comprimat, curăţarea de praf, de deşeuri, a
suprafeţelor maşinii, golirea filtrului sistemului de aer comprimat, verificarea gradului
de uzură etc.
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Maşina de debitat distanţier din aluminiu este dotată cu un cap de prelucrare
capabil să asigure o viteză mare de procesare şi are în componenţă: PC cu monitor
pentru introducerea şi vizualizarea datelor, panoul de comandă cu tastatură, unitatea
cleşte pentru conectarea profilelor, unitatea lamelor de tăiat, unitatea de îndoit.
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CAPITOLUL 11
ASAMBLAREA UNITĂŢILOR DE GEAM TERMOIZOLATOR
11.1 OPERAŢIA DE SIGILARE A GEAMULUI TERMOIZOLATOR SIGILAREA A 2-A
Pregătirea unei unităţi de geam termoizolator presupune parcurgerea unor operaţii
de prelucrare a foilor de sticlă, precum şi a baghetelor de aluminiu din care se va
alcătui cadrul distanţier.
Unitate de geam termoizolator - Low-E – float
Astfel, după ce foaia de sticlă Low-E este pregătită pentru exfoliere, fiind aşezată cu
depunerea de oxid în sus, se înlătură de pe perimetrul foii Low-E pe o lăţime de 10
mm, depunerea de oxizi, cu ajutorul maşinii de polizare.
Pe rolele transportoare ale utilajului de spălat-uscat-presat sticlă se va aşeza prima
foaie de sticlă de tip Low-E, care va alcătui geamul termoizolator, cu latura cea mai
mare, fiind lipită de rolele de sprijinire. Pentru unităţile de geam termoizolator, ce nu
au în componenţă geamul Low-E, prima foaie aşezată va fi cea care nu este float.
Foile de sticlă vor fi trecute astfel prin unităţile de spălare/uscare, trecând în unitatea
de inspecţie. În cazul constatării unor pete uşoare pe suprafeţele sticlei, acestea se
înlătură local cu material textil sau cu soluţie de spălat geamuri; dacă petele nu
dispar, geamul se retrimite din nou spre spălare şi uscare pentru o nouă inspecţie.
Se constituie unitatea de geam termoizolator care ajunge în unitatea de presare a
utilajului. Pe prima foaie de sticlă se plasează cadrul distanţier obţinut în urma
prelucrării în paralel a baghetei din aluminiu şi se aplică pe contur prima sigilatură.
După realizarea acestei operaţii are loc umplerea cu gaz inert (Argon, Krypton), a
spaţiului dintre cele două foi de geam cu ajutorul unor dispozitive de umplere cu 1-2
canale de ieşire, prevăzute cu senzori acustic independent de temperatură, umiditate
şi concentraţie. Umplerea se realizează prin colţari care sunt prevăzuţi cu supapă.
Sigilarea a 2-a – etanşarea exterioară a unităţii de geam termoizolator
poate fi realizată la cald cu ajutorul mesei rotative şi a instalaţiei de
etanşare cu materiale de tipul poliuretan, tiocol, hotmelt.
se aşează unitatea de geam termoizolator pe masa rotativă cu ajutorul
ventuzelor mobile ale mesei rotative şi se fixează.
se plasează capul pistolului de sigilare, cu orificiul pe fanta dintre cele două foi
de sticlă şi se începe sigilarea.
mişcarea trebuie să fie constantă şi continuă pe toată latura; se procedează
identic pentru celelalte laturi.
materialul de etanşare se nivelează la colţuri cu ajutorul unei role umezită din
plastic.
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11.2 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE-FUNCŢIONALE ALE ECHIPAMENTELOR
CARE ASIGURĂ SIGILAREA UNITĂŢILOR DE GEAM TERMOIZOLANT
Aspecte generale
Extruderul de tiocol este un utilaj care se foloseşte în producţia de geam
termoizolator, la realizarea celei de-a doua sigilări a pachetului de geam.














se ridică pompele pentru împingerea celor două componente A şi B, prin
acţionarea celor două joystick–uri situate pe panoul de control; se aşează
butoaiele cu cele două componente sub pompele corespondente.
se înlătură dopurile de la orificiile de evacuare ale aerului de la pompe.
după fixarea butoaielor, se aşează la loc pompele prin acţionarea joystick-urilor în direcţie opusă (“apăsat în jos”). Se mişcă pistoanele
pompelor pneumatice în sus şi în jos pentru a imprima presiune
materialului.
se porneşte butonul de comandă de pe panoul de control pentru activarea
încălzitorului. Încălzitorul se va activa numai în cazul în care spaţiul de
lucru este rece. Când temperatura atinge valoarea prescrisă, utilajul este
gata de lucru.
se verifică cu atenţie la manometre presiunea fiecărui component. Când
extruderul este gata de funcţionare, se deschide pistolul şi se aşteaptă ca
materialul mixat să iasă prin orificiu; când materialul are culoare uniformă,
se face o verificare a dozajului componentelor prin aplicarea de probă a
unei cantităţi reduse între două coli de sticlă.
dacă utilajul nu este utilizat timp de 15 minute (având materialul mixat), un
semnal sonor atrage atenţia confecţionerului să cureţe capul pistolului de
materialul întărit şi/sau să reia activitatea.
se va verifica aspectul pachetului de geam să nu prezinte zgârieturi, pete,
ciupituri, urme de marker sau de butil pe interiorul pachetului, sigilarea
pachetului să fie corespunzătoare.
fiind un sistem destinat aplicării a două componente (A si B), de o
importanţă majoră este înlăturarea contaminării cu impurităţi a
componentului de culoare neagră (B) care, în procesul de cataliză, poate
provoca pagube irecuperabile asupra componentelor utilajului.
funcţionarea maşinii constă în extragerea celor două componente A şi B
din containerele standard în care se livrează, amestecarea lor, dozarea
lor corespunzătoare şi aplicarea, prin intermediul pistolului manual, direct
pe suprafaţa sticlei termoizolatoare.
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Modul de exploatare a unui tip de extruder semiautomat:
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Setarea controlului şi a dispozitivelor de monitorizare
 Reglarea presiunilor aerului comprimat cu regulatoarele utilajului
Sistemul are 3 regulatoare de presiune:
 regulatorul principal;
 regulatorul motorului pneumatic al pompei de alimentare;
 regulatorul cilindrilor pneumatici de ridicare ai pompei componentei A.
Setarea presiunii primare
Aceasta se reglează cu regulatorul principal şi poate fi reglat la maxim 6 bari.
Setarea presiunii pentru motorul pneumatic al pompei de alimentare cu componenta
B se face cu regulatorul montat pe motorul pneumatic şi se citeşte pe manometrul
alăturat.
Presiunea maximă admisă este de 4 bari.
O presiune prea mare sau prea mică la motorul pneumatic poate duce la o dozare
incorectă.
Setarea presiunii materialului - presiunea materialului în sistemul de înaltă
presiune este monitorizată şi controlată cu manometre cu contacte electrice. Când
lucrează normal, presiunea se află în concordanţe în intervalul 150 – 300 bari şi
poate fi citită pe manometrele cu scala de la 0 la 400 bari.
Dacă presiunea pompei de alimentare a componentei B este de 50 bari, atunci
presiunea minimă de lucru a componentei B trebuie setată cel puţin la 60 bari. Pentru
componenta A, presiunea minimă de lucru trebuie setată la 70 de bari.
Presiunea maximă de lucru este de 300 bari.
Setarea unei presiuni prea mari poate duce la ruperea discului de siguranţă. Setarea
unor presiuni mai mari de 300 bari nu sunt garantate. Adecvat securităţii de rupere a
discului, maximul presiunii setate este de 320 bari.
Astfel, o curgere anormală se poate datora următorilor factori:



a. Placa de alimentare (placă conductoare) cu pistoane de ridicare
pentru butoiul de 200 litri.
b. Placa de antrenare este presată în butoi cu cei doi cilindrii pneumatici
conectaţi împreună, necesară pentru a aduce materialul vâscos din
butoi la pompă.
c. Unitatea de dozare
această unitate serveşte la pomparea şi dozarea celor două componente
ale materialului, fiind compusă din: două pompe cu piston cu dublă
acţiune, un cilindru hidraulic de acţionare şi suportul de dozare.
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 o valvă de sens este blocată de impurităţi;
 unitatea de mixare este blocată cu material întărit;
 canalul de evacuare al pistolului e înfundat.
Elemente componente constructiv-funcţionale

pompa de dozare a componentului A este proiectată cu un pistol-lingură
pentru încărcarea rapidă a materialului de sub placa de antrenare. Aceasta
este acţionată de un cilindru hidraulic principal.
pompa de dozare pentru componenta B (întăritor) este acţionată prin
intermediul pârghiei de pe unitatea de acţionare, materialul fiind alimentat
de la o altă pompă.
d. Agregatul hidraulic
Agregatul hidraulic este montat la piciorul batiului, el controlează şi acţionează
cilindrul hidraulic. Rezervorul de ulei conţine 40 l de ulei hidraulic.
Presiunea uleiului, generată de pompa hidraulică, este reglată între 50-73
bari. Volumul pompei este de 17 cm³, iar turaţia de 1420 minute, are un
debit de 24,6 l/min.
 presiunea necesară este generată de o pompă cu palete sau de o pompă cu
roţi dinţate. Presiunea este reglată manual direct din agregat. Cilindrul
hidraulic e controlat prin intermediul unui ventil electromagnetic cu 4/3 căi.
e. Braţul rotitor
Braţul rotitor este îmbinat prin articulaţie de partea de sus a utilajului pentru a
asigura un cât mai mare spaţiu de lucru.
f. Unitatea de deservire cu aer comprimat
Această unitate serveşte la adaptarea la reţeaua cu aer comprimat şi e
alcătuită din:
 filtru pentru aer comprimat;
 regulator de presiune.
Presiunea materialului în instalaţia de înaltă presiune este monitorizată şi
controlată cu ajutorul manometrelor cu contacte electrice.
g. Unitatea de control electronic
Unitatea de control electric este compusă din circuite cu relee, plasate în
cabina de control. Toate funcţiile electrice sunt reglate şi controlate din
acest punct.
h. Unitatea de alimentare cu componenta B
Pentru obţinerea unei alimentări corecte la pompa de dozare a componentei B,
aceasta este alimentată cu o pompă separată;
i. Filtrul pentru componenta B
Filtrul de la componenta B este amplasat în circuit după pompa de alimentare.
Acesta poate fi un filtru grosier (cu găuri de 1,4 mm) sau unul fin (cu găuri de
0,074 mm). Lângă acest filtru este amplasat un manometru pentru
monitorizarea presiunii de alimentare (0 – 100 bari). Pentru aerisirea
circuitului, aici este amplasat un robinet cu bilă.
j. Uscătorul de aer - în cazul butoaielor cu capac şi alimentare cu
întăritor lichid se utilizează un uscător de aer cu granule.
k. Pot-Life control - acesta este timpul de lucru al materialului mixat
folosit. El se reglează în funcţie de material şi de temperatura de lucru.
După expirarea timpului de lucru setat, un semnal acustic avertizează
operatorul.
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l. Discul de siguranţă - pentru asigurarea maşinii în cazul apariţiei unei
suprapresiuni în sistemul de înaltă presiune. Acesta are montat un
disc de siguranţă la pompa de dozare a componentei B. Acest disc se
rupe la presiunea de 330 bari şi maşina se opreşte.
m. Clemele de fixare a butoiului
Butoiul cu componenta A este fixat cu ajutorul unor cleme de siguranţă pentru
ca acesta să nu se ridice în momentul ridicării plăcii de alimentare din butoi.
Tipuri de accesorii
Pompa de spălare – are o dublă acţiune, acţionată de un motor pneumatic oscilant,
montată direct pe un rezervor cu solvent. Aceasta este conectată la blocul de mixare
şi pompează solvent în unitatea de mixare până când solventul curge liber. Apoi
unitatea de mixare este spălată prin recircularea solventului.
Frezerul şi facilităţile acestuia - acesta este folosit pentru îngheţarea unităţii de
mixare (-25° C pentru PS şi PU sau -45° C pentru silicon). Răcirea materialului din
unitatea de mixare conduce la încetinirea reacţiei materialului mixat şi la mărirea
timpului de lucru.
Avantaje: fără pierderi de materiale, fără solvenţi, mod de lucru facil, costuri reduse.
Masa rotativă pentru a doua sigilare a geamului termoizolator
 Viteză de rotaţie variabilă.
 Braţe extensibile pentru unităţi de geam
cu dimensiuni foarte mari - 2500mm x
1800 mm).
 4 ventuze.
 Planul ventuzelor de lucru poate fi
ridicat prin controlul pedalei.
 Suprafaţa cu roţi rotative pentru
deplasarea geamului pe masă dimensiuni 800 mm x 600 mm.
 Rotaţia mesei controlată prin apăsarea
pedalei la 90 grade sau la 360 grade
continuu.
 Dimensiunea minimă a geamului 250
mm x 120 mm.
 Înălţimea de lucru de la sol 900 mm Figura 10
(pentru a se putea face transferul
unităţilor de geam de la conveiorul de ieşire al liniei de spălat la masa
rotativă).
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Specificaţii tehnice:
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11.3 OPERAŢIUNI DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR DE SIGILARE
a. extruderul tiocol
Utilajul se va folosi numai în condiţii tehnice perfecte, în concordanţă cu instrucţiunile
de utilizare din manual şi numai de către o persoană care cunoaşte regulile de
protecţia muncii şi riscurile la care este expusă. Orice dereglare, în special cele care
afectează siguranţa maşinii, trebuie remediată imediat.
De aceea, echipamentul trebuie inspectat de către personalul calificat la fiecare 12
luni, iar rezultatele inspecţiei se vor consemna în scris.
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere sunt necesare echipamente de protecţie şi
scule de mână speciale.
Lucrările la sistemul electric, pneumatic, hidraulic se fac doar de către electricieni
calificaţi ori de către persoane instruite, supravegheate de un electrician calificat şi în
concordanţă cu regulile de lucru standard.
Mentenanţa zilnică şi periodică a utilajului va reduce riscul apariţiei căderilor
întâmplătoare.
Acţiuni zilnice:



se verifică starea de curăţenie a fotocelulei;
se verifică nivelul uleiului la sistemul hidraulic. Rezervorul trebuie să fie
cel puţin pe jumătate plin;
 se verifică nivelul uleiului.
Acţiuni periodice:






Se efectuează periodic o curăţire a subansamblurilor. Acestea se vor decanta în
soluţie de clorură de metil şi se vor menţine acolo o perioadă de aproximativ 10-12
ore; dacă containerul mixerului este înţepenit, este necesară deblocarea acestuia cu
ajutorul unui obiect ascuţit. Se curaţă periodic eventualele rămăşite de material din
interiorul pistolului şi se adună la sfârşitul schimbului reziduurile de component A
şi/sau B – dacă nu au fost contaminate cu impurităţi şi se refolosesc. Dacă se
constată că rămăşiţele conţin impurităţi, acestea se vor distruge.
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se verifică modul de conectare al cablurilor electrice;
se curăţă de praf interiorul panoului de control;
se curăţă de praf semnele de avertizare de pe panoul de control;
banda conveioare care se constată că este uzată va fi inlocuită;
filtrul sistemului hidraulic trebuie înlocuit după primele trei luni de
exploatare, iar apoi se schimbă periodic la un interval de 12 luni.
De asemenea, este posibil ca după o perioadă de exploatare a utilajului în
containerul mixerului şi în pistol să se adune reziduuri de material. Se realizează
următoarele:
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b. masa rotativă
Mentenanţa zilnică şi periodică a utilajului va reduce riscul apariţiei căderilor
întâmplătoare.
Acţiuni zilnice:
 se verifică conexiunile utilajului la energie electrică şi de aer comprimat;
 se curăţă de praf mesajele de atenţionare înscrise pe carcasa utilajului;
 se curăţă de praf şi/sau alte deşeuri suprafaţa mesei rotative;
 se goleşte de apă filtrul sistemului de aer comprimat;
 se adaugă ulei în sistemul de întreţinere al instalaţiei de aer comprimat.
Acţiuni periodice:



se verifică starea ventuzelor (4 ventuze mici pe cele patru colţuri ale
mesei şi ventuza principală situată în centrul mesei).
se ung cu ulei tijele de oţel ale mesei.

PARTEA A

Vǎ rugǎm să încercuiţi două variante corecte din cele trei existente pentru
fiecare enunţ prezentat!

ENUNŢ 1

Extruderul de tiocol are următoarele caracteristici constructiv-funcţionale:

a

este un sistem destinat aplicării a două componente (A şi B);

b

dozarea şi aplicarea celor două componente (A şi B) are loc prin
intermediul pistolului automat;

c

componentul de culoare neagră (B) poate provoca pagube irecuperabile
în procesul de cataliză asupra componentelor utilajului.

ENUNŢ 2

Extruderul de tiocol este un utilaj care dispune de o serie de regulatoare
de presiune:

a

regulatorul cilindrilor pneumatici de ridicare ai pompei componentei B.

b

regulatorul principal;

c

regulatorul motorului pneumatic al pompei de alimentare.

ENUNŢ 3

În cazul curgerii anormale a substanţei bicomponent din pistolul
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GRILĂ DE EVALUARE
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extruderului de tiocol cauzele pot fi:
a

o valvă de sens este blocată de impurităţi;

b

unitatea de mixare este încărcată de material;

c

canalul de evacuare al pistolului este înfundat.
Mentenanţa zilnică şi periodică a mesei rotative va reduce riscul apariţiei
căderilor întâmplătoare, constând în aplicarea următoarelor măsuri:

a

se verifică conexiunile utilajului la energie electrică şi aer comprimat;

b

se curăţă de praf şi/sau alte deşeuri suprafaţa mesei rotative;

c

se verifică starea ventuzelor (5 ventuze mici pe cele patru colţuri ale
mesei şi ventuza principală situată în centrul mesei).

ENUNŢ 5

Extruderul de tiocol este folosit la producţia de geam termoizolator la
rece. Astfel, unul dintre accesorii ale acestuia este frezerul, care are
următoarele roluri:

a

ajută la îngheţarea unităţii de mixare (- 25° C pentru PS şi PU sau -45° C
pentru silicon);

b

contribuie la încetinirea reacţiei materialului mixat;

c

contribuie prin îngheţarea unităţii de mixare la micşorarea timpului de
lucru afectat sigilării geamului termoizolator.

PARTEA B

ENUNŢ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta
a – adevărat sau b - fals.
Înlăturarea de pe perimetrul foii Low-E a depunerii de oxizi se realizează
pe o lăţime de 20 mm cu ajutorul maşinii de fazetare.

a

Adevărat;

b

Fals.
Operaţia de sigilarea se realizează în două etape:


ENUNŢ 7


a

Adevărat;

b

Fals.

sigilarea 1 – aplicarea materialului de etanşare interioară pe
rama constituită din bagheta distanţier;
sigilarea 2 - etanşarea exterioară a unităţii de geam
termoizolator;
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ENUNŢ 4
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ENUNŢ 8

Etanşarea exterioară a unităţii de geam termoizolator poate fi realizată
la rece cu ajutorul extruderului de tiocol sau la cald cu ajutorul mesei
rotative.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 9

Funcţionarea extruderului de tiocol constă în extragerea celor două
componente A şi B din containerele standard în care se livrează,
amestecarea lor, dozarea lor corespunzătoare şi aplicarea, prin
intermediul pistolului manual, direct pe suprafaţa baghetei distanţier.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 10

Presiunea maximă de lucru a extruderului utilizat pentru realizarea
etanşării exterioare a geamului termoizolator este de 300 bari.

a

Adevărat;

b

Fals.

PARTEA C

Vǎ rugǎm să răspundeţi la următoarele întrebări!

ENUNŢ 11

Explicaţi modul de realizare a sigilării geamului termoizolator cu ajutorul
mesei rotative.

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Din ce este constituită unitatea de dozare a extruderului de tiocol?
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RECAPITULARE
Operaţia de sigilare a geamului termoizolator este una dintre cele mai importante,
fiind vorba de o etanşare exterioară, faţă de cea anterioară, prin utilizarea unor
sigilanţi monocomponenţi / bicomponeţi aplicaţi prin intermediul unor echipamente /
utilaje specifice (extruder tiocol, masă rotativă).
Funcţionarea extruderului de tiocol constă în extragerea celor două componente A
şi B din containerele standard în care se livrează, amestecarea lor, dozarea lor
corespunzătoare şi aplicarea, prin intermediul pistolului manual, direct pe suprafaţa
sticlei termoizolatoare.
Elementele componente constructiv-funcţionale ale extruderului de tiocol sunt:
 placa de alimentare;
 placa de antrenare;
 unitatea de dozare;
 agregatul hidraulic;
 braţul rotitor;
 unitatea de deservire cu aer comprimat;
 unitatea de control electronic;
 unitatea de alimentare cu componenta B;
 filtrul pentru componenta B;
 uscătorul de aer;
 pot-life control;
 discul de siguranţă;
 cleme de fixare a butoiului;
 tipuri de accesorii - pompa de spălare şi frezerul.
Utilajul se poate folosi în condiţii tehnice sigure, în concordanţă cu instrucţiunile
de utilizare din manual, de către o persoană care cunoaşte regulile de securitate şi
sănătate în muncă şi riscurile la care este expusă. Lucrările la sistemul electric,
pneumatic, hidraulic se fac doar de către electricieni calificaţi ori de către persoane
instruite, supravegheate de un electrician calificat şi în concordanţă cu regulile de
lucru standard.
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Mentenanţa pentru aceste utilaje specifice sigilării trebuie să fie realizată zilnic şi
periodic, pentru a elimina riscul apariţiei căderilor întâmplătoare.
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CAPITOLUL 12
EXPEDIEREA UNITĂŢILOR DE GEAM TERMOIZOLATOR
12.1 DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU LIVRAREA UNITĂŢILOR
TERMOIZOLATOR ÎNCORPORATE ÎN TÂMPLĂRIE

DE

GEAM

Aspecte generale
După sigilarea cu ajutorul ventuzelor mobile, unităţile de geam termoizolator sunt
aşezate pe rastele speciale, cu toată suprafaţa sprijinită de peretele rastelului.
Aşezarea pe rastele se face pentru fiecare client, conform “Listei de comenzi”.
Verificarea unităţilor de geam termoizolator se face conform procedurii ”Controlul
Producţiei în fabrică a geamului termoizolator”.
Pe foaia a 2-a se aplică eticheta în colţul din stânga sus–spate, preluată de pe rama
corespondentă.
Producătorii de tâmplărie şi geam termoizolator au obligaţia de a întocmi/completa o
serie de documente/înregistrări:
 fişa clientului care va cuprinde datele de identificare ale acestuia;
 caracteristicile tehnice ale comenzii;
 schiţele acceptate de client;
 datele speciale pentru montaj;
 oferta valorică şi tehnică;
 marcaj CE cu caracteristici de performanţă;
 dosarul tehnic de execuţie a comenzii.
Contractul care se încheie între beneficiar şi client (de obicei persoana juridică
prelucrător de tâmplărie) trebuie să conţină o serie de elemente cum ar fi: alcătuirea
geamului termoizolant, tipul sticlei, tipul distanţierului, coeficientul de transmisie
termică, tipul de feronerie, termene de execuţie, valoarea lucrării, modalitatea de
plată, anexa cu schiţele aprobate de beneficiar, secţiuni şi detalii caracteristice etc.

 contract şi factură;
 proces-verbal de recepţie;
 declaraţie de conformitate;
 certificat de garanţie;
 instrucţiuni de utilizare şi întreţinere;
 informaţii referitoare la apariţia condensului.
Marcajul CE impus de normele SR EN 1279 (1-6) constă în etichetarea fiecărui
produs şi declararea următoarelor caracteristici de performanţă:
1. rezistenţa la foc (dacă este cazul);
2. rezistenţa la gloanţe şi atacuri (dacă este cazul);
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Documentele care însoţesc livrarea geamurilor termoizolatoare solicitate cu sau fără
geam termoizolator sunt:
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3. rezistenta la explozii (dacă este cazul);
4. rezistenţa la efracţii (dacă este cazul);
5. rezistenţa la variaţii bruşte de temperatură;
6. rezistenţa la încărcări date de vânt şi zăpadă;
7. protecţie împotriva zgomotului;
8. proprietăţi termice;
9. transmisia şi reflexia luminii;
10. radiaţia solară;
11. substanţe periculoase.

12.2 ASIGURAREA CALITĂŢII GEAMULUI TERMOIZOLATOR
12.2.1 CERINŢE DE CALITATE A CONFECŢIONĂRII GEAMULUI TERMOIZOLATOR
În procesul de producere a geamului termoizolator sunt aplicate metode de execuţie
utilizând echipamente cu procesare semiautomată/automată cărora li se asigură
verificare zilnică şi periodică.
Procesul de confecţionare a geamului termoizolator are la bază o documentaţie ce
este alcătuită din desene de execuţie, fişe tehnologice, instrucţiuni de lucru de
execuţie, proceduri documentate de control, documente ale sistemului de
management al calităţii, precum şi documente tehnice, standard, normative, teste
periodice etc.

 Echipamentele tehnice cu procesare automată/semiautomată cu care se
execută confecţionarea geamului termoizolator sunt verificate conform
prevederilor tehnice corespunzătoare;
 SDV-rile necesare pentru confirmarea calităţii sunt încercate, omologate şi
verificate înainte de utilizarea lor;
 AMC-rile sunt verificate şi se află în termenul de calibrare;
 Confecţionerul de geam termoizolator trebuie să aibă cunoştinţe tehnice, să
respecte prevederile documentaţiei şi a procedurilor de lucru, specifice
locului de muncă;
 Responsabilul controlului de calitate al producţiei controlează execuţia
produselor aflate pe fluxul de fabricaţie, respectiv reparaţiile acestora şi
procedează la întocmirea şi înregistrarea rapoartelor de neconformitate;
 Instruirea periodică a personalului;
 Prelevarea mostrelor si realizarea testelor de calitate.
Este necesar ca procesele desfăşurate în atelierul de producţie să se desfăşoare sub
un control riguros al calităţii produsului şi să realizeze remedierea imediată a tuturor
neconformităţilor apărute.
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Execuţia, supravegherea şi controlul proceselor din cadrul unui atelier de producţie a
geamului termoizolator presupun o serie de aspecte relevante:
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12.2.2 TIPURI DE NECONFORMITĂŢI
a. neconformităţi de produse în confecţionarea geamului
termoizolator
Responsabilul cu asigurarea calităţii trebuie să identifice materialele, componentele
şi produsele găsite neconforme.
Tipurile de neconformităţi ce pot fi întâlnite sunt cauzate de:
 erori de execuţie;
 erori de aprovizionare cu materie primă (sticlă) şi materiale auxiliare;
 erori de tehnologie;
 echipamente/utilaje/maşini, AMC-uri şi SDV-uri necorespunzătoare;
 depozitare defectuoasă.
La recepţia materialelor se verifică următoarele aspecte relevante:
Geam – ambalare şi etichetare, identificare, dimensiuni, planeitate, defecte de
producţie ca neuniformităţi ale sticlei, incluziuni, defecte de transport ca
spargeri, ciobiri etc.
Distanţier – liniaritate, dimensiuni, formă, starea suprafeţei.
Agent deshidratant – ambalare şi etichetare, verificarea capacităţii de
absorbiţie prin măsurarea creşterii temperaturii la amestecarea agentului
deshidratant cu apa.
Material de etanşare exterioară – ambalare şi etichetare, durata de
depozitare, aderenţa pe geam şi distanţier, duritate, conţinut în substanţe
volatile.
Material de etanşare interioară – ambalare şi etichetare, penetrare (dacă nu
există informaţii de la furnizor), conţinut în substanţe volatile.
Ulei pentru tăierea sticlei – ambalare şi etichetare.
Lichid pentru maşina de spălat – ambalare si etichetare.
Materiale pentru închiderea orificiilor de umplere cu gaz – ambalare şi
etichetare.
În procesul tehnologic de prelucrare şi asamblare componente se verifică
următoarele aspecte relevante înregistrându-se în fişele de control:
Tăiere sticlă – calitate tăiere, dimensiuni, exfoliere peliculară.
Eficienţă spălare – reziduu de ulei de tăiere, suprafaţa geamului uscată şi
curată.
Debitare şi formarea cadrului din distanţier – dimensiuni în raport cu
dimensiunile geamului, cantitate agent deshidratant, calitatea curbării la
colţuri, racordurile prin colţare, poziţia ramei pe geam.
Material de etanşare interioară – comportare la extrudere, cantitate de
material pe cap de extrudere, impurificare în zona de legătură, continuitate,
filet la colţuri;
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Gaz sau amestec de gaz – ambalare şi etichetare, data expirării.
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Material de etanşare exterioară – raport de amestec, omogenitate, incluziuni
de aer, aderenţă, duritate, continuitate.
Umplere cu gaz – funcţionare sistem de umplere, stabilire amestec de gaz,
control parametri instalaţie, închidere orificiu de umplere gaz etc.
În momentul identificării neconformităţii, este întocmit raportul de neconformitate şi
modul de tratare şi de eliminare a cauzelor care au generat-o.
Produsele/unităţile de geam termoizolator care sunt găsite neconforme sunt
etichetate şi separate în zone amenajate din atelierul de producţie până la
elaborarea deciziilor privind tratarea neconformităţii.
Dacă neconformitatea este rezultatul unor erori de tehnologie se va acţiona pentru
elaborarea modului de tratare a neconformităţii în fluxul tehnologic, luându-se măsuri
de rezolvare, iniţiind ”acţiuni corective şi preventive”.
b. neconformităţi întâlnite la expedierea unităţilor de geam
termoizolator
 nerespectarea cerinţelor precizate în comenzile clienţilor;
 lipsa/deteriorarea etichetei amplasate pe geamul termoizolator;
 prezenţa unor impurităţi între foile de sticlă a geamului termoizolator;
 grosimea cordonului aplicat geamului termoizolator prin cea de-a doua
sigilare prezintă discontinuităţi şi asperităţi;
 nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă în manipularea
unităţilor de geam termoizolator;
 crăpaturi/fisuri ale foilor de sticlă ce alcătuiesc geamul termoizolator;
 furnizarea incompletă a documentelor justificative de expediere ce însoţesc
unităţile de geam termoizolator.
12.2.3 VERIFICAREA CALITĂŢII GEAMULUI TERMOIZOLATOR ÎN MOMENTUL LIVRĂRII CĂTRE
CLIENT
 verificări dimensionale (identifică şi compară datele de pe eticheta produsului
cu cele din documentele de expediere a acestuia);
 verificarea aspectului:
 se urmăreşte să nu existe zgârieturi/pete/urme de substanţe de sigilare
pe geamul termoizolator, umiditate între foile de geam;
 se verifică dacă cordonul de sigilare din butil a fost aplicat corespunzător,
fiind neted şi continuu;
 se verifică planeitatea cordonului de etanşare exterioară cu implicaţii
negative la aşezarea geamului în rama tâmplăriei;
 se verifică corecta aşezare a unităţilor de geam termoizolator în spaţiul de
depozitare temporar, fără puncte de tensionare.
 se verifică marcarea şi etichetarea.
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12.3 APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA
SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CONFECŢIONAREA GEAMULUI TERMOIZOLATOR

ŞI

participarea la atenţionarea zilnică privind instrucţiunile proprii de securitate şi
sănătate în muncă, organizată de către şeful ierarhic direct;
asigurarea executării operaţiunilor procesului de muncă, după cum urmează:
verificarea stării tehnice a echipamentelor de muncă;
verificarea legăturilor de conectare la centura de împământare, a cablurilor de
alimentare cu energie electrică (să nu fie deteriorate, expuse deteriorării, să
nu traverseze căi interne de circulaţie;
verificarea bunei funcţionări a panoului de comandă al echipamentului de
muncă (să fie vizibile semnificaţiile comenzilor) şi ale dispozitivelor
auxiliare, efectuează o probă de mers în gol, starea semnalelor de
avertizare de pe echipament (curăţate de praf, să fie vizibile la postul de
lucru);
verificarea stării tehnice şi de funcţionare a protectorilor echipamentului de
muncă;
verificarea securizării şi semnalizării zonei de risc specifice, stabilită pentru
echipamentul său de muncă (exemplu: maşina de tăiat sticla);
verificarea stativelor de depozitare a foilor de sticlă şi geam termoizolator
realizate în procesul de muncă;
alimentarea cu substanţe chimice şi programarea temperaturii de lucru la
maşina de butilat;
verificarea tuburilor de alimentare cu substanţe chimice (butil, tiocol);
executarea lucrărilor de manipulare a foilor de sticlă prin purtarea cu ventuze
(greutate = 60 kg);
executarea lucrărilor specifice la echipamentului său de muncă (tăiere foi
sticlă, butilare, supraveghere proces tehnologic automat la maşina de
împachetat, etanşare cu tiocol), după măsurători prestabilite;
asigurarea controlului geamului termoizolator realizat în procesul de muncă;
menţinerea în stare optimă de utilizare a sculelor, dispozitivelor,
verificatoarelor din dotare;
depozitarea în rastele a geamului termoizolator realizat în procesul de muncă,
în vederea transferării la montaj a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice;
expedierea prin manipulare a geamului termoizolator realizat în procesul de
muncă prin ridicare, purtare, tragere, împingere;
curăţarea echipamentului de muncă prin evacuarea prafului de sticlă rezultat
din prelucrare, degajarea postului de lucru de scule şi a capetelor de sticlă
rezultate din tăiere;
participarea la manipularea nemecanizată a lăzilor de sticlă (greutate = 1,5
tone) pentru alimentarea cu foi de sticlă a halei de producţie;
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Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă presupun
respectarea următoarelor acţiuni:
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verificarea şi menţinerea libere de obstacole, a căilor de circulaţie internă pe
care urmează să se deplaseze, căile de evacuare în caz de pericol;
asigurarea execuţiei lucrărilor de întreţinere zilnică şi periodică şi reglaj
corespunzător al instrucţiunilor de mentenanţă stabilite de producător,
sesizarea către şeful ierarhic direct a defecţiunilor mecanice şi electrice;
participarea la toate lucrările de depanare, întreţinere periodică şi reparaţii;
asigurarea exploatării în condiţii de deplină siguranţă a echipamentului de
muncă, cu respectarea procesului tehnologic;
asigurarea izolării zonei de risc specific a maşinii de tăiat sticlă cu panouri
mobile, semnalizate, de avertizare, pentru protejarea posturilor de lucru
învecinate;
asigurarea ordinii şi a curăţeniei în jurul echipamentului de muncă; sculele şi
dispozitivele se vor aşeza în rastele sau dulapuri şi vor fi asigurate prin
încuiere (nu se depozitează pe maşină).
asigurarea echipamentului de muncă împotriva utilizării acestuia de către
personalul neautorizat.
Confecţionerul de geam termoizolator va trebui să respecte următoarele lucruri:







să nu părăsească locul său de muncă şi utilajul aflat în funcţiune fără
aprobarea şefului ierarhic direct;
să poarte obligatoriu echipamentul individual de protecţie din dotare
(combinezon, şorţ, bocanci de protecţie cu inserţie metalică, ochelari de
protecţie, antifoane, mănuşi de protecţie chimică, conform Normativului
intern) la operaţiuni tehnologice şi operaţiuni de întreţinere;
să îşi îmbunătăţească permanent nivelul de cunoştinţe profesionale,
inclusiv legate de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă,
măsuri de prim ajutor;
să cunoască şi să respecte instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate
în muncă ale postului său de lucru;
să execute sarcinile, să îndeplinească atribuţiile şi să-şi asume
responsabilităţile cuprinse în fişa postului, aprobată de Managementul
Societăţii.

12.4 FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI
GEAMULUI TERMOIZOLATOR

ÎN

PROCESUL

DE

CONFECŢIONARE

A

a. Factori de risc proprii echipamentului de muncă
Factori de risc mecanic
Prinderea şi antrenarea mâinii sau a articolelor de vestimentaţie în rolele trăgătoare
ale foilor de sticlă, în timpul funcţionării liniei de spălare/uscare/presare;
Suprafeţe sau contururi periculoase–înţepătoare (foi de sticlă, cutter, unelte manuale
acţionate electric/pneumatic s.a.m.d.);
Mişcări periculoase/organe de maşini în mişcare, pătrunderea în zona de risc specific
nemarcată, nesemnalizată;
Schimbarea curelelor de acţionare a motoarelor electrice;
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Schimbarea discurilor de debitare din diamant, strângerea flanşelor, schimbarea
diamantului de tăiere a sticlei;
Proiectarea de particule rezultate în urma procesului de debitare, şlefuire, suflare cu
pistol cu aer (şpan de sticlă);
Manipularea nemecanizată a lăzilor de sticlă (greutate = 1,5 tone) pentru alimentarea
cu foi de sticlă a halei de producţie;
Manipularea foilor de sticlă prin purtarea cu ventuze (greutate = 60 kg);
Unelte manuale acţionate electric/pneumatic (vibraţii pe timp de funcţionare, erori de
manipulare);
Factori de risc electric
Electrocutarea prin atingere directă sau indirectă (deteriorare izolaţii cabluri electrice,
tablouri electrice deschise, comutatoare defecte, apărători deschise);
Factori de risc termic:
Temperatura ridicată (t = 125°C) la maşina de butilat;
Factori de risc chimic:
Manipularea şi utilizarea substanţelor chimice la aplicarea pe profilul distanţier cu
strat de butil, la etanşarea geamului termoizolator cu tiocol;
b. Factori de risc proprii mediului de muncă
Factori de risc fizic:
Calamitatea naturală (inundaţie, furtuni cu aspect de vijelie, grindină, viscol, seisme)
– aplicarea necorespunzătoare a planurilor de intervenţie, de evacuare în situaţii de
urgenţă, nu se realizează acţiuni de simulare pentru evacuare;
Zgomotul de impuls de nivel ridicat în timpul lucrului, apropiat de LMA de la posturi
de lucru învecinate, de la unelte manuale acţionate electric/pneumatic.
c. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:
Suprasolicitarea fizică:
Oboseala sistemului muscular şi osos ca urmare a efortului dinamic şi lucrului în
poziţie preponderent ortostatică;
Stress din cauza ritmului intens de lucru, în condiţii de zgomot de impuls, aglomerare
tehnologică, monotonia muncii, meniul de setare a programului automatic în limbă
străină;
d. Factori de risc proprii executantului:
Acţiuni greşite:
Nu execută operaţiunile de verificare zilnică a stării tehnice şi funcţionare a
echipamentului de muncă, legăturile de conectare la centura de împământare;
Căderea prin alunecare la executarea operaţiunilor de manipulare a foilor de sticlă, a
geamului termoizolator în zonele de transfer şi depozitare, pardoseli denivelate;
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Blocarea căilor de acces şi a uşilor cu lăzi de sticlă, foi de sticlă, bidoane cu
substanţe chimice, nu evacuează ritmic geamul termoizolator rezultat din procesul
tehnologic;
Lovirea lucrătorilor din cauza unor incidente tehnice;
Lovirea urmată de cădere prin răsturnarea geamului termoizolator de pe stative în
zonele de transfer şi depozitare;
Utilizarea uneltelor manuale tăietoare, a uneltelor manuale portabile acţionate
electric/pneumatic;
Intervenţia neautorizată la instalaţia electrică interioară, îndepărtarea apărătorilor de
protecţie ale echipamentului de muncă, utilizarea de cabluri electrice cu izolaţie
deteriorată care poate produce electrocutarea; nerespectarea locurilor special
amenjate pentru fumat, lucrul cu foc deschis în apropierea zonelor de utilizare a
substanţelor chimice la echipamentele de muncă în funcţiune – incendiu;
Executarea de operaţiuni de mentenanţă stabilite de producător pe timpul funcţionării
echipamentului de muncă;
Glume accidentogene (unelte manuale acţionate electric/pneumatic);
Comunicări accidentogene (utilizarea telefonului mobil în timpul executării sarcinii de
muncă);
Omisiuni


Utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecţie
(mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie etanşi, bocanci de protecţie,
masca protecţie, antifoane).

PARTEA A

ENUNŢ 1
a
b
c

Vǎ rugǎm să încercuiţi două variante corecte din cele existente pentru
fiecare enunţ prezentat!
Documentaţia care stă la baza asigurării calităţii produsului final, respectiv
unitatea de geam termoizolator este alcătuită din:
desene de execuţie, fişe tehnologice, instrucţiuni de lucru de execuţie;
documente ale sistemului de management al calităţii, precum şi
documente tehnice, standard, normative;
proceduri documentate de expertiză şi certificare profesională a
furnizorilor.
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Tipurile de neconformităţi ce pot fi întâlnite sunt cauzate de:

a

erori de execuţie;

b

erori de aprovizionare cu materie primă (sticlă) şi materiale auxiliare;

c

erori de aplicare eronată a normelor.

a

Tipurile de neconformităţi ce sunt întâlnite la expedierea unităţilor de
geam termoizolator:
lipsa/deteriorarea etichetei amplasate pe geamul termoizolator

b

prezenţa unor impurităţi între foile de sticlă ale geamului termoizolator;

c

furnizarea completă a documentelor justificative de producţie, fiind
respectate cerinţele precizate în comenzile clienţilor.

ENUNŢ 3

ENUNŢ 4
a
b
c

ENUNŢ 5

Asigurarea execuţiei lucrărilor de întreţinere zilnică şi periodică şi reglaj
se realizează astfel:
conform instrucţiunilor de lucru stabilite de către fiecare confecţioner la
locul său de muncă.
prin sesizarea defecţiunilor mecanice şi electrice către şeful ierarhic
direct;
corespunzător instrucţiunilor de mentenanţă stabilite de producător.
Printre factorii de risc proprii executantului pot exista o serie de acţiuni
greşite cum ar fi:

a

operaţiunile de verificare zilnică a stării tehnice şi funcţionare a
echipamentului de muncă, legăturile de conectare la centura de
împământare;

b

blocarea căilor de acces şi a uşilor cu lăzi de sticlă, foi de sticlă, bidoane
cu substanţe chimice, precum şi evacuarea ritmică a geamului
termoizolator rezultat din procesul tehnologic.

c

căderea prin alunecare la executarea operaţiunilor de manipulare a foilor
de sticlă, a geamului termoizolator în zonele de transfer şi depozitare.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.

ENUNŢ 6

Verificarea unităţilor de geam termoizolator se face conform procedurii
”Controlul Producţiei în fabrică a geamului termoizolator”.

a

Adevărat;

b

Fals.
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ENUNŢ 7

Atunci când sunt manipulate foi de sticlă prin purtarea acestora cu
ventuze, greutatea foilor de sticlă nu trebuie să depăşească 100 kg.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 8

În timpul controlului final se efectuează verificări dimensionale ce constau
în identificarea şi compararea datelor de pe eticheta unităţii de geam
termoizolator cu cele din documentele de expediere a acesteia, precum şi
verificări ale cerinţelor tehnologice.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 9

Unul dintre factorii de risc mecanic face referire la proiectarea de particule
rezultate în urma procesului de debitare, şlefuire, suflare cu pistol cu aer
(şpan de sticlă) care pot provoca leziuni/răni.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 10

SDV-rile sunt necesare pentru confirmarea calităţii, prin urmare, ele sunt
încercate, omologate şi verificate înainte de utilizarea lor, iar
AMC-rile sunt verificate la 6 luni, termenul de calibrare.

a

Adevărat;

b

Fals.

ENUNŢ 11

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos.
Explicaţi ce se întâmplă cu unităţile de geam termoizolator care sunt
găsite neconforme?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ENUNŢ 12

Factorii de risc proprii sarcinii de muncă se referă la gradul de suprasolicitare fizică şi psihică. Precizaţi care sunt aceştia?

.......................................................................................................................................
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RECAPITULARE
Documentele furnizate odată cu expedierea produselor de tâmplărie solicitate cu sau
fără geam termoizolator sunt următoarele: contract şi factură, proces-verbal de
recepţie, declaraţie de conformitate, certificat de garanţie, instrucţiuni de utilizare şi
întreţinere, informaţii referitoare la apariţia condensului.
Execuţia, supravegherea şi controlul proceselor din cadrul unui atelier de producţie a
geamului termoizolator presupun o serie de aspecte relevante ce se referă la
verificarea conform prevederilor tehnice corespunzătoare a echipamentele tehnice cu
procesare automată/semiautomată, a SDV-rilor necesare pentru confirmarea calităţii,
a AMC-rilor care sunt verificate dacă se află în termenul de calibrare.
Responsabilul controlului de calitate al producţiei controlează execuţia produselor
aflate pe fluxul de fabricaţie/după finalizarea acestuia, respectiv reparaţiile acestora
şi procedează la întocmirea şi înregistrarea de rapoarte de neconformitate.
Neconformităţile ce pot fi întâlnite sunt cauzate de erorile de execuţie, de
aprovizionare cu materie primă (sticlă) şi materiale auxiliare, de tehnologie, precum şi
de defecţiuni ale echipamentelor, utilajelor, maşinilor.
Confecţionerul de geam termoizolator trebuie să poarte obligatoriu echipamentul
individual de protecţie din dotare (combinezon, şorţ, bocanci de protecţie cu inserţie
metalică, ochelari de protecţie, antifoane, mănuşi de protecţie chimică) la operaţiuni
tehnologice şi operaţiuni de întreţinere, să cunoască şi să respecte instrucţiunile
proprii de securitate şi sănătate în muncă ale postului său de lucru.

Concluzii Partea B
Confecţioner Geam Termoizolator
CAPITOLUL 7
Principalele tipuri de sticlă din care se confecţionează geamul termoizolator:
Geam float din sticlă - este fabricat prin flotarea unei benzi continui de
sticlă pe o baie metalică (prin tehnologia “float”);
 Geam turnat laminat, ornamental ,este fabricat prin tehnologia de
laminare continuă între doi cilindri.
Geam laminat neted (fără ornamente) sau ornamentat pe una sau pe ambele părţi,
prevăzut cu armătură din sârmă care asigură coeziunea în caz de spargere a
geamului;


Geam curbat, fabricat prin tehnologia curbării geamurilor cu ajutorul unor
tipare speciale pentru curbura cilindrică solicitată;
 Geam transparent reflectorizant, fabricat din sticlă float clară sau colorată
pe care sunt depuse, prin procedeul electromagnetic, în condiţiile de vid
extrem, aliaje de metale;
 Geam securizat - geamul float călit cu rigiditatea sporită şi rezistenţă la
schimbări bruşte de temperatură.
Domenii de aplicare pentru diferitele tipuri de geamuri
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 154/270



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013








în fabricarea geamurilor izolante şi oriunde există pretenţii deosebite la
transmisia de lumină şi aspectul estetic al suprafeţei cu geamuri;
pentru ferestre, sere, învelitori exterioare de sticlă ale clădirilor etc.;
la compartimentarea decorativă a spaţiului prin geamuri cu transparenţa
atenuată, la vitralii sau la geamuri de ferestre şi uşi pentru a menţine
transparenţa luminoasă optimă şi a ascunde privelişti nedorite;
la geamurile puse în goluri din construcţie la hale de producţie, la ferestre
înclinate, luminatoare, ferestre din pivniţe, ferestre montate în uşile de la
intrarea în casă, geamurile balustradelor de pe balcoane, la puţuri de
ascensor, ca şi la vitrajele exterioare de faţadă;
vitrine, galerii, tejghele, mobile curbate, elemente decorative, vitrajele
clădirilor realizate din geamuri, scări în spirală, puţuri de ascensor,
construcţiile ferestrelor etc.

CAPITOLUL 8
Printre caracteristicile constructive şi funcţionale ale echipamentelor cu
procesare automată/semiautomată utilizate în prelucrarea sticlei, un element
important îl constituie prezenţa dispozitivelor de siguranţă/de protecţie care se
găsesc atât în sistemul mecanic, cât şi în cel electric. Acestea dispun de moduri de
lucru manual/automat acţionate prin comutatoare. Utilajul care asigură prelucrarea
sticlei este constituit din unităţi de preluare, spălare, uscare, inspecţie, presare,
asamblare a produsului final, respectiv unitatea de geam termoizolator.
Instalaţia de dedurizare a apei necesară spălării sticlei asigură derularea procesului
de dedurizare prin care are loc procesul de eliminare a calciului şi a magneziului din
apă care vor fi preluaţi de răşini, precum şi a bicarbonaţilor care sunt principala
cauză a depunerilor din interiorul instalaţiei. Regenerarea răşinilor are loc atunci
când acestea devin colmatate, pline de calciu şi magneziu, în timp ce conţinutul de
ioni de sodiu, necesari pentru schimb este sărac.
Echipamentele cu procesare semiautomată/ automată specifice prelucrării sticlei
trebuie să fie supuse unei întreţineri curente, zilnice şi periodice, pentru asigurarea
funcţionării în parametri normali conform prevederilor tehnice ale producătorilor.

CAPITOLUL 9

Modul de exploatare a liniei de preluat – tăiat – rupt sticlă presupune respectarea
condiţiei de alimentare a stocatoarelor cu lăzi de sticlă cu ajutorul motostivuitoarelor
speciale.Transferul între masa sistemului de încărcare şi masa de tăiat este realizat
automat. Ruperea este o operaţie care se desfăşoară manual, deşeurile rezultate,
respectiv bucăţile de sticlă rezultate fiind colectate în recipiente speciale.
Bucăţile de sticlă tăiate, depozitate temporar în rastele sub diferite coduri sunt
aşezate pe panoul de intrare al utilajului, transferul în unitatea de spălare/uscare
producându-se cu ajutorul rolelor conveioare. În urma procesului de identificare a
ramei distanţier de pe rastel, aceasta va fi aşezată pe una dintre cele 2 bucăţi de
sticlă ce vor alcătui geamul termoizolator.
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Fluxul tehnologic pentru prelucrarea foilor de sticlă presupune operaţia de
preluare-tăiere-rupere a sticlei, cea de spălare/uscare a sticlei, precum şi operaţia de
presare a foilor de sticlă.
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Urmează să fie efectuată presarea pachetului alcătuit din cele două foi de sticlă
şi cadrul distanţier în unitatea de presare/asamblare a utilajului.

CAPITOLUL 10
Operaţiile procesului de prelucrare a baghetelor distanţier sunt: debitarea
barelor distanţier – bagheta, umplerea barelor distanţier cu agent deshidratant
(silicagel) şi asamblarea lor, sigilarea 1 – aplicarea materialului de etanşare
interioară pe rama din barele distanţier, umplerea cu gaz a unităţii de geam
termoizolator.
Tipuri de materiale şi accesorii necesare prelucrării baghetei-distanţier utilizate:
 Distanţiere din aluminiu;
 Conectori – colţare;
 Sită moleculară (Silicagel);
 Materiale pentru realizarea sigilări baghetei distanţier.
Tipurile de echipamentele cu procesare semiautomată/automată specifice bagheteidistanţier sunt:
 maşina automată de debitat distanţier din aluminiu;
 dispozitivul de umplere cu silicagel;
 utilajul pentru sigilare cu butil;
 instalaţia de umplere cu gaz.
Confecţionerul de geam termoizolator trebuie să aplice o întreţinere curentă (zilnic şi
periodic) pentru echipamentele cu procesare semiautomată/automată, specifică
baghetei-distanţier pentru a asigura o prelucrare corespunzătoare a bagheteidistanţier.

CAPITOLUL 11

Extruderul de tiocol este un utilaj care are un sistem complex de control şi
dispozitive de monitorizare. Există 3 regulatoare de presiune, presiunea maximă
admisă de lucru fiind de 300 de bari. Freezerul este un accesoriu important al
extruderului acesta fiind folosit pentru înghetarea unităţii de mixare, răcirea care
conduce la încetinirea reacţiei materialului mixat şi la mărirea timpului de lucru.
Masa rotativă pentru a doua sigilare a geamului termoizolator are 4 ventuze plasate
marginal şi una central care asigură fixarea unităţii de geam termoizolator, în
vederea efectuării sigilării, precum şi braţe extensibile pentru unităţi de geam cu
dimensiuni foarte mari - 2500mm x 1800 mm.
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Procesul de producţie al unei unităţi de geam termoizolator presupune existenţa
a două fluxuri în paralel, fiind vorba de operaţii de prelucrare a foilor de sticlă (tăiere,
rupere, polizare, spălare, uscare, inspectare, presare), precum şi de operaţii de
prelucrare a baghetelor de aluminiu din care se va alcătui cadrul distanţier (debitare,
aplicare colţari, sigilare cu butil, umplere cu gaz). Una dintre cele mai importante
operaţii o constituie sigilarea a 2-a sau etanşarea exterioară a unităţii de geam
termoizolator, prin utilizarea unor sigilanţi monocomponenţi/bicomponeţi, aplicaţi prin
intermediul unor echipamente/utilaje specifice (extruder tiocol, masă rotativă).
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Lucrările la sistemul electric, pneumatic, hidraulic se fac doar de către
electricieni calificaţi ori de către persoane instruite, supravegheate de un electrician
calificat şi în concordanţă cu regulile de lucru standard. Mentenanţa pentru aceste
utilaje specifice sigilării trebuie să fie realizată zilnic şi periodic pentru a elimina riscul
apariţiei căderilor întâmplătoare.

CAPITOLUL 12
Expedierea produselor de tâmplărie cu sau fără geam termoizolator este o
ultimă operaţiune care constă în pregătirea şi furnizarea documentelor justificative
însoţitoare ale produselor. Dintre acestea se pot enumera: contractul şi factura,
procesul-verbal de recepţie, declaraţia de conformitate, certificatul de garanţie,
instrucţiunile de utilizare şi întreţinere etc.
În cadrul unui atelier de producţie se impune supravegherea şi controlul
proceselor din fluxul de producţie. Responsabilul controlului de calitate al producţiei
are printre responsabilităţi controlul produselor aflate în/după finalizarea fluxului de
fabricaţie.
Neconformităţile minore sau majore sunt cauzate fie de erorile de execuţie, fie de
aprovizionarea cu materie primă (sticlă) şi materiale auxiliare, precum şi de aplicarea
defectuoasă a normelor tehnologice etc.
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Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă trebuie respectate de
către confecţionerul de geam termoizolator care va purta în mod obligatoriu
echipamentul individual de protecţie din dotare (combinezon, şorţ, bocanci de
protecţie cu inserţie metalică, ochelari de protecţie, antifoane, mănuşi de protecţie
chimică) pe toată durata derulării fluxului tehnologic.
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Partea C - Montatorul de Tâmplărie din Aluminiu şi Mase
Plastice

CAPITOLUL 13
ORGANIZAREA LUCRǍRILOR DE MONTAJ
13.1 ORGANIZAREA LOCULUI DE MONTAJ
13.1.1 CERINŢE
TÂMPLĂRIE

PRIVIND

MODUL

DE

ORGANIZARE

A

ACTIVITĂŢII MONTATORULUI

DE

Conduita montatorului de tâmplărie
Lucrările de montaj trebuie să fie executate cu respectarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, într-un interval de timp limitat, fără zgomot şi în condiţii de
curăţenie.
Competenţele specifice ale montatorilor reprezintă o condiţie importantă pentru a fi
realizată o lucrare de montaj de calitate. Prin urmare, comunicarea cu clientul căruia i
se va realiza lucrarea de montaj trebuie să fie circumscrisă unor principii ce ţin de
conduita membrilor echipei de montaj care vor pune în operă montarea tâmplăriilor.
Prin urmare, este necesar să fie puse în aplicare următoarele principii de conduită:
Punctualitatea
Informarea clientului să fie realizată conform unui grafic al lucrărilor de montaj pentru
a fi stabilite coordonatele de timp şi spaţiu (adresa locului, intervalul de timp alocat
montajului etc.).

Aplicarea unui stil de comunicare cu caracter profesional
Abordarea verbală personală, utilizând numele clientului, prezentarea societăţii unde
este angajat, a propriei persoane şi a colegilor sunt esenţiale. Trebuie să fie stabilite
în mod clar, prin obţinerea acordului clientului, etapele de montaj, procedeele
utilizate, de asemenea, să fie identificat locul de depozitare temporară pentru
materiale şi unelte.
Afişarea manierei ordonate de lucru
Materialele de protejare şi aspiratorul aparţin dotărilor de bază ale fiecărui vehicul
pentru montaj. Va fi înlăturată suspiciunea realizării unei lucrări care ar putea
produce deteriorări şi alte neplăceri în timpul lucrării de montaj.
Respectarea sferei private a clientului
Se va cere acordul clientului privind folosirea instalaţiilor sanitare (toaletă, chiuvetă)
şi locul în care este permisă şederea în timpul pauzelor.
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Aspectul curat al echipamentelor de lucru
Se va avea în vedere starea de curăţenie a echipamentului de lucru al montatorului,
starea vehiculului şi a uneltelor, deoarece aceste aspecte se constituie în premise
care garantează o „primă impresie bună“ în faţa clienţilor.
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Informarea asupra locului de parcare
Parcarea vehiculului de transport este deseori problematică, de aceea, acest punct
va fi clarificat în prealabil, pentru a fi evitate neplăcerile. De asemenea, sunt
necesare aprobări speciale pentru zonele pietonale şi atunci când montajul tâmplăriei
are loc la înălţime.
Stabilirea persoanei de contact
Este necesar să fie stabilită persoana de contact din partea beneficiarului, pentru
cazuri de nelămuriri sau modificări de program în executarea lucrării de montaj. Se
vor avea în vedere modalităţile de contactare, în vederea clarificării eventualelor
probleme.
Realizarea etapei de recepţie a produsului încorporat, respectiv a tâmplăriei
Recepţia şi explicarea funcţionalităţilor fac parte integrantă din desfăşurarea
ordonată şi eficientă a lucrării de montaj. Într-un context mai larg, recepţia reprezintă
transferul spre client al potenţialelor riscuri şi începutul perioadei de garanţie.
Obţinerea confirmării clientului
Un aspect deosebit de important este realizarea unei retrospective asupra muncii
depuse de către echipa de montaj şi transmiterea mesajului de alegere potrivită a
furnizorului lucrării. Se impune la finalul lucrării de montaj o atitudine care să arate
satisfacţia pentru realizarea în bune condiţii a lucrării acordate şi posibilitatea de a
executa şi alte lucrări în viitor.
Aspecte organizatorice ale activităţii montatorului de tâmplărie.
Etapele lucrării de montaj
Montatorul de tâmplărie va participa la atenţionarea zilnică privind instrucţiunile
proprii de securitate şi sănătate în muncă şi la locul de executare a operaţiunilor de
montaj tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, organizată de către şeful ierarhic
direct.
verificarea stării tehnice a echipamentelor de muncă (unelte manuale, unelte
manuale acţionate electric, scule, dispozitive de măsurare, scări, chingi
fixare, stative s.a.m.d.);
verificarea materialelor necesare securizării şi semnalizării zonei de risc
specific stabilită pentru zonele de montaj (care sunt expuse traficului
pietonal şi/sau stradal);
verificarea vizuală a tâmplăriei din profil din aluminiu şi mase plastice, geam
termoizolant, baghetă, feronerie în vederea deplasării la sediul realizării
montajului;
menţinerea în stare optimă de utilizare a uneltelor manuale, uneltelor manuale
acţionate electric, a sculelor, a dispozitivelor de măsurare din dotare;
schimbarea discului polizor portabil, a burghiilor, la uneltele manuale portabile;
încărcarea/descărcarea tâmplăriei din profil din aluminiu şi mase plastice, a
geamului termoizolant, a accesoriilor, în vederea transportului la sediul
beneficiarului;
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El va asigura executarea operaţiunilor procesului de muncă, după cum urmează:
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manipularea tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice, a geamului termoizolant,
a accesoriilor prin purtare directă, la locul punerii în operă;
executarea montării propriu-zise (poziţionare, aliniere, fixare, etanşare) a
tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice pe amplasamente existente,
conform instrucţiunilor tehnice de montaj (după demontarea tâmplăriei
existente) sau în goluri pentru tâmplărie la construcţii noi;
degajarea amplasamentului montării tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice
de materiale reziduale şi asigurarea curăţeniei după montare a locului;
verificarea stării tehnice a autoturismului atribuit, după caz: stare anvelope,
presiune pneuri, sistem de direcţie şi de frânare, funcţionarea sistemului
iluminare/semnalizare, nivel carburant;
verificarea dotării cu triunghi de presemnalizare, trusă medicală auto de primajutor şi extinctor aflat în termen de valabilitate la autoturismul de serviciu;
deplasarea cu vehiculul pentru montaj la amplasamentul montării tâmplăriei
din aluminiu şi mase plastice la sediul beneficiarului;
 asigurarea autoturismului împotriva deplasării accidentale sau a utilizării
acestuia de către personal neautorizat; nu părăseşte autoturismul aflat în
funcţiune;
nu parăseşte locul său de muncă fară aprobarea şefului ierarhic direct;
purtarea obligatorie a echipamentului individual de protecţie din dotare
(combinezon, bocanci de protecţie, mănuşi de protecţie, casca de protecţie,
echipament complet pentru lucrul la înălţime) la executarea operaţiunilor
tehnologice de montare a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice;
îmbunătăţirea permanentă a nivelului de cunoştinţe profesionale, inclusiv
legate de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, măsuri de
prim-ajutor;
cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în
muncă ale postului său de lucru;
executarea sarcinilor, îndeplinirea atribuţiilor şi asumarea responsabilităţilor
cuprinse în fişa postului, aprobată de managementul societăţii.
13.1.2 MEDIUL DE MUNCĂ
în

poziţie

preponderent

ortostatică,

în

Postul de lucru, zonele de lucru din jurul postului de lucru se organizează pe
suprafaţa pardoselii locuinţei/biroului, în interiorul locuinţei/biroului, deplasarea se
execută pe holuri/ scări/culoare amenajate în acest scop.
Montatorii îşi desfăşoară activitatea la locul punerii în opera a tâmplăriei, în
următoarele condiţii:
temperatura aerului corespunzător anotimpului;
umiditatea aerului corespunzător anotimpului;
curenţi de aer în incinte parţial protejate prin închiderea golurilor construcţiei;
spaţii încălzite / parţial încălzite / neîncălzite, după caz/amplasament;
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Montatorul de tâmplărie lucrează
amplasamente tip locuinţă sau birou.
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zgomot de nivel ridicat în timpul lucrului (zgomot de impuls);
iluminat artificial, natural, mixt;
pulberi (praf rezultat din lucrările de fixare a tâmplăriei).
Personalul care utilizează autoturisme are la dispoziţie autoturisme special
amenajate pentru transportul tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice (stative fixate în
caroseria autoturismului).
Deplasarea autoturismelor pentru realizarea sarcinii de muncă se execută în condiţii
rutiere diferite, pe artere de circulatie de categorii diferite (european, naţional,
judeţean, străzi din interiorul localităţilor), care au deseori stratul rutier de uzură în
stare diferită de degradare, cu semnalizare rutieră în cele mai multe cazuri deficitară,
cu circulaţie în dublu sens.
13.1.3 TIPURI
PROTECŢIE

DE

MIJLOACE

DE

MUNCĂ/ECHIPAMENTE

DE

MUNCĂ

ŞI

INDIVIDUALE

DE

Echipamentele de muncă ale montatorului de tâmplărie. Mijloace de muncă
Autoturisme de serviciu (modele diferite);
Dispozitive manuale acţionate electric (bormaşina);
Trusa de scule, unelte manuale.
Echipamente individuale de protecţie la locul de muncă - conform prevederilor
HG 1048/2006
Prin Echipament Individual de Protecţie (EIP) se înţelege orice echipament destinat
să fie purtat sau ţinut de montator pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor
riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă,
precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
Orice EIP trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţiile de utilizare a EIP, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de
gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al
fiecărui montator şi de performanţa EIP.
Echipamentul individual de protecţie al montatorului de tâmplărie
Protecţia capului:
căşti de protecţie;
Protecţia mâinii şi a braţului:
mănuşi care asigură protecţie;
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să fie corespunzător pentru riscurile implicate;
să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările
necesare;
să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii montatorului.
În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor
echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile
şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.
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împotriva agresiunilor mecanice (înţepături, tăieturi, vibraţii etc.)
împotriva substanţelor chimice.
Protecţia picioarelor şi a gambelor:
încălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie.
Protecţia trunchiului şi a abdomenului:
centuri lomboabdominale;
Protecţia întregului corp:
Echipament proiectat pentru a preveni căderile:
echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile
necesare);
dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate);
Îmbrăcăminte de protecţie:
îmbrăcăminte de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere
etc.)

13.2 APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE
SECURITATEA ÎN MUNCĂ
13.2.1 NORME GENERALE ŞI SPECIFICE
MONTATORUL DE TÂMPLĂRIE

DE

SĂNĂTATE

ŞI

LA

SECURITATE

SĂNĂTATEA

ÎN

MUNCĂ

ŞI

PENTRU

Montatorul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea conducătorului locului de
muncă, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională, atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
El are obligaţia să comunice imediat conducatorului locului de muncă, orice situaţie
de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea montatorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de
protecţie.

În caz de incendiu, montatorul trebuie să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol
sau în dificultate, din proprie initiaţivă, ori la solicitarea victimei, precum şi a
conducătorului locului de muncă.
Montatorul este obligat să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul
de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.
Este obligat să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora, instrucţiunile
proprii privind reglementările interne de securitate şi sănătate în muncă adoptate de
societate, să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă de conducătorului locului de muncă.
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Va aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, orice accident de muncă
suferit de propria persoană, cât şi de alte persoane din vecinătatea locului său de
muncă.
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13.2.2 FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI
Factori de risc proprii echipamentului de muncă
 Factori de risc mecanic:
suprafeţe sau contururi tăioase, înţepătoare (disc polizor, vârf ascuţit la freză,
burghiu, cioburi sticlă, muchii ascuţite, etc.);
proiectarea de particule rezultate în urma procesului de pregătire a golului, în
vederea montării tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice;
uneltele manuale acţionate electric/pneumatic (vibraţii pe timpul funcţionării,
erori de manipulare);
accidentul rutier provocat din diferite cauze pe timpul deplasării de la sediul
organizaţiei la sediul beneficiarilor sau invers;
 Factori de risc electric
electrocutarea prin atingere directă sau indirectă (deteriorare izolaţii cabluri
electrice, tablouri electrice deschise, comutatoare defecte);
 Factori de risc chimic
substanţe chimice utilizate la etanşarea tâmplăriei;
 Factori de risc biologic
atacuri animale (câini fără stăpân), insecte, reptile în locaţii ale clienţilor.
Factori de risc proprii mediului de muncă

 Suprasolicitarea fizică:
oboseala sistemului muscular şi osos ca urmare a efortului dinamic şi a lucrului
în poziţie preponderent ortostatică, poziţii vicioase, poziţii forţate, spaţii
înguste;
efort dinamic la executarea operaţiunilor de manipulare nemecanizată prin
purtarea tâmplăriei, a geamului termoizolant la amplasamentul
beneficiarului (pe culoare, scări, la etaje diferite, etc.).
 Suprasolicitarea psihică:
stres cauzat de ritmul intens de lucru, concentrare pentru soluţionarea
aspectelor specifice de montaj, în condiţii de mediu de muncă şi
atmosferice diferite.
Factori de risc proprii executantului:
 Acţiuni greşite:
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 Factori de risc fizic:
calamitate naturală (inundaţie, furtună cu aspect de vijelie, grindină, viscol,
seisme) – aplicare necorespunzătoare a planurilor de intervenţie, de
evacuare în situaţii de urgenţă, nerealizarea acţiunilor de simulare pentru
evacuare;
zgomot de impuls de nivel ridicat în timpul lucrului apropiat de LMA de la
posturi de lucru învecinate, de la unelte manuale acţionate electric/
pneumatic.
Factori de risc proprii sarcinii de muncă:

lovirea montatorilor/personalului beneficiar din apropierea locului montării,
nesincronizarea la lucrul în echipă;
căderea liberă de materiale, scule, obiecte, materiale de construcţie de la
nivele superioare, în caz de organizare eronată a operaţiunilor suprapuse
(în cazul şantierelor de construcţii, locuinţe / clădiri, birouri în renovare,
etc.);
deplasările cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, prin
alunecare (inclusiv la deplasarea pe suprafeţe alunecoase), împiedicarea la
executarea operaţiunilor de manipulare a tâmplărie, a geamului
termoizolant la locul de montare;
deplasările cu pericol de cădere de la înălţime prin dezechilibrare, păşire în
gol, alunecare (goluri tehnologice, schele, podine, scări de acces) la locul
de montare;
blocarea căii de acces şi căii de evacuare de la locul montării în caz de situaţii
de urgenţă;
utilizarea uneltelor manuale tăietoare, uneltelor manuale portabile acţionate
electric/pneumatic;
intervenţia neautorizată la instalaţia electrică interioară la locul de montare,
îndepărtarea apărătorilor de protecţie ale echipamentului de muncă,
utilizarea cablurilor electrice cu izolaţie deteriorată - electrocutare;
conducerea cu viteză excesivă sau necorespunzătoare tipului de autovehicul
şi încărcăturii, viteza neadaptată categoriei de drum pe care circulă cu
autovehiculul;
alunecarea la coborârea din caroseria autovehiculului, fără să utilizeze scara
mobilă de urcare/coborâre;
lovirea de mijloacele de transport intern, de utilaje, prin deplasarea pe căi
interne de acces nemarcate, nesemnalizate (în cazul şantierelor de
construcţii, locuinţe /clădiri birouri în renovare etc.);
glumele accidentogene (unelte manuale acţionate electric / pneumatic);
lucrul sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor stupefiante sau
medicamentelor cu efect similar acestora la locul de montare;
comunicarea accidentogenă (utilizarea telefonului mobil fără dispozitiv hands
free, în timpul executării lucrărilor de montare a tâmplăriei cu geam
termoizolant);
tăieturile grave, ca urmare a spargerii sticlei din geamul termoizolant, pe timpul
manipulării, montării tâmplăriei.
Omisiuni
neverificarea fixării tâmplăriei, a geamului termoizolant, împotriva deplasării
sau căderii de pe stativul special, înainte de plecarea în cursă;
utilizarea necorespunzătoare / neutilizare a echipamentului individual de
protecţie (mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie etanşi, bocanci de
protecţie, mască de protecţie de praf, antifoane, cască de protecţie,
echipament specific lucrului la înălţime etc.).
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13.3 CERINŢE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A PROTECŢIEI CONSTRUCŢIILOR
ÎN LUCRĂRILE DE MONTAJ A TÂMPLĂRIILOR
Tipurile de protecţie aplicate construcţiilor în lucrările de montaj a tâmplăriilor:
Termică şi contra factorilor climaterici (ploaie, vânt);
Fonică;
13.3.1 PROTECŢIA TERMICĂ
MUCEGAIULUI

ŞI

CONTRA UMEZELII, FORMAREA CONDENSULUI

ŞI

Obiectivele protecţiei termice şi contra umezelii sunt:
 de a asigura locatarului un mediu agreabil din punct de vedere fizic şi psihic;
 de a proteja structura construcţiei faţă de influenţele negative de ordin
climatic şi utilitar;
 de a menţine la cote scăzute consumul de energie şi implicit, emisiile de CO2
la încălzire şi răcire, cu alte cuvinte de a conferi clădirilor economicitate şi
compatibilitate cu mediul înconjurător.
În cazul diferenţelor de temperatură între interioarele încălzite şi neîncălzite ale
clădirilor, respectiv mediul înconjurător în condiţii de iarnă, prin intermediul părţilor
limitrofe ale clădirii are loc un transfer de căldură care este limitat de „rezistenţe“
suficient de mari, respectiv „coeficienţi de transmisie termică“ mici.
Rezistenţa termică, notată cu R (mpK/W) reprezintă capacitatea unui material de a
izola termic şi depinde de grosimea materialului (d) şi de conductivitatea (lambda)
acestuia definită prin capacitatea de transmitere a energiei termice.
(R=d/lambda)
Materiale

Aluminiu
Sticlă
Lemn
PVC
Material termoizolant WLG 040

Conductivitate
termică
W/mK
200
0.8
0.13
0.16
0,04

Factor

1250
5
0.8
1
0,25

Cu cât valoarea rezistenţei termice este mai mare, cu atât fluxul de căldură prin
materialul respectiv este mai redus şi izolaţia termică este mai bună.
Alegerea corectă a tâmplăriei din punct de vedere al izolaţiei termice se face
corelând proprietăţile de izolaţie ale componentelor principale, respectiv rama şi
geamul termoizolator pentru care definitorii în calcule sunt valorile coeficienţilor de
transfer termic notaţi cu Uf pentru rama (de la frame) şi Ug (de la glass) pentru
pachetul de geam termoizolator. Coeficientul de transfer termic sau transmitanţa
termică reprezintă inversul rezistenţei termice (U=1/R W/mpK) şi este definit ca fluxul
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Tabel 7 - Conductivitatea termică a diferitelor materiale
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termic raportat la suprafaţa şi la diferenţele de temperatură dintre mediul interior şi
cel exterior.
Coeficientul de transmitanţă termică U
Definiţia „valorii U“
 Coeficientul de transfer termic sau transmitanţa termică reprezintă inversul
rezistenţei termice (U=1/R W/mpK) şi este definit ca fluxul termic raportat la
suprafaţă şi la diferenţele de temperatură dintre mediul interior şi cel exterior.
 Unitatea de măsură este „W/m²K“.
Vitrajul
Pentru foaia de sticlă este definitorie valoarea Ug.
Indicele g provine de la glazing = vitraj.
Valoarea se calculează conform EN 673 sau se măsoară conform EN 674. Unitatea
sa de măsură este „W/m²K“.
Ramele ferestrei
Pentru ramele ferestrei este definitorie valoarea Uf.
Indicele f provine de la frame=rame (cadru).
Unitatea sa de măsură este „W/m²K“.
Valorile Uf se calculează după norma europeană EN ISO 10077-02, care se
raportează la cea mai mare suprafaţă desfăşurată a ramelor.
Îmbinarea marginii foilor de sticlă
Pentru îmbinarea marginii foilor de sticlă este definitorie valoarea ψ (psi). Aceasta
este un coeficient de transmisie termică liniară, raportat la unitatea de lungime, care
arată câtă căldură se pierde în zona îmbinării marginii foilor de sticlă cauzate de
conductivitatea mare a materialului din care sunt realizate distanţierele de îmbinare a
foilor de sticlă, de obicei aluminiu sau oţel.
Unitatea sa de măsură este „W/mK“.
Fereastra

Calculul se face în funcţie de Ug, Uf, ψ şi ariile ramelor şi ale geamului.
Unitatea sa de măsură este „W/m²K“.
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Pentru întreaga fereastră ca parte a clădirii este definitorie valoarea Uw.
Indicele w provine de la window = fereastră.
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Sistem de profile

Uf

Geam termoizolator

Ug

3 camere

1.6

24 mm : 4-16-4 Float / aer /
float

2.4

5 camere

1.5

6 camere

1.3

24 mm : 4-16-4 Float / aer / low
e Float / argon/ low e
32 mm: 4-10-4-10-4 LowE/argon/ float/argon/Low-E

1.4
1.1
0.9

Distanţier
geam
Al

Uw

Al Al+

1.6
1.5
1.1

Thermix

2.3

Tabel 8 - Exemple de valori Uw pentru o fereastră standard 1.23X1.48 m

Protecţia contra intemperiilor
Bariera contra ploii
Sistemul de etanşare şi închidere al ferestrei are rolul de a împiedica pătrunderea
necontrolată a apei din precipitaţii în clădire dinspre exterior. În zona barierei dintre
toc şi cercevea se asigură scurgerea infiltraţiilor de apă prin sistemul de drenaj al
ferestrei.
În acest caz, caracteristica de performanţă definitorie pentru o fereastră este
«etanşeitatea la apă», măsurată în clase de performanţă.
Bariera contra vântului
Sistemul de etanşare şi închidere al ferestrei trebuie să asigure etanşeitatea la apă a
rosturilor, precum şi la pătrunderea vântului în clădire sub formă de curenţi de aer
rece. În acest caz, performanţa tâmplăriei este dată de elementul de clasificare
pentru rezistenţă la acţiunea din vânt.
Protecţia la interior contra condensului şi a mucegaiului
Condensul se formează atunci când, prin răcirea aerului, acesta nu mai poate să
înmagazineze, respectiv să transporte cantitatea iniţială de apă. Temperatura la care
apare acest efect este denumită temperatură de condensare, respectiv punctul de
condensare.
Formarea mucegaiului

Condiţiile de dezvoltare a mucegaiului sunt astfel deja create, când încă nu există
semne vizibile de formare a condensului. În situaţia dată, condiţiile favorabile sunt
persistenţa îndelungată a unei umidităţi a aerului de aproximativ 80% în zonele
adiacente suprafeţelor, straturi statice de aer şi o suprafaţă adecvată pentru
dezvoltarea ciupercii de mucegai.
Evitarea temperaturilor critice ale suprafeţelor
Temperatura interioară convenţională într-un spaţiu încălzit se consideră Ti = + 20°C.
O încălzire a locuinţei sub această valoare poate genera o încălzire insuficientă a
suprafeţelor interioare de construcţie (pereţi, geamuri, colţuri) pe care, în condiţii de
umiditate ridicată şi ventilare defectuoasă, poate apărea condens.
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Formarea mucegaiului nu este doar un efect secundar al formării condensului.
Cercetările arată că, în condiţiile favorabile dezvoltării mucegaiului, în porii
suprafeţelor cu capacitate de absorbţie ale clădirii, are loc deja fenomenul de
condensare capilară.
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Aşadar, apariţia condensului este condiţionată de temperatura suprafeţelor
interioare (Tsi) care trebuie să fie mai mare sau cel mult egală cu temperatura
punctului de rouă (Ɵr).
Tsi ≥ Ɵr
Temperatura punctului de rouă sau temperatura de condensare se determină din
tabelul alăturat, în funcţie de temperatura interioară convenţională şi de umiditatea
relativă a aerului interior.

Tabel 9 - Temperatura de condensare

Temperatura pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie se poate măsura
cu un termometru de contact sau se poate calcula.
Punţile Termice
Părţile de clădire în care sunt amplasate învecinat diferite materiale cu caracteristici
de izolaţie termică diferită şi cu variaţie puternică se numesc punţi termice
condiţionate de material.
Părţile de construcţie la care suprafeţele reci (exterioare) sunt mai mari decât
suprafeţele calde (interioare), producând astfel o scurgere amplificată a căldurii (de
exemplu, în colţurile încăperilor), se numesc punţi termice geometrice.
Fereastra reprezintă o combinaţie între cele două punţi termice.
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De exemplu, în condiţii climatice interioare de 20 °C şi 50% umiditate a aerului,
temperatura punctului de rouă este de 9.3 °C. Practic, temperatura pe suprafeţele
interioare nu ar trebui să scadă sub această valoare.
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În practica de construcţii, punţile termice cu influenţe negative trebuie să fie evitate
prin măsuri adecvate.
Riscul cel mai mare de apariţie a condensului îl reprezintă zonele cu punţi termice
cum ar fi intersecţiile a doi pereţi exteriori, intersecţiile cu un planşeu, zona stâlpilor
de rezistenţă, a centurilor, rostul de montaj în jurul ferestrelor etc.
Pentru aceste cazuri, temperaturile minime ale suprafeţelor sunt normate şi
prezentate în normativul C 107-2005, în funcţie de grosimea zidăriei, a existenţei
termoizolaţiei şi a valorii coeficientului de transfer termic liniar al rosturilor de montaj.
În cazul tâmplăriei exterioare, zona de risc o reprezintă îmbinarea dintre toc şi
perete, zona glafului şi a buiandrugului. Pentru a asigura o temperatură interioară
corespunzătoare în această zonă a rostului de montaj, normativele germane în
construcţii au introdus următorul factor:
f = Tsi – Te / Ti – Te ; f ≥ 0.7
Alegerea acestei valori de 0.7 este gândită astfel încât să se obţină o temperatură a
suprafeţei interioare de 12.5 °C.
Dacă această condiţie nu este îndeplinită, se consideră că soluţia constructivă a
racordului de montaj nu este corectă.
13.3.2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI
În construcţiile de locuinţe, se pune un accent deosebit pe protecţia împotriva
zgomotului, deoarece propria locuinţă serveşte oamenilor ca spaţiu de relaxare şi
odihnă, dar şi ca ecran de protecţie a zonei casnice faţă de mediul înconjurător.
Zgomotul se defineşte ca totalitatea vibraţiilor şi oscilaţiilor mecanice ale unui mediu
elastic, în special a celor din domeniul auditiv al omului (16 Hz – 16000 Hz). Se face
distincţie între sunetul transmis prin aer şi cel propagat prin corpuri solide.
Tabelul de mai jos prezintă în mod gradual o perspectivă comparativă cu privire la
zgomotul produs de oameni şi maşini în mediul înconjurător.

40
60
80
100
120

Fenomen
Tic-tacul unui ceas silenţios
Foşnetul uşor de frunze
Liniştea de cameră noaptea
Vocea scăzută în apropiere
Zgomotele de intensitate medie în locuinţă
Zgomotul în birou, restaurant, magazin
Zgomotul stradal în condiţii de trafic intens
Ciocanul pneumatic
Avionul de pasageri de capacitate mică
Motorul cu reacţie
Racheta

Senzaţia de receptare
Foarte încet
Destul de încet
Moderat de zgomotos
Zgomotos
Zgomotos până la insuportabil
Zgomotos până la insuportabil

Tabel 10 - Scala intensităţii sonore

Fenomenele de propagare a undelor sonore sunt:
reflexia sunetului, prin care undele sonore sunt reflectate de o suprafaţă de
separaţie şi sunt retransmise în spaţiul de provenienţă;
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absorbţia sunetului, prin care undele sonore sunt absorbite de suprafaţa
părţii de clădire;
transmisia sunetului, prin care undele sonore sunt transmise prin suprafaţa
de separaţie în părţile adiacente ale clădirii sau în spaţiul învecinat.
13.3.3 PRINCIPIILE PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Principiul de bază la proiectare şi execuţie trebuie să fie etanşeitatea rosturilor de
racord în stare finită, pe toată circumferinţa (cele mai mici neetanşeităţi sau defecte
reduc dramatic protecţia antifonică).
În cazul benzilor de etanşare, se vor respecta gradele de comprimare conform
indicaţiilor producătorului, pentru obţinerea unei fonoizolaţii eficiente.
Pe lângă etanşeitate, în zona de închidere a rostului este necesară şi prezenţa unor
materiale de refacere a zidăriei (tencuială, profile de mascare, materiale de
hidroizolaţie). Fâşiile de hidroizolaţie nu sunt suficiente pentru protecţie împotriva
zgomotului.
Presiunea acustică este mai ridicată la muchii (de 4 ori) şi în colţuri (de 16 ori),
comparativ cu suprafeţele. Din acest motiv, amortizarea zgomotului la îmbinări
trebuie să fie mai mare decât la construcţia în sine.
13.3.4 CERINŢE IMPUSE IZOLAŢIEI PĂRŢILOR EXTERIOARE
ZGOMOTUL TRANSMIS PRIN AER

DE

CLĂDIRE FAŢĂ

DE

Alegerea fiecărei părţi a clădirii (pereţi exteriori, ferestre, cutii de roletă) şi a etanşării
acestora trebuie să fie realizate astfel încât să se obţină fonoizolaţia (Rw) rezultantă
necesară.
Mărimea estimată a fonoizolaţiei Rw calculată trebuie să fie situată cu valoarea
minimă a toleranţei admise.
5 dB pentru uşi;
2 dB pentru ferestre.
peste valoarea calculată Rw - necesară în scopul respectiv de utilizare.
Valoarea izolaţiei rosturilor trebuie să fie în permanenţă mai mare decât valoarea
izolaţiei care trebuie să fie obţinută per total.
DE

JONCŢIUNE

CU

LUAREA

ÎN

CALCUL

A

CLASELOR

DE

La alegerea unui sistem de etanşare, pe lângă cerinţele impuse fonoizolaţiei, trebuie
să fie luate în considerare şi criteriile respective legate de solicitările provenite din
umiditatea interioară şi exterioară, precum şi mişcarea elementelor şi părţilor clădirii.
La aplicarea benzilor de etanşare, sunt necesare şi profile de mascare a zonelor de
joncţiune din interior şi exterior. Aceste profile constituie de altfel o completare
semnificativă a zonei de joncţiune.
În cazul racordurilor cu tencuieli izolante şi cu izolaţii pentru faţade, respectiv
pervazuri, măsurile de etanşare pot fi planificate în mod analog.
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13.3.5 CONFIGURAŢIA ZONEI
PROTECŢIE ANTIFONICĂ
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Aptitudinea materialelor de etanşare, compatibilitatea cu materialele cu care intră în
contact, precum şi prescripţiile privitoare la prelucrare vor fi stabilite şi luate în
considerare de la caz la caz.

GRILĂ DE EVALUARE
PARTEA A

Vǎ rugǎm să încercuiţi o singură variantă corectă din cele existente
pentru fiecare enunţ prezentat!

Enunţ 1

Executarea montării propriu-zise a tâmplăriei din aluminiu şi mase
plastice pe amplasamente existente, conform instrucţiunilor tehnice
de montaj după demontarea tâmplariei existente sau în goluri pentru
tâmplărie la construcţii noi presupune următoarele etape de lucru:

a

poziţionare, aliniere, fixare, montare;

b

aliniere, fixare, etanşare, izolare;

c

poziţionare, aliniere, fixare, etanşare, izolare.
Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie – EIP,
în ceea ce priveşte durata purtării:

a

depinde strict de frecvenţa expunerii la risc;

b

caracteristicile postului de lucru al fiecărui montator şi performanţa
EIP;

c

performanţa EIP.

Enunţ 3

Montatorul de tâmplărie este obligat să-şi însuşească şi să
respecte:

a

prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;

b

instrucţiunile proprii privind reglementările externe de securitate şi
sănătate în muncă adoptate de societate;

c

regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă de administratorul societăţii.
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Enunţ 2
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Factori de risc proprii mediului de muncă sunt:

a

zgomot de impuls de nivel ridicat în timpul lucrului apropiat de LMA
de la posturi de lucru învecinate, de la unelte manuale acţionate
electric/ pneumatic;

b

oboseala sistemului muscular şi osos ca urmare a efortului dinamic
şi a lucrului în poziţie preponderent ortostatică, poziţii vicioase,
poziţii forţate, spaţii înguste;

c

stress din cauza ritmului intens de lucru, concentrare pentru
soluţionarea aspectelor specifice de montaj, în condiţii de mediu de
muncă şi atmosferice diferite.

Enunţ 5

Tipurile de protecţie aplicate construcţiilor în lucrările de montaj a
tâmplăriilor:

a

contra umezelii;

b

termică şi fonică;

c

de izolare împotriva condensului.

Enunţ 6

Punţile termice geometrice reprezintă:

a

părţile de construcţie la care suprafeţele reci (exterioare) sunt mai
mici decât suprafeţele calde (interioare), producând astfel o
scurgere amplificată a căldurii;

b

părţile de construcţie la care suprafeţele reci (exterioare) sunt mai
mari decât suprafeţele calde (interioare), producând astfel o
scurgere amplificată a căldurii;

c

părţile de construcţie în care sunt amplasate învecinat diferite
materiale având caracteristici de izolaţie termică diferită;

Enunţ 7

Mărimea estimată a fonoizolaţiei RW, trebuie să fie situată cu
valoarea minimă a toleranţei admise:

a

7 dB pentru uşi şi 4 dB pentru ferestre;

b

5 dB pentru uşi şi 2 dB pentru ferestre;

c

6 dB pentru uşi şi 3 dB pentru ferestre.

PARTEA B

Enunţ 8

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!

Care sunt mijloacele de muncă ale montatorului de tâmplărie?

........................................................................................................................................
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Enunţ 4
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........................................................................................................................................
Enunţ 9

Care sunt verificările care trebuie efectuate de către montator
înainte de a pleca la montaj?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Enunţ 10

Enumeraţi câteva principii de conduită a unui montator de tâmplărie
pe care acesta trebuie să le respecte în realizarea montajului la
client!

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

RECAPITULARE

Factorii care influenţează activitatea la locul punerii în operă a tâmplăriei ţin de
variaţia temperaturii şi umidităţii aerului corespunzător anotimpului, de tipul de spaţii
încălzite / partial încălzite / neîncălzite, după caz / amplasament, de nivelul
zgomotului, de caracterul iluminatului (artificial, natural, mixt), precum şi de pulberile
sau praful rezultat din lucrările de fixare a tâmplăriei.
Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special durata
purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc,
caracteristicile postului de lucru al fiecărui montator şi de performanţa acestuia.
Executarea montării propriu-zise a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice pe
amplasamente existente, conform instrucţiunilor tehnice de montaj după demontarea
tâmplăriei existente sau în goluri pentru tâmplărie la construcţii noi presupune
următoarele etape de lucru: poziţionare, aliniere, fixare, etanşare.
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Montatorul de tâmplărie va realiza verificarea stării tehnice a echipamentelor de
muncă (unelte manuale, unelte manuale acţionate electric, scule, dispozitive de
măsurare, scări, chingi fixare, stative s.a.m.d.), a materialelor necesare securizării şi
semnalizării zonei de risc specific stabilită pentru zonele de montaj, a tâmplăriei din
profil din aluminiu şi mase plastice, geam termoizolant, baghetă, feronerie în vederea
deplasării la sediul realizării montajului, va asigura încărcarea/descărcarea tâmplăriei
din profil din aluminiu şi mase plastice în vederea transportului la sediul
beneficiarului, va executa montarea propriu-zisă (poziţionare, aliniere, fixare,
etanşare) a tâmplăriei pe amplasamente existente, conform instrucţiunilor tehnice de
montaj (după demontarea tâmplăriei existente) sau în goluri pentru tâmplărie la
construcţii noi, asigurând degajarea amplasamentului montării tâmplăriei de scule,
materiale utilizate şi curăţenia locului de montaj, îşi îmbunătăţeşte permanent nivelul
de cunoştinţe profesionale, inclusiv legate de instrucţiuni proprii de securitate şi
sănătate în muncă, precum şi măsuri de prim-ajutor.
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Obiectivele protecţiei termice şi contra umezelii sunt de a asigura locatarului un
mediu agreabil din punct de vedere fizic şi psihic, de a proteja structura construcţiei
faţă de influenţele negative de ordin climatic şi utilitar, de a menţine la cote scăzute
consumul de energie şi implicit, emisiile de CO2 la încălzire şi răcire, iar pentru
protecţia fonică de a reduce totalitatea vibraţiilor şi oscilaţiilor mecanice ale mediului
înconjurător şi a crea condiţii de confort fonic clădirilor în care se încorporează
tâmplării de diferite tipuri.
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CAPITOLUL 14
DEPLASAREA ÎN VEDEREA EFECTUĂRII MONTAJELOR
Generalităţi
Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare temporară a
tâmplăriilor se vor executa numai sub conducerea şi supravegherea unui conducător,
instruit şi numit pentru operaţiile respective.
Montatorii care efectuează operaţiile de manipulare, descărcare-încărcare a
tâmplăriilor vor purta echipament individual de protecţie adecvat condiţiilor de lucru şi
particularităţilor materialelor respective.
Încărcarea tâmplăriilor şi materialelor în vehicule este permisă până la sarcina
maximă admisă şi se face astfel ca sarcina încărcăturii să fie uniform distribuită şi să
rămână stabilă în timpul transportului.

14.1 FACTORI DE RISC ÎNTÂLNIŢI
EFECTUĂRII MONTAJULUI

PE

PARCURSUL DEPLASĂRII

ÎN

VEDEREA

accidentul rutier provocat din diferite cauze pe timpul deplasării de la sediul
organizaţiei la sediul beneficiarilor;
alunecarea la coborârea din caroseria autovehiculului, fără să utilizeze scara
mobilă urcare/coborâre;
 căderea liberă de materiale, scule, obiecte, materiale de construcţie de la
nivele superioare, în caz de organizare eronată a operaţiunilor;
 conducerea cu viteză excesivă sau necorespunzătoare tipului de autovehicul
şi încărcăturii, viteza neadaptată la categoria de drum pe care circulă cu
autovehiculul;
 utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecţie
(mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie etanşi, bocanci de protecţie,
masca de protecţie de praf, antifoane, casca de protecţie, echipament
specific lucrului la înălţime);
 neverificarea fixării tâmplăriei contra căderii de pe stativul special, înainte de
plecarea în cursă.
DIN

INVENTARUL PROPRIU

AL

Aparate de măsură şi control
Verificarea prevede măsurarea şi compararea valorii obţinute cu cea prescrisă de
documentaţia tehnică a tâmplăriei care urmează a fi montată.
Măsurătorile care trebuie efectuate înainte de plecarea la sediul beneficiarului, cât şi
măsurătorile realizate la locul de montaj sunt utilizate pentru a furniza dovezi ale
conformităţii produsului cu cerinţele existente în documentaţia tehnică şi precizate de
către client.
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14.2 TIPURI DE MIJLOACE DE MUNCĂ
MONTATORULUI DE TÂMPLĂRIE
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Instrumentele de măsură şi control sunt verificate şi etalonate metrologic în
laboratoare autorizate, în vederea eliminării erorilor potenţiale din procesul de
montaj.
Scule şi dispozitive
Indiferent de nivelul de utilare al atelierului, datorită faptului că producţia implică
multă muncă manuală, sculele, dispozitivele şi alte dotări sunt indispensabile într-un
atelier de tâmplarie PVC, lipsa acestora făcând imposibilă desfăşurarea activităţii în
condiţii decente de calitate şi productivitate.
maşina de găurit (bormaşina) cu percuţie cu mandrină SDS - pentru
montaj la şantier;
 maşini de înşurubat;
 polizor unghiular cu diametru 230 mm, putere minimă 2000 W - pentru
demolări la şantier;
 bormaşina electrică cu mandrină până la 13mm - pentru lucrul în atelier;
 şurubelniţa electrică sau pneumatică;
 capete bit pentru şurubelniţă;
 freza biax, electrică sau pneumatică;
 ghilotina pentru feronerie, manuală sau pneumatică;
 polizor;
 fierăstrău pendular pentru debitarea panelului;
 pistoale de suflat aer comprimat;
 ventuze pentru transportul geamului;
 dălţi pentru lemn cu diferite lăţimi;
 burghie 3 - 12 mm;
 şurubelniţe;
 chei tubulare;
 chei imbus;
 boloboc (nivelă) normal sau electronic;
 rulete sau dispozitive de măsurare electronică;
 vinclu;
 raportor mare;
 compas mare;
 pistol pentru spumă;
 chingi;
 pistol pentru silicon;
 aparate pentru verificarea geamului Low-E.
Aparatele pentru măsurat umiditatea din interiorul încăperilor se folosesc cu
preponderenţă la locul montajului. Aparatele de măsură şi control vor fi depozitate în
locuri ferite de umezeală, de agenţi corozivi şi de praf, în mod special mijloacele de
măsură se păstrează în cutii de lemn şi se şterg cu o cârpă curată înainte de a fi
introduse în cutii.
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14.3 APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI
14.3.1 NORME GENERALE DE PROTECŢIE A MEDIULUI
Conformarea cu legile şi reglementările de mediu şi reducerea impactului de mediu
este responsabilitatea oricărei companii / societăţi din domeniul construcţiilor,
precum şi din alte domenii de activitate.
De aceea, este necesar ca toţi angajaţii să conştientizeze importanţa aplicării
normelor generale de protecţie a mediului.
Angajamentele de mediu asumate de companie / societate, precum angajamentul
pentru conformarea cu cerinţele legale şi evitarea incidentelor de mediu trebuie să fie
clar exprimate şi înţelese de către fiecare angajat (în cazul de faţă de confecţionerulmontator).
Una dintre ţintele ce trebuie atinse este dată de modul în care operaţiile de încărcare,
descărcare, transport, manipulare şi depozitare temporară a tâmplăriilor se
realizează de către muncitori, fără a fi produse incidente/accidente de mediu, precum
şi menţinerea controlului pe timpul desfăşurării întregului proces de montaj.
Angajaţii unei societăţi de construcţii trebuie să conştientizeze că orice tip de
activitate desfăşurată trebuie să implice riscuri minime pentru sănătatea şi siguranţa
populaţiei.
Astfel, toate activităţile asociate unei activităţi productive au impact asupra mediului,
acestea trebuie proiectate şi gestionate astfel încât să asigure o reducere rezonabilă
a riscului şi impactului negativ asupra mediului.
Aspectele de mediu sunt acele elemente ale activităţii unei companii, produse sau
servicii, care pot avea efecte potenţial benefice sau dăunătoare asupra mediului.
Acestea pot include utilizarea materiilor prime şi a energiei, gestionarea şi
reciclarea deşeurilor etc.
Prin definiţie, deşeul este orice substanţă, preparat sau orice obiect din
categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care
deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca.

O altă alternativă este reprezentată de tratarea deşeurilor la locul de generare (pe
amplasamentul pe care se realizează construcţia sau demolarea), mai ales în cazul
amplasamentelor mai mari.
14.3.2 TIPURI DE DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE MONTAJ
Din activitatea de dezmembrare a tâmplăriei rezultă deşeuri care trebuie valorificate
şi eliminate. Gestionarea deşeurilor, respectiv transportul şi depozitarea lor
temporară reprezintă o responsabilitate a montatorului de tâmplărie care execută
înlocuirea tâmplăriilor vechi în clădiri civile sau industriale.
Deşeurile rezultate din operaţiuni de degajare a amplasamentului sunt:
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Deşeurile din construcţii, demolări, demontări de tâmplării sunt stocate la locul de
generare. Apoi sunt transportate la depozitele de deşeuri ori la operatorii economici
care oferă servicii de tratare (recuperare resturi metalice, concasare beton şi
cărămizi).
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moloz, spărturi şi alicărie ( deşeu de beton, mortar de zidărie şi tencuială,
cărămidă, izolaţii din bca, spărturi de pardoseli şi şape, panouri izolante);
 deşeu metalic
 tâmplărie metalică;
 deşeuri materiale (sticlă, elemente din plastic, cartoane şi pânze bitumate,
textile, hârtie, uşi şi ferestre);
Categoria de deşeuri inerte provenite din demolări este alcătuită din materiale
precum beton, cărămizi, lemn, sticlă, materiale plastice, materiale de construcţii,
amestecuri de la construcţii şi demolări etc.
Tehnologia de realizare a demolărilor, demontărilor şi curăţeniei amplasamentului
cuprinde următoarele categorii de lucrări:
a. Desfacere învelitori, tâmplării, aticuri, elemente de finisaj;
b. Sortare şi depozitare materiale;
c. Transport.
Sortarea deşeurilor obţinute din demontarea tâmplăriei se va realiza la locul de
producere, de către montatori, iar depozitarea temporară va trebui realizată
împreună cu beneficiarul în recipienţi separaţi, alţii decât cei care constituie punctele
de precolectare a deşeurilor urbane sau pe domeniul public.
În ceea ce priveşte selecţia zonei unde vor fi stocate temporar deşeurile rezultate,
posibilităţile sunt următoarele:

 sticlă;
 metal;
 plastic;
 lemn;
 alte resturi de materiale de construcţii.
Transportul se efectuează în funcţie de cantităţile generate pe fiecare tip de deşeuri
cu mijloace manuale (saci, roabe, căruţuri, stivuitoare manuale) sau mecanizate
(remorci, autocontainiere).
La selectarea modului de transport al deşeurilor între sursa de generare şi facilitatea
pentru stocare temporară trebuie evitate soluţiile de transport al deşeurilor în condiţii
care ar putea duce la poluarea mediului prin împrăştierea deşeurilor; de aceea
trebuie luate măsuri pentru asigurarea stabilităţii acestora în mijloacele de transport.
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 în cazul activităţilor de construcţii: în planul organizării de şantier trebuie să
fie prevăzute zone de stocare a deşeurilor din construcţii; stocarea se poate
realiza în grămezi sau în containere metalice (în funcţie de cantităţile
generate).
 stocarea materialelor care pot fi reutilizate / reciclate se realizează într-o
zonă special desemnată, în containere metalice;
Se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se
asigure un container separat, şi anume:
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Principalele măsuri generale de protecţia muncii stabilite de legislaţia în vigoare,
aplicabile activităţilor de construcţii sunt valabile şi în cazul activităţii de stocare
temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări/înlocuiri de tâmplării.
Principalele posibile riscuri privind securitatea lucrătorilor implicaţi în activităţile de
stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări sunt
generate de:
 zgomotul şi vibraţiile generate de către utilaje/echipamente/scule automate în
cursul operaţiilor de demontare tâmplării şi de manipulare a deşeurilor;
 pulberile generate în cursul activităţilor de demontare a tâmplăriilor vechi şi
de manipulare a deşeurilor;
 lucrul la înălţime;
 manipularea maselor (posibila manipulare manuală a unor deşeuri de
dimensiuni mari ce sunt stocate).

PARTEA A

Vǎ rugǎm sa încercuiţi variantele corecte din cele existente pentru
fiecare enunţ prezentat!

Enunţ 1

Măsurătorile care trebuie efectuate înainte de plecarea la sediul
beneficiarului, cât si măsurătorile realizate la locul de montaj sunt
utilizate:

a

pentru a verifica corectitudinea efectuării măsurătorilor iniţiale;

b

pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele
existente în documentaţia tehnică şi precizate de către client;

c

pentru că sunt solicitate de către conducătorul locului de muncă.

Enunţ 2

Măsurarea umidităţii din interiorul încăperilor la locul de montaj se
execută cu:

a

dispozitive de măsurare electronică;

b

aparate pentru verificarea umidităţii;

c

detectoare cu leduri.

Enunţ 3

Care sunt uneltele cu ajutorul cărora se pot executa operaţiuni de
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GRILĂ DE EVALUARE
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găurire în montajul tâmplăriei?
a

bormaşina electrică cu mandrină;

b

freza biax, electrică sau pneumatică;

c

vinclu.

Enunţ 4

Cu ce unealtă/echipament se realizează demontarea unei tâmplării
vechi?

a

fierăstrău pendular pentru debitare;

b

polizor unghiular cu diametru 230 mm, putere minimă 2000 W;

c

boloboc (nivelă) normal sau electronic.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să completaţi spaţiile libere pentru fiecare enunţ prezentat!
Tehnologia de realizare a demolărilor, demontărilor şi curăţeniei
amplasamentului cuprinde următoarele categorii de lucrări:

Enunţ 5





___________________ tâmplării, aticuri, elemente de
finisaj;
Sortare şi ______________ materiale;
Transport.

Deşeurile rezultate din operaţiuni de degajare a amplasamentului
sunt:
Enunţ 6



Enunţ 7

PARTEA C

Enunţ 8

moloz, spărturi şi alicărie (deşeu de beton, mortar de
______________ şi tencuială, cărămidă, izolaţii din bca,
spărturi de pardoseli şi şape, panouri izolante;
deşeu metalic rezultat din structuri de rezistenţă,
______________ metalică;
deşeuri materiale (sticlă, elemente din plastic, cartoane şi
pânze bitumate, textile, hârtie, uşi şi ________________).

Încărcarea tâmplăriilor şi materialelor în vehicule este permisă până
la ________________ maximă admisă şi se face astfel ca sarcina
încărcăturii să fie uniform ______________________ şi să rămână
stabilă în timpul transportului.
Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!

Care sunt operaţiile care sunt realizate de montator în vederea
deplasării la locul montajului?
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.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Enunţ 9

Menţionaţi 3 factori de risc întâlniţi pe parcursul deplasării în vederea
efectuării montajului.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Enunţ 10

Menţionaţi tipurile de deşeuri rezultate din operaţiuni de degajare a
amplasamentului.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

RECAPITULARE
Pe parcursul deplasării către locul de efectuare a montajului, montatorii trebuie să fie
atenţi la felul în care vor realiza operaţiile de încărcare, descărcare, transport,
manipulare şi depozitare temporară a tâmplăriilor, activităţi care se vor derula sub
conducerea şi supravegherea unui conducător.
Există o serie de factori de risc întâlniţi în această etapă care pot fi: accidentul rutier,
alunecarea la coborârea din caroseria autovehiculului, căderea liberă de materiale,
scule, obiecte, materiale de construcţie, utilizarea necorespunzătoare a
echipamentului individual de protecţie, fixarea nepotrivită a tâmplăriei pe stativul
special din autovehicul.
Orice tip de activitate desfăşurată în zona construcţiilor/montajului tâmplăriei trebuie
să implice riscuri minime pentru sănătatea şi siguranţa populaţiei şi să aibă un impact
redus asupra mediului.

Sortarea deşeurilor obţinute din demontarea tâmplăriei se va realiza la locul de
producere, de către montatori, iar depozitarea temporară va trebui realizată
împreună cu beneficiarul în recipienţi separaţi, alţii decât cei care constituie punctele
de precolectare a deşeurilor urbane sau pe domeniul public.
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Aspectele de mediu sunt acele elemente ale activităţii unei companii, produse sau
servicii care pot avea efecte potenţial benefice sau dăunătoare asupra mediului şi
sunt determinate de modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de
montaj.
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CAPITOLUL 15
PREGĂTIREA LOCURILOR DE MONTAJ AL TÂMPLǍRIILOR
15.1 CERINŢE MINIME NECESARE PRIVIND PANOURILE
CONFORM PREVEDERILOR HG 971/2006

DE

SEMNALIZARE -

Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de
protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii,
angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul
de muncă şi să verifice existenţa acesteia.
Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate se referă la un obiect, o activitate sau
o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea
şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori
acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz.
Semnalul de interzicere presupune evitarea unui comportament care ar putea atrage
sau cauza un pericol, cel de avertizare indică potenţialul unui risc sau unui pericol;
cel de obligativitate indică adoptarea unui comportament specific; cel de salvare sau
de prim-ajutor este cel prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori
mijloacele de prim ajutor sau de salvare.
Panoul - semnal - prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui
simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este
asigurată prin iluminare de intensitate suficientă.
Pictograma este imaginea care descrie o situaţie sau indică un comportament
specific si este utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă.

15.2 DISPOZIŢII DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR
DISPOZIŢIE PENTRU LUCRĂRI TEMPORARE LA ÎNĂLŢIME

DE

MUNCĂ PUSE

LA

Trebuie să se acorde prioritate măsurilor de protecţie colectivă, în raport cu măsurile
de protecţie individuală.

Scările nu pot să fie utilizate ca posturi de lucru la înălţime, decât în condiţiile în care
utilizarea altor echipamente de muncă mai sigure nu se justifică, din cauza nivelului
redus de risc şi din cauza duratei scurte de utilizare sau a caracteristicilor existente
ale locului de muncă respectiv. Scările trebuie să fie amplasate astfel încât să se
asigure stabilitatea lor în timpul utilizării.
Dispoziţii specifice de utilizare a schelelor
Elementele de sprijin ale unei schele trebuie să fie protejate împotriva pericolului de
alunecare, fie prin fixarea pe suprafaţa de sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant
sau alt mijloc de eficacitate echivalentă.
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Lucrările temporare la înălţime pot să fie efectuate numai atunci când condiţiile
meteorologice nu periclitează securitatea şi sănătatea montatorilor.
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Planşeele unei schele trebuie să fie montate de astfel încât componentele să nu
poată să se deplaseze în cazul unei utilizări normale.
Schelele nu pot să fie montate, demontate sau modificate substanţial decât sub
supravegherea unor persoane competente care au fost instruite adecvat şi conform
operaţiilor avute în vedere, care se referă la riscurile specifice şi vizează în special:
înţelegerea planului de montare, demontare şi modificare;
securitatea în timpul montajului, demontajului şi modificării;
măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor;
măsurile de securitate în timpul schimbărilor meteorologice care ar putea
afecta negativ securitatea schelei;
condiţiile în materie de sarcini admise.
Lucrul la înălţime
Locul de muncă a fost dotat şi amenajat corespunzător astfel încât să prevină
căderea în gol a personalului şi a unor materiale aflate în procesul de montaj.
Prin „lucrul la înălţime” se înţelege activitatea desfăşurată la minim 2 m, măsurată
de la tălpile picioarelor montatorului până la sol.
Pentru locurile amplasate până la înălţimea de 2 m se consideră „lucrul la înălţime
mică”.
Pentru executarea lucrărilor la înălţime, trebuie să se ţină seama de următoarele trei
principii general - valabile şi obligatorii:

Toţi cei care lucrează în condiţiile lucrului la înălţime vor purta echipament individual
de protecţie, specific eliminării pericolului căderii in gol, cum ar fi:
centura de siguranţă;
frânghii de siguranţă (cabluri, lanţuri) cu o lungime maximă desfăşurată de 2
m;
cască de protecţie.
Grinzile, planele înclinate, podeţele etc. trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere
şi fixare sigură, fiind interzisă orice deplasare a lor în timpul lucrului.
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organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălţime, prin realizarea
tuturor condiţiilor de siguranţă, în funcţie de specificul locului de muncă,
pentru toată durata de desfăşurare a lucrării;
dotarea cu echipament individual de protecţie, în conformitate cu condiţiile
concrete ale locului de muncă, astfel încât să fie asigurată securitatea
executantului;
obligativitatea instruirii şi a utilizării dotărilor colective şi individuale,
corespuzătoare riscurilor locului de muncă şi a lucrărilor de montaj.
Lucrul la înălţime trebuie să se desfăşoare numai sub supravegherea conducătorului
locului de muncă. Înainte de începerea lucrului, persoana desemnată cu
supravegherea activităţii trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de
securitate necesare pentru prevenirea accidentării.
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Frânghiile de siguranţă (frânghii, cabluri, lanţuri) denumite şi mijloace de legătură
trebuie să aibă o lungime maximă desfăşurată de 2 m.
Utilizarea EIP este permisă numai prin prinderea sa sigură de un loc de ancorare ( fix
sau mobil).
Persoanele care coordonează, controlează şi îndrumă procesul de muncă vor purta
obligatoriu casca de protecţie, atunci când îşi desfăşoară activitatea în condiţiile
lucrului la înălţime. Purtarea centurilor de siguranţă este obligatorie, dacă măsurile
integrate de amenajare şi dotare a locurilor de muncă nu elimină pericolul căderii în
gol.
Montatorii care folosesc scările trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare
pentru evitarea alunecării.

15.3 REALIZAREA MĂSURĂTORII FINALE
Înainte ca tâmplăria (fereastră/uşă) să ajungă în stadiu finit, este necesară o
„postmăsurare“ în faza de şantier a pervazului, respectiv a golului ferestrei. Şi în faza
de montaj trebuie să existe asigurarea că golul din zid se potriveşte cu tâmplăria
realizată.
În acest scop, golul pentru fereastră va fi verificat de trei ori pe înălţime (stânga,
centru, dreapta) şi pe lăţime (sus, centru, jos).
Se verifică cu ajutorul riglei telescopice şi al nivelei cu bulă de aer dacă golul este
rectangular. O altă posibilitate de a verifica unghiularitatea este măsura fixă.
Pentru aceasta, cele două diagonale ale pervazului se măsoară si se compară între
ele. Dacă măsurile fixe sunt diferite, înseamnă că unghiul nu este 90°.
15.3.1 MĂSURAREA
Măsurarea golurilor sau a ferestrelor şi uşilor ce trebuie înlocuite este cea mai importantă operaţiune din procesul de montaj.

Dimensiunile care se iau în considerare la măsurare sunt înălţimea şi lăţimea golului.
De asemenea, se măsoară şi grosimea peretelui pentru a stabili dimensiunile
glafurilor şi a pervazelor exterioare.
La măsurare se au în vedere următoarele:


- se măsoară ambele înălţimi şi ambele lăţimi şi se ia în considerare cea
mai mică dintre ele;
 - se măsoară diagonalele golurilor pentru a verifica dacă colţurile sunt în
unghi de 90 de grade. În cazul în care diagonalele diferă, înseamnă ca
golul nu este dreptunghiular, lucru de care se ţine cont la stabilirea
dimensiunilor tâmplăriei.
Dimensiunile măsurate se notează pe o schiţă întocmită împreună cu clientul.
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O greşeală la acest nivel poate compromite ireversibil întreaga lucrare. Chiar şi în
cazul în care tâmplăria nouă se montează în goluri pregătite anterior, este necesară
efectuarea de măsurători la faţa locului deoarece pot apărea diferenţe între proiect şi
realitate.
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Eventualele adaosuri tehnologice sau dimensiunea profilelor de legătură se iau în
considerare în următoarea etapă, la proiectare. Tot acum se stabilesc, împreună cu
clientul, numărul şi tipul deschiderilor pe care le va avea tâmplăria, elementele de
feronerie ce urmează să fie folosite, precum şi tipul de geam termoizolant folosit.
Clientului i se vor prezenta în această etapă şi eventualele oferte de glafuri, plase
împotriva insectelor, jaluzele, rulouri etc.
La efectuarea măsurătorilor pentru ferestre/uşi se pot întâlni două situaţii:
a. Dacă ferestrele se montează în goluri pregătite anterior şi tencuite, se
măsoară lăţimea şi înălţimea golului şi se ţine cont de dimensiunea
rostului de montaj care, în funcţie de tipul profilului şi de materialele de
etanşare folosite, variază de la 10 la 30 mm. Această distanţă este
necesară pentru a da posibilitatea montatorului să împăneze fereastra
înainte de a o ancora, pentru a aplica un strat de spumă poliuretanică,
dar şi pentru a prelua eventualele dilataţii ale profilelor.
b. Dacă ferestrele se montează în locul altor ferestre vechi, se
demontează pervazele exterioare (dacă este posibil) şi se măsoară
golul pe suprafaţa exterioară a zidului exterior, apoi se dimensionează
fereastra în funcţie de golul din tencuială exterioară (adică
dimensionăm fereastra după spaletul exterior) în aşa fel încât tocul
ferestrei să nu se îngroape sub tencuială mai mult de 10 mm.
Se rezervă dimensiunile specifice rostului de montaj. Se anticipează eventuale goluri
sau neuniformităţi ale zidului sub tâmplăria veche prin ciocăniri sau, cu acordul
beneficiarului, prin găurirea fină a tocului şi măsurarea distanţei de la zid la toc.
a. Dacă uşa se execută cu prag din profil PVC, atunci se recomandă
îngroparea acestuia în pardoseală şi se ţine cont de aceasta la
măsurare. În mod obişnuit, tocul se îngroapă aproximativ 10 mm.
Pragul din profil PVC este recomandabil doar în situaţiile când nu se
circulă mult pe uşa respectivă şi când se doreşte o izolare termică şi
etanşare superioară (ex: uşi de balcon).
b. Dacă uşa se execută cu prag din aluminiu, atunci se ţine cont de
faptul că pragul se fixează la nivelul pardoselii. Trebuie să existe
întotdeauna informaţii de la constructor sau beneficiar asupra
eventualelor pardoseli (parchet, podele, gresie etc.) care vor fi
montate ulterior (grosimea lor, modul de montare), pentru a nu
impiedica funcţionarea uşilor. În ambele situaţii trebuie lăsat spaţiu
suficient pentru penele de montaj.
După efectuarea măsurătorilor, dimensiunile se introduc în softurile de ofertare şi
execuţie a tâmplăriei. Cel care face măsurătorile îşi asumă responsabilitatea pentru
exactitatea acestora.
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La efectuarea măsurătorilor pentru uşi se disting două situaţii:
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15.4 MǍSURI PENTRU PREVENIREA
ADUSE CLǍDIRILOR

SAU

MINIMIZAREA DETERIORĂRILOR

Aceste măsuri se impun a fi luate în momentul demontării tâmplăriei vechi, cât şi
după finalizarea montajului. Tâmplăria veche este dezmembrată cu grijă, fără a
provoca daune majore pereţilor, în caz contrar nu se mai asigură uniformitatea
rostului de montaj al elementelor noi de tâmplărie. Se recomandă ca în cazul
deteriorării considerabile a golului de montaj să se execute mai întâi lucrări de
refacere a zidăriei şi apoi să urmeze montajul. Nu se admit spărturi sau deteriorări
ale pereţilor sau grinzilor de rezistenţă în scopul măririi spaţiului de montaj, ca
urmare a greşelilor de măsurare. De asemenea, nu este permis ca rosturile de
montaj să fie mai mari decât cele prevăzute, ca urmare a execuţiei tâmplăriei la o
dimensiune mai mică. În acest caz, se recomandă utilizarea profilelor speciale de
umplere, utilizabile în toleranţele admise ale rosturilor de montaj.
Racordurile tencuielii şi îmbrăcămintea după montajul tâmplăriei
În faza de măsurare finală, însă cel mai târziu la montarea ferestrelor, starea
tencuielii se va verifica prin:
 Ciocănire (tencuială cu goluri);
 Răzuire (ruperea granulelor proeminente);
 Proba la zgâriere (rezistenţa tencuielii).
Denivelările din zona de montaj se recomandă a fi netezite cu mortar şi ciment
pentru asigurarea uniformităţii rosturilor din jurul ferestrelor şi o etanşare
corespunzătoare.
Trebuie respectate obligatoriu grupele de mortar de tencuit. Tencuiala din ipsos şi
altele similare nu sunt utilizate în exterior. Suportul tencuielii trebuie să fie stabil, fără
rugină sau praf, fără unsoare sau ulei şi să absoarbă uniform.
 suportul tencuielii trebuie să fie umezit temeinic în prealabil;
 se recomandă o grunduire cu material, ca punte de aderenţă între noua
tencuială şi zidăria sau tencuiala existente.
 tencuiala de reparare şi tencuiala originală trebuie să aibă un aspect cât mai
asemănător pe structura suprafeţei. Acest lucru depinde esenţial de grupa de
granulaţie a tencuielii.
 mortarul uzinat, proaspăt aplicat, trebuie să fie menţinut obligatoriu în stare
umedă în condiţii meteorologice de căldură, vânt sau vreme uscată, pentru a
se evita fisurile datorate contracţiei. Se va evita prelucrarea la temperaturi
situate sub +5°C.
Problematica racordului tencuielii
Tencuielile au rezistenţe relativ înalte la presiune, însă prezintă valori mici până la
foarţe mici pentru rezistenţa la întindere sau tracţiune asupra suprafeţei de aderenţă.
Tencuiala nu are voie să adere direct la ramele tâmplăriei, deoarece nu rezistă la
deformare împreună cu acestea. Pentru tencuială este permisă numai utilizarea
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Câteva reguli ce se impun la utilizarea tencuielilor de reparare (mortare uzinate):
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materialelor de hidroizolaţie care la dilatare de 25%, prezintă o tensiune mecanică ≤
0,2 N/mm2; în caz contrar, există pericolul de desprindere a tencuielii.
Recomandări:
 Utilizarea şipcilor de închidere a tencuielii în zonele interioară si exterioară,
cu impermeabilizarea finală a rostului;
 Utilizarea benzilor elastice şi a comprimatelor de etanşare;
 Proiectarea şi montarea tocurilor.

GRILĂ DE EVALUARE

Enunţ 1

Vǎ rugǎm sa încercuiti o singură variantă corectă din cele existente
pentru fiecare enunţ prezentat!
Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă este
prevăzută de angajator atunci când riscurile:

a

pot fi evitate prin mijloace tehnice de protecţie colectivă;

b

pot fi reduse suficient prin măsuri, metode sau procedee de organizare a
muncii;

c

apar, deşi sunt aplicate mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin
măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii.

Enunţ 2

Elementele de sprijin ale unei schele, necesară montării tâmplăriei,
trebuie să fie protejate împotriva pericolului de alunecare:

a

fie prin fixare pe suprafaţa de sprijin;

b

fie printr-un dispozitiv derapant sau alt mijloc de eficacitate echivalentă;

c

fie prin introducerea în pământ a schelei circa 30 cm pe suprafaţa de
sprijin.

Enunţ 3

Prin „lucrul la înălţime” se înţelege activitatea care se desfăşoară la o
înălţime măsurată de la tălpile picioarelor montatorului până la sol:

a

de minim 2 m;

b

de maxim 2 m;
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PARTEA A
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Enunţ 4

între minim 2 m şi maxim 12 m.
În cazul montajului unei uşi cu prag din profil PVC se recomandă
includerea/îngroparea tocului în pardoseală:

a

circa 10 mm;

b

între 10 -15 mm;

c

20 mm.

Enunţ 5

Una dintre regulile ce se impun la utilizarea tencuielilor de reparare sunt:

a

suportul tencuielii trebuie să fie umezit după aplicare;

b

se recomandă o grunduire cu material ca punte de aderenţă între noua
tencuială şi zidăria sau tencuiala existente;

c

tencuiala de reparare şi tencuiala originală trebuie aibă un aspect cât
mai diferit pe structura suprafeţei pereţilor clădirii.

PARTEA B

Enunţ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta
a – adevărat sau b - fals.
Execuţia unei uşi cu prag din aluminiu presupune fixarea la nivelul
pardoselii şi cunoaşterea grosimii, a modului de montare a acesteia,
pentru a permite funcţionarea uşilor.

a

Adevărat;

b

Fals.

Enunţ 7

Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate furnizează informaţii ori
cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă,
printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o
comunicare verbală sau un gest-semnal.

a

Adevărat;

b

Fals.

Enunţ 8

a

Marcarea metrică reprezintă trasarea unei linii la exact 1/2 m peste
suprafaţa pardoselii finite şi se proiectează în locurile de montaj cu
ajutorul nivelelor cu tub de cauciuc, al nivelmetrelor sau aparatelor cu
laser.
Adevărat;
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b

Enunţ 9

Fals.
Înainte ca tâmplăria (fereastră/uşă) să ajungă în stadiul finit, este
necesară o „postmăsurare“ în faza de şantier a pervazului respectiv al
ferestrei/uşii, astfel golul pentru fereastră va fi verificat de trei ori pe
înălţime (stânga, centru, dreapta) şi pe lăţime (sus, centru, jos).

a

Adevărat;

b

Fals.

Enunţ 10

Dacă ferestrele/uşile se montează în goluri pregătite anterior şi
tencuite, se măsoară lăţimea şi înălţimea golului şi se scad 8 mm pe
fiecare dimensiune, distanţa necesară pentru împănarea tâmplăriei
înainte de a o ancora şi pentru a aplica un strat de spumă
poliuretanică.

a

Adevărat;

b

Fals.

PARTEA C

Enunţ 11

Vǎ rugǎm să răspundeţi la următoarele întrebări!
Menţionaţi care este echipamentul individual în condiţiile lucrului la
înălţime specific eliminării pericolului căderii în gol!

.......................................................................................................................................
Enunţ 12

Cum se verifică starea tencuielii în faza de măsurare finală, cel mai
târziu la montarea ferestrelor?

.......................................................................................................................................

RECAPITULARE

Măsurile de protecţie colectivă în raport cu măsurile de protecţie individuală trebuie
să primeze.
Lucrările temporare la înălţime pot să fie efectuate numai atunci când condiţiile
meteorologice nu periclitează securitatea şi sănătatea montatorilor.
Pentru executarea lucrărilor la înălţime, trebuie să se ţină seama de următoarele trei
principii obligatorii: organizarea tehnologică a lucrărilor la înălţime, dotarea cu
echipament individual de protecţie, obligativitatea instruirii şi a utilizării dotărilor
colective şi individuale.
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Semnalizarea de securitate şi de sănătate furnizează informaţii ori cerinţe referitoare
la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un
semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz.
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Operaţia de măsurare a golului de montaj este foarte importantă, realizată eronat
poate compromite execuţia tâmplăriei, montajul şi performanţele ulterioare de izolare
termică şi fonică a tâmplăriei.
Măsurarea golului se realizează pe lăţime şi înălţime în 3 puncte distincte şi se alege
dimensiunea cea mai mică. Se rezervă spaţiu rostului de montaj, în funcţie de
materialele de etanşare utilizate şi de dilataţia profilelor.
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În faza de măsurare finală, cel mai târziu la montarea ferestrelor, starea tencuielii se
va verifica prin: ciocănire (tencuială cu goluri), răzuire (ruperea granulelor
proeminente), proba la zgâriere (rezistenţa tencuielii).
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CAPITOLUL 16
MONTAREA TÂMPLĂRIILOR
16.1 TIPURI DE VERIFICĂRI APLICATE ÎNAINTE DE MONTAJ
Înaintea realizării montajului se verifică dacă au fost livrate toate ferestrele şi uşile
conform “comenzii” (cantitate, configuraţie, dimensiuni, tip geam, culoare PVC,
accesorii), amplasarea ferestrelor şi uşilor, rosturile dintre toc şi construcţie, alte
informaţii stabilite în relaţia cu clientul.
Aspecte de lucru pe care un montator le ia în considerare înainte de montare:







Compararea cu releveul!
Sunt livrate toate ferestrele în mod corespunzător?
Este pregătită fereastra corectă la pervazul potrivit?
Este zidul pregătit pentru operaţia de preluare sau trebuie să fie ajustat?
Au fost respectate toleranţele stabilite de comun acord?
Au fost eliberate părţile de construcţie de către beneficiar?

16.2 CERINŢE SPECIFICE ÎN IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR DE MONTAJ
16.2.1 AMORTIZAREA SOLICITĂRILOR STATICE
Cerinţe impuse
Legea calităţii în construcţii prevede ca ferestrele să fie ancorate în corpul clădirii
astfel încât să nu fie periclitate viaţa şi sănătatea oamenilor şi să nu fie afectată
siguranţa publică.
Asupra ferestrelor sau uşilor cu ferestre se exercită următoarele forţe:

în planul ferestrei (de exemplu - greutatea proprie a părţii de clădire): în acest sens,
vor fi prevăzute calupuri de susţinere sau vor fi luate măsuri adecvate pentru
amortizarea acestor forţe. Fereastra în sine nu are voie să fie solicitată în nici un fel
de către construcţie, cu alte cuvinte, la stabilirea dimensiunilor ferestrei vor fi luate în
calcul mişcările din fereastră şi din corpul clădirii.
Prin operaţiunea de fixare, elementul de fereastră nu are voie să fie prins rigid în
construcţie. Pentru diferite mijloace de fixare, libertatea necesară de mişcare este
asigurată dacă distanţele dintre mijloacele de fixare şi colţurile ramei sunt suficiente,
iar în cazul elementelor mari de tâmplărie, configuraţia constructivă este astfel
divizată (articulată) să preia o parte din mişcări.
Mijloacele de fixare uzuale în construcţia de ferestre nu sunt de regulă adecvate
pentru amortizarea greutăţii proprii a ferestrei. De aceea, la montaj, elementele de
ferestre trebuie să fie sprijinite corespunzător (cu calupuri de susţinere). Acestea
însă trebuie să fie concepute astfel încât să nu împiedice lucrările ulterioare şi să nu
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vertical pe planul ferestrei (de exemplu-acţiunea vântului): acestea sunt transmise
în construcţie prin intermediul mijloacelor de fixare, cum ar fi eclise, dibluri, ancore şi
şuruburi.
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poată fi modificate sau înlăturate. Aceste considerente impun ca sistemul de
susţinere să fie pregătit şi executat cu multă atenţie.
Cerinţe impuse pereţilor cu ferestre
În cazul pereţilor cu ferestre, norma DIN 18056 impune întocmirea unui calcul static
verificabil pentru construcţie şi sistemul de fixare. Chiar dacă certificatul respectiv nu
este solicitat totdeauna de oficiile competente, acest lucru nu dispensează de
respectarea cerinţei normei DIN 18056.
Pereţii cu ferestre se definesc în conformitate cu DIN 18056 astfel:
suprafaţa A ≥ 9 m2
şi
latura cea mai mică este l ≥ 2 m.
Transmiterea forţelor perpendiculare pe planul ferestrei

Figura 11 - Distanţele dintre locurile de fixare pentru profile din plastic

Respectarea acestor distanţe împiedică deformarea ramelor de mascare prin
tensionări mecanice care pot duce, în cazuri extreme, la apariţia de fisuri în
rame.
La fixarea ferestrelor se vor avea în vedere indicaţiile furnizorului de sistem cu privire
la adâncimea minimă de înşurubare şi diametrul şi adâncimea găurii de prindere.
Pentru structurile de pereţi cu mai multe straturi, la fixarea directă cu ramele de
mascare, distanţa necesară faţă de marginea conformă cu indicaţiile producătorului
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Locurile de fixare trebuie să fie stabilite astfel încât să asigure o transmitere perfectă
în clădire a forţelor care apar. În cazul general, sunt valabile distanţele prevăzute în
imaginea de mai jos pentru locurile de fixare. În cazuri speciale, pot fi necesare
puncte suplimentare de fixare. La instalaţiile moderne pentru finisări, poziţia găurilor
pentru trecerea diblurilor din rame în zidărie este în mod frecvent marcată anterior.
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este de regulă insuficientă. În aceste cazuri, sunt necesare de cele mai multe ori
construcţii de susţinere cum ar fi colţare, tocuri etc.
La fixarea în partea exterioară a clădirii, se va avea în vedere obligatoriu distanţa
necesară faţă de margine a găurilor pentru dibluri. Ea este dependentă de materialul
de construcţie respectiv şi este indicată de producătorul diblurilor. Acelaşi lucru este
valabil şi pentru adâncimea de ancorare în perete.
La montarea ferestrelor de siguranţă, este necesară suplimentar realizarea unei
umpluturi posterioare, rezistentă la presiune între ramele de mascare şi corpul
clădirii. Umplutura posterioară se realizează în locurile punctelor de fixare şi în zona
punctelor de zăvorâre.
Dacă se utilizează tocuri încorporate, se va proceda în mod logic la fixarea între
corpul clădirii şi tocuri. Pot fi însă necesare şi intervale de distanţă mai mici ale
locurilor de fixare între tocuri şi fereastră. În toate cazurile, se vor respecta indicaţiile
producătorului tocurilor. Compensarea mişcărilor dintre fereastră şi tocuri este luată
în considerare constructiv la unele construcţii cu tocuri, astfel încât rosturile de record
dintre corpul clădirii şi tocuri sunt degrevate aproape complet de sarcina de preluare
a mişcărilor.
Mijloace de fixare
a. Dibluri
Sunt solicitate prin eforturi tangenţiale, de forfecare şi de încovoiere. De aceea,
posibilităţile de utilizare a diblurilor pentru rame sunt limitate, în special la sarcini
mari, din cauza distanţei necesare între perete şi rame cerută de rostul de montaj.
Se va respecta o dimensionare suficientă, conform indicaţiilor producătorilor.
Se recomandă diblurile cu manşon metalic de Ø8 până la Ø10 mm. Dacă acestea se
utilizează în partea orizontală inferioară a tocului, diblul trebuie să fie bine etanşat,
este foarte probabilă apariţia deteriorărilor cauzate de pătrunderea apei în falţul
tocului.

b. Şuruburi
Sunt şuruburi speciale care fixează ramele de mascare direct pe zidărie, fără dibluri.
Modul de lucru cu acestea este similar cu cel pentru diblurile normale pentru rame,
însă nu este nevoie de practicarea unor găuri atât de mari. Sarcinile pe elementele
de fixare a ramelor sunt similare cu cele de la diblurile pentru rame.
Modul de lucru şi dimensionarea sunt indicate de producător. Dacă acestea se
utilizează în partea orizontală inferioară a ramei de mascare, şurubul trebuie să fie
deosebit de bine etanşat în falţul pentru sticlă. În caz contrar, este foarte probabilă
apariţia deteriorărilor cauzate de pătrunderea apei.
Şuruburile de fixare a ramelor sunt adecvate pentru:
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Diblurile de rame sunt adecvate pentru beton, cărămizi pline, cărămizi pline din
calcar măcinat, cărămizi înalte alveolare, cărămizi alveolare din calcar măcinat,
bolţari cu goluri, blocuri de piatră ponce, beton poros, piatră naturală etc. Adâncimea
de fixare diferă pentru fiecare material, de la 30 mm în cazul betonului, la 60 mm în
cazul cărămizilor alveolare.
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Beton, cărămizi pline, cărămizi din calcar măcinat, cărămizi înalte cu goluri verticale
(minim 2 pereţi de căptuşire), piatră ponce, beton uşor etc. Adâncimea de înşurubare
este indicată de furnizorul de sistem în funcţie de tipul zidăriei şi a şuruburilor.
c. Ancora de zid
Ancorele de zid (numite şi eclise sau ancore de fixare) sunt relativ elastice la
încovoiere. În acest fel, se asigură o bună preluare a mişcărilor longitudinale a
materialelor ramei. Ancorele de zid pot prelua numai forţe perpendiculare pe planul
ferestrei.
În general, sunt livrate de furnizorul de profile, clipsarea cu profilul de toc trebuie să
fie exactă. Sunt adecvate cazurilor când distanţa de la marginea zidului la ramă este
prea mică în utilizarea diblurilor sau etanşarea diblurilor în falţul tocului nu este
asigurată.
Elementele pentru ancorare cum ar fi cornierul sau ţevile din oţel pot prelua sarcini
mari. Ele îşi găsesc utilitatea la construcţiile de faţade şi în alte situaţii în care apar
solicitări înalte. Solicitările la tracţiune şi la forfecare se calculează static.
Transmiterea forţelor în planul ferestrei
Transmiterea forţelor în planul ferestrei se realizează prin calupuri de susţinere sau,
în cazul pereţilor cu structură din mai multe straturi, la care elementul de fereastră se
află în zona izolaţiei, prin colţare metalice sau console.
Aceste calupuri sau alte elemente constructive vor fi dispuse astfel încât să fie
împiedicată tensionarea mecanică la încastrarea ramei. Modificările de lungime ale
profilelor ramelor de mascare nu trebuie să fie împiedicate, pentru a evita
deteriorările.
Calupurile de susţinere ale elementului de fereastră în golul din zid vor fi poziţionate
ţinând cont de operaţia de montare a geamurilor în ramele ferestrei, întrucât şi acolo
trebuie să se evite încastrarea tensionată a sticlei în rame.
Toleranţele la montajul ferestrelor

Până la lungimi ale elementului de 3 m, abaterea dimensională perpendiculară şi
orizontală are voie să atingă +/- 1,5 mm pe fiecare metru, însă nu mai mult de 3 mm
în total. Această valoare corespunde toleranţei dimensionale a unei nivele cu bulă de
aer.
Funcţionalitatea şi aspectul nu au voie să fie influenţate negativ.
16.2.2 CERINŢE TEHNICE PRIVIND POZIŢIONAREA ŞI PRINDEREA TÂMPLĂRIEI
Aşezarea şi fixarea
Se recomandă ca înainte de calare să se facă următoarele verificări :
 Este garantată lăţimea minimă a rosturilor?
 Există loc pentru calupurile de susţinere şi distanţiere?
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Elementul de fereastră trebuie să fie montat cu reglare orizontală, perpendiculară şi
în plan, luându-se însă în calcul toleranţa nivelei cu bulă de aer.
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 Este amplasată fereastra pe poziţia recomandată şi verificată la boloboc pe
cele 3 direcţii?
 În cazul unor rosturi prea mari care necesită umpluturi pe partea din spate,
se solicită acordul beneficiarului.
Dacă lăţimea minimă a rosturilor nu este asigurată pe tot perimetrul, nu trebuie
să se înceapă montarea.
Montarea calupurilor
La calarea tâmplăriei este util să se răspundă mai întâi la următoarele întrebări :
 Care este tipul de fereastră? (funcţii: basculantă, rotobasculantă, uşă
glisantă)
 Unde trebuie să fie aşezate calupurile?
 Este asigurat spaţiu suficient pentru etanşare?
 Se recomandă combinarea calupurilor?
 Sunt disponibile pene ajutătoare de fixare ?
Forţele care acţionează asupra ferestrei în planul acesteia trebuie să fie transmise în
construcţie prin intermediul calupurilor de susţinere. Acestea trebuie să fie supuse
numai la forţe de presare.
Diblurile, eclisele şi alte elemente similare nu sunt suficiente pentru
amortizarea solicitărilor.
Se va acorda atenţie obţinerii unei rigidităţi suficiente la încovoiere a profilelor
ramelor de mascare şi dispunerii corecte a calupurilor de susţinere în zona colţurilor
ramelor, a stâlpilor şi a zăvoarelor.
Calupurile de susţinere utilizate pot fi de exemplu calupuri comerciale uzuale pentru
montarea geamurilor, pene din lemn de esenţă tare, sau plăcuţe din materiale care
nu putrezesc. Penele folosite la montaj ca mijloace ajutătoare de fixare vor fi
înlăturate întotdeauna după faza de fixare.
Calupurile de susţinere şi distanţierele vor fi dispuse astfel încât dilatarea
termică a profilelor să nu fie împiedicată.
Operaţii şi mijloace mecanice de fixare
 se stabilesc distanţele dintre locurile de fixare;
 se aleg diblurile, şuruburile, eclisele, piesele de ancorare aferente sistemului,
apte pentru zidăria respectivă (eventual dibluri speciale în cazul zidurilor din
bolţari sau betonului poros);
 se asigură sistemul de fixare pe tot perimetrul, inclusiv în cazul construcţiilor
cu roletă (eventual prin construcţii speciale).
Toate piesele de fixare trebuie să fie cel puţin protejate la coroziune. În incintele cu
umiditate se vor utiliza mijloace de fixare în oţel inox.
La dimensionare se vor lua în calcul sarcinile proprii, cum ar fi greutăţile elementelor
şi sarcinile suplimentare, precum şi sarcinile dinamice, cum ar fi acţiunea vântului şi
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Înainte de fixare
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alte sarcini suplimentare (greutatea persoanelor pe fereastră, şocurile de solicitare la
deschidere şi închidere).
La Fixare
Fixarea trebuie să fie realizată mecanic.
Folosirea de materiale spongioase, adezivi sau altele similare nu este admisă la
fixarea ferestrelor.

Figura 12 - Ilustrarea operaţiei de fixare

Mijloacele de fixare utilizate la montajul ferestrelor şi uşilor sunt solicitate
predominant de forţe transversale. La acest tip de solicitare, simpla cedare a oţelului
(rupere prin forfecare) este de regulă improbabilă.
Întrucât deplasarea cu mijlocul de fixare are loc pe direcţia sarcinii spre o margine a
părţii de clădire, fenomenul cel mai probabil va fi spargerea betonului la muchiile
pervazului ferestrei, în cazul în care nu sunt respectate distanţele necesare faţă de
margini.
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 se execută găurile corect, nu se lucrează cu percutoare (cu excepţia
betonului);
 la diblurile pentru rame, se utilizează burghie prelungite;
 se utilizează cornier din PVC pentru protecţia muchiilor;
 la cărămizile alveolare, se perforează în rostul cu mortar (partea de fixare de
jos);
 se are în vedere capacitatea portantă şi lungimea diblurilor;
 se utilizează şuruburi, piese de ancorare, eclise etc. potrivite pentru sistemul
de dibluri;
 se curăţă prin suflare găurile;
 este important să se respecte distanţele faţă de margini şi dintre axe indicate
de producători, în funcţie de materialul de construcţie. În acest fel, sunt
asigurate condiţiile de transmitere a sarcinilor necesare prin intermediul
mijloacelor de fixare, precum şi de împiedicare a formării de crăpături şi
fisuri.
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Şuruburile sunt strânse uniform şi fără tensionare în raport cu ramele.
Se utilizează pistoale de găurit şi înşurubat şi ciocane percutoare cu limitator de
cuplu.
Se va urmări combinarea calupurilor de susţinere cu elementele de fixare.
Nu se recomandă să fie bătute cuie, nici chiar în variantă specială, deoarece nu se
poate asigura o aşezare controlată.
După fixare, se procedează în felul următor:
 Este poziţia ferestrei orizontală, perpendiculară şi aliniată (toleranţele la
montajul ferestrei)?
 Sunt fixate toate diblurile?
 Se îndepărtează toate penele ajutătoare de orientare şi fixare?
 Se curăţă rosturile (se îndepărtează resturile de la găurire), se repară
rosturile dacă este necesar;
 Se verifică funcţional fereastra.
Penele de lemn folosite la orientarea ferestrei nu sunt calupuri de susţinere şi trebuie
să fie îndepărtate după fixarea ferestrei.
Folia de protecţie de pe profile trebuie să fie dezlipită cel mai târziu după montaj.
La un moment ulterior, este posibil ca ea să nu mai poată fi îndepărtată fără a lăsa
resturi.
16.2.3 MĂSURI DE ETANŞARE ÎN ZONA COLŢURILOR
 Se verifică dacă dimensiunile rostului sunt corecte: lăţimea, adâncimea,
flancurile!
 Sunt curate suprafeţele de aderenţă?
 Sunt necesare alte lucrări pregătitoare?
 Sunt probleme în montarea calupurilor sau materialului izolant?
 Este sistemul de etanşare compatibil în sine şi adecvat?
 Corespund materialele de hidroizolaţie cerinţelor impuse?
 Este garantată compatibilitatea în raport cu ramele şi cu zidăria prin alegerea
sistemului de materiale de hidroizolaţie (grund, material de izolaţie, glet)?
 Există suprafeţe de aderenţă critice (pietre naturale, zidărie aparentă
hidrofobă, tencuială)?
Materiale de etanşare
Regulă empirică: grosimea materialului de hidroizolaţie corespunde cu
jumătate din lăţimea rostului.
Materialele de hidroizolaţie pe bază de silicon sunt în momentul de faţă materialele
de etanşare cu cea mai frecventă utilizare.
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Înainte de etanşare
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Materialele siliconice neutre de îmbinare se disting prin multitudinea de posibilităţi
aplicative. Acest sistem de îmbinare prezintă o capacitate suficientă de aderenţă
chiar şi pe beton sau piatră naturală, respectiv pe alte materiale de construcţie
alcaline.Trebuie să se aibă în vedere însă că este necesară aplicarea unui strat de
grund pentru aceste materiale poroase.
Materialele siliconice alcaline de îmbinare au proprietăţi de aderenţă deosebit de
bune pe suporturi stabilizate cu ciment, de asemenea alcaline, precum şi pe cele mai
multe mase plastice uzuale în construcţii.
Materialele siliconice acide de îmbinare prezintă proprietăţi optime de aderenţă pe
sticlă şi suprafeţe smălţuite, precum şi pe cele mai multe metale. În cazul metalelor
neferoase, din cauza pericolului de coroziune, se va renunţa la utilizarea acestor
sisteme de îmbinare.
Capacitatea de dilatare a materialelor siliconice de hidroizolaţie trebuie să însumeze
minim 25%.
Cu creşterea dilatării, cresc şi tensiunile de întindere din materialul de hidroizolaţie,
care se transmit pe suprafeţele de aderenţă. Ca urmare, acestea trebuie să prezinte
o foarte bună capacitate de întindere.
O aplicare directă a materialelor siliconice de hidroizolaţie pe suprafeţele de
tencuială influenţează negativ încheierea etanşă definitivă a rostului, din cauza
capacităţii mici de întindere a tencuielii.
De regulă, urmarea este desprinderea tencuielii. Rostul va deveni neetanş.
Dacă totuşi are loc aplicarea direct pe tencuială, trebuie să se realizeze o armonizare
foarte precisă între capacitatea de dilatare, rezistenţa la întinderea transversală şi
caracteristicile de aderenţă.
Indicaţii privind varianta de execuţie la utilizarea materialelor elastice de
hidroizolaţie:

 Lipirea suprafeţelor limitrofe ale flancurilor rostului;
 Injectarea materialului de etanşare perpendicular pe rost;
 Întinderea cu un lemn rotund sau un şpaclu special;
 Gletuirea cu glet;
 Îndepărtarea benzilor adezive.
Materialele elastice de hidroizolaţie trebuie să fie depozitate la temperaturi între 10°C
şi 18°C, iar la temperaturi sub +5°C nu au voie să fie prelucrate.
Din cauza rosturilor dimensionate prea îngust, executarea de lucrări cu aderenţă pe
trei flancuri şi a rosturilor triunghiulare este permisă numai dacă acestea nu pot fi
evitate. Prin dispunerea materialului de umplutură în vârful triunghiului, trebuie să fie
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Aplicarea liniei materialului de umplutură; aceasta trebuie să aibă formă celulară
închisă, nu are voie să absoarbă apă sau să fie deteriorată la introducere; cu linia de
umplutură este definită adâncimea rostului şi, implicit, grosimea materialului de
hidroizolaţie; (dacă în planul liniei materialului de umplutură se află calupuri, acestea
trebuie să fie prevăzute cu un strat separator faţă de materialul de hidroizolaţie);
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asigurate condiţiile ca suprafeţele de aderenţă să nu se întâlnească în adâncimea
rostului. Pentru ca acesta să nu cadă în afară din colţul rostului, el trebuie să fie fixat
pe construcţie sub forma punctelor cu materialul de hidroizolaţie prevăzut, la distanţe
mai mari.
Benzile de etanşare
Etanşarea cu benzi de etanşare
Benzile de etanşare elastice şi precomprimate acţionează fizic prin forţă de
presare pe flancurile rostului. Din motive de protecţie contra umezelii, este permisă
utilizarea numai a benzilor de etanşare impregnate.
Etanşeitatea la ploaie torenţială şi impermeabilitatea la vânt depind de gradul de
compresie al benzilor (ca şi capacitatea de izolaţie acustică).
Gradul de compresie va fi stabilit de comun acord cu producătorul; el măsoară de
regulă 20%. Lăţimea rostului şi grosimea benzii vor fi puse în concordanţă reciprocă,
pentru îndeplinirea cerinţelor de mai sus.
Posibilităţi aplicative speciale
Etanşarea rosturilor cu mortar la zidăria aparentă - la denivelări mari, între 3 – 5 mm,
este necesară tratarea prealabilă a rosturilor de reazem;
În zona joncţiunii cu tencuială, benzile de etanşare prezintă un efect durabil de
etanşare, fără desprinderi din tencuială.
Utilizate în combinaţie cu şipci de etanşare, este asigurată o etanşare rapidă,
durabilă şi cu capacitate de difuzie a vaporilor.
 Condiţia necesară este ca rosturile să fie curate şi, pe cât posibil, fără praf;
de asemenea, flancurile rostului să fie netede pe tot perimetrul;
 Benzile de etanşare trebuie să fie aplicate la temperaturi între 10°C şi 18°C;
 Timpul lor de aşezare, adică durata până când sunt „crescute“ în rost,
depinde esenţial de temperatura ambiantă;
 Se taie cu precizie cât mai mare în unghi drept locurile de îmbinare;
 Se repartizează uniform rezervele de dilatare (1 cm de adaos pe fiecare 1
m);
 Se presează cu şpaclul şi se desprind treptat (200 mm) fâşiile de acoperire;
 Nu se comprimă benzile peste gradul de comprimare prestabilit; în caz
contrar, este posibilă ieşirea materialului de impregnare;
 Rolele începute vor fi închise din nou după terminarea lucrului.
Fâşiile de hidroizolaţie
Fâşiile de hidroizolaţie permit o etanşare care are simultan următoarele capacităţi:
 compensarea superficială a mişcărilor părţilor de clădire;
 barieră contra intemperiilor;
 protecţie permanentă contra apei fără presiune.
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Indicaţii privind aplicarea benzilor de etanşare
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Acestea se pot obţine cu ajutorul foliilor grele din poliizobutilenă sau materiale
similare.
Fâşiile de hidroizolaţie joacă un rol foarte important în zona inferioară de joncţiune,
la zidăriile cu structură din mai multe straturi, care au izolaţie în zona centrală,
precum şi la configurarea pragurilor.
Indicaţii practice
O atenţie deosebită trebuie să se acorde la proiectarea cu precizie a configuraţiei
colţurilor. În practică, aici trebuie să fie executate lipituri sau suduri de formă
concavă.
În zonele în care trebuie să fie asigurat un contact ferm, etanş şi durabil, se va monta
o siguranţă mecanică.
Rezistenţa acestor materiale la difuzia vaporilor este atât de mare, încât ele pot fi
considerate bariere pentru vapori.
Vor fi întreprinse obligatoriu măsuri adecvate pentru egalizarea presiunii vaporilor,
adică se vor practica deschizături spre partea externă, iar realizarea acestora va fi
supravegheată (în caz contrar, pot să apară deteriorări ale clădirii datorate
condensului).
16.2.4 CERINŢE TEHNICE PRIVIND IZOLAŢIA
Generalităţi
Izolaţia este o necesitate impusă de fizica construcţiilor.
Introducerea corectă a unui strat de izolaţie termică în rost are ca efect creşterea
temperaturii pe suprafaţa spaţiului interior în această zonă şi diminuează astfel
pericolul de formare a apei de condens, precum şi posibila formare a mucegaiului.
Rezultă de aici că, din considerente tehnice referitoare la umezeală şi termoizolaţie,
rostul trebuie să fie umplut pe tot perimetrul.
Umplerea rostului dintre ramele de mascare şi perete nu este echivalentă cu
etanşarea contra umidităţii. Izolaţia nu reprezintă de regulă un racord etanş la aer şi
la ploaie torenţială.

Se va încerca suplimentar realizarea unei umpluturi cât mai saturate posibil,
din considerente de etanşeitate şi de fonoizolaţie.
Alegerea şi proprietăţile materialelor etanşante
Sunt adecvate ca material izolant:





Materiale spumante de umplutură;
Vată minerală, vată de sticlă, vată de sticlă superfină;
Benzi izolatoare autoadezive (cerinţă: acestea trebuie să fie impregnate
hidrofug);
Plută torcretată.
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Dacă izolaţia termică lipseşte, deteriorările cauzate de apa de condens şi
formarea mucegaiului sunt foarte probabile, chiar în condiţiile unei bune
etanşări.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Materialele spumante de umplutură nu au voie să prezinte activitate chimică
ulterioară. Ele trebuie să fie compatibile cu materialul ramelor şi cu materialul de
izolaţie.
Materialele spumante nu trebuie să emane substanţe toxice; adaosurile de amestec
cu conţinut de bitum nu sunt admise. Din punct de vedere ecologic, se vor utiliza
numai materiale spumante care nu afectează mediul.
La utilizarea materialelor spumante de umplutură, sunt preferabile
bicomponente, datorită faptului că prezintă un proces de expandare controlată.

cele

Materialele spumante monocomponente reacţionează cu umiditatea din aer şi sunt
adecvate numai pentru rosturile de maxim 3 cm.
Suprafeţele de aderenţă pentru următoarele materiale de hidroizolaţie nu trebuie să
fie acoperite de spuma în curs de expandare.
Materialele spumante de umplutură au rol exclusiv de izolaţie, nu şi de fixare!
Indicaţii practice:
 Înainte de introducere, se va curăţa rostul de materialul desprins şi de praf.
 La utilizarea de materiale spumante, rostul trebuie să fie umezit, dacă este
cazul. Nu se aplică materiale spumante la temperaturi ale părţii de clădire
sub valoare de + 5°C. Temperatura ideală este între 20°C si 25°C. Se vor
evita temperaturile prea înalte sau prea scăzute. La aplicarea materialului
spumant, se va avea în vedere cantitatea pentru umplutură.
 Materialele izolatoare din fibre minerale trebuie să fie îndesate foarte etanş.
La alegerea acestora, se va avea în vedere, printre altele, densitatea
volumetrică.
Aplicarea de materiale spumante nu trebuie să permită deformarea ramelor, ca
urmare a reacţiilor secundare ulterioare.
La introducerea oricărui material izolant, se va avea în vedere ca rostul să
rămână liber pe toată lăţimea şi adâncimea necesare la etanşare.

16.3 PROCEDURI DE MONTAJ – FEREASTRĂ/UŞĂ







verificarea planeităţii şi uniformităţii zidăriei, eventuale lucrări de nivelare,
umplerea golurilor şi îndepărtarea rugozităţi;
asigurarea rostului de montaj corespunzător prin compararea
dimensiunilor golului cu cele ale tâmplăriei;
poziţionarea elementului de tâmplărie în raport cu tipul zidului, cu sau fără
izolaţie exterioară;
la calarea tocurilor prin amplasarea calupurilor portante şi distanţiere se
pot utiliza pene din lemn ajutătoare pentru o mai bună fixare a ramelor;
verificarea la boloboc pe înălţime, lăţime şi în planul ferestrei;
pregăurirea tocurilor şi a zidăriei în punctele de fixare stabilite, folosind
burghie de găurire adecvate materialului ramelor şi tipului de zidărie.
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Etape ale montajului
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fixarea tocurilor în zidărie prin intermediului şuruburilor, diblurilor sau
ancorelor;
aplicarea geamurilor în cazul în care această operaţie a fost programată
la locul montajului şi nu în faza de execuţie a tâmplăriei;

Figura 13 - Tip de ferestră oscilobasculantă



verificarea funcţională a ferestrei: se execută reglajele finale ale feroneriei
ce asigură deschiderea şi închiderea corespunzătoare;
 curăţarea rostului de montaj de rezidurile provenite de la operaţia de
găurire şi prindere, îndepărtarea penelor de fixare ajutătoare;
 etanşarea rostului de montaj prin injectarea spumei de etanşare şi după
caz, a benzilor precomprimate sau a altor tipuri de materiale de etanşare;
 aplicarea profilelor de umplere şi mascare în cazul rosturilor de montaj
supradimensionate;
 refacerea zidăriei în zona de montaj la interior şi exterior, precum şi
îndepărtarea foliei de protecţie a profilelor.
Operaţii de montaj - Calarea

 Calele să fie confecţionate dintr-un material necasant şi cu capacităţi
portante;
 Poziţionarea calelor să nu influenţeze nepermis dilatarea elementului;
 Calele trebuie să rămână în rosturile construcţiei pentru a asigura o preluare
durabilă a sarcinilor;
 La elementele poziţionate în exteriorul planului construcţiei, acestea trebuie
prinse prin console sau colţare stabilite.
Pentru asigurarea unei temperaturi optime în zona rostului de montaj, poziţia
ferestrei se alege la mijlocul zidului, la construcţii cu pereţi exteriori într-un singur
strat; la construcţii cu pereţi în mai multe straturi, fereastra se va monta cel mai
avantajos în zona de izolare. Cu cât fereastra este poziţionată mai spre interior, cu
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Pentru montarea corectă a ferestrei sau uşii, tocurile trebuie calate corect cu cale
portante.Trebuie ţinut cont de următoarele aspecte:
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atât creşte riscul de formare a condensului la interior, ca urmare a variaţiei de
temperatură în zona rostului.
Fixarea
La fixarea tocurilor trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
Sarcinile de forfecare;
Distanţa maximă între toc şi spalet;
Adâncimea minimă de pătrundere a diblurilor;
Poziţionarea diblurilor;
Diametrul şi adâncimea găurii.
Nu este permisă asamblarea filetată rigidă a mai multor elemente de tâmplărie. De
exemplu, o uşă de balcon şi o fereastră se îmbină prin profile de cuplare capabile să
preia dilatările ulterioare, precum şi mişcările din construcţie. Dacă se realizează
cuplări orizontale sau verticale de elemente, se va avea în vedere ca joncţiunile
(locurile de contact ale cuplajelor) să se potrivească, să fie etanşe la apă şi ploaie.
Reglajele finale ale tâmplăriei se fac după operaţia de fixare şi înainte de etanşare.
La fixarea tocului în partea inferioară se recomandă folosirea unei soluţii care să nu
deschidă camera armăturii în partea dinspre falţ.
Profilele adiţionale, racordurile la glafuri, supraînălţările se vor prinde cu şuruburi de
profilele de bază.
În cazul în care ferestrele se montează cu cutie de rulouri, fixarea în partea
superioară a elementului este problematică, indiferent de tipul de cutie (cutie ataşată
sau cutie existentă în construcţie). Astfel, este nevoie de o verificare de rezistenţă
(statică).
La verificarea statică, tocul superior se va considera ca o grindă cu încărcare pe o
latură.

La folosirea profilelor de supraînălţare de peste 60 mm, se recomandă fixarea
suplimentară cu corniere.
Etanşarea
La operaţiunea de montaj se va urmări ca materialele de izolare folosite să rămână
uscate, pentru a-şi putea îndeplini funcţia de izolare. Spumele de montaj prin întărire,
dezvoltă o anumită presiune care acţionează asupra tâmplăriei.
Profilele suplimentare deschise în planul tâmplăriei, se vor închide la partea
interioară.
Trebuie avută grijă în mod deosebit la cutiile de rulouri montate pe tâmplărie la care
pot apărea în zona capetelor deformaţii cauzate de spumă întărită.
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Pentru transmiterea corectă a încărcărilor din tâmplărie spre corpul construcţiei,
rigidizările suplimentare şi profilele de cuplaj folosite trebuie să fie fixate de corpul
construcţiei. Fixarea lor trebuie făcută în aşa fel încât să nu fie încastrate, ci prin
aplicarea unui reazem fix şi a unui reazem mobil.
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După introducerea materialului etanşant spumant se interzice manevrarea ferestrei
pentru un interval de câteva ore, necesare încheierii procesului de expandare a
spumei etanşante şi implicit a umplerii tuturor golurilor din rostul de montaj.
Montajul tâmplăriei fără geam termoizolator încorporat
Geamul termoizolator poate fi aplicat în hala de producţie sau la locul montajului
tâmplăriei, respectând operaţiile tehnologice de calare a geamului şi fixarea acestuia
prin intermediul baghetelor de geam.
Aplicarea geamului la locul de montaj se realizează după cum urmează:
 După operaţia de calare şi fixare a ramelor în zid se fixează cerceveaua în
balamale şi în poziţia închisă se introduc în partea inferioară pene de fixare
de aproximativ 12 mm în falţul dintre toc şi cercevea.
 Urmează aplicarea în falţul geamului a calelor portante şi distanţiere pe
poziţiile prestabilite în funcţie de tipul deschiderii. Se acordă atenţie
poziţionării calelor, astfel încât să nu se optureze orificiile de drenaj.
 Se introduce geamul în rama cercevelei şi se fixează cu ajutorul baghetelor.
În cazul profilelor din PVC se introduc mai intâi baghetele mai scurte şi apoi
cele mai lungi, prin lovire cu un ciocan din plastic de la centru către
extremităţi. La profilele din Al se introduc mai întâi baghetele mai lungi
urmate de clipsarea garniturii de etanşare geam – baghetă.
 După fixarea geamului, se scot penele de fixare dintre toc şi cercevea şi se
verifică funcţionalitatea ferestrei.

GRILĂ DE EVALUARE

Enunţ 1

Vǎ rugǎm să încercuiţi 2 variante corecte din cele existente pentru
fiecare enunţ prezentat!
Asupra ferestrelor sau uşilor cu ferestre se exercită următoarele forţe
care se transmit în construcţie prin intermediul mijloacelor de fixare:

a

vertical pe planul ferestrei, manifestată prin acţiunea vântului;

b

longitudinal, prin mişcările din fereastră şi din corpul clădirii;

c

în planul ferestrei, respectiv greutatea proprie a părţii de clădire.

Enunţ 2

Diblurile pentru rame au posibilităţi de utilizare limitate din următoarele
cauze:
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PARTEA A
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a

sunt solicitate prin eforturi tangenţiale, de forfecare şi de încovoiere în
cazul montajului unor tâmplării de dimensiuni mari;

b

pentru sarcini/tâmplării cu dimensiuni mici, din cauza distanţei de
respectat, necesare între perete şi rame.

c

din cauza nerespectării unei dimensionări necesare, conform indicaţiilor
producătorilor.

Enunţ 3

Ancorele de zid denumite şi eclise sau ancore de fixare au următoarele
caracteristici:

a

sunt relativ elastice la încovoiere;

b

pot prelua forţe determinate numai de tâmplării cu dimensiuni mici;

c

îşi găsesc utilitatea la construcţiile de faţade şi în alte situaţii în care
apar solicitări înalte.
Verificările care se execută de către montator înainte de etanşare sunt:

a

corectitudinea dimensiunilor rostului: lăţimea, adâncimea, flancurile;

b

dacă există probleme în montarea calupurilor sau materialului izolant;

c

sistemul de materiale de hidroizolaţie necesită pregătiri speciale.

Enunţ 5

Pentru montarea corectă a ferestrei sau a uşii, tocurile trebuie calate
corect cu cale portante.Trebuie ţinut cont de următoarele aspecte:

a

calele să fie confecţionate dintr-un material casant;

b

materialul calelor trebuie să aibă capacităţi portante;

c

calele trebuie să rămână în rosturile construcţiei pentru a asigura o
preluare durabilă a sarcinilor.

PARTEA B

Enunţ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta a –
adevărat sau b - fals.
Montarea calupurilor se realizează diferenţiat în funcţie de tipul ferestrei, de modul de aşezare a lor, de asigurare a unui spaţiu suficient
pentru etanşare şi de posibilitatea combinării lor.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 7

Există o regulă empirică care exprimă faptul că grosimea materialului de
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Enunţ 4
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hidroizolaţie corespunde cu 2/3 din lăţimea rostului.
a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 8

Forţele care acţionează asupra ferestrei în planul acesteia trebuie să fie
transmise în construcţie prin intermediul calupurilor de susţinere, se
numesc forţe de presare.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 9

Materialele spumante de umplutură au rol exclusiv de fixare, nu şi de
izolaţie!

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 10

Introducerea corectă a unui strat de izolaţie termică în rost are ca efect
creşterea temperaturii pe suprafaţa spaţiului interior în această zonă şi
diminuează pericolul de formare a apei de condens, precum şi a
mucegaiului.

a

Adevărat;

b

Fals;

PARTEA C

Enunţ 11

Vǎ rugǎm să răspundeţi la întrebările de mai jos!
Care sunt tipurile de verificări care sunt efectuate înainte de realizarea
montajului?

.......................................................................................................................................

Enunţ 12

Înainte de realizarea operaţiei de fixare se întreprind o serie de acţiuni.
Precizaţi-le!

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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RECAPITULARE
Ferestrele trebuie să fie ancorate în corpul clădirii astfel încât să nu fie periclitate
viaţa şi sănătatea oamenilor şi să nu fie afectată siguranţa publică.
Forţele care se exercită asupra ferestrelor sau uşilor se manifestă vertical pe
planul ferestrei (de exemplu - acţiunea vântului) şi în planul ferestrei (de exemplu greutatea proprie a părţii de clădire).
Cerinţele tehnice privind poziţionarea şi prinderea tâmplăriei prin operaţiile de
verificare la boloboc a poziţiei ferestrei şi fixare prevăd ca lăţimea minimă a rosturilor
să fie asigurată pe tot perimetrul şi după respectarea acestei reguli esenţiale să se
înceapă montarea.
Diblurile, eclisele şi alte elemente similare nu sunt suficiente pentru amortizarea
solicitărilor. De asemenea, calupurile de susţinere şi distanţierele vor fi dispuse astfel
încât dilatarea termică a profilelor să nu fie împiedicată.
În realizarea operaţiei de fixare trebuie avute în vedere sarcinile de forfecare,
distanţa maximă între toc şi spalet, adâncimea minimă de pătrundere a şuruburilor,
distanţele minime dintre şuruburi, diametrul şi adâncimea găurii de prindere.
Aplicarea măsurilor de etanşare presupune verificarea dimensiunilor rostului,
curăţarea suprafeţelor de aderenţă, compatibilitatea sistemului de etanşare şi a
materialelor de hidroizolaţie în raport cu ramele şi cu zidăria şi aplicarea uniformă şi
continuă a materialelor de etanşare.
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Cerinţele tehnice privind izolaţia relevă faptul că materialele spumante de
umplutură au rol exclusiv de izolaţie, nu şi de fixare, precum şi faptul că aplicarea de
materiale spumante nu trebuie să permită deformarea ramelor, ca urmare a reacţiilor
secundare ulterioare.
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CAPITOLUL 17
APLICAREA
MECANISMELOR
TÂMPLǍRIILOR

INDEPENDENTE

ALE

17.1 MECANISME INDEPENDENTE APLICATE TÂMPLĂRIEI
17.1.1 MODALITĂŢI DE CONFIGURARE/MONTARE A MECANISMELOR INDEPENDENTE
Modalităţi de montare a rulourilor exterioare
Rulourile exterioare reprezintă mecanisme independente de fereastră, aplicarea
acestora pe corpul ferestrei realizându-se cel mai adesea în faza de execuţie a
tâmplăriei. În acest caz, golul de montaj a fost dimensionat corespunzător luând în
calcul dimensiunile rulourilor. Montarea rulourilor la o clădire cu tâmplărie existentă
este de asemenea posibilă dar în acest caz poziţionarea cutiei de rulou se va face pe
fereastră şi nu deasupra.
Montajul ferestrei cu rulou aplicat
Cutia de rulou conţinând axul de roluire, lamelele şi mecanismele de acţionare este
fixată pe tocul superior al ferestrei cu ajutorul unor profile speciale care clipsează în
cutia ruloului şi apoi se prind în şuruburi de tocul ferestrei.
Montajul unei ferestre cu rulou aplicat se realizează respectând etapele obişnuite de
montaj, cu diferenţa că la partea superioară, cutia de rulou va fi fixată de zidărie cu
şuruburi. Se respectă prescripţiile cu privire la tipul şuruburilor, distanţa dintre
punctele de înşurubare, adâncimea de înşurubare şi diametrul orificiului de
înşurubare.
Etanşarea rostului de montaj deasupra cutiei de rulou se execută la fel ca pe laturile
tocului.

Montajul unui rulou exterior la o clădire cu tâmplărie existentă
Cutia ruloului împreună cu ghidajele se fixează mecanic pe ramele ferestrei la
exterior.
Chinga de acţionare este trasă la interior prin tocul ferestrei, necesitând operaţia de
găurire a profilului. În cazul în care se execută ulterior izolaţia exterioară a zidăriei,
este necesară etanşarea rostului dintre ghidaje şi zidărie, după eventuala umplere a
nutului din spatele ghidajului.
Configurarea pragurilor
Uşile, respectiv uşile cu ferestre se vor monta astfel încât apa din precipitaţii să nu
poată pătrunde în clădire.
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Punctul critic la montajul rulourilor îl reprezintă etanşarea contra ploii în zona şinei de
ghidare a lamelelor şi a glafului. Şinele de ghidare sunt fixate mecanic pe profilele de
toc, pe toată lungimea acestora coborând până la glaf. Rostul de montaj dintre şina
de ghidare şi zidărie se etanşează cu bandă precomprimată de grosimi
corespunzătoare.
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Se va face distincţie între cazurile când în faţa uşii se află o terasă sau un balcon.
Dacă zona de joncţiune este protejată (cu acoperiş înclinat spre latura expusă la
intemperii), se poate renunţa la un prag inutil de înalt, care influenţează negativ
utilizarea.

Figura 14 - Tip de prag

Practic, rezultă următoarele tipuri de praguri:
Normal - cu o înălţime de până la 150 mm;
Cu scurgere pentru apă în faţa elementului şi o înălţime de prag de până la 50 mm ;
Uşile sunt executate cu pragurile şi profilele de înălţare încorporate, în faza de
montaj acordându-se atenţie doar procedurii de etanşare. Profilul de înălţare se
alege în funcţie de înălţimea finală a pragurilor, după finisarea podelelor interioare şi
exterioare.
Pentru cazurile pragurilor mai înalte, rama uşilor este dreptunghiulară, executată din
profil de toc, pragul fiind format dintr-un profil lat din Al sau PVC înclinat către
exterior, amplasat pe toc şi are rol de protecţie a tocului la păşire. Profilul de înălţare
şi placa de prag sunt prinse mecanic de profilul de toc. La montajul uşilor, profilul de
înălţare este practic îngropat în podea, urmat de o îngropare parţială a tocului, în
funcţie de înălţimea finală a pragului. La interior şi exterior, rostul de montaj dintre
profilul de înălţare, respectiv toc şi podea se etanşează cu material etanşant pe bază
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Soluţii pentru praguri speciale la uşile de intrare.
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de silicon ce nu absoarbe umezeala. De asemenea, se etanşează la exterior rosturile
situate sub placa pragului.
În cazul cel mai uzual, cel al pragurilor amplasate aproximativ la nivelul podelei,
ramele uşilor sunt executate din profil de toc pe 3 laturi. În partea inferioară, rama se
închide cu profilul de prag şi cel de înălţare. La montaj, profilul de înălţare se
îngroapă total în podea, pragul de lăţimi diferite şi înclinaţie către exterior aşezânduse practic pe podea. Se execută etanşări ale rosturilor dintre profilul de înălţare,
respectiv prag şi podea la interior cu materiale pe bază de silicon ce nu absorb
umezeala, iar la exterior cu bandă de etanşare precomprimată.
Cerinţe de prindere şi fixare a glafurilor
Glafurile exterioare ale ferestrelor
Cerinţe generale:
Înclinaţia nu trebuie să fie mai mică de 5° ;
Partea ieşită în afara faţadei trebuie să măsoare aproximativ 30 mm - 40 mm şi nu
are voie să scadă sub 20 mm.
Glafurile ferestrelor trebuie să fie fixate suficient de bine pe ramele de mascare şi
trebuie etanşate la precipitaţii, respectiv ploaie torenţială.
Pentru structurile de pereţi cu mai multe straturi, etanşarea şi izolaţia glafului ferestrei
va fi planificată cu multă atenţie.
Măsurile de antifonare sunt obligatorii.
Materialul de antifonare trebuie să corespundă cel puţin clasei de protecţie contra
incendiilor B2. El se aplică pe partea inferioară a glafului ferestrei.
Pentru ieşinduri mai mari de 150 mm, sunt necesare măsuri suplimentare de fixare.
Măsuri suplimentare de protecţie la ploaie torenţială în cazuri extreme de solicitări
prin acţiunea ploii sau vântului.
Distanţe minime între rosturile de dilatare de 3000 mm. Suprapunerile vor fi
executate astfel încât apa din precipitaţii să fie dirijată spre exterior.
la glafurile din aluminiu, prin ridicarea muchiilor;
la glafurile din piatră, prin frezarea unor sanţuri de ghidare şi canale de
scurgere;
la glafurile ferestrelor cu borduri încastrate, îmbinarea trebuie să fie etanşă la
apă sau să existe o etanşare adecvată;
se recomandă o execuţie de tip „vană etanşă“.
Racordul lateral al glafurilor exterioare de ferestre
Deoarece la ferestrele separate glaful ferestrei din zona inferioară de joncţiune
reprezintă de regulă planul de protecţie la ploaie şi vânt, racordul lateral va fi de
asemenea executat astfel încât planurile funcţionale (protecţia contra intemperiilor,
separarea între condiţiile climatice interioare şi cele exterioare) să fie desfăşurate
fără întrerupere pe întreaga zonă de joncţiune. Etanşarea necesară de aceea trebuie
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Trebuie să se asigure dirijarea laterală a apei astfel:
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să cuprindă fără lacune inclusiv toate zonele colţurilor şi să preia modificările termice
de lungime, fără a deteriora construcţia (desprinderi ale tencuielii). La racordul direct
pe tencuială, benzile precomprimate de etanşare s-au dovedit foarte eficiente.
Montajul glafurilor se realizează după fixarea ramei ferestrei în zidărie. În prealabil,
s-a introdus prin clipsare un profil adaptor sub profilul de toc. Mai intâi se montează
glaful interior care, în cazul unui glaf din PVC, se prinde de profilul adaptor cu
şuruburi. Direcţia de înşurubare este de la exterior către interior din motive estetice.
Urmează prinderea glafului exterior care, în cazul recomandat din Al, se prinde cu
şuruburi de profilul adaptor. Placa de glaf exterior se poziţionează astfel încât vor fi
acoperite şuruburile utilizate la prinderea glafului interior. Şuruburile de prindere a
glafului exterior vor fi ascunse de profilul de toc.
Etanşarea glafului exterior are loc în zona de îmbinare cu profilul adaptor unde se
aplică o bandă de butyl. Sub placa de glaf, pe lăţimea pervazului, se introduce
spuma poliuretanică acoperită de o folie din Al. Se acordă atenţie ca la introducerea
spumei să nu fie influenţată înclinaţia glafului. La exteriorul pervazului se etanşează
cu bandă precomprimată.

17.2 CERINŢE TEHNICE
ZONEI DE JONCŢIUNE

PRIVIND

RESPECTAREA PRINCIPIILOR CONFIGURĂRII

În calitatea lor de locuri de îmbinare între zidărie şi ferestre/uşi, rosturile de racord
trebuie să îndeplinească anumite condiţii foarte exigente la montarea ferestrelor şi
uşilor:
Etanşeitatea rosturilor - toate rosturile de pe interior trebuie să prezinte o
impermeabilitate sigură şi permanentă faţă de aer, corespunzătoare standardelor
tehnice de actualitate. Umiditatea poate acţiona în diferite moduri asupra rosturilor de
racord:

Prin antrenarea umidităţii: în cazul neetanşeităţilor locale ale zonei de închidere a
rostului pe partea încăperii, aerul cald şi încărcat cu umiditate din încăpere poate
forma un curent, prin sistemul de canale al rosturilor chiar şi la diferenţe de presiune
foarte mici, între atmosfera din interior şi cea exterioară. Dacă, în această situaţie,
curentul de aer vine în contact cu suprafeţe mai reci, este posibilă răcirea sa la o
valoare a temperaturii sub punctul de condensare. În interiorul rostului se poate
forma, în acest fel, condens.
Izolaţia termică: Evitarea efectelor negative ale punţilor termice în zona de
joncţiune.
Fonoizolaţia: Fonoizolaţie suficientă în funcţie de cerinţele impuse.
Transmisia forţelor: Toate forţele care se exercită asupra ferestrei trebuie să fie
transmise cu un grad suficient de siguranţă în corpul clădirii.
Securitatea la ploaie torenţială: Nu este admisă pătrunderea apei din precipitaţii în
interiorul clădirii şi pătrunderea necontrolată în construcţie. Solicitările asupra
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 211/270

Prin difuzia vaporilor de apă: ca urmare a unei căderi de presiune a vaporilor,
dinspre încăpere spre interiorul rostului se formează un curent de difuzie, care poate
duce în anotimpul rece la formarea condensului în zona exterioară (rece) a rostului.
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rostului, datorate influenţei radiaţiei ultraviolete şi temperaturilor înalte contribuie la
îmbătrânirea etanşării exterioare, ceea ce poate duce la apariţia unor defecte.
Defectele din etanşare, desprinderile de pe laturi sau formarea de fisuri în materialul
de construcţie pot provoca pătrunderea apei în rosturi.
Influenţa vântului poate amplifica pătrunderea apei, întrucât apa de ploaie este
presată în defectele din etanşarea exterioară.
Cerinţele impuse trebuie să fie îndeplinite inclusiv la modificările de lungime
ale ferestrei şi de formă ale corpului clădirii, provocate de variaţiile de
temperatură.
Planurile funcţionale în zona de joncţiune
Planurile funcţionale ale ferestrelor, privite dinspre interior spre exterior, sunt
următoarele:
Planul de separare între condiţiile climatice interioare şi cele exterioare.
Zonă care îndeplineşte funcţiile de protecţie termică şi împotriva zgomotului, precum
şi de transmitere a forţelor apărute (sistemul de fixare) şi de etanşare.
Planul de protecţie contra intemperiilor.
Desfăşurătorul acestor planuri va fi respectat la proiectare, începând din fereastră
până la părţile adiacente ale clădirii.
Cunoaşterea acestui desfăşurător este de cea mai mare importanţă pentru
personalul de execuţie, pentru excluderea posibilităţii ca funcţionalitatea ferestrei să
fie influenţată negativ de pătrunderea umidităţii prin zonele învecinate.
Planul de separare între condiţiile climatice interioare şi cele exterioare

1. Separarea trebuie să se realizeze pe partea caldă - dacă se consideră
condiţiile climatice interioare cu valorile fundamentale de 20°C şi 50%
umiditate relativă a aerului – corespunzător celor cerute de norma DIN
4108, temperatura critică de formare a mucegaiului pentru aceste condiţii
climatice interioare se situează în jurul valorii de 12,6°C. La răcirea sub
această temperatură, apare pericolul de formare a mucegaiului.
Drept consecinţă, separarea constructivă a condiţiilor climatice dintre zone trebuie să
aibă loc la valori peste 12,6°C, pentru a se evita această temperatură critică pe
suprafeţele interioare şi în rosturi. Separarea trebuie să fie sesizabilă pe întreaga
suprafaţă a peretelui exterior şi nu are voie să fie întreruptă.
Planul de separare între partea caldă şi cea rece trebuie să fie mai etanşă la difuzia
vaporilor decât straturile care urmează după partea rece, pentru a se evita formarea
apei de condens şi implicit, prejudiciile care pot rezulta de aici.
2. Planul de separare nu are voie să fie întrerupt de rosturi şi alte
elemente similare, dacă nu sunt asigurate condiţiile ca umiditatea
infiltrată prin rosturi să fie evacuată în exterior fără producere de
deteriorări.
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La separarea dintre condiţiile climatice interioare şi cele exterioare şi deci, între
părţile caldă şi rece, rezultă următoarele principii:
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3. Planul de separare trebuie să fie impermeabil la vânt.
El trebuie să îndeplinească cerinţele impuse de DIN 4108, privind etanşarea
ferestrelor în peretele exterior. Suplimentar, el poate prelua rolul de barieră contra
vântului (planul de protecţie contra intemperiilor).
Pentru evitarea deteriorărilor cauzate de umiditate, se aplică următorul principiu:
Sistemul fereastră-rost-perete trebuie să fie etanş în interior!
Planul de protecţie contra intemperiilor are două funcţii:
Bariera contra ploii are sarcina de a împiedica pătrunderea necontrolată a apei din
precipitaţii în construcţie şi spre partea spaţiului interior. În zona barierei contra ploii
trebuie să fie asigurate condiţiile ca apa să se poată scurge spre exterior. Bariera
contra ploii trebuie să fie situată pe cât posibil spre exterior.
Bariera contra vântului trebuie să împiedice pătrunderea spre interior sub
presiunea vântului a apei din precipitaţii prin rosturi, precum şi pătrunderea vântului
în clădire sub formă de curent de aer rece (protecţie termică).

Pag. 213/270

4. Sistemul comun de etanşare: Bariera contra ploii şi bariera contra
vântului pot să coincidă.
5. Sistemul dublu de etanşare: Bariera contra ploii şi bariera contra
vântului sunt separate. Acest sistem poate funcţiona mai eficient în zona
rosturilor. Bariera contra vântului poate fi decalată până în planul de
separare dintre condiţiile climatice interioare şi cele exterioare.
6. Amplasamentul ferestrei în corpul clădirii:
din considerente de protecţie termică, la pereţii exteriori dintr-un singur strat se
va urmări montarea într-o zonă cât mai centrală!
pentru structurile de pereţi cu mai multe straturi, cea mai avantajoasă poziţie
de montare a ferestrei este în planul zonei de izolaţie!
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GRILĂ DE EVALUARE

Enunţ 1

Vǎ rugǎm să încercuiţi două variante corecte din cele trei existente
pentru fiecare enunţ prezentat!
Sistemul de rulouri are următoarele avantaje:

a

diminuează într-o măsură considerabilă pierderile de căldură şi
poluarea fonică;

b

protejează eficient împotriva radiaţiilor solare, a efracţiilor;

c

poate fi utilizat cu orice sistem de tâmplărie numai la construcţii noi.

Enunţ 2

Acţionarea ruloului se realizează în diverse moduri:

a

acţionarea motorizată prin orice tip de comandă;

b

antrenarea cu manivelă;

c

acţionarea internă.

Enunţ 3

Cerinţele de prindere şi fixare a glafurilor sunt:

a

înclinaţia nu trebuie să fie mai mică de 5°;

b

trebuie să fie fixate suficient de bine pe ramele de mascare şi
trebuie etanşate la precipitaţii, respectiv ploaie torenţială;

c

măsurile de antifonare nu sunt obligatorii.

Enunţ 4

Pătrunderea apei în rosturi poate fi provocată de:

a

defectele din etanşare;

b

nerespectatarea măsurilor de antifonare şi izolaţie;

c

desprinderile de pe laturi sau formarea de fisuri în materialul de
construcţie.

Enunţ 5
a

În funcţie de construcţie, fâşiile de etanşare trase în sus trebuie să
fie fixate mecanic:
pe profilul tocului superior;
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PARTEA A
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b

pe profilul ramei de mascare;

c

pe profilul tocului inferior.

PARTEA B

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns, încercuind
varianta a – adevărat sau b - fals.

Enunţ 6

Prin izolaţia termică sunt evitate efectele pozitive ale punţilor
termice în zona de joncţiune.

a

Adevărat;

b

Fals;
Glafurile ferestrelor trebuie să fie fixate pe ramele de mascare şi
trebuie etanşate la precipitaţii, respectiv ploaie torenţială.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 8

Planul de separare între condiţiile climatice interioare şi cele
exterioare reprezintă zona care îndeplineşte funcţiile de protecţie
termică şi împotriva zgomotului, precum şi de transmitere a forţelor
apărute prin sistemul de izolare şi de etanşare.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 9

Asigurarea dirijării laterale a apei se realizează prin ridicarea
muchiilor la glafurile din aluminiu, la glafurile din piatră prin frezarea
unor sanţuri de ghidare şi canale de scurgere.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 10

a
b
PARTEA C

Planurile funcţionale ale ferestrelor, privite dinspre interior spre
exterior, sunt următoarele:
planul de separare între condiţiile climatice interioare şi cele
exterioare.
planul de protecţie contra intemperiilor;
Adevărat;
Fals;
Vǎ rugǎm să completaţi enunţurile de mai jos!
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Enunţ 11

Prinderea cutiei de fereastră se face printr-o __________________
____________, iar suspendarea jaluzelelor se face prin intermediul
_____________________________ din oţel.
Amplasamentul ferestrei în corpul clădirii:


Enunţ 12


din considerente de protecţie termică, la pereţii exteriori
dintr-un singur strat se va urmări montarea într-o zonă
cât mai _______________________.
pentru structurile de pereţi cu mai multe straturi, cea mai
avantajoasă poziţie de montare a ferestrei este în planul
______________________.

RECAPITULARE
Din considerente de protecţie termică, la pereţii exteriori dintr-un singur strat se va
urmări montarea, amplasarea ferestrei într-o zonă cât mai centrală, iar pentru
structurile de pereţi cu mai multe straturi, cea mai avantajoasă poziţie de montare a
ferestrei este în planul zonei de izolaţie.
Planurile funcţionale ale ferestrelor, privite dinspre interior spre exterior, sunt
următoarele: planul de separare între condiţiile climatice interioare şi cele exterioare
şi planul de protecţie contra intemperiilor.
Mecanismele independente aplicate tâmplăriei sunt sistemele de rulouri, praguri
pentru uşi, jaluzele, plase etc.
Sistemul de rulouri/jaluzele/plase poate fi utilizat împreună cu oricare din sistemele
de tâmplărie, acesta diminuând într-o măsură considerabilă pierderile de căldură,
poluarea fonică, protejând eficient împotriva radiaţiilor solare, a efracţiilor etc.
Cerinţele generale de prindere şi fixare a glafurilor prevăd ca acestea să fie
suficient de bine fixate pe ramele de mascare şi trebuie etanşate la precipitaţii,
respectiv ploaie torenţială; înclinaţia nu trebuie să fie mai mică de 5°; pentru
structurile de pereţi cu mai multe straturi, etanşarea şi izolaţia glafului ferestrei va fi
planificată cu multă atenţie, iar măsurile de antifonare sunt obligatorii.

Solicitările asupra rostului datorate influenţei radiaţiei ultraviolete şi temperaturilor
înalte contribuie la îmbătrânirea etanşării exterioare, ceea ce poate duce la apariţia
unor defecte. Toate rosturile de pe interior trebuie să prezinte o impermeabilitate
sigură şi permanentă faţă de aer, corespunzătoare standardelor tehnice de
actualitate. Defectele din etanşare, desprinderile de pe laturi sau formarea de fisuri în
materialul de construcţie pot provoca pătrunderea apei în rosturi.
Umiditatea poate acţiona asupra rosturilor de racord prin difuzia vaporilor de apă şi
prin antrenarea umidităţii.
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Pentru o bună izolaţie termică este necesar să fie evitate efectele negative ale
punţilor termice în zona de joncţiune.
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CAPITOLUL 18
ASIGURAREA CONTROLULUI FUNCŢIONAL AL TÂMPLǍRIILOR
18.1 CERINŢE ŞI MĂSURI DE ÎNTREŢINERE
PRODUCĂTORUL DE SISTEM

ALE

TÂMPLĂRIEI PRECIZATE

DE

Ca orice altă parte a casei, ferestrele sunt supuse unor solicitări normale şi
inevitabile. Pentru conservarea aspectului plăcut şi a proprietăţilor valorice este
necesar să se ţină cont de următoarele indicaţii:
Profilele din plastic ale ferestrelor pot fi curăţate cu substanţe bazate pe tenside.
Acestea pot fi folosite şi în stare pură, în caz de murdărire puternică.
Profilele construite din lemn, respectiv finisate cu acril (PMMA) sunt rezistente la
agenţii agresivi, cum ar fi gipsul, clorura de var şi cimentul.
Nu este permisă tratarea lor cu alcool, lacuri de nitro-celuloză, diluanţi pentru lacuri şi
solvenţi cum ar fi: acetonă, acetat de etil, benzen, hidrocarburi clorurate, dibutilftalat,
toluen, xilen, metanol, clorură de metil (diclormetan), fenol, spirt, tetrahidrofuran,
aditivi de înmuiere.
Indicaţii practice utile:
aceşti agenţi nu trebuie să fie conţinuţi nici în apa de spălare a
geamurilor!
 se va evita contactul profilelor cu materialele de hidroizolaţie care conţin
aditivi de înmuiere;
 detergenţii care conţin substanţe active nu sunt adecvaţi;
 garniturile negre de cauciuc sintetic din material APTK nu au voie să intre
în contact cu detergenţi concentraţi sau cu substanţe uleioase;
 mulţi detergenţi convenţionali nu oferă nici puterea de curăţare dorită, nici
îngrijirea necesară a ferestrei;
 se recomandă un tratament cu detergentul de întreţinere de două ori pe
an;
 pentru murdărie persistentă e necesar un detergent special de curăţare
intensivă folosit în special în medii cu poluare intensă sau cu polen
deoarece acesta asigură curăţarea profilelor de ferestre şi îngrijirea
simultană a suprafeţelor. După curăţarea cu detergentul special de
curăţare intensivă, se recomandă limpezirea cu o lavetă umedă şi o
lustruire de finisare cu un prosop curat şi uscat.
Întreţinerea ferestrelor
 Verificarea funcţionalităţii mecanice şi a operabilităţii; umectarea tuturor
pieselor mobile de feronerie cu o picătură de ulei pentru maşini de cusut.
 Verificarea etanşeităţii dintre cercevea şi toc. Înlocuirea eventualelor garnituri
deteriorate.
 Verificarea instalaţiilor de drenare şi curăţarea orificiilor.
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 Controlul şuruburilor de fixare pentru feronerie.
Păstrarea elasticităţii garniturilor împiedică lipirea lor pe timpul verii şi îngheţarea lor
pe timpul iernii. Se recomandă tratarea garniturilor de două ori pe an cu un stick
special. Aplicarea stickului se face după o curăţare în prealabil a garniturilor.
Pentru a preveni frecarea elementelor metalice ale feroneriei, se recomandă ungerea
acestora de două ori pe an cu un ulei adecvat care protejează suplimentar împotriva
coroziunii şi asigură o mobilitate optimă a mecanismelor de închidere.

18.2 PRESCRIPŢII DE REMEDIERE/REPARARE A DEFECTELOR DE SUPRAFAŢĂ
ŞI A ZGÂRIETURILOR DE PE PROFILE
Repararea ferestrelor
Pentru reparaţii la profilele de ferestre din plastic, se pot utiliza următoarele mijloace:
 Răşină pentru reparaţii - constă din două componente, care trebuie să fie
amestecate înainte de prelucrare.
Deteriorările accentuate sau zgârieturile adânci pot fi umplute cu material.
După întărire, răşina trebuie să fie reşlefuită şi lustruită.










a. pe profilele din PVC
Zgârieturile mici pot fi îndepărtate prin lustruire cu un detergent intensiv şi cu
o cârpă umedă. Nu se va utiliza ţesătură de şlefuit, întrucât aceasta poate
produce înăsprirea suprafeţei profilului. În acest caz, locul ar trebui să fie
lustruit ulterior cu o perie.
Zgârieturile adânci şi fisurile de pe suprafaţă se remediază cu ajutorul răşinii
pentru reparaţii, respectiv cu sârma de adaos din PVC şi cu o maşină
excentrică de şlefuit.
Locul cu defect trebuie să fie curăţat cu o lamă ascuţită şi debavurat. În cazul
fisurilor din profil, la capetele acestuia va fi practicat câte un orificiu de
descărcare. După ce locul cu defect a fost încheiat corect, el poate fi şlefuit.
Granulaţia hârtiei abrazive trebuie să fie din ce în ce mai fină, de la o şlefuire
la alta (de ex. 240, 400, 600).
Profilul se poate încălzi puternic la şlefuire. Pentru a evita deformările,
temperatura suprafeţei trebuie să fie supravegheată permanent. De
asemenea, se va avea în vedere permanent şi grosimea peretelui profilului.
Pereţii de căptuşire prea subţiri afectează considerabil stabilitatea
elementelor. După şlefuire, suprafaţa astfel prelucrată va fi lustruită cu o
perie sisal.
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 Sârma de adaos din PVC - se poate obţine la diferite diametre. Cu ajutorul
unui aparat cu aer cald (aparat comercial mic), sârma de adaos este adusă
în stare topită. Locul cu defect poate fi astfel încheiat.
 Creioane cu vopsea - cu ajutorul creioanelor cu vopsea, se pot retuşa
cordoanele de lipitură curăţate şi zgârieturile mici de pe profilele colorate,
respectiv cu design lemnos.
Remedierea defectelor de suprafaţă şi a zgârieturilor
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b. pe PMMA şi profile din PVC caşerate în folie
 Zgârieturile mici de pe suprafaţa din acril pot fi remediate fără probleme cu o
ţesătură de şlefuit cu uşoară granulaţie.
 Detergenţii comerciali pentru vase emailate s-au dovedit foarte eficienţi în
această situaţie (burete expandat + ţesătură de curăţare).
 Se şlefuieşte cu ţesătura adăugându-se apă limpede, în direcţia longitudinală
a profilului.
 Nu se va utiliza textură oţelită, întrucât aceasta solicită prea mult suprafaţa.
 La repararea zgârieturilor adânci şi fisurilor în PMMA şi profile din PVC
caşerate în folie, se pretează numai răşini de polimerizare bicomponente pe
bază de acril.
 Desprinderea cu un şpaclu semidur şi frecarea uscată.
 Ştergerea uscată cu un prosop.
 Spălarea cu apă, cu detergent de întreţinere.
Etapele de lucru sunt aceleaşi ca şi la repararea deteriorărilor din profilele de PVC.
După lustruire, mai există şi posibilitatea de a tampona locul defectului cu un creion
cu vopsea.
Întreţinerea regulată este necesară pentru păstrarea funcţionalităţii ferestrei, adică a
valorii sale de utilizare, pe o perioadă îndelungată.

18.3 METODE
TÂMPLĂRIEI

ŞI

PROCEDURI

DE

REGLAJ APLICATE

DUPĂ

MONTAREA

Controlul final al lucrărilor de tâmplărie se va face în raport cu releveul şi fişa de
lucru, corespunzător normelor de execuţie, respectându-se instrucţiunile de lucru
pentru controlul tâmplăriei; orice neconcordanţă faţă de acestea duc la respingerea
lucrării şi întocmirea unui referat.
 verificări dimensionale (se vor lua în considerare cotele de pe releveu);
 verificarea aspectului:
 se urmăreşte să nu existe zgârieturi/înscrisuri pe feţele vizibile ale
profilelor;
 se verifică dacă garniturile sunt montate corespunzător;
 se verifică modul de prindere:
o a balamalelor pe toc / cercevea;
o a blocajelor pe toc;
o a feroneriei pe cercevea;
o a montanţilor (teurilor) pe toc;
 se urmăreşte ca găurile de aerisire să fie corespunzătoare;
 reglajul feroneriei - feroneria trebuie să lucreze uşor, să nu existe frecări între
toc şi cercevea;
 reglajul cercevelei (cerceveaua nu trebuie să fie reglată în poziţiile extreme);
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 219/270

În timpul controlului se vor face următoarele verificări:
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 gradul de acoperire (cerceveaua trebuie să aibă acoperire de 4 mm pe toată
suprafaţa tocului);
 se verifică îmbinarea baghetelor;
 se controlează modul corect de închidere al cercevelelor şi în general
corectitudinea execuţiei acestora (cerceveaua trebuie să se suprapună peste
toc atât pe interior, cât şi pe exteriorul ferestrei - 8 mm);
 se face testul foii pentru verificarea etanşării cu ajutorul garniturilor de
cauciuc;
 se controlează starea suprafeţelor ramelor, lipsa defectelor, zgârâieturilor,
loviturilor (eventual se vor îndepărta foliile de protecţie).
 se verifică corecta aşezare a tuturor profilelor de etanşare. Eventualele
murdării aflate pe fereastră se vor îndepărta.
Alte elemente de control
Garnitura - se verifică dacă la închiderea ferestrei garnitura este presată uniform.
Geamul termoizolator - se verifică eventuale ciobiri ale geamului şi dacă există
tensiuni de pozitionare.
Feroneria - manevrarea mânerului la închidere şi deschidere trebuie să fie uşoară,
iar rotirea completă. Reglajele feroneriei ţin cont ca în poziţia deschisă cerceveaua
să rămână pe poziţie fără să încline spre poziţia închisă.

GRILĂ DE EVALUARE

Enunţ 1

Vǎ rugǎm să încercuiţi două variante corecte din cele existente pentru
fiecare enunţ prezentat!
Care sunt măsurile de întreţinere a ferestrelor?

a

verificarea funcţionalităţii mecanice şi a operabilităţii;

b

umectarea tuturor pieselor mobile de feronerie cu tenside;

c

verificarea instalaţiilor de drenare şi curăţarea orificiilor.

Enunţ 2

Repararea ferestrelor poate fi făcută cu:

a

sârmă de adaos din PVC şi aluminiu ;

b

creioane cu vopsea;

c

răşină pentru reparaţii.
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PARTEA A

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru remedierea defectelor profilelor din PVC caşerate în folie se pot
lua următoarele măsuri:

a

zgârieturile mici pot fi remediate cu o ţesătură de şlefuit cu uşoară
granulaţie;

b

la zgârieturile adânci se pretează numai răşini de polimerizare
bicomponente pe bază de acril;

c

utilizarea unui şpaclu dur şi frecarea cu o cârpă umedă.

Enunţ 4

În timpul controlului se vor face următoarele tipuri de verificări:

a

verificarea tipului de tâmplărie;

b

verificarea aspectului;

c

verificări dimensionale, luându-se în considerare cotele de pe releveu.

Enunţ 5

Răşina pentru reparaţii are următoarele caracteristici aplicabile:

a

constă din două componente, care trebuie să fie amestecate înainte de
prelucrare;

b

deteriorările accentuate sau zgârieturile adânci pot fi umplute cu material;

c

după întărire, răşina trebuie să fie eliminată.

PARTEA B

Enunţ 6

Vǎ rugǎm să alegeţi varianta corectă de răspuns încercuind varianta
a – adevărat sau b - fals.
Pentru conservarea aspectului plăcut şi a proprietăţilor valorice este
necesar ca profilele din plastic ale ferestrelor să poată fi curăţate cu
substanţe bazate pe tenside.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 7

În cazul existenţei unor probleme de etanşeitate dintre cercevea şi toc,
una dintre măsuri poate fi înlocuirea garniturilor deteriorate.

a

Adevărat;

b

Fals;
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Enunţ 3
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Enunţ 8

Una dintre verificările funcţionale aplicate constă în controlul modului
corect de închidere al cercevelelor şi corectitudinea execuţiei acestora;
astfel, cerceveaua trebuie să se suprapună peste toc atât pe interior, cât
şi pe exteriorul ferestrei – 15 mm.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 9

Zgârieturile adânci şi fisurile de pe suprafaţă se remediază cu ajutorul
răşinii pentru reparaţii, respectiv cu sârma de adaos din PVC şi cu o
maşină excentrică de şlefuit.

a

Adevărat;

b

Fals;

Enunţ 10

Cu ajutorul creioanelor cu vopsea, se pot retuşa cordoanele de lipitură
curăţate şi zgârieturile adânci de pe profilele colorate, respectiv cu design
lemnos.

a

Adevărat;

b

Fals;

PARTEA C
Enunţ 11

Vǎ rugǎm să completaţi enunţurile de mai jos!
Garniturile negre de cauciuc sintetic din material APTK nu trebuie să intre
în contact cu detergenţi _______________ sau cu substanţe__________.

În timpul controlului final se verifică modul de prindere:
a.
b.
c.
d.

al balamalelor pe toc /_____________;
al blocajelor___________;
al feroneriei ___________;
_______________ pe toc.

RECAPITULARE
Întreţinerea ferestrelor presupune ungerea periodică a garniturilor şi a tuturor
pieselor mobile de feronerie, în vederea prevenirii îmbătrânirii garniturilor şi a frecării
feroneriei, curăţarea ramelor cu soluţii fără diluanţi, curăţarea orificiilor de drenaj şi
controlul şuruburilor de fixare pentru feronerie.
Profilele din plastic ale ferestrelor pot fi curăţate cu substanţe bazate pe tenside.
Se recomandă un tratament cu detergentul de întreţinere de două ori pe an.
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Enunţ 12
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Pentru murdărie persistentă e necesar un detergent special de curăţare intensivă,
folosit în special în medii cu poluare intensă sau cu polen deoarece acesta asigură
curăţarea profilelor de ferestre şi îngrijirea simultană a suprafeţelor.
Întreţinerea regulată este necesară pentru păstrarea funcţionalităţii ferestrei, adică a
valorii sale de utilizare, pe o perioadă îndelungată.
Repararea ferestrelor poate avea loc cu următoarele mijloace: răşină pentru
reparaţii, sârmă de adaos din PVC, creioane cu vopsea etc.
În timpul controlului final al lucrărilor de tâmplărie se vor face verificări
dimensionale, ale aspectului, ale modului de montare a garniturilor, ale modului de
prindere a balamalelor pe toc/cercevea, ale blocajelor pe toc, ale feroneriei pe
cercevea, ale montanţilor pe toc, ale modului de realizare a găurilor de aerisire şi de
drenaj, precum şi funcţionalitatea feroneriei.

Concluzii Partea C
Montator Tâmplărie din Aluminiu şi Mase Plastice
CAPITOLUL 13
În realizarea montajului tâmplăriei, este necesar să fie efectuate verificări ale
echipamentelor de muncă, ale materialelor, ale tâmplăriei din profil din aluminiu şi
mase plastice, ale geamului termoizolant, precum şi ale materialelor necesare
securizării şi semnalizării zonei de risc specific stabilită pentru zonele de montaj.
Lucrarea de montaj poate fi influenţată de o serie de factori: variaţia temperaturii şi
umidităţii aerului corespunzător anotimpului, tipul de spaţii încălzite / parţial încălzite /
neîncălzite, de nivelul zgomotului, de caracterul iluminatului (artificial, natural, mixt)
etc.
Montarea tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice pe amplasamente existente se
realizează conform instrucţiunilor tehnice de montaj, după demontarea tâmplăriei
existente sau în goluri pentru tâmplărie la construcţiile noi.

Obiectivele protecţiei termice şi contra umezelii sunt de a asigura locatarului un
mediu agreabil din punct de vedere fizic şi psihic, de a proteja structura construcţiei
faţă de influenţele negative de ordin climatic şi utilitar, iar pentru protecţia fonică de a
reduce totalitatea vibraţiilor şi oscilaţiilor mecanice ale mediului înconjurător şi a crea
condiţii de confort fonic clădirilor în care se încorporează tâmplării de diferite tipuri.

CAPITOLUL 14
Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare
temporară a tâmplăriilor trebuie derulate sub conducerea şi supravegherea unui
conducător al locului de muncă, astfel încât această activitate să implice riscuri
minime pentru sănătatea şi siguranţa populaţiei şi să aibă un impact redus asupra
mediului.
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Etapele de lucru în realizarea montajului sunt: poziţionarea, alinierea, fixarea,
etanşarea.
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Factorii de risc care pot apărea în etapa de deplasare la locul montajului pot fi:
accidentul rutier, căderea liberă de materiale, scule, obiecte, materiale de
construcţie, utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecţie,
fixarea nepotrivită a tâmplăriei pe stativul special din autovehicul etc.
Orice activitate productivă/neproductivă din zona construcţiilor poate avea
efecte potenţial benefice sau dăunătoare asupra mediului. Astfel, din activitatea de
montaj apar o serie de deşeuri care trebuie manipulate, gestionate, transportate.
Depozitarea temporară va trebui realizată împreună cu beneficiarul în recipienţi
separaţi, alţii decât cei care constituie punctele de precolectare a deşeurilor urbane
sau pe domeniul public.

CAPITOLUL 15
Multe dintre lucrările de montaj au loc la înălţime. Pentru a putea fi efectuate,
trebuie să se aibă în vedere condiţiile meteorologice astfel încât să nu fie periclitată
securitatea şi sănătatea montatorilor. Apoi se acordă o atenţie sporită măsurilor de
protecţie colectivă, în raport cu măsurile de protecţie individuală.
Standardele şi normele tehnice care prevăd modul de realizare a lucrărilor de
execuţie a uşilor/ferestrelor, sunt DIN 18100 (toate dimensiunile se orientează după
măsurile-etalon pentru construcţii la roşu) şi DIN 4172 în care sunt precizate regulile
dimensionale în construcţii civile si industriale.
Prelucrătorul de profile din mase plastice şi aluminiu, prin echipa de montatori
desemnată, va efectua măsurători la locul punerii în operă a tâmplăriei, deoarece pot
apărea diferenţe care pot crea probleme în derularea lucrării de montaj.

CAPITOLUL 16
Există o serie de cerinţe tehnice privind prinderea/sprijinirea tâmplăriei care
prevăd reguli stricte care sunt respectate în aşezarea şi fixarea tâmplăriilor. La
fixarea ferestrelor se iau în considerare toţi factorii fizici care acţionează asupra
ferestrei: mişcări condiţionate de construcţie, temperatura exterioară (ploaie, vânt,
soare, zgomot), deplasări ale tocului, greutatea proprie, temperatura interioară
(umiditatea).

Verificarea dimensiunilor rostului, curăţarea suprafeţelor de aderenţă,
compatibilitatea sistemului de etanşare şi a materialelor de hidroizolaţie în raport cu
ramele şi cu zidăria sunt măsurile aplicate pentru realizarea etanşării.
Materialele spumante de umplutură au rol exclusiv de izolaţie, nu şi de fixare, iar
acestea nu trebuie să permită deformarea ramelor, ca urmare a reacţiilor secundare
ulterioare.
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Mijloacele de fixare (dibluri, eclise şi alte elemente similare) asigură parţial
amortizarea solicitărilor forţelor care acţionează asupra ferestrelor/uşilor, iar
calupurile de susţinere şi distanţierele au rolul de a nu împiedica dilatarea termică a
profilelor.
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CAPITOLUL 17
Planurile funcţionale ale ferestrelor, sunt următoarele: planul de separare între
condiţiile climatice interioare şi cele exterioare şi planul de protecţie contra
intemperiilor.
Mecanismele independente aplicate tâmplăriei sunt sistemele de rulouri, praguri
pentru uşi, jaluzele plase etc. Sistemul de rulouri/jaluzele/plase poate fi utilizat
împreună cu oricare dintre sistemele de tâmplărie.
Printre cerinţele generale de prindere şi fixare a glafurilor se disting măsurile de
antifonare care sunt obligatorii.
Pentru o bună izolaţie termică, este necesar să fie evitate efectele negative ale
punţilor termice în zona de joncţiune. Umiditatea poate acţiona asupra rosturilor de
racord prin difuzia vaporilor de apă şi prin antrenarea umidităţii.

CAPITOLUL 18
Ferestrele/uşile trebuie să treacă printr-un proces de întreţinere continuă ce
presupune verificarea funcţionalităţii mecanice şi a operabilităţii tuturor pieselor
mobile de feronerie, a etanşeităţii dintre cercevea şi toc, înlocuirea eventualelor
garnituri deteriorate, a instalaţiilor de drenare şi curăţare a orificiilor, controlul
şuruburilor de fixare pentru feronerie etc.
Curăţarea profilele din plastic ale ferestrelor se realizează cu substanţe bazate pe
tenside şi se poate aplica un tratament cu un detergent de întreţinere de două ori pe
an.
Repararea ferestrelor poate avea loc cu următoarele mijloace: răşină pentru
reparaţii, sârmă de adaos din PVC, creioane cu vopsea etc.
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Controlul final al lucrărilor de montaj al tâmplăriei presupune verificări
dimensionale, ale aspectului, ale modului de montare a garniturilor, ale
modului de realizare a găurilor de aerisire şi de drenaj.
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CAPITOLUL 19
MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Ce se înțelege prin calitate?
Atunci când vorbim despre calitate nu ne referim numai la calitatea unui produs sau a
unui serviciu, ci și la calitatea proceselor sau a activității ce duce la realizarea
produsului sau a serviciului.
S-a început să se vorbească despre calitate în sectorul industrial, în momentul în
care câteva companii japoneze au introdus concepte noi privind procesele de lucru.
Practic, s-a introdus și s-a susținut ideea că dacă se elimină cauzele ce duc la
rebuturi și nu se urmărește doar ca rebuturile să fie identificate și înlăturate pentru a
nu ajunge la clientul final, calitatea produselor finale crește, ponderea rebuturilor
scade semnificativ, procesul de fabricație se îmbunătățește, cu beneficii pe termen
lung pentru întreaga companie.
Din lumea industriei, acest concept a fost preluat și adaptat și în alte sectoare
productive, iar în final la cel al serviciilor. Conceptul de calitate, în acest sens, a
evoluat spre un principiu mai general ce duce la satisfacerea cât mai deplină a
clientului de către un bun sau un serviciu (chiar și un curs de formare). Din acest
motiv, includerea în acest manual a unui capitol despre managementul calității,
vizează creșterea gradului de conștientizare a importanței derulării propriilor activități
cu respectarea principiilor calității.

Elementul central, mai mult sau mai puțin explicit, al definirii formării este, fără
îndoială, conceptul de schimbare. Însușirea unei cunoștințe, modificarea unui
comportament sau dezvoltarea unei abilități reprezintă un proces de schimbare de la
o stare la altă. Astfel, orice activitate de formare produce sau își propune să producă
o schimbare. Schimbarea se poate produce la nivelul unui individ sau al unui grup de
indivizi, dar poate să se producă și la nivelul organizației. Aceasta este
indispensabilă de fiecare dată când se reorganizează sau restructurează procesele
firmei.
Astfel, lucrul într-un context de calitate înseamnă pentru formator a se asigura că
toate activităţile din cadrul proceselor legate de formare se desfășoară în un mod
corect, conform planificării şi că eventualele acţiuni de îmbunătăţire permit acţiuni
corective şi preventive.
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Formarea profesională vizează dezvoltarea unor competenţe „cerute” în mod direct
pe piața muncii. De aceea, un bun formator trebuie să acționeze din perspectiva
calității, cu scopul de a se asigura că toate procesele în care este implicat vizează
furnizarea de valoare pentru client.
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Abordarea bazată pe procese
Astăzi, abordarea bazată pe procese este consacrată de standardul SR EN ISO
9000:2006, aceasta reprezentând unul dintre principiile fundamentale ale calității.
Modelele organizaționale pot fi funcţionale sau pe procese. În ceea ce privește
abordarea funcțională, sarcinile care urmează să fie efectuate, oamenii desemnați să
îndeplinească aceste sarcini și resursele alocate acestor entități, sunt clar definite.
Totuși, acest model este de tip ierarhic și piramidal și prevede o organizare
centralizată și o utilizare redusă a delegării. Logica acestui model se bazează pe
economia de scară și nu ţine cont de satisfacţia clienţilor.
Abordarea funcțională are următoarele caracteristici:

 Orientarea către client
 Îmbunătățirea continuă a prestațiilor
 Organizarea pe echipe
 Structuri aplatizate și flexibile
 Ingeniozitate
 Leadership bazat pe valori împărtășite
 Responsabilizarea resurselor
 Control inițial și pe parcursul activităților operaționale
Prin proces se înțelege un set organizat de activităţi şi de decizii desfăşurate de
diferite entităţi organizatorice, corelate într-o succesiune logică şi cronologică și care
vizează obținerea unui rezultat definit şi măsurabil, pornind de la intrări definite.
Acest rezultat trebuie să aibă valoare (sau capacitatea de a satisface o nevoie)
pentru client/clienți.
Abordarea bazată pe procese face ca fiecare persoană implicată în activitate să fie
conștientă de nevoia de coordonare a muncii sale cu a celorlalți actori implicați.
Activitatea unui actor (output-ul) poate să fie input-ul activității unui alt actor,
deoarece în cadrul proceselor, activitățile sunt legate între ele.
Elementele unui proces sunt:



Rezultat (produs fizic, informație)
Client
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 Orientarea către șef
 Atingerea unor obiective prestabilite
 Relații ierarhice
 Structuri verticale și statice
 Asistență
 Leadership orientat spre control
 Deresponsabilizrea resurselor
 Controlul post-factum și controlul prin inspecție
În schimb, abordarea bazată pe procese presupune o organizare transversală în
raport cu diferitele funcţii din firmă, având următoarele caracteristici principale:
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 Furnizor
 Una sau mai multe activități inter-corelate
 Entități organizatorice implicate
 Resurse utilizate
Din acest motiv, este important ca fiecare actor să fie conștient că munca pe care el
o desfășoară influențează munca altora și că suma muncii tuturor rezultă în valoarea
oferită clientului final.
Procesele specifice formării profesionale
În general, în formarea profesională, pot fi identificate câteva procese-cheie:
e. Analiza nevoilor de formare
f. Proiectarea programului de formare
g. Furnizarea sau implementarea programului de formare
h. Evaluare rezultatelor programului de formare
Analiza nevoilor de formare
Acest proces include o analiză a nevoilor individuale sau ale grupului-ţintă, cu scopul
de a identifica și verifica cerințele de formare în ceea ce privește profesia sau mediul
de lucru al cursantului. Analiza nevoilor poate fi un proces complex și elaborat care
pornește de la colectarea informațiilor referitoare la context, la grup și la modalitățile
de desfășurare a muncii etc, care se face de regulă împreună cu managerii operativi
(de obicei, aspectele strict tehnice legate de tipul de profesie) şi cu responsabilul cu
resursele umane (în general, aspecte legate mai mult de aşa-numitele soft-skills,
adică abilități, precum capacitatea de comunicare, de a lucra în echipă, de
negociare, de coordonare, etc).
Analiza nevoilor subiecților care participă la procesul de formare ar trebui să se
desfășoare în două etape: în prima fază, ca analiză a participării „potențiale” care
vizează identificarea „publicului” căruia ar putea să i se adreseze cursul; a doua fază,
ca analiză a nevoilor subiecților implicați în procesul de formare.
Acestă fază este destul de delicată, deoarece implică identificarea lipsurilor de
cunoștințe/competențe pe care ar trebui ulterior să se bazeze proiectarea intervenției
formative.

Prin "nevoile de formare" se înțelege "diferenţa" dintre competențele pe care
subiectul le are şi competențele necesare pentru a îndeplini în mod eficient şi eficace
activitățile din cadrul unor procese de muncă specifice.
Astfel, nevoia de formare este strâns legată atât de locul de muncă pe care subiectul
îl are, cât și de totalul competențelor cerute de organizație pentru îndeplinirea
activităților profesionale. Numai analiza şi, prin urmare, cunoaşterea nevoilor de
formare, permite celui care proiectează programul de formare să realizeze o
intervenție specifică și eficientă.
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Analiza nevoilor este o activitate prin care se obţin date şi informaţii utile pentru
proiectarea programului de formare (definirea obiectivelor generale şi specifice,
identificarea destinatarilor, structurarea conţinutului, alegerea metodelor de predare).
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Nevoile de formare pot fi (cf. E. Catarsi, T. Cini - Proiectarea formării. Manual pentru
proiectantul sistemului de formare, Ediția Cerro, Pisa, 2003):


explicite, exprimate de către cei care reprezintă cererea sau oferta din
sistemul de ocupare;
 evidente, produse de schimbările de pe piaţa muncii (modificare adusă
de inovaţii legislative, de produs, etc), dar nu întotdeauna exprimate de
către firmă/sector/teritoriu;
 latente, cerute de firme și care nu găsesc un răspuns în oferta de pe
piața muncii;
 potențiale, identificabile prin analiza pieții muncii pe termen mediu/lung.
În ceea ce privește dimensiunea obiectului examinat, nevoia poate fi definită:


Chiar dacă cursul în cauză este desfășurat de un formator foarte competent şi cu
experienţă, lipsa analizei adecvate a nevoilor poate duce la ratarea obiectivelor
cursului; acesta se desfăşoară în conformitate cu programa, dar participanților le
lipsesc caracteristicile necesare pentru a-și însuși conținutul cursului. Este o situaţie
destul de des întâlnită: cineva, de obicei, managerul, decide să trimită un angajat la
un curs de formare, fără ca mai întâi să verifice dacă acesta este capabil sau nu să
înţeleagă sau eventual să-și însușească conținutul cursului, tocmai din cauză că la
început a lipsit această fază de analiză și evaluare. În multe cazuri, este esenţial ca
pentru obţinerea unor rezultate de calitate să existe o distribuție omogenă a
cursanților în sala de clasă. În cazul în care participanţii nu au un nivel îndeajuns de
omogen de competență există riscul ca unii participanţi să nu reuşească să țină
pasul sau să-și piardă concentrarea, lucru care nu va face decât să le crească și lor
frustrarea.
Prin urmare, formatorul va trebui ca mai întâi să verifice dacă nivelul de competență
a cursanților este adecvat pentru profilul impus de cerințele de participare prevăzute
în programul de formare și dacă acest nivel este suficient de omogen.
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pentru un singur subiect, ca nevoi de formare individuale cu scopul de
empowerment;
 în cadrul unei anumite organizaţii/companii, pe baza unei analize
organizaţionale care trebuie neapărat să țină cont de obiective, resurse,
mediul intern şi extern, procese operative, activităţi, roluri;
 în raport cu teritoriul, pe baza analizei elementelor ce descriu
capacitatea şi potenţialul de dezvoltare a unei zone şi, prin urmare a
nevoilor de formare din domeniul care face obiectul anchetei;
 în cadrul unui sector/domeniu specific, pe baza informațiilor oferite de
analiza proceselor operative, a activităţilor, a profilelor profesionale ce
caracterizează un anumit sector.
În ceea ce priveşte procedurile şi instrumentele de analiză, nu există "modele" de
referinţă pentru analiza nevoilor. Totuși, este de la sine înțeles că etapele analizei şi
instrumentele trebuie să fie corelate în mod specific cu obiectul vizat și cu scopurile
specifice ale acesteia. Aceasta permite concentrarea activităților de analiză pentru a
culege informații cantitative și calitative relevante pentru definirea nevoilor de
formare.
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Dacă îndeplinirea acestor condiții nu este fi posibilă și dacă există o situație de
neomogenitate a competențelor cursanților, ar trebui ca formatorul să folosească un
limbaj care să poată fi ușor înțeles iar atunci când explică ceva, să o facă într-un mod
clar și concis, fiind conștient că unii participanți vor putea să asimileze informațiile
ușor, iar altora le va fi greu și vor avea nevoie de ajutor.
Proiectarea formării
Proiectarea formării este atribuția fiecărui angajat care are o funcție de formare.
Astfel, proiectarea poate fi definită ca fiind funcția de „adaptare” a liniilor și deciziilor,
de “programare” la nevoi și la realitatea subiecților care se află în curs de formare, și
este prin excelență, o fază educativă, în sensul larg al cuvântului. Aceasta se referă
în mod specific la profesionalismul formatorului, profesorului sau al expertului de
formare.
Elementele iniţiale ale proiectării sau motivul pentru care se proiectează o nouă
intervenție formativă, pot fi reprezentate de:

Prin urmare, un obiectiv este "ansamblul de cuvinte, simboluri și/sau imagini care
descriu o intenție"; „un obiectiv trebuie să indice în mod clar intenția deoarece
descrie cu precizie ceea ce elevul va trebui să facă pentru a demonstra însușirea
obiectivului.” (Cf. MONASTA A. (editat de), Ocupație: proiectant de formare, Carocci,
Roma 1997). Identificarea obiectivelor ca ţinte care trebuie atinse, este o activitate
care trebuie să țină cont de tipul de obiective "care pot fi obținute" la nivelul
organizaţiei de formare şi de caracteristicile pe care acestea trebuie să le aibă pentru
a putea fi utilizate şi "consumate" de către cursanți, în cadrul activității lor din cadrul
organizației. Obiectivele de formare pot fi, de asemenea, împărțite pe trei dimensiuni
fundamentale, aceleași dimensiuni care se regăsesc în definiţia competenţei:
cunoştinţe (concepte, principii, legi, teorii), abilităţi (manuale şi intelectuale) şi
atitudini.
O etapă ulterioară a proiectării programului de formare constă în stabilirea și
conturarea metodologiei și a conținutului. În alegerea conținutului, trebuie să se
urmărească coerența cu obiectivele; este vorba de specificarea a ceea ce trebuie să
se cunoască pentru a atinge obiectivele stabilite. Trebuie să se țină cont și de
valoarea formativă a conținuturilor care vor fi considerate corespunzătoare.
Conținutul va trebui să corespundă capacității de înțelegere a cursanților, deoarece
un material extrem de dificil va genera un nivel crescut de greșeli și neînțelegeri care
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 cerințe normative;
 nevoi identificate în faza de analiză a nevoilor de formare;
 probleme apărute în faza implementării, care implică modificări ale
conținutului, ale destinatarilor, duratei etc;
 noi cerințe de formare identificate;
 noua planificare a formării.
Odată efectuată analiza nevoilor, următorul pas este definirea obiectivelor formării,
ca o consecință logică a analizei nevoilor. Această etapă înseamnă specificarea
scopului concret al formării, luarea în considerare a subiecților destinatari, a teoriilor
de învățare care vor ghida procesul de formare.
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apoi vor trebui lămurite. (cfr. DEMETRIO D., Vârsta adultă, noua Italie științifică,
Roma 1990).
Identificarea metodologiilor de formare constituie pasul succesiv pe care
formatorul trebuie să îl îndeplinească în vederea definirii complete a programului de
formare. Folosirea metodelor tradiționale (sala de clasă), a metodelor active sau noi
(video, role playing, active learning, etc.) presupune o alegere exactă deoarece este
evident faptul că aceste metode diferite nu sunt interşanjabile, generând rezultate
diferite.
Un exemplu al procesului de proiectare a programului de formare poate fi reprezentat
prin următoarele activităţi succesive:
 definirea fișei tehnice a cursului, care include destinatari, obiective,
conţinuturi, durată, locaţie şi predare; în acest stadiu se identifică și suportul
tehnic / logistic pentru organizarea corectă a cursului (hardware, software,
mediu, materiale didactice și documentații).
 revizuire sau verificarea elementelor de intrare care au determinat
necesitatea redactării unui nou curs şi fișa tehnică a cursului. Dovada reviziei
este dată de semnătura pe fișa de curs a coordonatorului zonal.
 verificarea sau controlul final înainte de organizarea cursului proiectat, are
scopul de a sesiza dacă tot ceea ce a fost planificat corespunde obiectivelor
implementării.
 validarea -reprezintă proba că noul curs derulat a avut rezultate pozitive și
poate fi repetat.
Furnizarea sau implementarea programului de formare

Controlul unei săli de clasă, similar cu gestionarea unui grup, presupune o continuă
alternare a dinamicilor de team building, de leadership natural sau de rol şi de relaţii
individuale între formator şi participant. Pentru a aborda aceste dinamici este
importantă cunoașterea şi considerarea unor stiluri de lucru adoptate de către
participanți; aceste modele ajută la calibrarea prestației formatorului pentru a stimula
învățarea participanţilor.

LECȚIA
Lecţia clasică desfășurată în sala de clasă tradițională este o tehnică de predare
inactivă și, prin urmare, nu este potrivită pentru educarea adulţilor, deoarece tinde să
îl pună pe cursant într-un rol pasiv, chiar dacă această tehnică rămâne una din cele
mai utilizate. Acest tip de predare permite comunicarea rapidă a cunoștințelor într-un
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Furnizarea reprezintă procesul cel mai important al formării și constă în
concretizarea programului de formare. Succesul intervenției formative depinde în
mare parte de capacitatea formatorului de a concepe cursul conform obiectivelor de
învățare stabilite anterior. Desigur, acesta este procesul care face diferența între un
bun formator și unul mai puțin bun. Un bun formator știe că trebuie să mențină în
permanență interesul participanților, să respecte diferențele de opinii, să încerce să îi
facă pe toți participanții să se simtă confortabil pentru a le utiliza la maxim
capacitatea de intervenție și de interacțiune.
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format structurat şi omogenizarea, cel puţin în parte, a diferenţelor dintre cunoştinţele
teoretice ale participanţilor.
Principalele dezavantaje constau în slaba reținere a conceptelor (din cauza faptului
că acestea sunt doar auzite) şi scăderea gradului de concentrare al participanţilor.
Rezultul, prin urmare, va fi de calitate numai în cazul în care predarea este
gestionată într-un mod activ şi echilibrat, în ceea ce priveşte participanţii şi
obiectivele cursului și prin includerea de exerciții sau discuţii de grup pentru a sprijini,
amplifica şi completa ceea ce reiese din lucrul pe grupe. Eficacitatea sa depinde, de
asemenea, de grija cu care profesorul se pregătește, de cât de mult ia în considerare
caracteristicile cursanților în ceea ce priveşte, de exemplu, cunoștințele, rolurile şi
competenţele lor; de capacitatea profesorului, de exemplu, de a interacționa cu
celelalte persoane, de a se exprima, de dezinvoltura și de stilul său de leadership.
În predarea lecției, de asemenea, ar trebui să se ia în considerare intervalul mediu
de atenție, menținând trează atenția prin folosirea unui limbaj articulat și a unui ton al
vocii nemonoton; oferind frecvent exemple din viaţa cotidiană a celor care învaţă;
motivându-i pe cei prezenți să participe în mod activ prin întrebări și întreruperi
constructive; ilustrând noțiunile prezentate cu suporturi grafice pentru a consolida
conceptele cele mai importante.
Utilizarea proiectorului sau a flip chart-ului poate îmbunătăţi procesul de asimilare
atunci când ambele instrumente sunt utilizate în mod corespunzător. Diapozitivele şi
foliile transparente pot fi un sprijin adecvat în comunicarea verbală, însă nu ar trebui
ca acestea să o înlocuiască: ele trebuie să fie concise, scrise într-un mod clar şi
vizibil, şi mai presus de toate, nu trebuie să fie compuse dintr-un număr mare de
diapozitive.

Flip chart-ul este util pentru predarea de tip "aici şi acum", adică în procesele şi
evoluțiile imprevizibile ale grupului, dar care merită să fie luate în considerare,
analizate şi aprofundate în clasă. Este important să se ofere o copie a materialelor
înainte de începerea cursului, deoarece acestea sprijină menținerea atenției,
evitându-se utilizarea notițelor.

EXERCIȚIILE ŞI STUDIILE DE CAZ
Exercițiile și studiile de caz ajută la fixarea conceptelor teoretice. Ele pot fi de mai
multe feluri:
7. exercițiile legate de noțiuni
Constau în chestionare sau teste ale gradului de asimilare și sunt utile în sprijinirea
procesului de învățare, pentru a estompa diferențele de la nivelul grupului (mai mult
decât ale indivizilor în mod separat) şi pentru a asigura atingerea unui anumit nivel
implicit de cunoştinţe (prin verificarea lecţiei, de ex.). Ar trebui să fie folosite în scopul
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În ultimul timp, este foarte utilizată prezentarea cu ajutorul slide-urilor. Efectele pot fi
foarte dinamice, contând pe impactul imaginii şi al sunetului, în formate
personalizate. Riscul acestor prezentări este, ca în cazul tuturor metodelor bazate pe
formator, neimplicarea cursantului şi pierderea conţinutului odată cu schimbarea
slide-ului. Un număr mai mare de slide-ri (>6 slide/uri) creează monotonie şi scade
atenţia grupului.
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formării şi nu al evaluării, de preferinţă de mai multe ori pe parcusul cursului, nu doar
la sfârșitul acestuia.
8. exercițiile practice
Au ca scop dezvoltarea capacității de a desfășura operativ o anumită activitate
definită foarte clar (cum ar fi o procedură standardizată la nivelul firmei).
9. exerciții de rezolvare a problemelor
Constau în propunerea unei probleme cât mai apropiate de realitatea de zi cu zi de la
locul de muncă, care poate fi soluționată prin utilizarea cunoștințelor și noțiunilor deja
dobândite sau care urmează să fie aprofundate. Exercițiul se desfăşoară în grup sau
subgrup iar rezolvarea sa este urmată de o discuţie în plen. Necesită o evaluare
corectă a timpului pentru desfășurarea exercițiului şi pentru discuţia ulterioară, care
reprezintă un moment fundamental al învăţării.
10. studii de caz
Comparativ cu exerciţiile anterioare, acestea au o rezolvare mai puțin previzibilă,
fiind utile în evidenţierea proceselor logice urmate de grup și de indivizi. Ele pot
declanşa dinamici organizaţionale dificil de gestionat dacă nu sunt corect evaluate şi
recunoscute; declanşează reacţii emotive; necesită o lungă perioadă de timp
petrecută în sala de curs și competențe solide din partea profesorului în gestionarea
dinamicilor de grup.
11. incident sau studiu de caz în mai multe faze
Face ca situaţia propusă să pară mai realistă deoarece grupul trebuie să caute
informaţiile necesare pentru rezolvarea cazului în mod activ. Pot ocupa mult timp și
implică intervenția teoretică a profesorului, între diferitele etape.
12. cazuri de studiu proprii
Cazurile sunt pregătite chiar de către participanţi pe baza unor situații cotidiene reale,
iar pentru rezolvarea lor intervin toți participanții cu întrebări utile. Dacă lectorul nu
cunoaşte suficient contextul din care sunt luate aceste cazuri, dacă grupul nu provine
dintr-un sector de muncă omogen, dacă grupul nu este suficient de matur sau are un
important potenţial conflictual, dacă profesorul nu are competenţele necesare pentru
a controla grupurile şi conflictele, ele pot fi riscante și pot contribui la diminuarea
credibilității sale și a capacității de a gestiona cursul.

13. Jocurile de rol în sens restrâns
Constau în a solicita participanților să reproducă o situație interpersonală mai mult
sau mai puțin specifică, adesea după citirea unui anumit studiu de caz. Sunt utilizate
pentru a îmbunătăţi abilitățile comportamentale și de comunicare prin intermediul
feedback-ului primit din partea grupului. Părţile de interpretat şi situațiile în care se
desfășoară jocul de rol trebuie să fie descrise într-un mod adecvat: succesul
depinde, de asemenea, de abilitatea implicării și a jucării rolului. Capacitatea
conducătorului jocului de a crea un mediu care să depășească eventuale rezistențe
este foarte importantă. Situațiile propuse trebuie să fie aproape de realitatea
participanților, dar nu neapărat reale. Durata desfășurării acestui tip de exercițiu
trebuie să permită menținerea atenției participanților.
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SIMULĂRILE
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14. Exercițiile demonstrative
Sunt construite pe baza unor situații abstracte, care nu se apropie de realitatea
participanților (de ex. "Dilema prizonierului") şi servesc atât la evaluarea relaţiilor
dintre participanţii, cât și la verificarea proceselor cognitive care stau la baza luării
deciziilor. Unele dintre aceste exerciţii, prin încurajarea unei abordări ludice a
problemei şi prin realizarea lor în situaţii de risc scăzut, îi ajută pe participanți să facă
faţă unor mecanisme psihologice care în alte condiții ar putea fi percepute ca fiind
periculoase.
Abilitatea profesorului constă mai ales în alegerea celui mai potrivit exercițiu pentru
stadiul existent de evoluție a grupului, ţinând seama și de obiectivele generale ale
cursului.
15. Exerciții de analiză
Acest tip de exercițiu se centrează pe ceea ce se întâmplă între participanţii unui
grup şi pune accentul pe analiza de tip "aici şi acum." Chiar mai mult decât în alte
cazuri, competenţele psihodinamice individuale şi de grup ale profesorului sunt foarte
importante.

LUCRUL PE ECHIPE
Prin acest termen se descriu toate acele situații în care totalul participanților, în
ansamblul lor sau pe subgrupe, participă la o inițiativă de formare specifică, precum
cele deja descrise. Dincolo de diferențele evidențiate, toate exercițiile de grup tind
spre intensificarea interacțiunilor active dintre participanți, favorizând schimbul de idei
și de experiențe, relațiile de egalitate, discuțiile fără preconcepții, dezvoltarea criticii
constructive prin intermediul feedback-ului şi, în cele din urmă, autonomia progresivă
a grupului față de relaţiile de control/dependenţă din partea conducătorului.
Eficacitatea lor, în afara elementelor deja identificate, depinde de dimensiunea
grupului şi de componența acestuia; de natura cursului, de claritatea cu care
profesorul îl expune şi de asimilarea lui explicită din partea grupului, de exactitatea
cu care se estimează durata şi de capacitatea de a împărtăși, analiza şi revizui
rezultatele obținute de grupul de lucru.

Potrivit unor cercetători din domeniul educaţional (a se vedea Glenn M. Parker),
există patru stiluri de comportament al membrilor unui grup, adică patru moduri
diferite de participare la un grup de lucru (la un curs, de ex.). Aceste stiluri nu
măsoară cât de pozitivă sau cât de negativă este participarea, din moment ce acest
lucru depinde de motivaţia şi scopul persoanei în cauză, ci arată modul în care
pozitivitatea (eficacitatea), sau negativitatea (ineficacitatea) este exprimată.
Un alt specialist, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple, Howard Gardner, susţine o
schimbare de perspectivă, de la ideea că inteligenţa e unică şi măsurabilă prin
instrumente standard psihometrice, la ideea că un individ poate avea grade diferite
de inteligenţă pe mai multe niveluri, în funcţie de care se poate calibra şi stilul de
învăţare, ba chiar traiectoria vocaţională. Cele opt inteligenţe propuse de Gardner
sunt: verbală/lingvistică, logică/matematică, vizuală/spaţială, kinestezică/corporală,
muzicală/ritmică, intrapersonală, interpersonală, naturalistă.
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STILURILE DE REFERINȚĂ ALE PARTICIPANȚILOR LA CURS
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Un bun formator se evidențiază mai ales prin capacitatea sa de a fi flexibil şi de a se
adapta la personalitățile diferite ale participanților, pentru a asigura calitatea cursului,
având grijă ca toți participanții pot să urmărească în acelaşi fel şi că este păstrat un
nivel omogen de participare.
Conform modelului, în sala dumneavoastră de clasă se pot întâlni:
16. Contributorii
Sunt participanți orientați mai ales către sarcină, către responsabilități. În cadrul
cursului, sunt interesați mai ales să obțină (și să ofere) informații și date tehnice
legate strict de ceea ce trebuie făcut. Un concept, o informaţie, o tehnică trebuie să
fie aplicabile direct sferei lor profesionale, altfel vor fi percepute ca având un caracter
abstract.
17. Colaboratorii
Sunt orientați în mod special spre obiective: sunt motivați nu de ceea ce fac, ci de
scopul pentru care o fac. Pentru colaborator, obiectivul şi viziunea legată de obiectiv
sunt foarte importante. Cu greu un colaborator vede competenţa ca pe un scop, o
trăiește ca pe un mijloc iar dacă este convins de obiectiv, tinde să dobândească tot
ceea ce este necesar (inclusiv competenţe). Colaboratorul ajută grupul să identifice
obiectivele și nu permite inițierea unei activități, de exemplu a unui exercițiu în clasă,
înainte ca obiectivul de lucru să nu fie clarificat și împărtășit. Îi este greu să asimileze
concepte, principii, materiale, activități dacă nu este documentată legătura directă cu
obiectivele care îl motivează. Centrarea sa pe obiectiv îl face să se concentreze mai
mult pe resursele disponibile decât pe cele care îi lipsesc. Va fi aliatul
dumneavoastră cel mai bun (sau contestatar) în faza de prezentare a obiectivelor
formării, insistând ca acestea să fie clare și măsurabile.

19. Provocatorii (sau challenger-ii)
Sunt participanți orientați mai ales spre punerea sub semnul întrebării a tuturor
aspectelor: obiective, instrumente, metode, sarcini. Întrebările lor sunt întotdeauna
percepute ca fiind provocatoare: de ce? Challenger-ii pot părea, la prima vedere, o
forță negativă deoarece adesea exprimă o opoziție față de gândirea generală,
punând sub semnul întrebării chiar și obiectivele și procesele considerate corecte. În
timp ce la nivel teoretic, fiecare participant acceptă cu ușurință necesitatea și
utilitatea problemelor aduse în discuție de provocator, la nivel practic, mulți ar dori să
elimine acest stil de participant din sala de curs ("...e insuportabil", „...este impotrivă
tot timpul“,“... subminează reușita unei inițiative atât de importante…“ etc). Socrate
spunea că “...cei răi spun ceea ce gândesc cei buni...”. Prin urmare, este important
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18. Comunicatorii
Comunicatorii sunt participanții orientați în mod special spre proces. Aceștia pun
accent pe modul în care se realizează lucrurile, mai mult decât pe scopul sau pe
ceea ce e de făcut. Comunicatorul este dotat cu o bună capacitate de ascultare și
simte nevoia ca din timp în timp să facă o recapitulare a proceselor și a punctelor de
referință obținute și este gata să participe la discuții ca modalitate eficientă de
progres. Comunicatorul acordă o importanță deosebită feedback-ului, înțeles ca o
contribuție prin exprimarea opiniei, cu aspecte pozitive şi aspecte de îmbunătăţit.
Astfel, contribuie la îmbunătăţirea procesului și este întotdeauna dispus să
primească și să dea un feedback.
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ca toți să ia în considerare obiecțiile, dincolo de modul în care acestea sunt
comunicate. În general, provocatorul eficient insistă până când totul este adus în
lumină și toate lucrurile sunt clarificate.
Un alt specialist, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple, Howard Gardner, susţine o
schimbare de perspectivă, de la ideea că inteligenţa e unică şi măsurabilă prin
instrumente standard psihometrice, la ideea că un individ poate avea grade diferite
de inteligenţă pe mai multe niveluri, în funcţie de care se poate calibra şi stilul de
învăţare, ba chiar traiectoria vocaţională. Cele opt inteligenţe propuse de Gardner
sunt: verbală/lingvistică, logică/matematică, vizuală/spaţială, kinestezică/corporală,
muzicală/ritmică, intrapersonală, interpersonală, naturalistă.
Evaluarea programului de formare
Ultima etapă a proiectării se referă la evaluarea activității de formare profesională din
perspectiva "valorii adăugate". Rolul evaluării constă în determinarea gradului în care
diferitele obiective de formare sunt de fapt realizate. A evalua înseamnă a judeca
valoric sau calitativ, a măsura rezultatele formării pe baza atingerii unui anumit set de
obiective. Evaluarea poate fi considerată în termeni de rezultate sau eficiență.
Rezultatele formării reprezintă modificări măsurabile de orice fel produse la nivelul
sistemului organizațional de activitățile de formare; a evalua rezultatele înseamnă a
identifica și a măsura aceste modificări. Eficacitatea în cadrul cursurilor de formare,
adaugă noțiunii de rezultat, noțiunea de obiective: formarea eficientă înseamnă
formarea care produce rezultatele așteptate și formulate prin obiective; astfel, a
evalua eficacitatea înseamnă a identifica și a măsura gradul îndeplinire a
obiectivelor.
Evaluarea poate fi efectuată pe baza unui test, a unui proiect, a unei probe practice,
a unei verificări prin interviu, a unui chestionar adresat cursantului sau superiorului
său. Evaluarea, care este partea finală a formării, reprezintă unul din elementele de
iniţiere principale pentru următorul ciclu de formare, conform metodologiei
îmbunătățirii continue a calității (ciclul lui Deming) sau P-D-C-A (plan, do, check, act).
Această metodă își propune să verifice (check) în mod constant și să intervină (act)
cu acțiuni de îmbunătățire pentru ca lucrurile planificate (plan) să fie și realizate (do).
Un bun formator tinde mereu spre îmbunătățirea continuă, deoarece trebuie să fie
conștient de schimbarea continuă specifică societății contemporane, începând cu
dinamica pieței forţei de muncă, apariţia noilor profesii și noile tehnici de învățare etc.
A face o formare de calitate înseamnă, în primul rând, a fi conștient că respectarea
activităților cuprinse în cadrul unui proces, a succesiunii lor corecte, atribuirea de
responsabilități, utilizarea adecvată a resurselor umane și materiale sunt baza unui
serviciu de calitate. Pentru a ajunge la acest rezultat, sistemele de management al
calității presupun o serie de proceduri, instrumente și documente care ajută
derularea unor activități de calitate. Însă, fără crearea unei culturi a calității, orice
sistem de management al calității este destinat eșecului, deoarece regulile și
instrumentele ne ajută să lucrăm mai bine doar acolo unde există dorința de a le
utiliza pentru a presta un serviciu mai bun și de a oferi valoare atât clientului final cât
și organizației în care lucrează formatorul.
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Cultura calității
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În acest sens, respectarea proceselor asigură respectarea fiecărei activităţi
importante care oferă valoare clientului. Totuși, ori de câte ori se observă că procesul
a devenit redundant datorită schimbărilor organizaționale sau legate de eficiență,
trebuie propuse modificări tocmai pentru a garanta cel mai bun serviciu posibil. Chiar
și comunicarea cu alți formatori, cu alți angajați din interiorul organizației, presupune
un schimb constant de informații care generează schimbări calitative.
Cultura organizaţională care stă la baza unei dezvoltări armonioase a calităţii, se
bazează pe trei caracteristici importante pe care trebuie să învăţăm să le gestionăm:
 este în mod strâns legată de membrii organizaţiei care și-au însușit-o
 este dinamică, nu statică; se află într-o continuă schimbare
 are o puternică încărcătură emoțională
Persoanele rezistente la introducerea unei culturi a calităţii pot fi recunoscute după
câteva expresii: "mi s-a spus să fac așa", "întotdeauna am făcut aşa", "cine era
înainte de mine, așa făcea", "nu știu de ce trebuie să o fac, dar mi s-a spus că este
necesar", "nu am timp să o fac altfel", " dar de ce vrei să schimbi ceva ce
funcționează perfect?"
Toți membrii organizației dau un sens lucrurilor pe care le fac, în baza propriei
înțelegeri a culturii organizaționale. În același timp, comunicarea dintre persoane care stă la baza culturii - crează, îmbunătățește, susține și contrazice cultura
existentă care, la rândul ei, creează un nou model de interpretare a viitoarelor
interacțiuni. Acest ciclu nu se finalizează niciodată.
Documentația - suport pentru calitate
Manualul calității

 Scopul şi domeniul de aplicare: ar trebui să explice contextul
organizațional în care se aplică acest manual, inclusiv serviciile care fac
obiectul sistemului de management al calității (sistemul ar putea monitoriza
procesul de construcție, însă nu și procesul de renovare, de exemplu).
 Cuprinsul documentului: specifică poziționarea paragrafelor individuale ale
documentului.
 Centralizatorul reviziilor și edițiilor: indică ultima revizie și aprobare a
modificărilor la manual, precum și secțiunile modificate față de edițiile
anterioare.
 Politica și obiectivele referitoare la calitate: cuprinde conținutul politicii
referitoare la calitate pe care conducerea îl transmite la nivelul întregului
personal, făcând referire la obiective specifice și măsurabile.
 Organizare, responsabilitate și autoritate: oferă o scurtă descriere a
structurii organizatorice a organizației (folosind, de exemplu, organigrame
sau fișe de post).
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Manualul este documentul principal care conține toate elementele descriptive ale
sistemului de management al calității, procesele sale și interacțiunile care există între
acestea, politica pentru calitate, cerințele aplicabile și excepțiile luate în considerare.
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 Descrierea sistemului de management al calității: descrie procesele și
interacțiunile lor; procedurile care documentează aceste procese;
interacțiunile și legăturile dintre procese sunt de obicei ilustrate într-o hartă a
proceselor; pentru a facilita lectura, este recomandat ca succesiunea
descrierilor să fie corelată cu paragrafele SR EN ISO 9001.
 Referințe: reprezintă o listă de documente menționate în manual, însă care
nu au fost introduse în el (de ex. procedurile); este vorba de o secțiune care
clarifică structura de ansamblu a documentului.
 Anexe: cuprind informații care ajută la clarificarea și susținerea conținutului
(de exemplu: diagrame de flux, formulare de înregistrare a informațiilor etc.)
Prin urmare, principalul scop al manualului de calitate este acela de a fi un punct de
referință în prezentarea sistemului de management al calitații atât în interiorul cât și
în exteriorul organizației.
Manualul trebuie să poată fi utilizat în mod eficient de către toți operatorii
organizației, să fie o referință pentru modul de comportare la locul de muncă,
prezentând conținutul și motivele care stau la baza implementării sistemului de
management al calității la nivelul organizației.
Planul calității
Planul calității este un document de management al unui singur proiect sau contract,
motiv pentru care ar trebui realizat pentru fiecare șantier în parte ( cu excepția
celor de scurtă durată).
Scopul pe care îl vizează planul și cerințele care vor fi controlate prin mijloacele
descrise.
Evidența modificărilor – Conține informațiile referitoare la data introducerii, numărul
ediției/reviziei, descrierea sintetică a modificărilor, paginile/secțiunile actualizate ale
documentului, semnăturile de verificare și aprobare.
Domeniul de aplicare - Defineşte cadrul (funcțional, temporal, de activitate etc.) în
care este aplicat respectivul plan.
Responsabilitatea - Sunt indicate responsabilitățile atribuite ariilor funcționale ale
organizației pentru desfășurarea activităților descrise în cadrul procedurilor.

Dovezi obiective: sunt menționate în mod clar toate eventualele dovezi obiective
menționate în procedură.
În general, se documentează obiectivele care trebuie atinse și se atribuite
responsabilități în acest sens și pentru realizarea diferitelor faze ale proiectului la
care se referă planul. Se indică documentația operațională de referință, care trebuie
utilizată pentru atingerea obiectivelor prestabilite și se definesc controalele care
trebuie realizate, indicând parametrii de referință în baza cărora să se determine
rezultatul.
Documentația necesară pentru elaborarea planului este, în general, deja specificată
în manualul calității și în documentația de lucru; adesea, se pot utiliza documentele
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Succesiunea activităților - Sunt ilustrate diagramele de flux care descriu activitățile
și modalitățile prin care se realizează procesul.
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deja existente, integrându-le și adaptându-le la proiectul specific, adică la produsul
pentru care este întocmit planul.
Elementele minime ale unui plan de calitate sunt:
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 Datele șantierului
 Programul de lucru
 Faze de lucru și modalități de control (ex. turnarea cimentului - colectarea
probelor de ciment și controlul acestora)
 Organigrama șantierului
 Echipamente folosite și întreținerea acestora
 Eventuale instrumente de măsurare utilizate și întreținerea lor
 Parametrii proiectului.
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Grile de Notare
Partea A – Confecţioner Tâmplărie din Aluminiu şi Mase
Plastice
ANEXA 1 - CAPITOLUL 3
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
item

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

a,b
a,b
b,c
b,c
a,c
b
a
b
b
a
vezi r11
vezi r12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
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Se acordă 10 puncte din oficiu.
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ENUNŢ 11














Fierăstrău de debitat la un cap sau două capete cu comandă automată şi
afişaj electronic;
Maşină debitat baghete;
Maşină debitat armătură;
Maşină pentru frezat montant;
Maşină pentru frezat cercevele;
Maşină de frezat pentru decupări (găuri drenaj, găuri cremon, broască);
Maşină de sudat la un cap, două capete;
Maşina de debavurat toc şi cercevea;
Bormaşini pneumatice şi electrice;
Motostivuitor;
Aparate de măsură şi control;
Scule de mână;
Compresor cu sistem de uscare a aerului;

ENUNŢ 12


Răspuns/R12:

lista de materii prime, materiale, componente procesate împreună cu
normele de consum;
tehnologia de fabricaţie – listă de operaţii, în ordine tehnologică;
locul de muncă – utilajul, secţia;
necesarul de SDV-uri;
schiţa produsului.
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Răspuns/R11
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ANEXA 2 – CAPITOLUL 4
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
item

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

a,b
a,b
a,b
a,c
a,b
a
b
b
a
a
vezi r11
vezi r12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
Răspuns /R 11

Rebuturile care se înregistrează la debitare pot fi cauzate:
 - nerespectarea dimensiunilor prescrise;
 - nerespectarea parametrilor procedeului (viteza, temperatura, parametrii
electrici);
 - tranşarea greşită sau neatenţia lucrătorului.
ENUNŢ 12






Răspuns /R 12

Rezistenţa la condiţiile climatice
Rezistenţa la şoc
Comportarea la căldură
Comportarea la foc
Permeabilitatea la aer
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ENUNŢ 11
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ANEXA 3 – CAPITOLUL 5
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
item

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

b,c
a,b
a,b
a,b
a,c
b
a
b
a
a
vezi R11
vezi R12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
Răspuns - R11

Pentru realizarea tâmplăriilor din aluminiu este necesar să existe următoarele
maşini/echipamente/utilaje:
 Fierăstrău de debitat la un cap sau două capete cu comandă automată şi
afisaj electronic;
 Maşină debitat baghete;
 Maşină pentru frezat montant;
 Maşină de frezat pentru decupari (găuri drenaj, găuri cremon, broască);
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ENUNŢ 11
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 Bormaşini pneumatice şi electrice;
 Maşina de ştanţat pneumatică.
ENUNŢ 12

Răspuns - R12

Un plan de operaţii sintetic al documentaţiei tehnice necesar pentru realizarea
tâmplăriei din aluminiu este constituit din următoarele operaţii:
Denumire operaţie
Debitare profile (toc, cercevea, bandou, traversă, prag, bagheta)
Trasare profile
Frezare alezaj pentru butuc broască (pe cercevea)
Frezare alezaj pentru contraplaca (pe toc) şi locaş broască (pe cercevea)
Ştanţare profile pentru montare colţar strângere
Asamblare garnitură etanşare
Fixare colţare aliniere şi strângere
Echipare feronerie cercevea
Asamblare cercevea pe toc şi reglaje
Asamblare baghete pe cercevea
Asamblare sticlă /PT şi garnitură pe cercevea; reglaje finale
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Control final
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ANEXA 4 – CAPITOLUL 6
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
item

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

a,c
a,b
a,b
a,b
a,b
b
a
a
a
b
Vezi R11
Vezi R12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - respectiv 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
Răspuns 11

Tipurile de geamuri termoizolatoare:









Geam sticlă float clară;
Geam sticlă colorată în masă;
Geam reflexiv;
Geam antiefracţie;
Geam antiglonţ;
Geam sticlă sablată;
Geam ornament, sticlă decorativă (vitraliu);
Geam float LOW-E.
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ENUNŢ 12

Răspuns 12

Feroneria pentru deschideri basculante
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 balama toc sus (cu stift), balama toc jos + semibalama cercevea jos,
balamaua simplă deschidere fereastră;
 se pot folosi balamale de tip pipă (tată + mamă), balamale reglabile pe o
singură direcţie;
 balamale cu bolţ, nereglabile;
 piesa inchidere toc;
 tija Cremon;
 set capace balama;
 mâner;
 holzşuruburi pentru fixarea elementelor de feronerie.
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Grile de Notare
Partea B Confecţioner Geam Termoizolator
ANEXA 5 – CAPITOLUL 7
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
enunţ

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

b
b
a
c
a
a
a
b
a
b
vezi R11
vezi R12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte pentru alegerea unui singur răspuns per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
RĂSPUNS:
ENUNŢ 11

geam float;
geam armat polisat;
geam tras;
geam ornament;
geam armat ornament.
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Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
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RĂSPUNS:

ENUNŢ 12








Densitatea sticlei este de 2,5
Rezistenţa la compresie a sticlei este foarte ridicată
Rezistenţa la îndoire
Elasticitatea Modulul de elasticitate Young "E" –
Coeficientul lui Poisson "m".

ANEXA 6 – CAPITOLUL 8
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
enunţ

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

a
b
a
b
b
b
a
b
b
a
Vezi R11
Vezi R12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect şi complet.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 248/270

ENUNŢ(1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
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ENUNŢ 11




dacă motoarele electrice de acţionare sunt asigurate prin legare la priză
de pământ şi nul de protectie;
dacă toate apărătorile şi dispozitivele de protecţie sunt montate pe
compresor, sunt în perfectă stare de funcţionare, sunt bine fixate şi
servesc scopului pentru care au fost realizate;
dacă compresoarele nu au scadenţa ISCIR depăşită.

ENUNŢ 12




Răspuns R11:

Răspuns R12:

înainte de începerea lucrului dacă acestea sunt în bună stare de lucru;
comenzile de pornire/oprire sunt în perfectă stare de funcţionare.
instalaţia de legătură, la pământ şi la conductorul de nul, verificată şi
găsită în perfectă stare de funcţionare.

ANEXA 7 – CAPITOLUL 9
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Răspuns
corect
b,c
a,c
a,b
a,c
b,c
b
b
a
b
a
vezi R11
vezi R12

Răspuns
dat

Punctaj acordat
(puncte)
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

punctaj
dat

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
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nr.
ENUNŢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total
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ENUNŢ 11

RĂSPUNS 11

panou de intrare, unitate pentru spălare panou de ieşire,
panou/unitate pentru înclinare la unghi, unitate pentru presat,
masa care se rabate, ventilatoare, rezervor cu apă.
ENUNŢ 12

RĂSPUNS 12

Ruperea şi depozitarea temporară a sticlei tăiate presupun următoarele acţiuni:





se pregătesc rastele de câte 30- 60 de locaşe pentru numărul de coli
tăiate în optimizare;
se sparge foaia de sticlă după linia de tăiere conform optimizării făcute;
se introduc geamurile după ID din optimizare, la numărul corespunzător
din rastel;
se aruncă resturile de sticlă în containerul special de deşeuri.

ANEXA 8 – CAPITOLUL 10

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Răspuns
corect
a
b
a
a
a
a
b
b
b
a
vezi R11
vezi R12

Răspuns
dat

Punctaj acordat
(puncte)
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

punctaj
dat

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
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nr.
ENUNŢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total
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Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
ENUNŢ 11

RĂSPUNS 11

Se inserează un singur colţar de plastic la unul din capetele baghetelor debitate.
Se aşează baghetele pe suportul mobil al maşinii de umplere.
Se setează timpul de umplere în funcţie de lungimile maxime ale baghetelor şi se
porneşte utilajul.
După umplere se procedează la îmbinarea baghetelor aferente unei unităţi de geam
şi se aşează rama rezultată în sertarul corespondent.
ENUNŢ 12

RĂSPUNS 12
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Tipuri de echipamente cu procesare semiautomată/ automată specifice baghetei
distanţier sunt: maşina automată de debitat distanţier din aluminiu, dispozitivul de
umplere cu silicagel, utilaj pentru sigilare cu butil, instalaţie de umplut cu gaz.
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ANEXA 9 – CAPITOLUL 11
GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
ENUNŢ

răspuns
corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

a,c
b,c
a,c
a,b
a,b
b
a
a
b
a
vezi R11
vezi R12

răspuns
dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
ENUNŢ 11

RĂSPUNS 11

mişcarea trebuie să fie constantă şi continuă pe toata latura; se procedează identic
pentru celelalte laturi.
la colţuri materialul de etanşare se nivelează cu ajutorul unei role din plastic umezită.
ENUNŢ 12

RĂSPUNS 12

Unitatea de dozare a extruderului de tiocol serveşte la pomparea şi dozarea celor
două componente ale materialului, fiind compusă din: două pompe cu piston cu
dublă acţiune, un cilindru hidraulic de acţionare şi suportul de dozare.
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se plasează capul pistolului de sigilare, cu orificiul pe fanta dintre cele două foi de
sticlă şi se începe sigilarea.
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ANEXA 10 – CAPITOLUL 12
GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

nr.
enunţ

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
oficiu
total

a,b
a,b
a,b
b,c
a,c
a
b
b
a
b
vezi r11
vezi r12

răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)

punctaj
dat

8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
ENUNŢ 11

RĂSPUNS 11

Produsele/unităţile de geam termoizolator care sunt găsite neconforme sunt

ENUNŢ 12

RĂSPUNS 12

Factori de risc proprii sarcinii de muncă:
Suprasolicitare fizică: Oboseala sistemului muscular şi osos, ca urmare a efortului
dinamic şi lucrului în poziţie preponderent ortostatică;
Suprasolicitare psihică: Stres din cauza ritmului mare de lucru, în condiţii de
zgomot de impuls, aglomerare tehnologică, monotonia muncii, meniul de setare a
programului automatic în limbă străină.
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etichetate şi separate în zone amenajate din atelierul de producţie până la
elaborarea deciziilor privind tratarea neconformităţii.
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Grile de Notare
Partea B Montator Tâmplărie din Aluminiu şi Mase Plastice
ANEXA 11 – CAPITOLUL 13

GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
Enunţ

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
oficiu
total

c
b
a
a
b
b
b
vezi R8
vezi R9
vezi R10

răspuns dat

punctaj
acordat/pct.

punctaj
dat

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
100 puncte

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 10) - 9 puncte/per enunţ.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.

Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
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Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
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ENUNŢ 8

Răspuns – R8:

autoturisme de serviciu (modele diferite);
unelte manuale;
utilaje manuale acţionate electric (bormaşina);
trusa de scule;
dispozitive de măsurare
scări, chingi fixare, stative.
ENUNŢ 9

Răspuns– R9:

Punctualitatea
Aspectul curat al echipamentelor de lucru
Aplicarea unui stil de comunicare cu caracter profesional
Afişarea manierei ordonate de lucru
Respectarea sferei private a clientului
Informarea asupra locului de parcare
Stabilirea persoanei de contact
Realizarea etapei de recepţie a produsului încorporat, respectiv a tâmplăriei
Obţinerea confirmării clientului
ENUNŢ 10

Răspuns – R10:

verificarea stării tehnice a echipamentelor de muncă

verificarea vizuală a tâmplăriei din profil din aluminiu şi mase plastice, geam
termoizolant, baghetă, feronerie în vederea deplasării la sediul realizării montajului;
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verificarea materialelor necesare securizării şi semnalizării zonei de risc specific
stabilită pentru zonele de montaj (care sunt expuse traficului pietonal şi/sau stradal);

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ANEXA 12 – CAPITOLUL 14
GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
Enunţ

RĂSPUNS
CORECT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OFICIU
TOTAL

b
b
a
b
Vezi r5
Vezi r6
Vezi r7
Vezi r8
Vezi r9
Vezi r10

RĂSPUNS DAT

PUNCTAJ
ACORDAT

PUNCTAJ
DAT

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
100

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 10) - 9 puncte/per enunţ.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.

ENUNŢ 5

Răspuns R5: desfacere şi depozitare.

ENUNŢ 6

Răspuns R6: zidărie, tâmplărie, ferestre.

ENUNŢ 7

Răspuns R7: sarcină, distribuită.

ENUNŢ 8

Răspuns R8:

Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare temporară a
tâmplăriilor care se vor executa numai sub conducerea şi supravegherea unui
conducător instruit.
ENUNŢ 9

Răspuns R9:

accidentul rutier provocat din diferite cauze;
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Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

alunecare la coborârea din caroseria autovehiculului, fără să utilizeze scara
mobilă urcare/coborâre;
 cădere liberă de materiale, scule, obiecte, materiale de construcţie de la
nivele superioare;
 conducere cu viteză excesivă sau necorespunzătoare tipului de autovehicul;
 conducere cu viteză neadaptată la categoria de drum pe care circulă cu
autovehiculul;
 utilizare necorespunzătoare a echipamentului individual de protecţie;
 nu verifică fixarea tâmplăriei contra căderii de pe stativul special, înainte de
plecarea în cursă.
ENUNŢ 10

Răspuns R10:

Deşeurile rezultate din operaţiuni de degajare a amplasamentului sunt:




moloz, spărturi şi alicărie (deşeu de beton, mortar de zidărie şi tencuială,
cărămidă, izolaţii din bca, spărturi de pardoseli şi şape, panouri izolante;
deşeu metalic rezultat din structuri de rezistenţă, tâmplărie metalică;
deşeuri materiale (sticlă, elemente din plastic, cartoane şi pânze bitumate,
textile, hârtie, uşi şi ferestre);

ANEXA 13 – CAPITOLUL 15

GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

răspuns corect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

c
a
a
a
b
a
a
b
a
b
Vezi R11
Vezi R12
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răspuns dat

punctaj acordat
(puncte)
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

punctaj
dat
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Nr.
enunţ
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PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ(6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
ENUNŢ 11





Răspuns R11

centura de siguranţă;
frânghii de siguranţă (cabluri, lanţuri) cu o lungime maximă desfăşurată
de 2 m;
cască de protecţie.

ENUNŢ 12

Răspuns R12

Pag. 258/270

 Ciocănire (tencuială cu goluri);Răzuire (ruperea granulelor proeminente);
 Proba la zgâriere (rezistenţa tencuielii).
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ANEXA 14 – CAPITOLUL 16
GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

nr.
enunţ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

răspuns corect

răspuns dat

a,c
a,c
a,c
a,b
b,c
a
b
a
b
a
vezi R11
vezi R12

punctaj acordat
(puncte)
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

punctaj
dat

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ;
ENUNŢ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
ENUNŢ 11

RĂSPUNS 11

Înaintea realizării montajului se verifică dacă:
au fost livrate toate ferestrele şi uşile conform “comenzii” (cantitate,
configuraţie, dimensiuni, tip geam, culoare PVC, accesorii),
 amplasarea ferestrelor şi uşilor,
 rosturile dintre toc şi construcţie,
 alte informaţii stabilite în relaţia cu clientul.
ENUNŢ 12 RĂSPUNS 12




se stabilesc distanţele dintre locurile de fixare;
se aleg diblurile, şuruburile, eclisele, piesele de ancorare aferente
sistemului, apte pentru zidăria respectivă;
se asigură sistemul de fixare pe tot perimetrul;
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ANEXA 15 – CAPITOLUL 17

GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
enunţ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

răspuns corect

răspuns dat

a,b
a,b
a,b
a,c
b,c
b
a
b
a
a
Vezi R11
Vezi R12

punctaj acordat
(puncte)
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

punctaj
dat

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ(6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.

ENUNŢ 11

RĂSPUNS 12

 şină de aluminiu fixă
 lamelelor flexibile
ENUNŢ 12



RĂSPUNS 12

centrală;
zona de izolaţie;
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Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.
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ANEXA 16 – CAPITOLUL 18

GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ

Nr.
ENUNŢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFICIU
total

răspuns corect

răspuns dat

a,c
b, c
a,b
b,c
a,b
a
a
b
a
b
Vezi R11
Vezi R12

punctaj acordat
(puncte)
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
10
10
10
100

punctaj
dat

PUNCTAJ:
ENUNŢ (1 - 5) - 8 puncte/per enunţ.
ENUNŢ(6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (adevărat/fals).
ENUNŢ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total general posibil: 100 puncte/nota 10.
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6.

ENUNŢ 11

Garniturile negre de cauciuc sintetic din material APTK nu au voie să intre
în contact cu detergenţi concentraţi sau cu substanţe uleioase.
RĂSPUNS 12
În timpul controlului final se verifică modul de prindere:

ENUNŢ 12

a.
b.
c.
d.

balamalelor pe toc /cercevea;
blocajelor pe toc;
feroneriei pe cercevea;
montanţilor pe toc.

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 261/270

RĂSPUNS 11
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GLOSAR DE TERMENI
ARGON
Gaz inert, incolor, inodor şi nontoxic, utilizat la înlocuirea aerului între foile de geam,
pentru a mări performanţa geamului termoizolator.
BAGHETA
Profil de dimensiuni mai reduse, utilizat la fixarea geamului/panoului în cadru.
BALAMA
Dispozitiv metalic format din două piese articulate pe un ax, dintre care cel puţin una
se învârteşte după montare în jurul axului, spre a permite unei uşi, unei ferestre, să
se închidă şi să se deschidă prin rotire parţială.
BLOCATORI
Piese de blocare care se montează pe toc, montant fix şi montant mobil prin care se
asigură închiderea canatului mobil.
CANAT
Fiecare dintre părţile mobile din care este alcătuită o uşă, o poartă, o fereastră etc.
Tâmplăria se poate împărţi în două sau mai multe canate, cu ajutorul montanţilor şi al
traverselor. Primul criteriu de stabilire a modului de împărţire este de ordin estetic
sau practic, în funcţie de aspectul şi funcţionalitatea dorită de către client.
CANAT FIX/MOBIL
Este cazul unei ferestre sau uşi împărţite în cel putin două canate adiacente,
separate cu un montant mobil (ştulp). Canatul activ este cel care se deschide mai
des şi este prevăzut obligatoriu cu mâner şi cremon. Canatul inactiv se deschide mai
rar, motiv pentru care poate avea un mecanism de deschidere mai simplu, fără
mâner sau numai nişte zăvoare. Tipul de deschidere al canatului inactiv poate fi
numai batant. O tâmplărie poate să fie formată numai din canate fixe sau combinaţie
de canate fixe şi mobile. În cazul canatelor fixe, geamul este fixat direct în toc (există
şi excepţii), iar în cazul canatelor mobile, geamul este fixat în cercevea.
CERCEVEA

CLASĂ COMBUSTIE
Materialele şi elementele de construcţie sunt clasificate în funcţie de comportamentul
lor la incendii. Astfel, clasa C2 înseamnă dificil inflamabil, iar clasa C1 înseamnă
practic neinflamabil.
COEFICIENT K
Coeficient de transfer termic. Caracterizează transmisia căldurii într-o unitate de timp
de-a lungul unei suprafeţe de 1 m pătrat care separă două medii cu temperaturi care
diferă cu 1 grad Celsius şi se măsoară în W/m2. Un coeficient U mai mic înseamnă o
pierdere mai redusă de caldură, deci o izolare mai bună.
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

Pag. 262/270

Cadru în care este fixat geamul la o fereastră sau la o uşă în care sunt montate
geamurile.
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COEXTRUDARE
Procedeu de prelucrare a materialelor (metale, mase plastice) prin deformare
plastică, constând în trecerea forţată a materialului, supus unei forţe de compresiune,
printr-o matriţă de formă adecvată.
CONDENS
Este rezultatul transformării vaporilor de apă din aer în stare lichidă, când intră în
contact cu o suprafaţă mai rece. Condensul este favorizat de mai mulţi factori
naturali: temperatura exterioară foarte scăzută, sub -10 grade Celsius, temperatura
interioară scăzută, umiditatea ridicată în încăpere, calitatea slabă a geamului
termoizolant sau alegerea unei sticle necorespunzătoare, profile din PVC cu pereţi
subţiri, sub 2,5 mm sau profile din aluminiu fără barieră termică.
COTE TÂMPLĂRIE
Dimensiunile spaţiului (golului) lăsat în zidul unei construcţii pentru tâmplărie. Faţă de
dimensiunile acestui spaţiu, tâmplăria va fi mai mică cu cel puţin 10 mm pe fiecare
latură.
CULISANT
Uşa sau fereastra care alunecă (printr-o frecare minimă) de-a lungul altei piese cu
care se află în contact (cerecevea pe toc).
DESCHIDERE BASCULANTĂ
Se deschide printr-o mişcare de rotaţie în jurul unei axe orizontale fixate la baza
ferestrei.
DESCHIDERE BATANTĂ
Sinonim: Deschidere simplă, pe orizontală
Se închide şi se deschide printr-o mişcare de rotaţie în jurul unei axe verticale fixate
la una dintre margini.
DESCHIDERE DUBLĂ PE ORIZONTALĂ SAU PE VERTICALĂ
Combinaţia celor două tipuri de deschideri, batantă şi oscilantă. În funcţie de poziţia
mânerului, fereastra se va deschide în una din variante. Poziţia mânerului pe
orizontală înseamnă deschidere batantă, verticală sus - deschidere oscilantă,
verticală jos este poziţia inchis.
DESCHIDERE FIXĂ
Sinonim: Fereastră fixă
DILATARE
Fenomenul de mărire a dimensiunilor sub acţiunea căldurii. La fel ca majoritatea materialelor şi profilele necesare construcţiei unei ferestre au tendinţa de a se dilata,
motiv pentru care, în funcţie de mărimea tâmplăriei, se lasă o distanţă de dilatare de
minim 10 mm între toc şi zid pe fiecare latură a tâmplăriei. Spaţiul rezultat va fi
umplut cu spumă poliuretanică.
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Sinonim: Deschidere oscilobatantă
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DIMENSIUNI GOL
Dimensiunile spaţiului (golului) lăsat în zidul unei construcţii pentru tâmplărie. Faţă de
dimensiunile acestui spaţiu tâmplăria va fi mai mică cu cel puţin 10 mm pe fiecare
latură.
DIN
Deutsche Institut fur Normung - Institutul German de standardizare
ELOXARE
Procedeu electrochimic de obţinere a unui strat de oxid pe suprafaţa pieselor de
aluminiu, în vederea protecţiei împotriva coroziunii. Profilele de aluminiu şi feroneria
sunt supuse acestui procedeu, obţinându-se de regulă culoarea argintie sau aurie a
materialelor. În ultimii ani, de când există o mare variate de profile de aluminiu
vopsite în culori RAL sau în texturi de lemn, variantele eloxate se utilizează mai rar.
EXTRUDARE
Procedeu de prelucrare a materialelor (metale, mase plastice) prin deformare
plastică, constând în trecerea forţată a materialului, supus unei forţe de compresiune,
printr-o matriţă de formă adecvată.
FEREASTRĂ
Ansamblu format dintr-un cadru fix (toc) şi din cercevele în care se fixează geamuri,
montat în deschizătura de formă regulată, lăsată în peretele unei clădiri pentru a permite să intre aerul şi lumină.
FEREASTRĂ FIXĂ
Fereastră care nu se deschide.
FERONERIA
Ansamblu de elemente metalice fixate pe cercevea şi toc cu rol de a asigura
închiderea şi deschiderea elementului de tâmplărie. Este formată din mâner, cremon,
balamale, colţare, prelungitoare, blocaje, foarfeci, blocatori etc. şi prin combinarea
acestora se realizează deschideri batante, oscilobatante, oscilante etc. Numărul
punctelor de închidere contribuie în mod direct la calitatea închiderii tâmplăriei, iar
tipul punctelor de închidere determină gradul de siguranţă a tâmplăriei.
Garnitura este realizată din cauciuc sintetic, de obicei EPDM sau TPA, şi are rolul de
etanşare şi amortizare a închiderii. Pe ferestre termoizolante există o garnitură
exterioară pe toc care constituie o barieră împotriva intemperiilor şi o garnitură
interioară pe cercevea. Tot pe cercevea dar în exterior se fixează garnitura de
etanşare a geamului (sticlei), iar bagheta de sticlă este de asemenea prevăzută cu o
garnitură de etanşare geam.
GARNITURĂ EPDM
Ethylene Propylene Diene Monomer - Material din care se realizează garniturile de
etanşare pentru tâmplărie. Caracteristicile importante sunt: rezistenţa la condiţiile
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atmosferice, elasticitate la temperaturi extreme (între -50 şi +120 grade Celsius),
rezistenţa la îmbătrânire, la multe substanţe chimice corozive.
GEAM TERMOIZOLANT
Ansamblu de două sau mai multe foi de sticlă, separate printr-un spaţiu umplut cu
aer sau un gaz inert şi închis ermetic. Foile de sticlă sunt separate printr-o baghetă
metalică, umplută cu silicagel. Grosimea foilor de sticlă este variabilă (de regulă între
4-6 mm), ca şi distanţa dintre ele (12-20 mm), eficacitatea geamului crescând direct
proporţional cu acestea.
GLAF
Element de construcţie folosit la căptuşirea părţii inferioare a golului unei ferestre. Se
montează la baza unei ferestre, cu rol de protecţie a zidului, de izolare şi decorativ.
Glaful nu trebuie să acopere caloriferul de sub fereastră deoarece împiedică
circulaţia aerului cald, favorizând astfel apariţia condensului.
ISO
International Organization for Standardization - Organizaţia Internatională pentru
Standardizare.
LĂCRIMAR
Sinonim: Picurător
Element suplimentar aplicat în partea inferioară a ramelor de canat, cu scopul de a
feri partea inferioară de etanşare a ferestrei/uşii de suprasolicitarea din intemperii.
MONTANT FALS
Sinonim: Montant mobil, ştulp, profil de inversare
Profil care se fixează pe cerceveaua canatului inactiv şi permite închiderea canatului
activ peste cel inactiv.
Sinonim: Profil T
Bara care se poziţionează vertical într-o construcţie şi care serveşte ca piesă de
susţinere. Montantul are rol de divizare a tâmplăriei în canate. Modul de divizare se
stabileşte în primul rând în funcţie de dimesiunile tâmplăriei, iar în al doilea rând în
funcţie de cerinţele estetice şi practice. Dacă o tâmplărie va fi împărţită atât pe verticală, cât şi pe orizontală, pentru a-şi îndeplini rolul de susţinere, prima divizare este
pe verticală. Montantul se fixează cu şuruburi prin intermediul unor piese metalice
sau din plastic.
Se utilizează denumirea de montant şi în cazul în care acesta se fixează pe
orizontală sau în diagonală în tâmplărie.
MULTICAMERAL
Sinonim: PVC
Construcţia alveolară interioară a profilelor din PVC pentru a asigura termo- şi fonoizolarea. Sistemele actuale de profile au minim 3 camere.
Prima cameră, exterioară, are rol de izolare şi dirijare a apei rezultate din condens
sau care a pătruns datorită neetanşeităţii primei garnituri. A doua cameră, cea mai
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mare, permite introducerea armăturii de oţel necesară pentru rigidizarea profilului, iar
a treia camera are rol de izolare. Un număr mai mare de camere (alveole) înseamnă
un coeficient U superior, dar mărirea numărului de camere permite introducerea unui
oţel de ranforsare mai redus (subdimensionat) şi astfel să reducă considerabil
stabilitatea profilului şi a tâmplăriei.
PANEL SANDWICH
Sinonim: Placa weiss
Placă termoizolatoare utilizată de regulă în uşi în locul sticlei.
Constă dintr-un miez din polistiren extrudat, acoperit pe ambele feţe cu plăci din PVC
de minim 1 mm grosime sau cu plăci de aluminiu de cca. 0,8 mm. Feţele din PVC pot
fi albe RAL sau acoperite cu folii RENOLIT. Feţele din aluminiu se vopsesc în culori
RAL. Grosimea panelurilor este de regulă de 20-24 mm cu un coeficient de transfer
termic U variabil, în funcţie de grosime de la 1,4 la 1,14 sau chiar mai mic.
PROFIL
Nume generic pentru bara de toc, cercevea, montant etc. care alcătuiesc o tâmplărie.
Profilele pot fi extrudate din PVC sau aluminiu şi se diferenţiază prin forma lor
specifică, numărul şi configuraţia camerelor din corpul profilului şi prin poziţionarea
garniturilor de etanşare. Profilele din aluminiu se împart în două mari categorii: cu
barieră termică, recomandate pentru exterior şi fară barieră termică, recomandate
mai mult pentru compartimentări interioare deoarece prezintă un risc mai mare de
apariţie a condensului.
PROFIL Z
Cadru în care este fixat geamul la o fereastră sau la o uşă, în care sunt montate
geamurile.
PVC
Policlorură de vinil. Materialul din care sunt realizate profilele din PVC. În funcţie de
aditivii cu care se amestecă pulberea de PVC, se obţin variante cu diverse
proprietăţi.
Reichsausschuss fur Lieferbedingungen - Committee of the German Reich for Terms
and Conditions of Sale -Institut German de Asigurarea Calităţii şi Certificare, fondat
în 1925 de către societăţi private şi guvernul german. RAL a elaborat sistemul de
clasificare al culorilor prin cartelele de culori RAL CLASSIC, RAL DESIGN şi RAL
DIGITAL. Astăzi există 1898 nuanţe de culori codificate, prezentate pe etaloane sub
formă de evantai.
RENOLIT
Firma producătoare a foliei cu acelaşi nume. Este o folie specială din plastic,
rezistentă la intemperii, utilizată pentru acoperirea profilelor din PVC sau a
panelurilor. Conferă materialului acoperit o textură şi culoare foarte asemănătoare
lemnului de diferite esenţe dar există într-o gama variată de culori cu diverse nuanţe.
SILICAGEL
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Material granular cu porozitate mare obţinut prin deshidratare în condiţii speciale a
gelului de bioxid de siliciu, folosit în tehnică, ca absorbant şi ca purtător de
catalizatori. Este utilizat pentru absorbţia umidităţii dintre foliile de sticlă ale unui
geam termoizolant.
ŞPROS
Element de ornament care împarte spaţiul vitrat. Poate fi între foile de sticlă ale
geamului termoizolant sau lipit pe geam în interior şi exterior.
STICLĂ COLORATĂ ÎN MASĂ
Sticla float în care s-au adăugat coloranţi în timpul procesului de fabricaţie. Reduce
radiaţiile ultraviolete şi creează un confort vizual prin atenuarea luminii solare. Există
în mai multe variante de culoare cele mai uzuale fiind: gri, bronz, verde şi albastru.
STICLĂ FLOAT
Sticlă transparentă, perfect plană, obţinută prin procedeul float (la sute de grade
Celsius sticla topită curge pe o baie de cositor).
STICLA LOW-E
Sticla cu emisivitate redusă (low-emission). Este o sticlă clară, transparentă, pe care
se aplică o peliculă de grosime microscopică dintr-un oxid de metal. Acest film
permite trecerea luminii, dar blochează evacuarea căldurii prin sticlă, reducând astfel
pierderea de căldură. De asemenea, sticla Low-E reduce radiaţiile ultraviolet,
protejând în acest fel obiectele dintr-o încăpere contra decolorării.
STICLA REFLEXIVĂ
Sticla float acoperită de o peliculă metalică cu calităţi reflectorizante a radiaţiei
vizibile şi/sau a radiaţiei infraroşii. Sticla reflectorizantă limitează cantitatea de
energie solară intrată în interiorul încăperii şi creează un efect de oglindire.
TOC
Profil care se fixează în zid cu piese speciale de prindere numite ancore sau şuruburi
montaj. Tocul poate fi împărţit în canate cu montanţi.
UMIDITATEA AERULUI
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Umiditatea dintr-o încăpere este considerată normală dacă se află între 40 si 70 %.
Pe timpul iernii dacă umiditatea depaşeşte 70 % şansele formării condensului pe
tâmplărie şi pe pereţi sunt foarte mari.
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
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