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1.

DESCRIERE
GENERALĂ

Styro Stone este o metodă de construcţie cunoscută generic ca şi „cofraj
izolator permanent”, de la denumirea sa iniţială din limba engleză, Permanent
Insulating Formwork (PIF). Prin această metodă, materialul izolator devine parte
integrală a structurii finale. Styro Stone sunt cofraje din poliester care se îmbină fix
unele cu altele pentru a forma un sistem de cofrare. În spaţiul gol dintre aceste
cofraje din poliestiren se toarnă beton, formându-se un perete continuu. La
finalul procesului de uscare şi întărire a betonului rezultă un perete izolat termic şi
fonic, cu o rezistenţă ridicată ce are capacitatea de a susţine planşeul şi
acoperişul.
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Sistemul de cofraje Styro Stone combină eficacitatea izolaţiei termice a
neoporului expandat, ignifugat cu masa şi rezistenţa structurală a unui perete de
beton armat. De asemenea este o soluţie care reduce semnificativ timpul de
execuţie al lucrării şi costurile cu mâna de lucru prin integrarea a patru procese
într-unul singur: ridicarea structurii verticale, cofrarea, tencuirea şi izolarea.
Există 3 tipuri de cofraje:
•

COFRAJE EPS (STYROPOR) – 250
-

•

GROSIME

Conductivitatea termică (λ) = 0,29 W/m2K;

COFRAJE NEOPOR – 250
-

MM

MM

GROSIME

Conductivitatea termică (λ)= 0,261 W/m2K;

•

COFRAJE NEOPOR RR – 350

-

Conductivitatea termică (λ)= 0,142 W/m2K.

MM

GROSIME:

Styro Stone a creat propriul program de calcul, care poate fi folosit pentru a
aprecia cantitatea şi cofrajele necesare. Acest program poate fi folosit doar pe
site-ul www.Styro Stone.com. (manualul programului de calcul la pag. 18)
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SCURT
ISTORIC
2.

1949 – BASF autorizează polistirenul expandat (EPS), numindu-l Styropor.
1950 – Fabricarea primului cofraj din Styropor, numit sistem IGLU.
1991 – Fondarea societăţii ‘Baum, Jutzi & Partner Inc.’ (BJP) în San Antonio/Texas.
– BJP obţine toate autorizaţiile, drepturile şi licenţa aparţinând lui Styro
Stone.
1992 – Apariţia biroului fără hârtie (paperless office), ceea ce ne permite o
producţie şi un management al căror efect se poate vedea într-un bun raport
calitate-preţ
1994 – Fondarea biroului central european în Belgia.
– Conferinţa antreprenorilor cu o largă experienţă în sistemul de cofrare cu
blocuri Styro Stone (cofraj izolator permanent) stabilind standardele şi principiile
pentru noul sistem european Styro Stone.
•

Fără inserţii metalice!

•

Densitate mare a polistirenului expandat (EPS) pentru obţinerea unei
calităţi ridicate;

•

Module de minim 5 cm;

•

Sisteme compacte pentru fixarea închiderilor capăt;

•

Toate elementele EPS sunt montate în fabrică;
– Începutul producţiei europene în Polonia.
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1995 – Styro Stone este prima companie din domeniul construcţiilor care oferă în
mod gratuit un program pentru calculul cantităţii şi a preţului.
1996 – Formarea grupului ISO (Organizaţia Internaţională Styrostone)
1997 – Introducerea pe piaţă a elementelor RR (grosimea peretelui de 35 cm şi
coeficientul termic U = 0,16)
1998 – prima companie europeană cu sisteme telefonice favorabile clientului
1999 – Mutarea biroului central european din Belgia în Spania.
– Introducerea unui nou sistem de izolare pentru acoperişuri
2000 – Styro Stone Franţa crează un nou sistem de schelă multifuncţională, mai
uşor de transportat.
2002 – Introducerea colţarelor în forma de L în gama produselor noastre.
– Producerea elementelor Styro Stone este posibilă şi în sistem Neopor.
2003 – Obţinerea aprobării LANTAC.
– Obţinerea certificării BBA.
2006 - Octombrie: Managerii de la Styro Stone din Europa se întâlnesc la
Dortmund (Germania) pentru a discuta în privinţa punerii în funcţiune a mai
multor fabrici de producţie pentru a minimaliza costul transportului.

6

2007 – Fabrica de producţie din Shanghai, este gata de producţie.

2009 - În Shanghai se produc blocuri cu grosimea betonului de 20 cm pentru
piaţa construcţiilor din Asia.
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3.

AVANTAJE
3.1.

PROFITABIL

Principala economie în folosirea cofrajelor Styro Stone este reducerea
considerabilă a costurilor prin ridicarea rapidă a construcţiei.
Un element standard Styro Stone reprezintă o suprafaţă de perete de 0,250
m² care necesită o intervenţie minimă a constructorului pentru finisare.
Principiul de construire în acest sistem este asemănător cu un joc Lego© la
scară mare, care în procesul de asamblare devine o joacă de copil. Astfel
intervenţia unei echipe specializate este înlăturată.

3.2.

ECOLOGIC

S-a observat că încălzirea globală impune ca în viitor valoarea izolării
termice asociată cu legi privitoare la construcţii să fie crescute substanţial. Cu
Styro Stone, coeficientul termic U recomandat este deja atins, excluzând astfel
necesitatea izolării adiţionale.
Transmitanţa termică a cofrajelor de 250 mm (Neopor) fără finisări este de
0,25 W/m2K.
Cofrajele de 350 mm (Neopor) au o valoare a coeficientului termic U de 0,14
W/m2K (fără finisări), făcându-l produsul ideal pentru construcţia de case pasive.
Sistemul de pereţi Styro Stone permite instalarea conductelor de aer
condiţionat

şi

a

sistemelor

de

încălzire

economice

(standard

scandinavice), rezultând într-o mai mare economie de energie.
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şi

case

3.3.

MODULARITATE

Constructorii individuali sau profesioniştii în materie de construcţii nu doresc să
fie restrictionaţi la un modul de 1 m. Nu cunoaştem vreun proiect de casă
modernă care să necesite module mai mici de 5 cm.

Pe înălţime Styro Stone permite ajustarea la fiecare 12,5 cm. Dacă planurile
dumneavoastră nu corespund întru totul, arhitectul dumneavoastră are toate
planurile pe computer şi le-ar putea modifica cu un preţ minuscul. Fiecare
element de poliestiren expandat este marcat din 5 în 5 cm pentru a uşura
tăierea pe lăţime.

O casă care a fost proiectată cu pereţi cu grosime de 25 şi/sau 35 cm
implică foarte puţine modificări asupra elementelor Styro Stone. De asemeni se
înregistrează economii cu mâna de lucru.

Pentru pereţii Styro Stone se folosesc elemente EPS de închidere capăt 9051,
sau elemente Neopor de închidere capăt 9052.
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PRODUSE
STYRO STONE
4.

Tabel 4-1: Tabel cu gama de produse Styro Stone

Cod

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

0001

Element EPS
standard

250

1000

265
(250)

0601

Element EPS cu
inserţii rigide

250

1000

265
(250)
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Cod

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

0701

Element
Neopor cu
inserţii rigide

250

1000

265
(250)

0702

Element
Neopor cu
inserţii rigide

250

1000

140
(125)

9065

Element
Neopor pentru
ajustarea
înălţimii
standard

250

1000

50
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Cod

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

0111

Element
Neopor RR
standard

350

1000

265
(250)

0911

Element
Neopor RR cu
inserţii rigide

350

1000

265
(250)

0130

Buiandrug
Neopor

250

1000

140
(125)
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Cod

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

0703

Terminal
planşeu
Neopor cu
inserţii rigide

250

1000

365
(350)

0913

Terminal
planşeu
Neopor RR cu
inserţii rigide

350

1000

365
(350)

0604

Element EPS
colţ 90o cu
inserţii rigide

250

500
+750

265
(250)
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Cod

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

0704

Element
Neopor colţ
90o cu inserţii
rigide

250

500
+750

265
(250)

0914

Element
Neopor RR colţ
90o cu inserţii
rigide

350

850

265
(250)

2551

Element
Neopor la 45o
dreapta/
stânga cu
inserţii rigide

250

374
+626

140
(125)
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Cod

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

2552

Element
Neopor RR la
45o dreapta/
stânga cu
inserţii rigide

350

416
+667

140
(125)

6012

Element EPS
pentru planşeu
cu uluc

250

680

175

6013

Element EPS
pentru planşeu
cu lambă

250

825

175
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Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

6501

Element EPS
pentru
acoperiş
pentru ţigla
standard

1170
(1020)

1100
(1050)

6502

Element EPS
pentru
acoperiş
universal

1170
(1020)

1100
(1050)

9051

Element EPS
închidere
capăt

150

88
(87)

Cod

16

Fotografie produs

50

Cod

9052

9060

9070

Fotografie produs

Denumire
produs

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

Element
Neopor
închidere
capăt

50

150
(133)

140
(110)

Elemente
Neopor RR
adaptare
înălţime

100

350

50,
125,
250

Element
consolă

450

1000

265
(250)
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Cod

9211

18

Fotografie produs

Denumire
produs

Sistem schelă
multi
funcţională

Dimensiuni produs (mm)
Grosi
Lungi
Înălţi
me
me
me

5

100

3200

5.

PROGRAMUL
DE CALCUL

Cu ajutorul programului de calcul integrat site-ului nostru, aveţi posibilitatea
de a obţine în mod automat o listă cu elementele necesare, inclusiv preţurile
acestora, prin introducerea datelor corespunzătoare proiectului dumneavoastră.
Vă vom ajuta să înţelegeţi modul de utilizare al programului de calcul, prin
exemplul unui proiect al unei case familiale standard, explicându-vă şi
posibilităţile disponibile programului.
Mai întâi aveţi nevoie de planul parterului cu toţi pereţii exteriori numerotaţi,
respectiv ferestrele şi uşile, adică deschiderile acestora.
Toate datele introduse pot fi modificate ulterior, însă, pentru a salva munca
inutilă este recomandat să faceţi însemnări pe planuri şi să introduceţi datele
corecte.
AJUTOR ONLINE
Vă este disponibil ajutorul online. Poziţionaţi cursorul (fără să faceţi click)
asupra oricăror câmpuri din partea superioară a programului de calcul şi
fereastra ajutorului va apărea pentru a vă îndruma în alegerea corectă sau
opţiunea disponibilă proiectului dumneavoastră.
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MODULAŢIA RECOMANDATĂ
Este posibilă construcţia pereţilor de orice lungime. Cu toate acestea,
blocurile sunt modulate în incremente de 5 cm.
Lungimea unui element standard este de un metru şi are caneluri la fiecare 5
cm. Partea exterioară a elementelor de colţ măsoară 50 cm, iar cea interioară
75 cm.
În ciuda faptului că elementele pot fi tăiate la fiecare 5 cm noi recomandăm
tăierea modulelor în incremente de 25 cm.
Dacă doriţi construirea unui zid cu lungimea de 8,95 m, veţi pierde timp
pentru că va trebui să tăiaţi câte 5 cm dintr-un element al fiecărui rând. Dacă
înălţimea peretelui este de 2,75 m, acest lucru va însemna 11 tăieri şi pierderea a
5x11=55 cm de material.
Cea mai bună metodă prin care puteţi evita cele menţionate mai sus, este
folosirea multiplilor de 25 cm. Dacă peretele are lungimea de 8,14 metri ar fi mai
bine să îi reajustaţi lungimea la 8 m sau 8,25 m.
Să presupunem că v-aţi gândit la 1,20 m pentru dimensiunile ferestrelor. Nu var afecta cu nimic dacă o veţi mări la 1,25 m. Dimensiunile deschiderilor pentru
ferestre vor fi de 1,25 m, dar în momentul comenzii ferestrelor, ele vor fi cu un
centimetru mai mici, deci vor putea fi montate cu spumă în structura Styro Stone
(ele pot fi montate şi cu şuruburi prin structura de polistiren în beton).
EXEMPLU DE CALCULAŢIE
Planul de mai jos este al unei case standard care constă într-un perimetru de
pereţi de rezistenţă şi un perete de rezistenţă interior.
Al doilea nivel al proiectului include un acoperiş cu înclinaţie longitudinală.
Doi dintre pereţii exteriori au frontoane cu un unghi de 30 de grade.
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Structura planşeului va fi susţinută de pereţii exteriori, dar şi de peretele de
rezistenţă din interior, fiidu-i distribuită greutatea.

Mai întâi, numerotaţi pereţii de la stânga la dreapta în sensul acelor de ceas.
Următoarea schiţă arată înălţimea peretelui numărul unu, unde putem
observa frontonul şi deschiderile pentru ferestre.

Următoarele elemente sunt disponibile sistemului Styro Stone. O parte din ele
le vom folosi în construcţia noastră:
Tipul elementului
Element Neopor 25 cm (IR)
Element standard 12,5h
Buiandrug
Terminal de nivel
Colţar 90 S (stânga)
Colţar 90 D (dreapta)
Colţar 45 S (stânga)
Colţar 45 D (dreapta)
Închideri capăt

Lungime
100
100
100
100
50 + 75 (ext)
70 + 50 (ext)
(ext)
(ext)
x

Lăţime
25
25
25
25
25
25
5

Înălţime
25
12,5
12,5
12,5 (int) 30 (ext)
25
25
12,5
12,5
12,5
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Acolo unde sunt deschideri pentru ferestre şi uşi se vor folosi închiderile capăt.
Pentru rândurile care au deschideri pentru ferestre sau pentru uşi se vor folosi
închiderile capăt.
Pentru rândurile de deasupra deschiderilor pentru ferestre şi uşi, se vor folosi
elemente 12,5h şi buiandrugi (suprapunere de 10 şi 15 cm pe fiecare parte), iar
pentru restul se vor folosi elemente standard şi pentru ultimul rând se vor folosi
terminale de nivel.
Pereţilor de rezistenţă interiori li se vor adăuga elemente cu înălţime
înjumătăţită (12,5 cm) la 2,75 m pentru adaptarea înălţimii. Este posibilă orice
combinaţie a elementelor pentru a avea deschideri pentru ferestre şi uşi de alte
dimensiuni.

Apoi va trebui să deschideţi programul de calcul prin introducearea numelui
de utilizator şi a parolei. Dacă încă nu v-aţi înregistrat, prima dată faceţi acest
lucru şi apoi toate calculaţiile vor fi salvate pe serverul nostru. Efectuarea oricărei
calculaţii nu vă crează nici o obligaţie.

Pentru a face o nouă caculaţie, alegeţi Proiecte, Proiect nou.
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Daţi proiectului un nume.

Proiectul pe care îl folosim ca exemplu are 9 pereţi. Vom folosi elemente
Neopor cu grosimea de 25 cm şi cu inserţii rigide (mai târziu vom vedea şi
celelalte elemente şi scopul lor). Pentru că avem doar planul parterului, fără nici
un demisol, vom introduce la numărul nivelului cifra “1”. Înălţimea de la podea
până la tavan este de 2,75 metri, la care vom adăuga mai târziu 12,5 cm pentru
că vom folosi terminale de nivel. Acum vom introduce datele următoare:

În următoarea fereastră putem introduce datele în şablon pentru fiecare
perete:

Potrivit planului, peretele numărul unu are lungimea de 8 metri, înălţimea
predefinită de 2,75 m şi frontonul are o înclinaţie de 15
º. Pe acest perete se vor
sprijini grinzile cu zăbrele. Peretele începe cu un colţar şi tot aşa se sfârşeşte.
Pentru că peretele are două ferestre, vom apăsa pe buntonul '0' al coloanei 'Uşi,
ferestre’ pentru a introduce numărul deschiderilor dorite. La 'Observaţii' putem
introduce orice notiţă care ne va ajuta mai târziu.
Peretele numărul 1 are două ferestre de 1,50 x 1,375 metri. Din moment ce
ambele deschideri sunt pentru ferestre, la ‘Tip buiandrug’ vom alege ‘Buiandrug
şi element 12,5h’. Ambele au o înălţime de 12,5 cm, ceea ce înseamnă 25 cm echivalent cu înălţimea unui element standard. Introduceţi 1,5 m pentru lăţime şi
1,375 pentru înălţime. Apăsaţi pe 'Inserează deschidere' şi introduceţi datele
pentru următoarea fereastră. Apăsaţi butonul “Salvează” pentru a închide
fereastra şi pentru a salva datele introduse. În prima imagine de mai jos putem
observa deschiderile peretelui numărul 1, iar în cea de-a doua, deschiderile
pentru peretele numărul 4:
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Odată ce toate datele pentru parter au fost introduse şablonul nostru va
arăta cam aşa:

Peretele numărul 9 fiind un perete interior, la partea superioară va trebui să
aibă elemente cu înălţimea înjumătăţită (12,5h) pentru a avea înălţimea
stabilită. Iar pentru că acest perete nu este exterior şi nu are nevoie de o izolaţie
termică mare, poate fi construit cu elemete styropor (EPS). Având în vedere că
acest perete nu se leagă de un altul, terminaţiile lui vor fi '1', adică este acelaşi
lucru ca şi pentru ferestre şi uşi, pentru că se vor folosi închiderile capăt.
În caz că am uitat introducerea unui perete pentru că l-am omis la început
sau pentru că am făcut nişte modificări planului, putem apăsa 'Inserează perete'
pentru a-l adăuga. După ce am terminat planul parterului putem apăsa butonul
'Calculează' dacă proiectul este gata; dacă nu, apăsaţi 'Inserează nivel'. Dacă
dorim inserarea unui nou nivel şi este în mare parte asemănator cu unul anterior
apăsaţi 'Copiază nivel'. Pentru exemplul nostru vom folosi 'Copiază nivel'.
În exemplul nostru nu vom copia aceleaşi deschideri pentru că nu vom
introduce aceleaşi ferestre datorită mansardei, dar dacă ar fi fost un bloc am fi
folosit aceleaşi deschideri pentru fiecare nivel. Vom copia nivelul '1' de la
peretele '1' la peretele '8'. Peretele '9' nu îl vom copia mansardei. Înălţimea
mansardei este de 1 metru cu excepţia frontoanelor şi pereţilor.
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Pereţii primului nivel ar trebui să arate ca cei din şablonul următor:

Va trebui să modificăm doar pereţii '1' şi '5' adăugând frontonul şi
deschiderile pentru ferestre. Prin introducerea datelor în câmpul 'Unghi fronton'
va apărea fereastra de mai jos. Dacă vom apăsa “OK”, peretele îşi va păstra
înălţimea de 1 metru şi la acesta elementele vor fi adăugate în aşa fel încât vor
forma frontonul cu unghiul înclinaţiei longitudinale introdus. Dacă vom apăsa
“Cancel”, de la peretele de 1 metru va trebui să tăiem elementele pentru
formarea frontonului. Aşa că vom apăsa 'OK'.

După introducerea datelor, apăsaţi “Calculează”, acceptaţi, şi în câteva
secunde veţi primi preţul proiectului.
Calculaţia va afişa lista cu materialele necesare şi o extra-calculaţie pentru
betonul necesar. Pentru o exactitate mai mare a costului pentru proiectul dvs.,
consultaţi zona locală pentru preţul betonului cât şi pentru închirierea pompei.
ANEXĂ
În această secţiune puteţi consulta diferitele opţiuni ale programului, pentru
ca mai apoi să puteţi face alegerea corectă a elementelor:
Ultimul rând
Parterul proiectului nostru are 11 rânduri de blocuri care ating înălţimea de
2,75 metri. De aici avem 3 posibilităţi de terminare a părţii superioare a peretelui:
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- Terminal de nivel: Va adăuga 12,5 cm înălţimii
interioare a încăperii. Grinzile vor fi aşezate
deasupra acestor elemente şi partea exterioară
a acestor elemente va izola exteriorul
planşeului.
- Element Neopor 12,5h: Aceste blocuri permit o
înălţare a peretelui cu 12,5 cm dacă nu doriţi o
creştere cu 25 cm. Sau, în caz că pereţilor
exteriori le-au fost adăugate terminale de nivel,
pereţilor de rezistenţă interiori va trebui să le
adăugaţi elemente de 12,5h. Acestea sunt
produse numai din Neopor.
- Nimic: Această opţiune lasă peretele aşa cum
este. Se va alege această opţiune numai în
cazul în care se are în vedere construirea unui
acoperiş din lemn, căruia nu îi este necesară
izolarea.

Tipul de blocuri
Sunt 5 tipuri distincte de blocuri. Alegeţi tipul elementelor corespondente
cerinţelor construcţiei:
- Element EPS 25 cm: Aceste elemente nu au un
grad de izolare termică şi fonică destul de
mare, dar sunt mai ieftine. Sunt produse în
Styropor şi sunt utile garajelor, atelierelor,
fermelor, magaziilor şi sunt utilizate acolo unde
nu este nevoie de un grad mare de izolare.
- Element EPS 25 cm (IR): Aceste elemente au
apărut mai târziu pentru a elimina inserţiile din
EPS. Au o izolare fonică mai bună şi sunt folosite
pentru pereţii exteriori, pentru pereţii de
rezistenţă şi pentru demisoluri/elevaţii (chiar
dacă elementele Neopor sunt recomandate).
- Element Neopor 25 cm (IR): Elementele Neopor
au o izolare termică mult mai mare decât
elementele Styropor şi sunt utile pentru pereţii
exteriori.
- Element Neopor 35 cm: Echivalent blocurilor
EPS 25 cm. doar că o parte este de 15 cm
Neopor în loc de 5 cm pentru o izolaţie mai
bună. Aceste elemente sunt folosite în ţările
europei de nord sau în zonele extrem de reci.
- Element Neopor 35 cm (IR): Echivalent
elementelor Neopor 35 cm, doar că au inserţii
rigide.
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Terminaţiile peretelui
Fiecare perete poate avea terminaţiile diferite. Peretele poate fi închis cu
ajutorul colţarelor cu unghiurile definite sau cu închideri capăt:
- Colţar 90º EPS: Peretele se uneşte cu un alt
perete formând un unghi de 90º. Acest
element este folosit pentru a-i uni. Acest
colţar este produs numai cu inserţii EPS.
- Colţar 90º Neopor: Este folosit în acelaşi fel ca
şi cel anterior; diferă doar gradul de
termoizolare.
- Colţar 90º Neopor RR: Alegeţi această
opţiune dacă aţi ales elemente de 35 cm.
- Colţar 45º Neopor: Pentru formarea colţarelor
de 45º, octogoanelor, etc.. Sunt produse
numai din Neopor de 25 sau 35 cm, cu inserţii
rigide (programul va alege automat tipul
corect).
- 0: Peretele se leagă de un altul formând o
linie de întâlnire prin beton. De exemplu:
avem un perete cu două înălţimi diferite, 3 şi
5 metri, creând o treaptă.
- Joncţiune T: Pentru pereţii care se legă de un
alt perete formând litera T.
- 1: Terminaţia peretelui nu se leagă de un
altul. În acest caz programul va calcula
închiderile capăt pentru a-l închide.
Tipuri de buiandrug pentru ferestre şi uşi
- Buiandrug şi element 12,5h: Este folosit pentru
deschiderile uşilor şi ferestrelor; jos va fi
buiandrugul şi deasupra lui elementul de 12,5
cm, ambele formând 25 cm. Atât buiandrugii
cât şi elementele 12,5h sunt produse numai
din Neopor.
- Buiandrug Neopor: Numai buiandrugii fără
nici un alt element cu înălţime înjumătăţită.
- Fără: Unde elementele trebuie tăiate pentru
formarea unei bolte sau verande nu este
necesară folosirea buiandrugilor.
Sperăm ca informaţiile acestui tutorial să fie suficiente pentru a vă ajuta la
efectuarea calculaţiei proiectului dumneavoatră. Dacă aveţi nevoie de mai
multe informaţii sau să primiţi consultanţă pentru orice nelămurire, vă rugăm să
nu ezitaţi prin a ne contacta.
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6.

CRACTERISTICI
FIZICE

Styro Stone este produs în condiţii de calitate controlată care asigură
consistenţa proprietăţilor fizice şi chimice, incluzând densitatea, conductivitatea
termică şi trăsăturile ignifuge.

6.1 - Imagine preluată din fabrica de producţie

Consistenţa, dimensiunile şi micile toleranţe sunt importante. Suprafeţele
superioare şi inferioare sunt canelate şi unite, iar pe suprafeţele vericale se
întâlnesc lambă şi uluc. Atunci când elementele PIF sunt unite, acest ajustaj
conferă rezistenţă şi îmbinări exacte. În final se produce un cofraj puternic şi în
mod firesc drept atât pe orizontală cât şi pe verticală, capabil să susţină betonul
în stare fluidă fără a-l dispersa la îmbinările orizontale şi verticale.
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6.2 – Element cu lambă aflat în procesul de producţie
Panourile de poliester sunt unite printr-o inserţie de plastic cu densitate
mare. Aceste inserţii îndeplinesc două scopuri. În primul rând împiedică feţele
cofrajului să se deformeze în timpul turnării betonului şi apoi asigură siguranţa
izolării. Acestea sunt localizate cu precizie în fiecare bloc, poziţionarea şi forma
lor participă la localizarea precisă a unei consolidări necesare. Mărimea şi forma
lor nu intervin în procesul de turnare a betonului, având o grosime de
aproximativ de 2,5 mm eliminând orice risc de penetrare a focului.
Suprafeţele interioare ale cofragului au făgaşuri conice verticale.
Acestea sunt folosite pentru a primi închideri care realizează capete de oprire
verticale

în jurul deschiderilor (uşi, ferestre, etc.). Capetele de oprire sunt

eficiente pentru eliminarea posibilităţii de formare a unor zone reci în jurul
acestor deschideri.
Suprafeţele exterioare ale cofrajului sunt cutate pe verticală la 50 mm, fapt
care ajută la tăiere şi ajustare precisă. Cutele ajută la finisarea exterioară a
peretelui.
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Închidere laterală
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7.

CONSIDERAŢII
GENERALE

Modulul standard

Acesta are o lungime de 1000 mm, înălţime de 250 mm, iar lăţime de 250
mm, grosimea pereţilor laterali de 50 de mm, permiţând existenţa unui sâmbure
de beton de 150 mm reţinut. Capetele cofragului sunt deschise astfel încât,
atunci când un multiplu de module sunt unite, betonul este continuu. Feţele
interne sunt cutate cu scopul de a primi inserţii de oprire la capete. Cutele sunt
făcute în centre de 25 mm, astfel ca lungimea pereţilor şi lăţimea deschiderilor
să necesite ca dimensiune multiplu de 25 mm. Feţele sunt unite prin inserţii de
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plastic, dispuse în trepte pe orizontală şi verticală din 125 mm în 125 mm având
rolul de a elimina mişcările diferenţiale.
Buiandrugul

Modul ce are lungimea de 1000 mm, lăţime de 250 mm şi înălţime de 125
mm, folosit pentru închiderea în partea de sus a golurilor din perete. Folosit în
combinaţie cu modulul de 125 mm înălţime produce un gol cu o adâncime
minimă totală de 250 mm. Această combinaţie aduce rândul de zidărie înapoi
la nivel pe fiecare parte a deschiderii.
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Modulul de 125 mm

Modulul de 125 mm poate fi folosit împreună cu modulul reglabil de 50 mm
înălţime cu scopul de a oferi orice înălţime a unui multiplu de 25 mm, orice
corecţie mai fină a înălţimii poate avea loc prin aranjarea cu atenţie a diferenţei
de final de sub perete sau dedesuptul nivelului acoperişului. Modificările
evidente ar trebui evitate la etajele intermediare deoarece canelurile care
cuplează vor fi pierdute.
În concluzie modelele preferate în construcţie sunt cele de 25 mm orizontal şi
vertical.
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Acolo unde un perete îşi schimbă direcţia la 90° sau la 45°, se folosec module
pentru colţuri
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Terminal de nivel

Modul care se foloseşte la partea superioară a peretelui, are rolul de a izola
planşeul şi de a anula transferul termic între planşeu şi exterior.
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7.1.

STRUCTURAL

Construcţia cu sistemul Styro Stone constă în pereţi din beton armat, cu
excepţia pragurilor cu deschidere mai mare de 1m. Dacă în proiectul casei sunt
folosite panouri de mărimi care nu se încadrează în intervalul prevăzut în
Manualul Tehnic sau sunt situate astfel încât să se supună unor forţe datorate
încovoierii mai mari decât cele prevăzute, pereţii trebuie consolidaţi.
Proiectanţii trebuie în mod special să noteze limitările, care privesc înălţimea
maximă a etajului şi a lungimilor pereţilor, cât şi deschiderea maximă pentru
diferitele materiale pentru plafoane. Casele cu plafoane împrejmuite ce
depăşesc limitările stabilite, trebuiesc proiectate de un proiectant calificat.
Când pereţii au rol de susţinere, consolidările trebuiesc specificate ca multipli
ai centrilor de 125 mm şi 250 mm, atât pentru consolidările verticale cât şi
orizontale. Styro Stone oferă produse într-un spectru de dimensiuni standard, dar
dimensiunile în sine pot fi ajustate pe loc, între anumite limite, cu un simplu
ferăstrău. Este preferabil să se ajusteze puţin mărimile proiectate, folosindu-se
astfel componentele standard, decât să se producă alteraţii asupra elementelor
Styro Stone.

7.2.

TERMIC

Produsul asigură o izolaţie termică foarte bună la pereţii la care se utilizează,
atât prin caracteristica de izolare termică a materialului, cât şi prin grosimea
totală. Prin acestea, utilizarea produsului contribuie la economii importante de
combustibil sau energie electrică consumate pentru încălzirea clădirilor unde se
foloseşte.
Elementele Styro Stone au o conductivitate termică nominală: Styropor 0,034
W/m2K şi Neopor 0,031 W/m2K.
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7.3.

PUNCTUL DE ROUĂ

7.4.

FONIC

Reglementările din domeniul contrucţiilor cer ca pereţii ce separă anexele
caselor să reziste la transmiterea sunetelor aeropurtate.
Pereţii realizaţi cu Styro Stone asigură o izolare fonică la zgomot aerian de 4052dB, în funcţie şi de tipul de finisaj.
Acolo unde sunt construite grinzi în peretele comun, este recomandat ca
grinzile să fie izolate în ambele părţi ale peretelui comun pentru a preveni orice
posibilitate de formare a unei punţi prin contactul dintre capetele grinzilor.
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7.5.

FOC

Cofrajele Styro Stone sunt realizate din polistiren ignifugat ce conţin un aditiv
cu combustie scăzută care se încadrează în clasa de combustibilitate C2 dificil
imflamabil.
Peretele de beton continuu cu o grosime nominală de 150 mm produs de
Styro Stone, prevede o rezistenţă la foc de 90 minute, în cazul în care este
expusă o singură parte a peretelui. Dacă se propune tencuirea sau adăugarea
unui strat de cărămizi, trebuie să se includă detaliile evaluării relevante din
partea producătorului acestora.

7.6.

ŞANTIER

Cofrajele Styro Stone sunt transportate în mod normal pe şantier în
camioane; fiind paletizate, ambalate în folie de plastic şi uşor de manipulat.
Cofrajele trebuie păstrate în ambalaj până în momentul folosirii şi depozitat pe
laturi, astfel fiind protejate canelurile.

7.6.1 - Manipulanţi ce descarcă marfa înfoliată

Construcţia începe în mod normal de la cota zero care este plată, fundaţia
fiind turnată în prealabil. După turnarea fundaţiei şi/sau a plăcii la nivel trebuie să
se asigure o denivelare de maxim 5 mm a părţii finisate superioare. Suprafaţa

38

fundaţiei pe care va fi ridicată structura pereţilor trebuie să fie curată şi
hidroizolată.
Ajustările şi tăierea prefabricatelor trebuie făcute în afara zonei unde vor fi
ridicate zidurile, pentru a evita granulele de polistiren de la tăieruri să intre în
spaţiul din cofrag. După verificarea proiectului sunt trasate liniile pe placa de
nivel.

Stratul

superior

trebuie

să

fie

bine

montat

pe

stratul

inferior,

întrepătrunzându-l.

7.6.2 – Liniile trasate cu ajutorul sforii şi cretei, şi începerea
asamblării efective a cofrajelor

Rezistenţa şi sistemul de potrivire a prefabricatelor Styro Stone devin
vizibile pe

măsură ce întrepătrunderea straturilor progresează. Cofragul

formează o structură integrală, monolitică, deschiderea putând fi observată din
orice punct înalt al clădirii. Orice granulă de polistiren trebuie înlăturată, pentru a
reduce efectul de punte termică. Orice gol care apare trebuie umplut cu spumă
expandabilă. Metoda este mai bună decât umplerea cu mortar, care, de
asemenea poate forma punte termică. Trebuie evitată folosirea de prea multă
spumă, pentru a se evita pătrunderea ei în spaţiul cofragului.
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7.6.3 – Folosirea spumei adezive
pentru fixarea primului rând de cofraje la fundaţie

7.7.

ARMAREA CONSTRUCŢIEI

Armarea pereţilor se face după un proiect tehnic de rezistenţă în funcţie de:
1. zona seismică;
2. complexitatea clădirii;
3. solul pe care se realizează construcţia.
Proiectantul trebuie să stabilească grosimea şi cantitatea barelor, cât şi tipul
de întreţesare a acestora.
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Este important ca pe toată durata executării construcţiei să se respecte cu
stricteţe normele de protecţia muncii, astfel, pentru a evita pericolul accidentării
în barele de armare, acestea trebuiesc izolate cu capace de plastic.

7.7.1 – Exemplu de armare a zidurilor

7.8.

SISTEM MULTIFUNCŢIONAL

Styro Stone foloseşte un sistem multifuncţional care constă în:
•

Schelă, ce poate fi utilizată de către muncitorii constuctori pentru a ridica
zidul la înălţimea dorită
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•

Susţinerea planeităţii pereţilor (înainte şi pe toată durata turnării
betonului)

•

Alinierea pereţilor:

Sistemul de fixare trebuie instalat după ce a fost aşezat cel de-al patrulea
rând de cofraj, care în majoritatea cazurilor este fixat numai în interiorul structurii
de pereţi. Între stâlpii sistemului de fixare trebuie să fie o distanţă de maxim 1,7 m.
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7.8.1 – Fixarea stâlpului în perete

7.8.2 – Fixarea braţului ajustabil în pardoseală
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7.8.3 – Partea inferioară a stâlpului şi braţul fixate

7.8.4 – Pereţii perfect aliniaţi
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Un element special, cu adâncimea de 125 mm, este disponibil pentru a
forma buiandrugi. Se foloseşte în conjuncţie cu un element Styro Stone de
înălţime redusă la 125 mm, pentru a aliania perfect nivelul cu pereţii ambelor
laturi ale deschiderii. Îmbinarea buiandrugului cu elementul de înălţime redusă
formează un element Styro Stone de dimensiune normală (250 mm).

7.8.5 – Buiandrugii sunt o inovaţie ce înlătură folosirea scândurii pentru
formarea cadrelor pentru uşi şi ferestre (ECOLOGIC) şi înlătură formarea
de punţi termice
Sistemul Styro Stone este complet reciclabil şi resturile împreună cu alte
deşeuri pot fi donate centrelor de achiziţie. Totuşi, resturile şi deşeurile nu trebuie
aruncate de pe şantier. Styro Stone este un izolator eficient în condiţii extreme de
mediu, putând fi folosit pentru a reduce pierderile de energie, de exemplu prin
plafon. Aceasta se face prin tăierea legăturilor şi plasarea feţelor plate a
deşeurilor pe feţele exterioare ale elementelor Styro Stone ce se află sub
pământ, înainte de turnarea betonului, crescând grosimea stratului de izolaţie în
acele zone. Acesta poate fi făcut în zonele casei încălzite mai mult sau din
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contră în zonele de nord, unde pierderile de căldură sunt mai mari. Această
tehnică reduce de asemeni costurile prevăzute de depozitarea deşeurilor.

Este recomandat ca tăierea şi aranjarea armăturii, poziţionarea plăcilor
zidăriei, curăţarea molozului şi toate celelalte procese de pregătire să fie făcute
înainte de turnarea betonului. Când începe turnarea, rata la care vor fi umpluţi
pereţii va preîntâmpina toată munca. Dacă turnarea este întreruptă sau
anulată, asta rezultă în beton valoros pierdut şi cheltuieli pentru închirierea
pompei irosite.
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RESURSE
ADIŢIONALE
8.

8.1.

MATERIALE AUXILIARE NECESARE

•

Nivelă cu bulă de aer de 0,5 m;

•

Nivelă cu bulă de aer de 2 m;

•

Nivelă cu laser;

•

Diverse tipuri de ferăstrău: ferăstrău de mână, ferăstrău pliabil pentru scurtări,
ferăstrău tradiţional, ferăstrău portabil electric şi opţional ferăstrău electric de
masă;

•

Maşină de găurit cu acumulatori şi accesoriile adecvate;

•

Presă de îndoit şi tăiat armătură din oţel beton;

•

Unelte pentru fierar betonist;

•

Perforator, ruletă, ciocan, echer;

•

Furtun pentru nivel;

•

Firul cu plumb;

•

Sfoara zidarului pentru a înconjura întreaga structură;

•

Sfoară pentru marcare (sfoară cu cretă);

•

Scânduri pentru schelă.

8.2.

UNELTE NECESARE PENTRU
TURNAREA BETONULUI

•

Unelte necesare finisării betonului;

•

Lopată plată pentru curăţarea betonului vărsat;

•

Elemente pentru protecţia muncitorului: mănuşi de cauciuc, şorţ şi cască
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8.3.

•

UNELTE NECESARE PREGĂTIRII
TRASEELOR PENTRU UTILITĂŢI

Ferăstrău electric cu lanţ (pentru decuparea trecerilor în cazul traseelor
instalaţiei electrice şi a instalaţiilor sanitare);

•

Cuţit fierbinte (pentru decuparea cu ajutorul ansei electrice);

•

Pistol cu spumă, respectiv spuma necesară.

8.4.
•

MATERIALE NECESARE

Şuruburi (cuie) pentru beton de lungime 5-7 cm pentru fixarea tălpii stâlpilor
de susţinere la placa de beton;

•

Oţel beton de armare, accesorii, legături, bride;

•

Şuruburi cu autofiletante sau autoforante de 4 şi 6 cm, pas mare, pentru
fixarea şi alinierea cofrajelor;

•

Sârmă pentru legături;

•

Şuruburi de ancorare, piuliţe şi şaibe;

•

Spumă sau adeziv cu dilatare controlată pentru polistiren expandat,
ignifugat;
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CUM SE
TRANSPORTĂ/
PĂSTREAZĂ
ELEMENTELE
9.

•

Cofrajele Styro Stone sunt ambalate în folie de plastic;

•

Se transportă plaletizat în camioane;

•

Sunt depozitate în magazii sau depozite acoperite şi ar trebui tratate drept
produse normale de izolaţie.
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ETAPE ÎN
REALIZAREA
CONSTRUCŢIEI
10.

A fost precizat încă de la început faptul că sistemul Styro Stone are drept
avantaj reducerea costurilor prin intermediul vitezei de lucru şi a uşurinţei în
manipularea elementelor prefabricate. Am putea spune că asamblarea
prefabricatelor devine o joacă de copii datorită sistemului de construcţie de tip
Lego. Foarte simplu se poate scurta din lungimea unui element prin folosirea unui
ferestrău. Astfel Styro Stone poate fi folosit atât de constructorii profesionişti cât şi
de cei amatori.
Din momentul în care avem proiectul casei realizat, etapele ce se urmează
pentru construirea efetivă sunt următoarele:

Etapa 1 : betonul turnat până la cota +-0
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Etapa 2 : începerea asamblării efective şi anume ridicarea primelor 4
rânduri

Etapa 3 : montarea sistemului multifuncţional
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Etapa 4 : egalizare între cota 0 şi zidul construit anterior

Etapa 5 : realizarea închiderii laterale care se poate monta din 5 în 5 cm
datorită sistemului de precizie modular. Deasemenea se amplasează elementul
special numit buiandrug pentru partea superioară a geamurilor şi a uşilor.
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Etapa 6 : alinierea pereţilor cu ajutorul sistemului multifuncţional ce are
rol de schelă şi de a menţine aliniamentul pereţilor pe toată durata turnării
betonului

Etapa 7 : montarea terminalului de nivel
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Etapa 8 : montarea elementelor de planşeu

Etapa 9: turnarea planşeului
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Etapa 10: montarea acoperişului
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METODE ŞI
ECHIPAMENTE
NECESARE
TURNĂRII
BETONULUI
11.

Betonul poate fi turnat în diferite feluri depinzând de aplicaţie şi de condiţiile
specifice de la locul de muncă. Prezentăm în continuare câteva dintre cele mai
flosite metode pentru turnarea betonului în cofraje Styro Stone.

Macara şi benă - Folosită în general pentru a transporta betonul
deasupra nivelului solului direct în punctul de descărcare în cofrajele Styro Stone.

•

Furnizează o descărcare curată şi există multe dimensiuni disponibile

pentru bene. Macaralele pot fi folosite să transporte şi alte materiale.
•

Asiguraţi-vă că bena are o manivelă pentru a controla ritmul descărcării

betonului. Selectaţi accesorii în partea de jos a benei pentru a satisface turnarea
în pereţii Styro Stone.

Pompa pentru beton – Folosită pentru a transporta betonul direct din
punctul de descărcare cum ar fi mixerele betonierelor în cofrajele Styro Stone.
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•

Sunt disponibile extensiile diferite ale pompei. Pompează betonul în flux

continuu. Pompa montată pe camion are o mare mobilitate şi este adaptabilă
la multe situaţii de turnare.
•

Pentru eficienţ
ã maxim
ă

, planificaţi adecvat betonierele pentru a

asigura o aprovizionare continuă a betonului către pompă cu timpi de pauză
minimi.

Bandă transportoare - Pentru a transporta betonul orizontal sau la un
nivel mai mare sau mai mic. Poate fi folosită să descarce betonul direct în
cofrajele Styro Stone, dar de obicei este poziţionată între principalul punct de
descărcare şi punctul secundar de încărcare.

•

Bandele transportoare au lungimi ajustabile şi cu viteză variabilă pentru

înainte şi înapoi. Poate transporta volume mari de beton pentru poziţii cu acces
limitat.
•

Măsuri suplimentare sunt necesare pentru a preveni segregarea. În

condiţiile climatice extreme, lungimi mari ale benzii transportoare necesită
acoperire pentru a proteja betonul.

Jgheaburi de descărcare pe camioanele betonieră - Pentru a
transporta betonul la un nivel mai jos, de obicei sub nivelul solului direct de la
punctul de descărcare în cofrajele Styro Stone.

•

Foarte economic şi uşor de manevrat. Nu este nevoie de energie

deoarece gravitatea face cea mai mare parte a acţiunii.
•

Jgheabul trebuie fixat adecvat în toate poziţiile. Aranjamente ale finalului

descărcării sunt necesare pentru a preveni segregarea.
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11.1.

TURNAREA BETONULUI

Până la turnarea betonului propriu-zisă, este strict necesară efectuarea unor
verificări privind:
•

Deschiderile din zid;

•

Armăturile din oţel beton;

•

Conexiunile planşeului;

•

Alinierea şi fixarea;

•

Zonele de zid perforate pentru instalaţii electrice, tehnice-sanitare,
canale de ventilare etc.

•

Uneltele, echipamentele şi materialele.

Pentru turnarea betonului se va folosi beton RC 25 (certificat de standardul
de calitate) care poate fi pompat, de consistenţă S2 sau S3 şi cu agregate de
dimensiune maximă 12 mm.
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Se recomandă un accesoriu în forma literei „S” care asigură o viteză mai
mică de pompare a betonului, într-un ritm constant.

Betonul turnat nu trebuie să depăşească înălţimea de 1,3 m în perioada cât
rămâne în stare fluidă. Sub condiţii favorabile şi după ce setarea iniţială la
pompă a fost făcută, turnarea poate fi continuată. Nu este recomandată
turnarea betonului la o înălţime mai mare de 3 m într-o perioadă de 24 ore.
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Turnarea betonului este cel mai bine să se înceapă din cel mai depărtat loc
posibil faţă de pompă. Aceasta asigură posibilitatea ajungerii echipamentului în
toate zonele construcţiei, evitând posibilitatea de a întrerupe turnarea în timp ce
alte piese de echipament sunt aduse la faţa locului. Un restrictor pentru turnare
trebuie folosit pe pompă pentru turnarea iniţială. Aliniamentul pereţilor trebuie
verificat şi ajustat atât înainte de începerea turnării cât şi după ce aceasta a fost
terminată. Rata redusă de turnare este menţinută până când betonul a umplut
aproximativ o treime din înălţimea cofragului. Acest lucru va minimaliza
posibilitatea de a împroşca, cauzată de căderea verticală a fluidului în cofrag.
Când umplerea iniţială a redus înălţimea căderii verticale, restrictorul poate fi
îndepărtat, crescând astfel rata de turnare, peretele fiind umplut cu beton ce
curge prin rampele de cădere. Fiecare rampă de cădere trebuie reumplută
înainte ca fiecare încărcătură sa fie epuizată, astfel încât toate să aibă beton,
gata să primească o nouă încărcătură. Acest lucru va conferi omogenitate
peretelui.
La ferestre şi golurile similare din pereţi, partea orizontală de jos este lăsată
deschisă; betonul este turnat din lateral şi nivelat cu mistria în deschizătură;
deasemenea golurile sunt asigurate cu ajutorul buiandrugilor şi al elementelor de
închidere capăt, asigurând o termoizolaţie perfectă eliminând toate punţile
termice (nu necesită cofrag din lemn). Turnarea este continuată ulterior în altă
parte pentru a permite betonului şi lateralelor deschizăturii să se întărească.
Când acest lucru a avut loc, turnarea poate fi reluată în oricare laterală a
deschiderii.
În timp ce se toarnă, aliniamentul cofragului trebuie verificat continuu.
Ajustările pot fi făcute folosindu-se sistemul multifuncţional reglabil, în conjuncţie
cu ajustările legăturilor armăturii.
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11 – Ajustarea sistemului multifuncţional de schelă
Deschiderile lungi sunt în mod normal stopate, şi deschiderile lăsate libere. În
aceste cazuri, pragurile trebuie proptite în timpul turnării. Aceasta se poate face
uşor utilizând tăieturile din cofraje, clădite vertical în interiorul deschizăturii, pentru
a forma proptele.
Dacă se preconizează îngheţ sau ploi puternice imediat după ce s-a turnat,
suprafaţa expusă a betonului trebuie protejată cu folie de plastic. Datorită izolării
pusă la dispoziţie de cofragul Styro Stone nu mai este nevoie de extra protecţie
la frig, pentru a proteja feţele verticale.
Joncţiunile din zid între turnări trebuie pregătite spălând si periind orice
rămăşită de ciment cât de curând posibil după setul iniţial. Aceasta va asigura o
legătură bună cu următoarea turnare. Joncţiunile orizontale sunt cel mai bine
situate la aproximativ 50 mm mai jos de vârful peretelui. De asemenea aceasta
va păstra canelurile libere. Orice cantitate de beton vărsat în caneluri trebuie
curăţat înainte de a se întări.

61

62

