ECHIPAMENT DE FABRICAT COFRAJE SPECIALE
Autorii : Prep.drd.ing. Daniela Pana , Universitatea “ Dunarea de Jos “ Galati
Facultatea Inginerie Braila

Abstract : This paper presents a new type of sheeting using sawdust as raw materials, cement, and
minerals. New type of sheeting has advantages such as optimal thermal insulation, sound
insulation optimum, optimum diffusion of water vapor, storing optimum heat. Equipment
designed to achieve a new type of sheeting allows execution of different types of products
strictly necessary construction.

1. GENERALITATI
In etapa actuala costurile brichetei de lemn sunt aproximativ egale cu ale materiei prime lemn,
iar aceasta tehnologie are un areal restrans de dezvoltare, cu toate ca problema ecologizaii este
rezolvata.
Prin lucrare se încearcǎ o altǎ destinaţie de folosire a rumeguşului şi anume realizarea unor
cofraje speciale ( rumegus, ciment ,substante minerale, apa) care vor fi umplute cu beton şi nu vor fi
îndepǎrtate dupǎ terminarea constructiei.
Aceste cofraje folosite in constructii vor mǎri izolarea termicǎ, izolarea fonicǎ, difuziunea
optimǎ a vaporilor de apǎ precum si inmagazinarea optimǎ a cǎldurii .
2. TIPURI NOI DE COFRAJE
2.1. GENERALITATI

Nucleul sistemului îl constituie materialele pentru pereţi din cărămizi de cofraj din rumegus,
care ating valori ridicate în ceea ce priveşte fizica construcţiei şi care din punct de vedere biologic
sunt indiscutabil complete.
In fig. 2,1 sunt prezentate materialele din care se executa acest tip de cofraj special.

Fig. 2.1
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Materialul cofrajului pentru pereţi are un timp de uscare de numai o zi, astfel încât deja la
puţin timp după betonarea cărămizilor poate fi aplicată tencuiala la exterior şi interior, fără sa fi
avut constructia de suferit .
Cofrajul prezintă aşa-numite punţi de respiraţie, care străpung nucleul din beton, astfel că
nucleul din beton nu împiedică difuziunea apei. Casele construite cu acest tip de cofraje sunt
cunoscute pentru clima deosebit de plăcută pe care o oferă, neexistând nici măcar în primii ani după
finalizarea construcţiei probleme legate de umiditate, aşa cum se întâmplă de obicei în cazul
celorlalte materiale folosite pe piaţă.
Din cauza izolaţiei termice extraordinare (valoarea U- coef. de conductie termica) fără tencuială
deja începe de la 0,22 W/m2K) a cofrajelor casele nu au nevoie de tencuială cu termoizolare, ci
numai de o tencuială exterioară precum şi de o tencuială interioară minerală, care să permită
respiraţia suprafeţei de bază ( vezi fig. 2.2 , 2.3 )

Fig. 2.3.

Fig. 2.2.

2.2. Avantajele folosirii noului sistem
- Exista o izolare termica optima (fig.2.4.)datorata peretilor calzi si uscati care garanteaza un
climat de locuire agreabil , avand si o omogenitate termica ridicata datorita peretilor imbinati fara
rosturi de umplere cu mortar iar calitatea termica asigua economii in ce privesc costurile de
incalzire.
- Cu cât este mai ridicatǎ greutatea volumetricǎ a peretelui, cu atât sunt mai bune proprietǎţile
de izolare fonicǎ (fig.2.5.)

Fig. 2.4.

Fig. 2.5.

Cǎrǎmida uşoarǎ atinge în combinaţie cu umplutura de beton o greutate volumetricǎ ridicatǎ,
ceea ce permite obţinerea, chiar şi la pereţi mai puţin grosi, unor proprietǎţi fonoizolante
remarcabile.
Miezul de beton constituie elementul de bazǎ pentru asigurarea portanţei ridicate a pereţilor.
Printr-o astfel de combinaţie se asigurǎ o reducere la minim a stresului cauzat de zgomot.
- Difuziunea optimǎ a vaporilor de apǎ (vezi fig. 2.6) este asigurata de o zidarie uscata prin
printr-un transport continuu al umiditǎţii din aer spre exterior (prin nervurile de lemn-beton
cu bune proprietǎţi de difuziune şi trecere a vaporilor de apǎ). Înmagazinarea optima a
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caldurii prezinta caracteristici remarcabile de preluare şi eliminare a apei prin structura cu
pori deschisi ai betonului pe bazǎ de lemn (capacitate de reţinere a apei de 0.7 kg/m²,
capacitate de eliminare a apei 2.1kg/m² /orǎ).
Optimizarea climatului se face prin optimizarea optima a caldurii , spre exemplu între
dupǎ-amiezele calde de varǎ, sunt reduse. Spaţiile de locuit oferǎ un confort mai mare
deoarece energia caloricǎ înmagazinatǎ în miezul de beton este eliberatǎ în orele din timpul
serii şi nopţii, când temperatura este mai scǎzutǎ. ( vezi fig. 2.7)
Energia solarǎ pe timpul iernii este înmagazinatǎ în miezul de beton (în timpul zilei) şi
disipata ulterior (dupǎ-amiaza, seara) în spaţiile de locuit (flux pozitiv de energie).

Fig . 2.6.

Fig.2.7.

3. ECHIPAMENT DE FABRICAT COFRAJE
In fig. 3.1 este prezentat desenul de ansamblu al echiapmentului de fabricat avand componenta
enuntata . Modul de functionare al echipamentului este urmatorul :
Pentru punerea în funcţiune se porneşte motorul ( poziţia 27) care acţioneazǎ pompa hidraulicǎ
( poziţia 26 ) prin intermediul cuplajului elastic ( poziţia 4).
 Se acţioneazǎ cilindrul superior ( poziţia 2 )
 Se ridicǎ placa superioarǎ ( poziţia 4 )
 Se ataşeazǎ pâlnia ( poziţia 37) cu tubul flexibil ( pozitia 36) pe marginea matriţei.
 Se porneşte transportorul cu melc ( poziţia 38) şi se încarcǎ matriţa ( poziţia 32) pânǎ la
umplere.
 Se opreşte transportorul cu melc ( poziţia 38) şi apoi se îndepǎrteazǎ tubul flexibil ( poziţia
36)
 Se acţioneazǎ din nou cilindrul hidraulic ( poziţia 2) pânǎ se executǎ presarea rumeguşului
 La scoaterea produsului finit ( a cǎrǎmizii ) se procedeazǎ astfel :
* se ridicǎ poansonul superior ( poziţia 4) cu placa superioarǎ cu ajutorul
cilindrului
hidraulic ( poziţia 2)
* se acţioneazǎ cilindrul hidraulic ( poziţia 34) pe care este prinsǎ placa lateralǎ
( poziţia 3) dupǎ care se scoate cofrajul din matriţǎ.
* la închiderea matriţei pentru urmǎtorul produs se acţioneazǎ cilindrul hidraulic
( poziţia 34) pânǎ la închiderea matriţei dupǎ care se încarcǎ matriţa din nou
4. CONCLUZII
Lucrarea prezentata incearca sa foloseasca rumeguşul în alte scopuri , în vederea obţinerii
unui preţ de vânzare al produsului din rumeguş cât mai avantajos.
Se cunosc caramizi tip Fabeton din aschii de lemn si ciment atât cu s-au fǎrǎ izolaţie termicǎ
integrata , dar s-a incercat inlocuirea aschiilor de lemn cu rumegus.
Informaţii privind tehnologia de obţinere a cǎrǎmizilor tip Fabeton precum şi informaţii
privind echipamentul aferent nu au fost disponibile.
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Fig. 3.1.

Prin aceastǎ lucrare s-a încercat proiectarea unui echipament robust , fiabil , productiv , dar si la
un preţ de cost scǎzut , care permite implementarea noului sistem.
Utilizarea rumeguşului în acest scop rezolvǎ o problemǎ de mediu dar şi un preţ de vânzare bun
în comparaţie cu brichetele de rumeguş.
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