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OUTLINE
INTRODUCERE – CONCEPT ȘI IMPORTANȚĂ
ABORDĂRI PRIVIND TESTAREA DURABILITĂȚII MATERIALELOR

FACTORI CE INFLUENȚEAZĂ DURABILITATEA

TESTĂRI PE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE
ANALIZĂ/ DISCUȚII PRACTICE

DURABILITATE – Concept și importanță
 DURABILITATE

= abilitatea unei clădiri și a elementelor sale de a-și îndeplini funcția pe o
anumită perioadă de timp, sub influența agenților externi (BS 7543:2015)
= intervalul de timp în care construcţia îşi păstrează toate caracteristicile
funcţionării ei normale = durată de serviciu

Structură

Materiale și
componente

Elemente de
construcții

Estimarea duratei de viață

Stabilirea valorilor de
referință pentru aprecierea
performanțelor

Contribuția durabilității la:
Controlul calității

Evitarea conflictelor și
litigiilor

DURABILITATE – Concept și importanță
Legislația în vigoare
International Organization for Standardization (ISO)

 ISO 21931-1:2010

- Durabilitate in sectorul constructii – Cadru pentru metode de
evaluare a performantei de mediu a lucrarilor de constructii – Partea 1: Cladiri;

British Standards Institution (BSI)

 BS 7543:2015

- Guide to durability of buildings and building elements, products and components.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

Asociația de Standardizare din România (ASRO)

Abordări privind testarea durabilității materialelor
 Etape necesare pentru stabilirea durabilității
Cunoașterea parametrilor și a factorilor
care ar putea afecta durabilitatea

Realizarea unor testări accelerate, pentru a evidenția factorii cei mai
importanți ce cauzează degradarea, precum și mecanismul de degradare
Evaluarea cauzei semnificative ce produce
degradarea în acea condiție de mediu propusă ca
fiind determinantă

Elaborarea unor funcții și modele
de simulare a degradării pentru a
evalua răspunsul materialelor, bazate pe
măsurătorile realizate

Factori ce influențează durabilitatea
 Condiții climatice și condiții severe de mediu
•Temperatura și diferențele de temperatură
•Umiditatea
Cicluri îngheț-dezgheț
•Radiația ultravioletă
•Constituenții aerului (oxigen, ozon, dioxid de carbon, gaze poluante (SO2, NOx), aerosoli)
•Agresivitate chimică (acțiunea sulfaților, sărurilor, clorurilor)

Factori ce influențează durabilitatea
 Factori specifici materialului și condițiilor de exploatare
•Atacuri biologice (contaminări microbiene, acțiunea plantelor și a insectelor, acțiunea deșeurilor
biologice)
Acțiuni ciclice de lungă durată – solicitarea la acțiuni repetate (oboseală)

•Incompatibilități de material (chimice, fizice, mecanice)

•Întrebuințare (erori de proiectare sau instalare, mentenanță, uzură, întrebuințare excesivă)

Materiale de construcție
 Beton

 Oțel
 Lemn
 Zidărie din cărămidă
 Zidărie din BCA

 Zidărie din piatră naturală
 Materiale termoizolante
 Polistiren
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DURABILITATEA BETONULUI
 Durabilitatea elementelor de beton armat are drept obiectiv prioritar stabilirea
măsurilor capabile să asigure, în mod satisfăcător, durata anticipată de
funcţionare, prin identificarea şi tratarea corespunzătoare a deteriorărilor
aparute pe parcursul exploatării construcţiei.

a

b

Elemente structurale afectate de coroziune: a), b) beton armat și c) beton precomprimat
Stadionul Emil Alexandrescu Copou, Iași

c

DURABILITATEA BETONULUI
Factori ce
influențează
durabilitatea
betonului

Umiditate

Temperatură
Constituenții aerului
Cicluri îngheț-dezgheț

b

a

Agresivitate chimică
Acțiunea sulfatică
Coroziunea armăturilor

Factori specifici betonului
Agregat insuficient spălat
Reacții chimice ale agregatelor
Acțiuni abrazive

c
Elemente structurale afectate de
coroziune
a), b) beton armat;
c) beton precomprimat
Stadionul Emil Alexandrescu Copou, Iași

Determinarea contracției axiale

 Tipuri de contracții:
•
•
•
•

 Factori care influențează contracția:
Factori
specifici

Contracția din carbonatare
Contracția la uscare
Contracția termică
Contracția din tasarea agregatelor

• Acțiunea dioxidului de carbon CO2
• Umiditatea relativă a aerului este scăzută
• Conținutul de aluminat tricalcic C3A al
clincherului este ridicat
• Finețea (clasa de rezistență) a cimentului
este ridicată
• Conținutul de gips al cimentului este redus
• Dozajul de adaosuri din compoziția
cimentului sau betonului sunt mai
importante cantitativ
• Raportul A/C este prea mare
• Agregatul este insuficient spălat
• Tratarea betonului este necorespunzătoare

Contracții apărute imediat după decofrare din cauze cumulate
la un element prefabricat de metrou (detaliu de colț)
www.heidelbergcement.ro

Agresivitate
chimică

Cicluri
înghețdezgheț

Umiditatea
relativă a
aerului

Temperatura

Constituenţi
ai aerului

Determinarea contracției axiale
 SR 2833:2009 - Încercări pe betoane. Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit
 stabileşte metodele de determinare a variaţiei dimensionale a betonului întărit
 prevede păstrarea betonului pe durata efectuării încercării într-un mediu cu temperatură şi
umiditate constantă

Metoda cu
microcomparator
 ASTM C531 – 00(2012) - Standard test method for linear shrinkage and coefficient of thermal
expansion of chemical-resistant mortars, grouts, monolithic surfacing, and polymer concretes
 descrie modalitatea de măsurare a contracției liniare în timpul maturării betonului

Determinarea temperaturii în betonul proaspăt
Influența temperaturii betonului proaspăt - condițiile de întărire
ale betonului trebuie îndeplinite pentru evitarea efectelor nedorite
asupra rezistențelor finale și durabilității.
 ASTM C1064 / C1064M – 12 - Standard test method for temperature of
freshly mixed hydraulic-cement concrete
 descrie modalitatea de măsurare a temperaturii, precum și aparatura necesară

Factori
specifici

Agresivitate
chimică

Cicluri
înghețdezgheț

Umiditatea
relativă a
aerului

Temperatura

Constituenţi
ai aerului

Determinarea temperaturii în betonul proaspăt
 ASTM C1064 / C1064M – 12 - Standard test method for temperature of freshly mixed hydraulic cement
concrete

http://www.euconstructor.ro

Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț
 SR 3518:2009 - Încercări pe betoane. Determinarea rezistenţei la îngheţdezgheţ prin măsurarea variaţiei rezistenţei la compresiune şi/sau modulului
de elasticitate dinamic relativ.
 Prevede metodele de determinare a rezistenței la îngheț-dezgheț
(gelivitate) a betoanelor definite în SR EN 206-1.
 Are ca obiectiv verificarea unui anumit grad de gelivitate impus sau
compararea performanțelor unor betoane după un anumit număr de
cicluri de îngheț-dezgheț.

Factori
specifici

Agresivitatea
chimică

Cicluri
înghețdezgheț

 2 metode de evaluare a rezistenței îngheț-dezgheț:

 metoda

distructivă

care prevede
determinarea variaţiei rezistenţei la
compresiune şi se aplică betoanelor cu
masa volumică normală şi betoanelor
uşoare definite conform SR EN 206-1;

 metoda nedistructivă care prevede
determinarea variaţiei modulului de
elasticitate dinamic relativ şi se aplică
betoanelor cu masă volumică normală
definite conform SR EN 206-1.

Umiditatea
relativă a
aerului

Temperatura

Constituenţi
ai aerului

Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț

 ASTM C666 / C666 – 15 - Standard test method for resistance of concrete to rapid freezing and thawing
 AASHTO T161 – 08(2012) - Standard method of test for resistance of concrete to rapid freezing and thawing

Tehnicile și modalitățile de testare sunt dedicate:
 betoanelor folosite în aplicații din domeniul
ingineriei civile (C666)
 aplicații din domeniul construcției de drumuri și
poduri (T161)

Determinarea rezistenței betonului la acțiune sulfatică

 ASTM C452 -15 - Standard test method for potential expansion of
portland-cement mortars exposed to sulfate
 se măsoară și se monitorizează diferențele în lungime a epruvetelor
tip bară de mortar ce au în compoziție 7% trioxid de sulf (SO3).

Factori
specifici

Agresivitatea
chimică

Temperatura

Cicluri
înghețdezgheț

Atac sulfatic asupra betonului
www.heidelbergcement.ro

Umiditatea
relativă a
aerului

Constituenţi
ai aerului

Verificarea potențialului de corodare a armăturilor din oțel neprotejate

 ASTM C879 - 15 - Standard test method for corrosion potentials of
uncoated reinforcing steel in concrete
Coroziune puternică a armăturilor
a) Stadionul Emil Alexandrescu;
b) Complex Super Copou.

a

b

 metodă de determinare a potențialului de corodare al armăturilor
 se aplică atât în cazul elementelor structurale din beton cât și pentru probe de
laborator

 pentru structurile existente, se testează elementele de beton ce prezintă semne
de carbonatare

Detaliu stâlpișor
zidărie

Verificarea potențialului de reacție a agregatelor
 SR 5440:2009 - Încercări pe betoane.
Factori
specifici

Verificarea potenţialului de reacţie alcalii – silice pentru agregate
 prevede metodele de verificare a potenţialului de producere a
reacţiei alcalii-silice
 metoda chimică

Cicluri
înghețdezgheț

 metoda pe bare de mortar

 măsurarea și monitorizarea schimbărilor în lungime a
epruvetelor tip bare de mortar

Temperatura

Constituenţi
ai aerului

 ASTM C227 – 10 - Standard test method for potential
alkali reactivity of cement-aggregate combinations (mortar-bar) method
 determinarea posibilității producerii reacției alcalii-silice
pentru agregate

Umiditatea
relativă a
aerului

bare de
mortar
material
filtrant
apă

recipient
etanș

Determinarea rezistenței betoanelor la acțiuni abrazive
 ASTM C418 – 12 - Standard test method for abrasion resistance of concrete by sandblasting
 metodă de determinare a rezistenței betoanelor la acțiuni abrazive provenite din trafic, condiții de
mediu, spălări, prin compararea rezistenței betoanelor supuse la sablare cu nisip.

ASTM C1138M – 12 - Standard test method for abrasion resistance of concrete (underwater method)
 metodă de determinare a a rezistenței betonului la acțiunea apelor curgătoare ce antrenează obiecte
de dimensiuni mari.
 testarea epruvetelor de beton la acțiunea unor jeturi de apă controlate, ce conțin după caz: nisip,
agregate, sau alte materiale abrazive.

Sablare ușoară

Sablare medie

Sablare intensă

Sablare cu expunere
a agregatelor

Determinarea prezenței impurităților organice
 ASTM C40 / C40M – 16 - Standard test method for organic impurities in fine aggregates for concrete
 metodă de determinare a prezenței impurităților organice în agregatelor de sort inferior folosite
în prepararea betoanelor

 AASHTO T 21M/T 21 – Standard method of test for organic impurities in fine aggregates for concrete
 două proceduri de determinare aproximativă a prezenței impurităților organice în agregatele de
sort inferior: cu un pahar de culoare standard sau utilizând o paletă de culori.
 în ambele variante, soluția în care se imersează și mixează agregatele se analizează ca aspect și
culoare

http://www.impact-test.co.uk

Determinarea prezenței impurităților organice
 ASTM C40 / C40M – 16 Standard test method for organic impurities in fine aggregates for
concrete
 AASHTO T 21M/T 21 – Standard method of test for organic impurities in fine aggregates for
concrete

pietriș
aer
apă

nisip fin

nisip grăunțos
http://www.impact-test.co.uk

Determinarea conținutului de agregate minerale de dimensiune
medie mai mică de 75 μm
 ASTM C117 – 13 - Standard test method for materials finer than 75-μm (no. 200) sieve in mineral
aggregates by washing
 AASHTO T 11 - Standard method of test for materials finer than 75-μm (no. 200) sieve in mineral
aggregates by washing

 Cantitățile mari de argilă și aluviuni prezente în
componența betonului impactează în mod negativ atât
rezistențele ultime cât și durabilitatea.
 În funcție de domeniul de utilizare a betonului și de
condițiile de mediu, standardul ASTM C117 limitează
procentul de materiale cu dimensiunea medie sub 75 μm la
3%, 2%, respectiv 1%.

Determinarea conținutului de agregate minerale de dimensiune
medie mai mică de 75 μm

 ASTM C117 – 13 - Standard test method
for materials finer than 75-μm (no. 200)
sieve in mineral aggregates by washing

AASHTO T 11 - Standard method of test
for materials finer than 75-μm (no. 200)
sieve in mineral aggregates by washing

Determinarea conținutului de aer în betonul proaspăt

După metoda presiunilor:
 ASTM C231 / C231M – 17 - Standard test method for
air content of freshly mixed concrete by the pressure
method
 AASHTO T 152 - Standard method of test for air
content of freshly mixed concrete by the pressure
method

http://www.caer.uky.edu/kyashedu
cation/testing-concrete.shtml

Determinarea conținutului de aer în betonul proaspăt

https://www.humboldtmfg.com/co
ncrete-air-meter.html

Metoda presiunilor – ASTM C231

Determinarea conținutului de aer în betonul proaspăt

După metoda gravimetrică:
 ASTM C138 / C138M – 17 - Standard test
method for density (unit weight), yield,
and air content (gravimetric) of concrete
 AASHTO T 121M/T 121 - Standard method
of test for density (unit weight), yield, and
air content (gravimetric) of concrete

Metoda gravimetrică – ASTM C138

Tehnici și metode experimentale utilizate de Laboratorul de durabilitate ”Ionel Gosav”,
din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași

 determinarea calității betonului în primii 2-3 cm
 determinarea rezistenței betonului la
carbonatare și la penetrarea clorurilor

Mașină de șlefuit și
polișat

Porozimetru

Sclerometru

Microscop
metalografic

Microcomparator

Determinarea calității betonului în primii 2-3 cm

 SR EN 12504-2:2013 - Încercări pe beton în structuri. Partea 2: Încercări nedistructive.
Determinarea indicelui de recul
 BS 1881-204:1988 - Testing concrete. Recommendations on the use of electromagnetic covermeters

Principiul de funcţionare:
 o masă propulsată de un resort
proiectează o tijă de impact în contact cu
suprafaţa, iar rezultatul încercării se
exprimă prin măsurarea distanţei de
recul a masei.

Sclerometru (Schmidt hammer) – Producator Proceq

Determinarea rezistenței betonului la carbonatare și la penetrarea clorurilor

 Aplicații
• Determinarea omogenității stratului de acoperire cu beton
• Determinarea în stadiu incipient a carbonatării și/sau a
penetrării cu cloruri
• Predicții asupra duratei de servici

 Avantaje
• Măsurători comune ale permeabilității (apă și aer)
• Măsurarea permeabilității la suprafață și în adâncimea
elementului

• Testare nedustructivă
• Predicții asupra durabilității

Aparatura și echipamentele de testare experimentală a durabilității materialelor
din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași
Platformă de încercări seismice
ANCO R.250-3123

b

 3 axe de translaţie;
 3 actuatori servo hidraulici cu capacitate nominală de 600 KN;
 3 cilindri de preluare a eforturilor torsionale;
 masă suport metalică 3m x 3m;


sarcina utilă: 16 t;



acceleraţie maximă: 3 g dla sarcină maximă; 5 g la sarcini de până la 5 t.

Aparatura și echipamentele de testare experimentală a durabilității materialelor
din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași
Platformă de încercări seismice
ANCO R.250-3123








viteza maximă: 0.8 m/s;
deplasări maxime: +/- 150 mm;
frecvenţe de lucru: 0-50Hz;
sistem pt controlul în timp real al deplasărilor;
sistem de control al acceleraţiei;
posibilitaţi de generare a formelor de undă pentru acţionare;
sistem de control şi reglare
a mişcării mesei vibrante
triaxiale;
 accelerometre cu aparate
de condiţionare analogică;
 sistem de achiziţie şi
reprezentare
grafică
a
semnalelor de acţiune şi
control;

d

b

Aparatura și echipamentele de testare experimentală a durabilității materialelor
din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași
Stația de încercări accelerate

 sarcina pe osie: 115 kN;

 sarcina pe roata dublă: 57,5 kN;
 viteza de circulație: 20 … 40 km/h;
 lățimea benzii experimentale: 3 m;
 regim de temperatură: T = +30°C…-20°C

b

Componentele sistemului de rulare
- 1 braț de rulare ( grindă cu zăbrele metalică);

d roțile de rulare;
- 2 subansambluri ce conțin
- 2 subsisteme ce sprijină brațul de rulare

Aparatura și echipamentele de testare experimentală a durabilității materialelor
din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași
Presă universală de încercat
Zwick 1000KN

Testări pe materiale compozite și pe materiale tradiționale
consolidate cu materiale compozite

b

 Viteza de deplasare: 0,001 – 200 mm/min.
 Testare la tracțiune, compresiune, încovoiere;
 Sistem de achiziții date. d

Aparatura și echipamentele de testare experimentală a durabilității materialelor
din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași
Cameră de termoviziune cu
infraroșu pentru scanarea clădirilor
FLIR

b








Domeniu de măsurare: -20 ... 55°C ;
Detector: 160 x120 pixeli fizici / microbolometru;
Rezoluție termică: 0,1°C/ 50Hz;
Rata de scanare: 50Hz (timp real);
Autodetecție zone cu potențial de condens;
Program profesional de analiză termică.

d

DURABILITATEA OȚELULUI

Factori ce
influențează
durabilitatea
oțelului

Agresivitate chimică (coroziune)
Acțiuni mecanice de lungă durată
(solicitarea la oboseală)

Grindă metalică expusă la coroziune
www.betak.ro

Determinarea rezistenței oțelului în medii corozive
 SR EN ISO 12944 – 2: 2002 - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel
împotriva coroziunii. Partea 2: Clasificarea mediului.
 Clasificare după intensitatea acțiunii mediilor atmosferice asupra elementelor de oțel

6 clase de corozivitate:
C1

Foarte
slabă

C2

Slabă

C3

Medie

C4

Ridicată

C5 – I

Foarte
ridicată
(Industrială)

C5 – M

Foarte
ridicată
(Marină)

Determinarea rezistenței oțelului în medii corozive

 SR EN ISO 9226:2012 - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Determinarea vitezei de coroziune pe
epruvete de referinţă pentru evaluarea corozivităţii

 determinarea vitezei de coroziune a
epruvetelor metalice, exprimată în
pierdere de masă sau de grosime

http://www.paulbatchelor.com/Rust.html

Determinarea rezistenței oțelului în medii corozive
 SR EN ISO 9226:2012 - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Determinarea vitezei de coroziune pe
epruvete de referinţă pentru evaluarea corozivităţii

Clasele de corozivitate şi agresivitate în funcţie de viteza
de coroziune a oţelului
Clasa de
corozivitate
C1
C2
C3
C4
C5 - I
C5 - M

Viteza de
coroziune
echiv μm
≤ 1.3
1.3...25
25...50
50...80
80...200
80...200

Clasa de
agresivitate
≤ 1m
2m
3m
4m

Viteza de
coroziune
echiv g/m2
< 10
11...100
110...500
>500

Determinarea rezistenței oțelului în medii corozive
 SR EN ISO 9223:2012 - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare, determinare şi estimare

Cuantificarea efortului combinat al următorilor
factori de mediu:

Depunerea
anuală medie a
clorurilor

Clasele de corozivitate atmosferică a oţelului
cu conţinut mic de carbon

Clasa de
corozivitate

Durata anuală a
umidității

Concentrația
anuală medie a
dioxidului de
sulf

C1
C2
C3
C4
C5 - I
C5 - M

Viteza de coroziune: Diminuarea
masică pe unitatea de suprafață /
diminuare grosime (după primul an
de expunere)
Diminuare
Diminuare
masică, g/m2
grosime, μm
≤ 10
≤ 1.3
> 10...200
> 1.3...25
> 200...400
> 25...50
> 400...650
> 50...80
> 650...1500
> 80...200
> 650...1500
> 80...200

Determinarea rezistenței oțelului în medii corozive
 SR EN ISO 9225:2012 - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Măsurarea
parametrilor de mediu care afectează corozivitatea atmosferelor
Gradul de
poluare a
mediului

Frecvența
și durata
expunerii

Praful

Umiditatea

Viteza și
direcția
vântului

Testarea elementelor din oțel în mediu coroziv
Simularea mediului coroziv (aerosoli salini): echipamente cu ceață salină
 SR EN ISO 7384 - Încercarea la coroziune în atmosferă artificială. Condiţii generale
 SR EN ISO 9227 - Incercarea la coroziune in ceata salina neutra

 ASTM B117 - Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog)

 Testarea capacității
elementelor din oțel
de a rezista în medii
corozive

Cameră de simulare a condițiilor atmosferice corozive
http://www.metengr.com

 Imersarea elementelor metalice în echipamente cu
ceață salină

Testarea elementelor din oțel în mediu coroziv
Simularea mediului coroziv (aerosoli salini): echipamente cu ceață salină
 ASTM B117 - Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog)

Determinarea rezistenței oțelului la solicitări mecanice îndelungate
 SR EN ISO 204:2009 - Materiale metalice. Încercare la fluaj prin tracţiune monoaxială.
Metodă de încercare
Fenomenul de deformare lentă şi continuă în timp a unui material metalic sub acţiunea unor solicitări (tensiuni)
mecanice constante se numeşte fluaj, iar ruperile produse datorită acestui fenomen se numesc ruperi prin fluaj.

http://informatiitehnice.com

Presă universală de încercat Zwick 1000KN
aflată în dotarea Facultății de Construcții și
Instalații din Iași

DURABILITATEA LEMNULUI
Factori ce
influențează
durabilitatea
lemnului

Umiditatea
Agresivitate chimică
Factori biologici
Acțiunea fungilor asupra durabilității
lemnului

Acțiunea insectelor asupra durabilității
lemnului

Încercări pentru testarea capacității elementelor din lemn de a rezista la
umiditate crescută
 STAS 10787-77 - Determinarea eficacităţii substanţelor hidrofuge
 STAS 10975/3-78 - Protecţia produselor din lemn împotriva factorilor
climatici. Încercarea în poligoane
 STAS 10975/2-88 - Protecţia produselor de lemn împotriva factorilor
climatici. Încercări climatice în condiţii de laborator
 STAS 85/1-91 - Lemn. Determinarea umflării
 STAS 85/2-91 - Lemn. Determinarea contragerii

http://www.cherestea-fundeni.ro/cherestea.html

Factori
specifici

Agresivitate
chimică

http://www.labshop.ro/31-umiditate-umidometre

Cicluri
înghețdezgheț

Umiditatea
relativă a
aerului

Temperatura

Constituenţi
ai aerului

Încercări pentru testarea capacității elementelor din lemn tratat de a rezista la
acțiunea compușilor chimici
 SR EN 12490:2010 - Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs
de protecţie. Determinarea penetrării şi retenţiei creozotului în lemnul tratat
 SR EN 1014-1:2010 - Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi
de analiză. Partea 1: Procedură de eşantionare a creozotului
 SR EN 1014-2:2010 - Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi
de analiză. Partea 2: Procedură pentru obţinerea unui eşantion de creozot din lemn creozotat supus unei
analize ulterioare
 SR EN 1014-4:2010 - Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi
de analiză. Partea 4: Determinarea conţinutului de fenoli extractibili în apă din creozot
 SR 9302-8:1994 - Protecţia lemnului. Prelevarea eşantioanelor de lemn impregnat industrial şi
confecţionarea epruvetelor în vederea încercărilor biologice

Factori
specifici

Agresivitatea
chimică

http://www.servicii-ignifugare.ro/tratament-lemn/

Umiditatea
relativă a
aerului

Temperatura

Cicluri
înghețdezgheț

Constituenţi
ai aerului

Încercări pentru testarea capacității elementelor din lemn de a rezista la
acțiunea factorilor biologici
 SR EN 350:2017 - Durabilitatea lemnului și a produselor derivate din lemn. Încercarea și
clasificarea durabilității lemnului și a produselor derivate din lemn la agenți biologici
Factori
specifici

Ciuperci lignicole

Ciuperci xilofage

(capabile să degradeze lemnul)

(ciuperci lignicole capabile să
scindeze celuloza și lignina)

Atac asupra
lemnului în
stare naturală

Atac asupra
produselor
din lemn

Atac asupra
lemnului în
stare naturală

Umiditatea
relativă a
aerului

Cicluri
înghețdezgheț

Atac asupra
produselor din
lemn

Temperatura

Constituenţi
ai aerului

Insecte
xilofage

Atac asupra
lemnului în stare
naturală

Atac asupra
produselor din
lemn

Încercări pentru testarea capacității elementelor din lemn de a rezista la
acțiunea factorilor biologici
 SR EN 350:2017 - Durabilitatea lemnului și a produselor derivate din lemn. Încercarea și clasificarea
durabilității lemnului și a produselor derivate din lemn la agenți biologici
Ciuperci
lignicole

Atac asupra
lemnului în
stare naturală

Atac asupra
produselor din
lemn

Ciuperci
xilofage

Atac asupra
lemnului în
stare naturală

Atac asupra
produselor din
lemn

Insecte
xilofage

Atac asupra
lemnului în
stare naturală

Atac asupra
produselor din
lemn

Încercări pentru testarea capacității elementelor din lemn de a rezista la
acțiunea factorilor biologici
Eşantioane cu defecte cauzate de ciuperci si insecte xilofage

Dăunători marini

Excrescență

Incindere, răscoacere și putregai

Defecte produse de ipide de coajă și lemn
http://but.unitbv.ro

DURABILITATEA ZIDĂRIEI
Clase de expunere ale zidăriei, în funcție de condițiile de microclimat
(SR EN 1996-1-1:2006, CR6 - 2013):

 MX1 – mediu ambiant uscat;
 MX2 – expus la umiditate sau umezire;
 MX3 – expus la umezire cu cicluri de inghet-dezghet;
 MX4 – expus la aer saturat de sare, apa de mare sau alte ape incarcate cu saruri;
 MX5 – mediu ambiant chimic agresiv

DURABILITATEA ZIDĂRIEI de CĂRĂMIDĂ
Factori ce influențează
durabilitatea zidăriei de
cărămidă
Umiditatea și/sau umezirea

Cicluri repetate îngheț-dezgheț

Agresivitate chimică (conținutul de săruri solubile active)

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la umiditate și/sau umezire
 Testări dedicate zidăriei din clasa de expunere MX2 – microclimat cu umiditate sau umezire

Acțiunea tipurilor de umiditate asupra
zidăriei:
 umiditatea relativă a aerului – permeabilitatea vaporilor
de apă, absorbția umidității -> condens;
 umiditatea de infiltrație – ape meteorice, pânza freatică;
 umiditatea de capilaritate – se datorează fenomenului de
ascensiune capilară a apei provenită din pânza freatică de
suprafaţă;

Degradarea structurii de zidărie datorită umidității și capilarității
Biserica Sfinţii Voievozi, Târgovişte
www.acs.org.ro

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la umiditate și/sau umezire
 Testări dedicate zidăriei din clasa de expunere MX2 – microclimat cu umiditate sau umezire
 SR EN 772-7 - Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 7: Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere pentru
ruperea capilarităţii elementelor pentru zidărie din argilă arsă

 SR EN 772-19 - Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 19: Determinarea dilatării la umiditate a elementelor

ceramice cu goluri orizontale mari pentru zidărie de argilă

 ASTM C1403 - Standard Test Method for Rate of Water Absorption of Masonry Mortars

 ASTM E514 - Standard Test Method for Water Penetration and Leakage Through Masonry

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la umiditate și/sau umezire
 Testări dedicate zidăriei din clasa de expunere MX2 – microclimat cu umiditate sau umezire

 ASTM C1715 - Standard Test Method for
Evaluation of Water Leakage Performance of
Masonry Wall Drainage Systems

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la umiditate și/sau umezire

 Testări dedicate mortarelor pentru zidărie

 SR EN 1015-18 - Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie- Partea 18: Determinarea
coeficientului de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarelor întărite
 SR EN 1015-19:2003/A1:2006 - Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie - Partea 19:

Determinarea permeabilităţii la vapori de apă a mortarelor pentru tencuire şi gletuire
Umidometru cu și fără contact
http://www.instrumente-de-masura.ro

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la cicluri repetate îngheț-dezgheț

 ASTM D7792 - Standard Practice for Freeze/Thaw Conditioning of Pultruded

Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites Used in Structural Designs

 AC125 - Acceptance criteria for concrete and reinforced and unreinforced
masonry strengthening using fiber-reinforced polymer (FRP), composite

Cameră climatică dublă, Feutron Klimasimulation GmbH,
aflată în dotarea
Facultății de Construcții și Instalații din Iași

systems, International Conference of Building Officials (ICBO)



Simularea unui număr de cicluri îngheț - dezgheț în camera rece



Testări accelerate sau simularea unor condiții de mediu naturale

 Permite controlul
temperaturii și umidității
în cele 2 încăperi
(camera caldă și camera rece)

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la agenți chimici agresivi
 SR EN 772-5 - Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 5: Determinarea conţinutului de
săruri solubile active ale elementelor pentru zidărie din argilă arsă

 SR EN 1015-17:2001/A1:2006 - Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie- Partea 17: Determinarea conţinutului de
săruri solubile din mortarele proaspete

Zidărie de cărămidă afectată de acțiunea agenților chimici agresivi
http://www.instrumente-de-masura.ro

DURABILITATEA BETONULUI CELULAR AUTOCLAVIZAT

Umiditatea

Factori ce
influențează
durabilitatea
BCA

Constituenții aerului

Cicluri îngheț-dezgheț
www.zidariedinbca.ro

Încercări pentru determinarea rezistenței zidăriei la umiditate și/sau umezire
 Testări dedicate zidăriei din clasa de expunere MX2 – microclimat cu umiditate sau umezire
 SR EN 772-10:2001 - Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 10 : Determinarea conţinutului de
umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi de beton celular autoclavizat.

 SR EN 772-11:2000 - Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 11: Determinarea absorbţiei de apă
datorită acţiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră artificială şi naturală şi viteza
iniţială de absorbţie a apei a elementelor pentru zidărie din argilă.

DURABILITATEA ZIDĂRIEI DIN PIATRĂ NATURALĂ
Monumente istorice

Factori ce
influențează
durabilitatea
pietrei
naturale

Umiditate
Cicluri îngheț-dezgheț
Agresivitate chimică
Săruri, cloruri

Factori specifici
Rezistența la abraziune
(acțiunea valurilor, a vântului
sau erodare datorită altor
factori)

Cetatea Neamțului, Târgu Neamț
• Piatră de râu – elevații, umplutură a zidurilor
• Piatră de carieră – arcade, pervazuri, piloni, contraforți

Metode de testare a durabilității zidăriei din piatră naturală
 SR EN 14147:2004 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea ceţii saline

 SR EN 14157:2006 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la abraziune

 SR EN 14581:2006 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea
coeficientului de dilatare termică liniară

 SR EN 14617-5:2006 - Piatra aglomerată. Metode de încercare. Partea 5:
Determinarea rezistenţei la îngheţ şi dezgheţ

DURABILITATEA MATERIALELOR COMPOZITE
Umiditatea

Factori ce
influențează
durabilitatea
materialelor
compozite

Temperatura
Radiația solară

Factori specifici

Agresivitatea chimică: soluțiile alcaline

Fracțiunea volumetrică de fibră
Metoda de fabricare

Solicitarea la oboseală

Orientarea fibrelor
Diversitatea fibrelor și a matricilor

DURABILITATEA MATERIALELOR COMPOZITE
Consolidarea cu materiale compozite a elementelor structurale din
materiale tradiționale datorită durabilității acestora

Consolidarea elementelor structurale cu
platbenzi și țesături din materiale compozite
polimerice armate cu fibre de carbon
www.rou.sika.com

Utilizarea barelor compozite la
armarea elementelor din beton,
datorită caracterului necoroziv al
acestora

Testarea elementelor compozite la absorbția umidității
 ASTM D5229 - Standard Test Method for Moisture Absorption Properties and Equilibrium
Conditioning of Polymer Matrix Composite Materials

 Simularea umezelii
 Echipamente de testare cu spreiere de apă și controlul umidității.

 Controlul umidității
 Echipamentele permit controlul umidității relative a aerului.
 Umiditatea relativă influențează și viteza de uscare a epruvetei.

 Spreiere cu apă
 Spreiere cu apă pură;
 Simularea ploii acide – folosirea unei soluții apoase acide.

Cameră de simulare accelerată a condițiilor atmosferice
http://www.q-lab.com

Testarea elementelor compozite la absorbția umidității

Plasticizarea matricei ca efect al absorbției umidității:
 Reducerea tenacității, rezistenței și rigidității matricei

 Umflarea matricei determină degradări ireversibile:
• fisurarea matricei
• cedarea la interfața dintre fibră și matrice
Efectele absorbției umidității asupra perfomanței fibrelor:
 Fibre de sticlă: scăderea rezistenței la tracțiune și a
modulului de elasticitate

 Fibre aramidice: reducerea caracteristicilor la compresiune,
forfecare, precum și a proprietăților de adeziune
 Fibre de carbon: nu sunt afectate de umiditate sau umezeală

Microfisură cauzată de absorbția umidității în
matricea polimerică
www.isiscanada.com, ISIS EC Module 8

Prevenirea absorbției umidității
prin selectarea constituenților
adecvați:
 matrice vinilesterică
 matrice epoxidică

Încercări de laborator pentru testarea rezistenței elementelor compozite la
diferențe de temperatură
 ASTM E228 - 17 - Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push-Rod Dilatometer

Aparatura de testare: dilatometru

 evaluarea expansiunii termice liniare (ΔL)

 determinarea coeficientului de dilatare termică (CTE)

Dilatometru orizontal cu tijă
www.q-lab.com

Dilatometru vertical
www.analitic.watt.ro

 proba este supusă unui program controlat de modificare a temperaturii
 analiza schimbării dimensiunii probei în funcție de temperatură

Dilatometru laser
www.analitic.watt.ro
• rezoluții de ordinul picometrilor
• acuratețe ridicată
• calibrări speciale pe calculator

Încercări de laborator pentru testarea materialelor compozite la radiație UV
(fotodegradare)

Simularea energiei solare și a spectrului solar: camere de testare accelerată cu lămpi UV
 ASTM

G154 - Standard Practice for Operating

Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for
Exposure of Nonmetallic Materials

 Testare cu lămpi fluorescente

 ASTM

ASTM G155 - Standard Practice for

Operating Xenon Arc Light Apparatus for
Exposure of Non-Metallic Materials

 Testare cu lămpi cu arc xenon
Simulează integral
spectrul solar

Cameră de simulare accelerată a
radiațiilor UV cu lampă fluorescentă
http://www.q-lab.com

Cameră de simulare accelerată a
radiațiilor UV cu lamp xenon
http://www.cosichem.ro

Testarea capacității elementelor compozite de a rezista la agresivitate chimică
 ASTM D7705 - Standard Test Method for Alkali Resistance of Fiber Reinforced Polymer (FRP) Matrix Composite Bars used in Concrete Construction

 ASTM ASTM D543 - Standard Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents

Beton (pH > 11)

Armături din bare compozite
armate cu fibre din sticlă
(GFRP)

Armături din bare
compozite armate cu
fibre din sticlă
(GFRP) expuse unui
mediu puternic
alcalin

Determină
caracterul casant al
fibrelor:
 Reducerea caracteristicilor
mecanice la tracțiune
 Apariția degradărilor la
interfața fibră-matrice

Testarea capacității elementelor compozite de a rezista la oboseală
 ASTM D3479 - Standard Test Method for Tension-Tension Fatigue of Polymer Matrix Composite Materials

 Metodă de testare
pentru evaluarea
capacității
materialelor
compozite
polimerice armate cu
fibre de a rezista la
încărcări ciclice de
întindere (oboseală).

DURABILITATEA MATERIALELOR TERMOIZOLANTE
Factorii ce influențează durabilitatea
materialelor termoizolante

Polistiren
Temperatura

Radiația solară

Vată minerală

Umiditatea

Gradul de absorbție a apei

DURABILITATEA MATERIALELOR TERMOIZOLANTE
Metodă de încercare pentru predicția duratei de viață în exploatare a produselor
termoizolante de tip spumă cu celule închise
 ASTM C1303- Standard Test Method for Predicting Long-

Spumă polimerică cu celule
deschise: spume moi

Term Thermal Resistance of Closed-Cell Foam Insulation
 Testarea durabilității spumelor termoizolante prin
supunerea la îmbătrânire accelerată, în condiții de laborator.
 Verificarea capacității de izolare termică în timp.

 Expunerea în laborator într-un mediu controlat de
temperatură, într-un interval de timp prestabilit:
 Temperatură 23 ± 1°C
 Perioadă de timp: 180 ± 5 zile

sau

 Temperatură 60 ± 1°C
 Perioadă de timp: 90 zile

Spumă polimerică cu celule închise:
spume rigide
(ex: polistiren expandat, extrudat)

DURABILITATEA MATERIALELOR TERMOIZOLANTE
 ASTM C1134-90 - Standard Test Method for Water Retention of Rigid Thermal Insulations Following Partial Immersion
 ASTM C1763 - Standard Test Method for Water Absorption by Immersion of Thermal Insulation Materials
 ASTM C1104 - Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation
 ASTM C1616 – Standard Test Method for Determining the Moisture Content of Organic and Inorganic Insulation Materials by Weight

 ASTM C1512 - Standard Test Method for Characterizing the Effect of Exposure to Environmental Cycling on Thermal
Performance of Insulation Products
 ASTM C726 - 17 - Standard Specification for Mineral Wool Roof Insulation Board
 ASTM C1338 - Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings

Testarea capacității produselor termoizolante de a rezista la absorbția apei

 SR EN 12087:2013 - Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri.
Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin imersie

 Determinarea absorbţiei apei de lungă durată a produselor termoizolante.
 2 metode de testare:
 Metoda 1: imersie parţială
Absorbţia apei de lungă durată prin imersie parţială este destinată să
simuleze absorbţia de apă cauzată de o expunere îndelungată la apă.
 Metoda 2: imersie totală

MATERIALE TERMOIZOLANTE ECOLOGICE
- cercetare în curs de derulare Intenția de a construi ecologic

Utilizarea materialelor de proveniență naturală și care
nu implică industrializare:

Termoizolații din lână

Termoizolații din paie

MATERIALE TERMOIZOLANTE ECOLOGICE
- cercetare în curs de derulare Caracteristici tehnice certificate conform standardelor:

Termoizolații din lână de oaie

 EN 12 667 – Conductivitate termică (funcție de densitatea volumetrică): λ = 0,0326-0,0356 W/mK
 EN ISO 10 456 – Conductivitate termică (valoare nominală): λ = 0,039 W/mK
 DIN 52 615 – Rezistență la difuziune: μ = 1
 EN 29 053 – Fluxul de rezistență: 3,0 KPa.s/m2
 EN 1602 – Densitate: 25 – 70 kg/m3
 EN 13501-1 – Clasa de protecție contra incendiului: clasa E
 EN ISO 846 – Rezistent împotriva mucegaiului

Termoizolație cu lână de oaie Alchimea
www.termocel.ro

 Testări EOTA (European Organisation for Technical Approvals) – Rezistent împotriva dăunătorilor de origine animală

MATERIALE TERMOIZOLANTE ECOLOGICE
-în curs de cercetare Avantaje:

Termoizolații din lână de oaie

•Calități termoizolante
•(material recunoscut oficial în Uniunea Europeană din
2003)
Rezistentă la acțiunea focului – prin ignifugare
•Rezistentă la acțiunea factorilor biologici – prin
tratamente speciale
•Izolator fonic
Ecologic
Nu periclitează sănătatea omului
www.termocel.ro

MATERIALE TERMOIZOLANTE ECOLOGICE
-în curs de cercetareTermoizolații din paie
 C 107/2010 – Plăci din paie - „Produse termoizolante fibroase de natură organică”
Densitate 120 kg/m3 -> Conductivitate termică λ = 0,05 W/mK

www.naturami.ro

www.spatiulconstruit.ro

ÎNTREBĂRI / DISCUȚII

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Țăranu
Email: taranu@ce.tuiasi.ro

