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MEMORIU - INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE 

1. Date generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţ i i : "Consolidare şi modernizare cazarmă la detaşamentul 

de pompieri Moreni" 
1.2. Faza de proiectare : "PT+DDE" 
1.3. Amplasamentul obiectivului: str. Garajului nr 13, Moreni 
lABeneficiarul lucrărilor: I N S P E C T O R A T U L P E N T R U SITUAŢII D E URQEOTĂ 
" B A S A R A B I " J H > 
1.5. Proiectant general: S C Spiricom S R L / y><vt*a O n 

Ir L 
Date specifice obiectivului : 

Amplasamentul pentm care se solicită Autorizaţia de Construire e^te con^s'clin't^rej/ampiasat în 
strada Garajului nr. 13, Municipiul Moreni, judeţul Dambovita - teren î n t r a v ^ a r t ^ i ^ j ^ i a ţ a ^ l e 11512 
mp. Terenul situat i n intravilanul Municipiului Moreni - propietateă publică a ^ a t u t u i " i ^ ^ ^ u , cu drept 
de administrare în favoarea M . A . I . - I.S.U. „BASARAB I " al judeţului Dâmboviţă, corBbrm deciziei Nr. 
8/21.05.1952, deciziei Nr. 384/04.05.1965, respectiv inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului — anexa 1 şi extrasului de carte funciară pentru informare. 

Imobilul are forma dreptunghiulară în plan şi regimul de înălţime Parter+Pod. 
Clădirea a fost construită în anul 1942. 
Adiacent axului longitudinal al clădirii iniţiale, a fost construită în anul 1952 o anexă cu 

dimensiunile de 3,00m x 15,20 m. 
Forma clădirii şi dimensiunile de gabarit ale acesteia sunt prezentate în planul de amplasament şi 

delimitare (construcţia C10 pe planul de amplasament şi delimitare). înălţimea liberă este de 3,40 m. 
Pereţii sunt din zidărie de blocheţi şi nu sunt armaţi cu sâmburi şi centuri din beton armat. Grosimea 
pereţilor portanţi este de 25 cm. 

Regim de înălţime P 
Suprafaţa construită: 256 mp 
Suprafaţa construită desfăşurată: 256 mp 
Categoria si clasa de importanta: A / I 

Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi portanţi din zidărie din blocheţi cu grosimea dc 
25cm la exterior, planşeu din lemn va f i înlocuit cu unu din beton armat. 

Planşeul peste parter este înlocuit cu unul din beton armat de 15 cm. 
Şarpanta va fi realizată din lemn ecarisat, în mai multe pante. 
Structura anvelopei exterioare este realizată din zidărie de blocheţi de 25 cm şi va f i termoizolată 

cu polistiren expandat de 10 cm iar la nivelul soclului va fi izolată cu termoizolaţie de 8 cm. 
Tâmplăria exterioară este din lemn, geam dublu, înlocuită cu tâmplarie PVC cu geam termoizolant. 

Asigurarea utilităţilor 
Se vor refacere instalaţiile electrice, de încălzire, sanitare, de ventilaţie şi climatizare conform 

cerinţelor actuale şi se va monta o centrală termică murală în condensare pe gaz metan pentru încălzire. 
Apa caldă menajeră va fi asigurată de instantul existent. 
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Soluţia energetică propusă: 
La clădirea cazărmii se vor înlocui ventiloconvectoarele existente cu radiatoare noi din oţel tip 

panou. încălzirea se va realiza prin o centrală termică murală în condensare pe gaz metan, care va deservi 
şi garajul ce va fi încălzit cu registre orizontale confecţionate din ţeavă dc 76mm cu lungime de 2.Om si 
înălţime de l.Om. 

Conductele de distribuţie vor fi din PP-R cu inserţie de aluminiu sau material compozit. Pentru 
alimentarea instalaţiei din zona garajului se va monta îngropată ţeavă PEX dn 32 preizolată. 

Agentul termic furnizat este apa calda 60°/40°C. Distribuţia noii instalaţii se va realiza la nivelul 
tavanului parterului care vor alimenta ambele imobile. 

Toate capetele de instalaţie vor avea robineţi de aerisire de tip automat, montaţi pe tur, în punctul cel 
mai înalt şi robineţi de golire. 

Parametrii interiori de confort 

Denumire 

Dormitoare, Duş 
Holuri, atelier 
Grupuri Sanjtar 
Vestiare, B^ou 
Garaj \f. 

A4. C 
Temperatura iarna 

°C 
22±1 
18±1 
\m 
22±1 
10±1 

Temperatura vara Umiditate relativa 
( 

° c 

neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 

Rezistenţa termica iriirţfyatf a elementelor de construcţie care delimitează clădirea: 
• Perete exterior cazarmă: R = 3,05 m z K / W 
• Perete exterior garaj: R = 3,17 m 2 K / W 
• Pereţi interiori: R = 0,62 m 2 K7W 
• Planseu către exterior: R = 2,85 m K / W 
• Contur exterior R - 2,85 m 2 K / W 
• Pardoseala către subsol R = 7,10 m 2 K / W 
• Ferestre, uşi exterioare: R = 0,55 m K / W 

neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 

( 

Legislaţie de referinţa 
La elaborarea prezentului proiect s-au respectat prevederile legislaţiei in vigoare si anume: 
STAS 6793, STAS 7132 
Normativ I-Î3/2002 pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de incalzire centrala: 
IPCT.Ghid GP 051 -2000 privind proiectarea, execuţia si exploatarea centralelor termice mici . 
Prescripţii tehnice C-31/2000 privind proiectarea, execuţia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si 
verificarea cazannelor de abur de joasa presune si a cazanelor de apa calda; 
Prescripţii tehnice C 107/3-1997 privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor 
Normativ P 118/2013 privind siguranţa la foc a construcţiilor; 
Norme generale de protecţia muncii 
Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii; respectiv cerinţele exigentelor 

a) rezistenta si stabilitate; 
b) siguranţa in exploatare; 
c) siguranţa la foc; 
d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; 
e) izolaţia termica, hidrofuga si economia de energie; 
f) protecţia impotriva zgomotului. 
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Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire 113/2002. 
Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala 113/1-2002. 
Normativ privind proiectarea si execuţia instalaţiilor de ventilare 15-2010. 
SR 1907/1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripţii de calcul. 
SR 1907/2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi interioare convenţionale 
de calcul 
STAS 6472 Proiectarea termotelinica a elementelor de construcţii. 
STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de căldura din exterior 
STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori. 
STAS 9960 Instalaţii de ventilare si climatizare 
STAS 12025/2 Acustica in construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor dc clădire, limite 
admisibile. 
Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor PI 18 — 99 
STAS 11357 Masuri de siguranţa contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de 
construcţie din punct de vedere al combustibilităţii. 
STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate 
Legea 177/2000 - ce modifica Legea protecţiei muncii 90/1996. 
Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea in construcţii 
C56/2002 - Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente. 
Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecţia si igiena muncii in construcţii. 
HG 273/1994 - Regulamentul de recepţie al lucrărilor in construcţii si instalaţii aferente acestora. Anexa: 
Cartea tehnica a construcţiei. 
HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor, si a construcţiilor. 
HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in 
construcţii. 
Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor 
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civila in subsolurile 
clădirilor noi 

Catalog detalii tip subansambluri pentru instalaţii: 
Volum I - încălzire 
Volum V - ventilaţii 
Volum DC - detalii comune 
Legea 106/1996 - Legea protecţiei civile 
Strategia naţionala de protejare a mediului . ' ^^iBl^0^ ^ 
Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sMbat ickp^ 
OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare 1 

OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, cu modificările si 
completările ulterioare 
H G 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice si private 
Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea 
Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea 
emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările si completările ulterioare 
Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a - I I I - a, zone protejate 
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Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice 
O M 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra 
mediului 
Legea nr. 645/7.12.2002 pentm aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul 
integrat al poluării 
Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca 
urmare a impactului drum - mediu inconjurator 

M Ă S U R I D E PROTECŢIA M E D I U L U I 
Protecţia mediului (aerul atmosferic) este asigurată prin: 

prevederea unor cazane modeme şi a unor arzătoare cu grad redus de poluare datorat optimizării ardem 
combustibililor (randament ridicat, timp redus al arderii la temperaturi ridicate). 

Utilizare de combustibil gazos; având în vedere tipul de combustibil utilizat, puterea cazanului, 
tehnologia modernă în care a fost realizat, se poate spune că nu se produc noxe în cantităţi care să 
afecteze mediul înconjurător 

Masuri PSI de protecţie a muncii si PSI 
S-a urmărit prevederea de soluţii tehnice care sa nu favorizeze declanşarea sau extinderea 

incendiilor. In, acest scop s-au respectat prescripţiile din I 13, PE 009, PE 118, C 142, C 300. In vederea 
asigurării; 0'ojî^iţiiţ>r normale de munca, cit si pentru evitarea accidentărilor, se vor respecta prescripţiile 
din NGPM, 113, Re^tJarnentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii - voi.E/l993. 

P R O I E C T A N T D E S P E C I A L I T A T E : 
Ins. F. Silaghi 

( 
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Note de calcul 

Calculul pierderilor de căldura 

Cazarmă 

den or lung inalt nr de sc S R m dt Qtr Ao Ac Qcor Lrost i OJ Qcam 

P01 Hol 

Pd 6.50 1.70 1 11.05 7.10 1.28 8 16 

C 6.50 1.00 1 6.50 2.85 1 8 18 

18 grade 
FE1 N 1.50 1.50 1 2.25 0.55 1 33 135 

18 grade 
Pe IM 6.50 3.40 1 4.14 17.96 3.05 1.15 33 224 

18 grade 

Fe2 N 0.90 2.10 1 1.89 0.55 1 33 113 

18 grade 

Tv 6.50 1.70 1 11.05 3.34 1.2 8 32 

18 grade 

514 0 0 514 15.60'' , 0.08 346 860 t 

P02 Dormitor • / ( j i s r t A / y , * 

Pd 4.90 7.80 1 38.22 7.10 1.28 12 83 

i 
22 \ 

N W ( 5 8 0 1 C 17.60 1.00 1 17.60 2.85 1 12 74 

i 
22 \ 

N W ( 5 8 0 1 
FE1 N 1.50 1.50 1 2.25 0.55 1 37 151 i 

22 \ 

N W ( 5 8 0 1 

Pe N 4.90 3.40 1 2.25 14.41 3.05 1.15 37 201 i 
22 \ 

N W ( 5 8 0 1 

Pe V 7.80 3.40 1 0.00 26.52 3.05 1.15 37 370 

i 
22 \ 

N W ( 5 8 0 1 

Pe S 4.90 3.40 1 0.00 16.66 3.05 1.15 37 233 

Tv 7.49 4.60 1 34.45 3.34 1.2 8 99 • '• 

1211 0 0 1211 7.50 0.08 186 1398 

P03 Dormitor 

Pd 6.40 7.80 1 49.92 7.10 1.28 12 108 

C 6.40 1.00 1 6.40 2.85 1 12 27 

22 grade FE1 S 1.50 1.20 1 1.80 0.55 1 37 121 22 grade 

Pe S 5.60 3.40 1 1.80 17.24 3.05 1.15 37 241 

22 grade 

Tv 6.40 7.80 1 49.92 3.34 1.2 8 144 

22 grade 

640 0 0 640 6.60 0.08 164 804 

P04 Hol 

Pd 2.50 3.00 1 7.50 7.10 1.28 8 11 

C 5.50 1.00 1 5.50 2.85 1 8 15 

18 grade 
Pe S 2.50 3.40 1 0.00 8.50 3.05 1.15 33 106 

18 grade 
Fe2 V 0.90 2.10 1 1.89 0.55 1 33 113 

18 grade 

Pe V 3.00 3.40 1 1.89 8.31 3.05 1.15 33 103 

18 grade 

Tv 2.50 3.00 1 7.50 3.34 1.2 8 22 

18 grade 

371 0 0 371 8.10 0.08 179 550 

P05 Depozitare 

Pd 2.94 2.16 1 6.35 7.10 1.28 8 9 

Tv 2.94 2.16 1 6.35 3.34 1.2 8 18 
-LO gidue 

27 0 0 27 0.00 0.08 0 27 
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P06 GS 

Pd 2.26 3.16 1 7.14 7.10 1.28 8 10 

C 2.26 1.00 1 2.26 2.85 1 8 6 

18 grade 

FE1 S 0.90 0.60 1 0.54 0.55 1 33 32 

18 grade Pe S 2.26 3.40 1 0.54 7.14 3.05 1.15 33 89 18 grade 

Fe2 E 0.90 2.10 1 1.89 0.55 1 33 113 

18 grade 

Pe E 3.10 3.40 1 1.89 8.65 3.05 1.15 33 108 

18 grade 

Tv 2.26 3.16 1 7.14 3.34 1.2 8 21 

18 grade 

380 0 0 380 11.70 0.08 259 639 

P07 Ho! 

Pd 3.00 3.93 1 11.79 7.10 1.28 8 17 

k i 3.00 1.00 1 3.00 2.85 1 8 8 

18 grade &! 
T E I • 

5 ^OlSl} 2.10 1 1.89 0.55 1 33 113 18 grade 

ti*' ,3.00 3.40 1 1.89 8.31 3.05 1.15 33 103 

18 grade 

< ; .3.00 3.93 1 1 ^ -11.79 3.34 1.2 8 34 

18 grade 

276 0 0 276 8.10 0.08 179 456 

pos owJWW-r^rv *• 

> 3 . 8 0 1 14,97 7.10 1.28 12 32 

Tv fy O 1 3.94 1 14.97 3.34 1.2 8 43 

75 0 0 75 0.00 0.08 0 75 

P09 GS 

Pd 2.20 3.10 1 6.82 7.10 1.28 8 10 

C 2.20 1.00 1 2.20 2.85 1 8 6 

18 grade 

FE1 V 0.90 2.10 1 1.89 0.55 1 33 113 

18 grade Pe V 3.10 3.40 1 1.89 8.65 3.05 1.15 33 108 18 grade 

Fe2 s 1.50 1.50 1 2.25 0.55 1 33 135 

18 grade 

Pe s 2.20 3.40 1 2.25 5.23 3.05 1.15 33 65 

18 grade 

Tv 2.20 3.10 1 6.82 3.34 1.2 8 20 

18 grade 

457 0 0 457 15.60 0.08 346 802 

PIO Depozitare 

Pd 3.30 3.10 1 10.23 7.10 1.28 8 15 

C 3.30 1.00 1 3.30 2.85 1 8 9 

18 grade FE1 s 1.50 1.50 1 2.25 0.55 1 33 135 18 grade 

Pe s 3.30 3.40 1 2.25 8.97 3.05 1.15 33 112 

18 grade 

Tv 3.30 3.10 1 10.23 3.34 1.2 8 29 

18 grade 

300 0 0 300 7.50 0.08 166 466 

P i l Secretariat 

Pd 3.30 3.10 1 10.23 7.10 1.28 12 22 

C 6.40 1.00 1 6.40 2.85 1 12 27 

22 grade FE1 s 1.50 1.50 1 2.25 0.55 1 37 151 22 grade 

Pe s 3.30 3.40 1 2.25 8.97 3.05 1.15 37 125 

22 grade 

Fe2 E 0.90 2.10 1 1.89 0.55 1 37 127 

22 grade 
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Pe E 3.10 3.40 1 1.89 8.65 3.05 1.15 37 121 

Tv 3.30 3.10 1 10.23 3.34 1.2 8 29 

603 0 0 603 15.60 0.08 387 990 

P12 Birou 

Pd 4.60 4.00 1 18.40 7.10 1.28 12 40 

C 4.60 1.00 1 4.60 2.85 1 12 19 

22 grade FE1 E 2.00 1.80 1 3.60 0.55 1 37 242 22 grade 

Pe E 4.60 3.40 1 3.60 12.04 3.05 1.15 37 168 

22 grade 

Tv 4.60 4.00 1 18.40 3.34 1.2 8 53 

22 grade 

522 0 0 522 9.40 0.08 233 756 

P13 Dormitor 

Pd 4.60 3.90 1 17.94 7.10 1.28 12 39 

C 8.50 1.00 1 8.50 2.85 1 12 36 

22 grade 
FE1 N 1.50 1.50 1 2.25 0.55 1 37 151 

22 grade 
Pe N 4.60 3.40 1 2.25 13.39 3.05 1.15 37 187 

22 grade 

Pe E 3.90 3.40 1 0.00 13.26 3.05 1.15 37 185 

22 grade 

Tv 4.60 3.90 1 17.94 3.34 1.2 8 52 

22 grade 

650 0 0 650 7.50 0.08 186 836 

P14 Dormitor 

Pd 6.80 3.90 1 26.52 7.10 1.28 12 57 

C 6.80 1.00 1 6.80 2.85 1 12 29 

22 grade FE1 N 1.50 1.50 2 4.50 0.55 1 37 303 22 grade 

Pe N 6.80 3.40 1 4.50 18.62 3.05 1.15 37 260 

22 grade 

Tv 6.80 3.90 1 26.52 3.34 1.2 8 76 

22 grade 

725 0 0 725 15.00 0.08 373 1097 

P15 Dus 

Pd 3.00 4.50 1 13.50 7.10 1.28 12 29 

Tv 3.00 4,50 1 13.50 3.34 1.2 8 39 

68 0 0 68 0.00 0.08 0 68 

P16 Vestibul 

Pd 3.00 2.20 1 6.60 7.10 1.28 12 14 

C 3.00 1.00 1 3.00 2.85 1 12 13 

, 2 2 iX4f 

n . p^j 

grade 

e 

FE1 N 1.80 2.10 1 3.78 0.55 1 37 254/ , 2 2 iX4f 

n . p^j 

grade 

e 

Pe N 3.00 3.40 1 3.78 6.42 3.05 1.15 37 
, 2 2 iX4f 

n . p^j 

grade 

e Pe 0.55 3.40 2 0.00 3.74 3.05 1.15 37 J f .2 

, 2 2 iX4f 

n . p^j 

grade 

e 

Tv 1 0.00 3.34 1.2 8 lYl 

, 2 2 iX4f 

n . p^j 

grade 

e 

0,08 246 619 

Total încălzire t ^ L V ţ ) - g . ţ JF- 10444 
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Garaj 

den or lung inalt nr de sc S R m dt Qtr Ao Ac Qcor Lrost î QJ Qcam 

P17 Garaj 

Pd 17,00 10,00 1 170,00 7,10 1,28 0 0 

C 34,00 1,00 1 34,00 2,85 1 0 0 

10 grade 
FE1 3,64 3,09 4 44,99 0,55 1 25 2045 

10 grade 
Pe 17,00 3,40 1 44,99 12,81 3,17 1,15 25 . 116 

10 grade 

Pe 17,00 3,40 1 0,00 57,80 3,17 1,15 25 525 

10 grade 

Tv 17,00 10,00 1 170,00 3,34 1,2 0 0 

10 grade 

2686 0 0 2686 66,20 0,08 1111 3797 

P18 Garaj 

Pd 6,00 9,50 1 57,00 7,10 1,28 0 0 

C 21,50 1,00 1 21,50 2,85 1 0 0 

10 grade 

FE1 1,55 0,95 1 1,47 0,55 1 25 67 

10 grade 
Pe 9,50 3,40 1 1,47 30,83 3,17 1,15 25 280 

10 grade 
Fe2 3,64 3,09 1 11,25 0,55 1 25 511 

10 grade 

Pe 6,00 3,40 1 11,25 9,15 3,17 1,15 25 83 

10 grade 

Pe 6,00 3,40 1 0,00 20,40 3,17 1,15 25 185 

10 grade 

Tv 6,00 9,50 1 57,00 3,34 1,2 0 0 

10 grade 

1126 0 0 1126 22,50 0,08 378 1504 

P20 Garaj 

Pd 6,10 15,50 1 94,55 7,10 1,28 0 0 

C 21,60 1,00 1 21,60 2,85 1 0 0 

10 grade 

FE1 6,50 4,60 1 29,90 0,55 1 25 1359 

10 grade 
Pe 6,10 4,70 1 29,90 -1,23 3,17 1,15 25 -11 

10 grade 
Pe 15,50 4,70 1 0,00 72,85 3,17 1,15 25 661 

10 grade 

Pe 15,50 1,30 1 0,00 20,15 3,17 1,15 25 183 

10 grade 

Pe 4,55 4,70 1 0,00 21,39 3,17 1,15 25 194 

10 grade 

Tv 6,10 15,50 1 94,55 3,34 1.2 0 0 

10 grade 

2386 0 0 2386 26,80 0,08 450 2836 

Total incalzire 8137 

Calculul elementelor încălzitoare 

camera Qi tip rad qspec î> tă A i r buc Qrec 

P01 Hol 860 22-600x1000 2030 " • p i s 1 1015 

P02 Dormitor 1398 22-600x800 1642 %, K 2 1642 

P03 Dormitor 804 22-600x1000 2030 1015 1 1015 

P04 Hol 550 22-600x600 1218 609 0,9 1 609 

P05 Depozitare 27 22-600x400 812 406 0,1 0 0 

P06 GS 639 22-600x800 1642 821 0,8 1 821 

P07 Hol 456 22-600x600 1218 609 0,7 1 609 

P08 Dormitor 75 22-600x400 812 406 0,2 0 0 

P09 GS 802 22-600x800 1642 821 1,0 1 821 

P10 Depozitare 466 22-600x600 1218 609 0,8 1 609 

P i l Secretariat 990 22-600x1000 2030 1015 1,0 1 1015 

P12 Birou 756 22-600x800 1642 821 0,9 1 821 

P13 Dormitor 836 22-600x1000 2030 1015 0,8 1 1015 

P14 Dormitor 1097 22-600x600 1218 609 1,8 2 1218 
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P15 Dus 68 22-600x400 812 406 0,2 1 406 

P16 Vestibul 619 22-600x800 1642 821 0,8 1 821 

P17 Garaj 3797 RO 76 153,9 77 49,3 52 4001 

P18 Garaj 1504 RO 76 153,9 77 19,5 20 1539 
P20 Garaj 2836 RO 76 153,9 77 36,9 39 3001 

Total instalat 18581 21440 

Calculul conductelor 

Dimensionarea conductelor 

Tronson Q (W) lung Dn De viteza R(Pa/m) zita R*i(Pa) z Z{Pa) R*l+Z sum{RI+z) 

1.1 821 6 15 20 0.05 4 11.1 24 1.3 14 38 38 
1.2 1430 12 15 20 0.09 10 16.6 120 4.1 68 188 226 

1,3 2039 10 15 20 0.13 20 3.2 200 8.5 27 227 454 
1.4 3054 2 15 20 0.19 40 0.6 80 18 11 91 544 
1.5 3875 15 20 25 0.13 15 0.6 225 8.5 5 230 775 

3.1 846 10 15 20 0.05 4 11.1 40 1.3 14 54 829 
3.2 1693 3 15 20 0.09 10 0.6 30 4.1 2 32 861 
3.3 3232 12 20 25 0.11 10 3.2 120 6 19 139 1001 

3.4 3694 28 20 25 0.11 10 3.6 280 6 22 302 1302 
3.5 7310 12 25 32 0.13 10 0.6 120 8.5 5 125 1427 

3.6 8157 6 25 32 0.16 15 6.6 90 12 79 169 1597 

3.7 8157 15 25 32 0.16 15 0.6 225 12 7 232 1829 
3.8 8978 23 25 32 0.19 20 6.6 460 18 119 579 2408 
3.9 12853 9 25 32 0.28 40 3.6 360 39 140 500 2908 

3.10 13868 3 25 32 0.28 40 0.6 120 39 23 143 3051 
2.1 821 5 15 20 0.05 4 11.1 20 1.3 14 34 34 

2.2 1430 7 15 20 0.09 10 4.6 70 4.1 19 89 123 

2.3 2445 13 15 20 0.13 20 0.6 260 8.5 5 265 388 
2.4 3266 14 20 25 0.11 10 3.6 140 6 22 162 550 

2.5 4281 8 20 25 0.13 15 0.6 120 8.5 5 125 675 

2.6 4890 8 20 25 0.16 20 0.6 160 12 7 167 842 

2.7 5499 5 20 25 0.16 20 0.6 100 12 7 107 949 
2.8 5905 8 20 25 0.2 30 6.6 240 20 132 372 1321 

2.9 6726 2 25 32 0.13 10 3.6 20 8.5 31 51 1372 

Racord 1 20594 5 32 40 0.22 20 8 100 24 192 292 3343 
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CAIET DE SARCINI 
INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE 

1, Generalităţi 

1.1. Obiectul proiectului 

Prezenta documentaţie are ca obiectiv tratarea soluţiilor tehnice si specificarea cerinţelor de calitate ce 
trebuie respectate la execuţia instalaţiilor de încălzire aferente clădiriii situata in Moreni, jud. 
Dâraboviţa. 
Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalaţiile de: încălzire la faza Proiect Tehnic şi Caiete de 
Sarcini. 

1.2. Detalierea Prestaţiilor de executat 

Prestaţiile pe care trebuie sa le realizeze antrepriza contractanta pentru prezentul lot, cuprind in special : 
• realizarea de coordonări celelalte specialităţi (străpungeri, rezerve electrice, rezerve apa rece, etc.) 
• furnizarea, transportul si punerea in opera a tuturor materialelor si accesoriilor necesare la 

realizarea perfecta si completa a lucrărilor - Cartea Tehnica. 
• asigurarea mijloacelor umane necesare, 
• îndepărtarea tuturor deşeurilor si resturilor precum si curăţarea lucrărilor dupa terminare, 
• mana de lucru si furniturile necesare pentru toate etapele, finisări, verificări, reglaje, etc, pana la 

terminarea lucrărilor si receptionarea lor, 
• aducerea la zi sau realizarea tuturor planurilor lucrărilor asa cum au fost executate si punerea lor la 

dispoziţia beneficiarului inainte de receptionarea lucrărilor. 
• toate celelalte lucrări anexe si auxiliare chiar neenumerate aici, dar necesare la terminarea 

completa si perfecta a lucrării, 
• toate celelalte costuri si prestări chiar neenumerate aici, dar necesare, realizării perfecte si completa 

a lucrărilor. ^ # ^ 3 $ ^ ^ tyf % 

1.3. Obligaţiile antreprenorului ff f /'L^%jL O 

Antrepriza prezentului lot va trebui sa cunoască si Caietele? <3®-8lrcini ^e^elor lafe loturi. Astfel, nu va 
putea sa ignore prestaţiile si obligaţiile altor antreprize, a tur^6^i^fu '^^ i*f fe acQstq^ antreprize sunt in 
directa legătura cu lucrările antreprizei prezentului lot. a 
Se considera ca antrepriza a vizitat amplasamentul inainte de a^c^une'trreTta si^ca a evaluat pe propria 
răspundere natura si importanta lucrărilor de executat. Ea va trebu/%*ajj |a^g^ toate releveele care i-ar 
putea f i necesare si nu se va putea prevala de faptul ca ar f i putut avea informaţii insuficiente, imprecise 
sau eventuale erori, care ar putea afecta documentele contractuale. 
Antrepriza a identificat de asemenea constrângerile speciale de toate genurile ale amplasamentului, 
indiferent de natura lor si va tine seama de ele. 
De asemenea antrepriza este obligată să studieze prevederile prezentului Proiect Tehnic (cu memorii, 
măsurători, specificaţii echipamente şi părţi desenate) şi Caietelor de Sarcini şi să-şi facă puncte de 
vedere şi observaţii asupra proiectului înainte de semnarea contractului. După momentul semnării 
contractului antrepriza va executa pe propria cheltuială toate lucrările prevăzute în proiect, în părţile 
scrise şi desenate. 
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1.4. Norme şi prescripţii tehnice de execuţie şi montaj 
Instalaţiile de incalzirc, in general, trebuie sa fie conforme cu următoarele norme si reglementari: 
Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire 113/2002. 
Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala 113/1-2002. 
Normativ privind proiectarea si execuţia instalaţiilor de ventilare 15-2010. 
SR 1907/1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripţii de calcul. 
SR 1907/2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi interioare 
convenţionale de calcul 
STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcţii. 
STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de căldura din exterior 
STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori. 
STAS 9960 Instalaţii de ventilare si climatizare 
STAS 12025/2 Acustica in construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădire, limite 
admisibile. 
Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor P118 — 99 
STAS 11357 Masuri de siguranţa contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de 
construcţie din punct de vedere al combustibilităţii. 
STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate 
Legea 177/2000 - ce modifica Legea protecţiei muncii 90/1996. 
Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcţii 
C56/2002 - Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente. 
Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecţia si igiena muncii in construcţii. 
H G 273/1994 - Regulamentul de recepţie al lucrărilor in construcţii si instalaţii aferente acestora. 
Anexa: Cartea tehnica a construcţiei. 
HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor, si a construcţiilor. 
HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in 
construcţii. 
Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor 
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civila in subsolurile 
clădirilor noi 
Catalog detalii tip subansambluri pentru instalaţii: 
Volum I - incalzire 
Volum V - ventilaţii 
Volum DC - detalii comune 
Legea 106/1996 - Legea protecţiei civile 
Strategia naţionala de protejare a mediului 
Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice 
OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare 
OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, cu modificările si 
completările ulterioare 
HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice si private 
Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentm aprobarea 
Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea 
emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările si completările ulterioare 
Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea a - I I I - a, zone protejate 
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Legea 462/2001 pentm aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice 
O M 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra 
mediului 
Legea nr. 645/7.12.2002 pentm aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul 
integrat al poluării 
Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 860/2002 pentm aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completările ulterioare 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentm aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca 
urmare a impactului drum - mediu înconjurător 

Calculele relative de proiectare, calculele termice incalzire, calculele de debit si de dimensionarea 
instalaţiilor, vor fi efectuate in conformitate cu normele romaneşti in vigoare. Proiectarea instalaţiilor f 
incalzire va tine cont de cerinţele amplasamentului. 

In cazul absentei reglementarilor locale, se vor respecta normele internaţionale IEC. 

1.5. Mărci şi echipamente 
Caracteristicile si aspectul echipamentelor propuse trebuie sa corespunda specificaţiilor din materialul 
prezentat care reprezintă nivelul minim admis. 
1.6. Baze de calcul 
C O N D I Ţ I I EXTERIOARE DE B A Z A 

Conform standardelor româneşti in vigoare pentm localitatea Moreni (SR 1907/1,2-1997) avem: 
I A R N A : temperatura exterioară de calcul t e i - -15°C, umiditate 95% 

C A R A C T E R U L SI NATURA FLUIDELOR SI ENERGIILOR 

Apa caldă pentm uz menajer: max +60 ° C 
Agent termic primar încălzire - apă caldă 90°C/70°C 

R E G U L I SI DATE DE RESPECTAT I N EFECTUAREA DETALIILOR 

• Supraîncărcarea echipamentelor 
Instalaţiile de incalzire vor fi dimensionate pentm un plus de 10%. 
• Pompe 
Pompele nu vor f i niciodată selecţionate pentm un diametrul al rotomlui maxim, viteza maxima de 1 

450 rot/min. Randamentul global in punctul funcţionarii • 85 %. 
• Motoare electrice si cuplări 

Puterile nominale in punctul de utilizare vor fi majorate cu 20% cos • 90°. 

1.7. Program de realizat 

1.7.1. Parametrii interiori de confort 

Denumire Temperatura iarna 
Dormitoare, Duş 22±1 
Holuri, atelier 18±1 
Gmpuri Sanitare 18±1 
Vestiare, Birou 22±1 
Garaj 10±1 

Temperatura vara 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 

Umiditate relativa 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
neimpus 
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1.7.2. Temperaturi agenţi termici 

• Apa caldă pentm uz menajer: max +60 °C 
o Agent termic primar încălzire - apă caldă 60°C/40°C 

1.7.3. Grad de ocupare 

Având în vedere destinaţia clădirii, proiectantul a luat în considerare planurile de mobilare. 

1.7.4. Rezistenţe termice 

Rezistenta termica minima a elementelor de construcţie care delimitează clădirea: 
• Perete exterior cazarmă: R - 3 , 0 5 nTK/W 
• Perete exterior garaj: R = 3,17 m K / W 
• Pereţi interiori: R = 0,62 m 2 K / W 
• Planseu către exterior: R - 2,85 m IC/W 
• Contur exterior R - 2 , 8 5 m 2 K / W 
• Pardoseala către subsol R = 7,10 m K / W 
• Ferestre, uşi exterioare: R = 0,55 m K/W 

1.8. Note de calcul si stabilirea planurilor 

• Fise tehnice : Antreprenorul remite beneficiarului fisele tehnice in confonnitate cu notificările. 
© Stabilirea planurilor : Anumite planuri ale loturilor tehnice au fost stabilite având ca baza 

planurile de principiu de arhitectura, existând posibilitatea ca in anumite situaţii, sa fie necesare 
modificări. 

• Prezentarea documentelor 

Documentele de mai sus vor fi prezentate spre aprobare in forma fixata de beneficiar. 
In permanenta, antreprenorul va trebui sa tina la zi lista acestor documente, potrivit cu directivele 
beneficiarului. 

1.9. încercări - Recepţii 

încercările se vor efectua dupa programul de faze determinante. 

încercările de funcţionare a ansamblului de instalaţii se vor efectua dupa criteriile antreprenorului si vor 
f i consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la inceputul şantierului si transmise 
beneficiarului, pe măsura ce lucrările avansează. 

Aceste documente vor fi compilate si validate de către antrepriza si/sau de beneficiari si vor constitui 
dosarul de punere in funcţionare a instalaţiilor. 

La finalizarea lucrărilor, un dosar in 5 exemplare care au servit la execuţie, validate de către beneficiarul 
si aduse la zi pe măsura avansării şantierului, va constitui dosaml definitiv. 

In localul tehnic, o schema generala in suport de plastic, a instalaţiilor, va trebui sa fie afişată inainte de 
începerea operaţiunilor de recepţie. 
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CONDIŢII T E H N I C E D E C A L I T A T E P E N T R U C O M P O N E N T E L E LUCRĂRII 

Cerinţe de calitate pentru materiale 
Materialele utilizate la executarea instalaţiilor de incalzire vor avea caracteristicile si tolerantele 

prevăzute de Standardele de Stat sau in normele interne ale unităţilor producătoare. Ele vor f i insotite de 
certificatul de calitate al furnizorului. 

Elementele instalaţiilor de incalzire care fac obiectul instrucţiunilor ISCIR vor trebui sa 
corespunda si prevederilor acestora. 

La alegerea materialelor s-au avut in vedere posibilităţile actuale de aprovizionare de pe piaţa 
interna a unor materiale si/sau utilaje avind calitati-perfomiante si aspect - optime. 

*Conducte 
Coloanele se vor executa din: 

- tevi de otel pentru instalaţii fara sudura - STAS 530 / 1987; 
- sau tevi din PPR/A1 cu diametrul interior echivalent. 

^Armaturi 
- Robinetele de inchidere/separare consumatori prevăzute sint: robinete cu sfera, racorduri mufa 

si Pn 10. 
- Robinetele de reţinere cu clapa, racorduri cu mufa, Pn 10. 
- Robinetele de aerisire prevăzute sint: robinete de aerisire automata, Pn 6. 
- Robinetele de golire prevăzute sint: robinete cu cep, racord port - furtun, Pn 10, 

*Aparate auxiliare pentru măsura si control sint montate pe panoul cazanului 
- Manometre indicatoare 0U6 bar, STAS 3589/1 - 3/86 
- Termometre de colt cu scala rotunda OD120DC, STAS 8374/2 - 82. 

*IzoIari, protecţii si vopsitorii 
a) Izolaţiile termice ale conductelor de distribuţie, interioare, se realizează cu mansoane din cauciuc 
neoprenic. 
b) Grunduirea conductelor din otel se realizează cu grund minium de plumb in 2 straturi. 
c) Pentru vopsirea conductelor se va folosi vopsea de ulei (numai pt conducte din otel). 

CONDIŢII D E EXECUŢIE A L U C R Ă R I L O R D E M O N T A J 

- Conductele de distribuţie ale agentului termic si de legătura intre echipamente vor f i montate aparent 
la partea superioara a încăperii si vor f i mascate în plafonul fals. 
- Coloanele de încălzire (coborârile) vor fi montate mascat sau aparente. 
- Conductele de legătura la toate corpurile de incalzire ventilo-convectori vor fi de tip flexibil cu 
manşon de protecţie (termoizolatie). 
- îmbinările tronsoanelor de conducta s-au prevăzut a se executa prin filete sau sudura. 
- îmbinările intre conducte si armaturi se vor executa prin filete sau piese mixte. 
- Etansarea imbinarilor la cazan se va face cu racorduri olandeze si garnituri sau cu flanse in funcţie de 
instrucţiunile de montaj ale acestuia. 
- La racordarea ţevilor cu diametre diferite se vor folosi reducţii speciale. 
- La schimbările de direcţie ale fascicolelor de conducte montate in acelaşi plan, curbele se vor 
executa: 
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• cu aceeaşi raza de curbura (corespunzătoare ţevii cu diametrul cel mai mare) in cazul in care 
schimbarea de direcţie se face intr-un plan perpendicular pe planul in care se găseşte fascicolul de tevi; 
• cu acelaşi centru, in cazul in care schimbarea de direcţie se face in acelaşi plan in care se găseşte 
fascicolul de tevi. 
- Ţevile sudate longitudinal se vor poza cu sudura orientata spre elementele de construcţie. 
- Legaturile la echipamente vor fi astfel montate incit sa permită demontarea acestora sau a unora dintre 
părţile lor componente. 
- Elementele auxiliare necesare montării conductelor (suporţi, console, puncte fixe, etc.) se vor executa 
din profile cu pereţi subţiri, formate la rece sau laminate uşoare. 
- Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi sau plansee nu se vor face imbinari. 
- Toate armaturile se vor monta in poziţia "închis". 
- Pe robinet vor f i prevăzute semne care sa permită aşezarea fara dificultăţi a piesei de reglare in 
următoarele poziţii corespunzătoare gradului de deschidere a orificiului de ieşire: 
• complet deschis; 
• jumătate deschis; 
• complet inchis. 
- Armaturile de inchidere prevăzute pentru separarea utilajelor sau a unor porţiuni din instalaţii se vor 
monta in locuri accesibile, astfel incit sa permită manevrarea, demontarea parţiala sau totala pentm 
intretinere si reparaţii. 
- Consolele si suportii vor fi fixate astfel incit corpul de incalzire sa fie paralel cu fetele finite ale 
elementelor de construcţie, respectind distantele minime, respectiv 5cm. 
- Adincimea de încastrare in zidăria netencuita a consolelor si susţinerilor va f i de minim 12cm. 
- Corpurile de incalzire montate lingă pereţii uşori se vor fixa pe suporţi metalici, sprijiniţi pe 
pardoseala, executaţi din profile uşoare. 
- Pina la montarea armaturilor si legaturilor, toate corpurile de incalzire vor f i prevăzute cu capace sau 
dopuri. 
- Instalarea cazanelor si a boilerelor se va face in conformitate cu prevederile cuprinse in instrucţiunile 
tehnice ISCIR CI5-73, C4-73, C30-75 si C31-75, precum si cu prescripţiile de montaj ale furnizomlui. 
- Etanşeitatea va fi cel puţin egala cu cea definita prin norma EUROVENT clasa B. 

PROBE, T E S T E , VERIFICĂRI, RECEPŢIE 

Lucrările de instalaţii de incalzire vor fi verificate si probate pe parti de instalaţii inainte de finisarea 
elementelor de construcţie, in minatoarele cazuri: 
• la închiderea unor faze de lucrări sau cind programul lucrărilor impune acest lucru; 
• dupa executarea unor parti de instalaţie, care se pot proba sau funcţiona independent. 
- Se va verifica corespondenta execuţiei lucrărilor de instalaţii de incalzire, atit cu prevederile proiectului cit si cu 
cele ale prescripţiilor tehnice menţionate in caietul de sarcini. 
- La centrala termica se va pomi instalaţia si se va tine sub observaţie cel puţin o ora, verificind in principal 
următoarele: 
• daca utilajele, aparatele, conductele au fost montate astfel incit sa se asigure spatiile necesare pentm manevra, 
control si efectuarea lucrărilor de intretinere si reparaţii in exploatare; 
• daca armaturile corespund prevederilor proiectului, sint montate corect, sint accesibile, se manevrează uşor si 
daca funcţionează uşor; 
• daca aparatele si agregatele care au piese in mişcare nu produc zgomote sau vibraţii supărătoare si daca s-au 
respectat prevederile proiectului sau ale furnizorului, pentru atenuarea si înlăturarea transmiterii lor la elementele 
de construcţie. 

Asupra corpurilor de incalzire montate in instalaţie se fac minatoarele verificări de către beneficiarul 
instalaţiei impreuna cu executantul: 
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• corespondenta cu proiectul in ceea ce priveşte tipul corpurilor de incalzire, mărimea lor, cotele de montaj; 
• orizontalitatea si planeitatea lor; 
• rigiditatea fixării in/sau de elementele de construcţie; 
• daca armaturile montate la corpurile de incalzire sint vizibile, uşor accesibile si uşor manevrabile. 
La conducte, principalele verificări au ca obiect: 
a) lnainte de vopsire si izolare termica, la cele care, prin proiect necesita aceasta, respectiv inainte de mascarea 

lor: 
• executarea corecta a imbinarilor, sudurilor si îndoirilor, controlul efectuindu-se vizual; 
• buna fixare a conductelor in bratari, console si alti suporţi, respectind sensul si valoarea pantei indicate in 

proiect; 
• amplasarea corecta a punctelor fixe; 
• respectarea poziţiei reciproce corecte conductelor montate in plasa (apa, electrice); 
• existenta ţevilor de protecţie la trecerea conductelor prin plansee si pereţi; 
• amplasarea corecta a dispozitivelor de golire a apei si a celor de aerisire. 
b) Dupa ce conductele sint izolate termic, respectiv dupa montarea mansoanelor I.T.FLEX, se verifica vizual 

si cu instrumente de măsura următoarele: 
• daca executarea izolaţiei termice s-a făcut conform precizărilor furnizorului de materiale, precum si cu 

respectarea condiţiilor tehnice impuse de acesta prin cartea tehnica. 

Instalaţia de incalzire se verifica la etanşeitatea si circulaţia fluidului, prin probe la rece si la cald. 

PROBE FAZE DETERMINANTE : 
1) Proba de presiune Ia rece 

Aceasta are ca scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a rezistentei si etanşeităţii elementelor 
instalaţiei. Rezultatele probei la rece se consemnează in procese verbale. 

Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsirii, izolării termice, etc) sau de 
mascarea lor (turnări de sape). 

Proba se executa in perioada de timp cu temperatura ambianta mai mare de +5~iC. 
In vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de includere 

si reglaj, verificarea punctelor de racordare a instalaţiei la conducta de apa potabila si la pompa de presiune, 
înainte de proba la rece, instalaţia va fi spălata cu apa potabila. 
Proba de presiune la rece se executa cu apa din reţeaua de apa potabila din incinta. 
In timpul umplerii cu apa a instalaţiei se vor lua masuri pentru eliminarea aerului, iar ridicarea si 

coborirea presiunii trebuie sa se faca in mod continuu si fara şocuri. 
Presiunea de proba se determina in funcţie de presiunea maxima de regim si modul de execuţie a 

instalaţiei, respectiv: 
de 1,5 ori presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar (cu izolarea cazanului), la instalaţiile 

montate aparent sau mascate sub finisaje uzuale; 
de 2 ori presiunea de regim, dar nu mai mica de 5 bar (cu izolarea cazanului), la instalaţiile montate 

mascat sub finisaje deosebite (ex : plafon fals nedemontabil). 
Se verifica comportarea instalaţiei la proba la rece, imediat dupa punerea sub presiune, prin controlul 

etanşeităţii si rezistentei tuturor imbinarilor, respectiv prin ciocanire la imbinarile sudate, iar la restul prin 
examinare vizuala. 

Măsurarea presiunii de proba va incepe dupa cel puţin 3 ore de la punerea instalaţiei sub presiune, prin 
citire la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare daca pe toata durata probei, manometrul nu a 
indicat variaţii de presiune, si daca la instalaţie nu se constata fisuri, crăpaturi sau scurgeri de apa la imbinari, si 
presgarnituri. 

Daca se constata scăderi de presiune sau vreo defecţiune enunţata mai sus, se remediază si se repeta 
proba. 

Dupa executarea probei, golirea instalaţiei de apa este obligatorie. 
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2) Proba la cald 
Aceasta are drept scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor instalaţiei la 

dilatare-contractare si a circulaţiei agentului termic. 
La centrala termica aceasta proba va cuprinde obligatoriu verificarea randamentului de funcţionare a 

ca zânelor. 
Proba la cald se va efectua inaintea finisării (vopsirii, izolării),mascării sau inchiderii elementelor 

instalaţiei, dar numai dupa închiderea completa a clădirii si dupa efectuarea probei la rece. 
Pentru efectuarea probei la cald, instalaţiile interioare vor fi alimentate cu agent termic din sursa 

definitiva si doar in cazul in care acesta nu a fost pusa in funcţiune, se admite alimentarea de la o sursa provizorie 
care sa asigure obligatoriu toti parametrii agentului termic prevăzuţi prin proiect. 

Odată cu proba la cald se va efectua si reglajul instalaţiei. 
Robinetele cu detentor de la corpurile de incalzire (pe retur) vor fi poziţionate la treptele de reglaj primar 

prevăzute in proiect, robinetele de tur fiind deschise la maximum. 
Proba la cald comporta doua faze: 

2a) Faza I 
Dupa ce apa a atins in instalaţie nivelul corect, sc ridica temperatura ei la 50 ~ C si se menţine la aceasta 

temperatura in limitele unei variaţii de 5 .C . 
Se pun pompele in funcţiune. 
Dupa 2 ore de funcţionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire, constatind in verificarea, 

prin atingere directa cu mina sau cu un termometru de contact, gradul de incalzire (temperatura) la partea 
superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de +5 C intre corpurile 
de incalzire. 

Acelaşi control sc efectuează si la conducte (in special la coloane), 
Lipsa de uniformitate a incalzirii se corectează prin robinetele de reglaj. 

2b) Faza a Il-a 
Se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in limitele a 5 C) si se verifica daca apar 

pierderi de apa la imbinari, coipurile de incalzire si armaturi. 
Se controlează daca dilatările se produc in sensul prevăzut in proiect, daca ele sint preluate in bune 

condiţii, astfel incit sa nu apară neetanseitati, iar in punctele fixe sa nu sufere deplasări. 
Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalaţiei. 
Se examinează din nou toata instalaţia pentru a se controla etanşeitatea. 
Dupa terminarea acestei examinări si dupa răcirea instalaţiei la temperatura ambianta, se procedează la o 

noua incalzire, urmata de un control identic cu cel descris mai sus. 
Daca nici la a doua incalzire instalaţia nu prezintă neetanseitati sau incalziri neuniforme si funcţionează in 

condiţii normale, proba se considera corespunzătoare. 
Dupa efectuarea probelor, instalaţia se goleşte, daca pina la intrarea in funcţionare exista pericolul de 

STANDARDE, NORMATIVE SI A L T E PRESCRIPŢII DE REFERINŢA 

La Întocmirea prezentei lucrări s-au avut in vedere următoarele standarde, normative si documente de referinţa: 
• 1 13 - 2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de incalzire; 
• I 12 - 1978 -Nonnativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele tehnologice din otel; 
• PI 18-2013 - Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor. 
• Instrucţiuni 1SCIR-C 31 -1975; 
• Legea nr. 10-1995 — privind asigurarea calităţii in construcţii; 
• Norme generale de protecţia muncii - 1996; 
• SR 1907/1 - 1997 - Instalaţii de incalzire. Calculul necesarului de căldura; 
• SR 1907/2 - 1997 - Instalaţii de incalzire. Temperaturi interioare de calcul; 
• STAS 6472/2 - 1990 - Calculul rezistentei la transfer termic si la stabilitate termica; 
• STAS 530 - 1987 - Tevi din otel fara sudura, laminate al cald; 
• STAS 3589/1 - 1986 - Manometre indicatoare; 

inghet. 
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• STAS 8374/2- 1982 -Termometre; 
• C 142 - 1985 - Nonnativ pentm executarea si receptionarea termo izolat iilor la elementele de instalaţii; 
• C 56 - 1985 - Nonnativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente; 
• HG 273 - 1994 —Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora; 
• 125 - 1979 - instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice si pneumatice la recipiente; 
• PE 009 — 1993 - Norme de prevenirea, stingerea si dotarea impotriva incendiilor; 
• HGR ni.051/1992 - Masuri pentm imbunatatirea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor; 
• Ordonanţa Guvern nr.60/1997 privind apărarea contra incendiilor; 
• Legea nr.4 — 1989 - privind asigurarea si controlul calităţii produselor; 
• Cataloage si norme tehnice de fabricare a diverselor produse din import, pentru corpuri de incalzire, armaturi, 
echipamente de incalzire, conducte prcizolate, izolaţii termice, etc. 
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C A I E T D E SARCINI. 
INSTALAŢII D E ÎNCĂLZIRE 

1 . GENERALITĂŢI. 
La execuţia lucrărilor se va tine seama de normativul privind proiectarea si executarea instalaţiilor de 

ventilare si climatizare 1.5-98, de instrucţiunile tehnice pt.verificarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj la 
clădiri civile si industriale, indicativ C56-66, cap.B3 si B4 si de cataloagele TPCT de detalii, elemente si 
subansambluri tip de instalaţii,volumul instalaţii de ventilaţie. 

In afara de responsabilităţile definite prin contract, antreprenorul general este responsabil pt. minatoarele: 
a. executarea lucrărilor conf. proiectului si asigurarea accesibilităţii la toate părţile de instalaţii, în vederea 

întreţinerii curente a acestora. 
b. Sâ se asigure că toate echipamentele necesare instalaţiei (atât cele prevăzute iniţial cât si cele apărute în 

cursul execuţiei) să fie potrivite pt. a îndeplini condiţiile din proiect si sunt potrivite cu spaţiul disponibil. 
c. Atentionarea beneficiarului asupra oricăror nepotriviri dintre planuri si situaţia de pe teren, apărute după 

încheierea contractului, înainte de începerea lucrărilor respective. 
d. Punerea la dispoziţia executantului a tuturor infonnatiilor privind execuţia lucrărilor, ţinând cont de 

programul de execuţie stabilit. 
e. Punerea la dispoziţia executanţilor a tuturor datelor si detaliilor nespecificate în proiect. 

1.2. R E S P E C T A R E A STANDARDELOR 
Antreprenorul general va executa lucrările conform normelor si standardelor recunoscute în România.in 

acest sens se indică STAS-urile principale ce vor trebui respectate: 
STAS 525, 531, 838, 1155, 5560, referitoare la piese de legătură, fitinguri, mufe, flanse. 
STAS 1518, 1512, 1604, 1730, 2550, 10400, 11967, referitoare la robinete si armături. 
STAS 404, 530, 6898, 7655, 7657, referitoare la tevi. 
STAS 424, 425, 564, 566, 7551, referitoare la profile metalice. 
STAS 5838 referitor la termoizolaţii. 

2.0. MANOPERA SI M A T E R I A L E . 
Materialele utilizate vor fi conforme standardelor, la recepţia lucrărilor prezentându-se certificatele de garanţie 
însoţitoare ale produselor. 

Utilajele achiziţionate vor fi cele prevăzute de proiectant, iar în cazul în care beneficiarul va agrea produse 
ale altor fimie, se va cere avizul, în scris, proiectantului. In acest caz, beneficiarul va pune la dispoziţia 
proiectantului, prin intermediul firmei agreate, toate informaţiile asupra caracteristicilor tehnice privind produsele 
respective, pentru a se putea face o comparaţie tehnică pertinentă. 

Toate materialele si echipamentele instalate vor fi noi, nefiind acceptate materiale la mâna a 
II-.Executantul este responsabil pentm protejarea tuturor instalaţiilor până la recepţia lucrărilor Materialele cu 
defecte vor fi schimbate sau se vor remedia defecţiunile, după caz. 

Toate conductele, suportii si alte elemente metalice ale instalaţiei, vor fi curăţate si vopsite cu un strat de 
oxid roşu înainte de montare. Dupa montare, se vor curata si se vor vopsi din nou cu încă un strat de oxid roşu si 
apoi se vor vopsi în culoarea aleasă de arhitect. Ultima recomandare se va aplica numai conductelor neizolate, 
cele izolate rămânând numai cu stratul de protecţie (grund). Stratul de protecţie se va aplica numai pe suprafeţe 
curate, necorodate.In cazul conductelor montate prin sudură, nu se va mai aplica stratul protector înainte de 
montare, operaţia de protecţie efectuându-se după montare si probarea la rece si la cald. 

Dacă după aplicarea stratului protector suprafaţa vopsita se deteriorează, se va curăţa această suprafaţa 
plus încă 25 mm. în jurul ei si se va revopsi, noua vopsea prelungindu-se peste cea veche cu 25 mm.Această 
operaţie se va executa fără a se pretinde costuri suplimentare de la beneficiar. 

Consolele vor fi curăţate de rugina si vor fi grunduite cu un strat înainte de montare. 
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l iHl 
2.1. FINISAREA ECHIPAMENTELOR. 

Dispozitivele, fitingurile si accesoriile instalaţiilor, sunt considerate a fi produse "standard", aprobate de către 
proiectant, executate si finisate astfel încât sâ fie predate în stare bună, pentru o funcţionare continuă în condiţii 
normale, fără o întreţinere frecventa. Se va acorda o atenţie deosebită protejării elementelor din metal, contra 
prafului si a condiţiilor atmosferice, cu excepţia garniturilor si elementelor din otel executate din materiale 
rezistente la rugină. 

Dacă se observa deteriorări ale protecţiei, acestea vor fi remediate, sau se vor înlocui elementele 
respective, farâ cheltuieli suplimentare ale beneficiarului. 

Utilajele vor trebui livrate cu toate suporturile si elementele de fixare necesare si elementele de 
automatizare, costul acestora fiind inclus, în preturile elementelor cu care sunt asociate.Dacâ aceste elemente sunt 
opţionale, beneficiarul va opta pentm achiziţionarea lor, chiar daca aceasta ar implica o cheltuială în plus. In 
aceasta ordine de idei, se subliniază importanta instalaţiei de preparare a apei răcite (chiller-ul.). Orice element de 
automatizare care nu este furnizat, sau agreat, de către fabricant, poate duce la scoaterea din garanţie a utilajului. 

Cu excepţia cazurilor în care nivelul de zgomot este specificat, executantul va fi responsabil pentm asigurarea 
unui nivel corespunzător al acestuia funcţie de utilitatea clădirii. 

Nici-o vibraţie măsurabilă nu se va transmite de la elementele instalaţiilor la structura clădirii si nici 
vibraţii de la motoare la tevi sau conducte.In acest scop, se va da o atenţi deosebită montării agregatului de răcire 
apă, prin racordarea acestuia la conductele de vehiculare a apei prin intermediul racordurilor elastice. 

Toate ţevile si fitingurile vor fi depozitate în loc închis si protejate împotriva deteriorărilor mecanice si 
condiţiilor meteo nefavorabile. 

In timpul depozitării, capetele ţevilor vor fi acoperite cu dopuri din plastic, iar capetele filetate vor fi 
acoperite cu capace potrivite pentm a preveni deteriorarea filetelor. 

2.4. SUDURA 
Sudarea ţevilor de otel poate fi oxi-acetilenica sau cu arc electric. Procesul de sudura va fi executat de către 

muncitori calificaţi. Fiecare sudor va pregăti o mostra de sudura, reprezentând grosimea si diametrul 
imbinarilor si condiţiile de sudare de pe şantier, in prezenta reprezentantului antreprenorului general, inainte 
de inceperea lucrărilor. 

Toate îmbinările sudate, fie cu flacăra oxi-acetilenica fie cu arc electric, vor fi de calitatea I cu capete^ 
uşor convexe. 

Electrozii vor fi in concordanta cu normele DIN si diametrele respective, pentm a produce o sudura de 
calitate. Zgura va fi îndepărtata si pe intreaga suprafaţa se va aplica un strat de vopsea, dupa testare. 

La tăierea cu flacăra oxi-acetilenica se va avea grijă să se evite deteriorarea structurii metalice a ţevii. 
Dupa tăiere, capetele ţevilor vor fi finisate manual, cu o pila, pană devin lise. 

Dacă sudarea se va efecrua in apropierea unor materiale inflamabile, executantul va lua măsuri de 
protecţie împotriva focului. 

2.5. INSTALAŢII 
Reţeaua de canale de aer va respecta traseul indicat in planuri. 
Distanta minima intre tevi (sau izolaţia acestora) si pardoseala sau tavan va fi de 75 mm iar fata de pereţi, 

alte tevi sau alte suprafeţe va fi de 25 mm. 
Toate ţevile vor fi montate astfel incât dilatarea sâ poată fi preluata prin schimbări de direcţie. Lagaturile 

la ramificaţiile principale se vor face astfel incât să se evite solicitarea datorită dilatării. 
La trecerile ţevilor si a canalelor de aer pentm ventilaţii prin pardoseli se vor lua măsuri de evitare a 

infiltrării apei. Pentm aceasta, la trecerile prin elementele de construcţie (pereţi, plansee) se vor prevedea 
mansoane de trecere. Acestea vor fi tăiate dupa mărimi exacte astfel incât: 

2.2. AMORTIZAREA Z G O M O T E L O R SI VIBRAŢIILOR. ( 

2.3. T E V I SI FITINGURI 
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• mansoanele din pardoselile toaletelor, spălătoriilor sau încăperilor de lucru cu mediu umed, să depăşească 
suprafaţa pardoselii cu cea. 5 cm. In toate celelalte cazuri, mansoanele se vor termina la nivelul elementului de 
construcţie respectiv. 

• mansoanele vor avea diametrul interior cu cel puţin 10 mm mai mare decât diametrul exterior al ţevii, iar 
ţevile vor trece centrat prin mansoane. 

• spaţiul dintre tevi si mansoane se va astupa cu vata de sticlă sau minerală. 
Orice deteriorare a pereţilor, pardoselilor, tavanelor sau instalaţiilor provocate de nerespectarea acestor 

instrucţiuni vor cădea in sarcina executantului. 
îmbinările longitudinale ale tablelor din otel pentru confecţionarea tronsoanelor drepte sau a pieselor 

speciale la tubulaturile de ventilaţii, se vor realiza prin falturi. 
îmbinările cu flanse se vor prevedea cu garnituri de etansare, montate între flanse, confecţionate din 

carton sau cauciuc moale, cu grosimea minimă de 4 mm. Garniturile vor fi tăiate si montate astfel încât marginile 
lor să nu pătrundă în interiorul canalului de aer. 
Tuburile flexibile de racord intre aparate si grilele de introducere sau evacuare aer se vor taia la lungime, apoi se 
vor fixa pe gulerele acestora cu coliere prevăzute cu sisteme de stringere. 

Susţinerea canalelor de aer se va face cu elemente tipizate. 
Se vor lua măsurile necesare pentru limitarea pierderilor de aer prin neetanseităti. 

2.6. U T I L A J E 
Fixarea utilajelor se va efectua conform indicaţiilor producă torului. 
Înaintea montării centralei de ventilaţie se vor efectua următoarele verificări: 

• corespondenta dintre caracteristicile înscrise pe plăcutele de identificare si datele proiectului; 
• controlul exterior general al stării modulelor centralei, pentm a se identifica eventualele 
deteriorări produse în timpul transportului si a manipulărilor. 

Orice nepotrivire a dimensiunilor utilajului cu cele din proiect se va aduce la cunoştinţa beneficiarului. 
Toate aparatele sau mai multe elemente care constituie aparatul, vor avea etichete gravate in doua tente, rezistente, 
de culori diferite dupa natura circuitelor. Etichetele se vor monta pe un suport metalic si vor indica funcţiunea si 
reperul de pe schema. 
Toate etichetele vor fi insurubate si lipite. 
Aparatajul inclus in tablourile electrice va fi cu grija reperat, in conformitate cu schema de principiu. 
Pompele, precum si distribuţiile generale, vor avea indicaţia naturii circuimlui. 
Circuitele hidraulice si de ventilaţie vor fi reperate in culori convenţionale, cu ajutorul bandelor adezive, care vor 
indica natura si sensul de curgere ale fluidelor, mult mai specificat in dreptul trapelor de acces, in fiecare gol 
accesibil, in localurile tehnice, in galeriile tehnice, in plafonul fals, etc. 
Reperarea se va face la fiecare 10 m, la fiecare derivaţie, de o parte de alta la traversările pereţilor, planseului. 
Toate vanele vor avea etichete foarte solid ataşate (lănţişor). Etichetele vor fi din Plexiglass, gravat in culori care 
corespund naturii circuitului. 
Eticheta va avea un număr indicator, conform unor coduri stabilite : 

• circuitul căruia i i aparţine 
• funcţiunea sa 
• reperarea localurilor deservite (etaj, local, clădire) 
• toate celelalte informaţii utile. 

Prestările cuprinse in prezentul caiet de sarcini au ca obiect: 
• furnizarea echipamentelor 
• transportul si depozitarea 
• punerea pe poziţie 
• punerea in funcţiune 
• încercările si controalele aparatelor furnizate 

Antreprenorul va prevedea printre altele: 
• toate lucrările de marcare si reperare 
• intretinerea in perioada de garanţie 

23 

mailto:officespiri@gmaiI.com


SIMTEX-OC 
S.C. SPTRI COM S.R.L. 

Certificat ISO 9001 
J 40/25308/1992; C U ! . : R2632267 

Str Anastasie Panu nr 3, bl 3 ap 65. sec! 3 Bucureşti 
tel/fax 0213213248 

R- mail: officespin@gmail.com 

ISO §001REGISTERED C.1115.1 
180140Q1REGBTERED I R 

• schemele generale (pozare si identificare) ce vor cuprinde printre altele protocoalele de comunicaţie intre 
diferite instrumente si echipamente. Aceste scheme, vor fi amplasate in locuri vizibile, pe panouri rigide protejate 
cu folie transparenta. 

toate incercarile, reglajele si punerea in funcţiune 
Informarea si pregătirea personalului de exploatare si intretinere 
Stocarea informaţiilor necesare in localurile destinate acestui lucru 
Schemele, notele de calcul, planurile si schemele necesare pentru montarea aparatelor conform cu 

specificaţiile anexate. 
Preţul echipamentelor va cuprinde: 

• Preţul, furnizarea si montajul accesoriilor aferente necesare pentm buna funcţionare a echipamentelor 
(chiar dacă acestea nu au fost enumcratze de proiectant). 

• Automatizata, echipamentele necesare funcţionarii utilajelor. 
Lucrările de ridic^gpentru punerea pe poziţie a utilajelor. 

1/' Ame esareţpentru respectarea condiţiilor de izolare acustica. 

S 
PROIECTANT D E S P E C I A L I T A T E : 

[ne. K Silaghi 
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Fişă tehnică - cazan 

Putere nominală - 30 kW 
Ignitubuiar de apa calda, mural, in condensare. 
Funcţionează pe combustibil gazos. 
Arzător inclus in furnitura. 
Kit de evacuare standard inclus in furnitura. 
Are tub de flacăra si tevi de fum cu turbulatoare. 
Caracteristici: 
- manometru 
- termometru 
- tablou de comandă 
Tabloul de comandă echipat cu: 
- termostat de reglaj 
- termostat de siguranţa 
- întrerupător manual/automat 
- întrerupător pornit-oprit 
- siguranţa fuzibila 
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Fişă tehnică - Aparat de aer condiţionat 

Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 

tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Aparat aer condiţionat 12000 B T U 
Inverter, 
Răcire 11942 BTU, 
încălzire 14330 B T U . 
Putere consumata răcire 1090 W. 
Putere consumata incalzire 1160 W. 
Debit de aer interior 9.5 m3/min. 
Debit de aer exterior 26 m3/min. 
Dezumidificare 1.5 l/h. 
Nivel zgomot interior (max. /med. /min . ) 39/32/24 
dB(A). 
Nivel zgomot exterior 48 dB(A). 
Dimensiuni modul interior 600X600X146 mm. 
Dimensiuni modul exterior 770x540x245 mm. 
Greutate modul interior 14 kg. 
Greutate modul exterior 34 kg. 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
-Certificat de calitate 
-Manual de montaj si reparaţie 
-Asistenta la punerea in funcţiune 
-Performanta si fiabilitate mare 
-Mentenanta simpla 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
-Agrement tehnic sau act de omologare. 

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si 
conform legii. 
-Garanţie min 2 ani de la punerea in funcţiune 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
-Silenţios si fara trepidaţii 



PROIECTANT 

S.C. SPIKICOM S.R.L. 
J 40/25308/1992 

SilVITEX-OCl^% 

SIMTEX-OC 
ISO9D01 REGISTERED C.1315,1 
IS014001 REGISTERED 
0HSAS1BCC1 REGISTERED 

im 
S.215 

„CONSOLIDARE SI MODERNIZARE CAZARMA LA 
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Fişă tehnică : Ventilator evacuare aer viciat 

Nr. 
c r t 

Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 

tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Ventilator evacuare aer viciat 
Ventilator cu montaj pe tubulatura in plafonul fals. 
Pentru evacuare aer viciat din incaperi 
Debite de aer necesare: 300 (mc/h) 
Ventilatoare pentru evacuare aer din grupuri 
sanitare: 

300 m 3 / h - 1 buc 
2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare: 
-Certificat de calitate 
-Manual de montaj si reparaţie 
-Asistenta la punerea in funcţiune 
-Performanta si fiabilitate mare 
-Mentenanta simpla 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
-Agrement tehnic sau act de omologare. 

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
-Conform înţelegerii acceptata de beneficiar si 
conform legii. 
-Garanţie min 2 ani de la punerea in funcţiune 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
-Silenţios si fara trepidaţii 


