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 �Cu o locuinţă poţi ucide un om la fel ca şi cu un topor.� 
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Planul casei 
 Pentru mulţi oameni care vor să-şi construiască o casă, problema se limitează la o poziţie 
liniştită, departe de traficul intens al oraşului, cu o privelişte încântătoare, conform planului de 
urbanizare. Dacă suntem conştienţi de necesitatea respectării condiţiilor construcţiilor şi locuinţelor 
ecologice, înseamnă că toate construcţiile trebuie să reprezinte o ilustrare consecventă a principiilor 
ecologice, şi anume: 

��consum minim de teren 
��necesar pe cât posibil redus de energie 
��folosirea materialelor recuperabile 
��poluarea redusă a aerului şi apei, evitarea gunoiului la fabricare şi prelucrare 
��să permită creşterea plantelor 
��clădiri adaptate imaginii celor din jur 
��să permită locuitul şi lucrul în condiţii sănătoase 
 

Casă pentru o singură familie sau un şir de case? 
 Casa pentru o familie este un tip de clădire sigur nefavorabil din punct de vedere ecologic, 
deoarece cine doreşte spaţiu natural în jur, acela trebuie să folosească o suprafaţă redusă pentru 
construirea casei sale. Casele pentru o singură familie este dată, deseori, drept exemplu pentru 
construcţiile ecologice, deoarece aici se ilustrează cel mai bine orientarea optimă a clădirii, precum şi 
consumul pasiv şi activ de energie solară. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că această formă este 
neecologică şi că în viitor trebuie să ne orientăm către construcţii compacte. 
 Casele duble, şirul de case şi grupurile de case aduc o serie de avantaje: economisirea 
suprafeţei, deci cheltuieli pentru locul de construcţie reduse, iar suprafaţa comună pentru grădină 
necesită convieţuirea în comun. În afară de aceasta, construcţiile compacte atrag după sine o 
economie de energie prin micşorarea suprafeţei exterioare. La construcţiile individuale (pentru o 
singură familie), posibilele daunele ecologice trebuie păstrate în anumite limite prin orientarea optimă 
a casei, folosirea energiei solare, construcţii biologice ale grădinii, precum şi printr-o vegetaţie 
bogată. 
 
Clima 
 Mai întâi trebuie făcută deosebirea între macro- şi microclimă. Macroclima determină vremea 
unei ţări sau a unei anumite regiuni, în timp ce microclima influenţează condiţiile de vreme într-o 
anumită localitate sau chiar într-un loc special. 
 Soarele, vântul şi precipitaţiile influenţează atât macro- cât şi microclima. Noi, aici, în Europa 
centrală, nu cunoaştem extremităţi ale vremii, ca la tropice sau în ţinuturile polare, clima noastră este 
o climă temperată şi mereu umedă, datorată celor patru anotimpuri, precum şi numeroaselor schimbări 
rapide ale vremii. Aceste schimbări ale vremii apar în urma întâlnirii curenţilor turbionari de înaltă şi 
joasă presiune. Clima umedă atrage îndeosebi precipitaţiile şi de cele mai multe ori vântul dinspre 
vest. Deosebiri există numai regional, deci între Ösling şi Gutland. Ösling are precipitaţii mai 
abundente, vânturi mai puternice şi temperaturi medii mai scăzute decât Gutland. 
 Construcţii adaptate înseamnă că se caută să se protejeze aceste construcţii, mai ales 
împotriva intemperiilor (vânt, zăpadă, ploaie, arşiţă, ger), însă în funcţie de posibilităţi: folosirea 
activă şi pasivă a soarelui, folosirea apei de ploaie şi a forţei vântului. 
 Microclima se determină printr-o serie de influenţe: poziţia şi unghiul de înclinare faţă de 
soare, forma terenului (suspendat, în aval, teren plat, în amonte, nord şi sud ), vegetaţia din jur, 
direcţia vântului, existenţa suprafeţelor cu ape etc. 
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Trucuri practice 
 Dacă este vorba de o casă individuală, atunci trebuie avut grijă să se folosească posibilităţile 
de economisire a energiei şi de recuperare a ei. Deoarece soarele reprezintă principala sursă de 
energie, partea mai lată a casei, cu ferestre mari trebuie să fie îndreptată spre sud, în timp ce 
suprafeţele dinspre sud se menţin cât mai mici posibil. În cazul ideal ar rezulta o construcţie în formă 
de pâlnie, cu ferestre cât mai mult orientate spre sud. 
 Se alege o formă a clădirii cât mai compactă, deoarece cu cât mai mică este suprafaţa, cu atât 
mai reduse sunt pierderile de căldură. 

O poziţie favorabilă o oferă orientarea către sud, cu copaci, care protejează de razele soarelui 
şi de vântul puternic. 

În funcţie de construcţie, pierderea de căldură datorită vântului se ridică la 50 %, de aceea, 
printr-o poziţie şi vegetaţie adecvată (copaci, gard viu), aceste pierderi de căldură sunt practic reduse 
la zero. 

Economii drastice de energie se fac printr-o construcţie absolut compactă (şir de case). 
 

Factori perturbatori 
Radiaţii  radioactive 
 Radiaţiile naturale se compun din radiaţii cosmice (care vin din Univers) şi radiaţii terestre. 
Din cunoştinţele despre efectul biologic al razelor radioactive nu s-au tras până astăzi suficiente 
concluzii. Astfel, testele pe animale au arătat că cele mai mici cantităţi de radioactivitate la care au 
fost supuse animalele pe o perioadă mai îndelungată sunt mai periculoase decât o doză mare luată o 
dată. 
 Intensitatea radiaţilor cosmice depinde de înălţimea faţă de nivelul mării. Astfel, solicitarea în 
zona munţilor de înălţime mijlocie este mai mare decât la ţărmul mării. 
 Radiaţiile terestre îşi au originea în elementele radioactive care apar în straturile de la 
suprafaţa solului. Radiaţii mari prezintă mai ales rocile, cum ar fi granitul, porfirul, gnaisul şi mica. 
Astfel, în materiale de construcţie, cum ar fi granitul, şistul, lava, piatra ponce, tuful, zgura şi ghipsul 
chimic există elementele radioactive potasiu, toriu şi radiu. 

Conform cercetărilor din Suedia, casele de lemn prezintă cea mai scăzută radioactivitate, în 
timp ce casele din beton uşor, din cărămizi şi granit au valori ale radioactivităţii foarte ridicate. O 
radioactivitate mai puternică o prezintă gazul radon. Radonul apare la descompunerea radioactivă a 
uraniului şi toriului în plumb. Ajunge din sol, prin fisurile şi neetanşeităţile plăcii de fundaţie, în aerul 
din atmosferă. Şi din materialele de construcţie radonul poate pătrunde în locuinţă. Se depozitează în 
aerul din atmosferă în particulele de praf şi mici picături de apă şi, prin inspirare, ajunge în plămânii 
noştri. Radonul reprezintă un mare risc de îmbolnăvire de cancer. Numărul cazurilor de cancer datorat 
radonului se estimează în Germania la 2000 anual. Nu există valori limită pentru radon. În Germania, 
Comisia de Protecţie împotriva Radiaţiilor porneşte de la 250 Bq./m3, în SUA limita este considerată 
150 Bq./m3, iar în Suedia valoarea de referinţă este 75 Bq./m3. Autorităţile luxemburgheze cu 
probleme de protecţie împotriva radiaţiilor, în cazul unor valori corespunzătoare, recomandă luarea 
măsurilor de asanare. Prin măsuri simple se poate reduce considerabil concentraţia de radon, de 
exemplu prin etanşarea corectă a temeliei şi a pereţilor pivniţei, precum şi a conductelor instalaţiilor 
(de curent, gaz, apă, canal). Adeseori este suficient să se facă o aerisire corectă a pivniţei cu ajutorul 
unui ventilator şi să se etanşeze uşile pivniţei cu materiale elastice. În cazul concentraţiilor mai mari 
se poate folosi lăcuirea. În locuinţă se poate pune o folie de polietilenă sub pardoseală. Cea mai 
eficientă măsură imediată ce se poate lua este aerisirea zilnică timp de mai multe minute pentru ca 
radonul să iasă din încăpere. 
Să se măsoare concentraţia de radon nu este o problemă: Se ţine în locuinţă câtva timp �colectorul 
pasiv� şi se duce la analiză. Acest �colector pasiv� se poate cere de la Autorităţile de Protecţie 
împotriva Radiaţiilor din Luxemburg - Belair, atât pentru un test de scurtă durată (3 zile), cât şi pentru 
un test de lungă durată (3 luni). Măsurarea radonului de către autorităţile luxemburgheze este gratis, 
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în timp ce institute din străinătate percep o taxă (în prezent circa 1000 franci). Adrese exacte găsiţi în 
anexă. În cazul când se impune asanarea, este posibil un sprijin financiar din partea Ministerului 
Sănătăţii. 
 
Trucuri practice 

��Evitaţi radioactivitatea. Acest lucru este valabil mai ales pentru dormitoare şi locurile de 
muncă. 

��Verificaţi concentraţia radonului. În cazul în care casa trebuie ridicată pe un teren bogat  
în radon, alegeţi pentru temelie betonul. 

��Preferaţi materiale de construcţie sărace în elemente radioactive. 
��Alegeţi materiale de construcţie active. Evitaţi foliile, materialele şi vopselele etanşe la 

vapori. 
��Nu fumaţi niciodată în camere. 
��În cazul în care nu vă sunt clare datele despre materialele de construcţie (flise, ghips, 

cărămizi etc.), lăsaţi un specialist să verifice radioactivitatea. 
 
Estimarea riscurilor pentru diferite concentraţii ale radonului 
 Cât de mult este pusă în pericol sănătatea dacă se inspiră RADON, rezultă din tabelul următor 
(Sursa: �A Citizen�s Guide To Radon, EPA). Sunt arătate riscurile îmbolnăvirii de cancer la plămâni 
pentru diferite concentraţii medii ale RADON -ului. Ultima coloană a tabelului conţine, spre ilustrare, 
riscurile comparabile de îmbolnăvire în cazul fumatului şi a radierii cu raze Röntgen. 

concentr. 
medie de 

radon 

Concentraţii comparabile de 
radon 

Cazuri mortale 
datorate 

cancerului de 
plămâni (sub 

1000) 

Riscuri comparabile de 
îmbolnăvire 

7400 
 
 
 

3700 
 
 
 

1500 

a 1000-a parte din valoarea 
medie în aer liber  
 
a 100-a parte din valoarea 
medie în case 

440 - 770 
 
 
 

270 - 630 
 
 
 

120 - 380 

mai mult de 60 % din 
nefumători 
4 pachete de ţigări pe zi 
 
20.000 din cei ce fac raze 
Röntgen la piept pe an 
 
 

740 
 

370 
 
150 

a 100-parte din valoarea medie 
în aer liber 
a 10-parte din valoarea medie 
în case 
 

60 - 210 
 

30 - 120 
 

13 - 50 

2 pachete de ţigări pe zi 
 
1 pachet de ţigări pe zi 
a 5- a parte din riscul 
nefumătorilor 

75 
 

37 
 
 

7,5 

a 10-parte din valoarea medie 
în aer liber 
valoarea medie în case  
 
 
valoarea medie în aer liber 

7 - 30 
 

3 - 13 
 
 

1 - 3 
 

200 radiografii Röntgen la 
piept pe an 
riscul nefumătorilor de a muri 
de cancer la plămâni 
20 radiografii Röntgen la 
piept pe an 
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Radiaţii geologice 
 Pământul nostru se găseşte într-un climat natural cu radiaţii, care este răspunzător de naşterea 
şi viaţa tuturor. Radiaţiile s-au cercetat până astăzi insuficient, totuşi nu există nici o îndoială că 
arterele de apă subpământene, reziduurile pământului, crăpăturile şi locurile de depozitare a 
minereurilor (cărbune, petrol etc) perturbează radiaţia naturală şi deci pot avea efecte dăunătoare 
asupra locuitorilor. De mii de ani, în China, de exemplu, o casă poate fi făcută numai pe teren 
corespunzător. Deşi în prezent nu există nici un fel de aparate ştiinţifice care pot stabili cu absolută 
siguranţă şi precizie perturbaţiile radiaţiilor pământului, este cunoscut că plantele şi animalele nu 
trăiesc în locuri care pot cauza boli. Printre �cei care simt radiaţiile� se numără câinii, oile, găinile şi 
păsările. Există însă şi �căutătorii de radiaţii�, de exemplu pisicile sau albinele. 
 Nu orice zonă perturbatoare trebuie să fie în acelaşi timp şi dăunătoare sănătăţii, de aceea 
organismul uman acţionează diferit. 
 Semne generale ale începutului bolii pot fi: insomnii, dureri de cap, oboseală, depresii. 
 Ar putea să apară şi alte afecţiuni: alergii, boli infecţioase, boli de inimă, cancer, etc. 
Trucuri practice 
 . În cazul în care vă adresaţi unui fântânar (radiestezist), nu mergeţi niciodată la unul singur. 
Cel puţin trei trebuie să obţină acelaşi rezultat. Fiţi conştient de faptul că cei care pot fi fântânari 
(numiţi şi radiestezişti) sunt excepţii. Pericolul de a întâlni un radiestezist neserios sau care se 
supraapreciază singur este mare. Multe din radiaţiile şi substanţele dăunătoare din mediul înconjurător 
se stabilesc astăzi şi prin măsurători tehnice. Adresaţi-vă unui biologo-constructor calificat şi 
competent, cu cunoştinţe în acest domeniu. 
 . Ca întotdeauna, o casă nu se construieşte niciodată într-o zonă cu mult zgomot. Dacă acest 
lucru nu poate fi evitat întotdeauna, măcar dormitoarele să fie plasate în locuri mai liniştite. 
 . Dacă terenul este înconjurat de factori perturbatori (artere de apă, intersecţii), ar fi poate mai 
bine să se renunţe la acel teren şi să se caute un alt loc mai liniştit, în funcţie de posibilităţi. 
 . Dacă nu este posibilă o evitare a acestor factori perturbatori, se recomandă să se pună sub 
podea un strat de pietriş gros de ca. 30 - 50 cm. 
 . Aparatele de deparazitare (antene, etc) au un efect adeseori nesigur, numărul defecţiunilor 
este mare, iar în afară de aceasta, aparatele sunt prea scumpe. De aceea trebuie avut grijă ca mobilarea 
locului de dormit, de învăţat sau de lucru să se facă corect. Şi o schimbare de cameră poate da 
rezultate bune. 
Radiaţii tehnice 

Apariţia şi dezvoltarea vieţii au fost întotdeauna însoţite de câmpuri electrice, magnetice şi 
electromagnetice. Că ne-am putut totuşi dezvolta, s-a datorat intensităţii reduse a acestei radiaţii 
cosmice. Abia din secolul al 20- lea, omul modern a folosit o multitudine de câmpuri de radiaţii 
tehnice sau artificiale, care au o intensitate mai mare. Deşi efectele nu sunt încă suficient de clar 
explicate, se poate presupune din experienţă că aceste radiaţii tehnice atrag după sine, în cazul unui 
efect de durată, îmbolnăviri. Printre câmpurile artificiale care pot influenţa locuitorii se numără: 
conductorii de înaltă tensiune, staţiile de transformatoare, firele electrice ale tramvaielor, aparatele de 
radio şi televizoare, instalaţiile radar şi emiţătoarele de înaltă frecvenţă. Aşa, de exemplu, cercetările 
din cadrul GUS şi SUA au arătat că adulţii şi copiii care trăiesc în apropierea conductorilor de înaltă 
tensiune au o predilecţie crescută către cancer. Cercetările englezilor au demonstrat că 
electrotehnicienii care, condiţionaţi de profesie, au lucrat cu câmpuri de radiaţii electromagnetice, 
constituie cea mai ridicată cotă de mortalitate dintre toate grupele profesionale. Rezultatele 
cercetătorilor americani au stabilit că, atât câmpurile electrice şi electromagnetice slabe, cât şi cele cu 
intensitate ridicată, pot duce la diferite afecţiuni, ca de exemplu, alergii, dureri de cap, tensiune, boli 
de inimă etc. Oficiul Federal German pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor recomandă să nu se 
monteze conductorii de înaltă frecvenţă direct deasupra clădirilor de locuinţe, şcoli şi grădiniţe. Din 
păcate, în practică se întâmplă altfel. 
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Trucuri practice 
• Atenţie la cei 200 m distanţă minimă de conductorii de înaltă tensiune şi de instalaţiile electrice 

pentru tramvaie. 
• Respectaţi distanţa faţă de emiţătorii de radiaţii ai radioului, televizorului, emiţătoarelor militare, 

telefoanelor mobile. Aşa cum s-a arătat, trebuie făcute măsurători la faţa locului de biologi cu 
experienţă în construcţii. 

 
Forma iniţială 
 Trebuie procedat în aşa fel, încât să se poată folosi energia solară gratuită, căci se poate 
considera că o casă este un mare colector solar, cu care se poate capta energia solară. Acesta este 
principiul arhitecturii solare pasive. 
 
Trucuri practice 
• Ideală ar fi o formă trapezoidală a casei, cu partea mai lată spre sud. 
• Partea dinspre sud trebuie să aibă cât mai multe geamuri, pentru a capta cât mai multă energie 

solară. 
• Faţada dinspre nord trebuie să fie, dimpotrivă, cât mai mică şi prevăzută cu un perete de protecţie, 

eventual acoperit cu plante. Pe partea din nord se prevăd ferestre numai atât cât este necesar. 
• Distanţele până la vecini trebuie să fie atât de mari, încât faţada dinspre sud să nu fie iarna 

umbrită. Dacă ambele părţi sunt înguste, se poate face baza casei mai joasă, pentru a beneficia de 
o încălzire optimă. 

• Camerele de locuit se pun către sud, iar încăperile mai puţin încălzite (vestibuluri, garaje, 
dormitoare) către nord. 

• Pentru a folosi optim energia, trebuie folosite jaluzele sau perdele. Vara protejează împotriva 
caniculei, iarna împotriva pierderii de căldură. 

• Pentru a folosi cât mai mult energia solară gratuită, trebuie prevăzut interiorul casei cu materiale 
termoizolante (pereţi, podele). Materialele de construcţie masive, cum sunt pietrele naturale, 
cărămida, lemnul şi betonul pot capta foarte multă căldură, care însă în timp se pierde. Ferestrele 
solare pot economisi 20 până la 30 % din energia calorică anuală. 
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Materiale de construcţie 
 O componentă principală a construcţiei ecologice sunt materialele de construcţie "sănătoase". 
Ele pot influenţa negativ sau pozitiv viaţa noastră. Casa este considerată o a treia piele, cu ajutorul 
căreia se percepe mediul său înconjurător cu simţurile sale. La fel ca două viori, una din lemn, 
cealaltă din material plastic, care au un sunet total diferit, la fel şi clima din locuinţa noastră depinde 
de ce materiale de construcţie folosim. Azbestul este numai un exemplu de cât pot fi materialele de 
construcţie de nesănătoase şi periculoase. De aceea, fiecare constructor trebuie să înţeleagă că e 
necesar să se întoarcă la materiale de construcţie sănătoase. 
 - Toate materialele de construcţie trebuie fabricate în imediata apropiere sau prelucrate în 
imediata apropiere, aşa încât să fie necesare căi de transport cât mai scurte posibil. 
 - La fabricarea materialului de construcţie se consumă cât mai puţină energie posibil. Cu cât 
mai mult se modifică o materie primă, cu atât mai multă energie este necesară. 
 - La fabricare trebuie să rezulte cât mai puţine impurităţi dăunătoare care să încarce mediul 
ambiant. Aceste impurităţi dăunătoare cresc pe măsură ce creşte necesarul de energie pentru fabricare. 
Folosirea materialelor de construcţie de mare valoare (de exemplu aluminiul pentru ramele 
ferestrelor) nu reprezintă numai un consum inutil de materie primă şi energie, ci se pune întrebarea 
dacă astfel de materiale sunt într-adevăr necesare în construcţia unei case, deoarece cele mai multe 
funcţii (rezistenţa, izolaţia) se pot executa mai bine cu materiale mai puţin costisitoare. 
 - După folosire, nu este voie să degaje nici un fel de gaze, praf sau radiaţii. Astăzi, peste 90 % 
din timpul nostru îl petrecem în încăperi închise. De aceea, este de la sine înţeles, că la construcţie nu 
se folosesc materiale care influenţează negativ clima din încăpere. Sigur, nu materialele de construcţie 
cum ar fi lutul, varul, ţigla şi lemnul au dus la apariţia alergiilor şi la boli cauzate de mediu. Încărcarea 
atmosferei din casele noastre cu substanţe dăunătoare porneşte în cea mai mare parte de la produsele 
sintetice, fiindu-ne cunoscute daunele care le provoacă PCB, lindanul şi azbestul. Pe viitor vor apare 
tot mai multe materiale dăunătoare dacă nu prevenim şi nu revenim la materialele de construcţie mai 
sănătoase şi mai naturale. 

După folosirea lor, materialele de construcţie se pot întoarce din nou fără pericol în circuitul 
ecologic. Materiile prime şi consumul mare de materiale ne va sili în viitor să dăm o tot mai mare 
însemnătate materiilor prime şi refolosirii materialelor. 
 

Consumul de energie pentru fabricarea materialelor de construcţie 
- referitor la 1 m3 de material de construcţie - 

 
Material de 
construcţie 

Densitatea 
(kg/m3) 

Consum de 
energie 
(MJ/m3) 

Material de 
construcţie 

Densitatea 
kg/m3) 

Consum de 
enrgie 

(MJ/m3) 
tablă aluminiu 2700 704214 emulsie bitum 1000 3023  
profile din oţel 7800 201895 plăci strângere 450 2883 
polistirol 1070 133041 plăci carton 

ghipsat 
(18 mm) 

15,3 2731 

ţevi din 
polietilenă 

960 94910 beton poros 700 2279 

ţevi din PVC 1380 83075 cărămidă 
uşoară 

(poroton) 

800 2182 

piese fabricate 
din beton 

2500 11508 argilă 
expandată 

650 2152 

ţeavă din piatră 1650 10961 lemn construcţii 600 1693 
oţel beton 2500 9969 beton normal 2300 1594 
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Material de 
construcţie 

Densitatea 
(kg/m3) 

Consum de 
energie 
(MJ/m3) 

Material de 
construcţie 

Densitatea 
kg/m3) 

Consum de 
enrgie 

(MJ/m3) 
B25 cu PZ (B25 cu PZ) 
produse din 
azbo- 
ciment 

1800 9245 cărămizi 
poroase din praf 

de calcar 

1400 1219 

ţiglă pentru 
acoperişuri 

1700 4617 beton de 
piatră ponce 

700 720 

cărămidă  
de zidărie 

1200 3132 piatră brută, 
ruptă 

2700 267 

spumă de 
polistirol 

25 3123 nisip, pietriş 2550 38 

plăci beton 
pt.acoperiş 

2300 1810    

 
 

Compararea necesarului de energie primară  
în modul convenţional de construcţie  

sau cu materiale de construcţie naturale 
 

Construcţia Execuţie:1 mod constr. convenţional 
              2 materiale constr.naturale 

Necesar energie 
în kWh/m2 

peretele exterior 1 cărămidă din piatră de calcar,  
   zidărie placare 
2 ţiglă, plută, lemn 

250 
 
175 = (7+ %) 

perete interior de susţinere 1 cărămidă din piatră de calcar 
2 construcţie din lemn 

100 
75 = (75 %) 

grinzi, planşee 1 oţel 
2 lemn 

550 
8 = (1,5 %) 

acoperiş 1 ţiglă 
2 acoperiş cu iarbă 

4 
0,4 (= 10 %) 

rame ferestre 1 material plastic 
2 lemn 

250 
10 (= 4 %) 

planşeu peste un nivel 1 oţel beton 
2 ţiglă şi grindă din lemn 

1150 
50 (= 33 %) 

podeaua 1 material plastic 
2 piatră, lemn şi linoleum 

25 
7 (= 28 %) 

covorul 1 material plastic 
2 lână şi bumbac 

25 
3 (= 12 %) 

suprafaţa peretelui interior 1 carton cu ipsos, tencuială cu ipsos, 
   tapet 
2 lemn, tencuială cu ipsos, vopsea 

10 
2 (= 20 %) 
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Ce proprietăţi trebuie să aibă un material de construcţie 

pentru a permite un climat sănătos în încăpere? 
 

 a) Trebuie să fie izolator termic şi acumulator de căldură 
 Un bun material de construcţie trebuie să poată prezenta un excelent raport între izolaţia 
termică şi acumularea de căldură. A scoate în evidenţă o proprietate deosebită a materialului de 
construcţie nu este suficient. La ce foloseşte că un beton poate acumula foarte bine căldura, dacă în 
acelaşi timp căldura este deviată, dacă are o suprafaţă rece şi dă şi umiditate construcţiei. 
 
 b) Trebuie să fie higroscopic. 
 Un material de construcţie higroscopic are capacitatea de a capta vaporii de apă din aerul 
încăperii şi de a-i păstra până când umiditatea în interior scade şi aerul din încăpere poate capta din 
nou umiditatea acumulată. Materialele higroscopice sunt, de exemplu, lemnul masiv, mortarul de var, 
argila şi fibrele naturale. Nu sunt higroscopice materialele plastice şi metalele. 
 
 c) Trebuie să se usuce rapid. 
 Cu mulţi ani în urmă, oamenii bogaţi lăsau casele "să se usuce" înainte de a se muta împreună 
cu familiile lor, căci se ştia din experienţă că umiditatea noii clădiri duce la răceli, astm, reumatism şi 
alte afecţiuni. Astăzi, într-o casă a unei singure familii se prelucrează până la 80.000 litri de apă, iar 
cele mai multe familii se mută deja după şase luni, cel mult un an în casa încă umedă. Timpul de 
uscare la o construcţie din cărămidă este de aproximativ un an, în timp ce casa din beton de piatră 
ponce are nevoie de aproape cinci ani pentru a fi complet uscată. Uscarea este adeseori întârziată de 
aburul din exterior sau interior (legat de izolaţia termică), aşa încât umiditatea abia poate fi învinsă. 
Urmările sunt deteriorarea construcţiei prin formarea grasiei şi a coroziunii. 
  Durata de uscare în zile 
  la un perete de 30 cm grosime 
    252 :cărămidă 
   1080 : calcar   
   1080 : beton poros 
   1260 : beton din piatră ponce 
   1440 : beton greu 
 

Clima din locuinţă Denumirea 
substanţei 

dăunătoare  
Materiale de construcţie şi 

mobilier în care apare această 
substanţă dăunătoare 

Efectul ei 

răşina acril vopsele şi lacuri, textile moleşeală, dureri de cap 
arsenul element de protecţie a lemnului cancerigen, afecţiuni ale 

stomacului şi intestinului gros 
benzina solvent dureri de cap, afecţiuni renale 
benzol vopsele, lacuri, materiale plastice cancerigene, atacă mucoasa 
bitumul zugrăveli, strat de protecţie cu 

bitum, plăci ondulate, asfalt, 
tencuieli 

efect cancerigen 

plumbul lacuri, vopsele împotriva coroziunii, 
eventule ţevi pentru apă 

pierderea cunoştinţei, dureri de 
cap, oboseală 

cadium glazuri (flise), materiale plastice moleşeală, afecţiuni renale şi ale 
plămânilor, iritarea mucoasei, 
efect cancerigen 

clor-benzon solvent, pesticide efect narcotizant, afecţiuni renale 
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Clima din locuinţă Denumirea 
substanţei 

dăunătoare  
Materiale de construcţie şi 

mobilier în care apare această 
substanţă dăunătoare 

Efectul ei 

şi ale plămânilor 
cromul întăritor pentru ciment, element de 

impregnare 
iritarea mucoasei, mâncărime 
cronică a ochilor şi bronşită 

dicloretan 1,2 solvent pentru răşini, asfaltare, PVC afecţiuni ale ficatului, rinichilor, 
stomacului, dureri de cap, 
cancerigen 

răşina epoxi lacuri şi elemente de impregnare, 
substanţă lipit flise, masă de 
şpăcluire, tencuială cu răşină 
artificială 

alergii, cancer, astm 

etil-benzol solvent în produsele de tip stirol afecţiuni ale ochilor şi căilor 
respiratorii 

formaldehidă plăci  aglomerate, lacuri, substanţe 
de lipit, clei, spumant termoizolant, 
tapet 

afecţiuni ale ochilor şi mucoasei, 
ameţeală, dureri de cap şi membre, 
cancerigen  

fluor polistirol, element de protecţie a 
lemnului 

iritarea mucoasei, suprafuncţia 
glandei tiroide, dureri ale 
musculaturii 

 
 d) Trebuie să fie difuzabil. 
 Prin difuzia vaporilor de apă se înţelege pătrunderea vaporilor de apă prin pereţi, acoperişuri. 
Depinde de penetrarea materialelor de construcţie, de diferenţele de temperatură şi umiditate şi de 
căderile de presiune a vaporilor. Uscarea unei construcţii are loc mai ales datorită difuziei vaporilor şi 
a deplasării capilare a lichidului. Dacă, de exemplu, un material este la interior umed şi la exterior mai 
uscat, conţinutul diferit de apă se compensează mai mult sau mai puţin prin deplasarea umidităţii, 
până când umiditatea nu mai apare. O astfel de compensare este însă posibilă numai când difuzia nu 
este împiedicată de folii sau lacuri. Astfel, o podea din lemn poate putrezi în scurt timp  pe o podea de 
beton care nu este uscată. 
 Problema izolării vaporilor trebuie pusă ceva mai clar. Izolarea vaporilor se face de către 
materiale care au o foarte mare rezistenţă la difuzia de vapori. Printre acestea se numără, de exemplu 
cartonul asfaltat, hârtia bituminată, folia de polietilenă, folia de aluminiu etc. Elementele de blocare a 
vaporilor sunt eliminate din următoarele motive: 
 - Din punctul de vedere al construcţiilor, reduc schimbul de gaze dintre interior şi exterior, 
modifică electroclimatul din interiorul casei şi reduc razele cosmico-terestre. 
 - Din punct de vedere fizic, sunt inutile, deoarece experienţele practice arată că valorile 
calculate teoretic pentru umiditatea aerului de 60 - 80 % abia se pot atinge în practică. În afară de 
aceasta, umiditatea aerului din încăpere se amestecă cu aerul umed-cald de afară, astfel încât nu apare 
o cădere mare a presiunii vaporilor. Materialele de construcţie capilar higroscopice (ţigla şi lemnul) 
pot capta foarte multă umiditate, încât aproape se ajunge la condensare. Umiditatea  din construcţie se 
transformă în vapori, deoarece aerul este mai mult sau mai puţin saturat. Iarna are loc o uscare care se 
termină vara, în cazul în care nu există nici un element de blocare a vaporilor.. 
 - Atacă construcţia şi împiedică uscarea umidităţii (ploaia în averse, umezeala construcţiei 
noi, condensul). Aceasta conduce la o capacitate redusă a izolării termice. Găurile şi fisurile pot duce 
la deteriorarea construcţiei, datorită vaporilor de apă care pătrund în construcţie.  Un singur ac poate 
face ineficient .întregul sistem de blocare a vaporilor. 
 Elementele de blocare a vaporilor pot fi tolerate, dacă într-adevăr este necesar, pentru 
suprafeţe şi încăperi umede mici (baia), când se află amplasate pe partea dinspre interiorul încăperii. 
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Denumirea 
substanţei 

dăunătoare 

Materiale de construcţie în care 
apar aceste substanţe Efectul asupra sănătăţii 

izocianaţi lacuri şi substanţe de lipit, plăci de 
strângere, spumant pe bază de 
poliuretan 

irită mucoasa 
astm alergic 

bioxid de  
carbon 

elemente de încălzire, aerisire 
defectuoasă 

ameţeală, tensiune, dureri de cap, 
sindromul pseudo Krupp 

monoxid de 
carbon 

elemente de încălzire (ardere 
incompletă) 

atacă sistemul nervos, ritm modificat 
al inimii, slăbirea capacităţii de 
concentrare şi insomnii 

lindan substanţele pentru protejarea 
lemnului, insecticide 

dereglarea sistemului nervos, 
crampe, vomă, dureri de cap 

pentaclorfenol substanţe de protejare a lemnului, 
fungicide, 
substanţele care atacă ciuperca 
formată în lemn, tapetul, clei 

ca la lindan, afectează ficatul şi 
rinichii 

fenol lâna minerală, răşina sintetică, cleiul, 
substanţele de  
impregnare 

 cauzează cancerul, dă dureri de cap, 
dereglează sistemul nervos, văzul, 
rinichii, ficatul, metabolismul, dă 
moleşeală 

bifenili policloraţi substanşele de impregnare, plastifiant 
pentru materiale plastice 

afecţiuni ale rinichilor şi ficatului, 
cancer 

mercur PVC, ceara pentru parchet, substanţele 
de impregnare, tuburile fluorescente 
cu vapori de iluminat 

afectează creierul şi sistemul nervos, 
alergii ale pielii, insomnii, sentiment 
de spaimă, afecţiuni ale rinichilor 

stirol materiale plastice pe bază de polistirol 
pentru izolaţia termică 

dureri de cap, oboseală, depresii, 
dereglări ale comportamentului şi 
vederii, cancer 

gudron hârtia gudronată, tencuiala, elementele 
de protejare a construcţiei 

cancer 

clorura de vinil inserţiile din pardoseală, PVC, ţevile 
instalaţiei 

cancer, modificarea ţesutului adipos  
la ficat, plămâni şi vasele sangvine 

xilol, toluol solvent pentru adezivi şi lacuri afecţiuni cardiace, ficat, rinichi şi 
sistem nervos, iritarea pielii, căilor 
respiratorii şi ochilor 

 
 e) Trebuie să aibă o conductibilitate capilară mare. 
 Prin aceasta se înţelege că materialul de construcţie poate transporta, foarte rapid, foarte 
multă apă spre partea uscată a materialului de construcţie. Materialele de construcţie capilare posedă 
o mulţime de canale şi pori, în care apa ajunge dintr-o parte în cealaltă. Deplasarea capilarei 
transportă de zece ori mai multă apă dintr-un material de construcţie decât poate elimina prin difuzia 
vaporilor. Materialele care nu au o conductibilitate capilară, de exemplu materialele izolatoare, au o 
rezistenţă ridicată la difuzia vaporilor, astfel încât umiditatea nu poate fi eliminată. Pentru a evita 
deteriorarea construcţiei sunt necesare elemente de blocare a vaporilor a căror dezavantaje au fost 
deja menţionate. 
 
 f) Trebuie să filtreze şi să împrospăteze aerul din încăpere.. 
 Deoarece aerul din interior este mult mai încărcat decât cel din exterior (condiţionat de 
degazificări), trebuie încercat să se regenereze  cu ajutorul materialelor de construcţie difuzabile, 
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higroscopice şi naturale plăcut mirositoare. Cauzele unui aer încărcat din interiorul încăperii sunt, de 
exemplu, chiar materialele de construcţie sau vopselele, lacurile, substanţele de protejare a lemnului,  
fumul de tutun şi spray -urile. Dacă citeşti rezultatele probelor de aer din încăperi, te îngrozeşte 
numărul substanţelor dăunătoare, care solicită organismul nostru zi şi noapte: PCB, formaldehida, 
azbestul, benzolul, tulnolul, stirolul, radonul, mercurul, fenolul, acidul clorhidric ş.a.m.d. Urmările 
folosirii neîntrerupte a acestor chimicale sunt alergiile, îmbolnăvirile organelor respiratorii, slăbirea 
vederii, depresiile, afecţiunile rinichilor şi ficatului, dereglarea sistemului nervos şi cancerul. 
 Materialele de construcţie sănătoase, naturale, care regenerează aerul din încăpere sunt mai 
ales lemnul, cleiul, mortarul de var şi substanţe care deschid porii suprafeţelor, cum ar fi ceara de 
albine sau uleiul de in. Cât de nesatisfăcătoare sunt valorile minime pentru diferite chimicale îţi dai 
seama dacă ştii că valoarea limită a atomilor de mercur este de 0,001 ppm (părţi pe milion). Această 
valoare limită înseamnă că într-un metru cub de aer din încăpere există circa 10 bilioane molecule de 
mercur. Despre efectul toxic al celor mai multe chimicale nici chiar specialiştii nu ştiu, deşi aceste 
substanţe otrăvitoare se adună în corpul nostru şi pot declanşa numeroase efecte secundare. În general, 
se poate spune că otrăvurile din locuinţe, în doze mici, îşi fac efectul asupra omului după o perioadă 
îndelungată de timp. Este dificil să prezinţi relaţia cauză - efect când există mai multe substanţe 
dăunătoare care acţionează alternativ asupra omului, fenomenele de intoxicare la om fiind evidente. 
 
 
 

Absorbţia capilară a apei la diferite materiale de construcţie 
 Absorbţia capilară a apei după o oră, în kg / min 

2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24 
beton greu 
beton cu lemn 
beton din argilă 
     expandată 
beton cu cloţuri de 
     cărămidă 
beton poros 
cărămidă plină,găurită 
cărămidă plină 

  0,3 
   0,7 
 
     1,7 
 
        2,3 
                     8,3 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
   19,7 
                     24 

 
 

Umiditatea degajată de diferite materiale 
 Degajarea umidităţii după 1 oră absorbţie apă, 

în kg/m2h 
   2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24 

beton greu 
beton cu lemn 
beton din argilă 
     expandată 
beton cu cloţuri de 
     cărămidă 
beton poros 
cărămidă plină,găurită 
cărămidă plină 

 0,013 
       2,1 
   
 1,2 
               
                   7,0 
       2,5 
 

   
 
 
 
 
 
 
                    15,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   23,8 

O cărămidă plină degajă cantitatea de apă absorbită într-o oră aproape în acelaşi timp. 
 
 g) Trebuie să aibă o radiaţie proprie radioactivă scăzută. 
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 Toate materialele de construcţie degajă radiaţii, unele mai mult, altele mai puţin. De la natură 
cele mai multe materiale de construcţie prezintă un anumit conţinut de elemente radioactive. Datorită 
variaţiilor mari, pentru consumatori ar fi mai important dacă fabricantul ar indica în foile tehnice de 
observaţie şi valorile radioactivităţii. 
 Mai puţin radioactive sunt materialele naturale nisipul, piatra de var, pietrişul şi ghipsul 
natural. Valori ridicate au, mai ales, zgura de furnal şi ghipsurile chimice, precum şi materialele 
naturale: piatra ponce, granitul, şistul şi bazaltul. Atenţie trebuie acordată şi  folosirii plăcilor de 
construcţie din lână de lemn amestecată cu ciment,  plăcilor din ghips şi materialelor de construcţie 
cărora li se adaugă piatră ponce, tuf, granit şi zgură. Cea mai frecventă cauză a radioactivităţii ridicate 
în interiorul casei este prezenţa radonului. Concentraţiile de radon rezultă, în principal, din evaporarea 
substanţelor din materialele de construcţie. Cercetările efectuate asupra pereţilor casei au arătat că 
îndeosebi pereţii din beton, zidăria din piatră ponce amestecată cu ciment şi pereţii din ghips chimic 
au prezentat valori ridicate ale radonului. Dimpotrivă, pereţii din cărămidă poroasă şi lemn au 
prezentat valori scăzute. Aceste valori scăzute nu se datorează numai cărămizii, ci se explică prin 
faptul că o cărămidă este difuzabilă, iar în felul acesta o parte din gaze sunt degajate în aerul din 
exterior, în măsura în care această proprietate nu este anihilată de materialele plastice şi de elementele 
de blocare a vaporilor. Măsurătorile din locuinţe au arătat că valori foarte scăzute prezintă casele din 
lemn, în timp ce cele din beton au concentraţii de radon de aproape opt ori mai mare. Determinantă 
pentru valorile radonului este mai ales aerisirea, de aceea trebuie să se aerisească încăperea o dată sau 
de două ori pe oră, nu numai din cauza radonului, ci şi din motive de alimentare cu oxigen şi pentru a 
elimina celelalte substanţe dăunătoare. 
 
 h) În funcţie de comportarea electrică a materialelor de construcţie, se deosebesc conductori 
(metalele), semiconductori (lemnul) şi izolanţi (materialele plastice). 
 Metalele se încarcă greu cu electricitate dacă sunt împământate. Pot totuşi reflecta, ecrana sau 
amplifica radiaţiile naturale şi artificiale. 
 Materialele plastice se încarcă cu electricitate, au, deci, o încărcătură electrostatică ridicată, al 
cărei efect se simte la un uşor şoc electric. Această încărcătură electrostatică din încăperi duce la 
perturbarea echilibrului ionic. 
 De preferat sunt materialele neutre din punct de vedere electric, cum ar fi lamnul sau pluta. 
 
 I) Trebuie să fie permeabile pentru radiaţia cosmică şi terestră. 
 Deşi nu se cunoaşte încă nimic exact despre această radiaţie, cercetătorii pornesc de la faptul 
că pământul şi viaţa depind de această radiaţie. Această radiaţie este ecranată îndeosebi de 
construcţiile metalice, deoarece prezintă o cuşcă Faraday, adică în casele ecranate de electricitatea 
atmosferică domină condiţiile câmpului nul. 
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Radioactivitatea materialelor de construcţie 

Materialul de construcţie Activitatea specifică 
minim    maxim 

nisip, plută pentru construcţii 0,03 0,37 
granit, şist 0,13 2,78 
lavă, bazalt 0,05 1,26 
pietriş, piatră de var 0,04 0,97 
alte pietre naturale 0,13 1,06 
ţiglă, argilă 0,15 1,48 
şist, tuf 0,30 1,91 
zgură mărunţită şi zgură bulgări 0,18 3,40 
ciment 0,08 1,39 
ghips natural 0,00 0,04 
ghips chimic 0,06 3,66 
flise şi ceramică 0,20 1,22 
alte pietre artificiale 0,06 1,12 
alte materiale de adaos şi pentru  tencuială 0,06 0,58 
materii prime pentru construcţii 0,07 6,22 
O activitate specifică de 1,00 înseamnă că expunerea razelor naturale la folosirea materialului 
respectiv este depăşită până la 100 %. 

Radonul din locuinţe 
Pentru comparare: Cernobîl max. (aer) 
                              150-200 BQ/m3 J-131 

Radioactivitatea (Bq/m3) 
valoarea medie      domeniul 

case din lemn (neaerisite) 15,2 (1,1 - 62,9) 
case din cărămidă 40 (2,2 - 303) 
case din beton 116 (2,6 - 592) 

 
Caracteristicile celor mai importante materiale de construcţie 

 
 Cărămida (v. desen pag. 29 original) 
 Cărămida se face din argilă arsă. Există cărămidă plină, cărămidă cu găuri lungi şi cea mai des 
folosită astăzi, cărămida uşoară poroasă. Pentru a face cărămida uşoară să devină poroasă şi să crească 
în felul acesta izolaţia termică, se amestecă polistirol sau rumeguş cu argilă. La ardere, aceste 
materiale se gazifică şi lasă în urmă spaţii concave. În felul acesta creşte capacitatea de izolare 
termică. Din motive ecologice se preferă totuşi cărămida poroasă cu rumeguş (numită în comerţ: 
Unipor). Există o ofertă vastă de formate şi densităţi, adică de la cărămidă uşoară poroasă (600 - 800 
kg/m3), cărămidă cu găuri lungi (1200 - 1600 kg/m3) până la cărămidă plină (1800 - 2200 kg/m3). 
Datorită structurii ei capilare, cărămida poate absoarbe foarte rapid umiditatea şi a o transporta mai 
departe. Tencuiala din răşină sintetică sau elementele de blocare a vaporilor pot anihila  însă rapid 
acest avantaj. Alte avantaje: radioactivitatea redusă, sunt termoizolante şI în acelaşi timp acumulatori 
de căldură, nu prezintă probleme pentru căile respiratorii. Îndeplinesc condiţiile antifonice şi se pot 
zidi foarte simplu, nefiind necesare cunoştinţe deosebite în domeniu. 
 
 Cărămizile din praf de calcar 
 Cărămizile din praf de calcar se compun din nisip şi calcar care sunt amestecate şi presate sub 
presiune de vapori. Apare astfel o densitate ridicată, ceea ce transformă cărămida din praf de calcar 
într-o cărămidă bună colectoare de căldură, care oferă o excelentă protecţie fonică, ideală pentru 
zidăria interioară. Pentru zidăria exterioară ar trebui să se construiască mai multe straturi pentru a face 
să crească izolaţia termică. Cărămida din praf de calcar se prelucrează tot atât de simplu şide rapid ca 
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şicărămida obişnuită. Materialului de construcţie îi lipseşte totuşi buna izolaţie termică şi reglarea 
umidităţii cărămizii. 
 
 Cărămizile din beton poros 
 Betonul poros este un amestec de nisip, calcar, ciment, apă şi praf de aluminiu. Se obţine 
amestecând masa de beton brut cu praful de aluminiu înainte de cementare. Se formează hidrogen care 
duce la apariţia porilor, ceea ce îi oferă cărămizii o bună capacitate de izolare. Cărămizile din beton 
poros sunt bune pentru cei ce îşi construiesc singuri casa, deoarece acestea se pot tăia şi găuri şi se 
lipesc cu un strat subţire de mortar. Cărămida nu are o prea bună comportare la umezeală, adică 
elimină umezeala absorbită foarte lent. În stare umedă zidăria din beton poros are o proastă capacitate 
de respiraţie şi o redusă izolaţie termică. Problematică este pasta de lipit folosită în construcţie. 
 
 Cărămizile din beton (v. pag.30 original) 
 La construirea casei se folosesc mai ales cărămizi uşoare din beton, deoarece sunt mai ieftine. 
Se deosebesc numai prin adaosurile lor: piatră ponce, argilă expandată, zgură de lavă, zgură de furnal, 
cloţuri de cărămidă sau rumeguş. Cărămizile din argilă expandată şi piatra ponce naturală au 
proprietăţi foarte bune. Adaosurile, cum ar fi, piatra ponce naturală sau zgura de furnal, are 
încărcătură radioactivă. Toate cărămizile din beton au o slabă capacitate de difuzie a vaporilor. 
Umiditatea este eliminată lent. În felul acesta se măreşte timpul de uscare. Un alt dezavantaj este 
consumul mare de energie la fabricare, în special dacă în compoziţie intră polistirol. 
 
 Beton 
 Betonul se compune din liant (ciment), fondanţi (pietriş, nisip sau zgură) şi apă. Marele său 
avantaj constă în faptul că se fabrică şi se prelucrează uşor. În afară de aceasta are şi o mare capacitate 
de captare a căldurii. Nu contestă nimeni că întrebuinţarea betonului la poduri, fabrici sau tunele este 
justificată. Că totuşi este neapărat necesar la construirea casei cantităţi mari de beton este îndoielnic. 
Construcţiile din beton au o serie de puncte slabe: "Respiră" mai puţin, adică au o rezistenţă ridicată 
la difuzia vaporilor şi prezintă un timp de uscare foarte mare: 5 - 10 ani. Comportarea la umiditate 
poate duce la condens şi formarea mucegaiului. Betonul este un material de construcţie rece, deoarece 
conductibilitatea termică este prea mare pentru a face clima din încăpere plăcută. Astfel, apare o 
senzaţie neplăcută de frig. Betonul şi oţelul-beton sunt deci nepotrivite pentru izolaţia termică 
(peretele exterior). Adeseori betonul trebuie să se folosească cu o inserţie de oţel pentru a se obţine 
capacitatea portantă necesară; armăturile din oţel sunt problematice, deoarece oţelul-beton 
distorsionează câmpul natural de radiaţii al pământului şi îl şi amplifică în acelaşi timp. Radiaţia 
cosmică, cea care este importantă, este ecranată, ceea ce poate duce la un câmp nul într-o casă din 
beton. Experienţele au arătat că betonul trebuie curăţat după 20 - 30 de ani, ceea ce poate duce la 
cheltuieli foarte mari. Pereţii şi acoperişurile din beton se reciclează foarte greu, deoarece betonul în 
stare cementată nu se mai poate descompune în părţile lui componente. Din punct de vedere estetic, 
betonul este considerat un material de construcţie cenuşiu, monoton şi trist. De bio-beton se vorbeşte 
când cimentul este înlocuit cu calcar prelucrat hidraulic. Rezistenţa bio-betonului nu atinge totuşi 
valorile betonului de ciment. 
 
 Ghips 
 Ghipsul natural este un material de construcţie bun, în timp ce ghipsul chimic poate prezenta 
o radioactivitate ridicată. Ghipsul poate avea o bună comportare la umiditate, este uşor de prelucrat, 
posedă însă o capacitate de încărcare statică redusă. Ghipsul natural şi cel chimic se deosebesc numai 
cu contorul Geiger, de aceea ar fi de preferat să se obţină o declaraţie completă din partea 
fabricantului privind compoziţia materialelor de construcţie. Nu vă bazaţi pe cele spuse de vânzători, 
ci cereţi un certificat al fabricantului în care să apară originea exactă sau chemaţi un specialist să facă 
măsurătorile. Nou în comerţ este ghipsul din instalaţiile de desulfurare a gazelor reziduale din 
centralele energetice (numit şi ghips REA). Conform cercetărilor Institutului pentru Biologia 
Construcţiilor din Rosenheim, ghipsul REA prezintă o radioactivitate redusă. 
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 Celelalte impurităţi, cum sunt clorurile sau bioxidul de sulf, fac să scadă calitatea, iar viitorul 
va arăta dacă ghipsul REA poate înlocui ghipsul natural. Cel mai bine este să folosiţi ghipsul pentru 
tencuială sau ghipsul bulgări, deoarece acesta nu are nici un fel de fondanţi. 
 
 Plăcile din ghips 
 Se deosebesc plăci din ghips pur, plăci de carton cu adaos de ghips, plăci care au pe ambele 
părţi un carton special, şi plăci din fibre de ghips care se compun din ghips, fibre de celuloză, din 
hârtie reciclată şi un agent de silicatizare (culoare verde). Aceste plăci (conţin fungicizi) trebuie să se 
înlocuiască cu plăci de ghips cu fibre de celuloză care sunt impregnate cu silicat de potasiu. Toate 
prezintă o excelentă difuzie a vaporilor, precum şi un efect de reglare a climatului. 
 Plăcile din ghips se folosesc pentru tencuială, căptuşirea pereţilor, pentru pereţii despărţitori 
şi căptuşirea acoperişurilor. Au avantajul că prezintă o suprafaţă uscată, netedă, peste care se poate 
aplica imediat tencuiala sau tapetul.  
 
 Lemnul 
 Total opus betonului este lemnul. Lemnul trăieşte şi după întrebuinţare. Lemnul este un 
material de construcţie cu excelente proprietăţi: are o mare capacitate de "respirare", poate absorbi 
multă umiditate, curăţă formal aerul şi captează astfel substanţele dăunătoare, este permeabil pentru 
radiaţia cosmico-terestră, are o radiaţie radioactivă redusă, prezintă o bună izolare termică, are o 
foarte mare capacitate de încărcare statică, degajă un miros plăcut dacă nu i s-a aplicat deasupra un 
lac sintetic şi, nu în cele din urmă, nu prezintă nici o problemă la înlăturare şi la fabricare. La 
construirea casei trebuie să se renunţe din motive ecologice la lemnul tropic şi să se folosească mai 
mult lemnul arborilor răşinoşi  - pin, molid, larice-, precum şi lemnul foioaselor - paltin, stejar, salcâm 
şI frasin. 
 
 Materiale pe bază de lemn 
 Prin materiale pe bază de lemn se înţelege plăcile care se fac din straturi subţiri, rumeguş sau 
fibre. Au avantajul că nu mai prezintă defectele lemnului masiv (umflare, deformare, torsiune). 
Dezavantajos la materialele din lemn, indiferent dacă este vorba de panel, placaj sau plăci stratificate , 
este existenţa lianţilor. Pentru stratificare se folosesc mai ales răşini formaldehidice, răşini 
melaminoase, fenolice şi izocianate. Aceste substanţe otrăvitoare sunt degajate mai mult timp, chiar şi 
după întrebuinţare. Formaldehida cauzează apariţia cancerului, iar aflate în concentraţii foarte mici în 
încăperi duc la dureri de cap, iritări ale pielii, nasului şi ochilor. Plăcile poartă simbolul E1, E2 şi E3 
(în cazul în care provin din Germania). Plăcile E1 conţin o cantitate mai scăzută de formaldehidă. Se 
recomandă să se folosească lemnul cu clei, panelul şi placajul, deoarece întrebuinţează cantităţi 
reduse de clei. Se recomandă plăci liate cu ciment sau magnezită, plăci uşoare din lână de lemn, 
precum şi plăci din fibră de lemn amestecate cu răşina proprie. Când cumpăraţi mobila, preferaţi 
lemnul masiv care a fost tratat cu ulei, ceară sau cu un lac din răşini naturale. Evitaţi, dacă se poate, 
plăcile  stratificate sau placajele furniruite (mai ales în dormitoare, camerele copiilor şi bucătărie). 
Plăcile nu numai că degajă formaldehida otrăvitoare şi izocianaţii, ci înrăutăţeşte şi climatul din 
încăpere datorită capacităţii de difuzie reduse. În cazul în care cumpăraţi mobilă din plăci stratificate, 
cereţi să vi se dovedească faptul că plăcile folosite nu au clasa de emisie E2 sau E3. Mai bune sunt 
plăcile stratificate liate cu magnezită sau ciment. 
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 Metalele 
 Metalele se folosesc în construcţie mai mult ca elemente de sprijin şi întărire. În suprafeţe mai 
mari se folosesc la construcţia acoperişului şi a faţadei. La fabricare metalele necesită multă energie. 
În acest caz se degajă numeroase substanţe dăunătoare (oxidul de azot, monoxidul de carbon, metalele 
grele). Metalele prezintă o suprafaţă rece (condiţionată de conductibilitatea lor termică ridicată), sunt 
etanşe la abur şi înrăutăţesc  electroclimatul. Folosirea lor în casele ecologice trebuie limitată la 
instalaţii. Ca material de construcţie trebuie să se renunţe la metale, mai ales dacă e vorba de 
ferestrele din aluminiu. Ele necesită pentru fabricare 99 % mai multă energie decât ferestrele din 
lemn. 
  
 Materialele sintetice 
 Exact ca la metale, fabricarea materialelor sintetice necesită foarte multă energie. În afară de 
aceasta, la fabricare apar o serie de substanţe dăunătoare, care impurifică aerul şi apa. În caz de 
incendiu, multe materiale sintetice  degajă gaze otrăvitoare. Întotdeauna, sau de câte ori se poate, 
materialele sintetice trebuie înlocuite cu o alternativă (lemn, piatră, fibră vegetală). Împotriva 
raţiunilor ecologice este folosirea polistirolului care se toarnă împreună cu betonul. Combinaţia beton 
şi stirol înseamnă o serie de proprietăţi negative: difuzie redusă, electroclimat prost, evaporarea 
substanţelor otrăvitoare (stirol, vinil), fac imposibilă reciclarea.  
 Multe materiale sintetice, în contact cu pielea şi aflate în aer, degajă substanţe otrăvitoare. 
Comisia MAK a valorilor (MAK: concentraţie maximă la lucru) nu a dat nici un fel de valori limită 
pentru multe materiale sintetice. Cele mai multe materiale provoacă apariţia cancerului. Trebuie 
atenţie în cazul folosirii PVC -ului (ţevi, rame pentru ferestre, jgheaburi pentru acoperiş, obloane, 
folii, pardoseală, învelişuri pentru cabluri, spumanţi), polistirolului (folii, izolanţi), poliuretanului 
(saltele, spumă, material izolant) şi a răşinilor sintetice, cum sunt răşina acril, fenol, epoxi sau silicon 
(instalaţii electrice, căzi pentru baie, lacuri). Evitaţi substanţele de lipit, izolaţiile din materiale 
sintetice indiferent de formă (plăci, flise, izolaţie pentru tavan, acoperit uşi, suprafaţă mobilă etc). Ele 
degajă, de regulă, substanţe otrăvitoare pe o perioadă mai îndelungată şi înrăutăţesc climatul din 
încăpere datorită etanşeităţii lor la vapori. 
 
 Cum se poate evita în construcţii PVC -ul? 

• ţevile pentru scurgere din piatră, fontă sau alt material sintetic, cum este polipropilenul; 
• ţevule pentru apa potabilă din cupru, oţel sau polietilenă; 
• drenarea din ţevi din beton cu argilă sau beton uşor; 
• foliile de etanşare din bitum sau polietilenă; 
• garniturile ferestrelor şi uşilor din cauciuc sau neopren; 
• ferestrele şi obloanele din lemn (aluminiul nu se foloseşte datorită bilanţului energetic); 
• interiorul acoperişului din cupru şI  zinc;  
• pardoseala din lemn, flise, linoleum şI  fibre naturale;  
• tapet din hârtie; 
•  uşi din lemn şI   metal; 
• scările din lemn şI  metal; 
• cabinele pentru duş din piatră (zidită) sau perdea; 
• scaunul WC -ului din lemn; 
• vasul de expansiune din piatră sau metal. 
 

 Materialul de construcţie: lutul 
 Produsului natural lutul trebuie să i se acorde câteva rânduri în plus, deoarece prezintă o 
poziţie aparte printre materialele de construcţie. 
 - Lutul reduce consumul de energie şi deci impurificarea aerului. Necesarul de energie pentru 
lut este, faţă de cel pentru cărămizi, de doar 1 %. 
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 - Lutul este încă din stadiul de materie primă un material de construcţie finit, poate fi 
întrebuinţat fără urmări asupra sănătăţii. 
 - Lutul asigură un excelent climat în încăpere, absoarbe imediat umezeala şi o degajă relativ 
repede. Ca material de construcţie masiv, este un ideal acumulator de căldură şi degajă un miros 
plăcut. 
 - Lutul face să scadă cheltuielile de construcţie, deoarece există din abundenţă şi îl puteţi 
folosi chiar dacă nu aveţi cunoştinţe în domeniul construcţiilor. Este deosebit de ieftin. Este de multe 
ori mai ieftin decât nisipul. 
 - Lutul , material care se foloseşte nears, în cazul unei fisuri trebuie doar umezit şi se poate 
prelucra din nou.  Nu există probleme ecologice de degrevare. 

- Lutul vă dă posibilitatea de a vă pune în practică ideile propriii, creatoare. 
 

 Ce posibilităţi vă oferă construcţia din lut? 
  Lutul este foarte potrivit pentru pereţii exteriori şi pentru cei interiori, ca protecţie acustică 
pentru acoperişuri şi ca acumulator de căldură pentru podele şi tavane. În afară de aceasta, se poate 
tencui cu lut şi se pot face cuptoare din lut. Există diferite tehnici de construire cu lut: 
 a. Construirea prin ştampare: Se introduce lutul în cofraje şi se ştampează cu ajutorul 
maşinilor. 
 b. Se lucrează rapid cu cărămizile din lut care sunt oferite de unele firme. Cărămizile sunt 
uscate în aer şi nearse. Se pot alege cărămizile din lut grele, masive pentru pereţii dinspre sud pentru a 
acumula căldura şi cele uşoare, din lut mineral, care sunt făcute cu adaos de argilă expandată şi piatră 
ponce care le face mai poroase, pentru a se obţine o mai bună izolare termică. 
 Toate tehnicile de construcţie cu lut înseamnă o muncă intensă şI mult timp.  În afară de 
aceasta, sunt necesare cheltuieli mai mari pentru planificare şi organizare. Şi folosirea celor mai 
diverse aparate de lucru face ca lucrul cu lutul să fie rentabil, dacă construieşti singur. Construcţia din 
lut făcută de o firmă este mai scumpă decât o casă convenţională din cărămidă sau piatră. Firmele cu 
experienţă şi mână de lucru pricepută sunt însă în prezent foarte rare. De aceea, se impune să-ţi 
construieşti singur casa. În felul acesta ai şi mulţumirea că ai o casă din lut sănătoasă, care reprezintă 
o soluţie ecologică. 
 
 Substanţele izolante  
 În cadrul economisirii de energie, materialele  izolante joacă un rol tot mai însemnat. 
Materialele izolante se folosesc pentru protecţia fonică şi împotriva incendiilor. Materialele izolante 
se găsesc sub formă de lână, granulat, şine, plăci sau spumanţi locali cu sau fără caşerare sau strat de 
acoperire. 
 Materialele izolante se împart în materiale izolante anorganice, organice şi sintetice. 
 
 Materialele izolante anorganice 
 Fibrele minerale (lâna de sticlă, piatră şi zgură) (denumire comercială: Rockwool, Steinwool) 
 La fabricarea fibrelor minerale, mineralele care nu sunt toxice, rocile şi sticla uzată se 
lichefiază la temperatură foarte ridicată. Din aceste topituri de rocă se trag fire foarte subţiri, se 
stropesc cu răşini sintetice şi uleiuri minerale şi se întăresc într-un cuptor. Pentru hidrofobare 
(prepararea unei substanţe în absenţa apei) se folosesc, în general, siliconii. Problema principală a 
fibrelor minerale sunt fibrele vânoase. Atât lâna de sticlă, cât şi lâna de piatră au un număr de fibre în 
domeniul critic al diametrului de 1 µm (între 26 şi 36 % din fibre în cazul lânii de sticlă şI a lânii de 
piatră se află în domeniul inhalabil). Studiile şi cercetările de până acum nu au lăsat să se tragă 
concluzii clare. Efectul cancerigen al fibrelor minerale asupra omului nu s-a putut dovedi până acum 
(la încercările pe animale foarte bine). În Canada fibrele minerale sunt asociate cu ideea de cancer 
pulmonar. În Austria materialele care conţin fibre minerale reprezintă un potenţial cancerigen. În plus, 
fibrele minerale cauzează iritaţii ale pielii şi mâncărime atunci când se prelucrează. Într-un astfel de 
caz sunt necesare îmbrăcămintea de lucru şi masca de protecţie speciale. În concluzie, trebuie reţinut 
faptul că  până la clarificarea definitivă a problematicii legată de fibre trebuie să se renunţe la 
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folosirea în încăperi a materialelor care conţin fibre minerale. Izolarea exterioară cu lână de sticlă sau 
de piatră nu se pune încă. În containere de gunoi fibrele minerale nu reprezintă o problemă. În prezent 
nu este posibilă reciclarea. 
 
 Sticla spongioasă (nume comercial: foamglas) 
 Sticla spongioasă (în formă de plăci negre) se fabrică dintr-o topitură de sticlă şi praf de 
cărbune. Se obţine un material izolant etanş la vapori şi rezistent la putrezire. Avantajele sale constau 
în rezistenţa la umezeală şi într-o bună comportare la ardere. Dezavantajul este etanşeitatea absolută 
la vapori care exclude folosirea ei la construcţia de locuinţe. Trebuie avută în vedere şi pasta de lipit, 
în cazul în care sticla spongioasă trebuie lipită. Nu trebuie uitate nici cheltuielile mari de energie. 
Sticla spongioasă nu ridică nici un fel de probleme la depozitare, nu este însă reciclabilă. 
 
 Argila expandată (nume comercial: Leca, Liapor) 
 La 1200 grade argila se transformă în bile de argilă expandate, dând naştere la argila 
expandată. Este rezistentă la umezeală. Dezavantajoase sunt cheltuielile pentru energie la fabricare. 
Prezintă valori uşor ridicate pentru radioactivitate. Nu prezintă probleme în reciclarea sau depozitarea 
ulterioară. 
 
 Perlita expandată (nume comercial: Perlite) 
 Se obţine din rocă vulcanică la o temperatură de 800 - 1300 grade prin evaporare. Pentru 
hidrofobare se foloseşte silicon sau bitum. Perlita şi argila expandată se folosesc îndeosebi ca material 
de umplutură pentru pardosele şi izolaţii. Datorită fabricării cu cheltuieli mari pentru energie, a 
posibilei radioactivităţi ridicate a materialului iniţial, acest material izolator se recomandă cu 
restricţii. Comportarea la depozitare este bună (pentru perlita nebituminată), reciclarea este posibilă, 
însă nu se practică. 
 
 Mică expandată (nume comercial: Vermiculit, Vermex, Agroverm ...) 
 Din rocile minerale se obţin granulate pentru a se fabrica în felul acesta un material izolator 
bun. Mica expandată se livrează cu sau fără înveţiş de bitum. Nu se recomandă vermiculita 
bituminată, comportarea la depozitare nu ridică probleme, este posibilă o reciclare, însă nu se 
practică. 
 
 Materiale izolante organice 
 Pluta 
 Pluta este  coaja unui stejar vechi de circa 7 ani. Pentru a se obţine materialul izolant pluta, se 
coace deşeul de plută prin încălzire la 300 - 400 grade până devine granulat, din care se obţine apoi 
pluta "pur expandată". Pur înseamnă fără lianţi, cum sunt răşina sintetică şi bitumul. Există şi plută 
impregnată (cu bitum sau răşini sintetice). Dacă pluta este urât miroasitoare, înseamnă că valenţa 
materialului este de valoare mică sau la expandare temperatura a fost prea mare, ceea ce poate duce la 
apariţia produşilor desulfurării (benz-pirn). Pluta este folosită ca material de umplutură sau sub formă 
de plăci. Este bună atât pentru izolarea interioară, cât şi pentru cea exterioară. Atât fabricarea, cât şi 
degrevarea (se transformă în humus) face din plută un material izolator recomandat.  Criticile actuale 
(cum că ar fi o construcţie uşor de jefuit şI o monocultură de pesticide) sunt nefondate. Metodele de 
cultivare nu dăunează astăzi nici agriculturii, nici silviculturii. Dimpotrivă, se evită eroziunea şi se 
reduc incendierile pădurilor. O reîmpădurire cu stejari ar fi mai nimerită decât plantarea pinilor şi a 
copacilor eucalipt. Mai puţin recomandat este transportul cu camioane. 
 
 Fibrele de cocos (nume comercial: Emfa) 
 Prin adăugarea sulfatului de amoniu sau a sării de bor, fibrele frânează arderea. Fibrele 
naturale, rezistente la umiditate, se folosesc ca plăci, plase şi lână pentru izolarea acoperişului, 
pereţilor şi tavanului, precum şi pentru etanşarea ferestrelor şi a uşilor. Avantajele sunt consumul 
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redus de energie la fabricare, desfăşurarea procesului de producţie după reglementările ecologice, 
comportarea pozitivă la depozitare şi posibila reciclare. 
 
 Plăci uşoare din lână de lemn (nume comercial: Heraklith, Zemetrith,  
 Isolith ...) 
 Prin lână de lemn legată mineral se înţelege, în general, plăcile uşoare din lână de lemn legate 
cu ciment sau magnezită. Se compun din fibre de molid care se amestecă cu ciment Portland sau cu 
magnezită. Avantajele sunt fabricarea ecologică (în special la plăcile legate cu magnezită), putrezirea 
la degrevare şi folosirea materiei prime ecologice lemnul. Proprietăţile de izolare pot fi compensate 
printr-o dimensionare adecvată. Avantajos este că atunci când se umezeşte, proprietăţile de bun 
izolator se păstrează. 
 
 Fibre de lemn (nume comercial: Pavatex, Gutex, Dobrytherm, Leitgeb ...) 
 Plăcile din fibre de lemn se compun din deşeul de lemn rezultat din industria de prelucrare a 
lemnului  Fibrele de lemn sunt legate cu răşini adecvate lemnului. Plăcile pentru exterior sunt 
amestecate cu 10 - 15 % bitum, pentru a le face rezistente la umezeală. Avantajele sunt folosirea 
resturilor lemnului de conifere, folosirea unei materii prime ecologice (obţinerea şi degrevarea 
lemnului sunt compensate de CO2), comportarea la depozitare fără probleme şi posibilitatea reciclării. 
 
 Fibrele de celuloză (nume comercial Isofloc) 
 Materialul izolant celuloza este o lână izolantă tip vată din hârtie reciclată care se amestecă cu 
săruri minerale pentru protecţie împotriva incendierii şi a putrezirii. Celuloza se recomandă fără 
restricţii (pentru încăperile din lemn), deoarece fabricarea necesită puţină energie. Celuloza nu este 
dăunătoare sănătăţii. Fibrele de hârtie reciclată este din punct de vedere ecologic şi economic un 
excelent material izolator care se foloseşte foarte bine pentru acoperişuri şi tavane, însă mai puţin 
pentru izolaţia peretelui. 
 
 Lână de oaie (nume comercial: Isowoll) 
 Lâna de oaie se tratează cu elemente naturale împotriva inflamării şi a atacului insectelor şi se 
găseşte în diaclază (pentru izolarea peretelui şi a acoperişului) şi ca pâslă pentru izolarea podelei. 
Avantaje deosebite: necesar de energie redus la fabricare, un ajutor pentru oieri şi protecţie preventivă 
pentru zootehnie şi agricultură. 
 Plăcile de construcţie uşoare, din păpuriş şi paie joacă un rol secundar printre materialele 
izolatoare organice. Mai ales din motive de protecţie împotriva incendiilor, aceste materiale izolatoare 
se folosesc foarte puţin. Îndeosebi paiele (un produs secundar ieftin) ar putea juca un rol important ca 
material izolator. 
 
 Materiale izolatoare sintetice (pentru izolaţia acustică) 
 Polistirol - spumnat tare 
 EPS (nume comercial: Porit, EPS Schaum, ...) 
 XPS (nume comercial: Isomat, Styridur, Styrofoam, ...) 
 În prezent spumele pe bază de polistyrol şi lâna minerală se numără printre cele mai 
răspândite materiale izolatoare. Se face deosebirea între polistirolul expandat (EPS, culoare albâ) şi 
polistirol extrudat (XPS, culoare verde sau albastră). EPS şi XPS se compun din benzol şi etili, ambii 
obţinuţi din petrol. Ca produs final se obţine stirolul, care la EPS este prevăzut cu elemente de 
protecţie împotriva inflamării şi pentan drept combustibil, în cazul lui XPS se înlocuisc gazele de 
ardere pentru a se obţine spuma. La fabricare apar diverse substanţe toxice, care sunt cancerigene 
(stirol, benzol). La acestea se adaugă efectele gazelor de ardere asupra stratului de ozon, asupra 
efectului de seră şIia formării ozonului aproape de nivelul solului, iar asta deşi parţial se folosesc gaze 
de ardere suplimentare. 
 Şi folosirea polistirolului netoxic atrage probleme şIipericole: evaporarea gazelor organice în 
aerul din încăpere, comportarea problematică la ardere, deoarece evită o reglare optimă a umidităţii 
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spre exterior, apare tendinţa de dilatare şi contractare, ceea ce poate conduce, în cazul unei proaste 
prelucrări, la crăpături. În afară de aceasta, posibilităţile de reciclare şi degrevare sunt problematice. 
 
 Poliuretanul: PUR 
 Poliuretanul se foloseşte mai ales pentru a fixa ferestrele şi uşile şi pentru a etanşa crăpăturile 
şi găurile. PUR există şi sub formă de plăci (culoare galbenă) şi sub formă de spumă care se poate 
bine deforma şi folosi pentru tapiţerii şi izolarea ţevilor. Fabricarea din poliol şi izocianat toxic cu 
ajutorul unui carburant este energetică şi încarcă extrem de mult cu impurităţi mediul ambiant. Ia 
naştere o serie de toxine puternice, precum şi substanţe explozive şi cancerigene. Carburanţii 
suplimentari nu fac decât să amplifice efectul de seră şi stratul de ozon din apropierea solului. În 
viitorul apropiat trebuie să se folosească numai carburanţi FCKW (pe bază de vapori de apă şi bioxid 
de carbon). La utilizarea spumei PUR, nu trebuie uitat că se degajă uzocianat şi alte gaze. În caz de 
incendiu apare acidul cianhidric foarte toxic. Posibilităţile de reciclare şi degrevarea sunt în prezent 
problematice. 
 
 Spumă ureo-fromaldehidică (spumă UF) 
 Atât la fabricare, cât şi la prelucrare, apare o încărcare a mediului ambiant datorită 
formaldehidei toxice. De aceea, posibilităţile de reciclare sunt foarte mici, iar degrevarea este 
problematică, având în vedere componentele. Spuma UF trebuie evitată datorită formaldehidei. 
 În concluzie, se poate spune că din punct de vedere ecologic şi biologic avantajoase sunt mai 
ales substanţele izolante minerale şi organice. Excepţie face lâna minerală, atâta vreme cât nu se 
clarifică definitiv problema fibrelor foarte fine. Materialele izolante sintetice nu sunt recomandate 
dintr-o serie de motive: substanţe de bază toxice la fabricare, costuri mari pentru energie la fabricare, 
parţial emisii toxice la prelucrare şi la folosire, produşi toxici în urma descompunerii în caz de 
incendiu, problema deşeurilor încă nerezolvată, carburanţii care accelearează descompunerea stratului 
de ozon şi întăreşte efectul de seră. 
 
Trucuri practice 

- La alegerea materialelor de construcţii se ţine seama de aspectele ecologice şi nu numai de 
motto -ul: "Cu cât mai ieftin, cu atât mai bine!" 

- Prospectele şi reprezentanţii firmelor rar spun adevărul. Informaţi-vă, citiţi cărţi, rapoarte 
sau reviste de specialitate. 

- Nu faceţi experimente cu aşa numitele "materiale de construcţie care fac minuni". Acestora 
le lipseşte extrem de importanta experienţă. 

- Reveniţi mai bine la vechile materiale de construcţie (lemnul, cărămida, lutul, calcarul, 
nisipul). 

- Nu stricaţi sănătoasele pietre de construcţie acoperindu-le sau lipitundu-le cu lacuri, răşini 
sintetice sau materiale izolante. 

- Folosiţi pe cât posibil materiale naturale, ca de exemplu lemnul, pluta, paiele, fibrele 
naturale ... 

- Folosiţi materiale de construcţie din apropierea localităţii în care locuiţi. 
- Evitaţi combinaţia beton şi oţel, căci casa nu trebuie să devină un buncăr rece, lipsit de 

lumină şi căldură. 
- Ţineţi seama, mai ales în cazul folosirii materialelor sintetice, de compoziţia chimică a 

acestora. 
- Construiţi o casă sănătoasă, în care se poate respira, adică folosiţi materiale de construcţie 

higroscopice care pot asigura un climat plăcut în încăpere. Şi aici sunt de preferat materialele de 
construcţie naturale în locul celor sintetice. 

- Străduiţi-vă să stabiliţi dianinte singur sau cu ajutorul arhitectului ce materiale de 
construcţie veţi folosi. Gândiţi-vă unde şi cum veţi procura materialele de construcţie. Nu cedaţi 
imediat ce aflaţi că materialele dorite nu se află în depozit. Întrebaţi calm dacă nu le puteţi comanda. 
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- Gândiţi-vă: o casă nu se construieşte doar pentru moment, ea rămâne şi generaţiilor care 
urmează. Nu construiţi deci o casă care după 30 de ani trebuie demolată. 

- Evitaţi materialele sintetice, mai ales acolo unde există cu siguranţă înlocuitori. Acest lucru 
este valabil pentru PVC, răşini sintetice şi polistirol! 
 
Fundaţia şi pivniţa 
 Mulţi îşi pun la început întrebarea: cu sau fără pivniţă? Împreună cu arhitecţii trebuie să se 
aleagă cea mai bună soluţie pentru Dvs.: pivniţă în adevăratul înţeles, pivniţă parţială şi demisol. 
 Construcţia unei pivniţe nu oferă numai avantaje financiare (un metru pătrat de suprafaţă utilă 
la parter este mai scump de 2 - 3 ori decât un metru pătrat de pivniţă), ci acţionează şi ca un 
aclimatizor, deoarece temperatura în pivniţă este cuprinsă între 10 până la 15 grade. Pivniţa este foarte 
importantă mai ales ca spaţiu pentru provizii (legume, fructe). Un alt avantaj rezultă din efectele 
radonului asupra sănătăţii noastre. Cercetări mai noi au demonstrat că pivniţa poate servi şi ca zonă-
tampon pentru radon, printr-o bună aerisire a pivniţei cea mai mare parte din acest gaz fiind evacuat în 
exterior. 
 Referitor la fundaţie, ar exista şi astăzi tendinţa de a pune pe jos plăci de beton cu inserţie 
metalică. În cele mai multe cazuri, din punct de vedere statistic, nu este nevoie, iar din punct de 
vedere ecologic este aproape fără sens, căci consumul de beton şi oţel este de 3 - 5 ori mai mare decât 
în cazul unei fundaţii pe fâşii continue. Chiar în cazul unei fundaţii pe fâşii continue se poate renunţa 
la inserţii din oţel, deoarece duc la o distorsionare inutilă a câmpului de radiaţii natural. 
 Doar câteva cuvinte despre beton. Biologo-constructorii foarte zeloşi,, nu sunt de acord cu 
betonul nici la construirea pivniţei. Betonul se compune din materiale naturale (pietriş, apă şi ciment), 
însă pentru clima din pivniţă, care trebuie să fie optimă, betonul are proprietăţi slabe, de aceea pot 
apare probleme când se află în cantităţi mari şi în locuri greşit alese. Betonul ca material de 
construcţii pentru pereţii interiori şi exteriori este o opţiune greşită, însă pentru fundaţie şi pentru 
zidăria pivniţei este sigur o soluţie corectă şi ieftină. 
 Alternativa pentru o pivniţă cu pereţii prefabricaţi din beton este zidăria din cărămidă. Dacă 
se va folosi pivniţa ca încăpere de lucru, locuit sau cameră pentru diverse hobby -uri, atunci se preferă 
un perete din cărămidă uşoară (36,5 cm). Aceasta este ceva mai scumpă decât zidăria din beton, are 
însă o mai bună izolaţie termică şi deci asigură un climat mai cald, mai plăcut în încăpere. 
 Pereţii pivniţei, indiferent din ce material de construcţie sunt, trebuie protejaţi împotriva 
umezelii. Umezeala poate pătrunde atât din partea de jos, cât şi lateral, dinspre pereţi, provocând 
acolo deteriorări grave. Pentru izolarea împotriva umezelii nu există în prezent nici o alternativă 
ecologică şi nedăunătoare sănătăţii. Pentru izolaţia pe orizontală împotriva umezelii se pretează 
cartonul cu bitum, iar pentru pereţii exteriori emulsia rece de bitum cu conţinut de solvent. Şi 
substanţele minerale pentru tencuială sunt potrivite, acestea îşi pierd însă în timp etanşeitatea. În afară 
de aceasta, în comerţ se găsesc, gata preparate, materiale plastice, cum ar fi folia sau chiar varul 
folosit la zugrăveli.. Fabricarea şi pregătirea lor sunt dăunătoare mediului înconjurător şi de aceea se 
renunţă la ele. Foliile metalice trebuie evitate. Ele influenţează negativ electroclimatul casei. În 
general, materialele izolante trebuie folosite cu măsură, chiar şi cele pe bază de bitum, deci cât mai 
puţin posibil. 
 În trecut era de la sine înţeleasă depozitarea alimentelor într-o cămară sau pivniţă. Astăzi, 
dependenţi tot mai mult de electricitate, suntem sfătuiţi şi credem că nu mai este posibil să păstrezi 
alimente decât în congelatoare şi frigidere. Cu o cheltuială nesemnificativ mai mare, oricine îşi poate 
construi o pivniţă corespunzătoare pentru provizii. Trebuie luate în seamă următoarele aspecte: 

��Se alege poziţia încăperii, astfel încât să se evite razele directe ale soarelui, deci cel mai 
bine ar fi plasarea pe partea dinspre nord.  

��Podeaua trebuie lăsată natural, adică fără a fi acoperită cu plăci de beton. Ar fi de preferat 
mai degrabă cărămida aplicată peste nisip şi  resturi de piatră de calcar. 
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��Trebuie să se renunţe la izolaţia împotriva umezelii, deoarece climatul din încăpere 
trebuie să fie natural, deci în încăpere trebuie să existe o umiditate mare. În cazul în care 
există în apropiere pânză de apă freatică, trebuie să se facă o izolaţie împotriva umezelii. 

��Încăperea trebuie să fie cât mai întunecată, însă suficient de aerisită. 
��Prin cămară nu trebuie trase conducte de apă caldă sau încălzire, deoarece acestea 

modifică nefavorabil temperatura camerei. 
��Pereţii pivniţei trebuie să fie din cărămidă masivă, zidite cu mortar de trass şi tencuite cu 

var, deoarece astfel se poate face o bună aerisire a pivniţei. 
��Temperaturile nu trebuie să fie vara mai mari de 12 grade, toamna în jur de 8 grade, iar 

iarna să nu fie sub 4 grade. 
 

Pivniţa pentru activităţi recreative sau camera de lucru 
 Este bine să se evite amplasarea camerelor de locuit şi a celor de lucru în zona pivniţei, 
deoarece o pivniţă nu poate asigura acel climat plăcut, necesar unui confort sănătos. Dacă totuşi se 
foloseşte pivniţa pentru astfel de activităţi, trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: 

��Se înlocuieşte zidăria de beton cu un perete din cărămidă poroasă, gros de ca. 36,5 cm. 
��În podea trebuie montat un sistem de izolare împotriva umezelii. Pentru podea foarte bune 

sunt materialele minerale (care însă se fisurează) sau ştraifuri din bitum sudate. Peste 
acestea se aplică un strat de tencuială. 

��Dacă încăperea este gândită ca spaţiu de lucru sau chiar de locuit, nu se poate renunţa la o 
izolaţie. Pentru aceasta se pot folosi plăci din plută, plăci din fibră de lemn sau chiar din 
PFL. Peste aceasta se aplică pardoseala, care se face din materiale călduroase: plută, 
linoleum, lemn. 

��Nu trebuie uitată scurgerea. Pentru aceasta, astăzi se folosesc ţevi din plastic PVC, care 
conduc apă într-un puţ colector. Pentru a evita formarea noroiului, se înveleşte ţeava în 
plastic. Ca alternativă, se pot folosi ţevi poroase din argilă sau beton înfăşurate în strat 
protector cu inserţie de cocos.  

 
Pivniţă auxiliară 

 De cele mai multe ori pivniţa se foloseşte ca încăpere auxiliară, ca garaj sau ca loc pentru 
spălat. Aici, pretenţiile legate de izolaţie nu sunt atât de mari. Nu se poate renunţa la izolarea 
exterioară cu bitum, de cele mai multe ori (în funcţie de tipul pardoselii) este chiar necesar, să se 
protejeze podeaua de umezeală, aplicând tencuială. La izolaţia pereţilor se poate renunţa şi este 
suficient dacă se aplică un strat de ciment sau mai bine din var. 

 
 
 

Trucuri practice 
 . Când se fac săpăturile, trebuie ţinut seama de faptul că humusul nu se transportă, ci se 
depozitează la locul construcţiei, după care, atunci când e cazul, se foloseşte. 
 . Se preferă fundamentul din ştraifuri în locul plăcilor din oţel-beton armat. Atrageţi atenţia 
arhitectului şi chiar firmei constructoare, deoarece acestea de regulă preferă plăcile de beton. 
 . Renunţaţi, chiar în cazul fundamentului din ştraifuri, la oţel (în afara cazului în care solul se 
află într-o situaţie extremă). 
 . Betonul gata preparat este mai scump decât betonul pe care îl prepară constructorul. Se pot 
economisi ceva bani. 
 . În ce priveşte împământarea, banda pentru împământare nu trebuie să formeze bucle în cazul 
în care se toarnă în fundament. 
 . Ţevile de scurgere se îngroapă în fundamentul care astăzi, în general, se face din material 
plastic (PVC). Din punct de vedere ecologic, argila sau ţevile turnate sunt mai bune şi mai rezistente. 
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 . Pentru scurgere trebuie folosite nu ţevi din PVC, ci ţevi din argilă sau beton. 
 . Zidăria pivniţei poate fi făcută din blocuri de piatră. O mai bună alternativă sunt cărămizile. 
Trebuie evitaţi pereţii din beton. 
 . În pivniţă zidăria se tencuieşte cu var trass, deoarece varul normal nu este rezistent la apă. Şi 
cimentul de Portland este bun. 
 . În cazul izolaţiei împotriva umezelii se preferă tencuiala cu materiale pe bază de carton cu 
bitum şi materiale minerale, în loc de mase adezive. Nu trebuie uitat faptul că produsele menţionate 
oferă protecţie împotriva riscurilor de îmbolnăvire, precum şi o protecţie a mediului înconjurător. 
 . Betonul turnat între plăcile de fundament sunt din beton cu var trass. Nu trebuie folosit nici 
aici oţelul. 
 . O pivniţă se află într-o permanentă umezeală, de aceea trebuie avut grijă să se facă o aerisire 
corectă, pentru a putea dirija umezeala din încăpere în afară. 
 . La construcţia unei pivniţe trebuie făcut un test minuţios pentru a depista existenţa 
radonului. În RFG este valabilă valoarea de 250 Bq, în Suedia se permite numai 75 Bq. În cazul în 
care valoarea este mai mare, etanşeitatea şi aerisirea trebuie analizate cu atenţie. 
 . Explicaţi arhitectului sau firmei constructoare ce fel de materiale doriţi şi de ce. Nu vă lăsaţi 
impresionat de afirmaţia constructorului cum că nu ar avea astfel de materiale. Deseori vi se oferă, din 
comoditate, doar materialele la îndemână.   

 
Pereţii exteriori şi interiori 

 
 Pereţii exteriori 
 Pereţii exteriori au, pe lângă funcţia staticii casei, şi sarcina de a proteja împotriva condiţiilor 
climaterice. Astfel, peretele dinspre nord, unde soarele nu ajunge suficient, trebuie să protejeze 
împotriva frigului, deci trebuie să fie un bun izolator termic. Partea dinspre sud, mai călduroasă, 
trebuie să menţină căldura, în timp ce peretele dinspre vest, cunoscută ca fiind partea ploioasă, trebuie 
să ofere o bună protecţie împotriva ploilor. Dacă o casă s-ar face după astfel de principii, zidăria ar fi 
"neuniformă", ceea ce ar însemna un dezastru din punctul de vedere al tehnicii construcţiilor. De 
aceea, zidăria, nu numai pereţii exteriori, trebuie avut grijă să se construiască dintr-un singur material, 
deoarece altfel apare pericolul vibraţiilor, fisurilor sau a altor modificări ale zidurilor. 
 

Sarcina pereţilor exteriori 
��să protejeze de ploaie; 
��să respingă frigul şi gerul; 
��să acumuleze căldură; 
��să protejeze de vântul puternic; 
��să protejeze de razele prea puternice ale soarelui; 
��să ofere o bună protecţie sonică; 
��să posede o bună capacitate portantă; 
��să protejeze de umezeală 
 
 Într-un cuvânt, trebuie să protejeze de intemperii şi să asigure o bună izolare termică. 
 

Influenţelor intemperiilor 
Soarele, ploaia şi vântul pot solicita un perete exterior, astfel încât acesta să se deterioreze. 

Razele prea puternice ale soarelui cauzează diferenţe puternice de temperatură. Umezeala poate apare 
la un perete exterior din cele mai diferite cauze. Ploaia, în special cea în averse, pune în pericol orice 
zidărie. Prin luarea măsurilor constructive, cum ar fi streaşina acoperişului, pervaze, precum şi 
cofraje, acest lucru poate fi combătut. Tencuiala evită ca umezeala să pătrundă şi mai adânc în zidărie. 
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Umiditatea tot mai mare apărută din pardoseală este oprită cu ajutorul straturilor de tencuială 
din fundaţie. Un soclu de circa 30 de cm deasupra solului împiedică pătrunderea umezelii din exterior 
în zidărie. 

Dacă aerul umed se răceşte încât atinge punctul de rouă, se ajunge la condens. Acest lucru se 
întâmplă când este împiedicată pătrunderea vaporilor de apă prin perete, când peretele nu este perfect 
izolat termic sau când structura construcţiei este greşită. 

La pereţii exteriori se poate alege între: 
��pereţii masivi, dintr-un strat; 
��pereţii din mai multe straturi; 
��pereţii care se compun din ramă şi cofraj 
 

 Pereţii masivi dintr-un strat au avantajul că sunt atât izolatori termici, cât şi acumulatori de 
căldură. În cazul valorilor k de 0,4 - 0,6 W/m2K se preferă pereţii cu mai multe straturi, deoarece sunt 
mai simplu de construit, se deteriorează mai greu (văzut în timp) şi sunt şi mai ieftini. Pereţii exteriori 
foarte buni izolatori termici, aşa cum este cazul clădirilor suedeze unde soarele apare mai puţin, sunt 
făcuţi rar dintr-un singur strat gros de 60 cm, căci din punct de vedere economic problema este mai 
dificilă. La pereţii exteriori dintr-un singur strat se pune problema folosirii lemnului şi a cărămizilor 
din beton uşor. 
 Pereţii din mai multe straturi au avantajul că datorită lor se obţin valori k mai mici. Structura 
stratificată poate folosi proprietăţile unui material de construcţie şi compensează materialele mai puţin 
bune cu un altul. Avantajele apar la partea de susţinere, căci la executarea unei construcţii trebuie o 
grijă deosebită mai ales în ce priveşte  racordurile şi elementele de încălzire termică, altfel valoarea 
teoretic bună a lui k nu poate duce la o economisire a energiei calorice. 
 Construcţia pe bază de schelet din lemn sau cea cu elementele de susţinere din lemn cu 
cărămizi din lut prezintă o serie de proprietăţi bune: perfecta izolare termică şi buna comportare la 
umezeală şi, ceea ce este minunat din punct de vedere ecologic, atât lemnul, cât şi lutul prezintă un 
consum de energie primară foarte scăzut, sunt disponibile şi nu prezintă nici un fel de probleme la 
degrevare. Deoarece construcţia din lemn nu are tradiţie în Luxemburg, o astfel de construcţie pe bază 
de cărămizi din lut şi tencuială exterioară normală ar fi o bună alternativă, deoarece din punct de 
vedere optic nu se deosebeşte de celelalte tipuri de construcţii. 
 
 Izolarea termică - acumularea de căldură 
 Luxemburgul se află situat într-o zonă în care iarna există perioade lungi cu ger şi temperaturi 
negative. Pentru a proteja casa de frig (acoperiş, pereţii, tavanul), aceasta trebuie astfel construită 
încât să fie necesare costuri reduse pentru încălzire. Economia de energie se face nu numai din 
resursele de materii prime, ci şi prin reducerea impurităţilor din aer şi  menţinerea cantităţii de CO2 pe 
planeta noastră. 
 

Consumul de energie - teoretic şi practic - pentru diferite structuri ale peretelui 

Nr. 
cameră Structura peretelui 

 Căldura 
calculată 

k în W/m2K 

Consum energie în % 
 

calculat    măsurat 
1 3,0 cm tencuială exterioară 

36,5 cm cărămidă cu găuri 
1,5 cm tencuială interioară 

0,78 100                    100 

2 camera fără ferestre,  
peretele ca mai sus 0,78 100                      88 

3 2,0 cm tencuială exterioară 
49,0 cm cărămidă cu găuri 
1,5 cm tencuială interioară 

0,46   76                      76     

4 23,0 cm strat izolator 0,16   53                      79 
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24,0 cărămidă cu găuri lungi 
1,5 cm tencuială interioară 

5 10,0 cm  strat izolator 
24,0 cărămidă cu găuri lungi 
1,5 cm tencuială interioară 

0,32   66                      81 

6 11,5 cm strat zidărie 
6,0 cm luft 
24,0 cm cărămidă cu găuri 
1,5 cm tencuială interioară 

0,62   90                      90 

 
 Cine spune �consum scăzut de energie�, vorbeşte automat de o bună protecţie termică. Asta 
înseamnă o bună izolare termică, atât pentru pereţii exteriori, cât şi pentru acoperiş şi tavan. Cum 
practic se obţine un consum scăzut de energie calorică, părerile sunt diferite. Unii afirmă că numai 
izolaţia termică ar reduce pierderile de căldură ale unei clădiri, alţii sunt de părere că izolaţia termică 
(sub formă de materiale de izolaţie) împiedică să se capteze energia solară gratuită, ceea ce se referă 
la pereţii exteriori. În afară de aceasta, valoarea k se supraevaluează. Cu cât mai mică este valoarea k, 
cu atât mai bună este izolarea termică şi mai redus consumul de energie calorică. Criticii teoriei 
valorii k pornesc de la ideea că totuşi consumul de energie calorică nu depinde numai el de valoarea k. 
Ar trebui avuţi în vedere mult mai mulţi factori: poziţia peretelui exterior, razele soarelui, direcţia 
vântului, tipul de încălzire, raportul dintre suprafaţa peretelui exterior şi ferestre, poziţia corpului de 
încălzit, materialul peretelui exterior, tipul şi culoarea tencuielii etc. Respectarea numai a valorii k 
poate duce la surprize neplăcute, căci o izolaţie termică promite numai o valoare k scăzută, chiar dacă 
nu întotdeauna costurile pentru încălzire sunt reduse. Că aceasta este doar o teorie, o dovedesc 
încercările practice. Încercările efectuate la Institutul pentru Fizica Construcţiilor pe bisericile din 
lemn (v. graficul pag. 56) au demonstrat mari abateri între consumul de energie măsurat şi cel teoretic 
pentru pereţii exteriori. Măsurătorile pe mai mulţi ani la construcţiile uşoare şi masive efectuate la 
laboratorul de arhitectură Hummelhof al Universităţii Tehnice Darmstadt au arătat că valorile 
teoretice nu corespund consumului de energie măsurat practic. Pereţii masivi folosesc razele soarelui 
mai bine decât se crede. S-a arătat însă şi că pereţii exteriori bine izolaţi prezintă pierderi reduse de 
căldură şi că tipul de construcţie masivă cunoaşte limite care se referă la pierderile de transmisie. 
 
 
 
 Ce concluzii se pot trage din aceste rezultate? 

1.  Adevărul este că prin luarea unor măsuri privind izolaţia se obţine o bună valoare pentru k 
şi un consum de energie redus. 

2.  Adevărat este şi faptul că un astfel de sistem (15 - 40 cm material izolator) înghite 
cantităţi mari de materii prime, ceea ce atrage după sine o mai mare încărcare a mediului 
ambiant atât la fabricare, cât şi la degrevare. Dacă se folosesc materiale izolatoare 
sintetice (stiropor, spumant pe bază de poliuretan), cresc impurităţile din mediul 
înconjurător. 

3.  Este adevărat că o structură uşoară a peretelui cu foarte mare capacitate de izolare (de 
exemplu construcţie grinzi lemn = căptuşeală exterioară, aerisire, oprire vânt, izolaţie, 
elemente de blocare a vaporilor, căptuşeală interioară) atrage după sine probleme 
constructive. O casă nu se poate face aşa cum se planifică pe hârtie, ci la faţa locului. 

4.  Este totodată adevărat că o construcţie cu izolaţie exterioară sau interioară nu mai 
cunoaşte, total sau parţial, influenţele climei exterioare. Peretele exterior îşi pierde funcţia 
sa de colector pasiv, solar. Căldura se reduce foarte mult în cazul în care interiorul nu este 
prevăzut cu elemente care acumulează căldura (pereţi, pardosele). 

5.  Pentru că modul de construcţie care economiseşte căldură nu interesează numai 
ecologiştii, este clar nevoie de o bază legală. Că Luxemburgul este una din puţinele ţări 
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europene fără valori legal stabilite pentru izolaţie, este de mirare. Construcţiile noi trebuie 
să respecte valorile prestabilite legal pentru izolaţie (= valoarea k stabilită). Deoarece 
consumul de energie calorică se resimte mai ales în pierderile de transmisie (= pierdere 
căldură prin pereţii exteriori, acoperiş, ferestre, uşi şi pardoseală), valorile limită k se 
referă la pierderile de căldură care apar datorită clădirii. Valoarea medie k pentru o casă 
cu o familie este de ca. 0,6 W/m2K. Pentru diferite construcţii rezultă următoarele valori 
k: 

 
 

                                                   Coeficientul maxim al conductibilităţii termice  în W/m2*K 
 împotriva climei exterioare împotriva încăperilor 

neîncălzite 
pereţi exteriori 
ferestre şi uşi 
acoperiş plan sau 
      înclinat 
tavan pivniţă 

0,40 
2,00 

 
0,30 
0,40 

0,50 
3,00 

 
0,40 
0,50 

 
 Economia de energie calorică nu constă în reducerea la întâmplare a valorilor limită pentru 
protejarea căldurii acumulate, ci este influenţată de mulţi factori. Valorile limită de protejare a 
căldurii ar trebui să fie parte componentă a unei valori globale a energiei. Nu numai măsurile de 
izolare a pereţilor exteriori, ai acoperişului sau tavanului influenţează consumul de energie. Premiza 
pentru un consum minim de energie sunt următoarele aspecte: 

��amplasarea clădirii către soare 
��evitarea punţilor de căldură 
��folosirea sticlei protectoare împotriva căldurii 
��puţine ferestre spre partea de nord 
��elemente de izolare 
��amplasarea corectă a încăperilor 
��diferite zone de temperatură în clădire 
��aerisirea controlată cu recuperarea căldurii 
��folosirea, în funcţie de posibilităţi, a energiei solare şi eoliene sau a căldurii pământului 

 Pentru a putea centraliza aceste criterii într-o schemă de interpretare, ar trebui mai întâi ca 
oamenii să fie conştienţi de necesitatea economisirii energiei. S-ar motiva economiile de energie şi s-
ar crea investiţiile pentru construcţii care să poată economisi energie. Într-un astfel de caz ar trebui 
totuşi luaţi în considerare şi alţi parametri, cum ar fi cheltuielile pentru energie în fabricarea 
materialelor de construcţie, utilizarea şi degrevarea lor, acumularea energiei solare, comportarea la 
ardere a anumitor materiale de construcţie etc. 
 
 Cum trebuie făcută izolaţia? 
 În cazul unei izolaţii suplimentare, se face deosebirea între izolaţia exterioară şi cea 
interioară. Din punct de vedere fizic, izolaţia exterioară este cea mai sigură. Şi ea ridică totuşi 
probleme: 

��Izolaţia exterioară reduce captarea razelor solare  şi prelungeşte timpul de uscare al 
pereţilor. Alegând o tencuială greşită (tencuială din răşină sintetică), materiale izolatoare 
(plăci din spumant durificat) se împiedică difuzia vaporilor de apă din interior spre 
exterior. 

��Problema izolaţiei în centrul clădirii ţine de folosirea corectă a materialelor de 
construcţie, deoarece altfel pot apare probleme cu umiditatea. În afară de aceasta, 
distribuţia masei peretelui poate duce la o reducere a efectului de acumulare de căldură. 



C
EN

TRUL DE CONSULTANTA

ECOL OGICĂ GALATI     Traducere şi tehnoredactare:  
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI, Str. Basarabiei nr.2 Galaţi, Galaţi - 6200  
România tel: 499957, fax: 312331, 460827, e-mail:eco@sisnet.ro;  cceg@home.ro; www.cceg.ro 

 

��Izolaţia interioară prezintă multe dezavantaje: Nu se foloseşte capacitatea de acumulare a 
căldurii; rezultă o distribuţie nefavorabilă a temperaturii în interiorul peretelui care 
conduce în cazul unei difuzii a vaporilor de apă la condens şi deci la formarea 
mucegaiului. Nu este posibilă izolarea tavanului. Apar în felul acesta punţi de căldură 
(ferestre, uşi, tavan), deoarece izolaţia nu funcţionează în toată casa. 

 
 Ce este de făcut? 

��Peretele omogen format dintr-un strat ridică cele mai puţine probleme din punct de vedere 
constructiv (nu se formează condens). În felul acesta peretele acumulează căldură, 
reglează umiditatea şi se realizează simplu şi la un preţ bun. 

��În cazul în care zidăria exterioară are o grosime de doar 24 sau 30 de cm, trebuie să se 
prevadă o izolare exterioară. Se pot folosi sau plăci de plută, de cocos sau plăci uşoare din 
lână de lemn (legate cu magnezită), peste care se aplică o tencuială minerală. În locul 
tencuielii se poate folosi şi o căptuşeală din scânduri sau şindrilă. 

 
 Construcţiile din lemn  

O variantă interesantă pentru construcţia masivă din zidărie constă într-o �casă din lemn�. 
Deoarece casa tip bloc nu este la noi tradiţională, există mai multe şanse pentru celelalte construcţii 
din lemn să se dezvolte şi la noi în viitor. Mai ales construcţia cadrului din lemn (încetăţenită în SUA) 
ar putea fi o alternativă pentru construcţia scheletului din beton şi pentru construcţiile masive. 
Avantajele acestui sistem: revenirea la elemente de bază simple, combinaţii statice simple,  precum şi 
prefabricarea industrială. Condiţionată de protejarea împotriva incendiilor, în cazul construcţiei 
cadrului din lemn, tavanul şi pereţii se îmbracă în interiorul casei cu plăci de carton amestecat cu 
ghips. Aspectul interior al încăperii dă impresia unei case construită convenţional. Atracţia specială a 
construcţiei scheletului din lemn, elementele de susţinere vizibile, se pierd la construcţia cu cadru din 
lemn. La toate construcţiile din lemn trebuie atenţie la materialele întrebuinţate. Foarte adesea se 
folosesc substanţe pentru protejarea lemnului, materiale pentru izolare şi plăci de construcţie care sunt 
considerate ca fiind acceptate de ecologişti (v. Testul ecologic al clădirilor, ediţia 6/92). 

 
 
Trucuri practice 

��Înainte de a vă hotărî ce material să folosiţi pentru pereţii exteriori, verificaţi mai întâi 
condiţiile climaterice şi topografice. 

��În cazul unor condiţii climaterice favorabile se recomandă pereţi exteriori masivi, 
monolitici, groşi de 36 cm sau chiar 49 cm. Valoarea k ar trebui să fie de 0,4 - 0,6 
W/m2K. Un perete din cărămidă poroasă, tencuit, gros de 40 cm are o valoare k de circa 
0,5 W/m2K. 

��O structură optimă a peretelui depinde de orientarea pereţilor. La pereţii dinspre nord se 
preferă cărămizi poroase, în timp ce peretele dinspre sud şi sud-vest se fac din cărămizi 
mai grele, cu găuri lungi (densitatea 1.200 kg/m3 - 1.400 kg/m3). 

��Cu o astfel de structură a peretelui (v. graficul de la pag. 62 original) se obţine atât 
izolarea necesară, cât şi acumularea de căldură dorită. O astfel de structură este totodată 
foarte ieftină şi rezolvă multe probleme din punct de vedere al tehnicii construcţiilor. 

��Peretele exterior dintr-un singur strat îndeplineşte toate funcţiile zidăriei: protecţia la 
umiditate, protecţia fonică şi protecţia împotriva incendiilor, solicitarea statică, protecţia 
şi acumularea de căldură. 

��În ţinuturile expuse la ploi în averse se preferă peretele exterior din două straturi, din 
cărămizi monolitice. Acesta oferă o mai bună protecţie împotriva ploii şi a vântului. 
Folosirea pasivă a energiei solare nu mai este posibilă. O posibilă structură ar fi, de 
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exemplu, din interior spre exterior, un perete din cărămidă gros de 24 cm (densitatea 
1.200 - 1.600 kg/m3), plăci din plută groase de 10 cm, strat de aer de 4 - 6 cm,  

��precum şi un strat exterior din cărămizi rezistente la frig. 
��Luarea de măsuri suplimentare pentru izolaţie la pereţii exteriori existenţi trebuie să se 

facă de către specialişti competenţi, căci îmbinările la ferestre, tavan şi acoperiş sunt 
problematice. Gândiţi-vă că primii 4 - 6 centimetri din izolaţie aduc cel mai mare câştig 
de energie. Cu cât se folosesc mai mulţi centimetri de material izolator (10 - 40), cu atât 
mai puţin sunt utili (= economie energie + echilibrare mediu ambiant). Izolarea trebuie 
făcută omogen, încercând să se obţină peste tot (perete, acoperiş, ferestre, tavan, pivniţă) 
aproximativ aceleaşi valori pentru k. 

��Dacă se folosesc materiale izolatoare, trebuie să ne întoarcem la plăcile din plută sau cele 
uşoare din lână de lemn. 

��Evitaţi elementele de blocare a vaporilor în exterior şi interior, neîmpiedicând astfel 
transportul de umiditate şi evitând deteriorarea construcţiei (folosind materiale izolatoare 
difuzabile). Vopselele etanşe la vapori, tencuiala, lacurile, pastele de lipit şi tapetul au 
proprietăţi asemănătoare celor ale elementelor de blocare a vaporilor. 

��Pereţii şi podeaua trebuie să acumuleze căldură. La fel pereţii în dreptul cărora se află 
corpurile de încălzit. Conductibilitatea termică se ridică în cazul cărămizilor pline, de 
exemplu, la 350 W/m3, al cărămizilor poroase şi a lemnului la circa 250 W/m3, în timp ce 
materialele izolatoare pot acumula doar 10 W/m3. 

��În cazul pereţilor exterior stratificaţi, densitatea materialului şi rezistenţa difuziei 
vaporilor trebuie să scadă dinspre interior spre exterior, altfel apare pericolul formării 
condensului în straturile exterioare. Materialele izolatoare umede consumă mai multă 
energie decât economisesc. 

��În cazul în care vă hotărâţi pentru o casă tip bloc din lemn (deşi o astfel de construcţie nu 
este tipică pentru ţinutul nostru), un perete masiv are proprietăţi foarte bune: perfect 
izolator termic, reglează bine umiditatea, foarte încărcat static, şi, în ciuda materialului 
uşor, acumulează căldură 

��Gândiţi-vă că o alegere eronată poate face să crească consumul real de energie până la 40 
%. 

  
 
Pereţii interiori 
 În cazul pereţilor interiori, se deosebesc pereţii de sprijin şi pereţii care nu sunt de sprijin. 
Deosebit de important pentru  pereţii interiori este protecţia fonică. Nu este necesară o capacitate de 
izolare termică ridicată. Ca şi peretele exterior, şi peretele interior poate acumula căldură, poate capta 
umezeala şi apoi să o elimine, poate capta gazele şi mirosurile neplăcute pentru a asigura un bun 
climat în încăpere. 
 Dacă doriţi să obţineţi o mai mare protecţie fonică, este bine să o aveţi de la început, căci abia 
la prima petrecere dată în cinstea aniversării copilului Dvs. veţi fi mulţumit că aveţi un perete mai 
greu, căci cu cât mai greu, cu atât mai bună este protecţia fonică. Acest lucru se obţine cel mai bine cu 
un perete interior masiv. omogen. Este, în mod normal, perete standard, deoarece este simplu de făcut 
şi la un preţ acceptabil. Atât cărămida, cît şi blocul din praf de calcar, cu valori diferite pentru 
densitate, dau bune valori pentru protecţia fonică. Cărămizile cu găuri lungi, de exemplu cu densitatea 
de 1.200 kg/m3 - 1.400 kg/m3, asigură, în cazul unei grosimi de 24 cm, o bună protecţie fonică. Şi în 
cazul pereţilor interiori trebuie ţinut seama de regula de bază şi anume că pereţii exteriori şi interiori 
trebuie făcuţi din acelaşi material de construcţie pentru a evita eventualele fisuri sau deformări. 
 Dacă din motive statice nu se poate folosi peretele interior masiv, se oferă ca alternativă 
peretele stratificat. De cele mai multe ori o bună soluţie este construcţia cu cadru din lemn. Pentru a 
obţine o protecţie fonică optimă, este necesar ca grinzile să fie puse pe ştraifuri de pâslă. Dacă se 
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separă cele două grinzi, se evită transmiterea sunetului care se propagă într-un corp solid (nu se 
folosesc rame metalice). Spaţiul concav dintre muchii se umple cu materiale izolatoare fonice, cum 
sunt plasele de cocos sau plăcile din fibre de lemn (şi aici se renunţă la fibrele minerale şi la plăcile 
din stiropol). Lemnele pot fi îmbrăcate cu plăci de ghips, plăci din fibre de lemn sau plăci din lână de 
lemn. 
 Ceea ce este valabil pentru tencuiala peretelui exterior, este important şi pentru peretele 
interior. O tencuială din var nu permite un mortar moale şi elastic, ci un mortar care reglează 
umiditatea. Este şi dezinfectant, în măsura în care este prevăzut în final cu o tencuială de var. În 
încăperile umede trebuie să se folosească în locul varului alb, un var trass. Însă şi tencuiala din ghips 
sau ghips-var este bună. Elementele higroscopice de construcţie (lemnul, lutul, tencuiala de var, 
plăcile din fibră de lemn, perdelele şi covoarele din fibre naturale) pot compensa încărcăturile de scurt 
timp ale mediului, ca urmare a umidităţii mari a aerului (baie, duş) prin absorbţia apei. Elementele 
higroscopice de construcţie trebuie ca, prin aerisirea încăperilor, să asigure uscarea acestora. 
 
Mortarul şi tencuiala 

Clima sănătoasă în locuinţă o asigură nu numai materialele de construcţie însele, ci şi 
tratamentul aplicat suprafeţelor. Printre acestea se numără tencuiala şi, mai târziu, zugrăvitul sau 
tapetatul. Se înţelege că aceste suprafeţe mari ale încăperilor sunt difuzabile, nu degajă substanţe 
dăunătoare, sunt neutre din punct de vedere electric, reglează umiditatea şi sunt elastice. 

 
Mortarul 
 Mortarul, tencuiala şi zugrăveala sunt amestecuri compuse din nisip (de diferite granulaţii) şi 
un liant. Cei mai importanţi lianţi sunt ghipsul, varul şi cimentul. Aceste componente se amestecă cu 
apă pentru a se obţine mortarul sau materialul care se foloseşte pentru tencuială. Înainte, mortarul, 
tencuiala şi zugrăveala se făceau direct pe şantier. Astăzi, regula este alta: tencuiala şi mortarul 
trebuie prelucrate raţional şi rapid. De aceea, la fabricare se adaugă materiale suplimentare care 
influenţează proprietăţile mortarului şi ale tencuielii: de exemplu, aderenţă pe locuri mai dificile, 
evitarea formării fisurilor, reducerea timpului de întărire. În funcţie de elementul suplimentar, se 
deosebesc: 

��mortar gata preparat: Se face în fabrică şi conţine diferite adaosuri, ca de exemplu agent 
de formare a porilor, element de etanşare, element de îmbunătăţire a aderenţei sau de 
protecţie împotriva gerului. 

��tencuiala din răşină sintetică: conţine până la 25 % răşini sintetice de diferite tipuri, caz în 
care trebuie avut grijă, deoarece elementele chimice de bază ale acestor răşini sintetice 
duc la alergii, afecţiuni ale pielii, cancer, precum şi moleşeală, durere de cap, oboseală şi 
iritarea ochilor. 

��mortar izolant: se fabrică sau din adaosuri anorganice (perlite, argilă expandată) sau 
organice (stiropor) cu var, ghips sau ciment. 

��mortar pentru lipit (mortar aplicat în strat subţire): acesta este mortarul din ciment cu 
materiale sintetice ca adaos sau element de lipire pe bază de răşină sintetică. 

��mortar pentru reparaţii: se face pe bază de ciment, conţine totuşi ca adaosuri răşini 
sintetice. 

 Materialele de adaos care se folosesc mai ales pentru întărirea rapidă şi o prelucrare 
îmbunătăţită, se împart în două grupe: 

a.  adaosuri minerale: acesta este mai ales trass -ul (piatră de tuff măcinată), diatomitul 
(pământ uşor, foarte poros), zgura de furnal, precum şi cenuşa de huilă. Uneori poate 
apare o radioactivitate ridicată. 

b.  Adaosurile organice sunt materiale sintetice sau răşini sintetice, ca de exemplu clorura de 
vinil, acetatul de vinil, stirol sau butani. Multe din aceste materiale provoacă alergii, 
cancer şi iritaţii. 
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 Determinant pentru calitatea mortarului sau a tencuielii este tipul liantului. 
 
 Ghipsul 
 Ghipsul îndeplineşte aproape toate condiţiile unui material de construcţie sănătos. Un avantaj 
deosebit este capacitatea de a capta surplusul de umiditate şi de a-l elimina când este cazul. Acest 
lucru se bazează pe procentul ridicat de pori ai ghipsului, precum şi pe rezistenţa redusă la difuzia 
vaporilor. Structura  ghipsului face să fie un slab conducător de căldură şi de aceea dă o senzaţie de 
căldură, în timp ce betonul sau metalul par mult mai reci. Alte proprietăţi excelente sunt uscarea 
rapidă, cheltuielile de energie foarte reduse la fabricare (numai lutul, nisipul şi lemnul necesită mai 
puţină energie) şi degrevarea care satisface condiţiile impuse de ecologi. 
 În construcţii se face deosebirea între ghipsul natural şi cel industrial. Ghipsul natural este un 
produs al apei de mare, se arde numai la 200oC şi prezintă proprietăţile menţionate mai sus. 
Dimpotrivă, ghipsul industrial se obţine sau în urma proceselor chimice sau în urma desulfurării 
gazelor reziduale din centralele atomice. Deoarece ghipsul natural este o materie primă finală, 
industria a încercat să obţină ghips din produşii reziduali, pentru a acoperi necesarul. Deoarece în 
cazul ghipsului chimic există probleme cu resturi de substanţe toxice (mai ales radioactivitate 
ridicată), poate folosirea ghipsului REA este o cale de a ieşi din dilemă. Radioactivitatea este mai 
redusă decât la ghipsul chimic, iar impurităţile chimice (bioxidul de sulf şi clorurile) pot fi înlăturate 
prin tehnologii adecvate. Ghipsul existent astăzi în construcţie nu este, din păcate, simbolizat 
(marcat). Deci, nu se poate stabili dacă în cazul tencuielii cu ghips sau cu plăci de ghips este vorba de 
ghips REA sau ghips natural. Ar fi de dorit o marcare din partea fabricantului. 
 
 Calcarul 
 Calcarul este, exact ca şi ghipsul natural, un produs natural pur. Ca liant dă un mortar şi o 
tencuială sănătoasă, care acţionează ca dezinfectant şi element de reglare a umidităţii, captează 
substanţele toxice din aer, influenţează pozitiv climatul din încăpere şi măreşte conductibilitatea 
termică (rezistenţă mică la difuzie). O tencuială din calcar îmbunătăţeşte în plus aceste proprietăţi 
pozitive: miroase plăcut, anihilează mirosurile neplăcute, curăţă aerul, este uşor de prelucrat, este 
elastic şi foarte ieftin. 
 Deoarece mortarul de var pur nu este rezistent la acizi şi apă, se amestecă sau cu trass (se 
obţine un liant hidraulic, adică un liant care se întăreşte în aer şi apă) sau se preferă calcar cu un 
conţinut ridicat de silică, argilă şi oxizi de fier care dau un var hidraulic pentru construcţii. 
 Varul hidraulic se foloseşte mai ales pentru tencuiala exterioară şi interioară (în cazul 
solicitării puternice sau a încăperilor umede) şi ca mortar pentru zidărie. Ca tencuială interioară ar fi 
ideal varul mlăştinos (= var ţinut mai mulţi ani în apă), deoarece cu cât mai mult stă varul în apă, cu 
atât mai bună este calitatea lui. Astăzi este mai greu, deoarece rar mai există zidari sau fabricanţi de 
materiale de construcţie care să aibă propria lor groapă de var. Ca alternativă, se oferă var alb cu 
granulaţie foarte fină. 
 
 Cimentul 
  

Simbolizarea cimentului în funcţie de părţile componente 
Simbolul Prescurtarea Componentele 

Ciment Portland (PZ) PZ calcar + lut 
Ciment cu amestec de fier 
Portland 

EPZ 6 - 35 % zgură de furnal; restul până la 100 %, 
ca la PZ 

Ciment de furnal HDZ 36 - 80 % zgură de furnal; restul până la 100 
% ca la PZ 

Ciment trass TrZ 20 - 40 % trass; restul până la 100 % ca la PZ 
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 Deosebirea esenţială dintre ghips, calcar şi ciment constă în procesul de ardere. Cimentul se 
arde la o temperatură atât de ridicată, încât structura cristalină este afectată şi se obţine un nou 
material cu o rezistenţă la presiune mai mare. Cimentul este foarte dur, neelastic şi mai puţin 
higroscopic şi difuzabil decât varul sau ghipsul. 
 Tencuiala din ciment trebuie evitată în interiorul casei şi folosită doar acolo unde solicitarea 
sau umiditatea este mai mare (tencuiala soclurilor, tencuiala exterioară a pivniţei, beton). Există 
diferite cimente, în funcţie de componentele lor (v. tabel). Cimentul de furnal poate fi radioactiv. 
 
Tencuiala 
 Tencuiala înseamnă stratul aplicat peste mortar. Trebuie să aibă o rezistenţă mare. De aceea 
se folosesc îndeosebi tencuiala din ciment. Şi aici se înlocuieşte cimentul cu varul. 
 
Trucuri practice 

��Mortarul şi tencuiala din ciment se folosesc numai la pivniţă (în exterior) şi la pereţii 
exteriori (partea expusă ploilor, tencuiala soclurilor). În rest, se foloseşte mortarul pe bază 
de var. În zona umedă se întrebuinţează var de trass (var hidraulic) sau ciment de Portland 
(PZ), dacă doriţi să evitaţi razele radioactive. 

��În cazul în care folosiţi un mortar izolant, preferaţi un mortar gata preparat cu perlită ca 
adaos în loc de polistirol. 

��În interior se foloseşte ghipsul natural sau calcarul alb foarte fin pentru a obţine un climat 
optim în încăpere. 

��Tencuielile sănătoase (ghips, var) nu se acoperă cu tapet sintetic şi vopsele. Proprietăţile 
pozitive (reglează puritatea aerului din încăpere) se pierd. 

��Evitaţi orice formă de tencuială cu materiale sintetice. Din punctul de vedere al unei 
construcţii sănătoase sunt absolut inutile, de la fabricare până la degrevarea lor fiind 
dăunătoare sănătăţii. 

��Atenţie la biomortar şi la biotencuială. Acestea conţin pe lângă adaosuri minerale şi 
substanţe sintetice. 

��Preferaţi produsele cărora le sunt indicate componentele. Şi în cazul mortarului gata făcut 
adaosurile folosite sunt neclare. 

��Pentru produsele pe bază de ghips cereţi certificatul de provenienţă şi nu vă mulţumiţi cu 
răspunsuri vagi. 

��În cazul în care tencuiala cu var vreţi să o pregătiţi singur, aveţi nevoie de o putină în care 
să stingeţi varul alb. Varul alb, cu granulaţie foarte fină, trebuie stins cu zece ore înainte 
de prelucrare. Stingerea înseamnă amestecarea varului cu apă. Pentru 10 kg de var nestins 
este nevoie de 30 - 35 litri de apă. Se pune varul în putină şi se amestecă bine cu apă. 
Pasta obţinută se lasă o noapte să se liniştească. Se obţine o pastă  care poate fi 
întrebuinţată ca liant pentru o tencuială cu var. Atenţie: În cazul acestui tip de var trebuie 
neapărat să purtaţi ochelari de protecţie, îmbrăcăminte de lucru şi mănuşi, deoarece 
stropii de var atacă pielea. 

��În loc să cumpăraţi mortar gata preparat, pregătiţi-l singur. Cantităţile care se amestecă 
sunt trecute în tabelul de mai jos. 

��Folosiţi mănuşi când lucraţi cu varul sau cimentul. Ambele se comportă agresiv şi atacă 
pielea şi ochii. 

��Renunţaţi la mortarul pentru lipit, mortarul pentru aliere rapidă sau mortarul pentru 
reparaţii. Acestea nu conţin materiale de adaos. La fel de bine puteţi folosi mortarul 
simplu pe bază de var sau ciment. 

��În cazul în care folosiţi ciment, preferaţi cimentul Portland (PZ) în loc de ciment de furnal 
(EPZ). 
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��În cazul ghipsului, asiguraţi-vă că este vorba de ghips natural (la producător). 
 

Grupa de mortar Tencuială var 
(var mlăştinos) 

Tencuială var 
(var cu apă) Var hidraulic Ciment Nisip 

mortar zidărie   1  3 
   2 1 8 
biobeton / tencuială   1  3 
tencuială interioară 1    4 
  1   3 
tencuială interioară  
pentru camere umede 

  1  3 

tencuială exterioară   1  3 
tencuială exterioară 
pivniţă 

  1  3 

tencuială soclu   2 1 8 
 
Tavanul şi podeaua 
 Tavanul nu trebuie să preia şi să distribuie sarcinile, ci să reducă vibraţiile şi zgomotele şi să 
protejeze împotriva pierderilor de căldură şi a umezelii. Astăzi există tavane standard din oţel-beton, 
deoarece se pot folosi în grosimi mici, îndeplinind astfel condiţiile statice. Un tavan din beton este 
rezistent la foc şi sensibil la umezeală. Totuşi, în cele mai multe cazuri,  nu este necesar un tavan din 
oţel beton, deoarece acesta prezintă o serie de dezavantaje: timp de uscare mare, slabă reglare a 
umidităţii, armătura din oţel împiedică radiaţia naturală şi câmpul magnetic. De cele mai multe ori, 
tavanul din beton poate fi înlocuit fără probleme cu un tavan din grinzi de lemn sau cărămizi. 
 
 Tavanul din blocuri concave de cărămidă 
 Reduce în mare măsură atât procentul mare de beton, cît şi pe cel de oţel, deoarece în suporţii 
de oţel-beton se pune cărămidă din argilă, iar deasupra se poate renunţa la stratul de beton. Şi mai 
bine ar fi dacă în locul suporţilor din beton armat s-ar folosi grinzi de lemn. Aici ar trebui explicat mai 
întâi dacă această structură este acceptată de Biroul de Construcţii al Clădirilor, deoarece trebuie 
îndeplinite condiţiile de protejare împotriva incendiilor. Punctul des controversat în construcţie este în 
ce direcţie trebuie îndreptaţi suporţii armaţi. Unii spun că spre nord-sud pentru a nu influenţa câmpul 
magnetic natural al pământului, alţii preferă direcţia est-vest. Se bănuieşte că uniformitatea câmpului 
joacă un rol mai mare decât direcţia. De aceea, trebuie să se renunţe la concentraţiile inutile de oţel-
beton în zona dormitoarelor, atât la tavan, cât şi la pereţi. 
 
 Tavanul din grinzi de lemn 
 Înainte erau ceva obişnuit, astăzi este nevoie de o aprobare specială (mai ales dacă este vorba 
de case pentru mai multe familii), din cauza protecţiei împotriva incendiilor şi a protecţiei fonice. 
Tavanul din grinzi de lemn este pentru casa pentru o familie o alternativă optimă faţă de tavanul din 
oţel-beton. Există două restricţii: Siguranţa împotriva incendiilor este limitată în cazul unui tavan din 
grinzi de lemn, poate fi însă vizibil îmbunătăţită, dacă, de exemplu se aplică în partea de jos plăci de 
heraklith groase de 5 cm. Dacă nu se poate asigura aerisirea, de exemplu în bucătărie, baie, toaletă, 
lemnul din aceste încăperi trebuie protejat. 
 Iar dacă se cere protecţie fonică, atunci un tavan numai din grinzi de lemn este insuficient. 
Situaţia se îmbunătăţeşte printr-o structură corespunzătoare a podelii, îmbunătăţindu-se astfel 
protecţia împotriva vibraţiilor şI a zgomotelor. 
 Dacă veţi construi singur, atât tavanul din cărămidă, cât şi cel din grinzi de lemn se face în 
regie proprie. În cazul tavanului din cărămidă, firma care livrează preia calculele statice şi întocmeşte 
un plan exact care  uşurează executarea construcţiei când vreţi să construiţi singur. Şi tavanul din 
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grinzi de lemn poate fi făcut de un om îndemânatic, dacă are planul cu dimensiunile exacte ale 
grinzilor. 
 Problema principală a tavanului este protecţia fonică insuficientă. În cazul tavanelor masive 
(tavane din beton sau cărămizi), protecţia fonică este îmbunătăţită de o tencuială adecvată. Ca 
materiale izolante sub tencuială  sunt recomandate plasele din fibre de cocos, plăcile din fibră de lemn 
sau plăcile din plută. În cazul tavanelor din grinzi, se poate obţine, printr-o structură adecvată, o foarte 
bună protecţie fonică. 
 Există două posibilităţi: 
 Sunetele transmise prin aer se întâlnesc cel mai des odată cu creşterea greutăţii tavanului. 
Dacă, de exemplu, grinzile nu sunt complet vizibile, se pot pune scânduri cu caneluri şi pene,  
transversal faţă de grinzi şi să se umple spaţiul rămas între grinzi cu un material greu, ca de exemplu 
cărămidă, resturi de piatră de calcar sau o tencuială uscată de var. Se poate folosi pentru umplut şi 
lutul, iar execuţia poate fi în regie proprie. 
 Dacă, conform proiectului, grinzile trebuie să rămână totuşi complet vizibile, atunci se aplică 
peste grinzi un cofraj cu caneluri şI pene, deasupra se pune hârtie de protecţie, iar peste ea un strat de 
balast. Se pot folosi cloţuri de cărămidă sau o tencuială uscată. O tencuială de var umedă are avantajul 
că etanşează bine toate fisurile şi rosturile. Dezavantajul constă în faptul că se poate continua lucrarea 
abia după uscare (mai multe săptămâni). 

O structură elastică combate zgomotele. De aceea, atât podeaua, cât şi sub-tavanul nu se prind 
direct de grindă cu lut sau cuie. Podeaua, indiferent dacă e din ciment sau parchet, nu trebuie prinsă 
direct de grinzi. Este nevoie pentru aceasta de ştraifuri izolatoare de 1 - 2 cm grosime, care se pun 
între bare şi grinzi. 
 Pentru un tavan sănătos se recomandă următoarele materiale de construcţie: 

��grinzile: sau suporţii din lemn cu cărămidă (sistem Hourdi) sau grinzi masive, în nici un 
caz însă suporţi din lut sau alte materiale pe bază de lemn combinat cu răşini sintetice. 

��sub grinzi: scânduri cu caneluri şi pene; plăci din fibre de lemn, plăci sin heraklith; plăci 
din ghips. 

��între grinzi: cărămidă cu cloţuri, cărămidă, lut, resturi de plută 
��deasupra grinzilor: cărămidă cu cloţuri, cărămidă, tencuială din lut sau var, resturi de var, 

plăci din fibre dure. 
 
Trucuri practice 

��Evitaţi, pe cât posibil, tavanele masive din oţel-beton. Începând de la o grosime de numai 
15 cm, oferă o suficientă protecţie fonică şi este un bun acumulator de căldură, totuşi, din 
cauza umidităţii nefavorabile şi a procentului mare de oţel folosit, trebuie să se renunţe la 
el. Totodată, trebuie renunţat şi la tavanul din grinzi de oţel-beton. În locul grinzilor de 
lemn se pot folosi suporţi din oţel-beton, completându-se, ca şi la tavanul din corpuri 
concave de cărămidă, cu cărămizi uşoare din beton de piatră ponce. Avantajul în 
comparaţie cu tavanul din beton masiv este o economie de beton, plus valori mai bune 
pentru izolaţia termică. 

��Deasupra pivniţei, din motive de tehnică a umidităţii, cel mai nimerit este tavanul din 
corpuri concave de cărămidă, deoarece în multe localităţi nu este admis tavanul din grinzi 
de lemn. 

��Tavanul din corpuri concave de cărămidă este potrivit mai ales pentru bucătărie, baie, 
precum şi alte încăperi umede (pivniţa). 

��La etaje, optim este tavanul din grinzi de lemn. Durabilitatea, în cazul unei execuţii 
corecte, este foarte bună, are o mare higroscopicitate, o bună comportare la radiaţii, este 
un bun izolator şi permite o aerisire perfectă. 
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��Lemnul din stejar şi larice oferă o mai bună protecţie împotriva insectelor. Molidul şi 
pinul reprezintă o alternativă favorabilă din punct de vedere al preţului. (v. desen pag. 74 
original) 

��Pericol prezintă capetele grinzilor. Capul grinzii trebuie aşezat pe carton gudronat. La 
ştorţ trebuie să rămână un luft pentru a nu se întrerupe circulaţia aerului. Capetele 
grinzilor nu trebuie să fie zidite pur şi simplu, deoarece există pericolul apariţiei 
condensului. 

��Grinzile din lemn nu trebuie dimensionate la un minim. Supra dimensionarea atrage un 
plus de soliditate. 

��Deschiderile (traveile) nu trebuie să depăşească 5 - 6 m, deoarece altfel trebuie să se evite 
suporţii din lut şi alte construcţii speciale. 

��În funcţie de distanţa dintre grinzi, la fiecare a 3-a până la a 5-a grindă trebuie pusă o 
ancoră între grindă şi zid pentru a fi suficient de solid. 

��Structura unui acoperiş din grinzi de lemn trebuie să cunoască o execuţie foarte corectă 
pentru a se obţine o protecţie fonică optimă. Evitaţi spaţiile concave (= spaţii de 
rezonanţă). Acest lucru se obţine cel mai bine folosind materiale de umplutură, cum ar fi 
resturile de plută, cloţuri de cărămidă sau de var. Podelele şi tavanele nu trebuie prinse 
direct de pereţi, deoarece tencuiala atrage după sine vibraţiile. Grinzile se pot pune pe 
ştraifuri de plută pentru a se obţine o bună comportare la oscilaţii. 

��Dacă se doreşte o bună izolare termică, atunci cele mai potrivite sunt plăcile din fibre de 
lemn, plăcile din plută şi plăci de cocos. Lutul amestecat cu paie şi hârtia reciclată sunt o 
alternativă mai bună. 

��Lemnul şi tavanul din grinzi de cărămidă necesită cheltuieli mai mari de planificare şi 
prelucrare. 

��În interiorul casei se renunţă la protejarea chimică a lemnului. Deoarece în interiorul casei 
umiditatea este foarte redusă, iar grinzile, în mod normal, sunt descoperite (deschise) pe 
trei părţi, este inutil un tratament împotriva ciupercii sau a insectelor. În cazul grinzilor 
care sunt căptuşite, insectele dăunătoare au mai puţine şanse de supravieţuire, deoarece 
pot pătrunde greu, iar din cauza uscăciunii nu pot supravieţui. 

  
Trebuie să se ţină seama de două aspecte: 

 Capetele grinzilor trebuie protejate împotriva umezelii (cu ajutorul cartonului gudronat şi a 
circulaţiei aerului), iar în încăperile umede structura trebuie astfel realizată, încât lemnele respective 
să se poată usca. 

��Dacă grinzile din lemn trebuie tratate chimic, atunci hotărâţi-vă pentru sărurile de bor. (v. 
desen pag. 75 original) 

 În cele ce urmează sunt prezentate câteva modele de tavane (pag.76 şi 77 original). Există 
multe alte variante, la fel de bune şi uşor de realizat. 
 
Podelele 
 În decursul unei zile, cel mai des venim în contact cu podeaua. De aceea, pe lângă criteriile de 
�plăcut, frumos şi sănătos�, un rol important îl joacă şi noţiuni cum sunt elasticitatea, comportarea 
termică, vibraţiile şi comportarea electrostatică.  Multe fenomene negative, ca de exemplu alergiile, 
crampele sau răcelile, se datorează unei suprafeţe reci a podelii. Cele mai importante materiale pentru 
podele sunt:  

��piatra 
��lemnul 
��textilele 
��materialele sintetice 
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��linoleumul 
��pluta 

 Piatra oferă avantajul rezistenţei la deformare, este rezistentă la apă şi frecare, au o durată de 
viaţă lungă şi acumulează bine căldura. Este foarte potrivită pentru cazul în care se folosesc elemenţi 
de încălzire montaţi în pardoseală, deoarece căldura se dirijează optim. Sunt recomandate şi în cazul 
alergiilor, căci nu prezintă o încărcătură electrostatică. Dezavantajos este faptul că ţine rece la 
picioare şi nu prezintă elasticitate atunci �când calci pe ea�. Se foloseşte mai ales când aţi optat pentru 
un tavan din beton sau din cărămidă masivă. Nu este potrivită dacă tavanul este din grinzi de lemn. 
 În cazul pietrei naturale, trebuie să se prefere piatra de calcar (marmura, travertin, jura sau 
dolomita). Şistul şi granitul sunt pietre eruptive, care pot prezenta o radioactivitate ridicată. Totuşi 
trebuie să se renunţe la pietrele naturale în locuinţe, deoarece "ţin rece la picioare" şi nu sunt elastice. 
Se pot folosi pentru intrări, holuri, trepte, grădini de iarnă sau terase. 
 Plăcile de ceramică sunt un amestec de cuarţ, caolină, feldspat şi argilă. Ocazional se 
foloseşte şi şlamul roşu (radioactivitate ridicată), un produs secundar obţinut la fabricarea 
aluminiului. Plăcile glazurate se obţin la 1200oC, când capătă o glazură transparentă, datorită argilei 
colorată de către oxizii metalici. Flisele glazurate sunt mai sensibile decât cele neglazurate, de aceea 
se folosesc mai mult în baie. 

O excepţie în cazul fliselor o reprezintă flisa italiană Cotto. Ce are această flisă în plus?  
Datorită compoziţiei ei chimice, flisele Cotto au temperaturi de ardere mai scăzute, sunt mai poroase 
şi deci mai permeabile la vapori. Au o mai bună capacitate de absorbţie, de unde şi impresia de 
căldură. De aceea, flisele Cotto pot fi folosite şi pe suprafeţe mai mari. Numai pentru încăperile cu 
umiditate ridicată (baie) aceste flise nu sunt adecvate, din cauza caracterului lor absorbant. 
 Flisele Cotto (vă recomandăm să vi le pună un specialist, deoarece necesită o tehnică de 
montare şi un tratament al suprafeţei care nu se compară cu cel al fliselor normale) nu sunt uşor de 
întreţinut. Câţiva fulgi de săpun în puţină apă şi şters cu o cârpă înmuiată în această soluţie este 
suficient pentru o întreţinere curentă, însă în cazul în care sunt foarte murdare ,este necesar un 
tratament intens: curăţire, spălare şi şlefuire. Cotto asigură o suprafaţă bună calitativ şi ecologic, are o 
bună comportare la căldură, asigură un climat pozitiv în încăpere şi creează o atmosferă plăcută, 
caldă. 
 În afara fliselor din argilă, se de secole folosesc podelele din lemn. Trebuie să fiu ceva mai 
exact aici, deoarece , după părerea mea, nu sunt tocmai potrivite pentru locuinţe. Se deosebesc: 
scânduri de lemn, parchet şi pavaj de lemn 
 
 Scândurile de lemn  
 Podeaua din scânduri de lemn este foarte potrivită pentru toate încăperile de locuit şi de lucru. 
Sunt mai puţin potrivite pentru încăperile umede. Podelele din scânduri se fac mai ales din lemn de 
conifere   molid, brad, pin, etc). Se poate însă folosi şi stejarul, paltinul, frasinul, cireşul sau castanul, 
în funcţie de preferinţă: un lemn mai dur sau mai moale. Scândurile din lemn pot fi folosite numai la 
tavanele masive (tavanele din cărămidă) sau la tavanele din grinzi de lemn. În mod normal, se folosesc 
scânduri date la rindea pe o parte (de la 22 mm) cu caneluri şi pene. Se strâng cu şuruburi sau cuie. 
Modalitatea clasică este aplicarea scândurilor pe o construcţie din lemn în care se introduc materiale 
izolante pentru a se obţine o  mai bună izolare termică şi pentru a creşte protecţia fonică.  
 
 Parchetul 
 Podelele cu parchet se pot folosi în toată zona locuibilă din casă. Se folosesc cu 
preponderenţă lemnele dure: paltin, stejar, frasin sau lemne tropicale, cum sunt mahonul, missandra. 
În comerţ parchetul  se găseşte sub formă de plăcuţe, dintr-un lemn tare, sub formă de parchet mozaic 
(se  face un mozaic din lamele grose de 8 mm) şi parchetul finisat (parchet industrial din plăci presate 
şi lamele din lemn, gata şlefuite). Problematic este materialul portant (formaldehida, isocianaţii!), 
precum şi modul de aplicare. 
 
 Pavajul din lemn 
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 Se compune din ştorţuri de lemn de 6 - 8 cm grosime (stejar, paltin, larice), care trebuie 
aplicate pe o suprafaţă masivă (beton sau cărămidă). Avantajul unui pavaj de lemn constă în faptul că 
este foarte durabil şi poate fi des raşchetat. 
 
 Tratamentul aplicat podelelor din lemn 
 Există două procedee, şi anume lăcuirea şi impregnarea cu ceară. Înainte de a folosi una sau 
cealaltă metodă, trebuie raşchetat de mai multe ori. 
 Lăcuirea trebuie făcută numai dacă podeaua este foarte solicitată. Deoarece, datorită structurii 
sale poroase, lemnul este permeabil la vaporii de apă şi se foloseşte pentru reglarea umidităţii din 
încăpere, nu are sens să fie lăcuit. În afară de aceasta, o astfel de podea se încarcă electrostatic şi, dacă 
nu e vorba de un lac din răşină naturală, degajă vapori toxici. Dacă totuşi doriţi să lăcuiţi parchetul, 
trebuie să folosiţi lacuri din răşini naturale sau lacuri acril fabricate pe bază de apă. 
 Cea mai potrivită este totuşi o impregnare cu ulei de răşini naturale şi ceară de albine. Rezultă 
astfel un amestec din firnis de ulei de in de 50 %, cu ulei terpentin balsam, folosit pentru o impregnare 
în profunzime. Dat apoi cu ceară de albine, podeaua din lemn capătă o suprafaţă frumoasă şi o 
durabilitate pe care lustruirea nu i-o poate da. Foarte bună este ceara Carnauba amestecată cu ceară de 
albine, deoarece ceara Carnauba (frunze ale unui palmier brazilian) este mai dură decât ceara de 
albine. Ca alternativă se oferă un tratament cu ulei dur (= ulei de in fiert). 
 
 Curăţirea 
 Podelele din lemn se curăţă foarte bine. Este uneori suficient să se aspire de praf. Dacă vreţi 
să le ştergeţi cu apă, evitaţi să folosiţi prea multă apă. Se refac cu ceara doar porţiunile care impun 
acest lucru. 
 
 Este lemnul pardoseala ideală? 
 Ca materie primă biologică naturală, lemnul este şi astăzi optim. Numai dacă se prelucrează 
sau se foloseşte greşit este o alegere proastă. Pentru a fi siguri de o calitate a podelei din lemn, trebuie 
menţionate încă o dată avantajele pe care le prezintă: 

��Are o conductibilitate termică redusă. Cercetările au arătat că în cazul atingerii cu piciorul 
a unei podele din ciment are loc o răcire de mai mult de 10o C; în cazul unei podele din 
lemn doar 2o C; 

��Are o mare capacitate de difuzare a vaporilor; 
��Are o bună capacitate de resorbţie şi absorbţie şi contribuie astfel la un excelent climat în 

încăpere; 
��Podelele din lemn sunt greu inflamabile. În caz de incendiu, podelele din lemn degajă rar 

gaze toxice, iar asta dacă nu sunt acoperite sau lipite cu lacuri chimice sau cu materiale 
sintetice; 

��Are un bun efect izolator. În felul acesta se obţine o reducere a pericolului unui accident 
electric, iar pe de altă parte se obţine o suficientă conductibilitate pentru a împiedica 
încărcarea electrostatică; 

��Nu vă obosiţi prea mult cu întreţinerea podelelor din lemn; 
��Strălucirea sa naturală şi multitudinea formelor şi tipurilor permit o configuraţie variabilă 

şi omogenă a încăperii; 
��O podea din lemn este şi astăzi o soluţie optimă pentru raportul randament - preţ. 

 
 Inserţiile de textile 
 Inserţiile din textile (podele gen covoraşe) oferă o căldură deosebită încăperii, precum şi o 
bună izolare fonică. Părţile negative constau în încărcarea electrostatică ridicată (în special la 
inserţiile sintetice), eulanizarea pentru a acţiona preventiv împotriva bacteriilor, gazificarea 
emolienţilor, formaldehidei şi a altor reziduuri chimice (din nou în cazul fibrelor sintetice). 
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 De recomandat sunt inserţiile care se fac din materiale vegetale sau animale, premiza fiind că 
ele nu sunt impregnate cu fungicide. La fibrele vegetale, mai ales covoarele din cocos şi sisal au o 
rezistenţă foarte mare şi sunt potrivite pentru tot spaţiul de locuit. Sisalul are dezavantajul 
sensibilităţii la petele de grăsime, lâna nu are rezistenţă mare la frecare şi este potrivită numai pentru 
camerele de dormit. Şi covoarele din paie prezintă o rezistenţă scăzută la frecare. 
 În cazul fibrelor animale se prelucrează mai ales lâna de oaie şi de capră. În măsura în care nu 
sunt impregnate cu substanţe chimice, nu degajă substanţe otrăvitoare, nu au radioactivitate, au o 
foarte redusă încărcare statică şi sunt rezistente la frecare. 
 La toate inserţiile textile trebuie avut grijă ca stratul protector de pe dos să fie din material 
natural (latex natural sau ţesătură de iută) şi nu latex sintetic sau spumant compact. O serie de covoare 
din fibre naturale (cocos, lână) nu au pe dos nici un fel de strat protector. 
 Inserţiile sintetice (nylon, perlon, dralon, trevira sau diolen) nu degajă substanţe toxice, nu au 
radioactivitate, au totuşi o mare încărcătură electrostatică şi nu sunt nici higroscopice. În afară de 
aceasta, sunt acoperite pe dos cu spumant sintetic sau cauciuc sintetic. Aceste podele se pun, de 
regulă, cu pastă de lipit pe bază de răşini sintetice care au un procent ridicat de solvent şi degajă gaze 
toxice. În cazul spumantului sintetic este vorba de un emolient poliuretanic care poate duce la alergii, 
iritaţii ale căilor respiratorii şi ale ochilor. Cauciucul sintetic se compune dintr-un amestec de stirol-
butani-latex care este dăunător sănătăţii. 
 
 Inserţiile din material sintetic 
 Este vorba de cele mai multe ori de inserţii PVC care se compun până la 55 % din emolienţi şi 
solvenţi. Inserţiile PVC se încarcă foarte puternic electrostatic. Producerea de PVC, la fel ca toate 
celelalte inserţii din material sintetic, încarcă foarte mult atmosfera cu substanţe toxice. În caz de 
incendiu se degajă numeroase gaze toxice. Din punct de vedere ecologic şi al prevenirii bolilor, astfel 
de inserţii nu se recomandă, deoarece PVC -ul este dăunător sănătăţii şi mediului înconjurător, atât la 
fabricare şi utilizare, cât şi la degrevare. 
 
 Linoleumul 
 Linoleumul este o inserţie pentru podele obţinută artificial din materii prime naturale (ulei de 
cânepă, răşină naturală, făină de lemn, coloranţi naturali, ţesătură de iută). Avantajele sale constau în 
rezistenţa ridicată la frecare, o bună difuzie a vaporilor, în caz de incendiu nu degajă gaze toxice, are 
o bună comportare la vibraţii, bune posibilităţi de curăţire, fabricat 100 % din materii prime naturale, 
precum şi comportarea sa antistatică. 
 Datorită rezistenţei sale foarte ridicate la uzură, este potrivit pentru aproape toate încăperile. 
Este uşor de întreţinut: se aspiră de praf şi se şterge cu o cârpă umezită. Din punct de vedere ecologic 
este o inserţie ideală. Singurul dezavantaj: în comparaţie cu lemnul şi covoarele naturale, linoleumul 
ţine relativ rece la picioare. În afară de aceasta nu se poate pune în încăperile umede (baie). 
Linoleumul se lipeşte, iar pentru această operaţie există paste de lipit biologice. 
 
 Pluta 
 Pluta este un produs pur natural, care se obţine din coajă de stejar. Este elastică, etanşă la apă, 
atenuează zgomotele şi este un bun izolant termic. Nu se potriveşte însă la o podea cu elemenţi de 
căldură încorporaţi. Fixarea se face cu o pastă biologică pentru lipit plută. Tratarea suprafeţei se face 
ca la lemn. Inserţiile de plută sunt universal folosite (datorită faptului că ţine cald la picioare se 
foloseşte mai ales pentru camera de joacă a copiilor şi pentru dormitoarele copiilor, camerele în care 
lucraţi, bucătărie). Întreţinerea este foarte uşoară: Se poate sau aspira de praf sau şterge cu o cârpă 
uşor umezită în apă. Din păcate, pluta se  găseşte numai în zona Mării Mediterane.  Căile de transport 
sunt deci lungi şi limitează stocurile. Nu se poate vorbi totuşi de o monocultură, deoarece stejarul de 
plută este un copac dintr-o zonă cu o vegetaţie specifică. O reîmpădurire a ţărilor mediteraniene cu 
stejari ar fi mare ajutor, căci ar reduce fenomenele ca eroziune, transformarea în stepă, deficitul de 
apă şi incendii ale pădurilor. 
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Trucuri practice 

��Se preferă grupa pietrelor de calcar; 
��Sunt necesare construcţii masive pentru tavane (beton sau cărămidă); 
��Trebuie să se renunţe la paste de lipit pe bază de solvenţi sau răşini sintetice; 
��Să se confirme de către fabricant că flisele nu sunt radioactive; 
��Dacă se poate, preferaţi procedeul cu straturi groase (piatră de trass) în loc de straturi 

subţiri. Pastele de lipit se îmbunătăţesc cu fondanţi pe bază de materiale sintetice. Pietrele 
naturale şi plăcile de format mare pot fi aplicate şi pe pat de mortar gros. 

 
 Lemnul 

��În cazul scândurilor de lemn, se folosesc cele care prezintă pe partea posterioară şliţuri 
frezate, făcând astfel posibilă �prelucrarea lemnului�; 

��Se folosesc lemne indigene; 
��La aplicarea pe tavan din grinzi de lemn trebuie o atenţie deosebită ca materialul să fie 

suficient pentru a se obţine protecţia fonică dorită. De aceea, grinzile de lemn se aplică pe 
cele de separare (pâslă),  pentru a evita transmiterea  zgomotelor. Podeaua nu trebuie 
neapărat prinsă cu şuruburi sau cuie de grinzi; 

��În cazul parchetului gata pregătit, lăcuit din fabrică, preferaţi-l pe cel lăcuit cu un lac pe 
bază de apă; 

��Dacă doriţi să trataţi singur parchetul, alegeţi un parchet nelăcuit. 
��La aplicare, aveţi grijă ca podeaua şi pereţii ce o înconjoară să fie uscaţi şi temperatura să 

nu fie sub 15oC; 
��Dacă şuruburile sau cuiele din scânduri se văd, folosiţi şuruburi şi cuie zincate, deoarece 

altfel se ajunge la apariţia petelor negre, inestetice în urma curăţirii cu apă; 
��Se preferă scânduri înguste (8 - 10 cm), pentru a împiedica o deformare timpurie; 
��În funcţie de posibilităţi, se folosesc scânduri lungi pentru a nu apare rosturi frontale 

suplimentare; 
��Scândurile sau parchetul nu trebuie să atingă peretele (se păstrează o distanţă de 1 cm), 

deoarece se ajunge la o transmitere a zgomotelor şi nu mai este posibilă prelucrarea 
lemnului ca urmare a modificărilor de căldură şi umiditate; 

��În cazul podelelor din lemn, trebuie să se renunţe la lacuri şi glazuri sintetice, deoarece 
acestea degajă substanţe toxice nu numai la fabricare, ci şi la utilizare, usucă aerul şi 
afectează sănătatea locuitorilor. În afară de aceasta, rezistenţa la difuzie a lacurilor este de 
până la 7 ori mai mare decât a lemnului brut. Higroscopicitatea se reduce la lacurile 
sintetice până la 90 %. Preferaţi glazurile naturale, uleiurile sau ceara. Lacurile sintetice 
sunt la început mai uşor de întreţinut, din păcate însă, sensibile la zgârieturi şi locurile 
solicitate la presiuni. Apoi, din când în când, este necesară o reînnoire, caz în care toată 
podeaua trebuie raşchetată. Tratamentul cel mai blând ce poate fi aplicat suprafeţei este 
ceruirea, urmată de uleiere şi lăcuire; 

��Evitaţi parchetul gata pregătit, cu plăci care conţin formaldehidă ca placă-suport. 
��Scândurile şi parchetul din plăcuţe lungi sunt, de regulă mai scumpe decât parchetul 

normal; 
��Pentru pardoseli, este mai bun un lemn mai dur, ca de exemplu stejar. În cazul molidului 

şi a pinului, apar repede julituri şi zgârieturi, deoarece aceste lemne sunt prea moi; 
��Dacă se foloseşte un lemn dur, trebuie să vă gândiţi că, în comparaţie cu molidul sau 

pinul, acesta se pune mai greu, ceea ce necesită o muncă mai meticuloasă; 
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��La raşchetarea unei podele din lemn trebuie neapărat avut grijă să vă protejaţi căile 
respiratorii, în special în cazul lemnului de stejar şi paltin, deoarece acesta (conform listei 
MAX germane) este cancerigen. 

 
 Podelele din materiale textile 
 Covoarele sunt locul preferat de adăpostire al bacililor şi bacteriilor. Într-un gram de praf din 
casă există până la 10.000 larve. Deoarece aspirarea normală a prafului nu ajută prea mult, praful nu 
se înlătură complet. Sunt necesare aspiratoare cu filtre de apă. În cazul fibrelor sintetice, problema 
este aceeaşi. Şi aici se pune problema substanţelor sintetice toxice, în special la PVC; 

��Preferaţi fibrele naturale. Evitaţi covoarele sintetice din poliamide, poliacrili, poliesteri şi 
polipropilen; 

��Preferaţi pastele de lipit fără solvenţi şi fără formaldehide sau mai bine pastele de lipit 
biologice pe bază de răşină naturală (aceste paste de lipit conţin solvenţi mai puţin toxici, 
totuşi trebuie atenţie ca, atunci când se prelucrează, să se facă o bună aerisire); 

��Metoda optimă, însă şi cea mai scumpă, este cea de fixare a unei astfel de podele pe un 
suport (pâslă naturală) cu cuie, putându-se astfel ulterior scoate fără probleme; 

��Covoarele din fibră naturală, pentru că se dilată şi se comprimă mai puţin, sunt fixate cu 
benzi adezive; 

��Un mod de fixare simplu şi absolut ecologic este aşezarea covorului fără a mai fi fixat cu 
adezivi, lucru care se poate face în cazul covoarelor grele, din fibre naturale; 

��Preferaţi, dacă este posibil, covoarele fără strat protector pe partea posterioară (pe dos). 
Sunt de-a dreptul scumpe; 

��Şi covoarele din fibre naturale pot fi tratate (protecţie împotriva moliilor, substanţe 
împotriva murdăriei). Întrebaţi când cumpăraţi! 

  
 Podeaua din material sintetic                 

��Nu confundaţi linoleumul din materiale naturale cu cele din materiale sintetice. Cele două 
tipuri de linoleum au aspecte exterioare asemănătoare; 

��Gândiţi-vă că inserţiile sintetice, cum sunt inserţiile de PVC, cauciuc sintetic şi covoarele 
din fibre sintetice,  se fabrică din materii prime toxice şi dăunătoare sănătăţii. 

 
 Linoleumul           

��Fixaţi linoleumul pe o suprafaţă absolut uscată şi netedă; 
��Preferaţi un adeziv pe bază de răşini naturale sau adezivi care nu conţin solvenţi şi 

formaldehide; 
��Pentru curăţire este suficientă apa călduţă amestecată cu fulgi de săpun neutru; 
��Aveţi grijă când cumpăraţi linoleumul să conţină 100 % linoleum, căci există şi 

sortimente care sunt amestecate cu răşini sintetice; 
��Înainte de aplicare, se lasă linoleumul să ajungă la temperatura camerei; 
��Preferaţi linoleumul brut, netratat. 

 
 Pluta                       

��Atenţie la plăcile de plută amestecate cu răşini sintetice şi acoperite cu PVC. Mai bine 
renunţaţi la ele; 

��Ca adezivi, se folosesc aceiaşi ca la linoleum; 
��Pluta se poate aşeza după propria imaginaţie. Lăsaţi plăcile de plută în încăpere câteva 

zile înainte de a le monta, pentru a le aduce la aceeaşi temperatură şi umiditate; 
��Ca şi linoleumul, trebuie să se aplice pe o suprafaţă netedă şi tare; 
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��O podea din plută se grunduieşte şi se ceruieşte ca şi cea din lemn. Un astfel de tratament 
conferă plutei proprietăţi naturale şi pozitive; 

��Se curăţă fără probleme cu apă călduţă şi săpun, iar ceara îi oferă o nouă strălucire. 
 
 Adezivii 

��Pentru lipirea inserţiilor de podea (lemn, textile, linoleum, plută şi ceramică) se folosesc 
mai ales adezivi fără solvenţi, adezivi de reacţie, adezivi de dispersie, adezivi de contact, 
benzi de lipit şi adezivi pentru construcţii; 

��Adezivii care conţin solvenţi au, mai ales, solvenţi toxici (până la 70 %), precum şi răşini 
sintetice sau naturale. Printre solvenţi se numără toluolul, butanolul, xylolul şi metanolul. 
Inspirarea acestor substanţe toxice poate cauza dureri de cap, moleşeală, vomă, iritaţii, 
ameţeală şi oboseală. Printre solvenţii care ridică mai puţine probleme se numără 
etanolul, uleiul de eucalipt sau uleiul de lămâi care sunt conţinuţi în adezivii din răşini 
naturale. Drept conservant se foloseşte mai ales formaldehida; 

��Adezivii de dispersie, fabricaţi pe bază de răşini naturale sau sintetice, conţin îndeosebi 
apă şi cantităţi reduse de alcool. Drept conservant conţin mai ales formaldehidă. Sunt 
potriviţi pentru hârtie, lemn, linoleum şi covoare; 

��Adezivii de reacţie se întăresc printr-o reacţie chimică a componentelor lor. Este cazul 
mai ales al poliuretanului şi răşinii epoxi care conţin  substanţe toxice sau degajă 
substanţe toxice; 

��Benzile de lipit se compun dintr-un material portant (hârtie, folie) şi o masă adezivă 
(cauciuc natural sau răşină sintetică); 

��Adezivii de contact sunt un amestec din răşini sintetice şi cauciuc sintetic care se 
descompun cu ajutorul solvenţilor. Se folosesc mai ales pentru podele din PVC, linoleum, 
plută şi parchet; 

��Adezivii pentru construcţii se folosesc pentru fixarea fliselor sau a plăcilor din ceramică, 
utilizând procedeul patului subţire. Aceste mortare adezive conţin o întreagă serie de 
fondanţi sintetici pentru a li se îmbunătăţi proprietăţile; 

��Adezivii pentru tapet se compun cu preponderenţă din celuloză pe bază de metil şi un 
întăritor. Nu ridică probleme în măsura în care nu sunt amestecate cu substanţe sintetice 
sau anihilatori pentru apariţia ciupercilor (mai ales pentru tapetele grele din material 
sintetic). 

 
Trucuri practice 

��Când puneţi flise, preferaţi un pat dintr-un strat gros de mortar, dacă flisele permit acest 
lucru. Mortarul-adeziv poate fi înlocuit cu mortarul din piatră de var sau ciment. 

��Când se lucrează cu adezivi care conţin solvenţi (dacă trebuie să-i folosiţi neapărat), 
atenţie la aerisire. Este mai bine să purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie. Resturile se 
aruncă în containerele speciale; 

��Nu lăsaţi adezivii la îndemâna copiilor; 
��Aveţi grijă ca solventul să nu fie o substanţă inflamatorie; 
��Dacă se poate, folosiţi adezivi pe bază de răşini naturale sau cel puţin adezivi de 

dispersie. Aveţi totodată grijă să nu conţină nici solvenţi, nici formaldehidă.  
  
Acoperişul 
 Acoperişul este partea casei cea mai expusă la intemperii. Un acoperiş trebuie să protejeze de 
zăpadă, ploaie, arşiţă, frig şi zgomot. În afară de aceasta, trebuie să fie perfect adaptat casei. 
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 Înainte, casele nu se construiau cu mansarde. Abia în ultimii 25 de ani s-a început construirea 
unor astfel de spaţii de locuit, deoarece, din motive de costuri, fiecare metru pătrat trebuie folosit sau, 
dacă vreţi, pentru că este "mai şic" să locuieşti sub acoperiş. 
 Totuşi această modă a atras după sine o serie de probleme, care înainte nu existau. Înainte, la 
construirea tradiţională a acoperişului, grosimea acestuia era foarte mică (înainte nu prea exista 
izolaţie) şi o mansardă relativ bine aerisită era un garant al faptului că primele deteriorări se localizau 
la acoperiş, iar în al doilea rând, o bună aerisire însemna o uscare rapidă în caz că exista umiditate. În 
afară de aceasta, temperaturile ridicate în timpul verii şi temperaturile foarte scăzute iarna dădeau 
şarpantei o anumită protecţie a lemnului, deoarece umiditatea aerului rămânea permanent scăzută şi 
vara lemnul se înfierbânta atât de tare, încât insectele dăunătoare nu aveau nici o şansă de 
supravieţuire. 
 Astăzi, economiile de energie impun măsuri drastice privind izolarea, caz în care se reduce 
efectul-tampon al mansardei, aerisirea se reduce şi ea, iar pagubele apar ceva mai târziu. La răcire, 
această umiditate condensează, iar aceasta se întâmplă de cele mai multe ori la partea rece a izolaţiei 
termice. Umiditatea izolaţiei acoperişului reduce considerabil capacitatea de izolare. Materialele 
izolatoare naturale, cum sunt pluta, cocosul, celuloza sau plăcile din fibră de lemn, au avantajul că pot 
capta umiditatea şi se reduce foarte puţin capacitatea lor de izolare acustică. Materialele izolatoare 
sintetice, cum sunt fibrele minerale, stiroporul sau materialele spumante, se comportă altfel. 
 Astăzi se mai foloseşte structura clasică de acoperiş, de cele mai multe ori din cofraj de lemn 
pe căpriori, deasupra hârtie bituminată sau o folie de material sintetic, apoi şipci şi pe acestea 
acoperişul. Dezavantajul acestei structuri clasice constă în izolarea defectuoasă. Dacă se izolează între 
căpriori, trebuie aerisit cofrajul sau nu trebuie să mai apară vapori în partea interioară, dacă se vrea să 
se evite condensul, deoarece hârtia bituminată este etanşă la vapori. Pe lângă aceasta, există problema 
etanşeităţii la vânt. De aceea, este necesar să se lucreze cât mai corect. Se pun încă multe întrebări 
despre calitatea ecologică şi biologică a materialelor, căci elementele de blocare a vaporilor şi foliile 
vin în contradicţie cu difuzia vaporilor şi higroscopicitatea. 
 În principiu, se deosebesc acoperişurile friguroase şi cele călduroase. Acoperişul rece are, la 
fel ca peretele exterior din două straturi, între învelişul acoperişului (cărămidă, şist) şi izolaţia termică 
o fantă de aer, condensul putându-se astfel usca. Acoperişul cald are mai multe straturi fără aerisire. 
 Dacă nu se construieşte cu mansardă, atunci este suficient să se acopere podul casei cu un 
strat izolator (plăci din fibră de lemn, plăci de plută sau celuloză sau perlită). Cu o astfel de 
construcţie simplă, podul casei oferă o bună zonă-tampon, o bună aerisire şi, deci, o durabilitate mare 
fără deteriorări însemnate. 
 Dacă vă hotărâţi totuşi pentru construirea unei mansarde, atunci imediat sub învelişul 
acoperişului este nevoie de o izolare destul de scumpă. În funcţie de dorinţă, elementele de izolare se 
pot pune între sau deasupra căpriorilor. 
 Materialul izolator se pune cât mai etanş, pentru a se evita pierderile de căldură. În afară de 
aceasta trebuie să se aibă în vedere că între izolaţie şi acoperiş trebuie să existe un spaţiu de aerisire 
de aproximativ 6 cm.  Ca material izolant se folosesc: plăcile de plută, plăcile de lână de lemn, 
resturile de plută sau isofloc (fulgi de celuloză) Se recomandă: plăci din spumă tare, plăci de stiropol, 
pâslă de sticlă sau minerală, acoperită pe o parte cu aluminiu. 
 Pentru partea dinspre interior se aleg: plăci din carton ghipsat, scânduri, plăci uşoare din lână 
de lemn cu tencuială şi apoi tapet sau plăci din fibră de lemn. 
 

 
Izolaţia sub căpriori 

 Acest tip de izolaţie se alege numai când căpriorii nu sunt prea înalţi, pentru a se obţine o 
izolaţie acustică completă. Dezavantajul constă în aceea că dimensiunea interioară se reduce. Pe lângă 
aceasta, izolaţia termică se află pe partea călduroasă, ceea ce este nefavorabil, deoarece aerul cald din 
încăpere poate condensa în izolaţia termică. De aceea, materialele pentru izolaţia termică uzuale 
(fibrele minerale) se acoperă cu aluminiu. Structura şi materialele pentru izolaţie se aleg la fel ca la 
izolaţia dintre căpriori. 
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Izolaţia termică deasupra căpriorilor 

 În acest caz elementele de izolare se pun în exteior, pe învelişul acoperişului. Aici se impune 
o lucrare rapidă, precisă, deoarece acoperişul nu este protejat împotriva ploii şi vântului. Avantajele 
acestei metode de izolare sunt simple: rezultă un strat izolator complet. Protecţia împotriva căldurii 
creşte, iar  în spaţiul interior al acoperişului rămân căpriorii şi cofrajul de lemn, ceea ce dă un efect 
plăcut pentru locuitorii casei. Acest tip de izolaţie este posibil doar la începutul construirii casei, în 
timp ce primele două variante pot fi folosite atât la începutul construirii casei, cât şi în cazul unei case 
deja ridicate. Acoperirea pe partea interioară are loc sau cu scânduri sau cu plăci heraklith, care apoi 
se tencuiesc. În final, este bine să se folosească o placă din fibre de lemn bituminată pentru o bună 
etanşare la vânt şi umiditate. Izolaţia de deasupra acoperişului reduce numeroasele racorduri necesare 
căpriorilor şi garantează o valoare k constantă. Se obţin totodată valori bune pentru protecţia fonică şI 
acumularea de căldură. Costurile sunt mult mai mari decât la celelalte două metode de izolare. 
 
Trucuri practice 

��Dacă acoperişul se face cu streaşină sau nu, asta este problemă de gust. Oricum, un 
acoperiş cu streaşină asigură protecţia la intemperii a pereţilor exteriori, uşilor şi 
ferestrelor. Pentru încăperi se asigură vara o protecţie împotriva razelor prea fierbinţi ale 
soarelui. 

��La structura acoperişului se preferă sistemele difuzabile la care se garantează un bun 
climat în încăpere. 

��Elementele de blocare a vaporilor (cartonul, foliile sintetice) sunt dăunătoare mediului 
ambiant nu numai la fabricare, ci trebuie tratate şi când se aruncă (degrevare). Aceste 
materiale au o etanşeitate ridicată, care poate duce la creşterea substanţelor toxice în aerul 
din încăpere. 

��Materialele naturale (celuloza, cocosul, plăcile din lână de lemn, plăcile din fibră de lemn, 
plăcile din resturi de cocos şi din argilă expandată) trebuie să întrunească toate calităţile 
impuse de izolaţie. Deşi materialele sintetice pentru izolaţie (polistirolul, poliuretanul) 
sunt vizibil mai ieftine în comparaţie cu acestea, trebuie să se renunţe la ele. Riscul care 
apare de la aceste materiale izolatoare nu este foarte mare la montarea deasupra 
căpriorilor, adică nu sunt neapărat dăunătoare sănătăţii, fabricarea şi degrevarea de ele 
sunt însă foarte grave pentru mediul înconjurător. 

��Problema fibrelor foarte fine este deja cunoscută. În măsura în care problema fibrelor 
foarte fine nu se rezolvă mulţumitor, trebuie să se renunţe la lâna minerală în interiorul 
încăperilor. 

��Trebuie făcut în aşa fel încât, datorită materialelor izolante sintetice, să nu se reducă 
difuzia şi să nu se ecraneze sau să se modifice radiaţia cosmico-terestră. Deşi cercetările 
microundelor se află la început, importanţa şi eficienţa biologică nu trebuie subestimată, 
căci viaţa a apărut sub radiaţia microundelor şi existenţial depinde de ea. Aşa, de 
exemplu, combinaţii de acoperiş din cărămidă şi cofraj din hârtie gudronată sau folii de 
PVC au dus la o reducere a radiaţiei de 80 - 90 %. 

 
 Materialele pentru acoperire  
 La alegerea materialului de acoperire se pune întrebarea: îndeplineşte materialul cerinţele 
construcţiei biologice? 
 Cel mai frecvent şi mai folosit material pentru acoperire sunt cărămizile din argilă care există 
în multe forme şi variante. Ele au, la fel ca şi cărămida pentru zidărie, proprietăţi excelente, ca de 
exemplu, o bună izolare termică şi o bună acumulare de căldură. Sunt difuzabile, transparente etc. Se 
mai pune problema acoperirii cu şist, şindrile din lemn şi cu paie. 
 Se recomandă: 
 - cărămizile din beton care au aceleaşi dezavantaje ca şi betonul; 
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 - şindrilele bituminoase: material etanş la vapori, ieftin, care nu corespunde nici criteriilor 
ecologice, nici celor biologice; 
 - plăcile ondulate: se fabrică adeseori dintr-un amestec de azbest şi ciment; 
 - tabla: aici trebuie evitată acoperirea cu aluminiu. 
 Importantă este şi forma acoperişului şi modul cum se armonizează cu restul casei.  
 Aşadar, la noi în Luxemburg, acoperişurile s-au acoperit şi se acoperă cu şist natural. 
Deoarece şistul obţinut din minele Marteling este scump, cele mai multe firme constructoare se opresc 
la şistul spaniol. Revenind la tradiţie, acoperişurile se fac din şist sau din cărămidă. Sigur, depinde 
atât de gustul proprietarului casei, câr şi de stilul de lucru al arhitectului. Cu toate că nu au devenit o 
tradiţie, acoperişurile din şindrilă şi paie sunt totuşi o alternativă ecologică. 
 Şindrilele din lemn se fac din larice, pin sau lemn roşu de cedru. Sunt etanşe la apă, uşor de 
întreţinut şi au o viabilitate ridicată. 
 În cazul acoperişului din paie, se foloseşte stuful şi paiele de secară, în mănunchiuri groase de 
30 - 40 cm şi lungi de 1 - 1,5 m. Un acoperiş din paie prezintă o bună izolare termică, o bună 
penetrare a vaporilor şi, din păcate, un preţ "mândru". Iar în afară de aceasta, este necesară şi o 
asigurare destul de costisitoare de protecţie împotriva incendiilor. 
 În ce priveşte canalizarea, astăzi se folosesc burlane pentru ploaie din zinc, cupru sau, datorită 
preţului redus, din PVC -ul tare. Un constructor cu orientări ecologice renunţă la sistemul PVC. În 
cazul în care se hotărăşte pentru cupru (acesta are o viabilitate mai mare decât zincul), trebuie să se 
gândească şi la preţul ridicat al acestuia. 
 
 Acoperişul din iarbă 
 Un acoperiş cu iarbă este un element suplimentar al construcţiei ecologice. Aici trebuie spuse 
câteva cuvinte despre  avantaje şi dezavantaje. 
 
 Avantaje: 
 - În oraşe opreşte arşiţa verii; 
 - Apa de ploaie este captată, curăţată şi evaporată lent; 
 - Aerul este mai curat, deoarece filtrează impurităţile; 
 - Insectele, păsările şi plantele au un loc al lor; 
 - În interiorul casei clima este plăcută; 
 - Se măreşte protecţia împotriva zgomotelor. 
 Totodată, un astfel de acoperiş reduce oscilaţiile mari de temperatură. 
 Un astfel de acoperiş se face numai de către un specialist, deoarece tehnica trebuie bine 
stăpânită. 
 
 Dezavantaje: 
 - Un acoperiş verde înseamnă costuri mai mari; 
 - Nu contribuie la izolarea termică a unei case. Dacă se doreşte o protecţie termică ridicată, 
trebuie să se izoleze suplimentar din interior; 
 - Acoperişurile "verzi" de astăzi se fac exclusiv cu folie sintetică (se foloseşte îndeosebi 
PVC). Din punct de vedere ecologic, aceste acoperişuri se fac în oraşe şi în zone industriale. Nu s-a 
ajuns încă la o concluzie dacă se poate recomanda şI la ţară sau nu. 
  v. desen pag. 96 original 
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Ferestrele şi uşile 
 Ferestrele 
 Ferestrele reprezintă legătura între interior şi exterior. Ele protejează interiorul de influenţele 
exteriorului şi ale mediului înconjurător şi asigură lumina şi aerisirea naturală în casă , fiind în acelaşi 
timp şi un element arhitectonic. 
 
 Generalităţi 
 In ceea ce priveşte fabricarea , ferestrele costă dublu în comparaţie cu zidăria şi atenuează 
mult mai puţin căldura şi zgomotul. Dacă un perete din cărămidă gros de 36,5 cm obţine uşor o 
valoare k de 0,6 W/m2K , sticla reuşeşte să obţină doar o valoare de 3 W/m2K. Când se face planul 
casei şi se aleg materialele trebuie avute în vedere următoarele puncte : 
 - Mărimea ferestrei nu trebuie să depăşească o treime din mărimea camerei  
 - Pentru ca pierderile de căldură să fie cât mai mici posibil , procentul de geamuri la o clădire 
trebuie să fie cuprins între 10 şi 20 % 
 Acest lucru nu este valabil , fireşte , pentru peretele dinspre sud, când energia solară trebuie 
folosită pasiv. Cu cât mai mare este vitrificarea (de exemplu valoarea k = 0,7) , cu atât mai mare poate 
fi suprafaţa ferestrei la faţada dinspre sud ;  
 - Mărimea ferestrei trebuie totuşi astfel calculată, încât în cameră să fie suficientă lumină , 
chiar când luminozitatea în exterior este redusă ; 
 - Este important tipul de sticlă ; sticla normală izolatoare reduce intensitatea luminii cu 20 % , 
sticla de protecţie împotriva căldurii cu 25 până la 35 %. Când alegeţi sticla, trebuie să ţineţi seama de 
acest lucru ; 
 - Omul este fiul soarelui. De aceea se impune să se orienteze casa spre soare. Din experienţă 
se ştie că lumina te face să te bucuri de viaţă , pe când întunericul acţionează deprimant şi obositor 
asupra omului. De aceea , în măsura în care este posibil , intrarea garajului , intrarea principală şi 
clădirile auxiliare trebuie îndreptate spre nord , iar aici să existe cât mai puţine ferestre posibil , în 
timp ce camerele să aibă cât mai multe ferestre şi să fie îndreptate spre sud ; 
 - Deoarece se ştie că lumina ultravioletă acţionează biologic asupra omului (formarea 
vitaminei D , reglează creşterea , intensifică respiraţia şi alimentarea cu oxigen , omoară bacteriile ...) 
, este interesant de ştiut că sticla normală lasă să pătrundă numai până la 3 % din razele ultraviolete în 
casă , sticla de cuarţ , dimpotrivă până la 92 %. De aceea, unele ferestre dinspre partea de sud trebuie 
echipate cu geamuri prin care să pătrundă razele UV. Sunt mai scumpe şi nu orice fabricant de sticlă 
le poate oferi. Trebuie avut în vedere că, în timp, obiectele aflate în spatele unor astfel de ferestre 
îngălbenesc ; 
 - Dacă se doreşte să existe cât mai puţin zgomot , trebuie folosite ferestre duble. 
 - Aşa numita sticlă pentru protejarea împotriva căldurii asigură o valoare k de 1,3 W/m2K. 
Aceasta, datorită inserţiei şi a stratului subţire de argint de 0.0001 mm pe partea interioară a geamului. 
Acest strat reflectă căldura din cameră. Ferestrele k-super considerate neutre trebuie să dea impresia 
că , atunci când priveşti prin ea , culorile nu se modifică. Nu este chiar aşa. Este falsificat atât spectrul 
luminii , cât şi , parţial , lumina ultravioletă. Este şi cazul unei sticle izolatoare normale , dar într-o 
mai mică măsură. Cine , deci , stă la locul lui de muncă zi de zi , timp de opt ore , în spatele 
geamurilor protectoare expus luminii solare , acela trebuie să ocolească acasă , din cauza razelor 
ultraviolete care acţionează biologic , geamurile neacoperite triple. Ferestrele orientate spre sud pot 
avea şi geam din sticlă izolatoare normală , deoarece acestea prezintă o mai mare penetrare a razelor 
decât geamurile de protecţie împotriva căldurii. Ferestrele îndreptate spre sud recuperează mai multă 
energie solară decât căldura degajată în exterior. Un geam care protejează împotriva căldurii se 
amortizează după aproximativ 12 - 15 ani. Geamurile noi triple de izolare ating o valoare de 0,7 
W/m2K , ceea ce corespunde unui perete de cărămidă gros de 35,5 cm. 
 - Montarea ferestrelor se face astăzi în mod normal cu ajutorul unei spume speciale (spumă pe 
bază de poliuretan). Aceasta conţine atât formaldehidă  , izocianat toxic, cât şi gaze cunoscute ca 
"ucigaşi" ai ozonului (FCKW). Rosturile dintre perete şi fereastră pot fi astupate sau cu lână de cocos 
sau cu talaş (lână de lemn) , iar ferestrele sunt fixate cu ajutorul pinioanelor. Cine nu poate sau nu 
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vrea să renunţe la spumă , trebuie să aibă în vedere o bună aerisire , să poarte mănuşi şi o mască de 
protecţie. Există şi spume care renunţă la gazele FCKW şi care se aplică prin simpla apăsare cu mâna. 

Se înţelege de la sine că în cazul bilanţului energiei nu se ia în considerare numai fereastra, 
deoarece reducerea pierderilor de căldură se poate datora şi jaluzelelor şi obloanelor. Oricum, 
jaluzelele trebuie astfel realizate şi izolate, încât energia câştigată datorită lor să nu se piardă din nou. 
De aceea, se izolează cu plăci de plută sau plăci din lână de lemn. Obloanele păstrează căldura dacă se 
prind de cadrul ferestrei fără găuri. 

 
 Construcţii şi materiale 
 Ferestrele de astăzi nu mai sunt, în comparaţie cu cele de până acum, tot atât de frumoase, 
însă sunt mai compacte şi oferă o mai mare protecţie la căldură şI zgomote. O fereastră simplă 
protejează greu împotriva zgomotelor, mai ales când casa se află în zone cu circulaţie intensă. Dar nici 
ferestrele duble standard cu vitrificare izolatoare nu asigură o protecţie optimă împotriva vibraţiilor. 
Dacă totuşi doriţi o astfel de protecţie, se oferă ca soluţie ferestrele tip vechi, cu sticlă izolatoare 
exterioară, iar în interior sticlă simplă. Cu cât mai mare este geamul, cu atât mai bună este protecţia 
împotriva zgomotelor. 
 Secole la rând, lemnul a fost singurul material din care se făceau ferestrele. Abia în ultimii 20 
de ani ferestrele s-au făcut şi din alte materiale, cum este oţelul, aluminiul şi materialele sintetice. 
Aceste materiale de construcţie nu sunt însă acceptate din punct de vedere ecologic. 
 Ferestrele din aluminiu sunt respinse din cauza, pe de o parte a consumului ridicat de energie 
la fabricare (de circa 100 de ori mai mult decât în cazul unei ferestre din lemn), iar pe de altă parte, 
din cauza absolutei etanşeităţi care poate duce, în cazul unei suprafeţe reci, la formarea condensului. 
Nici în cazul ferestrelor din material sintetic situaţia nu este mai bună. Materia primă din care se fac 
este petrolul. Există ferestre sau din PVC sau din poliuretan. PVC -ul reprezintă atât la fabricare, cât 
şi la degrevare un pericol pentru mediul înconjurător. Ca dezavantaje se poate vorbi despre formarea 
condensului, rezistenţa redusă a vopselii şi absenţa unei rezistenţe la zgârieturi. 
 Ferestrele din aluminiu şi materiale sintetice, datorită impermeabilităţii absolute a aerului, 
sunt înlocuite cu ferestrele moderne din lemn. Acestea au şi ele anumite neetanşeităţi. Lemnul  oferă 
întotdeauna un anumit schimb de aer, căci o alimentare suficientă cu aer proaspăt trebuie să aibă loc. 
Astfel, pe oră, aerul trebuie primenit de 2 - 3 ori. Acest lucru ar fi posibil foarte uşor în cazul 
ferestrelor din lemn vechi, neetanşe. Vara nu este nici o problemă să reuşeşti să îndeplineşti aceste 
condiţii cu ferestrele deschise. Totuşi, cine aeriseşte iarna de 3 ori într-o oră? Pe când, lăsând geamul 
uşor crăpat şi având ferestre din lemn, asemenea unei instalaţii de climatizare, permanent în încăpere 
intră puţin aer proaspăt. Prin dilatarea şi contractarea lemnului există fante mai mult sau mai puţin 
mari prin care poate pătrunde aerul proaspăt. Ferestrele din aluminiu sau PVC de astăzi, precum şi 
zidăria din beton şi uşile acoperite cu material sintetic nu lasă camerele �să respire�, astfel încât este 
necesară o instalaţie de climatizare care nu este chiar cea mai bună soluţie. 
 
Uşile  
 Uşile, la fel ca şi ferestrele, îndeplinesc funcţii importante în casă: ele reprezintă legătura 
optimă între exterior şi interior, asigură aerisirea şi constituie un element structural al casei. În timp ce 
înainte uşile se făceau din lemn masiv, astăzi se găsesc �de gata�, de cele mai multe ori din material 
sintetic, aluminiu sau plăci din resturi de lemn presat. 
 Ca şi în cazul ferestrelor, din motive ecologice şi de sănătate, trebuie să se renunţe la uşile din 
materiale sintetice (mai ales cele din PVC, mai scumpe decât cele din poliuretan). Uşile din aluminiu 
prezintă un bilanţ slab al energiei, sunt reci şi ridică problema formării condensului în zona ramelor. 
 Este de preferat lemnul masiv şi nu plăcile prefabricate furniruite. Uşile pot fi făcute din lemn 
de pin sau molid (cel mai bine ar fi din scânduri cu caneluri şi pene, groase de 30 mm), deoarece costă 
o treime din costul celor gata făcute. Şi ramele uşilor trebuie să fie din lemn, în cazul încăperilor 
auxiliare, cum este pivniţa sau debaraua, pervazele se pot face din oţel, deoarece sunt foarte durabile 
şi ieftine. Uşile din lemn masiv au, în comparaţie cu uşile furniruite, avantajul că reglează clima din 
încăpere şi nu sunt tratate cu lacuri sintetice. 
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 Bine este să se folosească sticla, deoarece adeseori poate înlocui o fereastră. Izolaţia termică a 
unei sticle speciale nu este mai proastă decât a unei construcţii masive, normale din lemn. 
 
 Mase şi benzi pentru etanşare  
 Se folosesc pentru a etanşa rosturile, fisurile, pentru a evita �curentul� la ferestre şi uşi şi 
pentru a da un aspect mai plăcut încăperilor (sticlă, ceramică, lemn). În comerţ există mase de 
etanşare pe bază de silicon, polisulfide, poliuretan şi poliacrili. Toate conţin un liant, întăritor, 
fungicide, emolienţi şi solvenţi. Mai ales materialele pentru etanşare care au două componente pot 
declanşa reacţii alergice şi pot duce la iritarea pielii. De preferat sunt masele de etanşare pe bază de 
cauciuc natural, fără solvenţi. Nu sunt rezistente la intemperii şi au nevoie de mult timp pentru 
întărire. Trebuie folosite numai în interior. În exterior se preferă mase pe bază de cauciuc siliconic 
fără solvenţi. 
 Adeseori masele de etanşare au şi primer (substanţă pentru îmbunătăţirea aderenţei). Acestea 
au un conţinut ridicat de solvenţi şi conţin în plus şi isocianat toxic. Se poate renunţa la primer, 
deoarece masele de etanşare siliconice conţin adesea primer. 
 Benzile de etanşare se compun mai ales din materiale sintetice toxice pentru mediul ambiant 
şi trebuie evitate, căci construcţia actuală a uşilor şi ferestrelor este suficient de etanşă, încât este mai 
bine să existe rosturi pentru a se garanta un schimb de aer necesar vieţii, iar în felul acesta nu există 
nici umiditate, nici substanţe toxice. 
  
Tratarea suprafeţelor 

 
 Protecţia lemnului 
 Dacă ne referim la materialele de construcţie luate în ansamblu, lemnul face excepţie. În afara 
avantajelor estetice, trebuie luate în calcul o multitudine de observaţii biologico-ecologice: 

��capacitatea ridicată de difuzie (asigură un schimb permanent de gaze şi aer) 
��higroscopicitatea ridicată (umiditatea lemnului este în echilibru cu umiditatea încăperii) 
��buna capacitate de adsorbţie (de exemplu, o căptuşeală triplă a tavanului de patru metri 

poate reduce în decurs de trei ore o concentraţie de formaldehidă de 1,2 ppm (= fumul de 
la 25 ţigări)  la 0,1 ppm) 

��radiaţie radioactivă redusă 
��buna izolare termică 
��buna elasticitate (mai ales în cazul podelelor) 
��căldura ridicată a suprafeţei 
��penetrarea radiaţiilor cosmico-terestre 
��încărcătura electrostatică redusă 
��mirosul plăcut 
��probleme reduse legate de mediul ambiant, deoarece în urma degrevării se reciclează bine 
��posibilităţi nelimitate de construcţie 
��viabilitate ridicată. 

 Dacă vreţi să vă bucuraţi din plin de proprietăţile lemnului, atunci nu trebuie să îl trataţi cu 
lacuri, glazuri şi răşini sintetice. 
 Protecţia lemnului începe cu folosirea tipurilor de lemn natural, rezistent - nu trebuie să uităm 
că există şi alternativa lemnului tratat chimic. Acesta se foloseşte acolo unde riscul deteriorării este 
deosebit mare (băncile, stâlpii din balcoane, leagănele, etc). Printre lemnele rezistente se numără 
(atâta vreme cât lemnele tropicale nu ajung la noi regulat, controlat şi progresiv conform unui plan 
sistematic, este mai bine să ne orientăm către cel indigen): pin, larice, nuc, castan, stejar, salcâm. 
 La ce pot fi folosite diferitele tipuri de lemn: 

��molid, pin, larice: grinzi, uşi şi lemn, podele, căptuşeli, mobilier 
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��stejar: parchet, mobilier, scări, uşi, ferestre 
��paltin: parchet, mobilier, scări 
��ulm: parchet, mobilier 
��salcâm: garduri, ferestre (foarte bun pentru partea exterioară) 
��lemn de conifere americane (Douglasie, Pitch-Pine, Red Pine): podele, scări, uşi, ferestre 
��cedar roşu canadian: foarte bun pentru partea exterioară. 

 
 Protecţia pasivă a lemnului 
 Cea mai bună, ieftină şi ecologică protecţie a lemnului este protecţia constructivă a lemnului, 
în ciuda tuturor încercărilor industriei chimice de a dovedi contrarul şi de a propaga ideea elementului 
sintetic de protecţie a lemnului. Succesul lor constă în modul de utilizare şi efectul de protecţie foarte 
simplu, mai ales la lemnul întrebuinţat în partea exterioară. Totuşi, dezavantajele pentru om şi animal 
sunt mari. Măsurile constructive luate acţionează mai ales împotriva apariţiei ciupercii şi a 
mucegaiului, deoarece acestea apar la o umiditate a lemnului de mai mare durată de peste 20 %. Deci, 
umiditatea lemnului trebuie ţinută cât mai scăzută posibil. Măsurile de protecţie constructive sunt: 

��Când se construieşte, lemnul trebuie fie uscat, deoarece toamna târziu sau iarna există 
pericolul apariţiei ciupercii. 

��O streaşină suficient de mare a acoperişului înseamnă o bună protecţie la intemperii 
pentru faţade şi balcoane. (v. primul desen pag.106 original) 

��Şarpanta acoperişului trebuie să fie în permanenţă uscată şi aerisită (mai ales în cazul 
acoperişurilor închise) 

��Ferestrele trebuie înzidite şi nu prinse de faţadă. (v. al doilea desen pag.106 original) 
��Se foloseşte lemn rezistent. 
��Grinzile de lemn care se înzidesc în exterior trebuie fixate pe hârtie gudronată prin care 

nu penetrează apa şi să fie bine aerisite. 
��Grinzile de lemn de sub podelele încăperilor umede, cum sunt bucătăria şi baia, trebuie 

protejate de umiditate cu flise, iar în partea de dedesubt cu folie PE. 
��În încăperile umede (baia) construcţiile din lemn trebuie bine protejate. Trebuie atenţie, 

deoarece se poate forma condens. 
 

Distanţele în cm pentru 
                                                                                          Perete              Podea                Acoperiş 

în cazul unui volum redus  de umiditate 2 - 3 3 3 
în cazul unui volum mare de umiditate 4 - 6 4 - 8 4 - 8 
în încăperile umede 5 - 6 9 - 12 9 - 12 

 
��Lemnul din aer liber nu trebuie să vină niciodată în contact direct cu solul (gardurile, 

obloanele balconului). Se folosesc plăci din oţel sau bare plate din fier, turnate în beton. 
(v. desen pag.107 original) 

��Ştorţul se protejează întotdeauna de umezeală sau printr-o teşitură, astfel încât apa să 
poată picura, sau punând o tablă. 

 
 Protejarea activă a lemnului 
 Pentru o mai bună orientare trebuie să se facă deosebirea între protejarea lemnului şi 
tratamentul suprafeţei. În cazul folosirii agenţilor de protejare a lemnului, trebuie reţinut că lemnul 
trebuie protejat împotriva deteriorărilor animale şi vegetale. În cazul tratamentului suprafeţei se 
folosesc agenţi, cum sunt lacurile, glazurile, uleiurile şi ceara pentru a înfrumuseţa lemnul şi a-l 
proteja de efectele exterioare. 
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 Protejarea lemnului a fost şi este puternic influenţată de industria chimică, deoarece un 
constructor sau un arhitect rar omite să impregneze lemnul construcţiilor (şarpanta acoperişului, 
tavanul, ferestrele, uşile şi scările) cu un agent de protecţie. O �impregnare totală� este inutilă, 
deoarece construcţii cum sunt bisericile vechi de 800 de ani din Scandinavia demonstrează foarte bine 
că lemnul se poate păstra în timp şi fără agenţi de protejare. Prin natura sa, lemnul este un material de 
construcţie sănătos, care nu trebuie impregnat, atâta timp cât se foloseşte corect. 
 În casele de astăzi (cu încălzire centrală, fundament de beton, pivniţă uscată şi acoperiş plat) 
se întrevăd greu posibilităţi de extindere a deteriorării lemnului. Camerele încălzite central coboară 
umiditatea lemnului sub 10 %, iar insectele au nevoie însă de cel puţin 10 % pentru a supravieţui, iar 
ciupercilor le trebuie  chiar de 20 % umiditate a lemnului. De aceea, o deteriorare a lemnului în 
construcţiile noi apare extrem de rar. Cât de redusă este eficienţa agentului de protejare a lemnului în 
interior, rezultă din faptul că, atât în lemnul impregnat, cât şi în cel neimpregnat, apar ciuperci şi 
insecte dăunătoare. Agentul folosit nu oferă o protecţie 100 %, deoarece, de regulă,  adâncimea de 
penetrare este prea redusă, iar cele mai multe zone afectate nu se mai tratează, deoarece au apărut de 
prea mult timp. (v. desen pag. 108 original) 
 Adeseori în preajma noastră există diverse insecte şi gândaci de lemn (carii). Trebuie ştiut 
faptul că sunt gândaci, ca aşa numita carie de casă, care nu se găseşte în lemnul vechi. El preferă 
şarpanta din lemn de conifere uscat (în special pin). Insectele care iubesc lemnul (viespea lemnului şi 
gândacul de alburn) preferă lemnul de molid bolnav sau proaspăt tăiat. În lemnul uscat se găsesc doar 
carii (larvele se dezvoltă în timp de 2 ani). Gândacii de mobilă preferă lemnul gata prelucrat, nu poate 
însă trăi la sub 10 % umiditatea lemnului. 
 
 Cum se poate stabili dacă există carii? 

��Verificaţi dacă sunt gândaci, mai ales în miezul verii. 
��Stabilirea existenţei cariilor după mirosul lemnului 
��Astuparea găurilor cu chit de lemn 
��Marginile gri ale găurilor din lemn indică existenţa cariilor 

 
 Dăunătoarele vegetale ale lemnului 
 Ciupercile care atacă lemnul au nevoie pentru a trăi de o umiditate minimă de doar 20 %. 
Aceasta se întâmplă relativ rar în cazul unei construcţii noi (umiditate normală: 6 - 12 %). Valorile 
mai ridicate ale umidităţii pot apare numai ca urmare a unor defecte de construcţie sau deteriorări ale 
construcţiei.  
 Cele mai frecvente ciuperci sunt mânătarca, ciuperca de mucegai şi ciuperca cu lamele. 

Mai ales ciupercile de mucegai apar în construcţiile noi moderne, deoarece nu cresc numai pe 
lemnul umed, ci şi pe tapet, vopsea, materiale sintetice şi covoare. Umezeala construcţiei noi şi 
condensul care nu pot difuza datorită tencuielii prea etanşe şi a căptuşelilor, sunt un suport ideal 
pentru ciuperca de mucegai. Există peste 250.000 tipuri, totuşi unele sunt dăunătoare sănătăţii, 
deoarece degajă mico-toxine otrăvitoare. Problematice sunt şi instalaţiile de climatizare moderne, în 
care ciupercile de mucegai se pot instala perfect şi face ca sporii şi gazele lor să se răspândească în 
încăperi. 

 
Ce se poate face? 
Înainte de a intra în panică şi de a apela la �distrugătorii chimici�, trebuie să se stabilească 

dacă dăunătorii sunt încă activi. Se presară praf de lemn sau, mai bine, substanţe sintetice de protecţie 
a lemnului, se lasă să pătrundă în găurile formate şi se astupă cu ceară. Dacă sunt atacate suprafeţe 
mai mari (şarpanta, mai ales la construcţiile vechi) trebuie să se aplice procedeul aerului fierbinte. 
Pentru aceasta, se tratează camerele respective cu aer fierbinte, până când temperatura interioară a 
lemnului ajunge la 55o, astfel încât dăunătoarele nu mai au nici o şansă de supravieţuire. 

Această metodă este absolut ne-toxică şi ajută lemnului atacat de ciuperci. În cazul 
ciupercilor, cea mai importantă măsură luată constă în a coborî umiditatea prea ridicată a lemnului, 
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adică a se corecta defectul de construcţie sau deteriorările acesteia. Adeseori porţiunile de lemn 
atacate trebuie înlocuite. 

 
Ce elemente de protecţie a lemnului există pentru  
a impregna preventiv lemnul?  
Să repetăm încă o dată: Cea mai bună protecţie a lemnului constă în montarea lemnului uscat. 

Trebuie evitate defectele de construcţie care s-au descris în capitolul �Protecţia pasivă a lemnului�. 
În cazul elementelor chimice de protecţie a lemnului se deosebesc preparate solubile în apă şi 

preparate uleioase. Cele solubile în apă se compun din săruri care se dizolvă în apă. Ele pot fi aplicate 
atât pe lemnul ud, cât şi pe cel uscat. Elementele uleioase se pot aplica pe lemnul uscat. Se folosesc 
următoarele săruri: săruri SF (silico-fluoruri); săruri CF (fluoruri alcaline); săruri CKB (săruri de 
crom-cupru-bor); săruri B (bor). Nepericuloase pentru om sunt doar sărurile B. Singurul lor 
dezavantaj este adâncimea lor de penetrare redusă. Celelalte săruri conţin diferite toxine puternice 
care pot duce la afectarea sănătăţii prin inspirare sau contact cu pielea. 

În elementele uleioase există, de regulă, legături de fenol şi clor toxice. Multe din 
componentele folosite sunt foarte toxice şi pătrund în corp. Odată ajunse acolo, provoacă apariţia 
cancerului. În special inspirarea acestor vapori pe o perioadă mai lungă poate duce la afecţiuni 
ireparabile, cum s-a observat în ultimii ani la PCB (pentaclorfenol).Unele din aceste substanţe toxice 
s-au înlocuit în ultimul timp cu alte substanţe (de exemplu Xyligen, Xylasen, AL sau TBT). Aceşti 
înlocuitori nu sunt catalogaţi însă ca fiind inofensivi, deoarece periculozitatea lor apare după mai mult 
timp. 

Produşii pe bază de ulei de gudron (de exemplu carbolin sau chiar bitum) conţin solvenţi şi se 
găsesc adesea în fungicide şi insecticide. 

 
Ce este de făcut? 
��Se renunţă în interior la preparatele toxice şi la substanţele uleioase. 
��În cazul în care nu puteţi aplica un tratament preventiv, apelaţi la o impregnare cu săruri 

B care nu sunt toxice. Este necesar un al doilea zugrăvit - prima dată la construire şi a 
doua oară după formarea fisurilor, de regulă după doi ani. 

��Podul (în cazul când nu este locuit, trebuie să se controleze regulat)  şi ferestrele de la pod 
trebuie ţinute închise în perioada iunie - august. 

 
 Tratarea suprafeţei lemnului 
 Suprafaţa lemnului se tratează pentru a-l proteja de efectele exterioare (umiditate, mizerie şi 
uzură) şi pentru a-i da un aspect decorativ. 
 Pentru aceasta există la dispoziţie lacuri, glazuri, uleiuri şi ceară. Aici se face diferenţierea 
între elementele naturale şi cele sintetice de tratate a suprafeţei lemnului. 
 Preferinţa pentru substanţe sintetice de tratare a suprafeţelor se explică prin durabilitatea mare 
şi uşoara prelucrare. Din păcate, există dezavantaje: încărcarea cu impurităţi a mediului ambiant la 
fabricare, prelucrare şi degrevare. Din punct de vedere biologic, capacitatea de difuzie scade şi creşte 
încărcătura electrostatică. 
 Un lac sintetic sau o glazură se compune, în medie, din mai multe sute de diferite substanţe. 
Cele mai importante sunt: 
 

- Solvenţi 
Ei distribuie lianţi, pigmenţi şi substanţe auxiliare şi se evaporă. Astfel, ajung în atmosferă, 

unde se descompun în produşi intermediari toxici care contribuie la omorârea pădurilor şi la formarea 
fumului. Cel mai important solvent sintetic este ligroina (numită şi terebentină sau benzină uşoară). 
Poate conţine hidrocarburanţi aromatici, foarte toxici (benzol, xylol sau toluol). Prin inspiraţie sau 
contact cu pielea, atacă şi creierul şi celulele nervoase.  
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- Lianţii 
Ei asigură formarea unei pelicule şi o distribuţie a pigmenţilor. Se compun dintr-un element 

de modelare a peliculei şi un emolient care îl face elastic. La modelarea peliculei, probleme ridică 
răşinile sintetice (clorura de vinil, isocianaţii, acidul acril). Emolienţii se descompun mai greu. 

 
- Pigmenţi şi coloranţi 
Ei dau lacurilor culoare. Se folosesc mai ales metalele grele care ajung prin aruncarea 

gunoiului în sol şi apă. Deosebit de cunoscut este pigmentul alb (mai cunoscut sub numele de oxid de 
titan). La fabricarea sa apar acizi foarte toxici, cantităţile din Marea Nordului devenind tot mai mari, 
ceea ce conduce la afecţiuni ecologice ale florei şi faunei mării. 

 
- Conservanţi 
Pentru a proteja tencuiala şi lacul de microbi, se foloseşte adesea (mai ales în cazul lacurilor 

de dispersie = lacuri pe bază de apă) conservanţi care nu au fost îndeajuns studiaţi privind urmările 
asupra sănătăţii omului. Toxinele puternice PCP şi formaldehida nu ar mai trebui astăzi folosite. 

 
 - Substanţele auxiliare 
 Şi ele pot ridica probleme, căci adesea conţin substanţe asupra cărora există îndoieli. 
 Industria chimică a încercat în ultimii ani să rezolve problema solvenţilor. Ea pune la 
dispoziţie, pe lângă lacurile clasice din răşini sintetice (lacuri din răşini alchide, conţinut ridicat de 
solvent), lacuri din nitroceluloză (mai ales la tratamentul mobilelor, 75 % solvent) şi lacuri de reacţie) 
lacuri pe bază de poliuretan, numite şi lacuri DD; conţinut ridicat de solvent, conţin isocianatul toxic), 
şi lacuri de dispersie (lacuri pe bază de apă). Aici apa se foloseşte drept solvent  Totuşi, astfel de 
lacuri, care conţin puţine substanţe dăunătoare, numite şi �îngerul albastru� au voie să conţină până la 
10 % solvenţi organici. 
 Încă ceva referitor la �îngerul albastru�: Ca o salvare, pe piaţa anilor 80 au apărut produse 
care au fost numite de către Oficiul Federal German pentru Protecţia Mediului �îngerii albaştri ai 
mediului ambiant�. Ele trebuie să ajute consumatorului să găsească din paleta produselor pe cel 
corect. Faţă de vopselele convenţionale, reprezintă un progres , deoarece conţin doar până la 10 % 
solvenţi, nici un fel de metale grele şi conservanţi interzişi. Aşa numitele lacuri de apă trebuie să 
conţină substanţe care să permită ca apa să se lege cu răşinile sintetice. Astfel, unele din aceste 
substanţe sunt, de exemplu, de 10 ori mai toxice decât solventul xylol conţinut în produşii 
convenţionali. Lacurile de apă prezintă şi alte dezavantaje.  
 Mulţi din înlocuitorii conţinuţi trebuie declaraţi la Oficiul Federal al Mediului, totuşi acolo nu 
sunt verificaţi în laborator. De aceea la cumpărarea vopselelor marcate cu �îngerul albastru� trebuie 
atenţie. 
 
 Sunt vopselele naturale soluţia ideală? 
 Conştiinţa oamenilor legat de mediul înconjurător a crescut atât de mult, încât pe paleta 
produselor lor apare BIO sau  se declară ce substanţe conţine. Indicaţia �conţine ceară de albine 
veritabilă� sau �nu conţine lindan� nu spune prea multe despre componentele produsului. Pe lângă 
aceşti fabricanţi dubioşi de �bio-vopsele� există fabricanţi de vopsele naturale (circa 18), care oferă 
vopsele care: 

��prezintă cea mai mare utilitate posibilă; 
��provin din materii prime naturale, chimic nu au fost deloc sau foarte puţin modificate; 
��prezintă o fabricare şi o degrevare în conformitate cu prevederile mediului ambiant; 
��la prelucrare nu dăunează sănătăţii; 
��îndeplineşte criteriile biologice ale capacităţii de respirare, de captare şi eliminare a 

umidităţii aerului şi ale ne-încărcăturii electrostatice. 
 Fabricanţii de fibre naturale încearcă să rezolve problema solvenţilor în trei moduri. Unii 
folosesc uleiul de terebentină (care se obţine prin distilarea răşinii de pin). Vaporii degajaţi conduc în 
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cazul unei concentraţii puternice la apariţia intoxicării, dureri de cap, moleşeală, ameţeală. Alţi 
fabricanţi folosesc uleiul din coji de citrice care este mai puţin dăunător decât uleiul cu balsam. În 
cazul glazurii, se foloseşte şi alcool care este catalogat ca nefiind  toxic. Există şi fabricanţi de 
vopsele naturale care înlocuiesc aceşti solvenţi cu alifate, respectiv cu ligroină (un solvent sintetic pe 
bază de petrol) şi care sunt mai bine suportaţi de piele. 
 Un plus de solvenţi naturali este o realitate a faptului că aceştia se evaporă la zugrăvire. În 
cazul solvenţilor sintetici, cantităţi mari de substanţe noi ajung în atmosferă. Totuşi, la utilizarea 
vopselelor naturale cu solvenţi se ţine seama de: 

��utilizarea fără economie 
��se aeriseşte mult când se lucrează 
��se poartă mănuşi 
��nu se lasă vopselele la îndemâna copiilor 

 Cele mai importante materii prime care se prelucrează de către fabricanţii vopselelor naturale 
(de exemplu Livos, Leinos, Auro, Volvox, Aglaia, Agathos, Biofa), sunt răşinile vegetale (pin, larice) 
şi uleiuri vegetale (ulei de lemn, ulei de in). Vopselele naturale nu necesită în mod normal emolienţi, 
deoarece răşinile naturale sunt suficient de �moi�. Se poate renunţa şi la conservanţi. Natura oferă o 
serie de minerale şi extracte din plante care permit o întreagă paletă de coloranţi. 
 Neîncrederea multor consumatori şi comercianţi faţă de vopselele naturale este astăzi 
neîntemeiată, căci 

��vopselele naturale sunt la îndemână 
��se obţin timpi de uscare de 12 - 18 ore 
��glazurile naturale garantează suprafeţele expuse la intemperii pentru 3 - 5 ani. 

 
 Tratarea lemnului din interior 
 În principiu, în interior se poate renunţa la tratarea lemnului, în măsura în care s-au redus 
defectele de construcţie şi nu este vorba de încăperi umede. 
 Astfel, tratamentul suprafeţei se aplică mai mult în scopuri decorative sau pentru a preveni o 
anume murdărire. 
 
 
 
 Pereţii şi acoperişurile (şi grinzile de lemn)  
 Dacă lemnele se şlefuiesc bine, atunci se poate renunţa la un tratament al suprafeţei. Dacă 
totuşi se aplică un tratament, se recomandă firnis de ulei de in sau ceară de albine fluidă. În cazul în 
care se lucrează cu diluant, trebuie să se aerisească foarte bine încăperea datorită solvenţilor existenţi 
(ulei de terebentină - balsam). 
 
 Pereţii şi uşile (solicitate mai mult) 
 Se recomandă firnis de ulei de in, glazură de răşină naturală sau ceară de albine. Cu o 
combinaţie de ulei de grunduire şi ceară de albine se obţine o bună rezistenţă la apă, fără a se 
împiedica difuzia. 
 
 Mobila 
 Tratamentul ei este asemănător cu cel al pereţilor, tavanelor, grinzilor şi uşilor. Foarte bună 
este combinaţia de ulei şi ceară. Se obţin astfel suprafeţe uşor de întreţinut, strălucitoare. La glazuri 
trebuie să se renunţe, deoarece ele nu au o suprafaţă aşa frumoasă. Mobila solicitată mai mult 
(suprafaţa mesei) se poate trata cu uleiuri, ceară sau lac. În cazul lemnelor tari (fag, arţar) se poate 
renunţa în totalitate la un tratament. Lacurile au dezavantajul că ele conţin solvenţi şi că pelicula de 
lac reduce vizibil difuzia. 
 
 Podeaua  
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 În cazul parchetului şi a  treptelor se obţin rezultate foarte bune cu preparate pe bază de ceară 
de albine. 
 Tratamentul depinde aici însă de tipul de lemn şi de cât de mult este el solicitat. În cazul 
podelelor din lemne moi solicitate foarte mult (pin, molid) se poate grundui cu firnis de ulei de in şi 
apoi se ceruieşte. În cazul intrărilor şi a duşumelelor  care sunt �călcate� zilnic, e de la sine înţeles că 
nu există nici o substanţă care să asigure o protecţie de durată. Locurile murdare se curăţă cu leşie de 
sodă sau ulei de terebentină şi apoi se ceruiesc. Locurile pe care se �calcă� foarte des se acoperă cu 
traverse sau covoare. 
 Pentru podele trebuie alese lemne tari (fag, frasin sau arţar). Se poate aplica un strat de ceară. 
În principiu, o pardoseală netratată trebuie dată în prealabil cu un ulei de grunduire, uleiul de in sau 
firnisul de ulei de in se diluează cu ulei de terebentină - balsam. 
 Podeaua trebuie saturată cu ulei de grunduire pentru a o proteja de umiditate. Se poate aplica 
apoi un strat de ceară (se aplică pe cât posibil subţire şi se prelucrează la cald). Podeaua poate fi 
ceruită după uscare, ceea ce face să-i crească rezistenţa. Întreţinerea pardoselii este simplă şi ieftină. 
După ceruire, în funcţie de cât este de murdară, pardoseala se şterge cu o cârpă umezită. Rezultate 
bune se obţin şi dacă se aplică un tratament cu ulei tare. 
  Lacurile din răşini naturale dau o suprafaţă mai tare şi mai rezistentă, totuşi nu trebuie folosit 
pe suprafeţe mari, căci se reduce capacitatea de respirare a pardoselii. Lăcuirea trebuie evitată atât din 
motive biologice, cât şi din cauza renovării costisitoare ulterioare. Lacul din răşini naturale nu atinge 
duritatea unei lăcuiri cu răşini sintetice. Însă nici un lac tare nu este sigur că protejează împotriva 
zgârieturilor, iar o astfel de suprafaţă poate fi refăcută cu ceară. În cazul pardoselilor ceruite care sunt 
uzate sau deteriorate, locurile respective se raşchetează în funcţie de uzură sau până se ajunge la 
lemnul crud. Sau se reia tratamentul complet (grunduire, uleiere, ceruire) sau se tratează porţiunea 
respectivă numai cu ceară. 
 
 Lemnul în zona umedă 
 Pe primul loc, fireşte, se află protecţia constructivă a lemnului (aerisire, protejarea 
marginilor). Ca element de tratare a suprafeţei trebuie să se folosească acelaşi ca la zona exterioară 
(lacuri şi glazuri pe bază de răşini naturale sau eventual lacuri de apă cu �îngerul albastru�). 
Tratamentul trebuie să se aplice mai întâi în zona umedă. Porţiunile bine aerisite nu au neapărată 
nevoie de un tratament. Dacă totuşi există multă apă şi umiditate (baie, duş), este mai bine să se 
renunţe la tratarea lemnului şi să se pună, de exemplu, flise. 
 Grinzile pentru tavane şi şarpantă sunt impregnate de cele mai multe ori de către fabrici cu 
săruri CKB. Dacă ştiţi să puneţi problema, constructorul Dvs. va folosi sarea de bor acceptată din 
punct de vedere ecologic, obţinând astfel şi o protecţie împotriva ciupercilor. 
 
 Tratarea lemnului în zona exterioară 
 Ferestrele şi uşile 
 Lemnul aflat în aer liber trebuie să fie protejat mai ales de razele UV, apă şi arşiţă. 
 Tratamentul părţii interioare trebuie adaptat la cel al părţii exterioare, adică în cazul în care se 
alege în exterior un strat gros de glazură, atunci trebuie procedat similar şi la interior, deoarece 
transportul de umiditate dintre interior şi exterior nu trebuie frânat. Pentru exterior se foloseşte o 
grunduire cu ulei de in (în cazul lemnului de molid şi pin se aplică şi o grunduire cu sare de bor pentru 
a preveni apariţia ciupercilor).Se aplică apoi o glazură din răşină naturală (nuanţă nu prea închisă a 
vopselii pentru a evita încălzirea şi a oferi o bună protecţie la raze UV). Se pot folosi glazuri din răşini 
naturale sau (cine nu are încredere în lacuri naturale) glazuri sau lacuri de dispersie. Se preferă însă 
glazurile din răşini naturale, deoarece nu sunt toxice şi asigură o bună difuzie. 
 - Partea exterioară. Pe lângă protecţia constructivă (aerisire, să nu atingă podeaua), tipul 
lemnului joacă un rol foarte important (larice, salcâm, pin, stejar ...) Dacă nu vă deranjează un lemn 
mat, gri închis, trebuie să renunţaţi la orice protecţie a lemnului, căci un lemn natural ţine tot atât de 
mult cât unul tratat şi este oricum şi mai ieftin. Dacă doriţi o nuanţă uniformă a lemnului, se freacă 
lemnul cu leşie de cenuşă de lemn fierbinte. Cine doreşte totuşi un tratament (din motive optice), 
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poate aplica după o impregnare cu sare de bor (din cauza ciupercii) un strat de glazură din răşină 
naturală sau ulei. În partea exterioară trebuie să se folosească totuşi glazuri pigmentate (din cauza 
razelor UV). Cine preferă substanţele chimice, trebuie să le folosească lacuri de apă sau glazuri 
prevăzute cu menţiunea �îngerul albastru� (şi glazuri de dispersie). Nici aici nu vă aşteptaţi la minuni, 
după 3 - 8 ani  suprafaţa trebuie refăcută (glazuri naturale 2 - 4 ani). Astăzi, lemnul pentru partea 
exterioară se poate impregna prin încălzire. Acest procedeu chimico-industrial oferă o bună protecţie 
împotriva intemperiilor, are însă dezavantajul că se folosesc substanţe foarte toxice. În cazul în care se 
alege această metodă, trebuie avut grijă că s-a impregnat cu săruri CKB. În cazul cutiilor pentru nisip 
şi a recipienţilor cu compost trebuie să se renunţe la impregnarea sub presiune şi să se folosească un 
lemn ieftin care se poate reface periodic, după un anumit număr de ani. 
 De fapt, apare întrebarea dacă nu este mai bine să se înlocuiască gardul de lemn cu unul viu. 
 
 Ce se face cu resturile de vopsea? 
 Resturile de vopsea, naturale sau sintetice, nu se aruncă la canalizare. Resturile de lacuri sau 
glazuri de la vopselele naturale se lasă afară, într-un vas descoperit, pentru a se evapora solvenţii. Ce 
rămâne se poate arunca la gunoi. Resturile sintetice de vopsea se aruncă numai în locuri special 
amenajate (deoarece cele mai multe componente nu sunt declarate). 
 Substanţe de tratare a suprafeţei peretelui 
 Tencuiala şi zugrăveala interioară 
 Pentru pereţi cel mai simplu şi ieftin este să se aplice o tencuială. Tencuielile cele mai 
nimerite din punct de vedere biologic şi ecologic sunt: 

��Tencuiala din var alb fin, care se stinge înainte de prelucrare (adică varul se amestecă 
bine cu apa). Pentru încăperile umede este mai potrivit varul de trass, deoarece este mai 
rezistent la umiditate. 

��O tencuială din ghips oferă o mai bună elasticitate, are însă o slabă comportare la 
umiditate şi de aceea nu se potriveşte încăperilor umede (baie, bucătărie). 

��O tencuială din lut, foarte rară (necesită o muncă intensă), oferă bune proprietăţi 
biologice. 

 Pentru zugrăveli există o întreagă paletă de posibilităţi. La fel ca şi tencuielile, nu trebuie să 
împiedice capacitatea de difuzie şi să asigure un bun climat  încăperii. 

��Dacă vă opriţi la o vopsea de dispersie (adesea caracterizată ca o culoare albă a peretelui 
care se amestecă cu diferite nuanţe), sunt de preferat vopselele de dispersie din răşini 
naturale, deoarece acestea renunţă la metalele grele toxice, substanţele sintetice şi 
emolienţi. Ele se fabrică din răşini naturale, ulei din in, cretă sau alb de titan reciclat, 
ceară de albine şi uleiuri. Se pot folosi aproape peste tot: pe cărămidă şi zidărie din calcar, 
tencuială din ciment, fibre naturale şi tapete, precum şi plăci din carton ghipsat, grunduit 
în prealabil. Avantajul constă în buna permeabilitate a vaporilor. 

��Zugrăvelile cu var se pot aplica atât pe tencuieli din calcar şi cărămidă crudă, cât şi pietre 
naturale. Sunt rezistente la apă, fără a-şi pierde permeabilitatea la vapori. Varul îl puteţi 
prepara şi singur (v. reţetele pentru fabricarea substanţelor biologice de tratare a 
suprafeţelor. 

��O zugrăveală acceptabilă din punct de vedere biologic este vopseaua cu clei. Aceasta se 
compune din cretă şi clei, este rezistentă la ştergere şi plăcută. Rezistenţa redusă la apă nu 
permite utilizarea în încăperi umede. 

��Vopselele pe bază de var se comportă foarte bine şi sunt acceptate din punct de vedere 
biologic. 

 Avantajele zugrăvelii cu var sunt impresionante: ieftine, dezinfectante, miros plăcut, curăţă 
aerul, captează substanţele dăunătoare, este rezistentă la umiditate (deci bună şi pentru încăperile 
umede, cum sunt baia şi bucătăria), se prelucrează simplu şi fără probleme (de aceea puteţi zugrăvi şi 
singur, mai ales că foarte mulţi zugravi preferă vopselele de dispersie scumpe). Dezavantajele sunt: 
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varul nu se poate aplica pe tencuiala din ghips. iar tapetele se aplică foarte greu pe o astfel de 
tencuială. În afară de aceasta, rezistenţa la ştergere este mai redusă. 
 Vopseaua latex mult folosită este respinsă atât din punct de vedere ecologic, cât şi biologic. 
Pe lângă procentul de substanţe sintetice şi de stirol-butan toxic, prezintă dezavantajul că are o 
capacitate de respirare a zidăriei redusă. 
 Dacă vă hotărâţi să puneţi pe perete tapet, trebuie să aveţi în vedere că acesta trebuie să 
permită pătrunderea aerului, că poate capta umiditatea şi nu se poate încărca electrostatic. Toate 
tapetele sintetice se deteriorează. Atât tapetele textile pe bază de acrili, cât şi tapetele pe bază de vinil 
din PVC moale sau poliuretan sunt compacte la difuzie, înrăutăţesc climatul din încăpere şi ecologic 
ridică probleme. Ca alternativă, se pot folosi tapete din fibre neprelucrate. Sunt de preferat tapetele 
făcute din deşeuri de hârtie. În cazul tapetelor acoperite alegerea este grea: iută, sisal, in, lână, mătase 
sau lână de oaie. Acestea pot fi vopsite, la fel ca fibrele neprelucrate, în funcţie de material, cu  
vopsele de dispersie pe bază de in, var sau răşini naturale. Pentru dezlipirea tapetului vechi se poate 
folosi alternativ soluţie de fulgi de săpun şi apă, soluţie care se aplică pe porţiunea respectivă. 
Substanţele pentru dezlipirea tapetelor oferite de comerţ pot irita pielea. Tapetele grele se înmoaie 
bine cu această soluţie şi se desprind cu un şpaclu. Resturile de tapet sintetic se aruncă la gunoi. 
 Trebuie totuşi avut în vedere că şi tapetele din textile cu fibre naturale se pot îmbunătăţi 
chimic (formaldehida ca element de protecţie a fibrei şi fungicide ca protecţie împotriva formării 
ciupercii). Când cumpăraţi tapetele, cereţi să vi se confirme compoziţia. Tapetele din fibră de sticlă, la 
fel ca pâsla minerală care se foloseşte la izolaţia acustică, conţin fibre care irită pielea (la prelucrare). 
La lipirea tapetelor se foloseşte glutin care este inofensiv (pe bază de celuloză metilică). Trebuie 
totuşi avut în vedere să nu conţină răşini sintetice toxice şi conservanţi. De aceea se preferă adezivul 
fabricanţilor de vopsele naturale, deşi şi cleiul acestuia provine din industria chimică.  Un adeziv 
inofensiv puteţi să vă faceţi şi singur: 1 kg făină sau întăritor în 1 l apă, amestecat fără cocoloaşe, se 
amestecă apoi încet cu 10 până la 15 l apă fiartă, până se obţine o masă consistentă. Adezivul trebuie 
să "curgă" din lingură. Nu poate fi mult timp depozitat: Dacă miroase, nu se mai foloseşte. Resturile 
de adeziv se pot refolosi - încălzite în baie de apă, amestecând continuu. Tapetele nu se aruncă la 
containerul pentru hârtii vechi, ci la unul pentru gunoi normal. 
 
 Tencuiala şi zugrăveala în exterior 
 Exact ca şi tencuiala interioară, şi cea exterioară trebuie să fie permeabilă la vaporii de apă, 
dar în acelaşi timp rezistentă la intemperii. Varul poate îndeplini toate aceste condiţii. Mizeria tot mai 
mare din aer, mai ales de la �ploaia acidă� face ca atât tencuiala, cât şi zugrăveala cu var să se facă 
greu şi reduce viabilitatea faţadei. Trebuie să se renunţe la o tencuială din var pur şi să se opteze 
pentru un amestec de var-ciment sau o tencuială din var de trass. Tencuiala din ciment pur reduce însă 
permeabilitatea vaporilor şi tinde să se fisureze. 
 Astăzi, se recomandă adesea de către constructorii de faţade tencuielile din răşini sintetice sau 
tencuieli care să asigure izolarea termică, la care însă trebuie să se renunţe, deoarece substanţele 
sintetice conţinute reduc capacitatea de difuzie, iar informaţiile despre compoziţia chimică a 
componentelor este de cele mai multe ori inexactă sau lipseşte cu desăvârşire. Acest lucru este valabil 
şi pentru mortarul gata preparat, deoarece acesta conţine fondanţi (substanţe de accelerare a aderenţei, 
substanţe de protecţie împotriva gerului), care îi reduc calitatea biologică. 
 Pentru zugrăveli exterioare de calitate biologică sunt potrivite mai ales zugrăvelile pe bază de 
silicaţi (vopsea minerală pură). Sunt rezistente la intemperii şi acizi. Se compun, în plus, din substanţe 
inofensive, ca, de exemplu, cuarţ, feldspat şi pigmenţi minerali. Silicatul de potasiu fluid serveşte ca 
liant. Este foarte potrivit pentru varul pur sau tencuiala din var - ciment. Când cumpăraţi vopsele pe 
bază de silicaţi, trebuie să aveţi grijă ca acestea să nu conţină substanţe sintetice, deoarece altfel se 
aplică mai greu.  
 La fel de bună, dar mult mai ieftină este zugrăveala cu var menţionată anterior. Vopselele pe 
bază de var nu au apă şi sunt plăcute. Din păcate, datorită influenţelor actuale ale mediului 
înconjurător, sunt mai toxice decât înainte (mai ales în ţinuturile industriale unde gradul de 
impurificare a aerului este mare). 



C
EN

TRUL DE CONSULTANTA

ECOL OGICĂ GALATI     Traducere şi tehnoredactare:  
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI, Str. Basarabiei nr.2 Galaţi, Galaţi - 6200  
România tel: 499957, fax: 312331, 460827, e-mail:eco@sisnet.ro;  cceg@home.ro; www.cceg.ro 

 

  
ENERGIA 
 Cea mai bună sursă de energie este economisirea ei. Abia când s-au epuizat toate aceste 
posibilităţi, ar trebui să ne gândim cum şi de unde energie pentru casa noastră. Motive există 
suficiente, de aceea este urgent necesar să se economisească energie şi să ne gândim mai mult la 
sistemele de obţinere a energiei. Emisiile de toxine din electrocentrale şi coşurile de fum ale caselor  
contribuie la încărcarea cu impurităţi a aerului, ceea ce duce la afectarea tot mai accentuată a sănătăţii 
omului şi a mediului înconjurător. La aceasta se adaugă problemele centralelor atomo-nucleare, cu 
problemele lor legate de reziduurile apărute. Chiar şi obţinerea energiei are partea ei murdară, pornind 
de la randamentul scăzut. Un alt motiv, legat de energie, constă în faptul că unii dintre purtătorii 
principali ai energiei nu stau la dispoziţie nelimitat: uleiul, gazul şi cărbunele sunt materii prime care 
nu izvorăsc la infinit, care sunt exploatate pe cheltuiala Lumii a Treia în favoarea noastră. Cel de-al 
treilea motiv de a economisi energie sunt costurile care cresc pe termen mediu şi lung, lucru rezultat 
din restrângerea materiilor prime.  
 Dacă se priveşte consumul de energie dintr-o gospodărie, se observă că cea mai mare parte o 
constituie încălzirea încăperilor, adică în jur de 76 % din întregul necesar de energie. 14 % se alocă 
încălzirii apei şi numai 10 % pentru lumină şi aparate casnice. 
 Prin arderea cărbunelui, uleiului şi gazului metan se obţin nu numai substanţele toxice 
bioxidul de sulf, oxidul de azot şi monoxidul de carbon, ci şi bioxidul de carbon necesar atmosferei. 
Este cunoscut că o creştere a conţinutului de CO2 din atmosferă duce la o creştere a temperaturii pe 
pământ, ceea ce se răsfrânge asupra climei. O reducere a substanţelor toxice este, deci, o necesitate 
absolută. 
 În principiu trebuie încercat să se renunţe la purtătorii fosili de energie şi să se acopere 
necesarul de energie din energiile nou obţinute. Realizarea numeroaselor �case cu energie redusă� 
demonstrează că astăzi nu se poate renunţa numai în construcţiile experimentale la purtătorii fosili ai 
energiei. 
 Cea mai mare parte din energie se consumă de către sistemul de încălzire a locuinţei şi de 
încălzire a apei. Valorile uzuale astăzi pentru energia necesară încălzirii locuinţei se ridică la 15 - 20 l 
ulei / m2, o casă cu energie redusă are un necesar de doar 3 - 6 l ulei / m2. 
 
 Unde se pierde căldura? 
 Pierderile de căldură apar: 
��prin transmisii (= conductibilitatea termică), cu alte cuvinte căldura care iese din interiorul 

încăperii spre exterior, prin acoperiş, perete, fereastră, uşă şi podeaua pivniţei; 
��prin sistemul de ventilaţie; 
��prin trecerea de pe sistemul de încălzire al încăperii la cel de încălzire a apei. 
 Premizele pentru a se obţine un consum cât mai redus de energie ar fi: 
1.  suprafeţe simple şi cât mai mici posibil ale corpului construcţiei; 
2.  amplasarea clădirii spre soare; 
3.  puţine ferestre spre partea de nord; 
4.  dimensiuni neobişnuite ale sistemului de izolare termică şi economisire a căldurii; 
5.  evitarea punţilor termice; 
6.  vitrificarea termoizolantă; 
7.  reducerea pierderilor de căldură datorate sistemului de ventilaţie; 
8.  folosirea pasivă a energiei solare; 
9.  folosirea activă a energiei solare; 
10. instalarea unui sistem adecvat de încălzire. 
 Primele trei puncte s-au tratat în primul capitol. 
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 La punctul 4 s-au spus deja câte ceva în capitolul �Pereţii exteriori�. O treime din energia 
pentru încălzire se pierde prin perete şi acoperiş. Motivul este suficient pentru a ne face să ne gândim 
la întreaga izolaţie termică. Ce înseamnă aceasta? O construcţie optimă a peretelui exterior este un 
material de construcţie care poate şi izola, şi acumula căldură, care este încărcat static, care are o 
temperatură ridicată a suprafeţei, prezintă o durată de încălzire scurtă şi un timp de răcire lung, se 
usucă rapid, are o bună comportare la umiditate şi este difuzabilă. Lutul, lemnul şi cărămida 
reprezintă idealul şi s-a comportat bine secole la rând. Dacă se obţine o protecţie mai bună la căldură 
(de exemplu pentru partea de nord sau cea de sud), atunci se folosesc materiale naturale pentru izolare 
(ca, de exemplu, plăci de plută, plăci uşoare din lână de lemn). O structură optimă a peretelui depinde 
şi de orientarea către punctul cardinal optim. Pereţii dinspre nord trebuie să fie foarte bine izolaţi şi, 
dacă se poate, să nu aibă ferestre. Pereţii dinspre sud trebuie să aibă ferestre mari, în măsura în care 
poate fi acumulată energia solară gratuită în pereţii interiori, podele etc. Bineînţeles, ferestrele şi uşile 
trebuie să aibă o suficient de bună protecţie împotriva frigului. 
 Calea cea mai raţională şi eficientă de reducere a necesarului de energie pentru încălzire 
constă probabil într-o izolare termică combinată şi o acumulare a căldurii suprafeţelor exterioare, o 
izolare optimă a uşilor şi ferestrelor, o folosire pasivă a energiei solare, precum şi o reducere a 
temperaturilor din încăperi prin temperaturi ridicate a suprafeţelor, îmbrăcăminte călduroasă în timpul 
iernii). 
 

Materialele izolatoare - periculoase sau nu? 
Tabelul prezintă cât de mult încarcă materialele izolatoare mediul ambiant (la fabricare şi 
prelucrare) şi dacă prezintă riscuri pentru sănătate (în stare normală, montate şi în cazul unui 
incendiu). Interpretarea rezultatelor s-a făcut astfel: ++ (încărcătură redusă), peste 0 până la - 
(încărcătură mare). 

 Atât de mare este încărcătura  
mediului ambiant datorită 

materialelor izolatoare 

Atât de mare este riscul 
îmbolnăvirii când este montat un 

material izolator. 
Materialul La fabricare La prelucrare În caz normal Dacă arde 

polistirol - 0 0 - 
poliuretan 
��placă 
��spumă 

 
- 
- 

 
0 
- 

 
0 
0 

 
- 
- 

fibră minerală - - depinde de 
construcţie 

+ 

perlită expandată + + + ++ 
fibră de cocos + + ++ 0 
plută 
��placă izolatoare 
��deşeu natural 

 
- 

++ 

 
0 

++ 

 
0 

++ 

 
0 
0 

plăci izolatoare din fibră 
de lemn 

+ ++ ++ 0 

materiale izolatoare din 
celuloză 

+ + ++ 0 

 
 Verificarea valorii k 

1.Valoarea k singură nu este suficientă pentru a determina necesarul de energie al unei clădiri. 
2. Valoarea k reprezintă numai pierderile de căldură, nu şi câştigurile de căldură. Câştigurile 

de căldură şi ceilalţi parametri formează un sistem strâns căruia i se pot atribui calcule lineare simple. 
3.  Calculul static al valorii k ridică următoarele probleme: 
��Construcţia una înseamnă pe hârtie şi alta în practică. 



C
EN

TRUL DE CONSULTANTA

ECOL OGICĂ GALATI     Traducere şi tehnoredactare:  
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI, Str. Basarabiei nr.2 Galaţi, Galaţi - 6200  
România tel: 499957, fax: 312331, 460827, e-mail:eco@sisnet.ro;  cceg@home.ro; www.cceg.ro 

 

��Calculul nu este adesea corect, deoarece se uită punţile de căldură, se înlocuiesc valorile 
eronate ale materialelor, iar valorile pentru izolare ale straturilor de aer se determină greu. 
Astfel de erori sunt mai puţin dramatice în cazul construcţiilor masive simple, decât în 
cazul construcţiilor complicate cu pereţi mai groşi. 

4.  În concluzie, se poate spune că nu există o construcţie optimă pentru pereţi. Deoarece 
apar diverse influenţe, trebuie analizat global şi diferenţiat. Pe scurt: Faţada dinspre sud 
trebuie concepută pentru un câştig de energie (ca perete masiv sau vitrificare), celelalte 
faţade trebuie să fie bine protejate pentru valori mari ale căldurii (masiv sau stratificat). În 
interiorul clădirii trebuie să se acorde atenţie materialelor care acumulează suficient de 
bine căldura. 

 
Trucuri practice 

��Deoarece datorită transmisiilor apar mari pierderi de căldură, trebuie acordată o atenţie 
deosebită suprafeţelor exterioare bine izolate. Pentru a putea introduce în bilanţul 
energetic radiaţiile solare, trebuie să se ţină seama de structura pereţilor care pot acumula 
căldura. Optime ar fi grosimi ale pereţilor de minim 36,5 cm,  mai bine de 49 - 55 cm în 
cazul zidăriei din cărămidă. Aceste construcţii ale pereţilor nu oferă numai o valoare 
redusă k (circa 0,3 - 0,5 W/m2K) şi o bună izolare şi captare a căldurii, ci şi una 
neproblematică din punct de vedere fizico-constructiv. 

��În cazul unei zidării cu pereţi dubli, zidăria se alege cu sistem de izolare exterior sau cu 
faţada aerisită prin partea posterioară; trebuie folosite materiale izolante cât mai naturale 
(plută, cocos, lână de lemn sau celuloză). 

��Gândiţi-vă bine dacă izolarea poate aduce şi un avantaj dorit. Comparaţi valorile k ale 
diferitelor elementelor de construcţie (ferestre, pereţi exteriori, acoperiş, tavan, pivniţă 
etc.). Încercaţi o structură omogenă a valorii k a casei Dvs. Un �prea mult� al izolaţiei de 
la peretele exterior nu înseamnă o valoare proastă a lui k pentru fereastră! Ţineţi seama de 
punţile de căldură (de exemplu balcoane, tavane din beton ş.a.m.d.). 

��Dacă se alege o izolaţie a peretelui exterior cu tencuială, trebuie să se prefere o tencuială 
minerală. 

��Dacă podul nu se foloseşte ca încăpere pentru locuit, este avantajos din punct de vedere 
constructiv să se izoleze pardoseala podului şi nu tavanul. În cazul în care se locuieşte în 
pod, trebuie să existe o bună izolaţie (valoarea k de 0,3 - 0,4 W/m2K), care trebuie să 
asigure un spaţiu etanş la rosturi şi uscat. 

��Planşeele de la etaje nu ridică prea multe probleme din punct de vedere termic, căci dacă 
se încălzeşte jos şi sus, căldura nu se poate �plimba încoace şi încolo�. 

��La tavanul pivniţei problema este alta, deoarece aici încăperile cu temperaturi diferite 
sunt separate una de cealaltă. Izolaţia termică trebuie pusă în partea rece a construcţiei 
(deci în tavanul pivniţei). Se foloseşte sau montarea cu şipci sau tehnica lipirii. Trebuie 
avute în vedere considerentele de afectare a sănătăţii în cazul folosirii adezivilor. În 
funcţie de structură aici sunt suficienţi 5 - 10 cm pentru a atinge o valoare k de 0,4 - 0,5 
W/m2K.  

��Când montaţi izolaţia tavanului pivniţei sau a planşeului, gândiţi-vă că plăcile de 
ceramică se află pe un strat izolator, deoarece altfel capacitatea de acumulare a podelei 
este redusă. Este cazul mai ales al unei construcţii a pereţilor exteriori foarte bine izolaţi, 
unde partea exterioară nu poate acumula căldură. Această funcţie trebuie preluată de 
pereţii interiori şi de planşeul de la etaj. 

��La alegerea materialului izolant nu trebuie avute în vedere doar considerentele 
economice, ci toate, în totalitate: Cât de mare este încărcarea cu toxine a atmosferei? Cât 
de mare este necesarul de energie la fabricare? Cum se face degrevarea? Cum se face 
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difuzia şi higroscopicitatea? Cât de bună este valoarea pentru izolaţie, comportarea la 
incendii şi comportarea pe termen lung? 

��Nu vă lăsaţi conduşi în cazul izolaţiei doar de valoarea k, căci necesarul de energie şi 
valoarea k nu sunt comparabile. Necesarul de energie depinde de o întreagă serie de 
parametrii: acumularea de căldură, tipul încălzirii, temperaturile suprafeţelor, 
particularităţile sistemului de încălzire, orientarea clădirii, aerisirea şi ferestrele. 

��Asiguraţi un climat plăcut în interiorul casei, într-un mod natural, prin captarea razelor 
soarelui (ferestre spre sud) şi cu ajutorul sistemelor de încălzire montate în perete. 

��Indiferent dacă izolaţi mult sau puţin, în exterior sau interior, sunt de preferat materialele 
naturale pentru izolare. Bineînţeles, se renunţă la elementele de blocare a vaporilor (folii 
de aluminiu sau folii sintetice), deoarece acestea nu necesită elemente de izolare 
difuzabile. O structură corespunzătoare a peretelui reglează schimbul de gaze şi umiditate. 
Astfel, greu se poate forma ciuperca de mucegai. 

��Gândiţi-vă că grosimea stratului izolator cuprinsă între 20 şi 40 cm asigură o construcţie 
cu o bună captare a căldurii, care este problematică din punct de vedere constructivo-fizic 
şi impune o muncă specializată, calificată. 

��Nu uitaţi că aproape întotdeauna elementele sintetice de izolare sunt legate de elementele 
de blocare a vaporilor, ceea ce poate duce la pereţi difuzabili şi care reglează umiditatea. 

��Există şi elemente naturale de izolare acustică, ca, de exemplu, cele pe bază de celuloză, 
argilă expandată sau lână de lemn (talaş).  

��În principiu, izolarea acustică se face pe partea exterioară, partea interioară captând 
căldura. 

��Preferaţi în cazul substanţelor izolatoare naturale pe cele făcute din deşeuri. Acestea sunt 
celuloza, plăcile din fibră de lemn şi plăcile din lână de lemn. 

��În cazul în care aţi izolat deja cu materiale din fibre minerale, nu le aruncaţi. Încercaţi ca 
prin căptuşeli corespunzătoare să faceţi ca substanţele degajate de aceste fibre să nu poată 
pătrunde în aerul din încăpere. În cazul în care lucraţi cu astfel de materiale izolatoare, nu 
uitaţi să vă protejaţi gura şi nasul. 

 
 La punctul 5: �Evitaţi punctele de căldură�, trebuie spus că probleme constructive pot apare 
mai ales la pereţii din mai multe straturi, care permit o mulţime de punţi termice. Punţile termice fac 
să crească necesarul de căldură, permit formarea ciupercilor de mucegai şi pot duce  la deteriorări ale 
construcţiei. 

��În cazul tavanelor din beton trebuie să existe o bună izolare acustică exterioară şi 
interioară. 

��Părţile neîncălzite (balcoanele) trebuie complet despărţite de tavanul izolat acustic. 
��Planşeele de la etaj trebuie despărţite de exterior printr-un strat izolator. 
��Straturile izolatoare de la exterior şi interior trebuie bine fixate mecanic (dar nu cu suporţi 

metalici). 
��Materialele izolatoare obţinute prin presare trebuie bine etanşate la umplere. 
��Materialele izolatoare trebuie astfel montate, încât să nu prezinte nici un fel de goluri. 
��Deoarece izolaţiile interioare pot fi dăunătoare punţilor de căldură care sunt greu de 

înlăturat, trebuie să se renunţe pe cât posibil la acest tip de izolaţie. 
��Jaluzelele este mai bine să se izoleze în interior. 
��Trebuie ţinut seama de faptul că izolaţia termică a pereţilor interiori şi  ai tavanului se 

neglijează între încăperile încălzite şi cele neîncălzite, deşi pierderea de căldură este mai 
mare decât poate fi în exterior. 

 La punctul 6: �Vitrificarea izolatoare de căldură� : ferestrele şi uşile au o valoare k mult mai 
slabă decât celelalte elemente ale construcţiei, iar pierderea de căldură este de circa 25 % din 
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consumul energiei calorice. O vitrificare pentru protecţia calorică cu o valoare k de 1,3 W/m2K  
înseamnă, împreună cu pierderile, o valoare k de circa 2 W/m2K. De aceea, în cazul vitrificărilor se 
preferă doar câteva ferestre mari în locul mai multor ferestre mici. Cel mai bun bilanţ de căldură 
prezintă sticla dublă de protecţie a căldurii cu obloane rabatabile, care noaptea se închid. Însăşi sticla 
de protecţie a căldurii, fără protecţie a izolaţiei, aduce noaptea un câştig de căldură (chiar dacă e unul 
redus) pe toată perioada de vară, iar asta chiar în cazul ferestrelor de pe partea de nord. Vitrificarea 
normală dublă sau chiar triplă prezintă pierderi de căldură. Noile ferestre pentru izolaţie cu o valoare 
k de 0,7 W/m2K nu asigură nici un fel de economisire a căldurii. 
 Ar mai fi de adăugat că obloanele basculante sunt mai bune izolatoare termice decât 
jaluzelele. Cel mai bine ar fi ca obloanele basculante să se izoleze cu materiale izolatoare (de exemplu 
plăci din plută sau fibre de lemn) pentru a se reduce şi mai mult pierderile de căldură în timpul nopţii. 
 
 La punctul 7: �Reducerea pierderilor de căldură datorate sistemului de ventilaţie�: Cu cât mai 
bine este izolată clădirea, cu atât mai mare este procentul de pierdere de căldură datorată sistemului de 
ventilaţie din totalul pierderilor de căldură. Pierderile datorate ventilaţiei apar datorită neetanşeităţii la 
ferestre şi uşi, prin deschiderea uşilor şi prin aerisirea intenţionată. De cât aer proaspăt este nevoie? În 
medie, aerul trebuie împrospătat o oră - două ore, adică per persoană există un necesar de aer proaspăt 
de circa 30 - 60 m3 pe oră. Sistemul de construcţie stratificat cu elemente de blocare a vaporilor şi 
rosturi şi ferestre etanşe impun o aerisire forţată, este de dorit să nu existe nici un fel de miros 
neplăcut datorită alimentării defectuoase cu aer proaspăt. 
 Casele mai vechi, cu o construcţie poroasă, prezintă parţial o alimentare naturală cu aer 
proaspăt. În plus, trebuie să se aerisească de mai multe ori, pentru puţin timp, însă bine, pentru ca în 
scurt timp aerul să se împrospăteze complet, iar pe de altă parte pierderile de căldură să se menţină cât 
mai reduse şi temperaturile suprafeţelor pereţilor să nu scadă inutil. La casele cu energie redusă foarte 
bine izolate nu există aerisire naturală. Aici trebuie revenit la aerisirea mecanică forţată. O instalaţie 
de aerisire cu recuperare de căldură poate face să se reducă suplimentar necesarul de energie calorică. 
Este vorba de sisteme de aerisire la care aerul este aspirat, iar căldura conţinută de acesta este 
amestecată, printr-un schimb de căldură, cu aerul proaspăt aspirat în casă. Dezavantajele unui astfel 
de sistem sunt: circulaţia puternică a prafului şi aerului, încărcarea electronică a aerului şi posibilele 
probleme datorate bacteriilor şi ciupercii de mucegai în filtrele şi furtunurile instalaţiei. Mai 
avantajoase ar fi instalaţiile care ar sufla aerul  rezidual într-o instalaţie de încălzire închisă a 
peretelui. Şi schimbătoarele de căldură aer - apă sunt inofensive, deoarece aerul rezidual încălzeşte 
apa, aceasta ajută să acopere necesarul de apă caldă sau sprijină instalaţia de încălzire. În afară de 
aceasta, ideală ar fi o astfel de instalaţie combinată cu colectoare solare. 
 
 La punctul 8: �Folosirea pasivă a energiei solare�:  
 Folosirea pasivă a energiei solare nu înseamnă nimic altceva decât încălzirea încăperilor cu 
ajutorul soarelui. Această tehnică atrage după sine, pe lângă un câştig considerabil de energie, şi o 
creştere a confortului. Pereţii vitrificaţi oferă încăperilor o atmosferă mai plăcută. 
 
 De ce trebuie ţinut seama la utilizarea energiei solare pasive? 

��Mai întâi trebuie ţinut seama de localitate, aceasta trebuind să fie protejată de vânt şi 
soare. La amplasarea casei se ţine cont de direcţia est-vest a ferestrelor, în felul acesta 
obţineţi faţade mari şi suprafeţe ale acoperişului îndreptate spre sud. În ce priveşte forma 
clădirii, se preferă suprafeţe exterioare plane şi un mod compact de construcţie. Un 
acoperiş înclinat pe partea de nord reduce răcirea, iar un acoperiş înălţat pe partea de sud 
protejează de supraîncălzire. 

��Energia solară se foloseşte cel mai eficient când razele soarelui bat direct în fereastra 
îndreptată spre sud. În cazul construcţiilor vitrificate, soarele furnizează, şi când cerul este 
acoperit,  o cantitate mare de căldură, totuşi vizibil mai redusă decât atunci când soarele 
bate direct în geam. Eficienţa depinde de unghiul de cădere a razelor soarelui şi de durata 
cât luminează soarele. Cele mai bune puncte cardinale pentru încălzirea casei sunt sud, 
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sud-vest şi sud-est. Cu cât mai mare este vitrificarea, cu atât mai mare este câştigul de 
căldură. În lunile de iarnă, durata medie de apariţie a soarelui este de ceva mai mult de 1 
oră pe zi. În lunile martie, aprilie, octombrie şi noiembrie această durată se ridică la 3 - 6 
ore. În aceste luni temperaturile ajung adesea la 30oC. Căldura astfel obţinută trebuie 
folosită şi pentru alte încăperi, pentru a putea reduce costurile. 

��Utilizarea energiei solare se referă, în principiu, la proprietăţile speciale ale sticlei. Sticla 
penetrează lumina cu lungimi de undă între 300 şi 400 mm. Această lumină apare în 
interiorul casei pe mobilă, pardoseală şi zidărie. Acestea se încălzesc şi radiază înapoi 
căldura care se reflectă de către sticlă, astfel încât are loc o încălzire a încăperii. 

 
 
 
 

Ce sticlă trebuie folosită? 
 Cea mai bună din punct de vedere a preţului este, fireşte, sticla simplă. Ea penetrează bine 
razele soarelui, prezintă însă şi dezavantaje: O construcţie cu multă sticlă poate fi foarte friguroasă 
iarna. Ferestrele se aburesc la temperaturi exterioare mici. De aceea, se recomandă sticla izolatoare. 
Totuşi, iarna este necesară o protecţie temporară suplimentară a căldurii (perdele groase sau jaluzele 
din stofă).  Dacă se alege o sticlă de protecţie a căldurii (valoarea k = 1,3), se câştigă mai multă 
energie solară, decât se pierde în exterior. Pentru cei care vor să se bronzeze în seră, unul sau două 
geamuri trebuie înlocuite cu geamuri care penetrează razele ultraviolete. 
 
 În cazul folosirii energiei pasive a soarelui se deosebeşte: 

a)  Recuperarea energiei cu ajutorul ferestrelor 
Această metodă directă este cea mai simplă, importantă şi ieftină modalitate de folosire a 

energiei solare pasive. Trebuie avut în vedere: 
��Ferestrele trebuie îndreptate pe cât posibil chiar spre sud, deoarece ferestrele orientate 

spre est şi vest nu captează prea multă căldură iarna, iar vara pot cauza o supraîncălzire. 
��Mărimea ferestrei: cu cât mai bună este vitrificarea, cu atât mai mare poate fi suprafaţa 

ferestrei. 
��Ferestrele se stabilesc astfel încât iarna soarele să poată pătrunde cât mai mult în încăpere 

şi să încălzească direct o suprafaţă cât mai mare posibil. 
��Dacă trebuie să alegeţi o vitrificare potrivită pentru a folosi cât mai intensiv energia 

solară, unghiul critic este de 15o spre interior. 
��Podelele din plăci de argilă grele, precum şi pereţii interiori masivi sunt buni acumulatori 

de căldură. 
��Alegeţi sticla de protecţie a căldurii (calorifugă) (valoarea k de 0,7 - 1,3), pentru a reduce 

pierderile de căldură. 
��Bilanţul energetic al ferestrelor dinspre sud se îmbunătăţeşte cu ajutorul perdelelor şi a 

jaluzelelor. 
��Deoarece materialele pentru izolaţia acustică nu pot acumula căldură, camerele a căror 

ferestre dau spre sud nu asigură o izolare acustică interioară. 
��Podeaua este cel mai important acumulator direct de căldură în cazul unei vitrificaţii 

sudice. De aceea nu este bine să se acopere podelele cu covoare. Şi mobila reduce 
capacitatea de acumulare a căldurii. 

 
b)  Câştigul de energie cu ajutorul colectoarelor convective 

 La această metodă se deosebesc colectoare de aer şi colectoare pentru ferestre. La colectorul 
de aer, vitrificarea se pune în faţa unui perete masiv - acumulator de căldură. Aerul încălzit din spaţiul 
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dintre perete şi sticlă este dirijat, printr-un sistem de canale, unui acumulator.  În cazul colectorului - 
fereastră, aerul încălzit care apare între cele două geamuri este dirijat acumulatorului. 
 

c)  Câştigul de energie datorat izolaţiei termice transparente (faţada TWD) 
 Principiul izolaţiei termice transparente se bazează pe legătura dintre izolaţia termică şi 
folosirea optimă a energiei solare. Materialul pentru izolaţie este opac, adică lumina nu penetrează. 
Materialul transparent pentru izolaţie penetrează lumina şi are o valoare k mică. În prezent,  punctele 
cheie sunt: 

��Faţada TWD este mult mai scumpă decât sistemele convenţionale. Situaţia ar trebui să se 
schimbe considerabil în cazul unei cereri mai mici decât oferta. 

��Faţada TWD nu este problematică din punct de vedere constructivo-biologic. Necesită o 
planificare şi o execuţie atentă. 

��Materialele izolatoare folosite sunt problematice (policarbonat şi polimetilmetrilat). În 
prezent, există în lucru materiale izolante din sticlă, dar nu în producţie de serie. 
Materialul izolant se compune din 1 % bile de sticlă şi 99 % aer şi se numeşte �Aerogel�. 

 În concluzie, se poate observa că faţada TWD are mari şanse în viitor, deoarece se poate 
folosi atât pentru construcţiile noi, cât şi pentru cele vechi. Avantajul principal constă în câştigul mare 
de energie în comparaţie cu pereţii exteriori convenţionali. 
 

d)  Grădina de iarnă 
 În cercuri largi există o neînţelegere privind folosirea unei aşa numite grădini de vară. Mulţi 
văd în asta doar avantaje: câştigul pasiv solar, sporeşte confortul, îmbunătăţeşte climatul din încăpere, 
reprezintă o zonă-tampon, grădină de plante tropicale etc. Că în realitate nu este chiar aşa, cei mai 
mulţi îşi dau seama abia când, această grădină, de altfel scumpă, este gata. La planificarea grădinii de 
iarnă trebuie făcute compromisuri: Sau se preferă câştiguri solare pasive şi atunci nu se mai foloseşte 
grădina de vară ca spaţiu de locuit, sau se foloseşte ca spaţiu de locuit extins, iar atunci câştigurile de 
energie sunt negative, deoarece spaţiul trebuie încălzit. De aceea, pentru planificare trebuie avute în 
vedere următoarele puncte: 

��Dacă se doreşte folosirea energiei solare pasive cu ajutorul grădinii de iarnă, trebuie luate 
în considerare casa, încălzirea şi grădina de iarnă ca un întreg. 

�� Grădinile de iarnă orientate spre sud au cel mai mare câştig de energie, duc însă la o 
supraîncălzire, deoarece nu sunt prevăzute suficiente posibilităţi de aerisire. Într-o grădină 
orientată spre sud, temperaturile maxime pot fi de 40oC până la 65oC. Cel puţin 10 % din 
suprafaţa de sticlă este prevăzută pentru aerisire! 

��Ca element de construcţie portant se preferă lemnul în loc de metal. 
��Dacă este posibil, trebuie integrate mai multe planşee sau alte elemente constructive, ca 

de exemplu, intrarea, casa scărilor etc. 
��Dacă vă gândiţi la o economie de energie, nu se pune problema încălzirii grădinii de 

iarnă. Pentru a menţine pierderile de căldură cât mai reduse, trebuie să se folosească sticlă 
izolatoare dublă. În afară de aceasta grădina de iarnă trebuie separată termic de celelalte 
încăperi încălzite. 

��Trebuie să se aibă în vedere captarea de suficientă căldură în peretele interior sau în 
pardoseală. 

��Trebuie planificată protecţia solară. Umbra din exterior este mai eficientă decât cea din 
interior. 

��Trebuie să fiţi conştient că economisirea de energie la o grădină de iarnă (construcţie din 
lemn, vitrificarea protecţiei termice) nu va acoperi probabil niciodată costurile 
investiţiilor. 
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��Trebuie să se ştie că un câştig de căldură la o grădină de iarnă este redus, pe când 
menţinerea căldurii (adică grădina de iarnă devine zonă-tampon între încăperile interioare 
încălzite şi clima rece din exterior) se poate face uşor. 

��Grădinile de iarnă nu sunt adecvate pentru acumularea căldurii. Poate fi un loc atractiv, 
luminos, cu o climă plăcută, vegetaţie), lucru de care nu vă puteţi bucura în celelalte 
încăperi. 

 
 La punctul 9: 
 Folosirea activă a energiei solare 

O alternativă ecologică interesantă este încălzirea apei folosite cu ajutorul colectoarelor 
solare. Se încălzeşte 60 - 70 % din necesarul de apă folosită. Trebuie să se renunţe la încălzirea cu 
ajutorul sistemelor electrice, deoarece curentul are un grad de eficienţă de aproximativ 34 %. 

v.  desen pag. 136 original 
 Încălzirea trebuie să se facă în recipienţi de temperatură joasă, cu ulei sau gaz. Cele mai bune 
rezultate se obţin dacă se folosesc două acumulatoare de căldură separate. Unul din ele se racordează 
la încălzirea centrală. Acest acumulator de 200 - 300 litri se reglează la 45 - 60 grade, în timp ce al 
doilea, de capacitate mai mare (400 - 500 litri), se reglează la un nivel mai scăzut de 20 - 30 grade. La 
acest nivel se poate economisi mult mai multă energie solară: una, două zile cu soare asigură căldura 
pentru câteva zile mohorâte. 
 Colectoarele solare lucrează după următorul principiu: Razele soarelui asigură căldura care se 
transmite apoi, de cele mai multe ori cu ajutorul apei şi cu ajutorul unui schimbător de căldură, apei 
din boiler. 
 Există diverse tipuri de colectoare, însă cele mai cunoscute sunt cele plate. Pentru o 
gospodărie cu patru persoane este necesară a suprafaţă a colectorului de circa 4 - 8 m2. Există şi 
colectoare de aer care folosesc aerul ca portant de căldură şi se utilizează îndeosebi în industrie. 

v.  desen pag. 138 original 
 Mai eficiente în exploatarea energiei sunt colectoarele cu ţevi de vidare care funcţionează ca 
şi colectoarele plate, cu deosebirea că absorbantul este adus în tuburile din sticlă încălzite şi se 
împiedică astfel pierderea energiei solare. Aceste colectoare sunt duble ca preţ în comparaţie cu 
colectoarele plate, folosesc însă căldura solară mai bine. Ultima apariţie pe piaţa colectoarelor sunt 
colectoarele de acumulare a căldurii. Acumulatoarele de apă caldă şi absorbanţii formează un singur  
element de construcţie (circa 50 cm grosime). Un colector de acumulare a căldurii poate fi racordat 
direct la conducta de apă, deci este un sistem simplu şi eficient. Cea mai bună soluţie nu sunt 
acumulatorul extern de căldură, schimbătorul de căldură şi pompa. 
 
Trucuri practice 

��Optaţi pentru o instalaţie simplă, care nu costă foarte mult şi care este robustă. 
��Cel mai bine este ca acoperişul să fie îndreptat spre sud la o înclinare a acestuia de 45 

grade. 
��Gândiţi-vă bine înainte, în ce scop se va folosi instalaţia: Se foloseşte numai pentru 

încălzirea apei necesare gospodăriei sau se încălzeşte şi o parte a apei pentru încălzirea 
termică? 

��Câştiguri solare ridicate se obţin numai când se pot folosi temperaturi cât mai scăzute 
posibil. Acesta este cazul sistemului de încălzire montat în pardoseală sau în perete, care 
încălzeşte apa la 25 - 30 grade. Acestea sunt premizele  ideale pentru energia solară, căci 
colectorul are mult mai frecvent 25 de grade decât 45 - 55 grade pentru apa folosită. 

��În prezent, este mai bine să se investească în protecţia termică a casei, decât într-o 
încălzire solară a încăperilor. Eficienţa este mai redusă, deoarece şi necesarul de căldură 
este vara extrem de redus. 
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��În ce priveşte dimensionarea, se respectă regula de bază: Pentru pregătirea apei calde 
ajung 2 metri pătraţi de persoană, în cazul încălzirii centrale a încăperilor trebuie ca cel 
puţin 30 % din suprafaţa locuibilă încălzită să constituie suprafaţa colectorului. 

��Evitaţi încălzirea electrică. Mai bună este o încălzire cu un cazan de temperatură joasă cu 
gaz/ulei. 

��Mărimea acumulatorului trebuie să fie de aproximativ 100 litri de persoană. Numai aşa se 
poate face faţă şi zilelor mohorâte.  

��Trebuie ştiut faptul că aceste colectoare sunt amortizate abia după 10 - 15 ani, deoarece 
costurile de procurare sunt de circa 200.000 - 350.000 franci (colectoare cu 2 - 3 tuburi de 
vidare). Se subvenţionează de către stat până la 60.000 franci (sau 25 %). 

 
 Fotovoltaj 
 Cu ajutorul colectoarelor solare folosiţi soarele ca sursă de energie. O celulă solară 
transformă lumina solară direct în curent electric, lucrează silenţios, fără degajare de gaze reziduale, 
fără uzură şi fără carburanţi. Gradul de eficienţă al unei celule solare este în prezent de circa 12 - 16 
%. Se poate spune că 1 metru pătrat modul solar (= mai multe celule solare la un loc) furnizează circa 
100 kWh curent electric pe an. O alimentare exclusivă prin fotovoltaj ar necesita instalaţii foarte mari. 
De aceea, se preferă, în cazul unei funcţionări singulare (=fără legătură la reţea), o combinaţie de 
fotovoltaj şi generator diesel. În cazul unei radiaţii solare mari, generatorul solar acoperă necesarul, 
iar surplusul de energie se acumulează în baterii. Când lipsesc radiaţiile solare, necesarul se acoperă 
cu energia acumulată în baterii. În cazul când bateriile sunt goale, generatorul diesel produce curentul 
electric necesar şi încarcă bateriile. Mai avantajos ar fi o instalaţie de fotovoltaj cuplată la reţea. În 
acest caz, curentul solar produs (= curent continuu) printr-un alternator (transformarea în curent 
alternativ) se acumulează în reţeaua de curent. Noaptea sau când vremea este proastă, alimentarea are 
loc de la reţea. În prezent, acest tip de alimentare solară este de circa 5 - 10 ori mai scumpă decât 
curentul de la reţea, ar putea însă deveni eficient printr-un program de finanţare (un program care să 
cuprindă circa 1000 case în Germania). În cazul alimentării casei, aparaturii casnice sau căsuţei din 
grădină cu curent solar, utilizarea fotovoltajului este eficientă. 
 
 La punctul 10: Încălzirea 
 Pe lângă izolaţia termică şi acumularea de căldură, precum şi o folosire corectă a energiei 
solare pasive, sistemul de încălzire joacă un rol determinant pentru un consum de energie redus. Chiar 
şi o casă corect izolată acustic are un necesar de energie care trebuie să fie acoperit cu ajutorul celei 
mai eficiente tehnici de încălzire. 
 
 Purtătorii de energie 
 Peste jumătate din locuinţele din Luxemburg se încălzesc cu păcură. Punctul slab al păcurei 
este conţinutul de sulf de 0,3 %. Bioxidul de sulf care apare la ardere contribuie la aciditatea ploii, 
acizii de sulf care apar duc la corodarea cazanului. Ar fi mai uşor să se reducă valoarea la 0,1 %, chiar 
dacă, tehnic, păcura fără sulf este posibil de obţinut din punct de vedere tehnic În ce priveşte celelalte 
substanţe toxice (monoxid de carbon, oxizi de azot şi hidrocarburanţi), există încălziri moderne pe 
bază de ulei care oferă emisii reduse. 
 Cele mai puţine substanţe toxice la ardere prezintă încălzirile cu gaz, indiferent dacă este 
vorba de gaz metan sau gaz lichid. Gazul nu conţine deloc sau foarte puţin sulf. Degajarea oxidului de 
azot depinde de construcţia instalaţiei de încălzire cu gaz, dacă este vorba de un arzător cu suflantă 
sau de un arzător atmosferic. Gazul lichid se foloseşte acolo unde nu există racord pentru gaz metan. 
În comparaţie cu păcura, acesta nu se depozitează în casă, ci în rezervoare îngropate în pământ. În ce 
priveşte emisiile de substanţe toxice, acestea se află în zona gazului metan. Rămâne să sperăm că în 
următorii ani reţeaua de gaz metan a ţării noastre se va extinde pentru a asigura alimentarea celor mai 
mari centre, ajutând astfel la reducerea mizeriei din aer, pornind, fireşte, de la premiza că se folosesc 
aparatele corecte pentru gaz. În cazul unor carburanţi solizi, numai lemnul joacă un rol în arderea în 
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vederea încălzirii casei, cărbunele şi bricheţii se descompun din cauza emisiilor de substanţe toxice 
ridicate. Folosirea cărbunelui este justificată în cazul producerii curentului electric, acolo unde, 
datorită arderilor prin turbulenţă, odată cu denitrurarea şi desulfurarea, substanţele toxice se pot 
reduce drastic. 

    
 Lemnul este singura materie primă care se reînnoieşte permanent. Chiar mai mult decât se 
consumă anual ca lemn utilizat şi lemn de ardere. Consumul de lemn poate creşte. Dacă se ia în 
considerare că cea mai mare parte a lemnului putrezeşte în pădure nefolosit, ne întrebăm de ce acest 
carburant, deşi este cel mai ieftin (luat în considerare în ansamblu), joacă întotdeauna un rol mai mic 
în încălzirea încăperii. Explicaţia constă în aceea că lemnul nu este cel mai comod carburant. O ardere 
corectă este premiza faptului că lemnul contribuie numai în mică măsură la impurificarea aerului. 
Cenuşa de lemn este chiar un îngrăşământ foarte bun. 
 Lemnul poate arde sau în instalaţii centrale de încălzire sau în cuptoare. 
 

Puterea calorică a diferitelor tipuri de lemn 
Lemne de conifere: 
pin, molid 1600 kW/h 
brad 1500 kW/h 
larice,  1700 kW/h 
Lemne de foioase:  
carpen 2200 kW/h 
barbun, stejar 2100 kW/h 
frasin, salcâm 2100 kW/h 
mesteacăn, ulm, arţar 1900 kW/h 
anin 1500 kW/h 
salcie, plop 1400 kW/h 

 
 Clima din încăpere - determinantă pentru calitatea vieţii 
 Confortul omului depinde, în foarte mare măsură, de clima din exterior şi cea din interior. 
Gândiţi-că că două treimi din clima încăperii (iarna) este determinată de încălzire, aşa încât aproape 
că este normal ca această climă să fie optimă. Deoarece instalaţia de încălzire reprezintă un instrument 
important de reglare a climei, trebuie să respecte anumite condiţii: 
 

1.  căldura să vină cu preponderenţă de la razele soarelui 
 În tehnica instalaţiilor de încălzire nu există nici o climă datorată numai radiaţiei, nici una pur 
de convecţie. Radiaţia calorică are avantajul că încălzeşte materiile solide pe care le întâlneşte în 
încăpere, în timp ce convecţia necesită ca mediul aer, pentru a încălzi o încăpere. Radiaţia pură 
provine numai de la soare. De energia solară acumulată şi de radiaţie nu mai este nevoie, dacă ardem 
lemn. Focul este un element optim de încălzire. Deoarece această tehnică de încălzire prezintă un 
randament de numai 20 - 30 %, trebuie aduse îmbunătăţiri acestui tip de încălzire (cuptorul). 
 Căldura obţinută prin radiaţii are multe avantaje: miros plăcut, nu există turbionări de praf, 
deoarece radiaţia când întâlneşte corpuri solide le încălzeşte, deci aerul nu se încălzeşte prin 
convecţie, încălzirea pereţilor exteriori reci, penetrarea adâncă în piele, temperatură scăzută a aerului, 
umiditate optimă a aerului, alimentarea cu aer proaspăt, ionizare corespunzătoare. 
 

2.  provoacă puţini curenţi de aer 
La încălzirea prin radiaţii, se încălzesc corpurile din încăpere şi nu aerul, cum se întâmplă la 

căldura prin convecţie. La încălzirea prin convecţie se ajunge la o circulaţie a maselor de aer reci şi 
mai calde. Praful şi alte microorganisme turbionează, temperaturile devin foarte mari şi se ajunge la 
obţinerea unui aer nesănătos în încăpere. 
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3.  obţinerea unei temperaturi scăzute a aerului 
 Sensibilitatea la căldură este diferită, în funcţie de individ. Plăcute sunt valorile cuprinse între 
17 şi 22 grade. Dacă încălzirea se face cu ajutorul radiaţiilor solare şi nu cu ajutorul căldurii obţinute 
prin convecţie, se ajunge la o temperatură a aerului de 18oC, pentru a menţine suprafeţele calde de 18 
- 20oC, în loc de 24oC temperatura aerului în cazul suprafeţelor reci. Apoi, o temperatură scăzută a 
aerului duce la o respiraţie adâncă, bogată în ioni şi care conţine mai puţine substanţe toxice şi 
germeni de boală. În acest context, ar fi de menţionat că organismul nostru reacţionează la diferite 
temperaturi. O temperatură unitară, monotonă, nu există nici în natură! 
 

4.  permite o umiditate optimă a aerului 
 La toate tipurile de încălzire prin convecţie, nu este important numai aerul? care prezintă o 
proastă calitate şi un miros neplăcut, ci umiditatea  aerului este în permanenţă de 20 -  30 %. Ar trebui 
să fie de 40 - 60 %. Aceste valori se obţin prin temperaturi ale aerului mai scăzute la temperaturi ale 
suprafeţelor mai ridicate (deci căldură de la radiaţia solară), folosirea materialelor higroscopice (astfel 
are loc o pierdere mai redusă de vapori de apă) şi printr-un număr mai mare de plante. 
 

5.  cauzează o ionizare favorabilă 
 Cel mai bun generator de ioni este flacăra deschisă. Într-un astfel de aer există sute de 
milioane de ioni, în timp ce, de exemplu, într-o casă ne-higroscopică, cu încălzire prin convecţie, 
aceştia aproape că lipsesc complet. Corpurile de încălzire lăcuite, împreună cu curentul de aer, 
provoacă ionizarea unipolară, descărcarea ionilor mici, precum şi încărcarea de ioni mari şi încărcarea 
cu ioni de praf, care sunt deosebit de agresivi. 
 

6.  nu se formează nici un fel de câmpuri electromagnetice 
 Este cazul, mai ales al încălzirilor electrice. Ţevile metalice şi corpurile de încălzire conduc la 
o distrugere a câmpului magnetic natural al pământului. 
 

7.  au un randament mare 
 O instalaţie de încălzire ecologică trebuie să poată exploata oricând o cantitate cât mai mare 
de energie. Cuptorul de lut, reuşeşte, de exemplu, 90 %. Însă şi aici trebuie ţinut seama de faptul că 
încărcările mediului înconjurător nu apar numai în pivniţa unde este amplasată instalaţia de încălzire. 
Dacă se face un calcul complet, nu trebuie uitat, de exemplu, câştigurile rezultate de la carburanţi 
(transportul gazului mai scump sau lemnul mai ieftin din pădurea din apropiere), căile de transport şi 
consumul de energie şi material al unei întregi instalaţii de încălzire (se compară instalaţia tehnic 
pură, care necesită întreţinere de încălzire centrală cu un cuptor simplu, care nu necesită întreţinere şi 
este ieftin). 
 Dacă se iau în considerare toate aceste componente, atunci bilanţul energie - mediul 
înconjurător arată cu siguranţă altfel!  
 Cum trebuie să fie, deci, clima din casa noastră? 

��Temperatura peretelui trebuie să fie mai mare decât temperatura aerului. Se demonstrează 
că 16 - 18 grade în încăpere este o temperatură plăcută. Pentru cele mai multe activităţi, 
chiar şi pentru cele spirituale, 18 grade este o valoare medie bună. 

��Trebuie să renunţaţi la monotona temperatură de 22 - 24 grade. Nu este numai 
nesănătoasă, ci reprezintă şi un consum inutil de energie. Fiecare grad inutil atrage după 
sine costuri ale energiei mai mari cu aproximativ 6 %. 

��În cazul unei instalaţii de încălzire solară, trebuie obţinute următoarele valori: 
     cameră de lucru, birou: 17 - 19 grade 
     dormitor, bucătărie: 14 - 16 grade 
     baie: 19 - 20 grade 
     garaj, atelier: 13 - 14 grade 
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     casa scării: 10 - 12 grade 
��Ferestrele sunt adeseori cauza curentului care se formează, mai ales iarna, deoarece 

acestea au temperaturi foarte scăzute. În acest caz, ferestrele trebuie să se acopere (de la 
exterior la interior), mai ales în timpul nopţii. 

��Pardoseala rece este neplăcută şi duce la apariţia răcelii. 
��O umiditate a aerului de 40 - 60 % se obţine cu ajutorul materialelor de construcţie 

higroscopice (lemn, var, lut, covoare de lână) mai uşor decât cu ajutorul unor materiale, 
cum sunt cele sintetice, betonul, cimentul pentru tencuială sau lacurile chimice. 

��O instalaţie de încălzire solară nu face să crească numai umiditatea aerului, ci contribuie 
la o mai bună ionizare a climei, reduce praful, viruşii şi microorganismele din aer. 

��O îmbunătăţire a umidităţii se obţine şi cu ajutorul vegetaţiei (avantajoasă este o grădină 
de vară cu plante). 

��O bună climă a încăperii depinde foarte mult şi de alimentarea cu aer proaspăt. Necesarul 
de aer proaspăt este de 30 - 60 m3 de persoană şi oră. Că aceste valori se obţin greu, poate 
oricine să vadă în propria-i casă, deoarece modul de construcţie modern, cu pereţi etanşi 
la vapori, cu folii şi elemente de blocare a vaporilor, precum şi lacuri din răşini sintetice, 
ferestre şi uşi etanşate cu spumant toxic, dau valori care acoperă doar o zecime din 
necesar. Urmările unui aer necorespunzător din încăperi (adeseori mai bogat în substanţe 
toxice decât aerul din exterior) sunt dezastruoase: înmulţirea ciupercilor, bacteriilor, 
viruşilor, chimicalelor, precum şi a formaldehidei, PCP, lindanului, clorurii de vinil, 
solvenţilor care dau dureri de cap, oboseală, reducerea randamentului, alergii. Cresc rapid 
în special valorile radonului radioactiv când aerisirea este deficitară. 

 Cel mai bine este ca aerisirea încăperii să se facă natural (folosind materiale de construcţie 
higroscopice), cu ajutorul ferestrelor (daţi deoparte garniturile şi lăsaţi-le larg deschise) cu ajutorul 
aerisirii forţate - ventilatoarele care alimentează prin suprapresiune (aspirare) sau subpresiune 
(comprimare) încăperile cu aer proaspăt - şi prin climatizare. Această metodă este energo-intensivă, 
necesită cunoştinţe de specialitate şi ridică probleme de costuri pentru întreţinere, curăţire şi igienă. 
Important pare să fie şi locul de amplasare al orificiilor de aerisire, de exemplu în dormitoare să fie la  
înălţimea patului, pentru ca astfel să se menţină temperatura pereţilor aflaţi deasupra. 

��Instalaţiile de încălzire solară a pereţilor reduc procentul de praf din aer. Corpurile de 
încălzire prin convecţie cauzează turbionarea aerului din încăpere. Instalaţiile de încălzire 
montate în pardoseală duc, în cazul unei temperaturi a pardoselii de peste 24 grade, la o 
dizolvare a prafului. Temperaturile ridicate ale corpurilor metalice de încălzit duc la o 
semicarbonizare a prafului. 

��Aerul fără praf şi substanţe toxice conduce la o electricitate stabilă a aerului, adică ionii 
mici, încărcaţi negativ, rămân liber în aer. Turbionările de praf şi umiditatea prea scăzută 
a aerului favorizează formarea ionilor mari,  încărcaţi pozitiv. 

��Trebuie ştiut că încălzirea este numai unul din factorii care determină întregul climat al 
încăperii. Abia când se iau în considerare toţi factorii (forma construcţiei, mărimea 
ferestrei, folosirea energiei pasive a soarelui, construcţia, materialele de construcţie şi 
alegerea sistemului de încălzire), se asigură un climat sănătos. 

 
 Ce sisteme de încălzire asigură o căldură sănătoasă casei? 
 Aşa cum s-a menţionat deja, condiţiile principale pentru o încălzire sănătoasă sunt: 

��degajarea de căldură, mai ales prin radiaţie 
��circulaţia redusă a prafului 
��temperatura ridicată din încăpere (17 - 19 grade) 

 Generatoarele de căldură 
1.  Instalaţii de încălzire cu ulei şi gaz 
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 Astăzi, în cazul unei  încălziri centrale (întregul necesar de căldură se obţine de la un cazan 
central) există un cazan de joasă temperatură, atât pentru păcură, cât şi  pentru gaz metan sau gaz 
lichid. Aceste cazane de joasă temperatură încălzesc apa numai atât cât este necesar pentru obţinerea 
temperaturii optime din încăpere. Astfel, se poate economisi energie. Cazanele de joasă temperatură 
sunt excelente pentru instalaţiile de încălzire montate în pardoseală. În afară de aceasta, trebuie avut 
grijă că are loc o preîncălzire a uleiului, iar pentru reducerea pierderilor la oprire este necesară o 
clapetă. În cazul aşa numitelor �units�, cazanul şi arzătorul se adaptează perfect unul celuilalt. 
Cazanul de temperaturi joase au un grad de uzură anual de 90 %. 
 La cazanele de gaz există, pe lângă arzătoarele de suflare a gazului, şi arzătoare atmosferice 
de gaz. 
 Avantaje: Sunt mai ieftine, silenţioase, au totuşi dezavantajul unei degajări mari de oxid de 
azot, în comparaţie cu arzătoarele cu gaz. Relativ noi pe piaţă sunt cazanele de ardere. Aceste cazane 
folosesc vaporii de apă din gazele reziduale utilizate la încălzire. Temperatura gazului rezidual, care 
în mod normal se ridică la 200oC, scade la circa 40oC. Căldura obţinută se foloseşte la încălzire şi se 
reduce necesarul de energie. Cazanele care funcţionează pe bază de gaz pot face să crească 
randamentul până la 11 %, în timp ce cazanele care funcţionează cu ulei numai până la 5 %. 
Problematic de interpretat este apa condensată care conţine sulf. Coşurile de fum nu sunt potrivite 
pentru aceasta, deoarece sunt sensibile la umiditate şi nu prezintă o suficientă forţă portantă. Sunt 
necesare coşurile de fum speciale, din oţel inoxidabil sau sticlă. În prezent, pentru casele pentru o 
familie, rentabile sunt numai cazanele de ardere cu gaz, atât din punct de vedere tehnic, cât şi 
economic. Absolut noi sunt cazanele de ardere care au integrat în plus un motor Stirling, care produce 
curentul electric necesar unei gospodării. În momentul de faţă sunt ceva mai scumpe, însă perfecte din 
punct de vedere ecologic. 
 

2.  Pompe pentru producerea căldurii 
 Când faceţi bilanţul energiei, vi se pare că staţi mult mai prost decât alţii. Pompa pentru 
producerea căldurii acţionată electric este mult mai eficientă decât o instalaţie de încălzire electrică, 
nu economiseşte însă energie şi nu degrevează mediul înconjurător de impurităţi şi substanţe toxice. O 
pompă pentru producerea căldurii captează sau aerul (pompă de aer - apă) sau apa (pompa de apă - 
apă) pentru a încălzi apa. Sună bine, trebuie avute însă în vedere pierderile de energie care apar la 
producerea curentului electric, atunci când se atinge un randament de aproximativ 75 %. Un cazan 
modern pentru temperatură joasă, cu ulei este, în medie, mai bun cu 10 - 15 %. 
 Numai pompele de apă care funcţionează pe bază de gaz sau motorină ating un randament mai 
bun, deoarece se foloseşte căldura motorului pentru încălzire. În afară de aceasta, ele folosesc energia 
primară, în timp ce electromotoarele folosesc energia secundară. Astfel de pompe de căldură, datorită 
cheltuielilor de întreţinere, se pretează mai bine pentru casele pentru mai multe familii, şcoli sau 
clădiri cu multe birouri. În afară de aceasta, pompele de căldură se defectează repede. 

3.  Instalaţia de încălzire electrică 
 Văzut din punct de vedere ecologic, instalaţia de încălzire electrică nu este agreată, căci 
numai 30 % din energia folosită în centrală ajunge la consumator ca energie finală sub formă de 
curent electric. Pierderile de energie se ridică la aproximativ 70 %, condiţionată de pierderile de 
transformare şi transport. Producerea şi consumarea energiei electrice aduc mari prejudicii întregului 
mediu înconjurător. 
 

4.  Căminul  
 De când e lumea, căminul nu a fost planificat pentru încălzire propriu-zisă, ci pentru �căldura 
sufletească şi spirituală�, căci randamentul lui se ridică numai la circa 20 - 30 %. Efectul deosebit al 
căminului constă în atmosfera specială pe care o creează jocul flăcărilor. Flăcările vii ale focului, 
mirosul lemnului, căldura plăcută şi jocul de lumini al flăcărilor fac din cămin un obiect de decor 
plăcut. Din punct de vedere biologic, bune sunt concentraţiile ridicate de ioni, razele infraroşii, razele 
UV, precum şi procentajul de aproape 100 % al radiaţiilor. 
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 Din păcate, acest mod de încălzire natural se tehnicizează, �împachetând� focul într-o cutie de 
tablă, pentru a face să crească randamentul şi deci şi convecţia! 
 

5.  Soba de teracotă 
 Un  mod de încălzire corespunzător din punct de vedere biologic se poate spune că este soba 
de teracotă. Pentru a nu se crea confuzii, trebuie explicat: Prin sobă de teracotă se înţelege un cuptor 
înzidit. Se compune din soba propriu-zisă din oţel sau fier şi o căptuşeală subţire de teracotă. Nu este 
vorba de o încălzire reală, ci de o încălzire prin convecţie. Avantajul unei astfel de sobe constă în 
posibilitatea de a încălzi cu aer cald mai multe încăperi prin canale de distribuţie. În rest, ele prezintă 
toate dezavantajele unei încălziri cu aer cald (încălzirea prin convecţie), adică prin circulaţia aerului 
şi, implicit, turbionarea prafului. Datorită temperaturilor ridicate, rezultă un praf care împrăştie în aer 
un miros neplăcut. Adevărata sobă de teracotă nu are cadru metalic, este zidită cu şamotă, exteriorul 
fiind îmbrăcat, după dorinţă, cu teracotă sau  cărămizi de zidărie. Acest mod de construcţie face din 
soba de teracotă un ideal sistem de încălzire, căci căldura 

��excită funcţiile organelor şi ale ţesuturilor; 
��îmbunătăţeşte calitatea şi cantitatea globulelor roşii din sânge; 
��dilată vasele sangvine; 
��omoară bacteriile; 
��calmează afecţiunile cronice, ca, de exemplu, astmul bronşic şi reumatismul. 

 Pentru o ardere completă, soba are nevoie de un surplus de aer. De aceea, uşa sobei se lasă 
deschisă. Cantitatea mare de căldură rezultată este captată de pereţii sobei şi transmisă apoi, lent, în 
încăpere. Durata de acumulare este cuprinsă între 5 - 24 ore. Încălzirea trebuie să se facă după-amiaza, 
pentru a fi cald seara şi în dimineaţa următoare există încă o rezervă de căldură. În plină iarnă, se mai 
încălzeşte încă o dată dimineaţa, pentru a respecta un ritm de 12 ore. Se încălzeşte, de regulă, din 
toamnă până în primăvară. Nu vă recomandăm să faceţi singur soba de teracotă. Materialul care 
trebuie folosit, lutul, şamota şi teracota necesită atât cunoştinţe teoretice, cât şi îndemânare practică. 
O sobă trebuie să ţină o viaţă, de aceea trebuie apelat la un specialist. Dacă soba se tencuieşte sau se 
acoperă cu teracotă, este o problemă de gust. Trebuie ştiut însă că soba tencuită se unge mai des cu 
lapte de var, deoarece, datorită temperaturii ridicate, apar fisuri fine în căptuşeala sobei. Teracota nu 
ridică aceste probleme, doar dacă îmbinarea se face cu mortar. 
 Soba trebuie aşezată pe cât posibil central, pe peretele din interior. Dacă la planificare se ţine 
seama de o bună distribuţie a spaţiului, o sobă aşezată pe peretele comun poate încălzi concomitent 
patru încăperi. 
 Soba de teracotă poate fi folosită ca sobă pentru gătit şi concomitent pentru încălzit. Trebuie 
să se ţină seama în acest caz de faptul că soba, din cauza plitei, nu se închide etanş. O altă posibilitate 
este combinaţia sobă de teracotă şi sobă pentru încălzit apa. Aici există însă probleme, deoarece 
căldura se transmite apei, randamentul scăzând în felul acesta considerabil. 
 În ultimul timp s-a descoperit un vechi sistem de încălzire: încălzirea hipocaustă antică. Cu 
ajutorul elementelor din piatră sau argilă, se încălzesc cu aer cald tavanele, pereţii interiori şi 
exteriori. Această metodă permite folosirea unui sistem de încălzire centrală pentru toată casa, dacă s-
a prevăzut acest lucru încă din stadiul de planificare a casei. Problemele principale care apar: aerul 
este un portant termic relativ slab, de aceea sunt necesare cantităţi mari pentru a se obţine un 
randament corespunzător; transportul de aer printr-un sistem de canale atât de lung este, din punct de 
vedere tehnic, costisitor. Acest sistem necesită sigur îmbunătăţiri, pentru ca pe viitor să poată fi 
folosit. 
 Cum se încălzeşte corect cu lemnul? 
 Şi la această întrebare trebuie răspuns în cadrul acestei cărţi, deoarece numai folosind corect 
lemnul se garantează o încălzire ecologică, fără degajare de substanţe toxice. Pentru mulţi dintre noi 
un cămin, o sobă de teracotă sau o sobă obişnuită în casă înseamnă mai mult un element decorativ. 
Problema arderii lemnului se află în soba propriu-zisă. La ce se ajunge? 
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��Cel mai bine lemnul arde într-o sobă fără rosturi. Cu cât jăratecul se află mai adânc în 
grămada de cenuşă caldă, cu atât mai bine şi mai mult arde focul. La arderea lemnului pe 
un rost, se ajunge în faza de incandescenţă, datorită curentului de aer, la o răcire. Acest 
lucru se observă în fumul albastru, iar vecinii simt după miros, deoarece produşii de 
ardere nu mai sunt puri, ci conţin aşa numiţii creozoţi (produşi ai sulfului). 

��Lemnul, ca un carburant cu conţinut de oxigen, trebuie să ardă cu flacără lungă. De aceea, 
tavanele sobelor nu trebuie să fie joase, ele trebuie să aibă 50 - 70 cm. 

��Un foc natural aspiră aerul, atât cât este necesar. Prea mult sau prea puţin aer nu face 
decât să crească emisiile de substanţe toxice. 

��Şi suprafeţele reci ale sobei fac să crească emisiile de substanţe toxice. Este cazul, de 
exemplu, schimbătorului de căldură pentru pregătirea apei calde. 

��Lemnul folosit pentru ardere trebuie lăsat să se usuce timp de 2 - 3 ani. Cu câteva zile 
înainte de ardere se aduce în apropierea sobei. Un om inteligent depozitează lemnul exact 
ca pe un vin bun �pe o perioadă de mai mulţi ani�. 

��Dacă se arde lemnul �verde� (lemnul umed), apare, mai ales în cazul lemnului de stejar, la 
un fum strălucitor. Nu se formează gaze arse, ci un amestec de produşi de distilare şi de 
condensare, care, fiind o masă lipicioasă, se prinde de pereţii sobei şi ai coşului de fum. 
Aceasta nu mai poate fi înlăturată şi, cu timpul,  împiedică în cuptor transmiterea căldurii. 

��Adeseori se spune că la începutul fazei de gazificare trebuie întreruptă alimentarea cu aer. 
Acest lucru este adevărat când se folosesc bucăţi mici de lemn. În sobele fără rosturi 
trebuie să se ardă bucăţi de lemn de 20 cm grosime şi circa 50 cm lungime. Acestea ard la 
fel ca un trabuc. Cenuşa din jurul lemnului protejează împotriva răcirii. Jăratecul gazifică 
lemnul, iar componentele sub formă de gaze ard fără formare de flacără. Un astfel de 
proces de ardere garantează eliminarea de puţine substanţe toxice (mai ales foarte puţini 
oxizi de azot). 

��Vinovat de degajarea unei cantităţi mari de substanţe toxice este, foarte des, coşul de fum. 
Dimensiunile greşite reduc posibilităţile de scoatere a fumului. Aerul fals, datorită 
neetanşeităţilor, împiedică arderea. În cazul acoperişurilor cu două versante, capătul 
coşului de fum trebuie să fie cu 40 - 50 cm deasupra acoperişului. 

��O ardere a lemnului fără reziduuri şi substanţe toxice se recunoaşte după culoarea albă a 
cenuşii. În afară de aceasta, rezultă foarte puţină cenuşă. Aceasta trebuie să existe mereu, 
căci lemnul arde mai bine în propria-i cenuşă. Este suficient dacă o dată la câteva 
săptămâni se aruncă câteva făraşe de cenuşă (nu toată) care se poate folosi ca îngrăşământ 
în grădină. 

��Depunerile de negru de fum se înlătură regulat din gura sobei. În felul acesta se 
îmbunătăţeşte transmiterea de căldură şi se reduce formarea gazelor toxice. 

��Soba nu se umple mai mult de 50 % cu lemne. Mai bine este să se pună lemne mai des şi 
în cantităţi mici, decât bucăţi mari la intervale mai lungi de timp. 

��Lemnul de ardere se clasifică după cum urmează: 
��calitate I   ardere: paltin, mesteacăn, pin 
��calitate II  ardere: arţar, ulm, frasin, larice 
��calitate III ardere: stejar, brad 
��calitate IV ardere: plop, anin 

 
��Trebuie menţionat faptul că la arderea lemnului se degajă energia acumulată de copac 

timp de ani (deci şi bioxid de carbon). Arderea lemnului, la fel ca şi copacul în pădure, 
închide un circuit natural. În comparaţie cu alţi carburanţi, arderea lemnului este, în cazul 
unei sobe fără rosturi, unul din tipurile de încălzire cu degajare de puţine substanţe toxice. 
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6.  Căminele 
 O formă îmbunătăţită a sobei este căminul, care îşi are originea în Scandinavia. Avantajul 
căminului constă în randamentul său ridicat. Este potrivit pentru funcţionarea de durată, se 
amplasează fără probleme şi se integrează perfect în arhitectură. 
 Încercările practice au demonstrat efectele pozitive asupra climatului încăperii (circulaţie 
redusă a aerului, umiditate stabilă a aerului din încăpere, temperatură scăzută a suprafeţei căminului 
datorită pereţilor dubli, oţel la exterior, şamotă la interior). Căminul este o bună alternativă a sobei 
iniţiale. 
 

7.  Instalaţii de termoficare 
 Instalaţiile de termoficare sunt instalaţii de încălzire care asigură energia necesară pentru un 
grup de locuinţe. Astfel, o instalaţie centrală poate, fireşte, funcţiona mai bine decât sute de cazane 
montate în pivniţa fiecărei gospodării în parte. Instalaţiile de termoficare sunt acţionate de generatoare 
care produc energia electrică pentru un întreg cartier. Deoarece instalaţia de termoficare se află în 
zona locuibilă, �căldura gazelor de ardere� se foloseşte ca energie pentru încălzirea locuinţelor. În 
felul acesta se poate folosi energia în procent de aproximativ 85 %. Aşa cum s-a descris deja la 
încălzirea electrică, la centralele mari nu se poate folosi căldura gazelor de ardere, deoarece cantitatea 
rezultată este prea mare, iar locuinţele se află prea departe. Căldura trebuie anihilată la faţa locului în 
turnuri de răcire, cu cunoscutele dezavantaje ecologice. 
 Datorită preţului favorabil, se va încerca pe viitor ca instalaţiile de termoficare să se 
folosească tot mai mult în cartierele de locuinţe. 
 
 Distribuţia căldurii 
 În cazul instalaţiilor de încălzire a apei există dezavantaje: 

��Materialele folosite: oţelul, cuprul, aluminiul şi materialele sintetice nu corespund din 
punct de vedere biologic şi ecologic: Numeroasele componente din oţel (conducte, 
corpuri de încălzire) influenţează climatul, nu şi cuprul şi aluminiul, totuşi, în calitate de 
conductori electrici, îndeplinesc funcţiile unei antene. În afară de aceasta, aluminiul 
prezintă un foarte ridicat necesar de energie. În cazul materialelor sintetice lipseşte 
experienţa. 

��La aceasta se adaugă jeturile de apă care acţionează la fel ca arterele de apă. Totuşi, 
trebuie făcută observaţia că aceste jeturi curg lent. Trebuie avută în vedere regula de bază: 
În dormitoare nu se montează nici un fel de instalaţii, nici electrice, nici termice. 

 Avantajul încălzirii termice depinde de temperaturile scăzute la tur, combinate cu corpurile de 
încălzire plate, cu suprafaţă mare. Acest sistem se cuplează foarte bine cu o instalaţie de energie 
solară, deoarece acestea lucrează optim mai ales la temperaturi joase. Pe de altă parte, o astfel de 
instalaţie este deosebit de comodă. 
 Corpurile de încălzire 
 Importantă este deosebirea dintre radiaţie şi convecţie. Convectorii încălzesc aerul, ceea ce 
duce la obţinerea unui curent de aer �supărător�. Acesta turbionează praful, depreciind calitatea 
climatului din încăpere. Mai bune sunt corpurile de încălzire care au o suprafaţă mare de încălzire 
(corpuri de încălzire sub formă de plăci, ţevi etc.), deoarece astfel se măreşte radiaţia termică 
(transmiterea de căldură prin radiaţie). Radiaţiile termice mai ridicate înseamnă mai puţină convecţie, 
deci o deplasare redusă a aerului, ceea ce are ca urmare un mai bun climat al încăperii şi temperaturi 
reduse ale aerului. 
 
 Instalaţia de încălzire montată în podea 
 Este cea mai cunoscută instalaţie de încălzire prin suprafaţă de radiaţie, având un procent 
ridicat de radiaţie. În ciuda avantajelor ei clare (radiaţie termică ridicată, pardoseala caldă, 
temperaturi joase), prezintă şi câteva puncte slabe: Ca toate instalaţiile de încălzire prin suprafeţe de 
radiaţie, este relativ leneşă, costurile pentru reparaţii sunt foarte mari, în cazul caselor care sunt făcute 



C
EN

TRUL DE CONSULTANTA

ECOL OGICĂ GALATI     Traducere şi tehnoredactare:  
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI, Str. Basarabiei nr.2 Galaţi, Galaţi - 6200  
România tel: 499957, fax: 312331, 460827, e-mail:eco@sisnet.ro;  cceg@home.ro; www.cceg.ro 

 

pentru folosirea energiei solare pasive podeaua este elementul constructiv care trebuie să acumuleze 
cea mai mare parte din căldură (acest lucru nu este posibil în cazul unei instalaţii de încălzire montată 
în podea), temperatura aerului din încăpere nu este uniformă, există diferenţe de circa 8oC, iar 2oC ar 
fi situaţia ideală în cazul căderilor de temperatură pe verticală. O astfel de cădere de temperatură face 
ca stratul de aer cald să se deplaseze în jos împreună cu aerul rece, formându-se astfel mult praf. 
Probleme sunt şi în cazul temperaturilor ridicate ale podelei, în special dacă aceasta se ridică la peste 
23 - 24 grade. Pe de altă parte, o instalaţie de încălzire montată în podea nu este suficientă, deoarece 
pereţii exteriori şi ferestrele fac să se piardă foarte multă căldură. Sunt necesare surse suplimentare de 
căldură. 
 Instalaţiile de încălzire montate în podea trebuie să se folosească numai pentru camerele în 
care se stă puţin, şi pentru camerele unde este de dorit o podea caldă , ca de exemplu, baia, camera de 
joacă a copiilor sau locul unde se mănâncă. 
 
 Instalaţii de încălzire montate la perete 
 Văzut din punct de vedere biologic, aceste sisteme sunt recomandate foarte mult, deoarece 
pereţii radiază orizontal şi corpurile de încălzire se află dispuse pe toată lungimea şi lăţimea lor. Văzut 
din punct de vedere ecologic, aceste instalaţii oferă avantajul că ţevile sunt montate în pereţii care 
oricum trebuie tencuiţi. 
 Sistemul de conducte se montează uşor, se economisesc corpuri de încălzire. În acest caz se 
îmbină avantajele instalaţiei de termoficare cu cele ale sistemului hipocaust. Există multe alte sisteme 
interesante. Toate metodele prezintă următoarele avantaje: 

��încălzirea încăperii se face în cea mai mare parte prin radiaţie 
��posibilitate de reglare 
��cade efectul arterelor de apă 
��nu mai există corpuri de încălzire care să turbioneze praful. 

 Singurul dezavantaj: În dreptul pereţilor unde se află instalaţia de căldură nu trebuie să se 
pună dulapuri sau rafturi masive. Colţarele trebuie aşezate la o anumită distanţă de perete, tablourile 
nu prezintă nici iun fel de problemă. 
 
 Lise de încălzire 
 Şi în acest caz există mai multe sisteme. Se pare că nici până în prezent experţii nu s-au decis 
asupra unui sistem. Unii afirmă că ţeava din cupru cu lamele din aluminiu produce multă căldură prin 
convecţie; alţii, dimpotrivă, susţin că aerul care se ridică încălzeşte peretele exterior şi că acesta ar 
degaja apoi căldura prin radiaţie (70 %) în încăpere. Dacă este vorba mai mult sau mai puţin de un 
sistem de încălzire prin convecţie, nu s-a stabilit încă, ambele sisteme însă au în comun posibilitatea 
rapidă de reglare, temperaturi joase şi costuri relativ bune. Se pot compara cu instalaţiile solare în ce 
priveşte domeniul temperaturilor joase. Dezavantajul constă, exact ca la instalaţiile de mai sus, în 
amplasarea mobilei. Şi curăţirea lamelelor este costisitoare, căci nu este de dorit o turbionare 
supărătoare a prafului. 
 În cazul instalaţiilor de încălzire pe bază de aer, se face deosebirea între instalaţia centrală şi 
cea directă, între soba de teracotă şi electro-convector. Toate au în comun procentul ridicat de căldură 
prin convecţie, deplasarea aerului din încăpere cu turbionarea prafului, precum şi climatul uscat din 
încăpere, cu temperaturi prea mari ale aerului. La instalaţiile centrale de încălzire se adaugă, 
condiţionat de canalele de aerisire, zgomotul şi mirosul neplăcut. Bacteriile şi particulele de praf se 
transportă prin toată casa şi solicită căile respiratorii. 
 
 Instalaţia de încălzire hipocaustă (sistem închis) 
 Din punct de vedere biologic şi climatic, mult mai bun decât �sistemul de încălzire deschis� 
este sistemul hipocaust, un sistem optim de încălzire prin radiaţii, la fel ca soba de teracotă. Sistemul 
hipocaustic prezintă totuşi avantajul că încălzirea nu se limitează numai la un singur etaj. Un arzător 
central (pus de cele mai multe ori în pivniţă) deplasează, în circuit închis, aerul cald prin toată casa. 
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Rezultă astfel o adevărată încălzire prin radiaţie, care necesită un timp de încălzire lung şi care se 
reglează greu. Un alt dezavantaj al acestei tehnici de încălzire folosită încă de pe vremea romanilor şi 
a grecilor constă în preţul ridicat, precum şi în costurile mari pentru planificare şi construcţie. 
 
Trucuri practice 

��Gândiţi-vă exact ce sistem de încălzire alegeţi. Luaţi în calcul toate componentele (fisurile 
de bază, energia solară pasivă, termoizolaţia şi acumularea de căldură, energia solară 
activă, modul Dvs. de viaţă). 

��Dimensionaţi corect instalaţia de încălzire. În cazul unei case bine izolate termic, 
capacitatea cazanului se obţine împărţind suprafaţa care se încălzeşte la 10. 

��Preferaţi, pe cât posibil, combustibili noi (lemn, soare, vânt). 
��Preferaţi căldura prin radiaţie, în loc de cea obţinută prin convecţie. Gândiţi-vă, însă, că 

mobilierul prost amplasat poate influenţa negativ căldura ridicată obţinută prin radiaţie. 
��Instalaţiile de încălzire montate în pereţi ajută la îmbunătăţirea climatului unei case, ai 

cărei pereţi exteriori prezintă temperaturi prea scăzute. Pereţii încălziţi economisesc 
energie. Cu cât mai bună este termoizolaţia pereţilor exteriori, cu atât mai redusă este 
pierderea de căldură. În felul acesta scade temperatura de admisie, ceea ce duce la mai 
bune posibilităţi de combinaţie cu încălzirea solară a apei. Pereţii încălziţi dau un climat 
al încăperii în care temperaturile aerului pot fi mai mici cu până la 5 grade decât în cazul 
instalaţiilor de încălzire prin convecţie. 

��Preferaţi cazanele de temperaturi joase dacă vă hotărâţi pentru arzătoare pe bază de gaz 
sau ulei. Alegeţi corpuri de încălzit corespunzătoare şi folosiţi toate posibilităţile oferite 
de sistemele alternative de încălzire (energia solară).  

��La montarea unui cazan de temperatură joasă la o casă veche trebuie avut grijă să se 
adapteze corespunzător coşul de fum. 

��Un randament mai ridicat obţineţi cu un cazan pe bază de gaz sau ulei, deoarece se poate 
folosi căldura de la gazele reziduale. Ţineţi seama de buna termoizolare a cazanului, de 
consumul de curent al pompei centrifuge şi de faptul că schimbătoarele de căldură nu 
trebuie să fie dimensionate prea mici. Înainte de a cumpăra o astfel de instalaţie, luaţi 
toate informaţiile posibile de la un organ neutru (consultant energetic). 

��Ţineţi seama de faptul că apa reziduală care apare la cazanul cu gaz sau ulei degajă metale 
grele toxice. 

��Un sistem de încălzire reglabil economiseşte energie. 
��Termostatul economiseşte până la 10 % energie calorică. 
��Curăţirea instalaţiei de încălzire se face o dată pe an, deoarece depunerile de negru de fum 

conduc la un consum mai mare de carburant. 
��Importantă este izolarea ţevilor instalaţiei de încălzire. Pâsla de cocos este bună din punct 

de vedere ecologic pentru izolaţie. 
��Nu acoperiţi corpurile de încălzire nici cu mobilă, nici cu perdele. 
��Termostatele, amplasate în nişe sau în spatele perdelelor, au nevoie de palpatori (sesizori) 

pentru a putea lucra în condiţii optime. 
 
 Încălzirea apei menajere 
 Într-o casă pentru o singură familie se foloseşte circa 14 % din consumul total de energie 
pentru încălzirea apei. Ar trebui să vă gândiţi, cum se poate economisi energie, să fie bine atât pentru 
punga Dvs., cât şi pentru mediul ambiant. 
 În funcţie de tipul de alimentare, se face deosebirea între alimentarea individuală şi cea 
centrală. Instalaţia de alimentare individuală se foloseşte numai când sunt necesare cantităţi reduse de 
apă caldă şi când punctele de priză se află departe de instalaţia de încălzire. În aceste cazuri se 
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recomandă  aparate mici pentru încălzirea apei (până la 5 litri), acumulator subteran (până la 5 litri), 
precum şi o instalaţie de încălzire continuă, electrică sau care funcţionează pe bază de gaz. În timp ce 
primele două sunt doar pentru bucătărie, instalaţia de încălzire continuă dă cantităţi nelimitate de apă 
caldă. Dezavantajul este că ele ajung numai pentru alimentarea unui punct. Instalaţiile electrice de 
încălzire continuă necesită o presiune a apei în conducte de 4 - 5 ori mai mare, în timp ce cele care 
funcţionează pe bază de gaz au, datorită flăcării care arde permanent, un consum de energie ceva mai 
ridicat, şi necesită un racord la un coş de fum.       
   
 Instalaţia centrală de alimentare cu apă caldă             
 Apa de la punctul central de alimentare se încălzeşte cel mai bine în urma combinării 
cazanului de temperatură joasă (gaz sau ulei) cu un acumulator pentru apa menajeră. Acumulatorul 
trebuie să asigure necesarul zilnic pentru o familie (circa 40 - 50 litri de persoană), aşa încât cazanul 
trebuie să încălzească acumulatorul numai o dată pe săptămână. Pentru restul zilei cazanul se 
decuplează, în măsura în care nu trebuie cuplat la instalaţia de încălzire. Pentru ca o astfel de 
instalaţie să atingă un randament ridicat, trebuie să ţineţi seama de următoarele: 

��Acumulatorul trebuie să aibă o termoizolaţie groasă, în felul acesta trebuie să încălzească 
numai o dată pe zi. 

��Nu are rost să se ţină un acumulator aşa de mare la o temperatură ridicată a apei (60 - 70 
%). Sunt suficiente temperaturi de 50 - 60oC, deoarece temperaturi mai ridicate nici chiar 
în bucătărie nu sunt necesare decât arareori. Temperaturi ridicate ale apei înseamnă şi 
costuri de energie mai ridicate. 

��Pentru a nu se consuma apă inutil, la planificare căile de circulare ale acesteia trebuie 
stabilite cât mai scurte posibil. 

��Alimentarea centrală are dezavantajul conductelor lungi. Aceasta înseamnă timp de 
aşteptare ridicat pentru încălzirea apei, precum şi un consum inutil de apă. De ajutor sunt 
aici pompele de circulare a apei, prevăzute cu un comutator cu ajutorul căruia se poate 
pune în mişcare circulaţia apei, atunci când doriţi să aveţi apă caldă. Alternativele pentru 
o instalaţie de apă combinată cazan - acumulator sunt mai puţine: 

��Nu se recomandă pompele electrice de încălzire a apei din cauza randamentului scăzut. 
Sunt scumpe şi cheltuielile de întreţinere sunt mai ridicate decât în cazul unui cazan 
modern pe bază de ulei sau gaz. 

��Instalaţiile pe bază de gaz au dezavantajul că ajung repede la calcificare, iar randamentul 
anual este de numai 30 %. 

��La fel şi acumulatoarele pe bază de gaz cu arzător atmosferic au un randament de 
aproximativ 40 %, deoarece flacăra permanentă duce la mari pierderi.  
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Instalaţia electrică 
 Mediul nostru înconjurător este aproape în exclusivitate înconjurat de aparate electrice, care 
satisfac dorinţele noastre de confort. Că nimeni nu şi-a pus problema că acest tip de energie ar putea 
avea influenţe asupra organismului nostru, este uşor de explicat: industria vorbeşte de curent ca de 
"energie curată". Că nu este chiar aşa, ne vom da seama când ne vom ocupa mai îndeaproape de 
fenomenul electricitate. Curentul este, desigur, o energie practică şi importantă, la fel de important 
este însă şi ceea ce atrage după sine. 
 Pentru ca atunci când spunem "electro-smog" să nu intrăm în panică, întreaga problematică 
trebuie privită diferenţiat. Trebuie să facem deosebirea între: 
 a) câmpurile electrice alternative (acestea apar datorită tensiunii electrice alternative din 
conductori, aparate, prize, chiar dacă nu sunt conectaţi nici un fel de consumatori). 
 b) câmpurile magnetice alternative (apar datorită curentului care "curge" prin cabluri) 
 c) undele electromagnetice (numite şi frecvenţă înaltă HF, deoarece câmpurile electrice şi 
magnetice pot fi separate unele de celelalte abia la o frecvenţă înaltă) 
 d) câmpuri electrice constante (numite şi sarcini electrostatice, care pot apare la materialele 
sintetice, ca de exemplu, covoare, mobilă, lacuri sau la ecrane) 
 e) câmpuri magnetice continui (apar în casă datorită oţelului, deoarece curentul continuu rar 
apare ca sursă de alimentare) 
 ad a) Câmpurile electrice alternative, cauzate de tensiunea alternativă la o frecvenţă de 50 Hz, 
influenţează întregul nostru sistem nervos, iar asta chiar de la 15 - 20 mV. Ce efecte au atunci 
intensităţile mai mari ale câmpului? Intensitatea câmpului se măsoară în volţi pe metru (V / m); 5 - 50 
V / m sunt intensităţi mari, peste 50 V / m sunt valori extreme în directa apropiere a corpului. Valorile 
care urmează (preluate de la constructorul biolog Maes), măsurate în 50 cm, exemplifică cât de mari 
pot fi valorile apărute. 
 - monitoarele computerelor : fără norma suedeză : 200 V / m 
 - veioza fără împământare: 60 V / m 
 - peretele cu ţevile convenţionale: 10 V / m 
 - televizoare color în funcţiune: 300 V / m 
 - lampa cu tub fluorescent: 50 V / m 
 - conductori de înaltă tensiune: 110 kV, distanţa 100 m, 200 V / m 
 Casele au avantajul că sunt ecranate circa 90 % de câmpurile care vin din exterior, mai ales 
când pereţii exteriori sunt construiţi din pietre masive. 
 Punctele slabe ale unei case sunt ferestrele, deoarece sticla lasă să treacă câmpurile electrice 
aproape fără nici un fel de obstacole. 
 
 Ce e de făcut în cazul câmpurilor electrice alternative? 
 - La planificarea instalaţiei electrice este de preferat să se întrebe un specialist care are 
experienţă în instalaţii electrice pentru bio-construcţii. 
 - Reduceţi la strictul necesar numărul de conductori şi racorduri (mai ales, în dormitoare). 

��pozarea conductorilor ecranaţi şi a dozelor de distribuţie şi montarea întrerupătoarele de 
reţea în cutii de distribuţie (v-ar costa mai ieftin dacă seara, înainte de culcare, siguranţa 
s-ar decupla). 

 
 Ce este un întrerupător de reţea? 
 Este un mic automat care decuplează un circuit electric când nu mai "curge" nici un fel de 
curent, adică, de exemplu, când seara se stinge şi ultimul consumator (lampa din dormitor). Acest 
automat supraveghează permanent cu ajutorul unei tensiuni alternative reduse circuitul de curent 
respectiv, pentru a constata dacă mai există curent. Dacă nu mai există curent, atunci scoate circuitul 
electric de sub tensiune. Nu mai există nici un fel de câmpuri. Imediat ce cineva aprinde din nou o 
lampă, întrerupătorul de reţea cuplează automat pe tensiune.  Pentru ca în realitate să se întâmple aşa, 
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se porneşte de la premiza că nu există nici un consumator permanent (de exemplu, frigider, ceasuri 
electrice, radiatoare, deşteptătoare radio). 
 - Renunţaţi în dormitoare la tuburi fluorescente, deşteptătoare radio, încălzire centrală 
montată în tavan, ceasuri electrice şi alte astfel de aparate electrice. 
 - Ţineţi seama de faptul că aparatele electrice sunt împământate şi corect alimentate (numai 
aşa ştiţi, că, atunci când sunt decuplate, nu există nici un fel de tensiune. Când lampa este 
deconectată, creionul de verificare a tensiunii nu trebuie să se aprindă). 
 - Toate metalele din casă trebuie să fie împământate. 
 - Gândiţi-vă că, de fapt, câmpurile electrice pot proveni din încăperile învecinate (de exemplu 
de la televizorul de pe peretele posterior al dormitorului). Aici puteţi folosi pentru ecranare vopsele şi 
materiale conductoare. 
 - Păstraţi o distanţă minimă de 200 m faţă de conductorii de înaltă tensiune şi de liniile ferate 
electrice. 
 Există câmpuri electrice alternative care, conform afirmaţiilor constructorului biolog Maes, 
influenţează sănătatea omului. Care sunt exact factorii care îmbolnăvesc, nu s-a studiat îndeajuns, 
totuşi ce bine ar fi dacă, de exemplu, în fabricile cu înaltă tehnologie muncitorii ar fi protejaţi, iar 
încăperile ecranate, pentru ca "sensibilele" aparate electrice să nu provoace nici un fel de daune! Într-
un raport intern, concernul RWE amintea: "Cea mai mare sensibilitate a nervilor se constată la 
aproximativ 50 de Hz. În principiu, este posibilă dereglarea proceselor de viaţă datorită formelor 
exterioare ale tehnologiilor." 
 
 ad b) Câmpurile magnetice alternative 
 Unde există curent, există şi câmpuri magnetice alternative. Acestea se măsoară în natotesla 
(= densitatea fluxului magnetic) (nT). 20 - 100 nT reprezintă valori mici ale acestei densităţi, 100 - 
1000 nT reprezintă valori foarte mari, iar peste 1000 nT valori extreme. Măsurătorile comparative ale 
lui Maes arată că: 
 - televizorul color conectat (distanţă 50 cm): 3500 nT 
 - lampa fluorescentă (50 cm): 1100 nT 
 - lampă de iluminat cu halogen (50 cm): 12000 nT 
 - maşina electrică de scris 2200 nT 
 - periuţa de dinţi electrică (5 cm): 25000 nT 
 - perna electrică (1 cm): 38000 nT 
 - conductorul de înaltă tensiune (100 m): 250 nT 
 - autoturismul la o benzinărie: 8500 nT 
 Câmpurile magnetice alternative pot fi înlăturate prin deconectare (adică se scoate ştecherul 
din priză). Cu cât distanţa este mai mare, cu atât câmpurile magnetice scad. De regulă, sunt suficienţi 
2 m. Mai ales dormitoarele nu trebuie supuse câmpurilor magnetice. Nu există câmpuri nule. În 
interiorul unui oraş există o intensitate a câmpului de circa 20 - 100 nT, provocată de numeroasele 
reţele electrice. 
 
 Ce este de făcut în cazul câmpurilor magnetice alternative? 
 - Încercaţi să aveţi cât mai puţine circuite electrice în dormitoare. 
 - Păstraţi distanţa de 2 m faţă de aparatele electrice, conductori şi transformatoare. 
 - Folosiţi monitoare cu radiaţii scăzute. 
 - Folosiţi cabluri ecranate. Acestea reduc câmpurile magnetice. 
 - Gândiţi-vă că nu puteţi înlătura câmpurile magnetice alternative prin folii metalice, vopsele 
sau pământ. Aici este suficient să păstraţi distanţa faţă de respectivele obiecte şi să înlăturaţi aparatele 
electrice inutile. 
 ad c) Undele electromagnetice, numite şi frecvenţe înalte, încep de la 30 kHz şi se termină la 
300 Gigahertz (ceea ce înseamnă miliarde de oscilaţii pe secundă). Undele electromagnetice provin, 
de fapt, de la emiţători - este vorba de unde radio, televizor sau micro-radare. Se măsoară densitatea 
de putere de frecvenţă foarte înaltă în microwaţi pe centimetrul pătrat (uW / cm2). Sub 1 uW / cm2 
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sunt valori mici, 1 - 20 sunt valori mari şi 20 uW 7 cm2 sunt valori extreme. Prin măsurători 
comparative, Maes a obţinut următoarele valori: 
 - în medie, pentru cele mai multe locuinţe: 0,1 - 1 uW/cm2 
 - în zonele de locuinţe de la emiţătorul RTL din Luxemburg în aer liber: 
   5000 uW/cm2 
 - în casă de lemn: 1500 uW/cm2 
 - în casă de piatră: 50 uW/cm2 
 - direct sub conductori de înaltă tensiune: 4000 - 22000 uW/cm2 
 - telefon auto (în interior): 200 uW/cm2 
 - Walkie - Talkie (aproape de cap): 20000 uW/cm2 

- telefon fără fir (aproape de cap): 500 uW/cm2 

 
 Ce e de făcut în cazul undelor electromagnetice?   
 - Deoarece metalele pot deveni fider de antene de HF, încă de la planificarea şi amplasarea 
casei nu trebuie să se folosească prea mult metal. 
 - Gândiţi-vă că în cea mai mare parte construcţiile masive (cărămidă, beton) ecranează 
radiaţia de înaltă frecvenţă (radiaţia care provine din exterior). 
 - Păstraţi distanţa faţă de emiţători şi turnurile de transmisie. Pentru a afla care este această 
distanţă, trebuie să faceţi măsurători la faţa locului. 
 - Cumpăraţi monitoare cu radiaţie scăzută şi păstraţi o distanţă minimă de 3 m de televizor. 
 . Renunţaţi la cuptoare cu microunde, căci aparate fără scurgere de radiaţii nu există, conform 
afirmaţiilor lui Maes. 
 - Renunţaţi la tuburile fluorescente sau păstraţi o distanţă faţă de ele de 2 m. 

- Renunţaţi, pe cât posibil, la telefoanele auto şi la cele mobile, la Walkie-Talkie, la 
telefoanele fără fir şi la acele "baby-sitter mobile" care funcţionează pe bază de telefon. 
 

 ad d) Câmpurile electrice constante 
 Aceste sarcini electrostatice apar la materialele sintetice, ca de exemplu, la covoare, mobilă, 
lacuri, monitoarele computerelor, tapete şi la pardosele. Frecarea şi aerul uscat amplifică sarcinile. Şi 
natura cunoaşte câmpuri electrice constante. Aici se măsoară circa 100 până la 200 volţi pe metru (V / 
m), în interiorul încăperilor măsurându-se până la 20000 V / m. Câmpurile electrostatice se măsoară 
ca tensiune superficială a materialului şi ca electricitatea din încăpere în + sau - volţi, respectiv în 
volţi pe metru. Referitor la tensiunea superficială, valorile cuprinse între 50 şi 20000 sunt valori mici, 
200 - 1000 şi mai mult sunt valori extreme. Electricitatea dintr-o încăpere nu trebuie să depăşească 
raportul exterior (200 V / m). Iată câteva exemple de măsurători efectuate de Maes: 
 
 Tensiunea superficială: 
 - monitoarele PC fără norma suedeză: 200 - 20000 V 
 - covoare sintetice: -50 - 5000 V 
 - pardoseală din lemn: +50 V 
 - pardoseală din lemn lăcuit: -500 V 
 - perdele din poliester: -8000 V 

- jucării (urşi, căţei etc) din fibre sintetice: -10000 V 
 
 
 

 Electricitatea din aer: 
 - încăperile cu materiale sintetice, umiditatea încăperii 20 %: -50000 V / m 
 - loc de lucru cu masă de lemn: +20 V / m 
 - loc de lucru cu computer neecranat: +25000 V / m 
 - copil care se joacă cu ursuleţul Teddy, din fibre sintetice: -45000 V / m, 
   din fibre naturale: +150 V / m 
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 Electricitatea din aer influenţează şi climatul ionic. Ionii sunt particole din aer încărcate 
electric. Reducerea ionilor din aer înrăutăţeşte climatul dintr-o încăpere şi deci şi confortul nostru. În 
încăperile fără sarcină electrostatică există un număr de ioni de 600 - 1500 pe centimetrul cub. 
Materialele sintetice influenţează foarte mult numărul atât de important al ionilor din aer. 
 
 Ce se poate face împotriva electrostaticii şi pentru o atmosferă 
  mai bună? 
 - Evitaţi mobila sintetică, stofele, lacurile şi covoarele, acolo unde se poate. 
 - Folosiţi materiale naturale, ca de exemplu, lemnul, pluta, covoarele naturale, vopselele 
naturale. 
 - Aerisiţi de cel puţin două ori pe oră. 
 - Nu fumaţi în încăperi închise. 
 - Purtaţi îmbrăcăminte din lână, vâscoză, in ... 

- Flacăra deschisă (focul din cămin, lumânările) şi o bună umiditate a aerului între 50 - 60 % 
îmbunătăţesc climatul ionic. 

 
 ad e) Câmpurile magnetice continui 
 Cel mai mare câmp magnetic continuu este câmpul magnetic al pământului. Important este 
faptul că, acest câmp magnetic natural nu este perturbat artificial, deoarece câmpul magnetic al 
pământului are un efect pozitiv asupra organismului nostru, iar acest lucru este deosebit de important 
pentru faza odihnitoare a somnului. Ce influenţează câmpul magnetic natural al pământului? Oţelul, 
de exemplu, deci saltelele cu arcuri metalice, boxele difuzoarelor, tavanul din oţel-beton,  
rezervoarele pentru păcură din oţel, căştile etc. 
 În cazul ideal, nu trebuie depăşită valoarea de 200 nT, de la 10.000 nT în sus se vorbeşte de 
valori extreme. Iată câteva valori rezultate în urma măsurătorilor efectuate de Maes: 
 - saltelele cu arcuri metalice: 50.000 nT 
 - rosturile metalice de sub o saltea: 5.000 nT 

- căştile, receptoarele telefonice: 500.000 nT 
 

 Ce este de făcut în cazul câmpurilor magnetice continui? 
 - Patul şi dormitorul să nu conţină nici un fel de metal. 
 - Să se păstreze distanţa faţă de armăturile de beton, ţevile de oţel , mobilierul din oţel (este 
suficient 1 m). 
 - În cazul boxelor difuzoarelor, a corpurilor de încălzit din oţel, boilerelor,  vanelor din baie şi 
a acadramentului uşii distanţa trebuie să fie de circa 1 - 2 m. 
 - Păstraţi distanţa de 50 cm faţă de ceasurile care funcţionează cu baterii. 
 - Convorbirile telefonice să fie cât mai scurte , iar muzica ascultată la căşti să nu fie prea tare. 
 - Valabil în cazul tuturor sarcinilor şi influenţelor electro-magnetice: Consultaţi un bio-
constructor cu experienţă. 
 În concluzie, câteva dintre riscurile curentului electric asupra sănătăţii: 
 - Profesorul Ross Adey, SUA: "Există dovezi incontestabile privind legătura dintre câmpurile 
tipice, de zi cu zi, şi cancer. Toate testele de laborator arată că celulele sunt perturbate". 
 - Profesorul universitar Norbert Leitgeb:" Fiecare dintre noi poate întrerupe câmpurile 
magnetice cu care ne confruntăm zi de zi, a cărei acţiune biologică este mai mare decât câmpurile 
conductorilor de tensiune înaltă. 
 - Prof. Dr. Herbert König: "Efectele câmpurilor magnetice şi electrice ale alimentării cu 
curent asupra orgamismelor biologice sunt astăzi de necontestat." 
 - Dr. Robert O. Becker, care se numără printre cei mai competenţi oameni în materie de 
electro-smog: "Câmpurile magnetice de joasă frecvenţă de intensităţi reduse (de 100 nT) pot duce la 
deficienţe în dezvoltarea embrională." 
 Toate câmpurile electro-magnetice artificiale duc la aceleaşi efecte biologice: 
 - efectele asupra celulelor în creştere; 
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 - apariţia tot mai frecventă a anumitor tipuri de cancer; 
 - deficienţe de dezvoltare embrională; 
 - modificări neurochimice, care duc de la dereglări comportamentale până la sinucidere; 
 - modificările ciclurilor biologice; 
 - scăderea capacităţii de învăţare: 
 
Instalaţiile de apă 
 Pentru cei mai mulţi constructori, instalaţia sanitară se limitează la amenajarea băii. Se pierde 
enorm de mult timp pentru a trece în revistă miile de posibilităţi de combinaţii privind armăturile, 
flisele, mărimea căzii sau duşul. În cazul unei case construite ecologic, problema instalaţiei de apă se 
pune încă din faza de planificare. 
 În urma cercetărilor efectuate se presupune că apa care curge are efecte asemănătoare cu cele 
ale vânei de apă şi poate structura câmpuri de radiaţii negative. Pentru a elimina acest pericol, traseul 
parcurs de conducte trebuie să fie cât mai scurt, iar la conductele inelare trebuie să se renunţe. Este 
mai bine ca ţevile prin care trece apa să se pozeze în formă de stea. Dacă baia, WC -ul şi bucătăria se 
amplasează cât mai aproape una de cealaltă sau -în cazul clădirii cu etaj- una deasupra celeilalte, se 
reduce traseul conductelor şi, odată cu acesta, şi costurile inutile. De aceea, la planificarea casei 
trebuie avut grijă ca toate conductele de alimentare şi degrevare să se adune în acelaşi punct. 
 
 Materialul 
 În general, astăzi se folosesc pentru conductele de apă reziduală ţevile din PVC existente în 
comerţ. Asupra aspectelor negative ale PVC -ului s-a atras deja atenţia de mai multe ori. O posibilitate 
o reprezintă ţevile tradiţionale din ceramică, amplasate în zona fundamentului. Acestea trebuie 
folosite şi pentru conductele de bază, care duc la nodul de canalizare stradal. În interiorul casei se pot 
folosi ţevi din fontă care se comportă bine.  Acestea sunt mai scumpe decât ţevile din material 
sintetic, însă sunt mult mai bune izolatoare acustice şi mai durabile. În cazul în care nu doriţi să 
renunţaţi la ieftinele ţevi din material sintetic, opriţi-vă măcar la cele din polipropilen. 
 În ce priveşte materialul pentru instalaţia de apă potabilă, problema nu începe de la  casă, ci 
de la rezervorul comunal de apă potabilă. Se folosesc mai ales materiale sintetice (vopsele, folii, mase 
de şpăcluire, mase pentru etanşarea rosturilor şi mortar) când e vorba de recipienţii şi conducte pentru 
apă potabilă. În acest sens, cercetările unui institut de igienă din Bonn au arătat că pe astfel de 
suprafeţe microorganismele se pot înmulţi, astfel încât casele de apă trebuie să folosească clorul 
pentru a putea furniza consumatorilor o apă cu adevărat potabilă. Testele efectuate au demonstrat că 
recipienţii şi conductele din oţel inox acţionează favorabil asupra calităţii apei potabile. Probleme 
încă nerezolvate există la depozitarea apei potabile şi la alimentare: 
 - Cum se comportă materialele sintetice utilizate de-a lungul timpului? 
 - Ce pericole apar în cazul folosirii ţevilor cu conţinut de azbociment? 
 - Ce urmări asupra sănătăţii atrage după sine folosirea permanentă a clorului pentru 
dezinfectarea apei potabile? 
 Ţinând seama de problemele existente în ce priveşte casele de apă potabilă, este oarecum 
anevoios pentru constructorii care gândesc ecologic să găsească, pentru câţiva metri de conductă pe 
care îi are la dispoziţie, materialul optim care să asigure apei potabile calitatea corespunzătoare. 
Ideale pentru apa potabilă sunt ţevile din oţel inoxidabil, care sunt de preferat în locul celor uzuale din 
oţel zincat (mai ales din cauza preţului extrem de ridicat). 
 De când au existat mai multe cazuri mortale prin intoxicare cu cupru (la sugarii din 
Germania), iar proiectele de cercetare nu au reuşit să clarifice situaţia, este poate mai bine să se 
renunţe la conductele de apă potabilă din ţevi de cupru. În cazul cuprului apare şi posibilitatea 
formării de cocleală.  De aceea, este mai bine ca dimineaţa să lăsăm apa să curgă un timp, pentru a se 
scurge reziduurile existente. 
 Mai nou, ţevile din material sintetic se înmulţesc pe piaţă. Pentru fabricarea lor trebuie să se 
folosească numai polietilenă şi PVC fără emolienţi (plastifianţi). Cercetările au arătat că şi aici există 
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concentraţii bacteriale, precum şi depuneri de metale. Lipsesc studiile de lungă durată care să 
stabilească şi alte puncte negative. 

O posibilitate interesantă o reprezintă combinaţia de ţevi din oţel inoxidabil şi ţevi din VPE. 
Aceste ţevi din oţel inoxidabil se folosesc pentru conductele suitoare până la o cutie de distribuţie de 
la etaj. De aici încolo, se utilizează ţevile din VPE (polietilenă reticulară). Avantajele ar consta în 
evitarea câmpurilor de radiaţii, căci ţevile VPE sunt neutre din punct de vedere magnetic, şi în 
evitarea conductelor inelare care prezintă în plus şi pericolul apariţiei coroziunii şi deteriorarea 
punctelor de alămire necesare în cazul ţevilor din oţel sau din cupru. Apoi, costurile pentru fabricare 
sunt mai reduse decât în cazul ţevilor din metal, iar pe de altă parte, în comparaţie cu alte materiale 
sintetice, nu folosesc emolienţi şi metale grele, atât de dăunătoare sănătăţii. În cazul în care se 
încearcă folosirea unui traseu cât mai scurt pentru ţevile instalaţiei de apă, se poate face un 
compromis şi folosi un minimum de ţevi din materiale sintetice, căci acestea aduc nu numai 
dezavantaje, ci şi avantaje. Nu trebuie uitat că această combinaţie este o soluţie şIipentru cazul în care 
construiţi singur casa. În cazul unei defecţiuni, ţevile se schimbă exact ca la instalaţia electrică, fără a 
trebui să se spargă peretele. 
 
 Problema dedurizării apei 
 Atâta vreme cât alimentarea cu apă se face numai printr-o conductă, consumatorul trebuie să 
ia în calcul faptul că în acest caz calitatea apei potabile este similară cu cea a apei de fântână, adică se 
folosesc instalaţii de dedurizare a apei, care modifică considerabil calitatea apei. Pornind de la 
argumentul că trebuie evitate depunerile de calc în conductă şi aparate, se convinge consumatorul să 
monteze o instalaţie de dedurizare a apei potabile. I se promite să obţină o apă potabilă de cea mai 
bună calitate. Că nu este chiar aşa, o demonstrează testele şi cercetările diferitelor institute. În prezent, 
avem la dispoziţie ca instalaţii de dedurizare a apei următoarele: 
 - Schimbătorul de ioni: Înlătură ionii de calciu şi magneziu din apă (ultimii apar la noi în ţară 
foarte rar) şi îi înlocuiesc cu ioni de natriu. Aşa cum rezultă din cercetări, scade însă şi procentul de 
minerale importante vieţii, creşte totuşi procentul de natriu de 10 ori, aşa încât pentru mulţi nu mai 
este posibilă o dietă săracă în natriu. În afară de aceasta, s-a stabilit că schimbătorul de ioni contribuie 
la o înmulţire accentuată a bacteriilor. La fel de dezavantajos acţionează regenerarea periodică a 
sărurilor care ajung în râuri, deoarece nu pot fi reţinute de instalaţiile de limpezire a apei. 
 - O a doua metodă, dedurizarea cu ajutorul fosfaţilor, aduce numai dezavantaje: înmulţirea 
bacteriilor dăunătoare sănătăţii, reducerea mineralelor vitale, înmulţirea fosfaţilor în corp şi posibila 
contaminare radioactivă a apei potabile. 
 - În ultimul timp şi aparatele electronice sunt suspectate că ar fi în stare să modifice 
mineralele.  
 Apa dedurizată este problematică în unele privinţe: În afara unui gust fad, accelerează 
coroziunea, iar în ce priveşte sănătatea omului nu este dăunătoare, căci apa dedurizată poate dizolva 
metalele care acţionează negativ asupra nervilor, rinichilor şi inimii. 
 Deoarece sărurile minerale atacă numai în apa caldă, şi numai de la 60oC, trebuie să se aibă în 
vedere următoarele trucuri: 
 - Trebuie să vă interesaţi la forurile în drept asupra gradului de duritate a apei sau să citiţi în 
"Protecţia mediului ambiental" (ziar local); 
 - În cazul în care gradul de duritate a apei se află în domeniile I - III (foarte dedurizat până la 
o dedurizare medie) se renunţă la instalaţiile de dedurizare; 
 - În cazul în care prin conducte curge o apă foarte dedurizată, atunci trebuie instalat un aparat 
de dedurizare , imediat după conducta de apă potabilă, în cazul în care nu vreţi să renunţaţi la un astfel 
de aparat; 
 - Deoarece într-o gospodărie există astfel de aparate care se folosesc pentru încălzirea apei, în 
zona apei reci nu se pune problema depozitării de piatră de calcar; 
 - Maşina de spălat (ea însăşi are un schimbător de ioni) şi sistemele de încălzire (în sistem 
închis nu există depuneri semnificative) nu au nevoie de o decalcificare; 
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- Celelalte aparate mici (bolerul, filtrul de cafea) pot fi uşor decalcificate manual printr-o 
metodă absolut ecologică ( 2/3 oţet şi 1/3 apă). 
 

 Apa potabilă este preţioasă 
 La alegerea materialului, trebuie să fiţi totuşi conştient că, indiferent la ce vă opriţi în final, 
calitatea apei nu va fi niciodată asemănătoare apei de izvor, deoarece reducerea calităţii ei începe 
chiar de la rezervor. Economisirea apei este de o mare însemnătate. 
 Două motive pledează pentru economisirea apei: Unul este necesitatea menţinerii nivelului de 
apă freatică, iar celălalt constă în folosirea, acolo unde se poate, nu a apei potabile, ci a apei de izvor 
sau apei de ploaie. Bineînţeles, apa potabilă nu se amestecă cu chimicale (detergenţi, substanţe de 
curăţire ...), aşa încât instalaţiile de limpezire să fie puse în faţa unor probleme de nerezolvat. 
 
Trucuri de economisire a apei 
 Spălarea toaletei 
 - Spălarea toaletei reprezintă consumul cel mai mare de apă într-o gospodărie privată. Toate 
modelele mai noi sunt echipate cu o clapetă care este acţionată atunci când vrei să dai drumul la apă. 
Toaletele mai vechi se pot echipa cu astfel de dispozitive, reducându-se astfel consumul de apă de la 9 
litri la 6 - 7 litri. 
 - Mulţi fabricanţi de instalaţii sanitare oferă rezervoare medii de spălare a toaletei cu un 
volum de numai 6 litri. Cu ajutorul acestora, echipate cu clapetă pentru spălare-oprire, se reduce 
consumul de apă. 

- Din punct de vedere ecologic, ar fi de preferat o toaletă din humus, care transformă fecalele 
în îngrăşăminte, căci sistemul de toaletă cu spălare cu apă prezintă multe dezavantaje: consum mare 
de apă potabilă atât de preţioasă, iar materia primă -fecalele- rămâne nefolosită şi se amestecă cu 
apele reziduale industriale în instalaţiile de decantare, iar şlamul format nu mai poate fi întrebuinţat. 
În afară de aceasta, creşte infestarea râurilor cu fecale. Alternativa de a folosi HC (humus closet) în 
loc de WC (water closet), oferă avantajele unui circuit natural (materiale reziduale folosite ca materii 
prime), economisirea apei potabile reducerea impurificării apelor.Şi totuşi, acest sistem este puţin 
cunoscut. Motivele sunt prejudecăţile (compararea unui HC cu un closet primitiv), infrastructura este 
echipată cu WC -uri, iar explicaţii în aceste privinţe se dau prea puţin. În practică se deosebesc 2 
sisteme: sistemul cu o cameră "Clivus Multrum" inventat în Suedia încă din anii 30 sau sistemul cu 
două camere. 
 
 Armăturile care economisesc apă 
 - Cea mai simplă şi mai ieftină metodă de a economisi apă este folosirea unui dispozitiv de 
limitare a debitului care se montează între evacuare şi aerisire; 
 - Un malaxor manual (în comparaţie cu sistemul cu dublă armătură) permite reglarea rapidă şi 
comodă a temperaturii apei, ceea ce ajută mai ales la economisirea energiei pentru apa caldă; 
 - În plus, sita duşului se înlocuieşte cu una care să reducă debitul de apă; 
 - un duş costă mai puţin decât o baie (se economiseşte de fiecare dată 100 litri); 
 - Când faceţi renovări, cumpăraţi aparate care economisesc apă şi energie; 
 - Nu spălaţi nimic sub jet de apă (vase, legume, dinţii); 
 - Spălaţi maşina la staţiile special amenajate; 
 - Udaţi grădina cu apă de ploaie; 
 - În jurul casei betonaţi o suprafaţă cât mai mică, pentru ca apa de ploaie să intre în pământ. 
  v. fig. pag.175 original: Rezervor automat pentru apa de ploaie 
 Cea mai bună metodă de economisire a apei potabile, chiar dacă este în acelaşi timp şi cea 
mai scumpă, este folosirea apei de ploaie. Se poate folosi, de regulă, pentru clătirea toaletei, pentru 
udarea grădinii, pentru maşina de spălat. Deoarece în cazul apei de ploaie este vorba de o apă 
dedurizată, se poate folosi la spălare un detergent emoliant, precum şi fulgi de săpun. Săpunul se 
descompune biologic în scurt timp şi încarcă mai puţin apele reziduale. Valoarea pH ridicată a 
detergentului arată că ploaia acidă nu are influenţe negative asupra rufelor şi maşinii de spălat. Numai 
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în cazul persoanelor sensibile, ca de exemplu, copiii sau bolnavii, trebuie să se folosească apa de la 
canal pentru maşina de spălat. Numai WC -ul şi maşina de spălat folosesc într-o gospodărie privată 50 
% din totalul consumului de apă. La un consum mediu de circa 170 litri per persoană şi per zi, se face 
o economie 120 de fuder pe an la o gospodărie cu 4 persoane.  
 În cazul unei construcţii noi, trebuie să se prevadă conductele necesare, deoarece montarea 
ulterioară a altor conducte este costisitoare. Trebuie să se ţină seama de faptul că din precipitaţii doar 
70 % ajung în rezervoare. Cantitatea de precipitaţii se scoate din tabel. Apă de ploaie din Luxemburg 
ajunge la o adâncime de 700 - 1000 mm. Un mm de precipitaţii înseamnă 1 litru de apă pe m2 de 
suprafaţă orizontală. 
 Dacă se înlocuieşte 50 % din apă cu apa de ploaie (în cazul unei gospodării de 4 persoane) şi 
se face o provizie pentru 14 zile, este nevoie de un volum de 3 până la 4,5 m3. Calitatea apei de ploaie 
este dependentă de depozitare: Apa trebuie depozitată la loc întunecat, rece (sau în pivniţă sau în 
exterior, în sol). Se evită astfel formarea alegelor şi a germenilor dăunători. Depozitată în pivniţă, se 
poate păstra în recipienţi din material sintetic. În exterior se pot zidi gropi în pământ sau se pot face 
jgheaburi din beton. Oricum, în interior trebuie să fie absolut etanş. Pentru ambele cazuri se prevede o 
scurgere care să fie racordată la reţeaua de canalizare. Pentru a păstra apa de ploaie cât mai curată 
posibil, trebuie să se monteze atât un filtru grosier, cât şi unul fin. Alimentarea cu apă este reglată de 
la reţeaua de apă a gospodăriei. 
 Apa de ploaie poate fi dirijată prin conducte din oţel inoxidabil sau ţevi cu PE. În nici un caz 
nu se leagă reţeaua de apă de ploaie la cea pentru apă potabilă. Cine vrea să ştie mai multe despre 
planificarea şi instrucţiunile de construire a unei casei, să consulte cărţile de specialitate indicate în 
anexă. 
 Este clar că o instalaţie completă, de ultimă oră, de colectare a apei de ploaie nu este inutilă. 
În funcţie de mărime, preţul este în clipa de faţă între 70.000 - 130.000 F. Statul acordă un ajutor 
financiar de până la 25 %. În principiu, nu are însă sens să se ia în calcul, în cazul unei case ecologice, 
numai criteriile economice. Pentru o viaţă sănătoasă trebuie să se ţină seama şi de timpii lungi de 
amortizare. O casă ecologică necesită o planificare foarte exactă. 
 
 Filtrul de apă: Da sau nu?  
 Este apa noastră potabilă atât de încărcată, încât nu mai poate fi băută fără a fi filtrată? Sunt 
într-adevăr necesare astfel de aparate şi ce reuşesc ele de fapt să facă? Trebuie să vă gândiţi că apa 
noastră potabilă este unul din elementele necesare vieţii cele mai studiate şi că substanţele toxice se 
menţin în anumite limite. 
 Cum funcţionează filtrele de apă? 
 Există diferite procedee: schimbătoare de ioni, cărbuni activi, distilare şi osmoză. 
 În cazul schimbătoarelor de ioni, există două, schimbătorul cu anioni şi schimbătorul cu 
cationi. La schimbătoarele cu cationi se înlocuiesc ionii, la schimbătoarele cu anioni se înlocuiesc 
ionii de nitrat sau ionii de sulfat cu cei de clorură. Schimbătorul cu cationi înlocuieşte ionii de plumb, 
aluminiu, magneziu, calciu, natriu sau potasiu. Schimbătoarele de ioni duc, aşa cum s-a arătat deja în 
capitolul "Dedurizarea apei", la o creştere a ionilor de natriu şi clorură, precum şi la o acidulare care 
face apa agresivă şi atacă astfel conductele.  
 Înainte de a monta un filtru de cărbune activ, trebuie să se cunoască compoziţia chimică 
exactă a apei potabile, căci numai dacă se cunosc substanţele dăunătoare, se poate stabili dacă are 
sens un astfel de filtru. În general, filtrul de cărbune filtrează clorul, diferiţi hidrocarburanţi, pesticizi, 
plumb, legături de fier şi înlătură mirosul neplăcut. Dacă filtrul se schimbă prea târziu sau dacă se 
modifică valoarea pH a apei sau compoziţia ei chimică, se poate întâmpla ca toate substanţele toxice 
să ajungă înapoi în apa de băut. 
 În cazul aparatelor de distilare, vaporii fierbinţi şi răciţi condensează în apă distilată. În felul 
acesta se înlătură toate substanţele dăunătoare şi mineralele. Problematice sunt apa săracă în minerale, 
consumul mare de curent (pentru 1 litru de apă circa 1000 waţi), precum şi pericolul formării 
germenilor. Apa distilată conţine resturi de materiale organice care sunt o hrană ideală pentru 
germeni. De aceea, apa distilată nu se lasă în aer liber mai mult de cîteva ore. 
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 În cazul unei osmoze, se filtrează, cu ajutorul unei membrane semipenetrante, substanţele 
dăunătoare, cum sunt nitraţii, metalele grele, hidrocarburile de clor, pesticidele sau plumbul, însă şi 
mineralele, cum sunt calciul şi magnziul. Aparatul consumă mult curent electric şi apă, deoarece 
membrana trebuie curăţată des pentru a nu se înfunda (4 litri de apă pentru spălat la 1 litru de apă 
potabilă). În afară de aceasta, apare şi pericolul formării germenilor. 
 Studiile asupra filtrelor de apă cu ajutorul revistei de testare ecologică au arătat că, în afară de 
clor, nu s-a filtrat complet nici o altă substanţă toxică. Capacitatea filtrelor scade rapid pe măsură ce 
trece timpul. Posibilitatea formării germenilor a fost foarte mare la aparatele care nu au conţinut 
argint pentru oprirea formării bacteriilor. 
 
Trucuri practice 
 - Înainte de a vă monta un filtru de apă, interesaţi-vă la organele în drept sau la casa de apă ce 
substanţe toxice există în apa Dvs. potabilă. 
 - Îniante de a cumpăra filtrul, gândiţi-vă ce substanţe toxice (dacă există) doriţi să filtraţi. 
 - Alegeţi tehnica de filtrare corectă, căci nici un aparat nu poate face totul. 
 - Aveţi grijă ca aparatul de filtrare să fie curăţat periodic. 
 - Filtrul trebuie înlocuit periodic. 
 - Păstraţi aparatul în frigider, pentru a preveni pericolul formării germenilor. 
 - Atenţie la alimentarea cu suficiente minerale, dacă folosiţi un aparat de distilare. 

- Fiţi conştient de faptul că aparatele consumă mult curent şi apă! 
 

 Boala legionarilor 
 Denumirea de "boala legionarilor" provine de la o întâlnire a veteranilor de război din SUA 
din anul 1976, când 183 de legionari s-au îmbolnăvit de pneumonie şi 29 au murit. 
 Legionelii sunt bacterii care pot apare pretutindeni în apă, mai puţin în apa de mare. Bacteriile 
găsesc condiţii ideale de viaţă în apa caldă de 25 - 35o. Transmiterea legionelilor se face mai ales prin 
inhalare. Vaporii de apă sunt inspiraţi prin plămâni, iar legionelii conţinuţi de aceştia pot provoca o 
infecţie.  - Cele mai frecvente căi de transmisie sunt: aparatele de inhalare, instalaţiile de 
umectare a aerului din încăpere, aparatele de stropire de înaltă presiune. 
 - Înmulţirea legionelilor are loc numai în apa caldă. 
 - Nu se ajunge la o infecţie prin băutul apei de la robinet sau în urma contactului cu bolnavul. 
 - Pericol mare de infectare la oamenii al căror organism se apără mai greu împotriva 
microbilor. 

- Încălzirea apei la soare nu duce la formarea legionalilor. 
 

 Posibilele contramăsuri sunt: 
 - În instalaţiile de inhalare sau de umectare a aerului din încăpere nu se foloseşte apa potabilă. 
 - Atenţie la apa caldă de la instalaţiile de stropire. 
 - Instalaţiile pentru apă caldă trebuie să aibă un traseu cât mai scurt posibil: Acumulatoarele 
de apă caldă nu se supradimensionează, iar conductele de apă caldă se izolează bine de cele de apă 
rece pentru a se evita transmiterea căldurii şi deci pentru a împiedica înmulţirea legionelilor. 
 - Apa trebuie încălzită la 60oC pentru a nu fi posibilă supravieţuirea legionelilor. Încălzirea de 
scurtă durată la peste 70oC pentru a omorî legionelii, nu duce la înlăturarea legionelilor, căci în 
acumulatori rămân mereu resturi în care legionelii pot supravieţui Apoi, o creştere a temperaturii duce 
la o coroziune rapidă , ceea ce îmbunătăţeşte condiţiile de viaţă pentru legioneli. 
 - Renunţaţi la sitele de duşuri foarte dese (cu ochiuri multe). 
 - Dacă aţi lipsit mai mult timp de acasă, lăsaţi apa să curgă câteva minute înainte de a o folosi. 

 
Lumina şi culorile 
 Un proverb spune: �Unde nu intră soarele pe fereastră, intră medicul pe uşă�. Lumina 
înseamnă mai mult decât doar energia solară care ajunge la noi sub formă de unde electromagnetice 
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cu o viteză de 300.000 km/s. Lumina înseamnă viaţă, este baza vieţii. La începutul spectrului luminii 
vizibile se găsesc razele ultraviolete. Nu pot fi percepute de ochiul uman, în schimb se percep de 
insecte. Deasupra luminii vizibile încep razele infraroşii. 

O parte din razele infraroşii este eficace pentru organismul nostru. Ele pătrund adânc în 
ţesuturi şi influenţează metabolismul. 

În cazul razelor ultraviolete se face deosebirea între UV-A, UV-B şi UV-C. Biologic, cele mai 
eficiente sunt razele UV-B. Ele excită metabolismul, formează vitamina D, acţionează asupra 
psihicului, respiraţiei intensive şi producerii de oxigen, reglează tensiunea, omoară bacteriile etc. 

Desigur, o supradoză de raze UV are şi urmări negative: UV-B provoacă arsuri ale pielii, 
îmbătrânirea timpurie a pielii, cancerul de piele, afectează ţesuturile. Lumina naturală a soarelui 
influenţează pozitiv întreaga viaţă de pe pământ.  

Lumina solară nu se înlocuieşte cu lumina artificială şi aceasta din cele mai diverse motive: 
��Toate organismele s-au obişnuit de-a lungul evoluţiei cu compoziţia chimică naturală şi 

cu schimbarea ritmică a luminii. În cazul iluminării artificiale, organismul intră în stress 
şi în sânge se modifică anumite valori ale hormonilor. 

��Lumina solară este supusă schimbării ritmului, zilnic şi anual. Intensitatea luminoasă se 
modifică permanent, în timp ce lumina artificială este o lumină constantă, monotonă. 

��Compoziţia spectrală a luminii solare este cu totul alta decât a luminii artificiale. 
 Lumina naturală lipseşte aproape în întregime în viaţa noastră modernă, indiferent că ne aflăm 
la birou sau acasă. Din experienţă ştim că deficitul de lumină ne deprimă, în timp ce luminozitatea şi 
lumina solară contribuie la plăcerea de a trăi şi ne ajută în îmbunătăţirea randamentului în activităţile 
ce le desfăşurăm.  Cercetările arată că stând prea mult în casă, cu lumină artificială, ajungem la 
depresii, nevroze, oboseală, dureri de cap, dereglări de metabolism şi alte afecţiuni.  
 Lumina artificială nu poate înlocui vastul spectru al luminii solare, de aceea este de o mare 
importanţă, ca, pentru buna noastră dispoziţie, să stăm zilnic cât mai mult în aer liber. Fabricanţii de 
lămpi nu sunt, din păcate, biologi, care ştiu că dispariţia luminii solare înseamnă întreruperea 
existenţei noastre. Fabricanţii de lămpi ştiu bine cât de puternică şi cât de mare trebuie să fie o lampă 
pentru a ilumina orice colţişor întunecat al unei camere. Se spune că ochiul nu ar putea cuprinde 
oricum zona spectrală a luminii în detaliu, ci doar o sumă a acesteia, chiar dacă este luminoasă. Aşa se 
explică faptul că la lumina artificială există zone importante, cum sunt zonele UV şi infraroşiile. 
 Lumina nu este însă lumină. Lumina solară conţine aproape toate zonele spectrului culorilor, 
în timp ce lumina artificială prezintă în câteva zone vârfuri şi adâncimi. Pentru ochiul nostru însă este 
importantă mai ales calitatea. Din cauza sensibilităţii neuniforme la lumina artificială, ochiul trebuie 
permanent să-şi regleze intensitatea vizuală. Nu e de mirare că urmările sunt dureri ale ochilor, dureri 
de cap, tremurul pleoapelor şi oboseala. 
 În cazul iluminării artificiale deosebim: 
 
 Lampa fluorescentă 
 Este cea mai veche sursă de lumină artificială. Lumina se obţine datorită incandescenţei unei 
sârme de wolfram. În comparaţie cu celelalte elemente de iluminare, lampa fluorescentă este cel mai 
prost utilizator de energie: Numai 6 - 9 % se transformă în lumină vizibilă. Restul energiei se pierde 
sub formă de căldură. Un alt dezavantaj este viabilitatea relativ scurtă: circa 1000 ore. Şocurile reduc 
şi mai mult viabilitatea. Avantajul becurilor fluorescente constă în câmpurile electromagnetice reduse 
care pornesc de la această lampă şi în lumina fără pâlpâiri. În afară de aceasta becurile fluorescente 
defecte pot fi aruncate la gunoi, nu este nevoie să fie depozitate în containere speciale. 
 
 Lămpile cu halogen 
 Acestea sunt o variantă îmbunătăţită a becurilor fluorescente. Ca lămpi de voltaj scăzut, ele 
oferă 6, 12 sau 24 volţi. Avantajul lor constă în exploatarea ridicată a luminii, circa 15 - 18 %, precum 
şi viabilitatea mai lungă (2000 ore). Lămpile cu halogen au, exact ca lămpile fluorescente, o lumină 
fără pâlpâire şi produc multă căldură. Dezavantajul lămpii cu halogen constă în procentul mai mare de 
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raze ultraviolete. O iluminare ultravioletă intensivă duce la afecţiuni ale organismului. Cât de mult 
acţionează negativ lumina ultravioletă a lămpilor cu halogen, depinde de tipul pielii, de distanţa până 
la piele şi de durata expunerii. Multe lămpi nu au un capac din sticlă, deci nu există o bună ecranare 
împotriva razelor ultraviolete. La lămpile folosite pentru scris sau citit se pun, din acest motiv, numai 
lămpi cu halogen cu capac din sticlă, deoarece aici distanţa sigură este sub 1 m. În cazul lămpilor de 
12 volţi nu este necesar un transformator care produce, după cum se ştie, câmpuri electromagnetice 
perturbatoare, care trebuie foarte bine ecranate. Mai avantajoase sunt lămpile cu halogen cu fasung 
înşurubat care se pot conecta la tensiunea obişnuită. Lămpile cu halogen pot fi degrevate exact ca 
lămpile fluorescente (se aruncă la gunoi). 
 
 Lămpile cu substanţe de iluminat 
 Acestea sunt lămpile de descărcare, adică pentru iluminare curentul electric produce gaze. 
Denumirea de lămpi cu neon nu mai corespunde în ziua de azi, căci lămpile nu mai sunt umplute cu 
gaz, ci, de fapt, cu vapori de mercur. În comparaţie cu lampa fluorescentă şi lampa cu halogen, lampa 
cu substanţe de iluminat are o viabilitate mai mare (circa 16.000 ore), iar exploatarea luminii este mai 
bună: circa 20 % din energie se transformă în lumină aparentă. Dezavantajele sunt: Pâlpâitul care 
provoacă stress (50 de pâlpâieli ale curentului alternativ pe secundă), care poate fi înlăturat prin 
montarea unui aparat prefinal electronic, totuşi câmpurile perturbatoare provocate de acest aparat sunt 
considerabile. În afară de aceasta, lumina lămpii cu substanţe degajate pentru iluminare atenuează 
puternic, la fel ca lumina lămpii fluorescente şi a lămpii cu halogen, lumina zilei. 
 Pentru a se obţine o lampă cu substanţe de iluminat cu caracter asemănător luminii zilei, s-a 
realizat lampa cu spectru complet (în general cunoscută sub numele de True-Lite-Lampe). Totuşi 
trebuie clarificat că această denumire este puţin depăşită, căci există o deosebire între lampa cu 
spectru complet şi lumina zilei. Apoi, este greşit să caracterizezi acest tip de lampă din punct de 
vedere biologic, căci, exact ca la lampa normală cu substanţe pentru iluminare, rămân dezavantajele 
pâlpâitului şi ale câmpurilor electromagnetice perturbatoare. 
 Lămpile cu substanţe pentru iluminat trebuie, de regulă, aruncate la containerul special din 
cauza conţinutului de substanţe toxice. 
 
 Lămpile cu substanţe compacte pentru iluminare 
 (lămpi care economisesc energia) 
 La lămpile cu substanţe compacte pentru iluminat, lumina se obţine în acelaşi mod ca în cazul 
lămpii convenţionale cu substanţe de iluminat. Exploatarea luminii şi viabilitatea sunt ceva mai 
scăzute decât la lămpile convenţionale cu substanţe de iluminat. Au însă o viabilitate de opt ori mai 
mare decât lampa fluorescentă şi consumă numai circa o cincime din energie, în comparaţie cu 
acestea. O lampă de 20 W care economiseşte energie corespunde unei lămpi fluorescente de 100 W. 
Lampa care economiseşte energie se găseşte în comerţ sau cu soclu înşurubat, sau cu soclu turnat. 
Ultima necesită în plus un adaptor pentru a putea fi înşurubată în fasung. Exact ca la lampa 
convenţională cu substanţe de iluminat, lampa care economiseşte energie are, fără aparatul prefinal 
electronic, un pâlpâit supărător, iar cuplarea şi decuplarea frecventă duce la scurtarea viabilităţii. În 
afară de aceasta, dă naştere acelor câmpuri perturbatoare electromagnetice şi se consumă multă 
energie pentru fabricarea lor. Şi lămpile cu substanţe de iluminat compacte se aruncă la gunoiul 
special amenajat din cauza conţinutului de mercur. 
 
Trucuri practice 

��Gândiţi-vă că iluminatul artificial ideal nu există. Lumina naturală, lumina zilei, fără 
pâlpâieli şi fără câmpuri electromagnetice perturbatoare, nu poate fi înlocuită cu nimic.  

��Încă din stadiul de planificare, casa trebuie astfel construită, încât să fie cât mai puţin 
umbrită. 

��Casa nu se orientează spre nord (în ce priveşte  camerele de locuit), iar camerele 
principale se orientează către sud sau sud-vest. 
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��Biroul sau camera de lucru nu se amplasează în pivniţă. 
��Intensitatea şi spectrul luminii solare este mult redusă de ferestre. De aceea, mărimea 

ferestrei se alege astfel încât să poată pătrunde suficientă lumină: 12 - 20 % din mărimea 
camerei. 

��Sticla normală pentru fereastră reduce intensitatea luminii cu 20 - 30 % în cazul unei 
duble vitrificări. Acest lucru trebuie să se aibă în vedere la dimensionarea ferestrelor. 

��În ce priveşte razele ultraviolete, sticla normală a ferestrelor filtrează până la 98 % din 
această radiaţie. Pentru ca şi aceste raze importante să pătrundă în casă, trebuie să aveţi 
cel puţin una - două aşa numite �ferestre biologice�. Aceste ferestre au geamuri din sticlă 
de cuarţ sau sticlă uviol, care lasă să pătrundă 80 - 90 % din razele ultraviolete. 
Dezavantajul este preţul ridicat. 

��Lumina nu este însă influenţată numai de lămpi şi ferestre, ci pereţii, mobilierul şi 
pardoselele determină intensitatea luminii. Pentru a se obţine un randament bun, tavanul 
trebuie să reflecte 70 % din lumina existentă, iar pereţii 50 %. 

��Becurile fluorescente sau lămpile cu substanţe de iluminat neacoperite orbesc ochiul; ele 
trebuie acoperite cu ecrane protectoare. 

��Cea mai ieftină şi mai sănătoasă alternativă pentru lumina artificială constă în plimbări 
zilnice sau jogging în aer liber, pentru a acumula aer şi lumină. Lumina zilei este, de 
exemplu, de o sută de ori mai luminoasă decât încăperea iluminată normal. 

��Evitaţi erorile de iluminare; nu ţineţi corpurile de iluminat în apropierea feţei, preferaţi 
iluminarea indirectă, corpurile de iluminat trebuie prevăzute cu ecran de protecţie, se 
evită obiectele , vopselele şi pardoselile reflectorizante. Preferaţi culorile mate, luminoase 
(griul, negrul, violetul acţionează deprimant); lumina laterală este mai bună pentru ochi 
decât lumina dinspre tavan; evitaţi culorile stridente, căci acţionează asupra organismului 
uman; din motive de sănătate, intensitatea luminii se menţine sub 1000 Lux (lumina zilei 
ajunge în interior cu o intensitate luminoasă de circa 100 până la 300 Lux. Valorile Lux 
ridicate duc la stress, precum şi la câmpuri electromagnetice ridicate. 

��Lumina proastă sau redusă a zilei este mult mai bună decât lumina artificială (becuri 
fluorescente şi lămpi cu substanţe pentru iluminat). 

��În camerele de lucru (bucătărie, birou, colţ de citit etc) folosiţi lămpi cu spectru complet 
pentru a obţine o lumină artificială asemănătoare luminii zilei. Aveţi însă grijă că lampa 
funcţionează cu aparat electronic prefinal pentru a reduce efectul de pâlpâire şi că este 
necesar un ecran de protecţie împotriva câmpurilor electromagnetice. Acest lucru se poate 
face şi trăgând pe deasupra tuburilor un cilindru cu împământare şi se elimină aparatul 
prefinal de la locul de lucru. 

��Cine vrea să renunţe la pâlpâituri, precum şi la razele ultraviolete, şi dacă lămpile de 
iluminat cu spectru complet sunt prea scumpe, se poate foarte bine folosi o lampă 
fluorescentă. 

��Cine pune preţ pe economisirea de energie şi mai puţin pe sănătate şi pe calitatea luminii, 
trebuie să prefere lampa cu substanţe compacte de iluminat şi anume lămpile care 
economisesc energie conectate la un adaptor care lucrează electronic. 

��Optim ar fi din punct de vedere biologic şi ecologic să se investească într-o instalaţie cu 
celule solare pentru ca lămpile de curent continuu să lucreze fără câmpuri perturbatoare. 

 
 Culorile acţionează asupra oamenilor 
 Culorile joacă în viaţa noastră un rol important. Fiecare culoare acţionează asupra stării 
noastre. Ştiinţific, culorile sunt considerate unde şi oscilaţii, deci energii. Pentru a putea percepe 
culorile, trebuie să existe lumină, iar acolo unde există lumină, există culoare. Din experienţă ştim că, 
de regulă, culorile luminoase sunt mai stimulatoare, în timp ce culorile întunecate liniştesc. 
 Ce concluzie se poate trage pentru cei patru pereţi între care stăm? 
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��Culorile trebuie să se armonizeze între ele; 
��Preferaţi culorile active, calde (roşu, portocaliu, verde, galben); 
��Evitaţi multe culori întunecate (gri, negru, albastru); 
��Alegerea culorii trebuie să se facă în funcţie de încăpere şi mobilier; 
��Pentru camere în care staţi mai mult se folosesc mai ales culorile calde, liniştitoare 

(verde, albastru), culorile puternice se potrivesc pentru încăperile în care staţi mai puţin; 
��Gândiţi-vă că multe materiale de construcţie recomandate din punct de vedere biologo-

constructiv au deja o nuanţă de culoare plăcută (de exemplu lemnul sau cărămida); 
��Preferaţi culorile naturale, care nu prezintă o compoziţie chimică unitară. Acestea nu 

acţionează niciodată monoton sau agresiv, ci se armonizează unele cu celelalte. 
 
Mobilierul 
 Amenajarea unei case furnizează informaţii despre pregătirea, caracterul şi sensibilitatea unui 
om sau a unei întregi familii. Spune-mi cum locuieşti, ca să-ţi spun cine eşti. Dacă ţinem seama de 
gradul nostru de cultură vis-a-vis de casa în care locuim, stabilim cu spaimă chiar, că mobila noastră 
�industrială� a devenit o marfă de serie monotonă, care urmează legile rentabilităţii şi raţionalizării. 
Funcţia şi tehnica determină modelul şi preţul. Nu se ţine seama de dorinţele clientului. În societatea 
noastră în continuă alertă, mobila a ajuns un adevărat articol de consum. Ştim exact că mobila 
confecţionată manual arată mult mai bine şi este mai bună. Mobila trebuie să fie un balsam pentru 
suflet. 
 
 Ce condiţii trebuie să îndeplinească o mobilă bună 

ţinând seama de cele prezentate mai sus?  
��Materialul de construcţie trebuie să fie veritabil (deci nu prelucraţi nici un material, ca de 

exemplu placa furniruită de stejar); 
��Mobila trebuie să fie simplă şi practică; 
��Să aibă dimensiuni corespunzătoare; 
��Trebuie să fie perfect armonizată (proporţionale, lungime x lăţime x înălţime); 
��Trebuie să fie stabilă şi durabilă; 
��Trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere biologic (adică, materialele, prin 

chimicalele pe care le conţin, nu dăunează sănătăţii); 
��Trebuie să influenţeze pozitiv climatul din încăpere (prin utilizarea materialelor 

higroscopice, cum sunt lemnul, lâna, latexul natural; fireşte, trebuie să se renunţe la 
lăcuirea suprafeţei; 

��Nu trebuie să influenţeze negativ electroclimatul: problema principală o constituie 
încărcările electrostatice ale suprafeţelor datorită mobilierului din lemn acoperit cu răşini 
sintetice sau a mobilierului polster acoperit cu material sintetic; 

��Tot negativ asupra câmpului electromagnetic natural acţionează metalele care se găsesc 
mai ales la paturi, cadrul patului şi saltele. 

 
Trucuri practice 

��Mobila din lemn: Atenţie! Nu tot ce pare a fi lemn, este, într-adevăr, lemn masiv. De 
aceea, informaţi-vă şi, mai ales, comparaţi! Deoarece lemnul masiv nu se poate folosi 
peste tot (din motive constructive şi de preţ), industria prelucrătoare a lemnului foloseşte 
înlocuitori de lemn, plăcile de tâmplărie, plăcile prefabricate din rumeguş şi fibre, care 
apoi �se garnisesc� cu furnir din lemn adevărat. La achiziţionare riscaţi să primiţi gratis şi 
o cantitate de formaldehidă. Răşinile pe bază de formaldehidă se amestecă cu o a doua 
substanţă (fenol, uree sau melamină) şi ajunge în lut, solvenţi şi lianţi, în plăcile 
prefabricate. Formaldehida, considerată cancerigenă, cauzează iritaţii, alergii. Nici plăcile 
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prefabricate E1 nu prezintă garanţia că pot menţine valorile de 0,1 ppm conţinut de 
formaldehidă, căci testele au prezentat grave abateri. 

��Preferaţi pe cât posibil mobila (indiferent că este mobilier de bucătărie, scaune, mese, 
paturi, dulapuri sau mobilier de birou) din lemn masiv care se asamblează cu clei alb fără 
formaldehidă (clei PVAC = acetat de polivinil - clei din răşini). Diferiţii fabricanţi de 
mobilier înlocuiesc şi cleiul natural. În afară de aceasta trebuie avut în vedere că suprafaţa 
a fost în final tratată sau cu uleiuri de răşini naturale sau cu ceară de albine. Oricum, 
asiguraţi-vă că nu s-au folosit nici un fel de lacuri sintetice DD sau lacuri cu două 
componente  (lacuri poliuretanice). 

��Cumpăraţi liniştiţi mobilă veche (brocante sau antichităţi). Aceasta are aproape aceeaşi 
formă frumoasă, este robustă şi, mai ales, este din lemn masiv. 

��În cazul mobilei din polster sau a saltelelor, vedeţi dacă nu s-au folosit materiale sintetice. 
Fibrele sintetice tind către o încărcătură electrostatică, către formarea de praf, către 
formarea de condens, miros neplăcut şi degajare de gaze (mai ales formaldehida). Sunt de 
preferat materialele care reglează umiditatea: de exemplu, lâna eulanizată  şi nedecolorată 
(eulan = substanţă chimică folosită pentru protecţia împotriva insectelor care mănâncă 
lemnul), in, cauciuc natural, fibre vegetale, puf, iută sau lână de oaie. La arderea 
mobilierul sintetic apar substanţe chimice foarte toxice. Mobila din spumant emană 
reziduuri. 

��La mobila din fibre naturale trebuie avut grijă să fie într-adevăr naturală: proprietăţile, 
cum sunt întreţinerea uşoară, lipsa petelor etc. dispar dacă se aplică un tratament chimic. 
În felul acesta scade capacitatea de penetrare a aerului şi capacitatea de a regla 
umiditatea. Totodată creşte încărcătura electrostatică. Materialul polster trebuie să fie din 
fibre vegetale, cocos, paie sau iarbă. În cazul materialului de referinţă se preferă iuta, 
lâna, mătasea sau in. 

��Pentru paturi se preferă rosturi din lemn în loc de rosturi din metal. Arcurile metalice 
acţionează ca o bobină electromagnetică. Legat de celelalte aparate tehnice, cum sunt 
deşteptătoarele cu radio,  televizoarele, ceasurile sau cablurile electrice, dormitorul 
(gândit ca o cameră de odihnă) devine antena prin care se excită întregul nostru sistem 
nervos, ceea ce poate duce la insomnii şi la alte afecţiuni. 

��Evitaţi saltelele sintetice care nu permit pătrunderea aerului. Pe ele se transpiră, nu au o 
elasticitate de durată, iar cu timpul se formează �groapă�. În afară de aceasta, se încarcă 
electrostatic, iar procesul lor de fabricaţie ridică probleme de mediu. 

��Dacă vă cumpăraţi o saltea din latex natural, trebuie să fiţi conştient că numai 20 % din 
saltea trebuie să fie din latex natural, restul (20 - 80 %) este din latex sintetic. Un alt 
dezavantaj al latexului natural este durabilitatea redusă, condiţionată de descompunerea, 
ca urmare a acţiunii efectului razelor ultraviolete. În afară de aceasta, fabricarea latexului 
natural nu prea este acceptat de protecţia mediului, deoarece, cu adaos de chimicale, 
laptele de cauciuc se vulcanizează şi se conservă. 

��Preferaţi saltelele din materiale naturale. 
     Gândiţi-vă că lâna se tratează atât cu pesticide, cât şi cu agenţi pe bază de chimicale. O 
mare parte din aceste chimicale se înlătură după spălare, totuşi restul de chimicale cum se 
înlătură? 
��Saltelele din fibre vegetale sunt elastice şi nu se tratează cu pesticide, deoarece fibrele 

vegetale conţine o substanţă naturală amară, care protejează împotriva substanţelor toxice. 
��Dacă preferaţi lâna de oaie, ţineţi seama că lâna provine de la un animal sacrificat, căci 

lâna de la oaia moartă este supusă unei curăţiri chimice. În acest caz se pierde lanolina 
atât de preţioasă şi odată cu ea forţa proprie de curăţare. Căutaţi lână fără pesticide, 
deoarece în mod normal oaia face o dată pe an o baie de pesticide. Renunţaţi la lâna 
eulanizată, tratată chiimic.  
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��Preferaţi saltelele din păr de cal. Este un material elastic natural şi posedă o excelentă 
capacitate de adaptare la corpul uman. Este de preferat să se folosească părul de la coada 
calului. Asiguraţi-vă că este vorba de un păr numai de la cal şi nu un amestec cu părul 
altor animale. 

��Saltelele din paie sunt tari şi neelastice  şi de aceea nu se folosesc de cei suferinzi. 
��Aveţi grijă când cumpăraţi saltelele din cocos, deoarece acestea sunt făcute din mai multe 

straturi, cusute între ele ; nu trebuie lipite unele de celelalte cu un adeziv pe bază de 
formaldehidă. 

��Aveţi grijă ca materialul de bază al unei saltele să fie inul sau lâna. 
��Nu puneţi saltelele din fibrele vegetale niciodată direct pe podea. Riscaţi formarea 

umezelii şi a mucegaiului, deoarece lipseşte aerisirea necesară. 
��Trebuie să ţineţi seama de perfecta îmbinare dintre cadrul din scânduri al patului şi saltea. 

Pentru aceasta luaţi legătura cu un specialist. 
��Aveţi grijă ca între rost şi saltea să nu existe nici un fel de material sintetic, altfel 

umiditatea pătrunde în saltea. 
��Noaptea trebuie lăsat să pătrundă aer proaspăt. 
��Cele mai bune temperaturi sunt cele cuprinse între 15 - 18 grade. 
��Evitaţi alte surse care v-ar putea deranja somnul (cuverturi sintetice, tapet pe bază de 

răşini sintetice, aparate electrice). 
��Gândiţi-vă că un om degajă pe noapte 1/5 - ý litri umiditate, care trebuie captată de 

materialele ce reglează umiditatea. De aceea, este necesară aerisirea regulată şi o 
înlocuire a saltelei (după fiecare 3 - 5 ani). 

��Nu puneţi patul lângă peretele exterior rece. 
 
Verdeaţa din jurul casei 
 Mulţi oameni care ar dori să trăiască în �mijlocul naturii� fac la sfârşitul săptămânii deplasări 
la �iarbă verde�. În felul acesta lăsaţi în urmă norii de gaze reziduale, alergaţi pe munţi şi speriaţi 
animalele. O întreagă săptămână ne mulţumim cu câteva plante de apartament, un canar şi 10 metri 
pătraţi de �iarbă englezească�. Toate celelalte suprafeţe, indiferent că sunt pe verticală sau orizontală, 
sunt betonate sau asfaltate, frunzele toamnei sunt considerate gunoi, iar aceea iarbă care îndrăzneşte 
să iasă printre pietre este omorâtă cu substanţe toxice speciale. Este de admirat faptul că în ultima 
vreme comunitatea încearcă să planteze, în interiorul şi în afara satelor şi oraşelor, copaci, arbuşti şi 
flori. Numai o gândire limpede ne poate aduce natura din nou în pustiile noastre cartiere de locuinţe 
din beton. Trebuie să fim conştienţi că fiecare nouă construcţie este o grea intervenţie în peisajul 
natural, pe care greu îl putem compensa prin plantarea de copaci şi flori pe suprafeţele libere (faţade, 
grădini, zona exterioară din faţa şi spatele casei). 
 
 Plantele, în casă sau în jurul ei, oferă multe avantaje: 

��Atenuează oscilaţiile climei (copacii ţin răcoare în zilele fierbinţi de vară); 
��Prin evaporarea apei răcoresc mai ales aerul cald din oraşe; 
��Umbra plantelor împiedică o încălzire prea puternică a caselor şi străzilor. Curăţă aerul de 

praf şi de celelalte impurităţi. Aerul însuşi se îmbogăţeşte cu oxigen, iar umiditatea 
aerului creşte. 

��Oferă animalelor un loc de viaţă. Nu numai noi, oamenii, profităm de un nou loc de viaţă, 
ci şi numeroasele specii de păsări. Întâlneşti, mai ales, diferite păsări, albine, gândaci, 
fluturi, care apropie mai mult copii noştri de natură. 

��Contribuie la protejarea clădirilor. Plantele din jurul casei, cât şi cele de la faţadă, oferă o 
bună şi, de ce nu, gratuită protecţie împotriva razelor fierbinţi ale soarelui. Razele prea 
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fierbinţi ale soarelui acţionează nu numai asupra temperaturii interioare, ci şi materialele 
de construcţie (peretele şi tencuiala) au de suferit de pe urma oscilaţiilor de temperatură. 

 Copacii, mai ales cei din preajma ferestrelor dinspre sud şi sud-vest, oferă vara o bună 
protecţie împotriva razelor soarelui, iar iarna lasă soarele să pătrundă nestingherit. 
 Pe lângă protecţia împotriva razelor soarelui, plantele asigură  o bună protecţie şi iarna, căci 
atunci când plantele lipsesc, casa se răceşte, consumul de energie mărindu-se. Datorită gardului viu, a 
copacilor sau plantelor căţărătoare, izolarea termică creşte, presiunea vântului se reduce, iar ploaia în 
rafale este estompată. 

Pe lângă toate aceste avantaje nu trebuie să uităm că plantele contribuie şi la liniştea noastră 
sufletească. Diferitele forme şi culori încântă ochiul şi dau o bună dispoziţie. 
 Verdele faţadei 

O mantie verde în jurul casei nu numai că înviorează suprafeţele moarte, ci şi protejează 
totodată împotriva vântului, creează un bun climat şi oferă lumii animalelor un nou loc de viaţă.  

 
 
 
 

Perete exterior fără verdeaţă la 
faţadă 

Perete exterior cu verdeaţă la faţadă Îmbunătăţiri 

valoarea k valoarea k % 
1,5 1,0 33 
1,0 0,75 25 
0,6 0,5 16 
0,3 0,27 10 

Pentru ca faţada casei să fie înconjurată de verdeaţă, trebuie să ţineţi seama de câteva reguli: 
Este important ca plantele să fie alese în funcţie de suprafeţe. În general, plantele pentru faţadă se 
clasifică în două grupe: 

 
a)  �plante agăţătoare veritabile�  care nu au nevoie de sprijin pentru a se căţăra; 

     Plantele agăţătoare formează rădăcini de prindere (de exemplu iedera) sau cârcei pentru 
prindere  (de exemplu viţa de vie sălbatică), cu care plantele se prinde de perete. Suprafeţele aspre 
uşurează căţăratul. Numai dacă tencuiala este deteriorată (fisuri sau umiditate ridicată), plantele 
agăţătoare pot cauza deteriorarea construcţiei. Nedăunătoare pentru plantele faţadelor sunt tencuielile 
minerale. 
 

b)  plante de faţadă care au nevoie de ajutor pentru a se căţăra 
      Acestea se împart în patru grupe: 

��Plante agăţătoare cu cârcei, care au nevoie pentru a se înălţa de sârme sau bare 
verticale, groase de 3 până la 5 cm; 

��În cazul plantelor cu lujeri, se folosesc foarte bine mai ales grilajele şi grătarele. 
Secţiunea trebuie să fie de 5 - 25 mm, deoarece plantele nu pot altfel să urce pe 
sârmă sau bară; 

��Plantele cu tije scurte au nevoie, mai ales, de sprijin pe orizontală, de care 
plantele trebuie să se prindă din când în când; 

��Plantele cu tije lungi se deosebesc de plantele agăţătoare prin aceea că au o formă 
oarecum uniformă. Plantele agăţătoare, trase ca spalier, necesită multe cunoştinţe 
şi timp.  

 
Cele mai importante plante agăţătoare 
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peste 10 m înălţimea mod  
creştere 

sprijin la 
căţărat 

frunza 

iederă - Hedera helix până la 25 m lent  im 
troscot - Polygonum aubertii 
               

până la 15 m rapid x so 

viţă de vie - Parthenocissus 
                   quinquefolia 

până la 12 m mediu (x) so 

viţă de vie - P. tricuspidata 
                   �Veitchii� 

până la 15 m rapid  so 

5 până la 10 m înălţimea mod  
creştere 

sprijin la 
căţărat 

frunza 

anemone - Clematis montana până la 8 m rapid x so 
glicină - Wisteria sinensis până la 10 m mediu x so 
glicină de pădure - 
              Clematis vitalba 

până la 10 m rapid x so 

hortensie agăţătoare - 
              Hydrangea petiolaris 

5 până la 8 m mediu (x) so 

tutun  
      - Aristolochia macrophylla 

până la 10 m mediu x so 

zorele - Campsis radicans până la 8 m lent (x) so 
curpen sălbatic 
            - Vitis coignetiae 

până la 10 m mediu x so 

viţa de vie - Vitis vinifera până la 10 m mediu x so 
curpeni de viţă 
           - Celastras scadens 

până la 7 m mediu x so 

până la 5 m înălţimea mod 
creştere 

sprijin la 
căţărat 

frunza 

caprifoi roşu  
           -  Lonicera heckrottii 

3 până la 4 m 
mediu 

x so  

caprifoi auriu 
          - Lonicera teilmanniana 

5 până la 6 m x so  

hamei - Humulus lupulus 4 până la 6 m rapid x so 
trandafir agăţător 
           - Rosa-Arten 

până la 5 m mediu x so 

muguraşi 
        - Euonymus fortunei 

până la 5 m mediu x so 

curpen sălbatic 
        - Clematis Hybriden 

2 până la 4 m lent (x) im 

curpen alb 
           - Clematis Hybriden 

2 până la 4 m mediu x so 

iasomie  
           - Jasminum nudiflorum 

până la 3 m lent x im 
 

* im = mereu verde  so = verde doar vara 
 
Trucuri practice  

��Cu cât mai multă suprafaţă are la dispoziţie planta agăţătoare, cu atât mai mult aer şi apă 
conţine planta; 

��Ţineţi seama de faptul că în jurul casei cărarea nu trebuie făcută din resturi de zidărie, 
resturi de mortar, care fac ca vegetaţia să nu poată creşte; 
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��Plantele agăţătoare trebuie să aibă rădăcinile înfipte în pământ numai 50 - 60 cm  (v. 
desen pag. 197 original) 

��Plantele trebuie să aibă, un sol bun. Folosiţi un amestec de sol natural şi îngrăşăminte 
organice  (de exemplu cenuşă) 

��Cea mai bună perioadă de plantare este toamna şi primăvara; 
��Renunţaţi la plantele exotice. 

  
Gardul 

 La planificarea gardului nu uitaţi să întrebaţi şi vecinii (dacă aveţi). Se economiseşte astfel 
bani şi material. Se asigură o bună comunicare între vecini. Iată câteva idei de care aţi putea ţine 
seama: 

��Renunţaţi la ziduri sau garduri din plasă. Mai bine ar fi să folosiţi un gard din lemn 
impregnat , pe care puteţi să-l confecţionaţi singur şi pe care îl trataţi cu uleiuri sau 
glazuri ecologice. 

��Optim ar fi un �gard viu� din arbuşti şi tufişuri. Nu numai că s-ar renunţa la mijloacele de 
protecţie a lemnului, dar s-ar crea şi un nou loc de viaţă pentru multe animale. 

��O altă idee ar fi o groapă mare cu nisip sau leagăne pe care copiii le-ar putea folosi în 
timpul lor liber.  

��A devenit o obişnuinţă ca în jurul casei cărările să se betoneze. Mulţi dintre noi cred că 
este foarte uşor să torni 50 - 80 m2 de beton şi că în felul acesta se asigură şi o bună 
scurgere a apei de ploaie în canalizare. Un astfel de strat de beton nu este necesar. Este 
suficient dacă se toarnă pietriş şi un strat de nisip de 3 - 5 cm. Deasupra se pun pietre sau 
plăci, fără a se îmbina cu mortar În felul acesta o mare parte din apa de ploaie intră în 
pământ. Se pune problema dacă este neapărat necesar un garaj prefabricat. Adesea, pentru 
aceasta sunt necesari aproximativ 50 m2. O copertină ar fi de ajuns. Beton s-ar turna 
numai pe locul pe care stă maşina. 

 În general, se recomandă să se renunţe la lemnul impregnat. Dacă totuşi doriţi să folosiţi 
lemnul pentru garduri, terase, scări etc), atunci folosiţi cedarul roşu. Este un lemn roşiatic de conifere, 
care se importă mai ales din Canada. Cedarul roşu protejează împotriva umezelii, ciupercilor şi 
insectelor dăunătoare. Cedarul roşu nu necesită nici un fel de tratament cu o substanţă de protecţie a 
lemnului. Datorită  razelor ultraviolete ale soarelui cedarul roşu devine gri. Cui nu îi place, vopseşte 
lemnul cu o glazură impregnată. 
 În trecut se recomanda betonul uscat (pietre fără îmbinare cu mortar). Rosturile şi găurile erau 
invadate de iarbă, insecte, gândaci. Un astfel de strat de beton este foarte ieftin (nu are chiar nici un 
fel de concurenţă - doar dacă nu vreţi să folosiţi pietre italiene de porfir, ceea ce nu este admis din 
motive ecologice), frumos şi durabil în comparaţie cu şinele din oţel. 
 Un lucru trebuie înţeles bine: Natura are nevoie de timp şi îngrijire, adică terenul trebuie 
pregătit, se pun răsadurile potrivite şi numai în perioade anume ale anului. Cine are răbdare şi 
iniţiativă, poate renunţa la răsadurile gata cumpărate.  Poate să facă singur răsadurile. Este greu de  
întreţinut o grădină, mai ales când nu ai experienţă. Dar cu răbdare şi puţină îndemânare, totul este 
posibil. 
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Epilog 
 

 Este o adevărată nefericire că, adeseori, libertatea gândului este îngrădită de cei patru pereţi 
ai unei camere, un ochi de fereastră , puţină lumină şi culoare. Îţi trăieşti viaţa ani în şir într-o astfel 
de încăpere şi într-o zi, ieşind din cadrul pe care îl credeai odinioară normal, constaţi câte ai putut 
pierde, chiar şi numai spiritual, din cauza propriei tale locuinţe. 
 

      Christian Morgenstern 
      Studii psihologice, 1906 

 
 
 
 
 

O locuinţă proastă face ca oamenii cumsecade să fie dispreţuiţi. 
         (Goethe) 
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