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Introducere
Deoarece orașele se dezvoltă și numărul de mașini este în
continuă creștere, lipsa locurilor de parcare ne determină să
reconsiderăm utilizarea spațiului de care dispunem, pentru
a maximiza potențialul acestuia și ne forțează să investigăm
posibilitatea de a ne dezvolta pe verticală. Pentru a exploata la
maximum suprafața limitată pe care o au la dispoziție, clădirile
moderne de birouri, blocurile cu apartamente sau mall-urile
folosesc o combinație între elemente minerale și vegetale atât
pe acoperișurile lor cât și în parcările subterane. Planificarea
minuțioasă și o bună proiectare vor îmbunătăți per ansamblu
condițiile de trai în orașele noastre, prin crearea de spații verzi
mari și locuri pentru relaxare și recreere, în timp ce structurile de
dedesubtul acestor spații deschise asigură parcările subterane
necesare, împiedicând tulburarea mediului urban.
Printr-o planificare atent făcută, arhitecții și proiectanții pot
maximiza folosirea spațiilor deschise (în aer liber), prin plantarea
acoperișurilor cu vegetație intensivă și extensivă, care pot fi
combinate cu elemente minerale ce pot permite accesul pietonilor
și/sau al vehiculelor. Proiectele trebuie adaptate cerințelor
specifice de construcție, cum ar fi adâncimea necesară a
compoziției pe care urmează să fie instalate elementele minerale
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(de exemplu pavaj), grosimea substratului necesară pentru un
anumit plan de plantare, încărcările de suprafață maxim permise,
alegerea unui sistem de hidroizolație potrivit etc.
Atunci când se utilizează pavajul în amenajare (de orice tip ar
fi el), nu va fi instalat peste un sol anterior pregătit - cum s-ar
întâmpla în mod obișnuit - ci peste o punte structurală, astfel
proiectantul trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
•
diferența de comportament și reacție între o bază naturală
și platforma acoperișului
•
sistemul de hidroizolație trebuie să fie potrivit atât pentru
încărcări statice cât și pentru cele dinamice
•
tipul construcției acoperișului, dacă este acoperiș „cald“,
inversat sau dacă este o construcție de acoperiș fără
izolație termică
•
rezistența la compresiune a izolației termice
•
tipul și adâncimea materialului granular, care intră în
compoziția terasamentului, tipul și adâncimea patului de
nisip grosier
•
tipul, grosimea și comportamentul elementelor pavajului
•
anticiparea intensității utilizării structurii atât de către
vehicule, cât și pietonale si estimarea încărcărilor impuse

Aspecte de proiectare
1.1

Standarde

Marcajul - CE hEN 13252
Geotextilul și produsele similare folosite pentru sistemele de drenaj
trebuie să poarte un marcaj CE în conformitate cu standardul
european hEN 13252 “Geotextile și produse asemănătoare caracteristici necesare pentru sistemele de drenaj”. Sistemele
de drenaj sunt definite ca sisteme care colectează și transportă
precipitații, ape subterane și/sau alte fluide prin intermediul unui
geotextil sau al unui produs asemănător.
Acest standard european cuprinde nu numai geotextilele,
membranele de filtrare și filtrele textile dar si elementele conexe,
cum ar fi cofrajele folosite în sistemele de drenaj și geodistanțierii*
(hEN ISO 10318 “Geosintetice - Partea 1: Definiții”).
Nophadrain BV are obligatia de a emite o declarație de
conformitate pentru geotextilul si sistemele de drenaj puse pe
piata, conform standardelor europene hEN 13252.
Această declarație de conformitate face referire si la procedura
de control a calității pe durata procesului de productie; procedura
certificată anual de catre un auditor independent. Declarația de
conformitate, care este disponibilă si pe site-ul Nophadrain,
oferă companiei Nophadrain dreptul de a folosi marcajul CE pe
produsele sale.
Eurocod 0: hEN 1990 „Principiile proiectării structurii“ și
Eurocode 1: hEN 1991 „Acțiuni privind structurile“
Încărcările acoperișurilor sunt determinate de:
•
încărcarea permanentă fixă, care rezultă din greutatea
efectivă a construcției
•
încărcările permanente cauzate de construcția acoperișului
verde/construcția suprafeței dure (cum este pavajul)
•
încărcările adiționale asupra acoperișului, de exemplu cele
cauzate de lucrările de mentenanță sau de traficul de mașini

În cazul balcoanelor și teraselor amenajate pe acoperiș, pe care
se presupune (pe baza situației și a accesibilității) că oamenii
își vor petrece timpul liber (în afara timpului necesar pentru
mentenanță și reparații), încărcările suplimentare ale construcției
vor fi calculate conform hEN 1991-1-1.
hEN 1991-1-1 nu specifică încărcările impuse de vehicule
asupra clădirilor sau asupra unor părți ale clădirilor care sunt
situate sub o autostradă sau fac parte din aceasta.
hEN 1991-2 „Încărcările traficului asupra podurilor“
Nu există standarde hEN pentru acoperișuri care trebuie să fie
accesibile circulației mașinilor. hEN 1991-2 include încărcările pe
osie și pe roată care trebuie luate în considerare de proiectant în
calculele acestuia. Traficul pe nivelul superior al unei parcări pe
acoperiș, în general, este similar traficului pe un drum național.
Cu toate acestea, cifrele încărcărilor pe osie și vitezele sunt mult
mai mici decât calculele din standardele hEN, menționate mai
sus. Aplicând aceste standarde hEN fără a calcula aceste date
pentru proiectul în cauză, se va ajunge la creșterea costurilor.
Trebuie stabilite din timp modul de folosire și încărcarea maximă
permisă a terasei acoperișului/a nivelului superior al parcării.
Acest lucru este obligatoriu și pentru starea suprafeței pe
care vor fi folosite sistemele de acoperiș utilitar ND. Principiile
de bază folosite pentru proiectare, dezvoltare și construcție
trebuie să fie susținute în clauze clare. Acestea trebuie să
includă semne prohibitive, obstacole și bariere. Aceste măsuri
trebuie să garanteze faptul că încărcarea maximă permisă
a terasei acoperișului/nivelului superior al parcării nu este
depășită în timpul exploatării. În baza planului cu condițiile de
bază, proiectantul tehnic va face o analiză și va fi necesară
determinarea principiilor de bază pentru calcule.
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1.2    Clasificarea încărcărilor
Prin cercetările noastre în colaborare cu Universitatea Tehnică
din Munchen, Germania, am determinat următoarele clase

de încărcări în ceea ce privește scopul utilizării platformei
acoperișului:

Clasa încărcării

Utilizare

Trafic

Încărcarea pe osie

Presiunea roții

1

acoperiș verde intensiv, acoperiș
pietonal, acoperiș terasă

pietoni, bicicliști

−

–

2

acoperiș parcare

autoturisme

10 kN osia frontală
15 kN osia din spate

5 kN osia frontală
7,5 kN osia din spate

3

acoperiș parcare

vehicule de mare tonaj

100 kN

50 kN

Tabelul 1. Clasificarea încărcărilor

  1.3    Tipuri de acoperișuri
Structura acoperișului trebuie să poată suporta și absorbi încărcările
dinamice și statice la care este supusă în timpul construcției și în
timpul exploatării acesteia. Sunt admise următoarele construcții de
acoperiș:
Acoperișul „rece“
Construirea acestui acoperiș se face cu un spațiu între structura
acoperișului și tavanul clădirii. Atunci când e folosită termoizolația,
aceasta trebuie să fie așezată mai jos de structura acoperișului,
cu un spațiu ventilat între ele. În general, acest tip de construcție
de acoperiș nu este potrivit pentru platforme destinate traficului de
vehicule (de exemplu: clasele de încărcare 2 și 3).
Acoperișul „cald“
Acest acoperiș este construit fără un spațiu ventilat sub structura
acoperișului. În cazul în care se folosește termoizolația, aceasta ar
trebui plasată deasupra platformei structurii. În general, acest tip
de construcție este potrivit atât pentru acoperișuri pietonale, cât și
pentru acoperișuri parcare; clasele de încărcare de la 1 până la 3.
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Acoperișul inversat
În acest tip de acoperiș, termoizolația se așază deasupra
hidroizolației. În cazul în care se optează pentru un acoperiș
inversat pentru pavare, ar trebui luate măsuri de difuzie a umezelii.
Atunci când se instalează pavajul, trebuie instalată o barieră antivapori deasupra izolației termice care va proteja izolația împotriva
acumulării de condens de-a lungul timpului. În general, acest tip de
construcție este potrivită atât pentru acoperișuri pietonale, cât și
pentru acoperișuri parcare; clasele de încărcare de la 1 până la 3.
Acoperișul fără izolație termică
Hidroizolația este instalată fără izolație termică, deasupra
structurii acoperișului. O caracteristică a acestei construcții de
acoperiș este faptul că spațiul de dedesubtul acoperișului nu
este încălzit. În general, acest tip de construcție este potrivită
atât pentru acoperișuri pietonale, cât și pentru acoperișuri parcare;
clasele de încărcare de la 1 până la 3.

Acoperișul „rece“

Acoperișul inversat

Acoperișul „cald“

Acoperișul fără izolație termică

  1.4    Izolația termică
Izolația termică trebuie să fie certificată CE conform standardului
hEN 13162 – 13171 ”Produse pentru izolarea termică a clădirilor.
Confecționate în fabrică …… Specificații”.

atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În faza de detaliere
trebuie luată în considerare orice deformare posibilă a izolației
termice (orificiu de scurgere de pe acoperiș, marginile acoperișului,
lucarne). Pentru clasa de încărcare 1, izolația termică trebuie să
fie cel puțin din clasa de greutate “dh”. Pentru clasele de încărcare
2 și 3, izolația termică trebuie să întrunească cerințele claselelor
“ds”, respectiv “dx”. Compatibilitatea unei anumite izolații termice
trebuie demonstrată de producător.

Există două metode diferite de termoizolare a un acoperiș:
•
WRC (“warm roof construction”) = izolația termică este
așezată sub hidroizolație – acoperiș “cald“
•
IRC (“inverted roof construction”) = izolația termică este
așezată deasupra hidroizolației – acoperiș inversat
Acoperișul „rece“ a fost omis pentru că este destul de rar folosit
în zilele noastre.
Hidroizolația și izolația termică aplicată trebuie să suporte încărcări
Compatibilitatea diferitelor tipuri de izolație termică:

Construcția
acoperișului

dm

dh

ds

dx

Polistiren Expandat (EPS)*
în conformitate cu hEN 13163
“Produse pentru izolarea termică a clădirilor. Produse din
polistiren expandat, confecționate în fabrică. Specificații”

WRC

100 kPa*

150
kPa*

—

—

IRC

—

—

—

—

Polistiren Extrudat (XPS)* în conformitate cu hEN 13164
“Produse pentru izolarea termică a clădirilor.
Produse din polistiren extrudat, confecționate în fabrică.
Specificații”

WRC

200 kPa*

300
kPa*

500
kPa*

—

IRC

300 kPa*

300
kPa*

500
kPa*

700 kPa*

WRC

100 kPa*

100
kPa*

150
kPa*

—

IRC

—

—

—

—

WRC

400 kPa*

400
kPa*

900
kPa*

1.200 kPa*

IRC

—

—

—

—

Clasificarea izolației termice

Spumă poliuretanică rigidă (PUR)*
în conformitate cu hEN 13165
“Produse pentru izolarea termică a clădirilor. Produse din spumă poliuretanică, confecționate în fabrică.
Specificații”
Sticla (CG)*
în conformitate cu hEN 13167
“Produse pentru izolarea termică a clădirilor. Produse
din sticlă celulară, confecționate în fabrică. Specificații”
Tabelul 2. Categoriile încărcărilor și ale rezistenței la comprimare a izolației termice

* Rezistența la comprimare la o deformare de 10% în conformitate cu hEN 826 „Produse pentru izolația termică a clădirilor. Determinarea comportării la
comprimare.”

Clasificarea
încărcărilor

Descrierea

Aplicații posibile

dm

capacitate
portantă medie

acoperiș verde
extensiv

dh

capacitate
portantă mare

acoperiș verde intensiv
/ acoperiș terasă

ds

capacitate
portantă foarte
mare

acoperiș parcare cu
trafic limitat de mașini

dx

capacitate
portantă extrem
de mare

acoperiș parcare
pentru mașini și
vehicule de mare tonaj

Tabelul 3. Clasificarea încărcărilor suportate de izolația termică

Recomandări
Dacă pavajul se instalează deasupra unui acoperiș izolat, se
recomandă să se opteze pentru construcția acoperișului inversat
cu izolație XPS sau construcția unui acoperiș „cald“, cu sticla. În
cadrul acoperișului inversat, hidroizolația trebuie lipită de platforma
structurii, pentru a putea localiza orice infiltrație în membrană,
foarte ușor. Panourile din XPS pentru izolație termică oferă
protecție suplimentară pentru hidroizolație, în timpul instalării
structurii pavajului.
Este important să se instaleze un strat de drenaj, rezistent la umezeală
deasupra izolației din XPS. Acest lucru va permite panourilor să se
usuce. Absorbția apei din cauza condensului intern va fi minimalizată.
Nu este obligatoriu să se instaleze o barieră anti-vapori, deoarece
însăși acțiunea sa ca strat hidroizolant controlează vaporii. Stratul de
drenaj nu trebuie să producă daune la nivelul suprafeței panourilor
pentru izolație. Lipirea hidroizolației pe toată suprafața sa este posibilă
și în cadrul construcției acoperișului „cald“ dacă se utilizează sticla
pentru izolarea termică. Panourile din sticlă sunt lipite pe structura
acoperișului și toate îmbinările trebuie să fie umplute cu bitum.
Hidroizolația este, prin urmare, lipită de panourile de sticla.
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  1.5    Hidroizolația
Sisteme de hidroizolare neîntrerupte
Construcțiile acoperișurilor verzi sunt, de obicei, protejate
împotriva infiltrațiilor de apă prin hidroizolație (din bitum, material
sintetic, elastomer sau aplicată în stare lichidă). În timpul proiectării
și alegerii unui sistem de hidroizolare, trebuie acordată o atenție
deosebită standardelor prevăzute și compatibilității sistemului în
cazul dat. Structura acoperișului trebuie să aibă panta adecvată.
Hidroizolația trebuie să fie special concepută pentru a fi compatibilă
cu proiectul în cadrul căruia urmează să fie folosită. Pentru a
menține integritatea hidroizolației și pentru a asigura o pavare
adecvată, este foarte important ca aceasta să fie așezată cât mai
drept posibil (să fie întinsă).
Pe acoperișurile circulate de mașini, încărcările orizontale cauzate
de circulația vehiculelor pot depune presiuni foarte mari asupra
hidroizolației. Pentru a evita astfel de încărcări, trebuie incluse în
structura acoperișului straturi de separare și de alunecare.
Hidroizolația de sub vegetație (atât la schemele de plantare intensivă
cât și cele extensive) trebuie să fie rezistentă la rădăcini sau să fie
protejată împotriva pătrunderii rădăcinilor printr-o membrană antirădăcină separată. Rezistența la rădăcini se poate demonstra dacă
materialul a trecut testul FLL - test de rezistență anti-rădăcină.
Hidroizolația poate fi aplicată într-un strat sau în 2 straturi și atașată
de structura acoperișului prin următoarele metode:
•
fixată mecanic
•
atașată prin lipire
Compoziția unui sistem de hidroizolare care se lipește de suprafață,
poate fi următoarea:
Bitum – hidroizolație din bitum modificat
(APP – SBS)
•
cel puțin 2 straturi
•
primul strat: un poliester atașat de structura acoperișului
•
al doilea strat: hidroizolație rezistentă la rădăcini din APP sau
SBS, lipită de primul strat
Hidroizolație sintetică
•
cel puțin 2 straturi
•
primul strat: un poliester atașat de structura acoperișului
(metoda „pour and roll“ - toarnă și nivelează)
•
stratul de deasupra: hidroizolație din EPDM, ECB, POCB sau
TPO, lipită de primul strat
Asigurarea impermeabilității acoperișului printr-un strat care
se aplică în stare lichidă
•
Este un sistem privit ca un singur strat, care se aplică în stare
lichidă.
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•
•
•

Trebuie să adere la suprafața peste care este aplicat și
trebuie aplicat măcar în 2 straturi fine.
Între cele 2 straturi trebuie pus un geotextil pentru
consolidarea straturilor.
Producătorul trebuie să aibă Aprobarea Tehnică Europeană
în conformitate cu ETAG 005 “Kituri aplicate în stare lichidă,
pentru impermeabilizarea acoperișurilor”.

Mastic bituminos
•
Înainte de instalare trebuie să fie asigurată o fundație din
beton.
•
Stratul de dedesubt – o membrană APP – SBS rezistentă la
rădăcini.
•
Stratul de mastic cu o grosime minimă de 25 mm trebuie
instalat peste membrana APP-SBS.
Beton rezistent la apă
•
Cerințele pentru betonul rezistent la apă sunt specificate
în hEN 206-1 “Betonul. Specificații, performanță, producție
și conformitate” și hEN 8500 “Betonul – Standarde
complementare ale statului britanic la BS EN 206–1 Partea
1 și 2”.
•
Crăpăturile în orice direcție trebuie să fie limitate la ≤0,2 mm.
Recomandări
Se recomandă ca hidroizolația să fie lipită de platforma structurii. În
multe cazuri, infiltrația se poate produce din cauza detalierii tehnice
insuficiente, alegerii materialelor de proastă calitate sau din cauza
unor deteriorări petrecute în timpul instalării acesteia. Când o
hidroizolație așezată sub propria greutate este avariată, locul exact
de unde pornește infiltrația este foarte greu de localizat, deoarece
apa se poate deplasa ușor în toate direcțiile, deasupra structurii
acoperișului. Hidroizolația lipită pe structura acoperișului oferă
mai multă siguranță. Aceasta înseamnă că în cazul acoperișurilor
izolate, avem 2 opțiuni: fie un acoperiș „cald“ la care se va folosi
sticla, fie un acoperiș inversat la care se va folosi izolația XPS.
Dacă se decide instalarea unui acoperiș „cald“ în care hidroizolația
să fie lipită complet de structura acoperișului, se recomandă să se
creeze compartimente separate în interiorul stratului de control al
vaporilor. În caz de deteriorare a hidroizolației, infiltrația poate fi
localizată cu ușurință.

1.6

Detalii

În principiu, în cazul acoperișului amenajat cu elemente minerale
se aplică aceleași principii ce țin de proiectarea hidroizolației ca
și în cazul acoperișurilor terasă. Hidroizolația trebuie înălțată
deasupra nivelului suprafeței (pavajului) cu cel puțin 150 mm.
La pragurile ușilor (detaliul 1) acolo unde este instalat un canal
de drenaj, hidroizolația poate fi adusă peste suprafața pavajului
cu 50 mm.

Dacă hidroizolația vine peste marginea acoperișului, în pământ,
este recomandat ca aceasta să fie prelungită cu minim 500 mm
peste margine și cel puțin 200 mm peste îmbinare.
Atunci când pavajul este pus și pe fațadă, se instalează o bandă de
cauciuc între hidroizolație și pavaj pentru a proteja hidroizolația de
daune mecanice (detaliul 2).

≥150 mm

≥50 mm

Detaliul 1. Pragul ușii

≥150 mm

Detaliul 2. Fațadă

5

  1.7    Panta acoperișului
Structura unui acoperiș destinat traficului trebuie să fie construită
cu pante corespunzătoare pentru a preveni acumularea apei în
hidroizolație, în fundație și/sau în patul de nisip grosier. Pantele
trebuie concepute în așa fel încât apa de la suprafața acoperișului
să fie evacuată de pe acoperiș cât mai repede posibil.
Pentru a obține un drenaj bun, acoperișurile destinate circulației
trebui să aibă o pantă de cel puțin 1 la 80 (~1,3%). Cu toate
acestea, din cauza riscului de tasare, a încovoierii acoperișului sau
a greșelilor de construcție, trebuie să se menționeze că e nevoie
de o pantă mai mare de 1 la 80. Proiectarea acoperișului utilizând
pante de 1 la 40 este atât economică, cât și practică. Dar, pe unele
clădiri, acest criteriu de proiectare poate fi unul prea sever. Ca o
alternativă, proiectantul poate alege să folosească o pantă de 1 la
80 și, ulterior să adauge 25 mm la pantă pentru acoperișurile din
beton și 15 mm la pantă pentru acoperișurile din metal.
Produsele ND:
Sistem de drenaj ND 800

Pantele de sub hidroizolație pot fi obținute:
•
din structura acoperișului
•
prin șapă
•
prin izolația termică cu formă conică
Notă
Dacă apa se adună la suprafața acoperișului din cauza pantelor
insuficiente trebuie luate măsuri suplimentare în ceea ce privește
drenajul și daunele cauzate de fenomenul de îngheț-dezgheț la
structura pavajului.
Soluțiile posibile sunt:
•
utilizarea unui material geosintetic potrivit pentru acoperișul
fără pantă
•
utilizarea în cadrul fundației a unui material cu particulele mai
mari de 1 mm
•
utilizarea unui pat de nisip cu granulație peste 1 mm, atunci
când pavarea se face direct peste sistemele de drenaj ND
•
utilizarea unui beton permeabil la particule mai mari de 1 mm
Soluția cea mai potrivită depinde de fiecare proiect în parte.

Pantele recomandate pentru structura acoperișului:
•
clasa încărcării 1			
≥1 la 50
•
clasa încărcării 2 și 3
≥1 la 40

  1.8    Drenajul acoperișului
Pe acoperișurile cu pavaj, drenajul apei de la suprafață și al apei
infiltrate se face prin orificiile de scurgere de pe acoperiș. Aceste
orificii sunt conectate la un sistem de drenaj gravitațional din
interiorul sau din afara clădirii. Acest sistem direcționează apa
spre sistemul de colectare a apei pluviale sau spre marginile
acoperișului. Apa de la suprafața acoperișului și cea din infiltrații
trebuie să fie evacuată la o presiune atmosferică standard și fără
pierderi.
Sunt identificate 3 nivele de evacuare:
•
Primul nivel – hidroizolația
•
Al doilea nivel – pavajul
•
Al treilea nivel – izolație termică (acoperiș inversat)

Puțul căminului de vizitare trebuie să permită colectarea și
evacuarea apei de la primul nivel de evacuare (hidroizolația) și de
la al treilea nivel (izolația termică pe acoperiș inversat). Grătarul
trebuie să colecteze apa de la al doilea nivel de evacuare (pavajul).
Cerințele pentru grătarul fin depind de clasa încărcării (hEN 124
“Grătare fine și capace pentru guri de canal pentru zone cu trafic
pietonal și auto”):
•
clasa încărcării 1 = grătar fin, clasa A
•
clasa încărcării 2 = grătar fin, clasa B
•
clasa încărcării 3 = grătar fin, clasa D

Evacuarea apei pluviale prin drenarea gravitațională înăuntrul
unei clădiri – Gurile de scurgere de pe acoperiș
Orificiile de scurgere trebuie plasate în locurile cele mai
joase ale acoperișului. Ele trebuie să fie dimensionate în
conformitate cu hEN 12056-3 “Sisteme de drenaj prin forța
gravitației, în interiorul clădirilor” și trebuie să fie accesibile
pentru inspectare oricând. Gurile de scurgere de pe acoperiș
trebuie să colecteze și să evacueze apa de la suprafața
pavajului, cât și apa care se infiltrează în îmbinările dintre
pavele, ajungând în patul de nisip grosier.
Detaliul 3. Cămin de vizitare cu grătar fin
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Scurgerile din zonele pavate trebuie să integreze un cămin de
vizitare cu grătar fin care se așază la același nivel cu pavajul.
Clasa căminului de vizitare și a grătarului trebuie să fie egală sau
mai mare decât clasa încărcării acoperișului. Căminul de vizitare
trebuie să aibă și un loc de sedimentare. Sarcinile concentrate
ale căminului de vizitare trebuie să fie dispersate de-a lungul
fundației sau a stratului de drenaj.

Canale liniare de drenaj
Patul de nisip sau stratul-suport pentru canalul de drenaj nu
trebuie să astupe sau să blocheze fluxul orizontal în stratul de
drenaj. Canalele de drenaj pot fi utilizate ca și o alternativă la
căminele de vizitare cu grătare fine. Grătarele de pe canalul liniar
de drenaj trebuie să permită colectarea și evacuarea apei de la
suprafață fără a fi nevoie de presiune sau absorbție suplimentară.

Evacuarea apei pluviale peste marginile acoperișului
Apa de la suprafață poate fi colectată și prin sistemul de jgheaburi
de pe marginile acoperișului, sau evacuată peste marginile
acoperișului, pe sol. De-a lungul marginii acoperișului trebuie
plasat un filtru sau o structură de drenaj, cum ar fi o țeavă
perforată care este înfășurată cu un geotextil, pentru a impiedica
inundațiiile și daunele la terasamentul zonei pavate.

Atât canalele de drenaj, cât și grătarele care le acoperă trebuie
să aibă aceeași clasă a încărcării sau o clasă mai mare decât
cea a acoperișului, conform hEN 1433 “Canale de drenaj pentru
zone pietonale și pentru trafic auto – clasificare și cerințe de
proiectare și testare, conformitate în ceea ce privește marcarea
și evaluarea” și hEN 124. Canalele liniare de drenaj trebuie să fie
conectate - prin intermediul căminelor de vizitare - de orificiile de
scurgere și, atunci când sunt plasate pe fațade/praguri, apa să
poată fi evacuată prin stratul de drenaj.

În cazul unui subsol, pereții trebuie să fie protejați, de asemenea,
printr-un sistem de drenaj adecvat, care va preveni orice presiune
hidrostatică asupra fundației.

Apa de suprafață de pe acoperișurile și fațadele adiacente
Când se determină cerințele în ceea ce privește evacuarea apei
de pe acoperiș, este esențial să se ia în calcul și evacuările de
pe acoperișurile și fațadele adiacente. Dacă acest lucru nu este
posibil, trebuie să se asigure denajul independent al acestor
structuri adiacente. Scurgerile de pe fațadele adiacente pot fi
colectate și evacuate utilizând canale liniare de drenaj care sunt
conectate la guri de scurgere sau la stratul de drenaj.

Detaliul 4. Evacuarea apei pluviale peste marginile acoperișului
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  2       Acoperișuri pietonale și acoperișuri parcare
Structura unei zone pavate cuprinde următoarele straturi, care
trebuie luate în calcul exact în această ordine:
•
stratul de separare
•
stratul de alunecare
•
stratul de protecție
•
stratul de drenaj
•
stratul de filtrare
•
terasament
•
stratul de nivelare
•
patul de nisip grosier
•
pavajul

2.1

Compatibilitatea dintre straturi este foarte importantă pentru
determinarea unei durate de exploatare rezonabile pentru o
suprafață pavată. Fiecare strat trebuie să aibă capacitatea de a
absorbi și de a restrânge încărcările dinamice și statice potențiale,
să aibă o rezistență bună la compresiune, și să nu manifeste nicio
curbare de scurtă durată care este în afara limitelor prestabilite.
În general, fiecare strat are o funcție individuală în structura
întregului sistem.
Cu toate acestea, este posibil ca:
•
Un singur produs să cuprindă funcția mai multor straturi de exemplu, stratul de alunecare poate îndeplini și funcția
stratului de separare și protecție.
•
Unele straturi să fie compuse din mai multe produse - de
exemplu, stratul de alunecare trebuie să aibă două suprafețe
non-adezive, pentru a asigura alunecarea.

Stratul de separare

Materialele de construcție incompatibile din punct de vedere
chimic trebuie izolate printr-un strat de separare (de exemplu PVC
sau polistiren).
Stratul de separare este alcătuit din:
•
membrană de plastic
•
geotextil

Materialele de construcție incompatibile între ele trebuie să fie
separate complet (acoperite).
Sistemele de drenaj ND pot fi furnizate cu o folie de separare și
alunecare instalată din fabrică, sau cu un geotextil permeabil la
vapori, pe spatele acestora.
Produsele ND
Sisteme de drenaj ND
Folie de separare și alunecare ND TGF-20
Folie de alunecare și protecție ND TGF-100

2.2

Stratul de alunecare

Pavajul flexibil impune atât încărcări verticale, cât și orizontale,
atât în timpul construcției, cât și în timpul exploatării. Încărcările
orizontale sunt generate de schimbările de temperatură în
interiorul structurii și de surse dinamice externe cum sunt frânarea,
accelerarea și pornirea vehiculelor. Aceste încărcări verticale
și orizontale trebuie să fie suportate de straturile inferioare. Cu
toate acestea, trebuie menționat faptul că sistemele/materialele
impermeabile nu sunt capabile să suporte încărcări orizontale,
caracteristice pentru pavajul flexibil și, de aceea, trebuie să se
menționeze acest lucru când este cazul.
Acolo unde hidroizolația trebuie să prezinte capacitate portantă la
încărcările orizontale, va fi nevoie de un strat de alunecare, format
din 2 suprafete non-adezive, care se pot mișca una peste cealaltă.
În general, pentru stratul de alunecare se folosesc următoarele
materiale pentru membranele de plastic:
•
PET (polietilenă tereftalat)
•
PP (polipropilenă)
•
PE (polietilenă)
•
PS (polistiren)
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În cadrul sistemului pentru acoperișuri pietonale Nophadrain,
această funcție de „alunecare“ se poate obține prin folosirea
foliei de separare și alunecare ND TGF-20 care este plasată
sub sistemele de drenaj ND. În acest sistem de acoperiș utilitar
Nophadrain, stratul important este stratul de separare și protecție
care reprezintă și a doua suprafață din stratul de alunecare a
sistemelor de drenaj Nophadrain.
În sistemul pentru acoperișuri parcare - vehicule de mare tonaj
Nophadrain (clasele de încărcare 2 și 3), o membrană de alunecare
și protecție ND TSF-100 reprezintă o suprafață, în timp ce folia
de protecție și alunecare a sistemelor de drenaj ND formează
suprafața-pereche a acesteia. Membrana de alunecare și protecție
ND TSF-100 îndeplinește și rolul de strat de protecție în sistemul
pentru acoperișuri parcare - vehicule de mare tonaj Nophadrain.
Pe o construcție de acoperiș inversat, stratul de alunecare este
compus din 2 membrane de alunecare ND TGF-20, instalate sub
izolația termică.
Produsele ND:
Sisteme de drenaj ND
Folie de separare și alunecare ND TGF-20
Folie de alunecare și protecție ND TGF-100

  2.3    Stratul de protecție
Stratul de protecție protejează hidroizolația împotriva oricăror daune
provocate de încărcările statice și dinamice și, în același timp,
izolează materialele care sunt incompatibile din punct de vedere
chimic. Când acest strat are o suprafață netedă, nelipicioasă,
poate face parte din stratul de alunecare. În cazul încărcărilor mai
mari (clasele 2 și 3), și când este realizat și un terasament (în cazul
clasei încărcării 1), trebuie folosite geotextile grele, membrane din
plastic, straturi de beton pentru a proteja hidroizolația de daunele
provocate de încărcările statice și dinamice din timpul instalării și
exploatării.
În cazul încărcărilor ușoare, atât statice cât și dinamice (clasa
încărcării 1), sistemele de drenaj ND pot juca rolul de strat de
protecție, atunci când sunt montate imediat după instalarea
hidroizolației, a membranei anti-rădăcină sau a foliei de
separare și alunecare. Pe acoperișuri cu clasa încărcării 1
(acoperișuri pietonale) și cu clasa 2 și 3 (acoperișuri circulate
de autoturisme), acolo unde este instalat un strat de nivelare
sau terasament, sau când încărcările roților sunt folosite în
timpul instalării, se recomandă să se instaleze membrana de
alunecare și protecție ND TSF-100 deasupra hidroizolației.
Membrana de alunecare și protecție ND TSF-100 ar trebui să
fie instalată în așa fel încât niciun material granular să nu poată
pătrunde dedesubt și să producă daune hidroizolației.

Membrana de alunecare și protecție ND TSF-100 poate fi folosită
peste izolația termică sau peste o hidroizolație cu o alungire
în %, acceptabilă, pe termen lung. Dilatația pe termen lung a
izolației termice sau a hidroizolației trebuie demonstrată de către
producător.
Teste de performanță – sistem de acoperiș parcare - vehicule de
mare tonaj Nophadrain (clasa încărcărilor 2 și 3) vezi anexa B.
Datele testelor de performanță pentru diverse compoziții pentru
clasele încărcării 2 și 3 sunt disponibile la cerere.
Produsele ND:
Sisteme de drenaj ND
Membrană de separare și alunecare ND TSF-100

Stratul de protecție poate îndeplini și funcția de strat de separare
și alunecare. Straturile de protecție și separare, așezate sub
propria greutate, trebuie să se suprapună cel puțin 100 mm, iar
acestea nu trebuie să se deformeze cu mai mult de 5% (maxim
2 mm).
Prin testele reper (vezi anexa A) se face evaluarea nivelului de
protecție asigurată de stratul de protecție pe acoperișurile circulate
de pietoni și autoturisme (clasa încărcărilor 1, 2, 3) - pentru anumite
produse sau prin efectuarea testului de performanță (vezi anexa B)
a întregii structuri. Pentru testul reper al membranei de alunecare
și protecție ND TSF-100 (Clasa încărcării 1, 2, 3) vezi anexa A,
tabelul 11.

2.4

Detaliul 5. Fațada

Stratul de drenaj

Stratul de drenaj înlătură presiunea hidrostatică de pe hidroizolație.
El evacuează excesul de apă sub terasament/patul de nisip și
împiedică acumularea apei în aceste straturi și riscul afectării
pavajului de fenomenul îngheț-dezgheț. Stratul de drenaj trebuie să
aibă permeabilitate verticală bună și capacitate de a transporta apa
de la suprafață, în plan orizontal, departe de suprafața acoperișului
spre orificiile de scurgere sau peste marginile acoperișului. Trebuie
evitată întotdeauna retenția de apă în terasament/patul de nisip.

Capacitatea de drenaj trebuie specificată în litri per secundă per
metru liniar, luând în calcul unghiul de înclinare al acoperișului
și presiunea încărcărilor anticipate. Vezi broșura Nophadrain:
“Proiectarea stratului de drenaj”.

Stratul de drenaj trebuie să-și mențină funcționalitatea completă
pentru o perioadă de 50 de ani, în conformitate cu DIN 4095
”Drenajul și protecția fundațiilor - proiectarea, dimensionarea și
instalarea” .

Capacitatea de drenare a sistemelor de drenaj ND se mărește
în același timp cu creșterea cantității apei pluviale evacuate de-a
lungul suprafeței.

Toate sistemele de drenaj (inclusiv membrana din plastic cu alveole
care face parte din sistemul de drenaj) trebuie să poarte marcajul
CE, în conformitate cu hEN 13252.
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2.5    Stratul de filtrare
Stratul de filtrare protejează stratul de drenaj împotriva înfundării
acestuia cu particule fine care sunt aduse din terasament și din
patul de nisip, și în felul acesta, asigură un drenaj eficient pe
orizontală. Densitatea geotextilelor țesute și nețesute trebuie
să corespundă dimensiunii particulelor din materialul granular
folosit la terasament și la patul de nisip. În cazul în care se va
folosi „topsoil“, trebuie luate măsuri speciale pentru a împiedica
înfundarea stratului de filtrare cu particule fine de sol, de exemplu
instalarea panourilor-rezervor de apă ND WSM-50.

Notă
Atât filtrele din materiale țesute cât și cele nețesute trebuie să se
suprapună măcar 100 mm, iar pe margini, materialul filtrant trebuie
să fie adus la suprafață, pentru a preveni spălarea materialul
granular. Stratul de filtrare trebuie acoperit în maxim o săptămână
de la instalare și trebuie protejat de eroziunea eoliană. Stratul de
filtrare, atât din geotextil țesut, cât și din geotextil nețesut, face
parte din sistemele de drenaj ND. Geotextilul este lipit de fiecare
alveolă a membranei și este suprapus peste partea centrală cu
100 mm.

Atunci când geotextilele filtrante țesute și nețesute sunt plasate
deasupra unui geodistanțier, acesta trebuie să aibă marcajul CE în
conformitate cu hEN 13252.

Clasa
încărcării*

Terasament

Rezistența la perforare
hEN ISO 12236 în kN

1

fără

1,0

1

cu

1,5

2 și 3

cu/fără

2,5

Tabelul 4. Stratul de filtrare
* Vezi tabelul 1. Clasificarea încărcărilor

  2.6    Sistemele de drenaj ND
Sistemele de drenaj ND sunt compuse din strat de filtrare, strat de
drenaj și strat de protecție și separare, formând un sistem unitar.
Nucleul sistemelor de drenaj ND este o membrană cu alveole din
plastic, cu înălțimea de 13 - 27 mm, care este lipită de un material
filtrant (țesut sau nețesut). După caz, această parte centrală a
sistemului de drenaj poate fi perforată și asigurată cu o folie de
alunecare care preia din presiune, sau poate avea pe spate un
geotextil permeabil la vapori.

Construcția acoperișului

Clasa
încărcării*

Cu izolație

Fără izolație

Beton rezistent la apă

Acoperiș inversat

ND 800

1

■

■

■

−

ND 200

1

■

■

■

−

ND 200s

1

−

−

−

■

ND 200sv

1

−

−

−

■

ND 200hsv

1

−

−

−

■

ND 220

1

■

■

■

−

■

■

■*

−

1/2**

ND 600s

1

−

−

−

■

ND 600sv

1/2

−

−

−

■

ND 620

1/2

■

■

■

−

ND 600hdsv

2/3

−

−

−

■

ND 620hd

2/3

■

■

■

−

Tabelul 5. Domeniile de aplicare ale sistemelor de drenaj ND
*

Suprafața panourilor izolante din XPS se poate usca, iar condensul
intern este minimalizat. Valoarea izolației (R) nu este afectată
odată cu trecerea timpului.

Tipuri de sisteme de drenaj

ND 600

10

Sistemele de drenaj ND pe construcțiile acoperișurilor
inversate
Unele sisteme de drenaj ND au un nucleu perforat. Aceste sisteme
previn formarea unei bariere anti-vapori peste izolația termică din
XPS.

Vezi tabelul 1. Clasificarea încărcării

** Doar clasa încărcării 2 pentru o construcție de acoperiș cu beton rezistent la apă

..20 = cu folie de alunecare care distribuie presiunea
s

= nucleu perforat (permeabil la vapori)

v

= geotextil permeabil la vapori

hd

= rezistență mare la comprimare (1.200 kN/m2/deformare 9% la 1 mPa)

Proiectarea stratului de drenaj
Pe acoperișurile amenajate și cu elemente minerale, apa pluvială
este drenată parțial la nivelul suprafeței (qo), numit și nivelul al 2-lea
de evacuare. Stratul de drenaj sau nivelul 1 de drenaj, trebuie să
capteze apa care a penetrat suprafața (qa.s).

qa,s = r - qo

Br

qa.s = apa pluvială ce penetrează suprafața, în l/(m2) (tabelul 6)
r = cantitatea de precipitații în l/(m2) în conformitate cu hEN
12056-3
qo = apa pluvială evacuată deasupra suprafeței, în l/(m2)

Lr

Următoarele valori pot fi folosite pentru a determina cantitatea de
apă pluvială care penetrează suprafața (qa.s), în baza cantității de
precipitații a unei ploi de 15 minute, a cărei intensitate se întâlnește
o dată în 10 ani, r(15) (0,1)= 0,03 l/(m2):
Suprafața

qa,s (l/(m2)

Pavele din beton

0,01

Pietriș stabilizat

0,015

Pavele înierbate peste un
terasament permeabil

0,03

Figura 1. Suprafața utilă a acoperișului (m2)
Lr = lungimea acoperișului care trebuie drenat (m)
Br = lățimea planului proiectat pe orizontală de la coamă la jgheab (m)

Tabelul 6. Apa pluvială care penetrează suprafața qa.s

Cantitatea de apă care trebuie evacuată de stratul de drenaj (q’)
poate fi calculată în l/(m2) folosind următoarea formulă:

q’ =

q’
qa.s
A

qa,s x A
Lr

în l/(m2)

= cantitatea de apă ce trebuie evacuată de stratul de drenaj
în l/(m2)
= apa pluvială ce penetrează suprafața în l/(m2) (tabelul 6)
= suprafața utilă a acoperișului în m2 (Lr x Br)

  2.7    Terasamentul
Rolul terasamentului este de a prelua și distribui încărcările statice
și dinamice și de a preveni deformarea pavajului. Pentru a asigura o
funcționare adecvată a terasamentului, ar trebui instalat un sistem
de drenaj rezistent. Prin dimensionarea corectă a terasamentului
se reduce încărcarea asupra straturilor de dedesubt. Adâncimea
terasamentului trebuie proiectată pentru a fi compatibilă cu
încărcările statice și dinamice așteptate și cu rezistența straturilor
de dedesubt.
Terasamentul se poate instala pentru a distribui încărcările statice
și dinamice (din clasele 2 și 3) și/sau pentru a crea pantele (clasele
1, 2, 3).

Deoarece compactarea terasamentului este dificilă (de exemplu
un material fără particule mai mici de 1 mm), adâncimea
terasamentului trebuie mărită corespunzător.
Pentru fiecare obiect trebuie să se determine dacă difuzia umezelii
sistemelor de drenaj ND de tip “sv” este compatibilă cu instalarea
unui terasament din materiale fără particule fine.
Pentru a a verifica dacă operațiunea de compactare este completă
și corectă, trebuie să se efectueze un test de determinare a
încărcărilor statice și dinamice. Cel mai potrivit tip de compactorvibrator va fi ales de către inginerul proiectant.

În funcție de clasa anticipată a încărcării, terasamentul trebuie
să fie compact pentru a corespunde următoarelor module de
deformare:

Clasificarea
încărcărilor*

Module de deformare statică EV2 în MN/m2

1

≥80

Terasamentul pe un acoperiș inversat
În proiectarea construcției acoperișului inversat, trebuie luate
în considerare măsuri de difuzie a umezelii. Nu este permisă
instalarea unui strat de control al vaporilor deasupra izolației
termice.

2

≥120

3

≥150

Tabelul 7. Module de deformare
*

Vezi tabelul 1. Clasificarea încărcărilor
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Terasamentul pe construcția acoperișului „cald“ / construcția
de acoperiș fără izolație termică
Materialul terasamentului trebuie să fie alcătuit din piatră concasată
cu dimensiunea particulelor de 0/22 mm, 0/32 mm sau 0/45
mm. Pentru a preveni daunele asupra scurgerilor de pe acoperiș,
trebuie să se limiteze cantitatea hidratului de calciu care se va
infiltra din terasament. Aceste cerințe se pot micșora în cazurile în
care colectarea și evacuarea apei pluviale nu se face prin scurgeri
de pe suprafața acoperișului, ci este direcționată peste marginile
acoperișului.
Clasa
încărcărilor*

Mărimea
granulelor în
mm

Grosimea
stratului în
mm

Piatră
concasată

0/22

≥100

2

Piatră
concasată

0/32

≥150

3

Piatră
concasată

0/32 sau 0/45

≥150

1

Material

Clasa
încărcărilor*

Material

Mărimea
granulelor
în mm

Grosimea
stratului
în mm

1

Piatră concasată

2/22

≥100

Piatră concasată
presată hidraulic

−

≥100

0/32**

≥150

2/32

≥150

2

Piatră concasată
Piatră concasată

3

Piatră concasată
presată hidraulic
Piatră concasată

−
0/32** or
0/45**

≥100
≥150

Tabelul 9. Terasamentul pe construcția acoperișului inversat
*

Vezi tabelul 1. Clasificarea încărcărilor

** Compatibilitatea va fi demonstrată de producătorul izolației termice

Tabelul 8. Terasamentul pe o construcție de acoperiș „cald“
*

Vezi tabelul 1. Clasificarea încărcărilor

2.8

Stratul de nivelare

Pentru a nivela, acolo unde sunt diferențe de nivel sau pentru a
crea pante, e posibil să fie nevoie să se instaleze un strat de nivelare sub elementele de pavaj, destinate doar circulației pietonale
(clasa 1 a încărcărilor).

Acest strat poate fi constituit din piatră concasată cu particule de
dimensiunile:
•
2/8 mm
•
3/9 mm

Stratul de nivelare este o combinație între patul de nisip grosier și
terasament. Pavajul se așază direct peste stratul de nivelare.

Adâncimea stratului trebuie să fie minim 50 mm și maxim 150
mm. După ce stratul de pavaj este așezat corespunzător, se
compactează toată structura.

Materialele cu care se vor umple îmbinările trebuie să fie alese cu
grijă, atfel încât ele să fie potrivite atât pentru lățimea îmbinărilor,
cât și pentru dimensiunea particulelor materialului din stratul de
nivelare.

2.9

Patul de nisip grosier

Patul de nisip grosier trebuie să corecteze devierile din grosimea
elementelor de pavaj și să aducă la același nivel suprafața
terasamentului, în cazul în care sunt diferențe de nivel. În același
timp, patul de nisip asigură stabilitatea elementelor pavajului.
Patul de nisip trebuie să fie cât de subțire posibil, dar, atunci
când încărcările sunt reduse, se poate crește grosimea stratului,
deoarece riscul de deformare este de asemenea redus.
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În cazul în care stratul de nivelare are o grosime mai mare de
150 mm, acesta este compus din piatră concasată cu mărimea
de 2/22 mm. Pavajul va fi instalat peste un pat de nisip grosier cu
dimensiunile menționate mai sus.

Materialul pentru acest strat trebuie să aibă particule cu
următoarele dimensiuni:
•
0/4 mm
•
0/5 mm
•
0/11 mm*
•
1/3 mm
•
2/5 mm

Pe o structură de acoperiș inversat, e posibil să fie nevoie de
un strat format dintr-un material care este permeabil la vapori
sau dintr-un material care nu are particule mai mici de 1 mm.
Materialul folosit la îmbinările elementelor de pavaj trebuie să fie
sortat cu grijă pentru a fi compatibil cu materialul folosit în stratul
de nisp grosier.
Dimensiunea particulelor materialului din patul de nisip grosier,
care poate fi folosit pentru structura permeabilă la vapori, este:
•
1/3 mm
•
2/5 mm
Grosimea stratului, după compactarea lui, trebuie să fie de 3050 mm. Atunci când grosimea pavelelor instalate este ≥120 mm,
patul de nisip grosier trebuie să fie ≥40 mm, cu particule cu
dimensiunea de 0/11 mm. În funcție de încărcarea estimată și de
tipul de pavaj folosit, patul de nisip se poate instala direct peste
sistemele de drenaj ND.
* Grosimea elementelor pavajului ≥120 mm – grosimea patului de nisip
≥40 mm

2.10 Pavajul
Pentru acoperiș, se preferă elementele de pavaj (pavele, piatră
pentru pavaj) așezate pe un pat de nisip grosier în schimbul
pavajului rigid sau semi-rigid (beton, asfalt).
Principalele motive pentru alegerea tipului de pavaj sunt:
•
facilitarea accesului la structura acoperișului și la
hidroizolație pentru inspecție și mentenanță
•
capacitatea de a continua și/sau de a extinde uzul
amenajării cu elemente decorative dure (cum ar fi piatra)
sau vegetale (cum ar fi gazonul) astfel încât elementele să
fie „invizibile“ pentru utilizatori
•
protecția hidroizolației împotriva încărcărilor statice și
dinamice excesive
•
costuri mici la instalare și mentenanță
Pavajul flexibil este permeabil și este alcătuit din elemente
individuale, prefabricate. Acest tip de pavaj se mai numește
„pavaj deschis“, comparativ cu „pavajul închis“ care este
reprezentat de asfalt sau beton. Grosimea pavajului este aleasă
în funcție de clasa încărcării, de elementele de pavaj, de modelul
instalării pavelelor și de capacitatea portantă a straturilor de
dedesubt. Există o gamă variată de tipuri de pavele pe piață.
Pantele
În măsura în care este posibil, apa pluvială ar trebui să circule
de-a lungul suprafeței pavate și să fie colectată de un canal
de drenaj. Trebuie minimalizată infiltrarea acesteia în pavaj, în
patul de nisip și în terasament, și acest lucru poate fi asigurat
prin formarea pantelor potrivite și prin crearea unor îmbinări
bine lucrate.
În funcție de tipul de pavaj, se iau în considerare următoarele
pante:
•
pavele din beton și din piatră naturală		
1: 50
•
pavele din beton și din argilă			
1: 40
•
pavele din piatră naturală			
1: 33
•
pavele permeabile deschise (dale înierbate)
1:100
•
pavele fixate hidraulic			
1: 50
Pantele pot fi create din:
•
structura acoperișului
•
terasament
•
cota de nivelare
În cazul pavajului din elemente mici (cum ar fi pavelele din
argilă) este posibil ca până la 30-40% din apa de la suprafață să
penetreze îmbinările dintre pavele și să se îndrepte spre straturile
inferioare. Cantitatea de apă infiltrată poate fi mai mare în cazul
unui suprafețe proaspăt pavate deoarece îmbinările nu au avut
timp să se așeze și să se auto-izoleze cu rocă detritică, dar și în
cazul suprafețelor pavate cu pantă insuficientă.

Pavele și dale
Elementele de pavaj pot fi prefabricate, cum ar fi pavelele mici,
pavele din argilă, beton, borduri din beton, dale. Lățimea și
adâncimea îmbinării vor decide dacă apa de suprafață poate fi
direcționată spre straturile de dedesubt.
Elemente de pavaj de dimensiuni mici
•
Din cauza dimensiunii mici și a abaterilor inevitabile care se
găsesesc la elementele de pavaj naturale, aceste pavele se
pot utiliza doar în cazul încărcărilor din clasa 1.
Pavele din argilă
•
Pavelele din argilă pot fi folosite pentru pavaje din clasa
încărcării 1.
•
Pavelele pot fi instalate fără un terasament separat, direct
peste un strat de nivelare sau pe un pat de nisip, care este
instalat peste sistemele de drenaj ND. Pavelele trebuie să
aibă o grosime minimă de 40 mm.
Pavele din beton
•
Pavelele din beton sunt utilizate pentru pavajele din clasa
încărcării 1 și 2. Pe acoperișurile circulate de autoturisme
(clasa încărcării 2), pavelele din beton sunt așezate în
model zig zag la 90º și la 45º. Aceste modele au un nivel de
stabilitate ridicat pe termen lung.
•
Pavelele pot fi instalate fără un terasament peste stratul
de nivelare sau a patului de nisip, direct peste sistemele
de drenaj ND. În cazul pavajelor din clasa încărcării 2, este
recomandată utilizarea bordurilor/dalelor de format mare
în locuri cum ar fi curbele bruște, rampele la ieșire/intrare,
deoarece s-a demonstrat că acestea distribuie încărcările
dinamice la care sunt supuse.
•
Pavelele trebuie să aibă minim 40 mm grosime pentru
clasa încărcării 1 și minim 80 mm pentru pavajele din clasa
încărcării 2.
Borduri/dale din beton
•
Bordurile din beton pot fi utilizate pentru pavaje din clasa
încărcării 1.
•
Bordurile pot fi instalate fără un terasament deasupra stratului
de nivelare sau a patului de nisip, direct peste sistemele de
drenaj ND.
•
Grosimea minimă a bordurilor trebuie să fie de 40 mm.
Pavaj permeabil
•
Acesta poate fi folosit pe acoperișuri proiectate să suporte
pavaje din clasele încărcării de la 1 până la 3.
•
Datorită structurii sale deschise, acest tip de pavaj facilitează
infiltrarea apei de la suprafață 100%, de aceea capacitatea
portantă va fi restricționată pentru traficul vehiculelor
•
Nu se recomandă utilizarea pavajului permeabil la suprafețele
din clasa încărcării 2 sau 3, care sunt destinate traficului
vehiculelor.
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Pavele autoblocante din beton
•
Pavelele autoblocante din beton (ICBP) pot fi folosite la
pavajele din toate cele 3 clase de încărcare. Cu toate
acestea, ele sunt utilizate mai mult în cazul suprafețelor care
vor fi supuse unor încărcări mari (clasa 2 și clasa 3), unde
forțele generate de accelerare, frânare și întoarcere sunt
semnificative.
•
ICBP sunt folosite pentru clasa încărcării 2, acolo unde pot
fi instalate pe un pat de nisip grosier care este așezat direct
peste sistemele de drenaj ND, fără un terasament între ele.
•
Grosimea minimă a ICBP trebuie să fie:
- clasa încărcării 1
min. 60 mm
- clasa încărcării 2
min. 80 mm
- clasa încărcării 3
min. 100 mm

Dale/borduri din beton de format mare
•
Dalele din beton de format mare pot fi folosite la suprafețele
care sunt destinate încărcărilor din toate cele 3 clase.
•
În locuri precum curbe strânse, rampe de ieșire/intrare,
se recomandă instalarea acestor dale mari, deoarece au
o capacitate portantă mai mare și pot distribui uniform
încărcările dinamice la care sunt supuse ulterior.
•
Aceste dale mari din beton sunt folosite și pentru suprafețele
pavate din clasele încărcării 2 și 3, destinate traficului de
vehicule în cazul în care nu avem o adâncime a structurii
pentru a permite un strat separat de acoperire. În astfel de
cazuri, dalele pot fi așezate, în modul potrivit, direct peste
sistemul de drenaj ND.
•
Încărcarea corespunzătoare va fi dovedită de producător.

Modele pentru instalarea pavajului
Zonele destinate circulației pietonilor pot fi amenajate folosind orice
model, dar pentru suprafețe destinate traficului de mașini trebuie
folosit un model cu pavele autoblocante pentru a mări durata de
exploatare a suprafeței pavate și pentru a minimiza mentenanța.

Modelul zig zag și dalele autoblocante din beton dau cel mai
mare nivel de cuplare între elemente, mișcarea/alunecarea
este controlată atât în direcție transversală, cât și în direcție
longitudinală, prin urmare aceste modele și dale autoblocante au
nivelul cel mai mare de stabilitate de-a lungul timpului.

Model zig zag la 90º

Model zig zag la 45º

Model ce imită zidul de cărămidă

Modele ce imită împletirea de nuiele

Figura 2. Exemple de modele de așezare a pavajului
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Clasa încărcării

1 cu/fără terasament

2 cu terasament

2 fără terasament

3 cu terasament

Model ce imită zidul de cărămidă

■

−

−

−

Model ce imită împletitura de nuiele

■

■

−

−

Model zig zag la 45º

■

■

■

−

Model zig zag la 90º

■

■

■

−

Pavele autoblocante din beton

■

■

■

■

Tabelul 10. Modele pentru instalarea pavajului

Umplerea îmbinărilor
Lățimea îmbinărilor, de obicei, depinde de clasa încărcării și de
tipul de pavaj care este instalat. Materialele pentru îmbinări trebuie
alese cu grijă astfel încât să fie potrivite atât cu lățimea efectivă
a îmbinării, cât și cu materialul folosit la stratul peste care se
instalează pavajul. Când lățimea îmbinărilor este prea mică, poate
împiedica umplerea corespunzătoare a spațiului, dar se poate
ajunge și la situația în care pavelele se află în contact strâns,
cauzând daune marginilor pavelelor (se pot ciobi sau sfărâma).
Îmbinările prea late însă, pot diminua capacitatea necesară
pentru a genera fricțiune între elemente și acest lucru va scădea
capacitatea portantă a pavajului.
Mărimea granulară a materialelor de umplere a îmbinărilor:
•
0/4 mm
•
0/5 mm
•
0/8 mm
•
0/11 mm (lățimea îmbinării >10 mm)
Mărimea granulară a materialelor de umplere a îmbinărilor care pot
fi folosite în compoziția stratului de difuzie a umezelii:
•
1/3 mm
•
2/5 mm
Umplerea adecvată a îmbinărilor este esențială pentru performanța
pavajului pe termen lung și pentru durata de viață a pavajului
supus circulației de vehicule. Pavajul din beton este foarte bun
la distribuirea încărcărilor spre straturile inferioare. Această
caracteristică depinde de felul cum sunt fabricate elementele de
pavaj, care să permită o instalare precisă, și astfel și îmbinările
să fie uniforme ca lățime. Când aceste îmbinări sunt umplute
corespunzător, încărcările la care sunt supuse, cum ar fi cele
create de traficul auto, generează un nivel mare de rezistență la
fricțiunea dintre elementele de pavaj adiacente, iar încărcarea este
dispersată prin transferul parțial la acele elemente adiacente.

Fixarea și delimitarea marginilor
Suprafețele pavate cu pavele sau dale din beton, trebuie să aibă
marginile bine fixate pentru a se evita alunecarea în lateral sau
chiar avarierea întregii suprafețe pavate. Dacă delimitarea este
bine făcută, se asigură performanța superioară, integritatea și
durata mare de exploatare a pavajului. Marginile de delimitare
trebuie să urmeze toată suprafața pavată, și astfel să împiedice
alunecarea pavelelor sau slăbirea lor.
Determinarea tipului de profil de delimitare a marginilor adecvat pentru un anumit proiect - se face în funcție de tipul elementelor de
pavaj care sunt utilizate și în funcție de întrebuințarea planificată
a suprafeței pavate; adică, dacă suprafața este destinată doar
circulației pietonilor sau atât circulației pietonilor, cât și a vehiculelor.
Pentru pavajele proiectate pentru traficul mașinilor, marginea de
delimitare va trebui să fixeze pavajul atât în direcție orizontală, cât
și în direcție verticală. Acest lucru se poate obține prin instalarea
elementelor de delimitare a marginilor pe un strat de beton. Astfel,
riscul de alunecare sau rotire a pavelelor va fi eliminat.
Cu toate acestea, atunci când se folosește betonul, există riscul
ca hidratul de calciu să se scurgă, cauzând daune sistemului de
drenaj al acoperișului. De aceea, se recomandă ca betonul să fie
tratat sau să se folosească un beton mai dens (C20/C25 standard).
În plus, stratul de beton nu trebuie să împiedice funcția de drenaj a
pavajului și de aceea trebuie plasat deasupra stratului de drenaj și
de filtrare. O alternativă la folosirea betonului pentru delimitare este
profilul de delimitare ND GARDLINER®. Acest produs este potrivit
pentru pavările din clasele încărcării 1 și 2.

≥150 mm

Pentru a asigura o umplere bună a îmbinărilor, se va împrăștia
nisip uscat pentru rosturi pe toată suprafața pavajului și apoi se
va mătura cu o perie, de pe suprafața pavajului proaspăt instalat
înspre îmbinări, astfel umplându-le. După aceea se compactează
pavajul cu placa vibratoare.
Îmbinările trebuie să fie verificate și umplute din nou după
compactare și apoi, la fiecare câteva săptămâni timp de 3-4 luni
de la instalarea pavajului pentru a se umple complet îmbinările.
După această perioadă de 4 luni, pavajul se va verifica semestrial
sau trimestrial, deoarece materialul din îmbinări se poate eroda din
cauza vântului și a apei de la suprafață și din cauza uzurii cauzate
de trafic.

Produsele ND:

Detaliul 6. Delimitarea marginilor cu profilul de delimitare ND GARDLINER®

Profil de delimitare ND GARDLINER® Steel 100/4V
Profil de delimitare ND GARDLINER® Steel 150/4V
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  3      Acoperișuri pietonale și acoperișuri parcare combinate cu acoperișuri verzi de tip intensiv
Prin combinarea elementelor minerale pentru amenajări (pavele,
borduri, etc) cu gazon, plante perene, arbuști și arbori, se
îmbunătățește considerabil calitatea vieții, iar aspectului estetic al
acoperișului se integrează în mediul înconjurător. Sistemele utilitare
de acoperiș Nophadrain permit aceste combinații prin folosirea
panourilor-rezervor de apă peste stratul de filtrare și drenaj.

4

Substratul este plasat peste aceste panouri și plantat în baza unei
scheme de plantare intensive. ”Manualul Nophadrain de proiectare
și instalare pentru acoperișuri verzi intensive”, disponibil la cerere,
oferă o descriere detaliată și un ghid complet despre acest tip de
construcție.

Sisteme de acoperișuri pietonale și acoperișuri parcare Nophadrain
  4.1    Sistemul de acoperiș pietonal Nophadrain - clasa 1 a încărcărilor
Acoperișul „cald“/acoperișul fără izolație termică
a. Acoperișul fără terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

Pavaj cu grosimea de ≥40 mm: de exemplu pavele
din cărămidă, dale din beton, borduri și lespezi din
piatră naturală
Pat de nisip grosier (dimensiunile 1/3 mm sau 2/5
mm), grosimea de 30 - 50 mm

≥ 80 mm

Sistemul de drenaj ND 220
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

b. Acoperișul cu terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din terasament

Pavaj cu grosimea de ≥40 mm: de exemplu pavele
din cărămidă, dale din beton, borduri și lespezi din
piatră naturală
Pat de nisip grosier (dimensiunile 1/3 mm sau 2/5
mm), grosimea de 30 - 50 mm
Terasament, cu grosimea de ≥100 mm: piatră
concasată, 0/22 mm

≥180 mm

Sistemul de drenaj ND 620
Folie de protecție și alunecare ND TGF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini
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c. Acoperișul cu strat de nivelare
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din stratul de nivelare

Pavaj cu grosimea de ≥40 mm: de exemplu pavele
din cărămidă, dale din beton, borduri și lespezi din
piatră naturală
Strat de nivelare, cu grosimea de 50 - 150 mm:
piatră concasată de 2/8 mm sau 3/9 mm

≥100 mm

Sistemul de drenaj ND 220
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

d. Acoperișul cu dale înierbate
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din stratul de nivelare

Dale înierbate ≥40 mm
Terasament de 50 mm: substratul intensiv ND DGS-I

≥150 mm

Strat de nivelare 50 - 150 mm: substratul mineral
ND DGS-M*
Sistemul de drenaj ND 220
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini
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*

Atunci când stratul de nivelare este >150 mm vezi 2.8 (pagina 12)

Acoperișul inversat
a. Acoperișul fără terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

Pavaj cu grosimea de ≥40 mm: de exemplu pavele
din cărămidă, dale din beton, borduri și lespezi din
piatră naturală

≥80 mm

Pat de nisip grosier (dimensiunile 1/3 mm sau 2/5
mm), grosimea de 30 - 50 mm
Sistemul de drenaj ND 200sv
Izolație termică*
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

b. Acoperișul cu strat de nivelare
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din stratul de nivelare

≥100 mm

Pavaj cu grosimea de ≥40 m de exemplu pavele din
cărămidă, dale din beton, borduri și lespezi din piatră
naturală
Strat de nivelare, cu grosimea de 50 - 150 mm:
piatră concasată de 2/8 mm sau 3/9 mm**
Sistemul de drenaj ND 200sv
Izolație termică*
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini
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*

Compatibilitatea izolației termice va fi demonstrată de producător

** Atunci când stratul de nivelare este >150 mm vezi 2.8 (pagina 12)

  4.2    Sistemul  de acoperiș parcare - autoturisme - clasa  2 a încărcărilor
Acoperișul „cald“/acoperișul fără izolație termică
a. Acoperișul fără terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

Pavele autoblocante din beton ≥80mm
Patul de nisip grosier de 1/3 mm,
grosimea 30 - 50 mm

≥140 mm

Sistemul de drenaj ND 620hd
Folie de protecție și alunecare ND TSF-10
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

b. Acoperișul fără terasament în cadrul căruia se folosesc dale / borduri mari din beton
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

Dale/borduri mari din beton ≥70 mm
(750 mm x 750 mm)*
Pat de nisip cu granulație mare, 2/5 mm,
grosimea 30 - 50 mm**

≥150 mm

Sistemul de drenaj ND 620
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini
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*

Compatibilitatea dalelor/bordurilor mai mari din beton trebuie să fie demonstrată de producător

** Grosimea stratului în conformitate cu recomandările producătorului de dale/borduri din beton

c. Acoperișul cu terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din terasament

≥270 mm

Pavaj din beton ≥80 mm: model zig zag la 90º sau
la 45º
Pat de nisip cu granulație mare (1/3 mm),
grosimea 30 - 50 mm
Terasament, grosime ≥150-300 mm:
piatră concasată cu dimensiunile 0/32 mm
Sistemul de drenaj ND 620
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

d. Acoperișul cu dale înierbate
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din stratul de nivelare

Dale înierbate cu dimensiuni ≥40 mm

≥280 mm

Pat pentru montare 50 mm: substrat intensiv
ND DGS-I
Strat de nivelare 30-50 mm: substrat mineral
ND DGS-M
Terasament, grosime ≥150 mm: piatră concasată de
0/32 mm
Sistemul de drenaj ND 620
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

Acoperișul inversat
a. Acoperișul fără terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

Pavele autoblocante din beton cu dimensiuni ≥80 mm

≥140 mm
20

Pat de nisip cu granulație mare 1/3 mm,
grosimea 30 - 50 mm
Sistemul de drenaj ND 600hdsv
Izolație termică*
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

*

Compatibilitatea izolației termice trebuie demonstrată de producător

b. Acoperișul fără terasament, în cadrul căruia se folosesc dale/borduri mari din beton
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

≥150 mm

Dale mari/borduri din beton cu dimensiuni ≥110 mm
(750 mm x 750 mm)*
Pat din nisip cu granulație mare 2/5 mm cu
grosimea de 30 - 50 mm**
Sistemul de drenaj ND 600sv
Izolație termică***
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

c. Acoperișul cu terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din terasament

≥270 mm

Pavele din beton ≥80 mm: model zig zag la 90º sau
la 45º
Pat de nisip cu granulație mare cu dimensiuni de
1/3 mm, grosime de 30 - 50 mm
Terasament, grosime ≥150 - 300 mm: piatră
concasată de 0/32 mm
Sistemul de drenaj ND 600sv
Izolație termică***
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini
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*

Compatibilitatea dalelor/bordurilor mai mari din beton trebuie să fie demonstrată de producător

** Grosimea stratului în conformitate cu recomandările producătorului dalelor / bordurilor din beton
*** Compatibilitatea izolației termice va fi demonstrată de producător

  4.3     Sistemul de acoperiș parcare - vehicule de mare tonaj - clasa 3 a încărcărilor
Acoperișul „cald“/acoperișul fără izolație termică
a. Acoperișul fără terasament, în cadrul căruia se folosesc dale mari/borduri din beton
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

≥150 mm

Dale mari/borduri din beton cu dimensiuni ≥110 mm
(750x750 mm)*
Pat de nisip cu granulație mare de 2/5 mm,
grosime 30 - 50 mm**
Sistemul de drenaj ND 620hd
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

b. Acoperișul cu terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din terasament

Pavele autoblocante din beton cu dimensiuni ≥100 mm
Pat de nisip cu granulație mare de 1/3 mm, grosime
30 - 50 mm
Terasament, grosime ≥200-400 mm: piatră
concasată 0/32 sau 0/45 mm

≥290 mm
Sistemul de drenaj ND 620hd
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

c. Acoperișul cu dale înierbate
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din terasament

Dale înierbate ≥50 mm
Pat de 50 mm: substrat intensiv ND DGS-I

≥290 mm
22

Stratul de nivelare grosime 30-50 mm: substrat
mineral ND DGS-M
Terasament, grosime ≥150 mm: piatră concasată de
0/32 sau 0/45 mm
Sistemul de drenaj ND 620hd
Folie de protecție și alunecare ND TSF-100
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

*

Compatibilitatea dalelor / bordurilor trebuie să fie demonstrată de producător

** Grosimea stratului este în conformitate cu recomandările producătorului de dale / borduri din beton

Acoperișul inversat
a. Acoperișul fără terasament, în cadrul căruia se folosesc dale mari / borduri din beton
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului

≥150 mm

Dale mari / borduri din beton cu dimensiuni ≥110 mm
(750 x 750 mm)*
Pat de nisip cu granulație mare de 2/5 mm,
grosime 30 - 50 mm**
Sistemul de drenaj ND 600hdsv
Izolație termică***
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini

b. Acoperișul cu terasament
Pantele pavajului sunt create din construcția acoperișului și/sau din terasament

Pavele autoblocante din beton cu dimensiuni ≥100 mm

≥290 mm

Pat de nisip cu granulație mare 1/3 mm,
grosime 30 - 50 mm
Terasament, grosime ≥150 mm: piatră concasată de
0/32 sau 0/45 mm
Sistemul de drenaj ND 600hdsv
Izolație termică***
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Membrană de separare și alunecare ND TGF-20
Hidroizolație rezistentă la rădăcini
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*

Compatibilitatea dalelor / bordurilor din beton trebuie demonstrată de producător

** Grosimea stratului în conformitate cu recomandările producătorului de dale/borduri din beton
*** Compatibilitatea izolației termice va fi demonstrată de producător

  Anexa A - Test reper: Evaluarea nivelului de protecție dat de stratul de protecție
Generalități
Determinarea eficienței straturilor de protecție – succesiune de
teste în baza hEN 13719-2002 “Geotextile și produse înrudite cu
geotextilele – Determinarea eficienței protecției geotextilelor în
contact cu barierele geo-sintetice pe termen lung”.
Procedura testului
În interiorul unui cilindru cu pereți netezi, din oțel, se pune o pernă
de cauciuc cu grosimea de 20 mm și cu o rezistență de 50. Se
pune apoi un suport sub un disc conductor cu grosimea de 1,3
mm, deasupra căruia se pune mostra pentru testare (stratul de
protecție Nophadrain). Deasupra mostrei care urmează să fie
testată, se așază un strat cu grosimea de 200 mm de bile din oțel,
cu diametrul de 20 mm și apoi întreaga compoziție este supusă
presiunii de 200.000 de ori la o frecvență de 2,3 Hz în aparatul de
testare servo-hidraulică .
Evaluarea
După finalizarea ciclului de testare, aparatul este demontat și se
înregistrează cele șase deformări care prezintă cea mai mare
presiune. Din aceste date, sunt neglijate deformările cele mai mari
și cele mai mici, iar restul valorilor sunt adunate și calculate prin
medie aritmetică, pentru a determina valoarea medie a deformarii
(în %).
Utilizând această procedură de testare, o mostră este declarată
ca una care oferă protecție satisfăcătoare, atunci când valoarea
medie a dilatației stratului de protecție este mai mică decât maximul
tolerat al dilatației hidroizolației pe termen lung.
Presiunea dinamică aplicată
Testul este repetat de 3 ori, și în cadrul fiecărui test se aplică diferite
presiuni dinamice, cum sunt descrise în tabelul 11 de mai jos. Aceste
presiuni dinamice aplicate sunt în conformitate cu recomandările FLL
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau)
pentru proiectarea și construcția platformelor de acoperiș
circulabile.
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1. Greutatea aplicată

6. Disc de sus și de jos din oțel

2. Cilindru

7. Capsulă dinamometrică

3. Separator geotextil

8. Nisip

4. Bile din oțel (Ø 20 mm)

9. Disc conductor, d=1,3 mm

5. Mostra pentru testare -

10. Pernă din cauciuc cu grosimea
de 20 mm

stratul de protecție

Figura 3. Aparat servo-hidraulic pentru teste

Clasa incărcării

Utilizare

Încărcare dinamică în kN

Dilatație în %

1

Acoperișuri verzi intensive, acoperișuri pietonale, acoperiș terasă

8,2

1,01

2

Acoperișuri parcare - autoturisme cu o greutate brută de maxim
2,5 tone = 25 kN

17,1

2,70

3

Acoperișuri parcare - vehicule de mare tonaj cu o greutate brută
de maxim 16 tone = 160 kN

43,7

7,91

Tabelul 11. Presiunea dinamică aplicată

  Anexa B - Test de Performanță: Evaluarea performanței și comportării structurii pavate în condiții de
  trafic simulat, efectuată la Universitatea Tehnică din Munchen
Procedura de testare
Secțiunea transversală a aparatului de testare și a structurii folosite
pentru acest test, sunt arătate în figura 4.
Încărcarea dorită pe osie este generată hidraulic printr-un cilindru
vertical fix. Ajustarea presiunii pneului la o încărcare dată, pe osie,
simulează tipul încărcării care va fi generată de traficul vehiculelor.
Mișcarea laterală a roților echivalentă cu aproximativ 20 mm din
mișcarea reală a roților în condiții de trafic, este generată, în timpul
testului, prin mecanisme hidraulice poziționate orizontal. Procedura
de rostogolire implică mișcarea repetată a cadrului cu construcțiamostră 900 mm înainte, apoi 900 mm înapoi dedesubtul axului
static la o viteză medie de aproximativ 1 km/h.
Construcția testată și structura ei
Structura construcției drumului care urmează să fie testat prin
procedura de rostogolire este încadrată într-o ramă (L = 1.510 mm,
l = 1.410 mm). Pe marginile interioare ale ramei sunt așezate niște
benzi din cauciuc pentru a permite deplasarea minoră a construcției
pavajului și astfel să simuleze condițiile care sunt așteptate pe o
secțiune mai mare de pavaj.
Evaluarea
Deformarea pavajului este măsurată și înregistrată atât în timpul
procedurii, cât și după terminarea ei, la sfârșitul testului. În timpul
demontării construcției și compoziției testate, este examinat
amănunțit fiecare strat în vederea depistării unor deformări sau
unor schimbări ale funcțiilor caracteristice ale acestora.
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1. Cilindru vertical - încărcarea pe osie
2. Cilindru orizontal - mișcare în lateral
3. Osie cu anvelopă
4. Construcția care este testată
5. Structura construcției drumului
6. Șine pentru mutarea construcției testate
Figura 4. Testul de performanță efectuat de aparatul de testare

        Structura acoperișului parcare – clasa 2 a încărcărilor combinată cu plan de plantare intensiv

a

1

b

2

c

3
4

d

5

e

6

f

7

g

8

*

h

1

Strat de pavaj

Pavaj din beton ≥80 mm:
model zig zag la 90º
sau la 45º

a

Vegetație

Plan de plantare intensiv:
gazon, arbuști și arbori

2

Pat de nisip

30 - 50 mm: nisip cu
granulație mare de 1/3 mm

b

Substrat vegetal

Substrat vegetal intensiv
ND DGS-I / „topsoil“**

3

Terasament

≥150 mm: piatră concasată
de 0/32 mm

c

Strat-rezervor de apă

Substrat vegetal intensiv,
„topsoil“ ND DGS-I**

4

Strat de filtrare

d

Strat de filtrare

5

Strat de drenaj

e

Strat de drenaj

6

Strat de alunecare

f

Strat de alunecare

7

Strat de separare și
protecție

Folie de protecție și
alunecare ND TSF-100

g

Strat de separare și
protecție

Folie de protecție și
alunecare ND TSF-100

8

Membrană
anti-rădăcină

Hidroizolație rezistentă
la rădăcini*

h

Membrană
anti-rădăcină

Hidroizolațe rezistentă la
rădăcini*

Sistemul de drenaj
ND 620

Sistemul de drenaj
ND 620

Membrană anti-rădăcină ND WSB-80 opțională

** La grosimi mai mari de 500 mm (350 mm cu sol de suprafață, ar trebui să se instaleze dedesubt un substrat mineral)
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