BROȘURĂ DE PREGĂTIRE
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Prefață

În cadrul proiectului CertCraft ISO & ECVET, a fost prelucrat un concept nou de formare a
meșteșugarilor specializați în construirea caselor pasive, caselor cu consum redus de energie și
caselor energy-plus (al căror consum de energie este aproape egală cu zero), adică cursul PHCC PassiveHouseCraftsmenCourse, care s-a dezvoltat în cadrul unui proiect anterior, în cooperare cu
parteneri de proiect din România, Austria, Elveția și Ungaria, respectiv acest concept s-a dezvoltat
într-un modul care tratează subiectul de renovare. De-a lungul acestui proces de prelucrare, s-a pus
mare accent pe prezentarea orientată spre rezultatele învățării, precum și pe introducerea
diverselor metode de predare și de învățare.

În primul rând, prin transformarea literaturii internaționale destinate doar proiectanților de
case pasive, s-a dezvoltat și s-a pus la dispoziția meșteșugarilor un manual complex în
„limbajul meșteșugarilor” care poate fi folosit ca material de bază atât la formarea
profesională continuă, cât și la formarea de bază în cadrul instituțiilor de învățământ tehnice
superioare.

În al doilea rând, s-a continuat dezvoltarea unui concept de pregătire structurat pe module și
corelat cu nevoile speciale ale meseriilor practicate, concept care, pe lângă cursurile
tradiționale, cuprinde pregătire de teren legată de practica cursanților în ateliere de formare,
pe modele de practică și în clădiri modele, precum și aprofundarea celor învățate prin module
de învățare online.
În afară de asta, se face posibilă certificarea personalului conform standardului ISO 17024,
precum și introducerea sistemului ECVET- „European Credit System for Vocational Education
and Training“, iar astfel se pun bazele echivalării internaționale și se stabilește importanța
cursului.

Prezenta broșură de pregătire dorește să Vă prezinte conținutul și obiectivele de învățare ale
cursului structurat pe module. Actualele programe de curs le găsiți pe www.certcraft.eu.

Graz și Salzburg, în iulie 2015

Herwig Hengsberger

Ronald Setznagel
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Modulul 1 Principiile de bază ale planificării

Ce Vă așteaptă în cadrul modulului 1
În ultima vreme, „casa pasivă“ a devenit o noțiune uzuală a cărei semnificație și bazele tehnice sunt
cunoscute de multe ori doar în mod superficial. În timpul planificării, și mai ales al executării,
rezultatul fiecărui pas în parte în vederea construirii unei case pasive sau cu uneia cu consum redus
de energie este o interacțiune dintre teorie și practică: de la o planificare clară și impecabilă din
punct de vedere tehnic până la detalii, și de la punerea în aplicare a acestei planificări, cu o mare
exigență la precizie, până la executare. De aceea, este de mare semnificație ca meșteșugarii care
execută lucrarea, de asemenea, să fie la curent cu principiile de bază, să realizeze cu precizie
lucrările pe șantierele de construcții, ceea ce este esențial pentru o casă pasivă sau una cu consum
redus de energie. În același timp, meșteșugarii sunt provocați să ceară informații suplimentare în
cazul afirmațiilor neclare legate de planificare și să evite, dacă este cazul, greșelile în executare.

Imagine 1: Prezentarea sistematică a componentelor esențiale ale unei case pasive (Sursă: PHI, Dr. Feist, Passivhaus Projektierungs Paket,
Fachinformation PHI-2007/1)
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Imaginea 2: Imaginea unui perete de fronton al unei case de economisire a energiei din Islanda; spatele cu cămășuire cu turbă; Amplasare
și fața văzută (sursă:www.skagdafjordur.is, 25.08.2012)

Obiective de învățare
La sfârșitul modulului ar trebui să știți, să fi înțeles și să puteți să puneți în practică
ce condiții impuse de fizica construcțiilor există în cazul executării în domeniul detaliilor.
că prin indicațiile certificatului energetic, respectiv prin evaluarea conform PHPP, se stabilesc
cerințe înalte în realizarea unui obiect.
care sunt caracteristicile esențiale ale izolației termice și stocării căldurii a materialelor de
construcții.
cum se pot evita în executare punțile termice prin realizarea punctelor de detaliu.
ce se necesită pentru un înveliș verificat și ermetic al unei clădiri.
ce fel de cerințe există în cazul ferestrelor unei case pasive sau uneia cu consum redus de energie.
cum se pot examina criteriile privitoare la materialele de construcții solicitate pe șantierul de lucru.
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Imaginea .3 : Prezentarea indicelor energiei primare în relație cu standardul energetic.(Sursă: PHI, Dr. Feist, Passivhaus Projektierungs
Paket, Fachinformation PHI-2007/1)

Modulul 2 Ecologia și materialele de construcții
Ce Vă așteaptă în cadrul modulului 2
Pentru a evalua un produs din punct de vedere ecologic, este necesar ca, să spunem așa, acesta să se
desfacă în componentele sale și să se observe
•
de unde provin materiile prime,
•
la ce se folosește producția,
•
cât de departe a fost transportat produsul, și
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•
cum poate fi îndepărtat.
Așadar, trebuie să se observe întregul său ciclu de viață.
Pentru acest scop, există mai multe noțiuni: Life-Cycle-Thinking (conceptul ciclului de viață) sau „de la
leagăn până la mormânt“, adică o observare de la „naștere” până la „moarte” a unui produs. Uneori
se spune și „de la leagăn până la leagăn” și astfel se include și „renașterea”, adică reciclarea unui
produs.
Acest concept al ciclului de viață se folosește în diferite evaluări ecologice:
•
Urme ecologice
•
Rucsac ecologic
•
Balanță ecologică
•
Evaluări ecologice ale clădiriilor

Imaginile 4 și 5: Passivhause S-HOUSE, (Sursă: http://www.e-genius.at/bilderpool, 9.07.2015, GRAT)
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Obiective de învățare
Înțelegerea și capabilitatea de a explica noțiunea de „balanță ecologică”
Cunoașterea și aprecierea celor trei criterii ecologice ale eco-indexului 3
Cunoașterea caracteristicilor ecologice și folosirea lemnului și materialelor lemnoase
Cunoașterea caracteristicilor ecologice și folosirea paiului și argilei
Cunoașterea caracteristicilor ecologice și folosirea materialelor de construcții de proveniență
minerală
Cunoașterea și aprecierea folosirii și caracteristicilor materialelor de termoizolație de proveniență
vegetală, animale și minerale
Cunoașterea și aprecierea folosirii și caracteristicilor materialelor sintetice de termoizolație
Cunoașterea și aprecierea criteriilor generale pentru construcții ecologice și sustenabile

Modulul 3 Executare 1 – detalii selectate ale construcțiilor supraterane

Pornind de la nivelul de cunoștințe de specialitate al cursanților și bazându-se pe conținuturile Părții
1, Principiile de bază ale planificării, în această parte se urmărește aprofundarea și dezvoltarea
cunoștințelor cu ajutorul exemplelor alese. Executările se limitează la elementele de construcție
foarte delicate și contactul dintre acestea precum podea - perete, perete - acoperiș și perete deschizături. Se vor discuta raporturi fundamentale legate de fizica construcțiilor, iar acestea se vor
sintetiza împreună cu alte indicii importante pentru executare, în forma unor reguli de bază.

Imaginea 5: Două obiective în cazul casei pasive (Sursă: Herbert Kneissl)
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Obiective de învățare
Dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor cursanților în propriul lor domeniu de specialitate,
precum și în domeniile de specialitate conexe
Dobândirea abilității de a clasifica, de a interpreta și de a folosi cerințele din propriul domeniu de
specialitate, relevante pentru casa pasivă și cea cu consum redus de energie

Modulul 4 Executare 2 – exemple construite
Ce Vă așteaptă în cadrul modulului 4

Pornind de la nivelul de cunoștințe de specialitate al cursanților și de la cele învățate până acum, în
această parte se urmărește aprofundarea și dezvoltarea cunoștințelor cu ajutorul exemplelor
realizate. Executările includ toate părțile relevante pentru o casă pasivă, incluzând tehnica
sanitară, și încearcă să prezinte proiectul respectiv în cea mai completă formă posibilă și să
abordeze particularitățile specifice proiectului.
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Imaginile 5 și 6 : Casă pasivă Kneissl, (Sursă: Herbert Kneissl)

Obiective de învățare
Dezvoltarea și aprofundarea continuă a cunoștințelor cursanților în propriul lor domeniu de
specialitate, precum și în domeniile de specialitate conexe
Folosirea propriilor cunoștințe și a celor învățate până acum în cazul exemplelor
Pricepere pentru detaliile folosite în exemple și posibile dificultăți
Capabilitatea de apreciere comparativă a soluțiilor folosite
Priceperea semnificației secțiunilor

Imaginile 7 a; b; c; d și e; f: Mortar de echilibrare pentru primul pâlc de cărămidă; ridicarea primului pâlc de cărămidă; Mortar în strat
subțire în autobetonieră; Mașină pentru aplicat mortar și plasarea cărămizilor; Ancoră de perete pentru legarea pereților interioare în
pereții exteriori (Sursă: DI Thomas Eder, Bmstr. Herbert Kasbauer)
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Modulul 5 - Tehnica instalațiilor clădirilor

Ce Vă așteaptă în cadrul modulului 5
Pornind de la capitolele anterioare, în această parte vom vorbi despre tehnica instalațiilor caselor
pasive și celor cu consum redus de energie. Standardele de calitate deosebit de ridicate stabilite
pentru învelișul caselor pasive și celor cu consum redus de energie trebuie să se aibă în vedere și în
tehnica instalațiilor.
Pentru introducere, va avea loc descrierea cerințelor generale pentru tehnica instalațiilor ale
clădirilor. Iar pornind de la această introducere, se va continua cu discutarea particularităților unei
case pasive sau a uneia cu consum redus de energie. După aceea, în paragrafe separate, se va vorbi
despre producătorii de căldură, sistemele de pierdere a căldurii, pregătirea apei calde. După aceea,
se vor discuta domeniile ventilației spațiului locuibil. Subiectul se încheie cu instalațiile sanitare și
electrice.

Imaginea 8: Prezentarea schematică a necesarului de energie primară al unei case (Sursă: Siegfried Stark)

Obiective de învățare
Obținerea cunoștințelor legate de cerințele generale ale tehnicii instalațiilor clădirilor
Cunoașterea celor mai importanți parametri pentru atmosferă plăcută și confort, precum și a
lățimii lor de bandă
Abilitatea de a cunoaște și de a aprecia cele mai importante sisteme pentru producerea căldurii
11

Înțelegerea modului de funcționare a pompelor de căldură
Obținerea cunoștințelor fundamentale legate de sistemele solare pentru obținerea căldurii
Cunoașterea modului de funcționarea și condițiilor-cadru ale încălzirii cu biomasă
Abilitatea de a cunoaște și de a aprecia cele mai importante sisteme de punere în operă a căldurii
Înțelegerea deosebirilor dintre diferitele medii de încălzire
Obținerea cunoștințelor fundamentale despre încălzirea auxiliară cu aer
Capabilitatea de a estima corect ordinul de mărime a necesarului de apă caldă
Cunoașterea avantajelor și dezavantajelor sistemelor centralizate și decentralizate pentru
pregătirea apei calde
Cunoașterea modului de funcționarea și condițiilor-cadru pentru întrebuințarea corpurilor de
încălzit
Cunoașterea și explicarea importanței unei instalații de aerisire pentru igienă și eficiența
energetică
Cunoașterea principiilor de bază pentru o planificare corespunzătoare și realizare a instalațiilor de
aerisire
Cunoașterea celor mai importante componente ale instalațiilor de aerisire
Cunoașterea importanței contactelor dintre elementele construcției în relație cu aerisire
Cunoașterea regulilor de bază cu privire la funcționarea și curățarea instalațiilor de aerisire
Cunoașterea posibilităților minimizării pierderii apei calde prin sistemul de distribuție
Capabilitatea de a estima efectele instalațiilor sanitare asupra etanșeității învelișului clădirii
Capabilitatea de a estima în mod corect efectele instalațiilor electrice asupra etanșeității, precum
și asupra punților termice
Cunoașterea și aplicarea corectă a măsurilor pentru evitarea lipsei de etanșeitate și punților
termice generate de e-instalații
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Modulul 6 Renovare
Ce Vă așteaptă în cadrul modulului 6
Acest modul oferă o introducere generală în subiectul „renovării termice și energetice a clădirilor”. La
acest subiect se explică ce înseamnă de fapt o renovare termică cuprinzătoare, când poate fi
efectuată, ce fel de avantaje oferă și cât de multă energie poate fi economisită prin măsuri de
renovare separate sau combinate.
Înainte de planificarea unei renovări, analiza stării clădirilor și evaluarea unei construcții vechi
constituie un pas important. La analizarea stării construcției se strâng documentele existente ale
clădirii, se realizează și se documentează evaluarea stării construcției (inspectarea și analizarea
zidăriei, acoperișului, ferestrelor, tehnicii instalațiilor, etc., analiza daunelor și evaluări privitoare la
fizica construcțiilor). În baza analizei se poate aprecia ce fel de măsuri de renovare sunt necesare și
posibile.
Renovarea de înaltă eficiență a construcțiilor vechi rezultă în consum mai redus de energie și un
nivel de confort mai ridicat al clădirii. Pentru acest scop este necesară o planificare cuprinzătoare a
măsurilor, realizată de o echipă de planificare integratoare constituită din experți diferiți. Acest
modul explică măsurile particulare de renovare în detaliu: învelișul clădirilor (pereții, acoperișul,
acoperișul ultimului etaj, acoperirea pivniței/podeaua, ferestrele și ușile) se va izola în modul cel mai
eficient posibil și se va realiza ermetic, iar în același timp, se va evita apariția punților termice. În
plus, se vor utiliza tehnologii de calitate pentru tehnica instalațiilor clădirii (aerisire, încălzire, răcire,
pregătirea apei calde și electricitate). Planificarea poate fi însoțită și, într-un final, calitatea renovării
poate fi apreciată printr-o evaluare energetică și prin diferite sisteme de apreciere.

Imaginea 9: Prezentările în detaliu a elementelor de construcție înainte/după renovare, clădire de locuit pe Makartstraße, Linz (Sursă:
Prima casă pasivă multifamilială din construcție veche. Domenig-Meisinger/Willensdorfer 2007 Berichte aus Energie- und Umweltforschung
21/2007)
În cadrul renovării conform standardelor de casă pasivă, în cazul clădirilor de locuit multifamiliale din Linz s-a dezvoltat un sistem de
izolare a fațadelor care au fost plasate în fața fațadelor existente. În afară de asta, s-au găsit soluții pentru îndepărtarea punților termice ca
urmare a construirii (balcon, elemente de acoperiș ieșite din aliniere, etc.).
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Obiective de învățare
Enumerarea avantajelor unei renovări termice și energetice din punct de vedere public și privat
Descrierea diferitelor măsuri ale renovării termice și energetice
Prezentarea argumentelor pro și contra ale unei renovări conform standardelor de casă pasivă
Comentarea sistemelor de evaluare pentru renovarea termică și energetică a construcțiilor vechi
Estimarea renovărilor exemple cu privire la conceptul de renovare
Numirea celor mai importanți pași ai analizei stării unei construcții
Descrierea modului de procedare în cazul unei analize a stării unei construcții
Explicarea motivului pentru care analiza stării unei construcții constituie o condiție importantă în
cazul unei renovări cuprinzătoare
Înțelegerea stării unei construcții cu ajutorul unei liste de verificare și evaluarea aspectelor
separate
Aprecierea analizei stării construcției cu privire la forța de exprimare și calitatea de a fi complet
Numirea principiilor fundamentale ale unei renovări de înaltă eficiență
Explicarea măsurilor folosite în tehnica instalațiilor pentru aerisire, încălzire și pregătirea apei calde
Alegerea măsurilor corespunzătoare de izolație pentru diferitele elemente ale construcției
Recunoașterea posibilelor punți termice și prezentarea recomandărilor pentru soluționarea lor
Proiectarea pașilor de planificare pentru o renovare cuprinzătoare a unei construcții
Evaluarea măsurilor de renovare

www.certcraft.eu
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă
numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.
Responsabil pentru conținut:
weiterkommen Verein für Bildung und Nachhaltigkeit (Asociația pentru Construcție și Sustenabilitate
„Înainte”)
Neutorstraße 14
A - 5020 Salzburg
Austria
Fotografia de pe pagina de titlu: sps-architekten zt gmbh
Toate drepturile rezervate
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