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1. Introducere 
Închiderea serelor realizată cu sticlă are unele dezavantaje care pot fi înlăturate 

prin folosirea unor materiale multifuncţionale incasante. Elementele realizate au 
proprietăţi superioare sticlei în ceea ce priveşte transparenţa, protecţia termică, 
hidrofugă, ultraviolete şi sunt incasante. Prin aplicarea acestor elemente se reduce 
greutatea proprie a structurii în avantajul creşterii portanţei la încărcări exterioare. 

Oportunitatea aplicării acestor materiale compozite la diferite elemente şi 
structuri pentru construcţii, în raport cu materialele tradiţionale este indicată şi din punct 
de vedere al caracteristicilor de masă. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ 
Pe structura unei sere-bloc aflată în exploatare, cu dimensiuni în plan 90,0 × 

96,0 m, s-a realizat acoperirea unei trame cu elemente din PAS. 
În cadrul atelierului de microproducţie de materiale compozite al Facultăţii de 

Construcţii Iaşi au fost confecţionate opt elemente de acoperiş din PAS care acoperă 
o tramă a serei de 3,20 × 3,00 m. 

Căpriorii structurii acoperişului de la sera metalică existentă pentru care a fost 
conceput elementul de vitraj, s-au înlocuit cu căpriori din PAS în afară de cei care 
susţin partea vitrată mobilă. Prinderea între elementelşe de PAS şi căpriorii metalici s-
a realizat cu pop-nituri dispuse în linie dreaptă, echidistant, la 25 cm. Forma actuală a 
elementului de acoperiş dă posibilitatea de înlocuire a panoului vitrat mobil din 
structura actuală a acoperişului serei prin executarea unei părţi mobile în elementul 
din PAS. În acest mod se poate realiza aerisirea dirijată a serei, atât din punct de 
vedere atât al schimbului cantitativ cât şi al dirijării mişcării aerului în interior. 

 
Fig. 1. Element din PAS. 



În figura 1 se prezintă elementul din PAS cu dimensiunile în plan de 168 × 76 
cm şi grosimea pânzei de PAS de 2 mm. 

Elementele prototip din PAS au fost executate prin tehnologia de contact 
ţinând seama de caracteristicile materialului utilizat şi anume:  

- bune proprietăţi mecanice şi electrice; 
- rezistenţă chimică mare la o gamă largă de agenţi corosivi; 
- aderenţă superioară pe metal, sticlă, materiale plastice; 
- indice de contracţie mic în cursul procesului de maturare a răşinii. 

În foto 1 se prezintă operaţiile de pregătite a elementelor pentru fixarea pe 
structură. 

În foto 2 - 7 sunt prezentate diferite faze de montare a elementelor de acoperiş 
pe structura metalică a serei. 
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Foto 6 
 

 
 

 
Foto 7 

 

3. CONCLUZII 
Înlocuirea vitrajului din sticlă şi a unor părţi din structura de rezistenţă 

metalică cu elemente structurale din PAS are următoarele avantaje:  
1. -degrevarea de o încărcare permanentă relativ mare a tâlpilor structurii 

de rezistenţă; 
2. -transferarea unei părţi însemnate din capacitatea portantă a stâlpilor de 

la preluarea sarcinilor din greutate proprie la preluarea încărcărilor 
cvasipermanente importante: zăpadă şi vînt; 

3. -micşorarea gradului de umbrire; 
4. -comportarea deosebit de bună a materialului compozit PAS la acţiunea 

corosivă a factorilor interiori şi exteriori; 
5. -lucrări de mentenanţă reduse. 
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