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Ce trebuie să știm despre sticla celulară
Energocell®: sticla celulară

Sticla celulară este un material izolant anorganic foarte ușor, cu structură celulară închisă, produsă din deșeuri 
de sticlă. Ca textură seamănă cu criblura de bazalt, însă greutatea sticlei celulare reprezintă o fracțiune în 
comparație, așadar, se transportă mult mai eficient. Datorită proprietăților tehnice și energetice adecvate, 
granulele obţinute din acest material pot fi utilizate pe scară largă în industria construcțiilor. De asemenea, acest 
material termoizolant poate fi utilizat ca barieră de rupere a capilarității sau pentru înlocuirea parțială a agregatelor 
folosite în straturi de bază, motiv pentru care s-a efectuat testarea produsului conform standardelor pentru aceste 
categorii de produse.
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INTRODUCERE

STIMATE PARTENER!

În 2014 compania noastră Daniella Ipari Park Kft. a lansat producția sticlei celulare 
bazată pe reciclarea deșeurilor de sticlă. În urma cercetărilor desfășurate de-a lungul a mai 
multor ani am reușit să dezvoltăm tehnologia proprie de fabricare a sticlei celulare. 
Dorim să creăm produse cu valoare adăugată prin reciclarea sau „upcycling”-ul 
deșeurilor de sticlă, în spiritul dezvoltării sustenabile. Dintr-un material nociv, 
cu impact negativ asupra mediului, producem un material util, cu proprietăți termoizolante, 
sticla celulară. În prezent producem granulele de sticlă celulară Energocell®, însă în scurt 
timp vom lansa pe piață și un produs termoizolant de tip bloc.

KŐSZEGI DÁNIEL
director executiv
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Cantitatea mare de aer închis în porii 
sticlei celulare asigură o excelentă 
izolație termică. Datorită acestor 
caracteristici se află printre cele mai 
bune materiale termoizolante.

Sticla celulară compactată este 
nedeformabilă și stabilă dimensional, nu 
se contractă. Având o rezistență ridicată 
nu se deformează nici la solicitările de 
lungă durată.

PROPRIETĂȚILE STICLEI 
CELULARE ENERGOCELL® 

Balanța ecologică a sticlei celulare 
Energocell® este mai mult decât echilibrată. 

Prin utilizarea sa se poate ameliora 
capacitatea portantă a solurilor slabe. 
De aceea, la construcția straturilor de 
bază, agregatele de piatră utilizate în 
aceste straturi pot fi înlocuite parțial 
sau total în funcție de solicitare.

Modulul de capacitate portantă a 
materialului granular de sticlă celulară 
Energocell® cu greutatea volumetrică 
de 150-175 kg/m3 este de 40-50 MPa. 
Din acest motiv poate fi utilizat ca strat 
termoizolant portant.

Densitatea specifică aparentă este de 
numai 150-175 kg/m³, prin urmare 
se manipulează ușor. Prin 
comparație, greutatea pietrei de 
carieră și a betonului concasat este 
8-15 ori mai mare.

Scade timpul de execuție, pentru că 
produsul granulat încorporat înlocuieș-
te pietrișul și materialul termoizolant, 
într-un singur strat. Este nevoie de mai 
puține procese de lucru, și scad costurile 
de executare a fundației.

Sticla celulară Energocell® 
este extrem de rezistentă la 
îngheț-dezgheț. Se încorporează 
simplu și se manipulează ușor, iar 
datorită   structurii celulare închise, 
nu absoarbe umiditatea.

Nu conține substanțe toxice. Datorită 
reciclării, materia primă, deșeul de 
sticlă contribuie la crearea unui 
echilibru energetic excelent. Este 
un material nepericulos pentru 
organismele vii.

Datorită structurii celulare 
închise, sticla celulară Energocell® 
își păstrează capacitatea 
termoizolantă timp îndelungat.

Nu este supusă unor transformări 
fizice, chimice sau biologice 
semnificative. Este în mod specific 
rezistentă la solvenți organici, acizi 
și îmbătrânire.

Granulozitatea și absența 
particulelor fine asigură efectul 
de rupere a capilarității. Totodată 
nu acumulează umezeala și nu se 
umflă, datorită structurii celulare 
închise.

Sticla celulară Energocell® este 
rezistentă la foc. Clasa de 
rezistență la foc: A1.

Rozătoarele și insectele nu se 
stabilesc în sticla celulară 
Energocell® și nu o deteriorează 
deloc. Nu constituie mediu 
favorabil pentru cuibărire sau 
reproducere.

Sticla celulară Energocell® este 
un excelent fonoizolant, utilizat 
adesea în construcția gabioanelor 
și panourilor de protecție fonică.

TERMOIZOLANTĂ 

AMELIORATOARE
A STABILITĂȚII
STATICE

CU EFECT DE 
RUPERE A 
CAPILARITĂȚII 

REZISTENTĂ 
LA DĂUNĂTORI  

NEDEFORMABILĂ

MATERIALUL 
CONSTITUIE 
BARIERĂ DE VAPORI

NECOMBUSTIBILĂ

ECONOMISEȘTE 
TIMP ȘI BANI ECOLOGICĂ INERTĂ

REZISTENTĂ LA 
ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ

FONOIZOLANTĂ

REZISTENTĂ LA 
COMPRESIUNE

UȘOARĂ
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PROPRIETĂȚI CHEIE

ABSORBȚIA DE APĂ, REZISTENȚA LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ

Absorbția de apă a granulelor de sticlă celulară Energocell® este redusă. Acest 
fenomen se datorează structurii celulare închise a materialului, care din acest 
motiv este rezistent la îngheț-dezgheț.

Absorbția de apă [%] (procentaj masic) ≤ 10,0% (m/m)
Absorbția de apă [%] (procentaj volumic) ≤ 3,5% (v/v)
Rezistența la îngheț-dezgheț F1

CAPACITATEA PORTANTĂ

Pe baza testelor de laborator și in situ, am determinat valoarea tipică E2 - a 
modulului de capacitate portantă a granulelor de sticlă celulară Energocell® 
(cu greutatea volumetrică de 150-175 kg/m3 și compactate la o rată de 
1:1,4) și am obținut rezultatul de E2=40-50 MPa. În aplicații la pardoseli 
industriale, valoarea E2 măsurată pe stratul de sticlă celulară poate fi 
îmbunătățită, dacă peste sau sub acesta se încorporează un strat de bază mai 
rezistent la solicitări. Cu ajutorul granulelor de sticlă celulară Energocell® 
se pot termoizola și pardoseli industriale rezistente la solicitări foarte mari.

Capacitatea portantă a materialului  [MPa] (150-175 kg/m3) E2 = 40-50 MPa

CAPACITATEA TERMOIZOLANTĂ

Coeficientul de conductivitate termică al granulelor de sticlă celulară 
Energocell® compactate la 1:1,3 este de 0,086 W/mK, ceea ce înseamnă 
că grosimea recomandată de 30 cm pentru stratul încorporat sub clădiri 
satisface noile cerințe energetice. La casele pasive, în funcție de dimensionare, 
grosimea recomandată a acestui strat compactat este de 40-50 cm.

Coeficientul de conductivitate termică λ ≤ 0,086 W/mK

Pe lângă polistirenul pentru izolare, înlocuiește sau poate înlocui parțial stratul de bază convențional din 
criblură sau pietriș, în funcție de solicitări.

Alte exemple pentru sisteme de straturi la pag. 23-24. 
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SOLUȚIE 
CONVENȚIONALĂ
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APLICAȚII ALE STICLEI CELULARE ENERGOCELL®

Granulele de sticlă celulară Energocell® permit utilizări numeroase. Acestea pot fi utilizate în construcții 
supraterane, fundații, reabilitări, cu scop decorativ sau separator.

REGLEMENTĂRI TERMICE CRESCÂNDE

Conform Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor începând cu anul 2018 toate 
instituțiile publice noi, iar din 2020 toate clădirile nou construite vor fi realizate în mod obligatoriu cu consum 
energetic aproape egal cu zero. Începând cu 2018 legislaţia ungară (TNM 7/2006, V. 24.) prevede ca la 
clădirile noi cu pardoseala realizată pe sol, valoarea obligatorie a transmisivității termice va fi U=0,3 W/m2K.

Izolație termică sub 
pardoseli industriale

Acoperișuri verzi și/sau 
circulabileUmpluturi ușoare

Reabilitări clădiri 
de locuit

Rampe cu sistem
de încălzire

PiscineReabilitarea clădirilor 
de patrimoniu

Terenuri de sport și 
piste de gheață

Aplicații de 
infrastructură

Elemente de utilități publice și 
rezervoare, silozuri de depozitare

Izolație termică sub clădiri 
rezidențiale și publice

Izolație termică sub 
depozite frigorifice
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PROIECTE DE REFERINȚĂ

HALE INDUSTRIALE

Prin compactare adecvată (rata de 
compactare: 1:1,4) se poate executa 
un strat termoizolant cu capacitate 
portantă sporită. La pardoselile Poiectate 
pentru solicitări mari – dacă pardoseala 
industrială se execută cu fibră de 
oțel sau de plastic – nu se pot utiliza 
materiale termoizolante de tip placă, 
dar cu Energocell® se poate asigura 
termoizolarea pardoselilor cu aproape 
orice grad de solicitare. Stratul de 
bază din agregat grosier de 15-20 cm, 
sau potrivit cerințelor, realizat pe stratul 
de sticlă celulară poate îndeplini 
mai multe funcții. „Acesta îndeplineşte 
mai multe funcţii: 1. protejează 
mecanic stratul de sticlă celulară, 
atenuând solicitările și efectele 
mecanice cauzate de circulația din 
timpul lucrărilor de construcții; 2. 
sporește capacitatea portantă a stratului 
de sticlă celulară; 3. reduce tensiunile 
generate de sarcinile pardoselii și 
transmise către stratul de sticlă celulară.”

Hală industrială în Ócsa 

Hală industrială în DebrecenHală de incubație în Derecske

Pentru termoizolarea pardoselii la hala industrială de 2200 m² din Ócsa, s-au utilizat granule de sticlă celulară Energocell®. 
În urma compactării la 1:1,4 din stratul de granule afânat de 35 cm s-a obținut un strat cu o grosime de 25 cm pe care s-a 
realizat încă un strat de 20 de cm din criblură pentru atingerea capacității portante corespunzătoare. Criblura asigură totodată 
protecția mecanică adecvată pentru sticla celulară, prin urmare autovehiculele grele (betoniera) pot circula pe stratul de bază, 
nemaifiind necesară pomparea betonului. Compactarea granulelor de sticlă celulară Energocell® pe suprafețele mai mari și 
neîntrerupte s-a realizat cu cilindru compactor, iar lângă țevile din instalațiile tehnologice cu placă vibratoare.
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Extinderea halei de depozitare Hungaropharma Zrt. în Debrecen

Hala R-M Logisztika Kft. în Cserkút

Pentru extinderea capacității de depozitare a 
Hungaropharma Zrt. s-a construit o hală de depozitare cu 
suprafața utilă de 615 m2. Proiectarea a fost efectuată de 
biroul de proiectare Attila és Attila Építésziroda. În 
stratificarea finală a pardoselii s-a prevăzut un strat 
compactat de 20 cm din granule de sticlă celulară 
Energocell®. În comparaţie cu aplicațiile în care se folosesc 
plăci termoizolante, rezistența la solicitări a stratificării astfel 
realizate, este mult mai mare. Ca urmare, nu este necesară 
armarea suplimentară a pardoselii industriale,  utilizarea 
fibrelor de oțel sau de polipropilenă este suficientă. 
Stratul de bază din agregat grosier de 15 cm realizat peste 
stratul de sticlă celulară, îndeplinește mai multe funcții în 
acest sistem. „Acesta îndeplineşte mai multe funcţii: 
1. protejează mecanic stratul de sticlă celulară, atenuând 

solicitările și efectele mecanice cauzate de circulația din 
timpul lucrărilor de construcții (nu este necesară 
pomparea betonului);

2. sporește capacitatea portantă a stratului de sticlă celulară;
3. reduce tensiunile generate de sarcinile pardoselii și 

transmise către stratul de sticlă celulară.”
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În vederea creșterii capacității sale de producţie, compania R-M 
Logisztika Kft.  a construit o nouă hală, cu o suprafaţă de 1.200 
m². Granulele de sticlă celulară Energocell® au fost așternute 
pe sol într-un strat de 25 cm grosime, compactat la un raport 
de 1:1,4 cu o placă vibratoare de 250 kg și un mini cilindru 
compactor de 800 kg.
Peste stratul așternut și compactat de granule de sticlă celulară, 
a fost executat stratul de bază din agregat grosier compactat cu 
o grosime de 12 cm. La final, structura de straturi s-a acoperit cu 
o pardoseală industrială executată din beton armat cu fibre de 
oțel, cu o grosime de 20 cm.
Rolul stratului de bază superior:
• protejează mecanic stratul de sticlă celulară, atenuând 

solicitările și efectele mecanice cauzate de circulația din 
timpul lucrărilor de construcții;

• sporește capacitatea portantă a stratului de sticlă celulară;
• reduce tensiunile generate de sarcinile pardoselii și 

transmise către stratul de sticlă celulară;
• nu este necesară armarea suplimentară a pardoselii 

industriale;
• este suficientă utilizarea fibrelor metalice şi polipropilenă;
• nu este necesară pomparea betonului, ceea ce duce la o 

reducere suplimentară de costuri.
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Extinderea depozitului la Laurastar Hungary Kft. în Kapuvár

Compania cu capital elvețian Laurastar Hungary Kft. își 
extinde halele de producție și depozitare din Kapuvár 
în scopul creșterii capacității de producție. În cadrul 
investiției de 6,2 milioane de euro s-a construit o 
clădire pentru depozitare și o hală de producție cu o 
suprafață de 1.600 m².  Datorită destinaţiei halei, pentru 
termoizolarea pardoselii coeficientul de transmisivitate 
termică prevăzut este de 0,3 W/m²K, care corespunde 
nivelului de cerință optim din punctul de vedere al 
costurilor prevăzut de legislaţia ungară (TNM nr. 
7/2006, V. 24.). Pentru respectarea acestor dispoziții și 
asigurarea capacității portante necesare, s-a prevăzut în 
proiect şi s-a utilizat sticla celulară.
Granulele de sticlă celulară au fost așternute într-un 
strat cu o grosime de 28 cm și compactate cu un cilindru 
compactor de 15 tone, la un raport de 1:1,4. Peste 
granulele de sticlă celulară așternute și compactate, 
a fost executat stratul de bază din agregat grosier 
compactat cu o grosime de 10 cm. La final, structura 
de straturi s-a acoperit cu o pardoseală industrială 
executată din beton armat cu fibre de polipropilenă, cu 
o grosime de 20 cm.

Clădirea de birouri a fabricii de hârtie din Mórahalom

La construirea fabricii de hârtie din Mórahalom, în 
2018 s-au folosit granule de sticlă celulară. Rezistența 
la compresiune a stratului de granule de 25 cm a atins 
valoarea de 61 MPa, în urma compactării de 30% și 
a umplerii cu fracții fine a spațiilor dintre granule. 
Compactarea s-a realizat cu un mini cilindru compactor.

― 7 ―
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Hala de depozitare Optimit Hungária Kft. din Derecske

Extinderea fabricii Schaeffler Savaria Kft. din Szombathely

Granulele de sticlă celulară Energocell® au fost 
folosite sub pardoseala industrială armată a halei de 
depozitare Optimit Hungária Kft. din Derecske. Stratul 
de sticlă celulară compactat având o grosime de 25 
cm asigură izolarea termică adecvată a pardoselii. 
Compactarea s-a realizat s-a realizat cu placă vibratoare 
și un cilindru compactor de 800 kg.

Compania Schaeffler Savaria Kft. a mărit suprafața 
fabricii sale din Szombathely cu un atelier de 
reparații de 300 m2. În structura de straturi de 
sub pardoseala industrială a atelierului au fost 
proiectate inițial plăci termoizolante. La cererea 
Constructorului și cu aprobarea proiectantului în 
locul plăcilor termoizolante s-a utilizat ca material 
termoizolant, sticlă celulară Energocell® în strat 
compactat cu o grosime de 25 cm.
Granulele au fost compactate la un raport de 1:1,4 
cu o placă vibratoare de 400 kg, respectându-se 
astfel planurile inițiale și din punct de vedere 
energetic. Constructorul a ales granulele de sticlă 
celulară, pentru că îndeplinesc atât funcția de 
termoizolare, cât și pe cea de strat de bază.
Față de structura convențională a straturilor 
execuția este mai rapidă, deoarece cu un singur 
material și un singur proces de lucru se pot înlocui 
mai multe materiale și procese de lucru. Nu în 
ultimul rând, executantul a obținut astfel o structură 
de straturi mai economică.

― 8 ―
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Noua hală  Felo Szerszámgyár Kft. din Eger

Hală construită de Süd-Bau Kft. în Pécs

Pentru extinderea capacității companiei Felo 
Szerszámgyár Kft. din Eger s-a construit o hală de 
depozitare cu o structură din oțel, având o suprafaţă de 
600 m². Hala trebuie să asigure spaţii de producție și 
depozitare deopotrivă. Pentru termoizolarea pardoselii 
s-a folosit un strat compactat de Energocell® cu grosimea 
de 20 cm. Din cauza limitărilor de spațiu materialul a 
fost livrat în saci tip big-bag cu un volum de 3 m³. Pentru 
compactare s-a folosit un mini cilindru compactor.

Hala de referință realizată în zona industrială din Pécs a fost 
finalizată în luna aprilie 2019. Pentru partea încălzită a clădirii, 
cu o suprafaţă de aproximativ 1.900 m2 pardoseala a fost 
termoizolată pe întreaga suprafață –  conform legislaţiei 
ungare (TNM nr. 7/2006, V. 24.) care prevede izolarea termică 
pe toată suprafața pardoselii în halele industriale cu încălzire. 
Corpul de hală va fi utilizat pentru fabricarea structurilor 
metalice, respectiv pentru depozitarea produselor de 
oțel de mare suprafață, așadar, clientul a stabilit o sarcină 
utilă de 5 tone/m2. Compactarea s-a realizat cu un cilindru 
vibrocompactor.
După cum se vede în imagini, nu se recomandă trecerea 
cu încărcătorul frontal direct pe granule. Un strat de nisip 
și pietriș cu o grosime de 20-25 cm, aşternut peste 
stratul compactat de Energocell® de 20 cm, asigură 
protecția mecanică adecvată pentru ca autobetoniera să 
circule fără restricţii pe parcursul execuției.
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Noua fabrică Intretech Hungary Kft. din Kapuvár

Dacă în proiect nu este prevăzută termoizolarea pe întreaga suprafață a pardoselii, se poate utiliza Energocell® pentru 
izolarea perimetrală. În aceste aplicații, pardoseala se izolează de-a lungul zidurilor exterioare ale clădirii într-o fâșie de 
1,5-2 m. Stratul de bază se realizează în trepte și pe urmă se încorporează g Finalizarea executării stratului de bază cu Energocell® 
în zona perimetrală a halei, se va face după executare acestuia pe suprafaţa centrală halei.ranulele de sticlă celulară Energocell®.

HALĂ INDUSTRIALĂ CU IZOLARE PERIMETRALĂ

Izolare perimetrală în Debrecen – Globiz International Kft.
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CLĂDIRE CU FUNDAȚIE CONTINUĂ

Sub îmbrăcămintea de beton, granulele 
de Energocell® pot înlocui stratul de 
umplutură din criblură sau pietriș, 
iar acesta asigură în acelaşi timp 
stratul suport și termoizolarea sub 
pardoseală. Astfel, se poate renunţa la 
termoizolarea cu polistiren prevăzută 
peste stratul de hidroizolare sau se poate 
reduce la minim grosimea acestuia 
(pentru instalații tehnice). Soluția 
este eficientă în privința costurilor, 
deoarece se elimină un proces de lucru.

Casă pasivă în Cluj Napoca

Clădire în Oradea

Castelul Graefl – Poroszló

Casă unifamilială în Miskolctapolca

Casă unifamilială în Sopron Casă unifamilială în Szeged
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CLĂDIRE CU FUNDAȚIE TIP RADIER

Clădirile pe radier pot fi termoizolate 
la bază fără punți termice, dacă izolația 
se execută sub structura fundației. Din 
acest motiv, soluția este adecvată pentru 
case pasive. În asemenea cazuri, sub 
structura fundației se pot utiliza numai 
materiale termoizolante cu rezistență 
sporită la compresiune. Energocell® oferă 
o soluție adecvată în astfel de aplicații, 
datorită proprietăților sale speciale. Prin 
compactarea cu placă vibratoare sau 
rulou compactor se poate realiza un strat 
de bază termoizolant corespunzător.

Smartware în Săldăbagiu de Munte

Casă unifamilială în Márkó Casă unifamilială în București

Casă unifamilială în Vecsés Casă unifamilială în Doba

Casă unifamilială în Vác
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Nemesvámos – Grădinița și Școala Waldorf „Fehérlófia“

Casă unifamilială în SăliceaCasă unifamilială în Debrecen

Sub partea de subsol a clădirii, Energocell® se va compacta, iar în cazul folosirii ca umplutură pe lângă pereții subsolului, 
acesta îndeplinește funcții de drenare și termoizolare, deopotrivă. Pentru obținerea unei termoizolări eficiente, se 
recomandă construirea unui sistem de drenare în jurul clădirii.

Într-o localitate mică de lângă Balaton, la Nemesvámos, 
se va construi prima clădire cu destinație instituțională 
din beton de cânepă, Grădinița și Școala Waldorf 
„Fehérlófia“.

Proiectul se va desfășura în mai multe etape, dintre 
care în prima se va ridica un corp cu săli de studiu. 
Betonul de cânepă se întărește odată cu trecerea 
timpului, dobândind duritatea calcarului.

Este un bun termoizolant și înmagazinează eficient 
căldura, zidurile din acest material sunt permeabile la 
vapori și asigură controlul umidității, totodată este ușor 
de manipulat.

Planurile arhitecturale au fost realizate de arh. Nóbik 
Orsolya și arh. Perjés Dóra și implementează integral 
viziunea ecologică a investitorului.

Ceea ce permite crearea mediului ideal pentru copii. 
Granulele de sticlă celulară Energocell® se integrează 
perfect în viziunea investitorului și a arhitecților, 
deoarece sunt fabricate prin reciclarea deșeurilor de 
sticlă. Arhitecții au utilizat sticla celulară ca termoizolant 
și mataerial de fundare între grinzi, sub și de-a lungul 
rețelei de grinzi, într-un strat cu grosimea de 30 cm.

CLĂDIRE CU SUBSOL

CONSTRUCȚIE CU FUNDAȚIE TIP BLOC
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REABILITĂRI CLĂDIRI DE LOCUIT

Granulele de sticlă celulară Energocell® sunt o soluție potrivită pentru înlocuirea straturilor de sub pardoseală. 
Stratul de sticlă celulară bine compactat și de grosime potrivită termoizolează și asigură o bază stabilă pentru 
șapa de beton. Realizarea pardoselilor permeabile la vapori cu Energocell®, este un alt avantaj oferit de acest 
material.

Podea care respiră – Erdősmecske

Casă unifamilială în Debrecen

Casă unifamilială în Satu Mare
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Datorită masei sale reduse, Energocell®-ul se poate folosi și în clădiri noi, în diverse lucrări de umplutură ca de ex. la 
planșee sau în straturi suport pentru instalații tehnice. În umpluturile realizate la planșee, granulele de sticlă celulară se 
compactează ușor (1:1,1-1,2), ceea ce se poate realiza și cu un tăvălug de grădină de 50-70 kg.

UMPLUTURI UȘOARE – STRAT DE UMPLUTURĂ PENTRU INSTALAȚII

Stadionul Ferenc Puskás



www.energocell.ro www.energocell.ro― 16 ―

Reducerea încărcărilor pe planșeul unei crame

La Bordány lângă Szeged granulele de sticlă celulară Energocell® au fost utilizate pentru reducerea încărcărilor transmise 
pe planșeul unei crame. Coridoarele arcuite și sălile boltite ale cramei au generat diferențe de nivel semnificative 
ale planșeului, ceea ce permitea hidroizolarea numai cu un strat de etanșare din beton. Densitatea granulelor de sticlă 
celulară este de peste 10 ori mai mică decât cea a betonul, astfel încărcările transmise planşeului sunt mult mai mici.

Casele tip dom sunt în general clădiri ecologice și energo-eficiente, iar termoizolaţia realizată cu materiale reciclate, 
se potrivește perfect într-un asemenea sistem. Datorită rezistenței la îngheț-dezgheț, a structurii celulare închise și a 
efectului de rupere a capilarității, granulele de sticlă celulară Energocell® sunt o alegere ideală pentru izolarea caselor 
tip dom. Pardoseala, pereții, acoperișul domului pot fi termoizolate excelent cu aceste granule. Pentru a preveni 
contaminarea stratului de sticlă celulară, sub acesta este necesar instalarea unui strat material geotextil.

CASĂ DIN PĂMÂNT, CASĂ TIP DOM

Casă tip dom în localitatea Nyúl Casă din pământ în Etyek
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ACOPERIȘURI VERZI ȘI/SAU CIRCULABILE

Materialul poate fi folosit și pentru termoizolarea acoperișurilor verzi și/sau circulabile. În acest caz, se va asigura 
protecţia plăcilor bituminoase hidroizolante. Suprafața circulabilă (pietre de pavaj, dale) se va realiza pe un material 
cu fracții fine, care va fi despărțit de stratul de sticlă celulară cu un strat de material geotextil. La acoperișurile verzi 
granulele se pot încorpora și în straturi de dren. Pentru prevenirea contaminării stratului de sticlă celulară cu mediul de 
plantare se recomandă separarea printr-un strat din material geotextil.

Bloc de apartamente de lux cu acoperiș plan în Balatonberény

Acoperirea planșeului la un garaj subteran din Nagykanizsa
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REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI DE PATRIMONIU

Datorită densităţii sale reduse, sticla celulară este potrivită pentru umpluturi realizate peste planșeele boltite, din 
structura clădirilor de patrimoniu. Totodată, la înlocuirea straturilor de pardoseală aflate în contact direct cu solul se poate 
utiliza ca strat termoizolant de bază, în care – după caz – se pot amplasa cu ușurință țevile de la instalațiile tehnologice.

Spitalul de Reumatologie „Szent András“ – Hévíz

Castelul Sándor-Metternich – Bajna

Palatul Károlyi-Csekonics − Budapesta
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Centrul de tenis al Universității Debrecen

Complexul de tenis va fi utilizat în scopuri 
educaționale, instruire teoretică și practică, iar pe 
de altă parte, va asigura sportivilor spațiul pentru 
antrenamente și turnee.
Totodată, datorită terenurilor mobile, hala 
sportivă va fi utilizată şi pentru practicarea 
badmintonului. Clădirea în curs de execuție este 
constituită din două corpuri principale.
În primul corp, clădirea principală, se află spațiile 
educaționale (săli de curs, birouri) și încăperile 
de serviciu (vestiar, tribună, bufet), iar în al doilea 
corp există patru terenuri de tenis acoperite, de 
dimensiuni standard, cu suorafaţa de joc dură. 
Granulele de sticlă celulară Energocell® au fost 
utilizate pentru termoizolarea pardoselii.

TERENURI DE SPORT

Piscină în Săldăbagiu de MuntePiscină în Timișoara

Termoizolarea structurii se recomandă în special la piscine cu apă caldă, acoperite. Un avantaj suplimentar 
fiind că granulele de sticlă celulară Energocell® pot înlocui stratul de bază. Pe lângă asigurarea unei bune 
termoizolări, umplutura efectuată cu sticlă celulară în jurul pereţilor previne apariţia unor tasări ulterioare. 
Astfel, utilizarea Energocell® va garanta păstrarea formei iniţiale a pavajului montat în jurul piscinei.

PISCINE
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APLICAȚII DE INFRASTRUCTURĂ

Test de suprafață în Nagykereki

Zonă de recepție pentru camioane în Debrecen

La rambleele realizate pe soluri compresibile, datorită 
masei specifice scăzute a materialului, prin folosirea 
Energocell® se pot evita intervenţiile costisitoare 
pentru prevenirea cedărilor de sol, cele pentru accelerarea 
tasărilor naturale şi pe perioada de exploatare. Materialul 
poate fi utilizat ca umplutură în spatele pereților de 
blocaj și zidurilor de sprijin/blocare, putându-se obține 
astfel scăderi semnificative ale presiunii pământului.
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Rampă în Debrecen-Pallag

Sub rampa unui garaj din subsolul unei case familiale din Debrecen s-a folosit Energocell®. Datorită granulelor de 
sticlă celulară compactate într-un strat de 20 cm încălzirea rampei este mai economică.

RAMPĂ CU SISTEM DE ÎNCĂLZIRE

La o fabrică de produse alimentare din regiunea estică a Ungariei a devenit necesară termoizolarea unor silozuri de 
depozitare de 250 m³ aflate în utilizare. Aceste silozuri industriale, cu amprenta la sol de 26 m² și volumul de 250 
m³ acţionează asupra noii podele metalice cu o forţă de aproximativ 13 tone/m². Aceste sarcini crescute impuneau 
executarea unei termoizolații cu rezistența sporită la solicitări (care nu se tasează) și rezistentă la temperaturile înalte 
generate în timpul sudării plăcilor de la bază. Realizarea plăcii de bază a început cu asamblarea unui guler metalic 
prevăzut cu reazeme de suport. Pe urmă s-a aşternut sticla celulară într-un strat compactat cu grosimea de 18-19 cm. 
Compactarea de-a lungul gulerului s-a realizat cu echipamente manuale, iar pe suprafețele mai mari și neîntrerupte 
cu placă vibratoare electrică. Prin aplicarea raportului la compactare de 1:1,3 la s-a obținut grosimea finală de 
18-19 cm a stratului de Energocell®. Peste stratul compactat din fracții de 10-60 mm s-au aşternut granule mărunte de 
4-8 mm, care pătrund prin compactare între granulele mai mari, formează incluziuni și contribuie la nivelarea stratului 
termoizolant, având în vedere solicitarea crescută de 13 tone/m2 și acoperirea cu panouri metalice.

IZOLAREA UNUI SILOZ DE DEPOZITARE

Termoizolare ulterioară, Ungaria de Est
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Granulele de sticlă celulară Energocell® se pot utiliza pentru umplerea gabioanelor. Datorită granulației 
relativ mari și omogene (40-60 mm) utilizarea lor în aceste aplicații este avantajoasă. Densitatea scăzută 
(150-175 kg/m3) constituie încă un argument în favoarea aplicațiilor cu acest material, deoarece ușurează 
semnificativ execuţia. Datorită structurii celulare închise, structurile executate cu acest material sunt 
fonoabsorbante.

PERETE GABION, PANOU DE PROTECȚIE FONICĂ

Perete gabion în Albertirsa

Panou de protecție fonică de 4 m în Debrecen

Acoperire fațadă în Nagykanizsa

Pentru alte proiecte de referință vizitați: www.energocell.hu.
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STUDIU DE LUCRABILITATE
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Compania noastră a solicitat companiei EFERTE Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (companie 
de consultanță și servicii de inginerie şi proiectare) efectuarea unui studiu pentru determinarea modulului de 
elasticitate și testarea lucrabilității sticlei celulare Energocell®.
În baza acestui contract, Partenerul nostru a efectuat următoarele:

1. Teste pentru determinarea modulului de elasticitate a sticlei celulare granulară 
(150-175 kg/m3). Teste în laborator pentru determinarea deformării și sfărâmării sticlei celulare în urma 
solicitărilor statice și dinamice. 10 încercări de compresiune unidirecționale, 10 încercări de compresiune și 
9 încercări de compresiune triaxială dinamică în laborator pe probe prismatice.

2. Teste pentru determinarea modulului de elasticitate al ansamblului de sticlă celulară granulară. 10 
încercări de compresiune unidirecționale, 12 încercări de compresiune și 9 încercări dinamice de 
compresiune triaxială pe ansamblu de particule.

3. Realizarea studiului de lucrabilitate. Teste de încărcare pe placă in situ și de analiză granulometrică. Teste 
de evaluare a compactării sticlei celulare granulare, la care s-au folosit 4 tipuri de echipamente de 
compactare (placă vibratoare, mini cilindru compactor, rulou vibrocompactor și rulou compactor cu roți de 
cauciuc), pentru determinarea eficienței echipamentelor de compactare, respectiv a gradului de sfărâmare 
în timpul execuţiei.

În cadrul studiului, s-a evaluat impactul utilizării unui strat de acoperire din criblură; la efectuarea testului, peste 
stratul de sticlă celulară s-au utilizat straturi de criblură cu grosimi diferite, pentru analizarea efectului de 
îmbunătățire a rezistenței la compresiune și de reducere a sfărâmării.
Pentru evaluarea testelor și rezultatelor contractantul a colaborat cu Catedra de Geotehnică și Geologie Inginerească 
a Facultății de Construcții Civile din cadrul Universității de Tehnologie și Economie din Budapesta. Pe parcursul 
elaborării studiului au avut loc numeroase încercări de laborator și in situ. Imagini cu încercările efectuate:

Imagini cu testele realizate și echipamentele utilizate la încercările de lucrabilitate:

Încercare de compresiune
unidirecțională pe prismă elementară

Încercare de compresiune
pe ansamblu de material

Efectuarea de încercări la compresiune uni-
direcțională pe ansamblu de sticlă celulară

1. 2.
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Scurtă sinteză: Pe baza testelor de laborator și in 
situ s-a determinat valoarea tipică E2 a modulului de 
capacitate portantă a sticlei celulare granulare 
Energocell® (cu greutatea specifică de 150-175 kg/m³) 
compactată la un raport de 1,4 și s-a obținut rezultatul 
de E2=40-50 MPa. S-a determinat factorul de 
compactare pentru stratul de acoperire – rezultând o 
valoare aproximativă Tt~3,0.

Valorile Tt~2,2 aplicate anterior pentru straturile de bază 
executate pe sticlă celulară, rămân aplicabile și în viitor.
Pentru limitarea solicitărilor aplicate pe stratul de sticlă 
celulară și crearea unor straturi cu rezistența crescută, 
mai puțin compresibile, sub pardoselile industriale se 
recomandă acoperirea stratului de sticlă celulară cu un 
strat din criblură sau pietriș cu nisip. În acest fel, stratul 
din material granular de 15-20 cm sau de altă grosime 
necesară, poate îndeplini mai multe funcții:
„1. protejează mecanic stratul de sticlă celulară, 
atenuând solicitările și efectele mecanice cauzate de 
circulația din timpul lucrărilor de construcții;
2. sporește capacitatea portantă a stratului de sticlă 
celulară;
3. reduce tensiunile generate de sarcinile pardoselii și 
transmise către stratul de sticlă celulară.”

Studiu efectuat de:

Imaginea 1: Așternerea sticlei celulare cu excavatorul
Imaginea 2: Compactor combinat cu tambur metalic
Imaginea 3: Mini cilindru compactor 
Imaginea 4: Compactare cu un compactor combinat de mare greutate
Imaginea 5: Placă vibratoare grea și placă vibratoare ușoară
Imaginea 6: Partea expusă după decofrarea suprafeței compactate cu placă
        vibratoare – suprafața de testare nr. 2

3.

6.

4. 5.

Desene schematice:
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TRANSPORTUL
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Autovehicule proprii de transport pentru livrarea produselor:

În cazul în care livrarea se face în saci tip big-bag, se poate opta pentru saci de 1 m3 sau 3 m3. 20 de bucăți de saci tip 
big-bag de 3 m3 pot încărca complet un autovehicul articulat (de 13,5 - 13,6 m lungime; 2,45 m lățime; min. 2,8 m 
înălțime interioară) și astfel se pot transporta 60 m3 de material deodată. 44 de bucăți de saci tip big-bag de 1 m3 pot 
încărca complet un autovehicul articulat. Sacii tip big-bag de 1 m3 se pot transporta fără paleți, însă sacii de 3 m3 se 
comercializează împreună cu paleți, deoarece fără aceștia, materialul se poate încărca numai prin partea superioară, 
ceea ce înseamnă că și descărcarea se va executa asemănător.

Modalitățile de livrare disponibile pentru produs:

• în sac tip big-bag cu tub de descărcare• în vrac

Autovehicul articulat
Semiremorcă basculantă cu volumul de

încărcare de 60 m3.

Dimensiuni:
• lungimea: 15,5 m
• lățimea: 2,5 m
• înălțimea: 4 m

Autovehicul articulat
Semiremorcă cu podea mobilă și volum de 

încărcare de 90 m3; cu încărcare laterală, adecvată 
transportului de marfă pe paleți

Dimensiuni:
• lungimea: 16,5 m
• lățimea: 2,5 m
• înălțimea: 4 m
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PREGĂTIREA SOLULUI

• În pânza de apă subterană, în zonele capilare aflate deasupra 
apei subterane și în straturi aflate sub presiunea apei, 
granulele de sticlă celulară Energocell® nu pot fi utilizate!

• Pregătirea excavației conform planurilor.
• Amplasarea instalațiilor sanitare.

ÎNTINDEREA MATERIALULUI GEOTEXTIL

• Se recomandă întinderea unui material geotextil de cel puțin 200g/m2 cu suprapuneri de cel puțin 20 cm şi 
cu o toleranță care corespunde porțiunii stratului de sticlă celulară ce depășește dimensiunile clădirii (de ex. 
pentru separarea fracțiilor fine de sub trotuar sau pavaj).

• După întinderea materialului geotextil se așază tuburile de drenaj.

AȘTERNEREA GRANULELOR DE STICLĂ CELULARĂ ENERGOCELL®...

• În funcție de modalitatea de transport, materialul se poate descărca din saci tip big-bag sau direct cu 
încărcătorul frontal.

• Pentru o compactare corespunzătoare, granulele vor fi așternute în straturi cu o grosime de cel mult 20 cm. 
După compactarea primului strat, se va repeta procedura până la obținerea grosimii finale.

GHID DE PUNERE ÎN OPERĂ

Durabilitatea sticlei celulare poate fi garantată numai dacă punerea în operă se execută corect, conform acestui ghid. 
Așternerea granulelor de sticlă celulară eliberează praf în aer, de aceea se recomandă purtarea unor măști de praf, 
pentru evitarea inhalării prafului.
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ÎNTINDEREA STRATULUI SEPARATOR ȘI BETONAREA SUPRAFEȚEI

Înainte de betonare, suprafața stratului de Energocell® compactat se va acoperi, pentru separare, cu folie 
polietilenă cu suprapuneri de aproximativ 20 cm pentru reţinerea laptelui de ciment. Peste acest strat, se va 
turna conform proiectului, îmbrăcămintea de beton slab armat.

NOTĂ

Aşternerea şi compactarea stratului de granule de sticlă celulară se 
execută cu puţin timp înainte de turnarea betonului. Pe suprafața 
stratului compactat, se poate circula, ocazional, cu mașini pe șenile 
de cauciuc. În caz de trafic regulat sau de alt tip, protejarea suprafeței 
pregătite este obligatorie!

...ȘI NIVELAREA STRATULUI

Pentru obţinerea unei suprafețe plane, este necesară nivelarea stratului de granule. Cea mai simplă metodă de 
nivelare este greblarea suprafeței. Dacă suprafața este mare, ca și în cazul halelor industriale, nivelarea se poate 
executa și cu încărcător frontal pe șenile de cauciuc. Pentru obținerea unei suprafețe orizontale se recomandă 
utilizarea unei rigle de nivelare.

COMPACTAREA

Compactarea granulelor de sticlă celulară Energocell® se poate realiza 
cu placă vibratoare (50–100 kg) sau cu compactor cu tambur (pe 
suprafețe mai întinse). Compactarea se execută în mai multe straturi, 
conform recomandărilor privind așternerea materialului și în funcție de 
grosimea finală a stratului. Gradul de compactare recomandat: 1:1,3-1,4.
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DIGESTOR CU MICROUNDE
 
Instrumentele cu microunde se utilizează eficient pentru digestia și conversia 
în soluții a probelor compuse, în vase inerte sub presiune înaltă (max. 130 
bar) și la temperaturi ridicate (max. 300 °C), cu diverse soluții acide. Vasele cu 
pereți groși și înveliș ceramic sau din cuarț sunt din PTFE/TFM/PFA.

APARAT UNIVERSAL DE TESTARE MECANICĂ A MATERIALELOR – INSTRON
 
Încercările de rezistenţă la compresiune se efectuează mai ales în cazul 
materialelor casante. Rezistența la compresiune este o caracteristică importantă 
care se testează obligatoriu în cazul materialelor structurale. Totodată, rezistența 
la compresiune a materialelor structurale este o dată semnificativă de proiectare.

MICROSCOP OPTIC DIGITAL KEYENCE VHX-5000
 
Acest microscop de nouă generație, combină microscopia 
clasică cu lumină (ML) și microscopia electronică cu baleiaj 
(SEM). Puterea de mărire și generarea de imagini cu 
profunzime mare a câmpului, seamănă cu SEM, iar 
preparatele se examinează direct ca și în cazul ML. Datorită 
lentilelor detașabile, probele pot fi examinate la grosismente 
de 20-2000X și de 100-1000X.

ANALIZOR DE UMIDITATE KERN
 
Model: Kern DBS 60-3
Termobalanța Kern pentru analizarea umidității, determină rapid şi simplu din 
probe mici, conținutul de umiditate al materialelor. Memoria internă a 
instrumentului efectuează selecții pentru secvențe automate din 10 programe de 
uscare și 100 de procese efectuate.

GRANULOMETRU CU DIFRACȚIE LASER

Determinarea mărimii particulelor se 
realizează cu instrumentul menționat, 
care funcționează după principiul 
difracției cu laser. Uneori, nu se ia în 
considerare că această metodă furnizează date 
indirecte despre dimensiunile particulelor 
din probe (diametre sferice echivalente de 
anumit tip).

LABORATORUL ENERGOCELL®
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MICROSCOP CU ÎNCĂLZIRE CAMAR 
ELETTRONICA

 
Cu ajutorul examinărilor la microscopul cu 
încălzire, se pot determina cu ușurință toate 
caracteristicile de topire ale unui material. Limita 
superioară de măsurare a instrumentului utilizat în 
laboratorul nostru este de 1600 °C, ceea ce permite 
evaluarea tuturor tipurilor de sticlă, încă înainte de 
a fi preluate și introduse în procesul de fabricare.

ANALIZOR DE CONDUCTIVITATE TERMICĂ TCI C-THERM
 
Conform legii lui FOURIER, fluxul termic într-un corp omogen 
tinde spre scăderi de temperatură, este proporțional 
cu variația temperaturii pe unitate de lungime a traiectoriei 
de propagare și cu secțiunea perpendiculară pe această 
traiectorie. Această legătură este o lege empirică, adică 
se bazează pe observarea  fenomenului, în cazul de față 
conductivitatea termică. Coeficientul de conductivitate 
termică introdus de legea lui FOURIER reprezintă o 

caracteristică fizică a materialului și exprimă densitatea fluxului termic raportată la variația temperaturii pe unitate de 
lungime de 1 K/m.  Coeficientul de conductivitate termică este un parametru cheie în cazul produselor termoizolante 
și evaluarea continuă a acestuia este o cerință fundamentală. Metodele utilizate de aparatele standard de măsurare a 
conductivității termice necesită mult timp, de aceea am ales aparatul TCI care lucrează rapid și cu precizie.

DERIVATOGRAF MOM-C
 
Termogravimetria(TG) sau analiza termogravimetrică(TGA) este o metodă 
ce  constă în înregistrarea schimbărilor masei unei probe din material, în 
funcție de variațiile de temperatură stabilite în cadrul unui program de 
temperatură. „Componentele principale ale balanței termice: aparat pentru 
încălzirea sau răcirea materialului conform unui program de temperatură; 
suport pentru probă plasat în spațiul cu gaz;balanță electronică și unitate 
de transmisie a semnalului electric pentru aparatura de înregistrare sau 
calculator.„

SPECTROFOTOMETRU DE ABSORBȚIE ATOMICĂ 
 
Model: Skyray AAS 6000 cu unitate automată de 
introducere a probelor
Spectroscopia de absorbție atomică este o metodă 
instrumentală în chimia analitică, utilizată pentru 
măsurarea (metodă de analiză elementală) cantității 
unui anumit element chimic (metalic sau semimetalic) 
prezent în conţinutul unei probe. Cu ajutorul 
spectroscopiei de absorbție atomică se pot determina 
aproximativ 70 de elemente.
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FABRICA DE STICLĂ CELULARĂ ENERGOCELL®

Sticla celulară Energocell® este produsul companiei Daniella Ipari Park Kft., companie aflată în totalitate în 
proprietate ungară. Sticla celulară sub formă de granule a fost introdusă pe piață în februarie 2017, cu ocazia 
inaugurării fabricii de sticlă celulară Energocell® și a fost primită cu entuziasm de specialiști și de publicul larg. 
În comparație cu alte materiale termoizolante, avantajele oferite de sticla celulară Energocell® se datorează 
caracteristicilor sale superioare, ceea ce a dus la un grad ridicat de satisfacere a nevoilor utilizatorilor.

Produsul este fabricat într-o hală de producție de 2.000 m2 în Debrecen. Tehnologia dezvoltată şi utilizată de 
noi, soluţionează mai multe probleme de protecție a mediului și anumite activităţi cu impact asupra mediului. 
Deșeurile de sticlă afectează intens mediul înconjurător, deoarece sticla este un material anorganic, care nu se 
degradează și care poluează constant mediul înconjurător. La fabricarea sticlei celulare Energocell® se utilizează 
100% deșeuri de sticlă, nesortate pe culori, provenind din: sticlă trasă, ambalaje de sticlă, sticlă securit. Sticla 
celulară asigură soluții energetice noi și revoluționare pentru sectorul de construcții.
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Daniella Ipari Park Kft.
Fabrica de Sticlă 
Celulară Energocell®

📌 H-4031 Debrecen, 

       Köntösgát sor 1-3. 

✉ E-mail: info@energocell.hu

☎ +36-20-297-8980

Nr.: 
TNY/005/2018

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 
Întocmită în temeiul articolului 4. din Regulamentul nr. 305/211/UE al Parlamentului European și al 

Consiliului, a Deciziei 99/91/CE a Comisiei și a Ordonanței Guvernului Ungar 275/2013

1. Denumirea produsului ENERGOCELL GR 
granule de sticlă celulară fabricate industrial

2. Codul unic de identificare al produsului-tip 150-175

3. Utilizări preconizate În straturi termoizolante, de bază și de umplutură

4. Numele fabricantului Daniella Ipari Park Kft. 
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1.-3.

5.
Sistemul de certificare în conformitate cu anexa 
V la Regulamentul 305/2011/UE al Parlamen-
tului European și al Consiliului:

Sistemul 3                                                                                               
ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENÖRZŐ 

INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
A-44/2017

6.

Densitate specifică aparentă [Mg/m3]
ρa ρrd ρssd

MSZ EN 1097-6:2013
0,31 0,29 0,34

Conductivitate termică λ ≤ 0,086 W/mK MSZ EN 1934:2000

Absorbția de apă (procentaj masic) [%] ≤ 10,0% (m/m) MSZ EN 1097-6:2013

Absorbția de apă (procentaj volumic)  [%] ≤ 3,5% (v/v) dată calculată în fabrică

Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ F1
ETAG 004 5.1.4.1.1 (3) pont

Clasa de rezistență la foc A1 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu MS18
MSZ EN 1367-2:2010

Tipul, granulozitatea și conținutul de particule 
fine ale agregatului Nyújtott, GA85, f3

MSZ EN 933-1:2012

Examinare coeficient de aplatizare Fl20
MSZ EN 933-3:2012

Rezistența la sfărâmare, coeficientul Los 
Angeles LA60

MSZ EN 1097-2:2010

Rezistența la uzură, testul Micro Deval MDE75 MSZ EN 1097-1:2012

Clasificarea materialelor constituente Rg100
MSZ EN 933-11:2009

Conținut de sulfați solubili în apă [%] SS0,2
MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

Conținut de sulfați solubili în acid [%] AS0,2
MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

Total sulfur [%] S1
MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

7.

• Performanța produsului identificat în secțiunea 1.2. a Evaluării Tehnice Naționale [acronim ungar: NMÉ] cu 
nr. A-44/2017 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

• Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului (sau a 
reprezentantului său autorizat) identificat mai sus.

Dorel Moşincat 
reprezentant naţional – România

✉ dorel.mosincat@energocell.ro 
☎ 0040 770943 979

Energocell® Sticla Celulară S.R.L.
Reprezentant Unic in Romania
📌 Bihor - Valea lui Mihai

Marton Aron, nr. 7/A
415 700


