INTRODUCERE

Spor la lucru!
TERRA Mileniul III

Proiectarea colectorului de tip clip fin
Materiale necesare pentru un colector de cca. 2 m²
Piesa
Latura lungã, superioarã
Latura lungã, inferioarã
Laturile de capãt
Ramã superioarã
Ramã pentru capete
Bridele transversale
Bridele de colþ
Rama centralã
Rama superioarã, latura lungã
Ramã superioarã, capete
Ramã superioarã
Piese de fixare

Dimensiuni
95 x 20
89 x 20
95 x 20
20 x 10
20 x 10
45 x 20
20 x 50
45 x 20
40 x 8
40 x 8
40 x 8
45 x 20

Lungime
1875
1835
670
1835
640
650
350
650
1875
702
665
60

Cantitate
1
1
2
1
2
2
4
1
1
2
1
4
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Etapele construcţiei:
Confectionaþi o cutie pentru uscare din
scândurã. Deasupra acesteia fixaþi un material
textil care va avea rol ºi la aerisire. Panoul cu
faþeta din plastic - vopsitã neagrã - va atrage mai
multã luminã ºi va crea un mediu propice uscãrii
fructelor. Orificiile de ventilaþie sunt foarte
importante pentru cã la temperaturi foarte ridicate
fructele ºi legumele se pot usca foarte repede, iar
umezeala acumulatã poate crea condens.

Panoul din plastic care va atrage caldura este
opþional. Puteþi construi ºi un model de uscãtor
ce nu are prevãzut un astfel de dispozitiv. Acesta
este compus dintr-un cadru de lemn, iar parþile
laterale sunt de fapt folii de plastic. Mai multe
nivele ale uscãtorului înseamna o capacitate mai
mare. La o suprafaþã de uscare de 10m2, cantitatea
de fructe ºi/sau legume uscate este de pânã în 35
de kg.
Perioada
necesarã
pentru uscarea
cantitãþii
menþionate este
de 3-4 zile pentru
modelul de mai
jos.
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CUPTOR
SOLAR
Cuptoarele solare pot fi folosite pentru a gãti orice,
la fel ca un cuptor obiºnuit. Aceste cuptoare au un
mare avantaj: nu folosesc nici un fel de combustibil
(ex: lemne, gaze, electricitate etc.). „Combustibilul”
necesar este lumina soarelui.
Istoria cuptoarelor solare nu este una tocmai
recentã, acestea fiind construite pentru prima datã
de Horace de Saussure, care în anul 1767 îºi gãtea
fructe cu ajutorul cutiei sale fãcutã din 3 foi de
sticlã, douã cutii din lemn de pin, izolate cu lânã ºi o
altã cutie acoperitã cu un alt geam.
În prezent, datoritã multiplelor avantaje ale acestor
cuptoare solare, existã aproape 70 de modele ºi
câteva sute de variaþii ale acestor modele.
Dintre aceste modele, unele dintre cele mai
populare categorii sunt cuptoarele solare din cutie
de lemn, cuptoarele parabolice (ce reflectã lumina
solarã, concentrând-o într-o zonã de suprafaþã
micã de pe oala în care gãtim) ºi cuptoarele hibride
(care pe lângã utilizarea energiei solare, sunt
adaptate pentru a fi folosite ºi în zilele neprielnice
gãtitului cu ajutorul energiei solare, de obicei sunt
prevãzute cu rezistenþã electricã).
Modelul pe care îl vom descrie în cele ce urmeazã

este cuptorul din cutii de lemn.
Aceste cuptoare, pe lângã faptul ca nu consumã
resurse pentru care în mod obiºnuit plãtim, sunt
folosite în exterior, eliminând astfel disconfortul
creat de cãldura degajatã în propria bucãtãrie sau
de fumul creat.
O zi noroasã sau în care vântul are viteze considerabile reduce din performantã. Faþã de
cuptoarele obiºnuite, timpul necesar pentru a gãti
este mai îndelungat, dar în cazul cuptorului solar,
timpul petrecut lângã acesta este foarte scurt.
Practic, doar se pune mâncarea la gãtit ºi nu este
necesar sã fie supravegheat. Indicat este însã cã,
din douã în douã ore, sã fie repoziþionat faþã de
soare pentru o mai mare eficienþã.
Cuptorul solar este foarte uºor de construit ºi este
mult mai sigur faþã de un cuptor obiºnuit. Mâncarea gãtitã într-un cuptor solar este mult mai
sãnãtoasã, temperatura la care ajunge, permite
reþinerea nutrienþilor ºi pãstreazã mâncarea
suculentã ºi aromatã.
În mod normal, aceste modele de cuptoare ating
temperaturi de pânã la 150ºC, mai mici faþã de
cuptoarele normale ºi tocmai de aceea necesitã un
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Câteva principii de bazã de care trebuie sã þinem
cont atunci când vrem sã construim un cuptor
solar:
- focalizarea luminii solare în zona din interiorul
cutiei în care se gãteºte: se pot folosi fie o folie
dintr-un metal reflectant, fie oglinzi;
- transformarea luminii în cãldurã: eficienþa
poate fi mult îmbunãtãþitã prin vopsirea interiorului cutiei în negru mat;
- oala în care se gãteºte sã fie dintr-un material
?
bun conductor termic ºi de culoare negru mat
pentru o absorbþie buna a cãldurii;
- izolarea incintei în care se pune oala: în afarã de
izolarea cutiei, este necesarã izolarea locului pe
unde pãtrunde lumina prin acoperirea cu sticlã
sau plastic, evident transparent. Astfel, indiferent de temperatura de afarã, în interior se pot
atinge temperaturi suficient de mari pentru a
gãti.

Etape de contrustucţie:
În funcþie de mãrimea oalei pe care vreþi sã o
utilizaþi, puteþi folosi oricare dintre mãrimile
acestea pentru cherestea 150 x 25 , 200 x 25,
250 x 25 mm.
Noi vom construi una de 200 x 25 mm.

1 Pasul 1:
Din cheresteaua pe care o avem, vom tãia 2
plãci de dimensiuni 200 x 25 x 600 mm ºi 2 plãci
de dimensiuni 200 x 25 x 400 mm pentru a face o
cutie dreptunghiularã de adâncime 200 mm.

20 mm

timp mai îndelungat pentru a gãti. În funcþie de
poziþia pe glob, este indicat sã gãtiþi fie foarte de
dimineaþa sau spre searã, fie în jurul prânzului. De
asemenea, poate fi folosit pentru a încãlzi
mâncarea sau bãutura sau pentru a pasteuriza
laptele sau apa.

400 mm
600 mm

2 Pasul 2:

Materiale necesare:
cherestea
tablă

200 mm x 25 mm x 3000 mm

2500 mm x 1200 mm

Tãiaþi bucata de tablã de 2500 x 1200 mm de-a
lungul liniilor continue ºi împachetaþi de-a
lungul liniilor punctate. Îmbinaþi cele doua bucãþi
de tablã din diagrama 1 (a) ºi 2 (b) pentru a forma o
cutie.
Aºezaþi-o în cutie. Aceasta va avea o forma unicã,
(diagrama 3). Fixaþi clapa de pe lemn pentru a o
face mai solidã.

izolaţie (ziare, cartoane, lâna, iarba uscata,
cârpe)

foaie de sticlă

3mm grosime

oglindă

3mm grosime

furnir

1200mm x 1200 mm

sârmă

cel puþin 1 metru

vopsea pentru tablã, vopseaua nu trebuie sã
fie pe bazã de ulei
cuie

50 cm – 1 kg; 25 cm – 1 kg; þinte
Diagrama 1(a)

sfoară/fitil
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Uniþi aceste cadre cu balamale pentru a le face sã se
deschidã una peste cealaltã. Sfoara/fitilul sã fie
plasate de jur împrejurul pãrþii de sus a cutiei
noastre înainte de introducerea cadrelor fixate cu
þinte, apoi aºezaþi cadrul pe casetã, cu oglinda în
sus ºi deschideþi.
Oglinda va reprezenta reflectorul, aºa cã ar trebui
sã se susþinã singurã, fiind ajustatã în funcþie de
p o z i þ i a
s o a r e l u i .
Diagrama 1(b)

Diagrama 2

Clapa va rãmâne pe cutia de lemn în timp ce o veþi
fixa cu ajutorul cuielor. Întoarceþi cutia cu susul în jos
ºi umpleþi-o cu material izolator ca în diagrama 3.

3 Pasul 3

Spaþiul rãmas dintre cherestea ºi tablã trebuie
umplut cu material izolator înainte de a fi etanºat.
În timp ce e întoarsã cu susul în jos, etanºati cutia cu
o foaie de tablã ce depaºeºte marginile cutiei de
lemn cu cel puþin 30 de cm.

5 Pasul 5
Pentru a evita alunecarea ramelor pe partea
exterioara a cutiei, fixaþi cu cherestea de

50 cm x 25 cm suprapusã pe partea exterioarã
astfel încât cadrul sã intre în interiorul cutiei.
Prin urmare, aveþi un cârlig de sârmã stabil pe
partea lateralã a cadrului oglinzii (poate fi pe
ambele pãrþi sau doar pe una – rãmâne la alegerea
voastã).
Faceþi 3 – 4 gãuri pe partea lateralã a plãcii de
cherestea de 50 x 25 pentru a putea fi ajustatã. Pe
interiorul cutiei vopsiþi în negru pentru a
transforma lumina reflectatã în cãldurã. Pe exterior
puteþi vopsi în orice culoare doriþi!

4 Pasul 4

Întoarceþi cutia în poziþie iniþialã ºi mãsuraþi
lungimea ºi lãþimea pentru a face un cadru care
acoperã partea de sus. Aceste cadre vor fi douã de
aceeaºi dimensiune, ambele canelate pentru ca
sticla sã se potriveascã. Una sã fie canelatã pentru a
se potrivi o sticlã planã (simplã) de 3mm. Cea de-a
doua sã fie canelatã pentru o oglindã de 3mm +
furnirul. Când potriviþi oglinda în cadrul canelat,
fixaþi furnirul pe spatele acesteia, pentru a-l feri de
eventualele spargeri (accidentale).

6 Pasul 6

Puteþi pune cuptorul pe o masã sau pe un
scaun, sau puteþi face un stand. Cuptorul nostru
solar este complet ºi gata de folosire. Am ales sã
facem o cutie de lemn pentru durabilitate ºi pentru
cã este uºor de întreþinut. Se poate folosi la fel de
bine ºi aluminiu, fiind mai uºor ºi reducând timpul
de realizarea a cuptorului.

Cadrele noastre sunt acum gata.
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Referinţe:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker
2. „Wooden box solar cooker”,coordinator Henry Ogola Oloo, Amani Solution Self Help Group, Nairobi, Kenya
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Amani_Solution_Self_Help_Group
3. „Solar cookers – How to make, use and enjoy?”, Solar Cookers International, Sacramento, California, USA
http://solarcooking.org/plans/Plans.pdf
4. http://www.termo.utcluj.ro/picnicsolar/constructie.html
5. http://www.williamgbecker.com/MakeSolarOven.html

16

GENERATOR
EOLIAN
În paginile ce urmeazã vom prezenta în câteva
cuvinte sistemele eoliene mici, care se pot construi
de cãtre amatori. În continuare, atunci când vom
vorbi despre sistem eolian, vom înþelege un sistem
eolian mic (pânã la 3 kW). Nu se prezintã variante
comerciale, dar anumite probleme ce vor fi
prezentate sunt valabile ºi pentru acestea.
De la început trebuie sã spunem cã în câteva pagini
nu se pot da decât principii de bazã. Pentru construcþia propriu-zisã, cei interesaþi trebuie sã
gãseascã informaþii suplimentare pe internet, sau
chiar sã urmeze cursuri organizate special pe
aceastã tematicã.

Materiale
necesare

1

Elicea

Elicea optimã este cu 3 pale. Varianta care
poate fi construitã în regim de amator sau “casnic”
este din lemn (recomandat pinul). Nu trebuie sã
considerãm aceasta ca o soluþie rea decât din
punctul de vedere al timpului de lucru alocat
sculptãrii ei, durata de viaþã fiind comparabilã cu
cea a unei elice din fibrã de sticlã sau metal. Existã
pe Internet fiºiere Excel pentru calculul dimensiunilor palelor (de exemplu puteþi cãuta dupã
“bladedesign.xls”). Pentru a ºti cam câtã energie
putem prelua de la vânt, putem folosi formula:
P= 0,15 x diametrul2 x viteza_vântului3

Elicea sau turbina eoliană;
Generatorul sau alternatorul;
Şasiul cu sistemul de scoatere din vânt;
Pilonul;
Sistemul electronic de condiţionare a energiei electrice;
Acumulatorul;
Consumatorii.
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unde diametrul se dã în metri, viteza vântului în
m/secundã iar puterea se obþine în waþi. Aplicând
aceastã formulã la o eolianã industrialã, dacã
rezultatul este foarte diferit (în general mult mai
mic faþã de cel declarat de comerciant), atunci
trebuie sã ne punem întrebãri asupra parametrilor
declaraþi.
Câteva desene despre elice:

2

3

Şasiul cu sistemul de
scoatere din vânt

Dacã ºasiul pe care sunt sudate sau prinse componentele nu are nimic de comentat (doar necesitatea robusteþii), trebuie sã spunem câteva lucruri
despre scoaterea din vânt (cãutaþi pe Internet
suplimentar “furling”). Acest sistem permite
protecþia întregului sistem la vânturi care depãºesc
12 – 15 m/s . Nu se folosesc frâne din cauza uzurilor
ºi a fiabilitãþii reduse. În câteva cuvinte, “coada” ce
pune elicea în vânt, la depãºirea limitelor, orienteazã elicea pieziº, pãstrând o turaþie aproape
constantã.

Generatorul

Deºi multã lume considerã încã faptul cã
acesta nu se poate construi de cãtre amatori, ci
numai în fabrici (sau nu poate avea un randament
bun în aceste condiþii), totuºi, folosind materialele
moderne se poate ajunge la generatoare eficiente.
În figura de mai jos avem desenul desfãºurat al unui
asemenea generator. Se observã cã este de tipul cu
“flux axial”, adicã liniile de flux magnetic sunt
paralele cu axul de rotaþie. Un alt lucru remarcabil,
care de fapt dã randamentul superior, este folosirea
unor magneþi foarte puternici (care de fapt
necesitã mãsuri de protecþie a muncii) dintr-un aliaj
cu Neodynium (un pãmânt rar). Aceastã construcþie nu mai necesitã miezuri magnetice pentru
bobinele din stator, simplificând tehnologia de
construcþie.

4

Pilonul

Pentru aceste sisteme, înãlþimea sa nu trebuie
sã depãºeascã 9-10 m înãlþime, dar trebuie sã fie
amplasat degajat faþã de construcþii sau liziere de
pãdure. Pentru a fi utilizabil, vântul trebuie sã sufle
laminar, fãrã turbioane.
Pe lângã rolul de susþinere la înãlþime, a sistemului
eolian, pilonul are ºi rolul de a “conduce” cablul prin
care coborâm curentul electric generat, la nivelul
solului. O variantã simplã, dar sigurã, este o þeavã
întreagã de 6 m de 2 þoli, ancoratã în 4 direcþii cu
ºufe din oþel de 5-6 mm.

Sistemul electronic de
condiţionare a energiei
electrice

5

Din cauza faptului cã vântul nu bate în
permanenþã, dar nici cu forþã constantã, iar
necesitãþile de energie nu coincid în timp cu
perioadele în care bate vântul, sunt necesari
acumulatori. Pe de altã parte, consumatorii nu sunt
toþi proiectaþi pentru aceeaºi tensiune ca ºi
acumulatorii. Se observã necesitatea ca sã avem
niºte dispozitive care sã rezolve aceste probleme.
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Primul este regulatorul de încãrcare. Acesta þine
alimentarea acumulatorilor de la eolianã, pânã în
momentul în care acumulatorii sunt plini. În acel
moment, conecteazã eoliana spre o “sarcinã” (o
rezistenþã electricã, un fel de reºou), deoarece
trebuie sã þinem cont: nici un sistem eolian nu
trebuie sã stea în vânt, dacã nu este conectat
electric; în caz contrar existã probabilitatea de a se
autodistruge prin supra turaþie. Acelaºi regulator
mai are uneori un circuit de protecþie a
acumulatorilor la supra descãrcare, prin deconectarea consumatorilor, dacã nu bate vântul ºi
acumulatorii sunt descãrcaþi.
Al doilea dispozitiv, care uneori este opþional, este
invertorul, care pornind de la tensiunea
acumulatorilor (12, 24 sau 48 V), converteºte
energia la tensiunea cu care suntem obiºnuiþi: 220
V la 50 Hz. Trebuie însã sã þinem cont cã aceastã
conversie se face cu un anumit randament ºi deci ar
fi bine sã avem consumatori, pe cât posibil, la
tensiunea acumulatorilor.

6

acestea nu vor produce atât decât la vijelii (de
obicei puterea declaratã comercial la sisteme
eoliene este la 12-15 m/secundã, iar în România
viteza medie a vântului nu ajunge decât rareori la 67 m/secundã). O analizã mai utilã ar fi asupra
categoriilor de consumatori ºi alegerea unora mai
eficienþi energetic.
Trebuie spus cã orice instalaþie de conversie a
energiei regenerabile (solarã, eolianã, hidro, etc.) în
energie electricã, la scarã micã, va produce energie
la un preþ mai mare decât una la scarã mare. Energia
solarã, eolianã, etc. este gratuitã, dar conversia ei în
energie utilizabilã nu este. Energia regenerabilã
este difuzã ºi cere structuri mari pentru a o colecta
ºi converti. Echipamentul este scump ºi vine cu
multã infrastructurã. Este deasemeni un „cost
energetic” asociat cu fabricarea echipamentelor,
cost care trebuie rãscumpãrat înainte de a putea
spune cã echipamentul produce util. Timpul cerut
pentru aceasta este în general mic (în general sub
un an), dar poate fi mai mare în cazul sistemelor
mici.

Acumulatorul

Acumulatorul sau acumulatorii (depinde de
tensiunea doritã, dar ºi de puterea pe care o dorim
stocatã) ne menþine continuitatea alimentãrii
pentru perioadele în care nu bate vântul sau bate
cu vitezã insuficientã aplicaþiilor noastre.
De cele mai multe ori sunt cu plumb, în tehnologie
asemãnãtoare cu a celor de pe automobile, dar
având capacitãþi mult mai mari ºi posibilitatea de a
folosi mult mai bine energia stocatã. În ultimul timp
au apãrut acumulatori LiFePO4 cu o comportare
electricã asemãnãtoare, dar fãrã a folosi plumbul,
care este un metal toxic. Aceºti noi acumulatori,
dupã durata de funcþionare, nu produc deºeuri
toxice ºi se pot recicla în mare mãsurã. Din pãcate
sunt încã puþine fabrici în lume pentru aceºtia ºi
deci au preþul destul de mare.

Concluzii:
Pentru cei care, dupã citirea celor de mai sus, sunt
hotãrâþi (uneori forþaþi) sã se apuce de lucru sã îºi
construiascã propriul sistem eolian le recomand
câteva site-uri pe Internet. De asemeni pot fi utile
discuþii cu persoane care deja au fãcut câte ceva în
domeniu.
Cursuri, în România, au fost puþine (vezi
www.spe_Hlt287536543o_Hlt287536543.org.ro), iar cele
din strãinãtate sunt constisitoare.
Pagini web de referinþã:
1. Site-ul lui Hugh Piggott (de bazã):
http://www.scoraigwind.com/

2. Un alt site interesant:
http://www.otherpower.com/

7

Consumatorii

Folosind circuite de condiþionare corespunzãtoare, se poate zice cã, în principiu, putem utiliza
orice consumator normal. De fapt pentru
proiectarea sistemului eolian trebuie pornit de la
consumatorii pe care am dori sã-i folosim, alegând
apoi puterea sistemului, în funcþie ºi de vântul avut
la dispoziþie. Se observã acum faptul cã, pentru o
analizã corectã sunt necesare mãsurãtori ale vitezei
vântului în locaþia propusã, pentru minim 1 an.
Sunt încã firme care vând eoliene pe putere, de
exemplu de 1 KW, dar nimeni nu garanteazã cã

3. O listã de discuþii în limba românã, cu un topic
foarte lung, cu oameni cu pregãtire diversã, cu
multe idei:
http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=186887&st
=210&gopid=2628757&#entry2628757

Pentru alte link-uri ºi unele realizãri din România:
www.incalzireglobala.tk
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INSTALAŢIA
DE
1
BIOGAZ

Introducere

rezervorul de ieºire, apoi va ajunge la fosa de
compost.

Succesul sau eºecul oricãrei instalaþii de biogaz
depinde, în principal, de calitatea lucrãrilor de
construc?ie. Pentru a construi cu succes o instalaþie
de biogaz, constructorul ar trebui sã respecte nu
doar dimensiunile indicate pe desen, dar ?i sã
urmãreascã metoda de construcþie corectã. În cele
ce urmeazã, este prezentatã pas cu pas, metoda
corectã de construcþie a modelului de instala?ie de
biogaz.

Diferite dimensiuni ale
instala?iei
O instalaþie de biogaz este formatã din cinci
structuri sau componente principale: rezervor de
admisie, digestor, cupola, rezervor de ieºire, fosa de
compost. Instalatia functioneaza dupa urmatoarea
logicã: bãlegarul ºi apa se amestecã în rezervorul
de admisie, de unde va trece ºi va fermenta în
digestor.
Gazul produs în digestor este colectat în cupolã.
Pasta rezultatã va trece prin gura de acces spre
1

Înainte de a decide dimensiunea instala?iei, este
necesar sã se colecteze bãlegar pentru mai multe
zile, pentru a determina care este producþia zilnicã
medie de bãlegar. Cantitatea zilnicã de bãlegar
disponibilã ajutã la determinarea capacitãþii instala?iei. De exemplu, în cazul în care 55 kg de bãlegar
sunt colectate zilnic, trebuie selectatã o instalaþie
de 8 metri cubi. Trebuie re?inut faptul cã, o cantitate
de cel puþin 6 kg de bãlegar este necesarã pentru o

Metodã adaptatã dupã http://journeytoforever.org/biofuel_library/methane_nepal.html
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capacitate a instala?iei de un metru cub.
Tabelul de mai jos conþine date relevante despre
dimensiunile unei instalaþii de biogaz:
în cazul în care instalaþia este subalimentatã,
producþia de gaze va fi redusã ºi în acest caz,

presiunea gazului poate fi insuficientã pentru a
deplasa pasta în camera de evacuare. Aºadar este
indicat sã respectaþi cantitãþile de materie indicate
în tabel pentru funcþionarea corespunzatoare a
instalaþiei.

Materiale necesare
Materialele pe care le folositi pentru construcþia
instalaþiei trebuie sã fie de foarte bunã calitate. În
caz contrar, calitatea instalaþiei va fi îndoielnicã.
Pentru a selecta materiale de cea mai bunã calitate,
o scurtã descriere în ceea ce le prive?te veþi gasi în
cele ce urmeazã.
a) Cimentul utilizat în construcþia instala?iei
trebuie sã fie de calitate, provenind de la o
marcã cu o reputaþie bunã. Acesta trebuie sã fie
proaspãt, fãrã cocoloaºe ºi sã fi fost depozitat
într-un loc uscat. Sacii de ciment nu trebuie sã
fie a?eza?i direct pe podea sau rezema?i de
pereþi, ci pe scânduri de lemn plasate pe podea,
pentru a asigura protecþia împotriva umezelii.

toarnã în sticlã ºi se agitã energic. Recipientul
este lãsat pentru a permite nisipului sã se
stabileascã. Particulele de nisip sunt mai grele
faþã de cele de noroi a?a cã se stabilesc mai
repede. Dupã 20-25 de minute, se mãsoarã
stratul de noroi în compara?ie cu nisipul din
interiorul sticlei.

c) Pietriºul va trebui sã fie de mãrime potrivitã.
Acesta nu ar trebui sã fie mai mare decât 25%
din grosimea produsului de beton în care este
utilizat. Pentru ca dalele ºi partea de sus a
cupolei nu sunt mai groase de 7,5 cm, pietriºul
nu ar trebui sã fie, în mãrime, mai mare de 2 cm.
În plus, pietriºul trebuie sã fie fãrã impuritãþi.
d) Apa trebuie sã fie curatã. Este indicat sã nu
folosiþi apã din iazuri ºi canale de irigaþie pentru
construcþii pentru cã – la fel ca în cazul
cimentrului ºi a pietriºului – riscaþi sã obþineþi o
structurã mai puþin rezistentã din cauza
impuritãþilor.
e) Cãrãmizile trebuie sã fie de cea mai bunã
calitate disponibilã pe plan local. Lovind douã
cãrãmizi, sunetul trebuie sã fie clar. Ele trebuie
sã fie bine coapte ºi sub formã regulatã. Înainte
de utilizare, cãrãmizile trebuie sã fie îmbibate
timp de câteva minute în apã curatã. Ulterior,
astfel de cãrãmizi nu vor absorbi umezeala din
mortar.
f) Pietrele trebuie sã fie curãþate ºi de bunã
calitate.

b) Nisipul pentru construc?ii nu trebuie sã aibã
impuritãþi. Nisipul cu impuritãþi are un efect
negativ asupra rezistenþei structurii. În cazul în
care nisipul conþine 3% sau mai mult impuritãþi,
acesta trebuie sã fie spãlat. Cantitatea de
impuritãþi, în special nisipul din noroi poate fi
determinatã printr-un test simplu folosind o
sticlã. Pentru acest test, o cantitate micã de
nisip este pusã în sticlã. Dupã aceasta, apa se
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Dimensiuni componente:

*dimensiuni exprimate în centimetri

Etape de parcurs sunt
următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sãparea gropii
Construcþia peretelui rotund
Construcþia cupolei
Construcþia camerei de evacuare
Construcþia fosei de admisie
Construcþia conductei
Construcþia foselor pentru compost

Acum, acest cablu este raza gropii digestorului iar
circumferinþa poate fi aleasã prin mutarea marginii
cablului intr-un mod circular. Adâncimea gropii
este indicatã la dimensiunea „E”. Sãpare gropii
trebuie începutã numai dupã ce s-a decis
amplasarea gurii de acces ºi a rezervorului de evacuare. Pere?ii gropii ar trebui sã fie cât mai verticali
ºi, foarte important, fundul gropii trebuie sã fie
nivelat.

Întâi de toate alegeþi un loc potrivit pentru plasarea
instala’iei. Urmãtoarele puncte ar trebui re?inute la
alegerea unui loc pentru construirea unei instala?ii
de biogaz:
Selectaþi un loc luminos. Va fi nevoie de pãstrarea
unei temperaturi optime in digestor.
Pentru operativitate, plasaþi instalaþia cât mai
aproape de grajduri, de o sursã de apã ºi de punctul
de utilizare. Veþi dori sã folosiþi cât mai puþine
conducte pentru a avea costuri cât mai mici. În
plus, cu cât lungimea conductei creºte, cu atât
creºte ºi riscul de scurgeri de gaze, ca urmare a
cre?terii numãrului de articulaþii.
Fundaþia instalaþiei ar trebui sã fie la cel puþin doi
metri distanþã de casã, sau de orice altã clãdire
pentru a evita riscul de daune. Instalaþia trebuie sã
fie la cel puþin 10 metri distanþã de fântânã sau de
orice altã sursa subteranã de apã pentru a evita
poluarea apei.

1

Săparea gropii

Dupã ce aþi ales un loc corespunzãtor, fixaþi
imaginar punctul central al digestorului. Legaþi de
þãruº de un cablu cu lungimea indicatã pe desen
sub dimensiunea "C" .

Construcţia peretelui rotund
În centrul gropii, o tijã sau ?eavã dreaptã
(conducta de gaz) trebuie sã fie plasatã într-o
poziþie verticalã exactã. La nivelul solului plasaþi
orizontal de centrul gropii o þeavã de care veþi fixa
conducta verticalã.
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Construiþi peretele rotund la dimensiunea F + 1 cm
faþã de conducta verticalã. Puteþi folosi o sfoarã de
dimensiunea F, pentru a vã crea un reper pentru
plasarea cãrãmizilor. Centimetrul in plus are rolul

Când peretele rotund a atins înãlþimea indicatã,
interiorul trebuie sã fie tencuit cu un strat neted de
mortar de ciment. Podeaua digestorului poate fi
fãcutã din cãrãmizi sau pietre mici, cu tencuiala în
mortar de ciment.
de a crea spaþiu pentru tencuialã.
Primul rând de cãrãmizi trebuie sã fie poziþionat pe
laturi, astfel încât sã crea?i o baza de 11,5 cm
înãl?ime si 22,8 cm lãrgime. Este esenþial ca primul
rând sã fie plasat pe un sol nivelat. Rândurile
urmãtoare de cãrãmizi poate fi pozi?ionate pe
lungimea lor, astfel încât grosimea peretelui devine
11,5 cm.
Nu este necesar sã se facã piloni în perete, dar
compozi?ia dintre perete partea gropii trebuie sã
fie bine compactatã.
Daca veþi folosi piatra pentru constructia peretelui,
trebuie sa stiti ca datorita formei neregulate a
pietrelor ce nu va va permite o umplere
corespunzatoare, va trebui sa construiti pe langa
peretele gropii.
Înãlþimea peretelui rotund poate fi regãsitã pe
desen sub dimensiunea „H”, mãsuratã de la podea.
Conducta de admisie pentru balegã ºi eventual
þeava de la toaletã trebuie sã fie plasate în poziþie
atunci când înãlþimea peretelui rotund atinge 35
cm. Pentru a reduce riscul blocajelor, conducta(ele)
de admisie trebuie sã fie plasate cât mai vertical
posibil practic.
La cealaltã extremitate a conductei de admisie
pentru bãlegar, lasa?i o deschidere de 60 cm lãþime
în peretele rotund, ce va acþiona ca trapã de acces.
Pasta mãcinatã va curge de asemenea la rezervorul
de evacuare, prin aceastã deschidere.
Conducta de admisie de la latrinã ar trebui sã fie
plasatã cât mai aproape posibil de conducta de
admisie de bãlegar, ca în figura din coloana
urmãtoare.

3

Construcţia domului
(cupolei)

Când lucrãrile de construcþie ale peretelui rotund,
aºa cum este descris mai sus, sunt finalizate, poate
începe construc?ia cupolei. Înainte de a umple
groapa cu pãmânt pentru a face mulajul pentru
cupola, partea din spate a peretelui rotund ar
trebui sã fie umplutã cu o încãrcãturã compactata
adecvata. Dacã acest lucru nu se face, presiunea
pãmântului folosit pentru mulaj poate duce la
apari?ia unor fisuri în peretele rotund.
Pe conducta central verticalã trebuie sã fie
efectuatã o însemnare – la distanþa "J", ca în desenul
dat, de la nivelul podelei. Pãmântul compactat
trebuie sa atingã acest nivel. Þeava verticalã poate
fi acum înlocuitã cu o ?eavã mai scurtã de 0.5 " în
diametru, 0.5 metri lungime, în pãmânt, exact în
acelaºi loc. Veþi folosi cofrajul pentru a da formã
domului. Partea superioarã a peretelui rotund
trebuie sã fie curat atunci când este utilizat cofrajul.
Cofrajul poate fi verificat asigurându-vã cã partea
superioarã este orizontalã ºi partea lateralã este
exact verticalã. În plus, partea din cofraj care e în
contact cu perete rotund trebuie sã fie în aceeaºi
poziþie pe toatã suprafa?a peretelui.
Este important ca pãmântul din cofraj sã fie bine
compactat. În cazul în care pãmântul este în
continuare comprimat dupã turnarea cupolei, prin
propria greutate cât ºi a betonului, se poate ajunge
la crearea de fisuri în cupolã. Atunci când pãmântul
din mulaj are exact forma cofrajului, un strat sub?ire
de nisip fin trebuie sã fie împrã?tiat pe deasupra sa
printr-o u?oarã apãsare.
Pãmântul utilizat pentru mulaj trebuie sã fie umed
pentru a preveni îmbibarea pãmântului cu apã din
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betonul proaspãt turnat. Înainte de începerea
lucrãrii trebuie adunate la faþa locului suficientã
for?ã de munca ºi materiale de construcþii: nisip,

2. Strat de 10 mm în proporþia ciment ºi nisip 1:2;
3. Strat de 5 mm în proporþia ciment - nisip 1:1;
4. Ciment / vopsea de acoperire acrilic emulsie, în
proporþia vopsea-ciment 1.5:20;
5. Ciment / vopsea de acoperire acrilic emulsie, în
proporþia vopsea - ciment 1:2.
Aplicaþi un strat de tencuialã cel puþin o datã pe
zi. Când un strat de tencuialã se aplicã, trebuie sã
fie executat cu cea mai mare grijã. Buna
funcþionare a instalaþiei este dependentã de
etanºarea cupolei.

Construcţia camerei de
evacuare(emisie/ieşire)
pietri? ciment ºi apã. Turnarea trebuie sã fie fãcutã
cât mai rapid posibil ºi fãrã întreruperi, altfel
calitatea va fi afectatã negativ. O aprovizionare
constantã, corespunzãtoare de beton (amestec: 1
ciment, 3 nisip, 3 pietri?) trebuie asiguratã pentru
zidari. Este indicat sã nu folosiþi beton mai vechi de
30 de minute.
Ar trebui acordatã o atenþie deosebitã pentru a
menþine grosimea cupolei în timpul turnãrii grosimea marginilor ar trebui sã fie mai mare faþã
de grosimea în centru. Pentru o instala?ie de 4, 6, 8
ºi 10 metri³, grosimea la margine ar trebui sã fie de
25 cm, iar în centru de 7 cm. În mod similar, pentru
instala?ii de 15 ºi 20 metri³, grosimea în centru ar
trebui sã fie de 8 ºi 9 cm, iar grosimea marginilor ar
trebui sã fie de 25 cm.
Þeava din partea de sus a mulajului trebuie lãsatã în
locul ei pânã la instalarea conductei principale de
gaz pentru a vã asigura pozi?ia conductei
principale de gaz (exact în centru).
Deja din timpul turnãrii, betonul trebuie sã fie
protejat împotriva luminii solare puternice
acoperindu-l cu saci de iutã sau saltele de paie.
Aceastã protecþie trebuie sã fie pãstratã pentru cel
puþin o sãptãmânã. A doua zi dupã turnare, trebuie
fãcutã turela. Tot începând cu a doua zi de la
începerea turnãrii, domul trebuie sã fie stropit cu
apã de 3-4 ori pe zi.
Dupã aproximativ o sãptãmânã, în funcþie de
temperaturã, pãmântul din mulaj poate fi înlãturat
prin gura de acces. Când tot pãmântul este
eliminat, interiorul domului trebuie sã fie bine
curãþat cu o perie ºi apã curatã. Pe suprafaþa curatã
trebuie sã aplicaþi urmãtoarele straturi pentru a
etan?a cupola:
1. Amestec ciment-apã;

Pentru a construi rezervorul de evacuare, sãpãtura
trebuie sã fie fãcutã în imediata apropiere de
gura de acces. Nivelul sãpãturii poate fi
4 mãsurat
de la podeaua digestorului prin
dimensiunea "I" minus grosimea podelei
digestorului. Pãmântul din spatele gurii de acces ºi
de sub etajul de evacuare trebuie sã fie foarte bine
compactat, altfel vor apãrea fisuri.
Dimensiunile interioare ale camerei de evacuare
pot fi gãsite în schema instala?iei marcate cu A, B ºi
D. Distanþa de la podea digestorului la etajul de
evacuare este dat de dimensiunea"I”.
Este important ca aceste dimensiuni sã fie corecte
deoarece acestea determinã capacitatea utilã a
rezervorului de gaz. Pentru acelaºi motiv etajul de
evacuare ºi partea superioarã a pereþilor trebuie sã
fie nivela?i. Pereþii trebuie sã fie verticali, finisa?i cu
un strat sub?ire de tencuialã de ciment (amestec: 1
ciment - 3 nisip). La exterior, pereþii trebuie sã fie
sus?inu?i de suficient pãmânt pânã la nivelul de
devãrsare. Acest lucru este foarte important
pentru evitarea eventualelor fisuri.
Rezervorul de evacuare ar trebui sã fie la o înãlþime
un pic mai mare fa?ã de nivelul pãmântului, astfel
încât sã nu existe ºanse de inundare a rezervorului
în cazul unor ploi abundente.
În acelaºi timp cu turnarea cupolei, ar trebui sã fie
construite ºi plãcile de beton pentru rezervorul de
evacuare. Plãcile trebuie sã aibã o grosime de la
6,35 cm pânã la 7,6 cm, cu o grosime de armare
corespunzãtoare de 2 cm din partea inferioarã.
Plãcile trebuie sã fie în a?a fel construite încât sã
poatã fi manevrate de 4-5 oameni fãrã mare
dificultate.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã compactãrii
betonului, deoarece gãurile mici vor expune
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armãtura la vapori corozivi provenind din pasta din
rezervor ºi va provoca coroziunea care poate duce
în cele din urmã la deteriorarea plãcilor. Prin
urmare, în cazul în care se formeazã gãuri în placã,
aceste ar trebui sã fie acoperite cu un strat de
tencuialã.

6

Construcţia conductei

Conducta ce va transporta gaz de la instala?ie
pânã utilizatori este supusã unor la daune
mecanice ce pot fi cauzate de oameni ?i/sau
animale. Prin urmare, va trebui sã folosi?i doar ?evi
galvanizate de calitate, iar acolo unde este posibil,
este indicat sã îngropa?i la câ?iva centimetri în
pãmânt . Fitingurile conductei trebuie sã fie sigilate
cu chit de zinc, bandã de teflon sau iutã ºi vopsea.
Orice alt agent de etanºare, cum ar fi grãsime,
vopsea, sãpun etc. nu este permis. Pentru a reduce
riscul de scurgere, utilizarea de fitinguri, in special
legãturile, ar trebui sã fie menþinute la un minim
necesar. Nu plasa?i fitinguri între valva de gaz
principalã ºi cupola conductei.
Biogazul provenind din digestor va fi saturat cu
vapori de apã. Ace?ti vapori de apã se vor condensa
prin contactul cu pere?ii conductei. În cazul în care
aceastã apã condensatã nu este îndepãrtatã în
mod regulat, va bloca în cele din urmã conducta.
Prin urmare, o scurgere de apã trebuie sã fie plasatã
în conductã într-o pozi?ie verticalã sub cel mai jos
punct al conductei, astfel încât, apa se va scurge
gravitaþional.

5

Construcţia fosei de admisie

Fosa de admisie este construitã pentru a
amesteca materia organicã ºi apa. Acest lucru
poate fi construit cu sau fãrã un dispozitiv de
amestecare. Instalarea unui dispozitiv de
amestecare este de preferat, nu numai pentru cã
face operarea instala?iei mai u?oarã pentru
utilizatori, ci ºi pentru cã îmbunãtãþeºte calitatea
amestecului. Partea superioarã a structurii va
trebui sã fie doar cu un metru mai înaltã fa?ã de
nivelul solului, iar interiorul ºi exteriorul gropii
trebuie sã fie acoperite cu un strat neted de ipsos
(amestec: 1 ciment-3 nisip).
Partea inferioarã a rezervorului ar trebui sã fie cu cel
puþin 5 cm deasupra nivelului de revãrsare al
rezervorului de evacuare. Poziþia conductei de
admisie în podea trebuie sã fie astfel încât ?ãru?ul,
sau o tijã sã poatã fi introdusã fãrã obstacole.
Pentru acelaºi motiv conducta de admisie nu
trebuie sã aibã coturi.
În cazul ata?ãrii unei toalete la instala?ie, este mai
bine sã se construiascã fãrã sifon pentru cã vasul cu
sifon are nevoie de mai multã apã, care ar putea
rezulta în crearea unui exces de apã in interiorul
digestorului. În plus, nivelul vasului de toaletã
trebuie sã fie cu cel puþin 25 cm deasupra nivelului
de revãrsare al rezervorului de evacuare.

De îndatã ce existã o producþie de gaze, toate
articulaþiile ºi robinetele trebuie sã fie verificate în
vederea detectãrii scurgerilor prin aplicarea unei
soluþii groase de sãpun. Ve?i detecta scurgeri, dacã
spuma se deplaseazã sau se rupe.

7

Fosele pentru compost

Fosele pentru compost sunt parte integrantã a
instalaþie de biogaz; nici o instala?ie nu este
completã fãrã ele. Un minim de 2 fose de compost
trebuie sã fie sãpate în apropierea reversãrii
rezervorului de evacuare. Lãsa?i o masã suficientã
de pãmânt de cel puþin 1 metru, între gropi ºi
camera de evacuare pentru a evita crãparea
pereþilor camerei. Volumul total al gropilor pentru
compost trebuie sã fie cel puþin egal cu volumul
instala?iei.
Pentru ob?inerea unui compost puternic ºi uºor de
folosit ca îngrãºãmânt, fosele ar trebui sã fie
umplute cu reziduuri agricole, ce se vor amesteca
cu pasta provenitã din instala?ie.
Pentru izolarea corespunzãtoare în timpul
sezonului rece ºi contra-greutate împotriva
presiunii gazului din interior, ve?i adauga fie
pãmânt fie greutã?i pe cupolã.
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FABRICAREA
COMPOSTULUI
Fiecare persoanã adultã produce anual circa 400 kg
de deºeuri (resturi de bucãtãrie ori din gradinã,
ambalaje din hârtie, sticlã ºi material plastic,
deºeuri de materiale textile, încãlþãminte veche,
fier vechi etc), din care deºeurile de naturã organicã
pot constitui pâna la 60%. Aceastã fracþie a
deºeurilor menajere este cea mai mare ºi foarte des
ea ajunge în depozitele de deºeuri, gropi de gunoi
sau este arsã, cauzând emisii poluante. Ca
alternativã la acestea, putem transforma aceastã
materie organicã în compost, un bun îngrãºãmânt
pentru sol ºi culturile vegetale.
Prin participarea la acest program de compostare
în gospodãrie veþi învãþa cum sã încheiaþi un
proces de compostare a deºeurilor organice
generate în gospodãria proprie ºi de asemenea:
- veþi gãsi o soluþie la problema deºeurilor, în
special la cele organice;
- veþi reduce cantitatea de deºeuri la sursã ºi
implicit veþi reduce nevoia de colectare,
transport ºi tratare a deºeurilor, diminuând
astfel costurile gestiunii sale;
- veþi folosi o practicã tradiþionalã ºi durabilã aceea de a folosi materia organicã;
- veþi reduce emisiile de CO2 ºi, astfel, veþi
contribui la diminuarea efectelor schimbãrilor
climatice.

Compostul, ca rezultat final al procesului de
compostare, este un material stabil ºi igienic,
similar cu humusul din pãdure, care poate fi folosit
ca ºi îngrãºãmânt natural, evitând astfel necesitatea utilizãrii îngrãºãmintelor chimice. Acesta este
adãugat pe sol pentru a-i îmbunãtãþi proprietãþile
acestuia din urmã. Adãugarea de compost pe sol
este un mod natural de a-i creºte fertilitatea ºi de a-i
reface calitatea.
Efectuarea propriului dumneavoastrã compost
este probabil cel mai simplu mod de vã asigura cã
veþi avea un produs de înaltã calitate ºi de a
economisi bani. ªi nu este atât de complicat pe cât
aþi putea crede.

Producere
Fabricarea compostului este procesul prin care
deºeurile menajere din bucãtãrie ºi curte sunt
transformate într-un compus bogat în nutrienþi.

1
Material realizat dupã Ion Toncea, „Compostarea deºeurilor
organice menajere, gospãdãreºti ºi comunitare”, editura
TOTAL Publishing, Bucureºti 2009
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Prin reîntoarcerea nutrienþilor în sol, compostul
reduce necesarul de fertilizatori chimici scumpi.

Materiale necesare:

O gramadã de compost bine construitã dimensiuni corespunzãtoare ºi întreþinere corectã se încãlzeºte repede, se descompune în mod
uniform ºi rapid, ucide bacterii, insecte ºi seminþe
de buruieni, nu miroase ºi este uºor de „întors” ºi
menþinut. În schimb, un morman ridicat fãrã sã
respecte regulile de mai jos rar se încãlzeºte ºi, prin
urmare, îi ia mai mult timp sã se descompunã. Acest
tip de compostare „rece” nu ucide bacteriile,
insectele sau seminþele de buruieni, poate avea un
miros neplãcut, ºi cu siguranþã, un aspect murdar.

Loc potrivit în grădină sau livadă;
Cutie de compost;
Furcă sau altă unealtă pentru
amestecare;
Apă;
Resturi de bucătărie;

Utilizarea unui container va face ca grãmada dumneavoastrã de compost sã arate ordonat, va ajuta la
menþinerea umiditãþii ºi va împiedica accesul
animalelor din gospodãrie la aceasta. Vã puteþi
construi propriul dumneavoastrã container sau
puteþi cumpãra din comerþ o ladã de compostare.

Instalarea cutiei de compost
Pentru a construi o gramadã de compost bun
trebuie sã ºtiþi, pentru început, cum sã alegeþi locul
unde se amplaseazã gramada de compost. Locaþia
idealã ar fi un foc umbrit, uºor accesibil ºi cu un
drenaj bun, pentru cã materialul din cutie trebuie
sã rãmânã cald, umed ºi oxigenat. Este preferabil sã
plasaþi cutia de compost direct pe sol ºi nu pe
ciment, pentru a facilita accesul organismelor
responsabile cu descompunerea materiei organice
(bacterii, ciuperci, râme etc). De asemenea locul ar
trebui sã fie stabilit la o distanþã mai mare faþã de
locuinþã ºi adãposturi de animale pentru a evita
infestarea cu dãunãtori (grãmada de compost
atrage ºobolani, ºerpi etc).
Un alt loc adecvat este un colþ al grãdinii sau livezii,
care sã protejeze cutia de compost de curenþii
puternici de aer. Poate fi de asemenea sub un copac
cu frunze cãzãtoare, fiind astfel feritã de soare vara
ºi primind cãldura soarelui iarna.
Este necesar un teren de 2-3 ori mai mare faþã de
mãrimea iniþiala a grãmezii de compost pentru a
efectua diferite lucrãri impuse de procesul de
compostare. De asemenea grãmada de compost
nu trebuie amplasatã lângã ziduri, garduri
betonate sau alte obstacole asemanatoare.

Deşeuri vegetale din grădină (resturi
toaletare, ramuri, frunze uscate, iarbã, resturi de
flori etc).

Etape de obţinere a
compostului:
Alegeþi un loc umbros unde sã amplasaþi
containerul pentru compost. Aºa cum am mai
menþionat, solul de dedesubt trebuie sã fie
foarte bine drenat;

1

Realizaþi containerul pentru compostare.
Cutiile de compost permit aerului sã treacã
prin grãmadã dar asigurã controlul temperaturii ºi umiditãþii, evitând dispersarea deºeurilor ºi
pãtrunderea rozãtoarelor ºi a insectelor. Un alt
avantaj al cutiei este acela cã permite amestecarea
deºeurilor cu uºurinþã în interiorul sãu cu ajutorul
unor unelte precum aeratorul de compost sau o
sãpãligã îngustã. Cutia poate fi realizatã din plasã
sau scânduri, poate avea formã cilindricã sau
paralelipipedicã.

2

Adãugaþi „baza” - 13-14 cm de materiale organice grosiere (paie, coceni, crengi, frunze
uscate etc.); se stropeºte cu apã sau cu o soluþie
de urinã ºi must de bãlegar;

3

28

4

àPentru a obþine un compost de calitate într-un
timp relativ scurt se recomandã construirea
grãmezii de compost din mai multe straturi
alternative de materiale organice ºi minerale;

7

Dupã câteva ore de la acoperirea grãmezii
încep procesele de fermentare, care se
manifestã prin creºterea acceleratã a temperaturii pânã la 60-70 grade C. Producãtorii de
compost trebuie sã controleze temperatura din
interiorul grãmezii ºi sã intervinã dacã este necesar
pentru echilibrarea raportului apã/aer;

Grãmada trebuie “rãscolitã” de 2-3 ori la
intervale de 1-2 sãptãmâni. De fiecare datã,
grãmada se rãstoarnã pe un strat de 15-25 cm de
materiale grosiere umezite bine cu apã sau cu
soluþii activatoare (urinã, must de bãlegar). În
procesul de întoarcere, straturile de materile
organice se amestecã, având grijã ca materialele
nedescompuse sã se aºeze în mijlocul grãmezii de
compost.

8

Materie organică “verde” (bogată în azot) 1015 cm
?
pâine (farã unt, ulei);
?
boabe de cafea, hârtie de fitru de cafea;

9

Procesul de compostare se considerã încheiat
când temperatura compostului se stabilizeazã,
semn cã fermentaþia a luat sfârºit.

?
coji de ouã;
?
frunze ale plantelor verzi;
?
flori, coji/resturi de legume;
?
iarbã;
?
plante de casã;
?
frunze;
?
coji de alune (exceptând nucile);
?
pliculeþe de ceai/ frunze;
?
buruieni (înaintea formarii seminþelor).

Materie organică (bogate in carbon) 1015 cm
?
pãr;
?
scame;
?
bãlegar;
?
grãmezi de frunze uscate;
?
paste;
?
orez;
?
rumeguº (lemn netratat);
?
hârtie ruptã - ziare, cutii de cereale, hârtie de

împachetat;
?
paie, fân;
?
aºchii de lemn.

Repetaþi aceste straturi, udându-le pe fiecare
în parte, pânã când grãmada ajunge la 1-2 m ºi
umple cutia de compostare. O grãmadã prea
micã nu se va încãlzi bine, iar o grãmadã prea mare
mare poate fi dificil de gestionat;

5

Acoperiþi grãmada cu o prelatã pentru a þine
departe ploaia ºi a conserva umezeala. În cazul
în care grãmada devine prea udã sau prea uscatã
nu se va încãlzi;

6

Materiale ce pot fi puse în cutia de
compost:
?
Oase ;
?
Cãrbune;
?
Tãieturi de iarbã tratatã chimic ;
?
Cenuºã de cãrbune ;
?
Materie contaminatã;
?
Produse lactate ;
?
Prosoape / scutece;
?
Plante bolnave sau infectate de insecte;
?
Grãsimi;
?
Alimente grase/uleioase (brânza, unt);
?
Resturi de peºte;
?
Sticlã;
?
Unturã;
?
Nãmol;
?
Carne;
?
Metal;
?
Deºeuri de la animalele de casã ;
?
Plastic biodegradabil ;
?
Produse sanitare ;
?
Coji de nucã ;
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IZOLAREA
CASEI

Vi s-a întâmplat sã vã surprindã venirea iernii ºi sã
nu fi apucat sã faceþi pregãtirile casei pentru
anotimpul rece? Cu atât mai mult aceastã situaþie
este posibilã în contextul schimbãrii climei, în
condiþiile în care din ce în ce mai des se întâmplã sã
avem într-o zi temperaturi de 20°C, iar în ziua
urmãtoare altele de 5°C.
În aceste condiþii este important sã deþinem
controlul asupra temperaturii spaþiului în care
locuim. Lipsa unor mãsuri minime se va resimþi în
gradul de confort ºi în factura/ resursele folosite
pentru încãlzire/rãcire.

În imaginea de deasupra, pãrtile roºiatice semnaleazã locurile prin care o casã pierde caldurã în mod
normal, în condiþiile în care nu sunt luate mãsuri
pentru creºterea eficienþei energetice: acoperiº,
ferestre, uºi, îmbinãri.
Primul pas pentru a obþine o izolare bunã a casei
este realizarea unui audit energetic pe care îl puteþi
face singuri, fãrã ajutor specializat.
Realizarea acestei activitãþi este beneficã pentru cã
astfel veþi descoperi multe locuri de dimenensiuni
mici prin care se pierde caldurã ºi care vã vor
determina sã creºteþi timpul de funcþionare a
sobei/centralei dvs. pentru a compensa aceste
pierderi, ceea ce se traduce prin consum mai mare
de resurse, costuri mai mari ºi impact crescut
asupra mediului (emisii de dioxid de carbon,
consum de masã lemnoasã sau gaze, energie
electricã).

Etapele auditului energetic
Este important sã faceþi o inspecþie a locurilor cele
mai predispuse la pierderi de caldurã, atât în
interiorul, cât ºi la exteriorul casei dvs.
Paºii pentru a realiza auditul energetic în interior
sunt urmãtorii:
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Cercetaþi existenþa curenþilor de aer în zonele
casei ce conþin îmbinãri de materiale, cum ar fi
uºile ºi ferestrele ce au contact cu exteriroul.
Puteþi verifica dacã existã zone de pierdere a
cãldurii folosind o lumânare sau un beþisor parfumat. Fumul/ flacãra vã va indica locul unde existã
crãpãturi ºi pierderi;

1

2

Dacã aveþi pod, verificaþi dacã trapa de intrare
în pod este bine izolatã;

3

Verificaþi dacã existã scurgeri de caldurã prin
locurile de îmbinare a podelei cu peretele;

pe partea exterioarã;

3

Pregatiþi folia de o dimensiune mai mare faþã
de dimensiunea ferestrei pe care o doriþi
acoperitã. Îndepartaþi hârtia protectoare a
benzii adezive ºi începeþi dintr-un colþ sau dintr-o
laturã sã întindeþi folia, presând-o pe banda
adezivã. Deºi veþi dori ca aceasta sã fie cât mai
întinsã, nu exageraþi încã de la instalarea sa.
Eventualele cute pot fi înlaturate cu ajutorul unui
uscãtor de pãr sau, mai simplu, vor dispãrea cu
prima zi însoritã – plasticul se va contracta datoritã
cãldurii solare.

4

Verificaþi coºurile de evacuare a fumului (în
afara casei) ºi asuguraþi-vã cã funcþioneazã
corespunzãtor. Veþi fi surprinºi câtã cãldurã
puteþi pierde dacã nu folosiþi un oblon la coºul de
evacuare atunci când acesta nu funcþioneazã.

5
6

La exterior:
Verificaþi în jurul casei calitatea izolãrii din jurul
dispozitivelor de evacuare/ intrare (þevi,
ventilatoare etc);
Verificaþi exteriorul ferestrelor ºi a usilor.

Dupã ce aþi identificat toate locurile prin care casa
dvs. pierde cãldurã, puteþi începe lucrãrile de
îmbunãtãþire a izolãrii, folosind soluþia pe care o
consideraþi cea mai potrivitã pentru dvs, în funcþie
de buget, timp ºi propriile abilitãþi tehnice.

Etanşarea ferestrelor cu folie
de plastic
Puteþi folosi orice folie de plastic, singura condiþie
este sã gãsiþi una cu dimensiuni mai mari faþã de
dimensiunile ferestrei. La magazinele de specialitate veþi gãsi folie de plastic specialã pentru
etanºare. Folia se prinde fie de tâmplarie cu
ajutorul unui pistol de capsat sau folosind bandã
dublu adezivã, fie de zidãria ce înconjoarã
fereastra. Este de asemenea important de ºtiut
faptul cã puteþi aplica o folie din plastic atât pe
interior cât ºi pe exteriorul ferestrelor. Nu uitaþi cã
aceastã metodã este recomandatã ca una din
soluþiile pe termen scurt.

Banda dublă izolantă este o soluþie mai trainicã pentru captuºirea îmbinãrilor de la ferestre ºi
uºi. Pentru a instala banda izolantã va trebui s-o
tãiaþi în fâºii de dimensiunea ferestrelor ºi apoi sã le
lipiþi în locurile în care se îmbinã cadrul ferestrelor
cu pereþii sau oriunde detectaþi curenþi de aer (de
exemplu la îmbinãrile dintre geam ºi cadrul
ferestrelor). Banda izolantã este foarte discretã ºi,
dacã dupã instalare o veþi încãlzi cu un uscãtor de
pãr, aceasta se va fixa mai bine. Fâºiile de burete
sunt de asemenea foarte eficient de folosit pentru
etanºarea uºilor prin lipirea lor pe interiorul
cadrului.
Chituirea va împiedica cãldura sã pãrãseascã
încãperea ºi a aerului rece sã intre în încãpere.

Etape în etanşarea ferestrelor cu folie de
plastic:

1

Curãþaþi cadrul ferestrelor;

2

Aplicaþi banda dubu adezivã pe cadrul ferestrelor nedezlipind încã hârtia protectoare de

Pentru a face cât mai eficient acest proces, va trebui
sã inspectaþi ferestrele atât în interior cât ºi la
exterior. Dacã ferestrele sunt deja chituite ºi existã
crãpaturi în stratul de chit, puteti sã-l îndepãrtaþi ºi
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sã-l refaceþi. Chitul se aplicã între cadrul ferestrelor
ºi perete sau la nivelul îmbinãrilor geam-ramã.
Dupã ce aþi aplicat chitul, folosiþi o linguriþã din
plastic sau degetul pentru a netezi stratul aplicat.
Chituirea va impiedica umezeala sã intre în lemn ºi
sã degredeze scorojirea vopselei. Nu uitaþi cã
suprafaþa chituitã va trebui lasatã la uscat timp de
24 de ore în cazul în care doriþi s-o vopsiþi.
Pentru izolarea casei pe timpul verii, puteþi folosi o
peliculã specialã pentru ferestre care va împiedica
razele solare sã patrundã în încapere ºi sã vã
încalzeascã în mod excesiv camera.

a produselor ecologice mai dezvoltatã, existã o
varietate de astfel de combinaþii.
Chiar ºi paiele sunt un bun izolator pentru pod ºi au
renumele de a fi fost folosite în astfel de scopuri în
trecut (chiar dacã scopul principal era de a folosi
podul pe post de spaþiu de depozitare).
Lâna este printre cele mai eficiente materiale care
servesc scopului unei izolãri bune, atât din punct
de vedere al valorii R cât ºi al proprietãþilor de
izolare fonicã. Daca decideþi sã izolaþi podul sau
pereþii cu un produs care sã conþinã lânã sau dacã
vreþi sã fabricaþi dvs. astfel de produse, trebuie sã
ºtiþi cã faceti o investiþie ce va va aduce multiple
beneficii.
Lâna este cel mai eficient produs izolator al naturii.
Folosind lâna pentru izolare nu veþi face altceva
decât sã folosiþi un material regenerabil ºi 100%
natural. Ca sã folosiþi lânã pe care o colectaþi în mod
tradiþional în gospodarie, va trebui sã o aduceþi la o
formã cât mai manevrabilã ºi potrivitã pentru locul
ce urmeazã a fi izolat.

O simplã peliculã aplicatã pe suprafaþa ferestrei vã
poate scuti de folosirea aerului condiþionat sau a
ventilatorului pentru a rãci spaþiul. Pelicula pentru
ferestre poate fi achiziþionatã de la magazinele de
specialitate la costuri rezonabile. Draperiile,
obloanele ºi jaluzelele contribuie la creºterea
eficienþei energetice a locuinþei dvs. ºi pot sã
minimizeze efectele pierderilor de caldurã.

Izolarea podului:
Podul casei dvs. este locul pe unde se pierde
cantitatea cea mai mare de caldurã, mai mult de o
treime, dar ºi locul care vã poate fi cel mai accesibil
ºi vã va permite sã realizaþi singuri izolarea.
Existã numeroase modalitãþi inovatoare de izolare
a acestui spaþiu folosind materiale locale sau deja
ieºite din uz. Unele dintre acestea existã deja pe
piaþã într-o formã gata de instalat, sub marca de
produse ecologice. Prelucrate, acestea au o valoare
R (ce mãsoara gradul de izolare sau valoarea
rezistenþei termice) comparabilã ºi chiar mai mare
faþã de materialele deja consacrate pentru izolare
ca fibra de sticlã, spuma izolatoare sau poliesterul.

Deºi, poate iniþial veþi considera aceastã investiþie
una substanþialã, trebuie sã þineþi cont de faptul cã
este o investiþie de naturã ecologicã care va creºte
în acelaºi timp preþul proprietãþii dvs.
Trebuie sã ºtiþi cã acest tip de izolaþie este permanentã ºi nu va fi necesar s-o îndepãrtaþi pe timpul
verii. Lâna are o calitate superioarã fabricatelor
industriale: are efectulul unui strat tampon între
mediul rece ºi umed de afarã ºi mediul uscat ºi cald
din interiorul casei. Face posibilã circulaþia aerului/
respiraþia care va absorbi umezeala pentru a pãstra
cãldura în timpul iernii, iar vara va elibera umezeala
ºi va crea astfel un mediu rãcoros.
Mai mult, lâna este un material sigur, ce nu întreþine arderea ºi nu vã afectazã sãnatatea cum este
cazul fibrei de sticlã.

Astfel de materiale pe care le puteþi folosi sunt:
lâna, materialele din bumbac, hârtia de ziar sau
celuloza. Pe piaþã, mai ales în statele care au o piaþã
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Referinţe:
http://www.doityourself.com/stry/simpleaudit#ixzz1HW76UXZA
Easy Way to Insulate Windows | eHow.com http://www.ehow.com/way_5764870_easy-way-insulatewindows.html#ixzz1HclIgsne
http://www.suite101.com/content/home-energy-savings-a36565
http://www.suite101.com/content/easy-ways-to-make-your-home-more-energy-efficient-a275566
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FABRICAREA
SĂPUNULUI*

Fabricarea sãpunului era o practicã comunã în
toatã Europa pânã în 1916. Folosind lemnul,
resturile de plante ºi grãsimea de la animale, familiile îºi produceau sãpunul pentru igiena proprie ºi
pentru a-ºi spãla hainele.
Sãpunul produs la scarã comercialã a apãrut în
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, iar
producþia de serie a fost cauzatã de penuria de
grãsime animalã. Astfel, sãpunul de casã a devenit
mai puþin o necesitate ºi, treptat practica
producerii lui în gopodarie ºi mecanismul de producþie a disparut.
Recent, oamenii interesaþi de un stil de viaþã cât mai
autonom, au început sã foloseascã tehnici de
produs sãpunul în propria casã. Acesta este mai
ieftin ºi poate fi produs din materialele pe care le
deþineþi deja în casã, pentru a minimiza pierderile ºi
a maximiza producþia.

Unul dintre avantajele sãpunului natutal este lipsa
materialului sintetic, pe care sãpunul comercializat
îl conþine, fiind mai puþin agresiv cu pielea ºi mediul
(reduce poluarea apelor).

Pentru producerea sãpunului natural, aveþi
nevoie de urmãtoarele ingrediente:

168 g apă distilată
63 g leşie (hidroxid de sodiu)
280 ulei de măsline
168 ulei de cocos
12,6 g ulei de ricin

* http://www.orthogonalthought.com/blog/index.php/
2008/05/homemade-natural-soap-basic-recipe/
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Vã întrebaþi la ce foloseºte hidroxidul de sodiu?
Fãrã aceasta substanþã nu veþi obþine sãpun.
Hidroxidul de sodiu reacþioneazã cu uleiurile ºi
glicerina din sãpun – dacã respectaþi cu stricteþe
reþeta, sãpunul rezultat nu va mai conþine deloc
hidroxid de sodiu. Acesta este ºi motivul pentru
care multe reþete de sãpun conþin un exces de ulei:
pentru siguranþa ca toatã cantitatea de hidorxid de
sodiu este neutralizatã, dar ºi pentru a creºte cantitatea de spumã ºi hidratare.

Materiale necesare:

Reþeta de mai jos conþine modalitatea „la rece” de
producere a sãpunului ºi nu necesitã încãlzirea
amestecului dupã obþinerea amestecului din
uleiuri ºi hidroxid de sodiu. Tehnica „la rece”
necesitã mai puþin timp pentru prepararea amestecului, dar necesitã un timp mai îndelungat
pentru întãrire (minimum 3-4 sãptãmâni) înainte ca
sãpunul sã fie gata de folosire. Procesarea substanþelor la cald, presupune fieberea mixului pentru
câteva ore, ceea ce grãbeºte neutralizarea.
Procedura este simplã, iar etapele vor fi detaliate
mai jos. Pe scurt, nu trebuie sã faceþi mai mult decât
sã amestecaþi hidroxidul de sodiu cu apa, soluþia
astfel obþinutã cu uleiurile, sã turnaþi amestecul în
forma doritã, sã tãiaþi sãpunul solidificat ºi sã-l lãsaþi
la conservat pentru câteva sãptãmâni.

Ochelari de protecţie pentru ochi
Mănusi groase din cauciuc pentru a vã
proteja de efectele hidroxidului de sodiu
(purtaþi de asemenea îmbracaminte care sã vã
acopere în întregime pielea)

Etapele
1

Cãptuºiþi recipientul-formã cu materialul
plastic sau hârtie

Instrument de măsură electronic precis
pentru a cântãri apa, hidroxidul de sodiu ºi
uleiurile
Termomentru digital pentru a mãsura
temperatura hidroxidului de sodiu, a uleiurilor ºi
a mixului din care va rezulta sãpunul
Două pahare termorezistente cu gradaţii
unul pentru soluþia de apã ºi hidroxid de sodiu
ºi unul pentru uleiuri

Lingură de plastic pentru amestecare
(lemnul nu este recomandat pentru cã va
reacþiona cu hidroxidul de sodiu)

Blender manual sau tel din oþel inoxidabil
Recipient din plastic (forma) pentru a
turna amestecul din care va rezulta sãpunul

2

Protejaþi-vã cu mãnuºi ºi ochelari. Cântãriþi 63
de grame de hidroxid de sodiu ºi turnaþi într-un
recipient. Mãsuraþi separat 168 g de apã distilatã.
Turnaþi încet hidroxidul de sodiu în apã amestecând continuu – se va degaja cãldurã ºi abur
(þineþi-vã respiraþia în timp ce amestecaþi). Nu
turnaþi niciodatã apa peste hidroxidul de sodiu,
pentru cã veþi genera o reacþie puternicã ºi vã
puteþi rãni. Lasaþi amestecul sã se raceascã.

Pungă din plastic sau hârtie cerată
pentru captuºirea recipientului-formã pentru a
extrage cu uºurinþã sãpunul

Cuţit pentru tãierea sãpunului dupã ce acesta
se va sodilifica
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3

Turnaþi într-un recipient 168 g de ulei de cocos,
28 g de ulei de mãsline ºi 12.6 g ulei de ricin.
Introduceþi uleiurile în cuptorul cu microunde ºi
lasaþi-le timp de 1 minut. Evitaþi supraîncãlzirea
uleiurilor.

6

4

7

Mãsuraþi temperatura soluþiei de hidroxid de
sodiu ºi apoi a uleiurilor si când ambele vor
atinge temeperatura de 20 de grade, puteþi
continua.

Turnaþi mixul în recipientul-formã ºi acoperiþi-l
cu o folie. Lãsaþi-l în recipient pentru 2 zile.

Dupã douã zile, folosind mãnuºi (hidroxidul de
sodiu nu va fi neutralizat în totalitate ºi poate
provoca iritatii) verificaþi dacã sãpunul s-a întãrit.
Dacã da, înseamnã cã aþi procedat corect ºi acum
puteþi scoate sãpunul din recipient ºi sã îl tãiaþi.

Dacã soluþia de hidroxid de sodiu ºi apa s-au
separat sau se regãsesc în exces, dacã sãpunul este
sfãrâmicios sau are cruste lucioase, înseamnã cã
ceva nu a mers conform planului ºi conþine prea
mult hidroxid de sodiu. Nu folosiþi acest amestec
dacã observaþi una din situaþiile de mai sus.

5

Turnaþi soluþia de hidroxid de sodiu ºi apa în
recipientul cu uleiuri, amestecaþi ºi mãsurãþi
temperatura.

Folosiþi telul pentru a obþine un mix cu o
consistenþã ca de budincã.

8

Lãsaþi sãpunul la conservat timp de 3-4
sãptãmâni ºi întoarceþi bucãþile pe fiecare faþã
pentru uscare.
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FABRICAREA SĂPUNULUI
DIN ULEI UZAT

Uleiul vegetal este folosit mult în gospodãrii sau în
restaurante pentru pregãtirea mâncãrurilor. De
aceea, mari cantitãþi de ulei ajung sã fie aruncate ºi
foarte rar colectate pentru a fi folosite la realizarea
unor produse utile.

Materiale necesare:
baghetă de sticlă,
formă de plastic, sticlă sau metal,
mănuşi de protecţie,
trepied,
spirtieră,
18 mL apă,
6 g hidroxid de sodiu (NaOH),
36 ml ulei vegetal uzat,
20 g bicarbonat de sodiu (Na2CO3),
10 g acid citric,
10 g amidon.

Pentru realizarea sãpunului din ulei vegetal uzat,
trebuie avute în vedere urmãtoarele etape:

1

Se adaugã NaOH în apã ºi se amestecã bine;

2

Se fierbe uleiul. Se adauga solutia de NaOH în
uleiul încalzit si se amesteca pâna capata un
aspect gelatinos;

3

Se toarna compozitia de sapun în forme. Se
asteapta 3 pâna la 5 zile pentru terminarea
procesului de saponificare.

Ca o alternativa, se pot realiza bile efervescente,
parcurgând urmatoarele etape:
Se amesteca bicarbonatul de sodiu, acidul
citric si amidonul pana când compozitia a fost
omogenizata. Într-un bol separat se încalzeste
uleiul;

1

2

Se toarna ingredientele umede peste ingredientele uscate;

Se preseaza compozitia într-o forma rotunda,
care se lasa sa se usuce peste noapte. Se pot
adauga, de asemenea, uleiuri esentiale si
arome.

3

37

Sapunurile sunt saruri cu diferite metale (sodiu,
potasiu si altele) ale acizilor grasi. Puterea de
spalare se datoreaza faptului ca moleculele de
sapun adera cu usurinta atât la moleculele
nepolare (de exemplu ulei si grasimi) cât si la
moleculele polare (de exemplu apa). Sapunurile
sunt substante biodegradabile obtinute prin
hidroliza bazica. Puterea de spalare este data de
natura acidului gras, de natura ionului metalic, ca si
de concentratia în tenside¹. În apele dure (care
contin saruri solubile de Ca si Mg), sapunurile de
sodiu si potasiu se transforma, partial, în saruri de
calciu si magneziu ale acizilor grasi, greu solubile
care micsoreaza capacitatea de spalare.
Saponificarea este reactia ce are loc în tratarea
grasimilor cu alcalii puternici sau neutralizarea
acizilor grasi cu baze, fiind un caz particular al
reactiei de hidroliza. Procesul saponificarii implica
ruperea moleculelor de glicerina din grasimi, iar
acizii grasi liberi sunt neutralizati cu alcaliile
adaugate în mediul de reactie, obtinându-se
sarurile alcaline sau alcalino-pamântoase (în
functie de baza folosita), ale acestora.
În cazul în care fierberea grasimilor se face cu
hidroxid de sodiu, se obtin sapunurile solide, iar în
cazul hidroxidului de potasiu, se obtin sapunurile
lichide sau sapunurile de potasiu.

¹ Tensidele sunt substante tensioactive, care micsoreaza
tensiunea superficiala a lichidelor, favorizând dispersia altor
substante care în mod normal nu se dizolva în lichidul
respectiv
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PRODUCEREA
HÂRTIEI
În ziua de astãzi nu mai disociem ideea de a scrie de
folosirea hârtiei, dar puþini ºtiu cã aceasta a fost
inventatã cu mult dupã inventarea scrisului. Hârtia
în forma pe care o ºtim astãzi a fost inventatã de Ts'ai
Lun în anul 105 e.n. Reþeta folositã la vremea
respectivã a constat într-un amestec de cânepã,
coajã de dud ºi bucãþi de cârpã cu apã. Amestecul a
fost presat ºi lãsat sã se usuce la soare ºi s-a dovedit a
fi una din cele mai mari revoluþii în comunicare pe
care le-a cunoscut omenirea.
Astãzi, oamenii produc hârtie acasã din nevoia de a
recicla ºi a se bucura de produsele obþinute manual.
Reþeta de mai jos este una simplã pentru cei care
produc pentru prima datã hârtie. Puteþi sã vã jucaþi
ºi sã adaptaþi aºa cum vreþi reþeta adãugând aþã
coloratã, bucãþi de folie, chair ºi seminþe. Puteþi
experimenta pentru a obþine diferite texturi ºi
culori. Pânã la urmã, asta a facut ºi Ts'ai Lun.

Materiale necesare:
Hârtie folosită
(de birou, ziar, reviste);

Carton de ambalat ouă;
Cărţi de joc;
Hârtie igienică;
Pungi din hârtie;
Bucăţi de cutii necerate
(dupa ce au fost puse la macerat în apã
caldã);

Şerveţele.
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Instrumente pentru
producerea hârtiei:
cadru din lemn;
ciur prevãzut cu gãuri de apx. 1 mm
(disponibil în magazine);
folie pentru presat;

2

3

Înmuiaþi o parte din materialul brut în apã
(este indicat ca acesta sã fi fost macerat timp
de o zi sau douã);

Stoarceþi materialul de excesul de apã;

Cu ajutorul mojarului, zdobiþi materialul pânã
obtineþi o pastã omogenã. Repetaþi aceastã
tehnicã pânã obtineþi cantitatea de pastã pe
care o doriþi;

4

recipient suficient de mare pentru a introduce
cadrul de lemn;
mojar şi unealtă de pisat;
feon;
apa;
materie primă pentru prelucrat (vezi mai
sus „materiale pe care le puteþi folosi”);
puteţi folosi şi aţă, iarbă uscată, flori,
seminţe, culoare (opţional).

5

Umpleţi jumătate de recipient cu apă.
Puneţi pasta obţinută în recipient şi
amestecaţi pentru a nu avea cocoloaşe, apoi
introduceţi cadrul din lemn (ciurul trebuie să fie
orientat spre fundul recipientului). Colectaţi cu
ajutorul cadrului mixul din recipient.

Etapele producerea hârtiei:
1

Construiþi un cadru de lemn ca cel din figura
de mai jos. Montaþi cu piuneze ºi cuie ciurul
deasupra;
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6

Peste stratul cu conþinut de apã plasaþi folia ºi
presaþi-o pentru a elimina apa. Cu ajutorul
buretelui, adunaþi apa care se scurge pe partea
inferioarã a ciurului;

folosiþi pentru scris dacã veþi utiliza un pix cu bilã.
Pentru o calitate mai bunã pentru scris puteþi aplica
un tratament hârtiei: înmuiaþi-o într-o soluþie de
apã ºi gelatinã ºi lasaþi-o iar la uscat.

Referinte:
http://www.funsci.com/fun3_en/paper/paper.htm

Desprindeþi cu grijã folia astfel încât stratul de
hârtie format sã rãmânã ataºat. Lasaþi hârtia la
uscat ºi eventual folosiþi feonul ca sã grabiþi
procesul, ca în imaginea de mai jos.

7

Folosind reþeta din mai sus, veþi obþine o foaie
de hârtie cu o faþã mai deschisã ºi una mai
opacã. Faþeta mai deschisã la culoare va fi cea
potrivitã pentru a scrie. Þineþi cont de faptul cã
hârtia produsã absorbe cerneala. Totuºi puteþi s-o

8
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CONSTRUCŢIA
GARDULUI DIN
NUIELE
Gardurile de nuiele sunt tradiþionale pentru spaþiul
rural, atât ca metodã de construcþie, cât ºi ca
materiale folosite. Ele pot fi însã reproduse cu
uºurinþã ºi folosite pentru a delimita diverse spaþii:
grãdina de flori, cutia de compost sau un loc de
depozitare.

Materiale necesare:
nuiele de alun
de 3-4 m lungime (max. 3-4 cm grosime la
bazã);

Stâlpi de salcie sau salcâm)

Avantajele construirii unui asemenea gard sunt
multiple: construcþia se realizeazã relativ repede,
este rezistent, oferã protecþie (inclusiv protecþie
vizualã) ºi poate fi fãcut, dacã aveþi timp ºi nuiele la
dispoziþie, aproape fãrã sã cheltuiþi niciun ban.
Alunul este de altfel un copac cu creºtere rapidã , iar
tãierile periodice îi priesc, pentru cã astfel poate
genera lãstari noi.

de 2-3 m înãlþime (în funcþie de înãlþimea
doritã a gardului) ºi 5-8 cm grosime la bazã;

Foarfeca de nuiele
(trebuie sã fie destul de puternicã pentru a
tãia crengi de 3-4 cm în diametru fãrã a se
distruge);

Ferăstrău mecanic (drujbă)
sau ferãstrãu de mâna;

Amenajãri similare – de fapt constucþii din materiale existente la nivel local, aspectoase ºi
prietenoase cu mediul – puteþi întâlni ºi în Marea
Britanie sau ca tendinþã în amenajarea cu materiale
naturale a spaþiului, ca alternativã la produsele
scumpe, ”frumoase” doar cât sunt la modã ºi pe
care natura le face sã disparã cu mare greutate la
sfãrºitul perioadei de folosire.

O rangă de fier
pentru a face gãurile în pãmânt (30-40 cm
adâncime) în care se bat stâlpii;

Baros uşor sau ciocan de 3 kg.

1

Aceste amenajãri au fost realizate în comuna Mogoºoaia, jud.
Ilfov, localitate limitrofã a Mun. Bucureºti, pe un teren pe care
existã locuinþa de familie ºi sediul Asociaþiei Greenitiative.
Metoda de construcþie aparþine aceleiaºi organizaþii.
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Etapele construirii unui gard
de nuiele de alun:

Timp estimat pentru
constructia gardului verde:
2 persoane obiºnuite cu munca fizicã pot construi
cam 20 m gard într-o zi de lucru.
Ideal ar fi ca echipa de lucru sã fie formatã din 2-3
persoane. La realizarea panourilor sau gardurilor
de înãlþime micã, nu e nevoie decât de o persoanã,
dar pentru transportarea ºi fixarea panourilor este
nevoie de 2-3 persoane.

Primul pas este strângerea materialelor.
Nuielele de alun trebuie tãiate cu cel mult o
saptamânã înainte de montare, de preferat în
lunile de toamnã;

1

2

3

Dacã se lucreazã cu panouri (vezi foto), se
realizeazã întâi un schelet al panoului, pe care
apoi se pot „þese” nuiele;

Există mai multe variante de
construcţie:
1

Panouri de 2- 2,5 m lãþime ºi 1,8 m înãlþime (5-6
stâlpi la aprox. 50 cm distanþã);

2

Gard continuu prin impletirea nuielelor între
stâlpi pozitionati la aprox. 50 cm;

3

Gãrduleþ pentru delimitarea rodurilor de flori,
a grãdinii, etc. (30-60 cm înãlþime).

Se fac deci 5- 6 gãuri în pamânt cu ranga ºi
barosul , la o distanþã de 50 cm, în linie;

Se selecteazã câte 6 stâlpi (sau 5 când ramân
doar nuiele mai scurte), se bat 20-30 de cm în
gãuri, pânã se fixeazã suficient ca sã poatã fi
introduse printre ele nuielele, dar nu atât de adânc
încât sã nu mai poatã fi scos panoul din pamânt
odatã ce este finalizat;

4

5

Dacã se lucreazã gard continuu, se bat stâlpii
cât mai adânc în pamânt, deoarece aceasta e
pozitia finalã.

Aceste amenajãri au fost realizate în comuna
Mogoºoaia, jud. Ilfov, localitate limitrofã Bucureºtiului, pe un teren pe care existã locuinþa de familie
ºi sediul Asociaþiei Greenitiative. Pentru detalii ºi
alte informaþii, inclusiv înscriere la un seminar pe
aceastã temã, persoana de contact este Felicia
Ienculescu-Popovici, director al Asociaþiei
Greenitiative, telefon: 0744 48 59 72 sau email:
feliciaip@greenitiative.ro.
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CULTIVAREA PLANTELOR
DIN PERSPECTIVA1
PERMACULTURII
Permacultura este o abordare în proiectarea aºezãrilor omeneºti ºi a sistemelor de producere a hranei
care mimeazã relaþiile regãsite în ecosistemele
naturale. Astfel, acest concept are la bazã etici ºi
principii care pot fi folosite pentru a stabili,
proiecta, întreþine ºi îmbunãtãþi toate eforturile
fãcute de cãtre indivizi, gospodãrii ºi comunitãþi
spre un viitor sustenabil.
Permacultura se bazeazã pe trei etici: grija pentru
pãmânt, grija pentru oameni ºi o distribuire
echitabilã a surplusului. Ele formeazã însãºi
fundaþia pentru proiectarea în permaculturã ºi sunt
de asemenea regãsite în majoritatea societãþilor
tradiþionale.
Pentru cã producerea hranei este un lucru
important, vã prezentãm pe scurt o metoda care ºiar putea regãsi utilitatea în orice gradinã: realizarea
straturilor în grãdinã.
Cultivarea legumelor pe straturi înãlþate, care nu
depãºesc o lãþime de 1.2 metri, eliminã nevoia
ulterioarã de a mai pregãti solul pentru cultivare în
anii urmãtori. Motivul ar fi acela cã pe aceste
straturi nu se va mai cãlca, aºadar se va evita
tasarea, iar râmele îºi vor sãpa galeriile ajutând la
1

îmbunãtãþirea circulaþiei apei ºi a aerului din sol.
În cazul în care existã perioade ploioase, legumele
nu vor avea de suferit din cauza excesului de apã,
iar dacã este secetã nu e nevoie sã udaþi în mod
direct plantele, ci puteþi uda pe cãrarea dintre
aceste straturi, reducând astfel ºansele de
dezvoltare a unor boli. Dacã peste acest strat se mai
adaugã ºi un strat de mulci (materii vegetale
precum iarba uscatã) printre legumele plantate,
atunci veþi reuºi sã pãstraþi o temperaturã
constantã în sol reducând stresul plantelor. Odatã
cu descompunerea acestor resturi organice, solul
va fi îmbogãþit cu humus, fapt extrem de benefic
pentru compoziþia chimicã a pãmântului. Acest
mulci mai conferã ºi alte avantaje deloc de neglijat:
- pãstreazã apa în sol pentru o perioadã mai
îndelungatã, în felul acesta reducând nevoia de
a iriga;
- stopeazã creºterea buruienilor; este de notat cã
în momentul în care acest strat de mulci este
precedat de un strat de carton, eficienþa creºte
considerabil, încã de la prima utilizare. Dacã
vreþi sã plantaþi seminþe, atunci veþi face gãuri
în stratul de carton ºi veþi acoperi solul cu acest
strat dupã ce temperatura solului va depãºi
aproximativ 8-10°C.

Metodã furnizatã de Cercul de Permaculturã ºi Remediere Ecologicã Cluj, www.permacultura.ro
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Contacte ale organizaţiilor ce
ne-au furnizat studiile de caz:
Colectorul solar

Generatorul eolian

Asociaþia Prietenii Pãmântului
Adresa poºtalã: Str. Portului nr.25, Bl.Siret 4,
Ap.109, 800025, Galaþi
Tel/Fax: 0236 462 564
E-mail: earthfriends@clicknet.ro

Fundaþia Speologicã “Club Speo Bucovina”
Adresa poºtalã: C.P. 75 O.P. 4 COD 720330 Suceava
http://www.speo.org.ro
Tel/Fax: 0230 524 944

Gardul de nuiele

Săpunul din ulei uzat

Asociaþia Greenitiative
Adresa poºtalã: Str. Ariei, nr. 2E, Mogoºoaia, Ilfov
E-mail: feliciaip@greenitiative.ro
feliciaip@greenitiative.ro
www.greenitiative.ro

ONG Mare Nostrum
Adresa poºtalã: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 3, bl.
F17, sc.A, ap. 3, Constanta 900711
Tel.: +4024 161 24 22
E-mail: office@marenostrum.ro
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Alte resurse:
Uscãtorul solar de fructe
http://www.jrwhipple.com/sr/soldehydrate.html

Cuptorul solar
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker
2. „Wooden box solar cooker”,coordinator Henry Ogola Oloo, Amani Solution Self Help Group, Nairobi, Kenya
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Amani_Solution_Self_Help_Group
3. „Solar cookers – How to make, use and enjoy?”, Solar Cookers International, Sacramento, California, USA
http://solarcooking.org/plans/Plans.pdf
4. http://www.termo.utcluj.ro/picnicsolar/constructie.html
5. http://www.williamgbecker.com/MakeSolarOven.html

Instalaþia de biogaz
Metodã adaptatã dupã http://journeytoforever.org/biofuel_library/methane_nepal.html

Fabricarea compostului
Material realizat dupã Ion Toncea, „Compostarea deºeurilor
organice menajere, gospãdãreºti ºi comunitare”, editura
TOTAL Publishing, Bucureºti 2009

Izolarea casei
http://www.doityourself.com/stry/simpleaudit#ixzz1HW76UXZA
Easy Way to Insulate Windows | eHow.com http://www.ehow.com/way_5764870_easy-way-insulate-windows.html#ixzz1HclIgsne
http://www.suite101.com/content/home-energy-savings-a36565
http://www.suite101.com/content/easy-ways-to-make-your-home-more-energy-efficient-a275566

Fabricarea sãpunului
http://www.orthogonalthought.com/blog/index.php/ 2008/05/homemade-natural-soap-basic-recipe/

Fabricarea hârtiei
http://www.funsci.com/fun3_en/paper/paper.htm

Cultivarea plantelor din perspectiva permaculturii
Metodã furnizatã de Cercul de Permaculturã ºi Remediere Ecologicã Cluj, www.permacultura.ro
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