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Rezumat 

Prezenta teză de master a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG Nr. 360 din 10-04-

2000 cu privire la aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova, publicată: 20-04-2000 în 

Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 443.  

În lucrare sunt examinate metodele de producere a materialelor ceramice termo-eficiente. Sunt 

descrise tehnologiile de preparare a materiilor prime, necesare pentru producerea acestor materiale. 

Prezenta lucrare descrie metodele de producere a materialelor ceramice termo-eficiente, de rezistenţă 

pentru zidării și panouri. 

Este descris utilajul tehnologic pentru producerea articolelor ceramice termo-eficiente și 

principiul de funcționare a lui. 

În urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia, că folosirea blocurilor ceramice cu goluri este 

eficientă pentru realizarea construcţiilor. Construcţiile realizate din aceste blocuri posedă indicii 

termotehnici superiori construcţiilor executate din cărămida tradiţională sau beton obişnuit. 

Dezavantajul materialelor ceramice termo-eficiente (efective), este durabilitate mai mică în 

zonele cu seismicitate sporită în comparaţie cu betonul, de aceea materialele ceramice efective nu pot 

fi folosite în construcţiile cu multe nivele (7-16). În imobilele cu multe nivele aceste blocuri, 

materiale pot fi folosite ca materie de umplutură. 

Imobilele cu structură de rezistență din beton armat cu materie de umplutură ceramice sînt 

utilizate cu succes în construcţii, avînd atît indicatori termotehnici buni, cît şi o durabilitate sporită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Summary 

 

This master's thesis has been prepared in accordance with the provisions of Government 

Decision No. 360 of 10-04-2000, on approving the Energy Strategy of the Republic of Moldova, 

published: 20-04-2000 in the Official Gazette no. 42-44, Art. 443. 

The paper examines the methods of producing thermally efficient ceramic products. It describes 

the technologies applied in preparing the raw materials needed to produce such products, as well as 

the methods of producing highly resistant and thermally efficient ceramic products, to be used for 

masonry and panels. The work also looks into the types of technological equipment for the 

production of thermally efficient ceramic products and its operating principles. 

As a result of the studies carried out, it was concluded that the use of hollow ceramic blocks is 

efficient for construction. The constructions made of these blocks possess thermo-technical indices 

superior to the constructions made of traditional brick or ordinary concrete. 

The disadvantage of thermally efficient (effective) ceramic products, as compared to concrete, is 

their lower durability in areas with higher seismicity, which is why effective ceramic products cannot 

be used in multi-level constructions (7-16). In multi-level buildings these products can be used as 

fillers. 

The buildings with reinforced concrete structure with ceramic filling material are successfully 

used in constructions, having both good thermo-technical indicators and increased durability. 
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Introducere 

Articolele ceramice prezintă o importanţă deosebită ca materiale de construcţie (cărămizi), 

ceramică tehnică, articolele de menaj, articole decorative, obiecte de ceramică sanitară. Aceste 

produse alături de cele din sticlă ocupă un loc important în cadrul bunurilor de consum, atît pe piaţa 

internă, cît şi pe cea internaţională. 

Articolele ceramice poroase permit rezolvarea unei probleme strategice a Republicii Moldova – 

conservarea energiei termice în clădiri [6]. 

Pentru domeniul construcţiilor, produsul ceramic prezintă articole sub formă de piatră artificială, 

obţinută prin arderea unor forme fasonate din amestec de argilă, apă şi adaosuri. 

Ceramica este unul dintre cel mai străvechi material de construcţie, însă necătînd la aceasta nu 

şi-a pierdut scopul actual şi în zile noastre. Ceramica este unul din materialele principale în 

construcţie și în unele țări alcătuiește pînă la 70% din volumul total al construcţiilor urbane.  

Termenul „ceramica” înseamnă orice material din argilă arsă (din greaca „ceramos” – argilă 

arsă). Argila este foarte diferită, de aceea şi produsele din argilă de asemenea sînt diferite. Sub 

denumirea de ceramică se subînțelege  o gamă largă de materiale şi produse, aşa ca: cărămida 

obişnuită, cărămizi cu goluri, cărămidă de pavaj, plăci pentru placare pentru acoperirea pardoselilor 

şi a pereţilor, faianţă pentru obiecte tehnico-sanitare în construcţie, farfor electrotehnic şi decorativ şi 

multe altele. 

Articolele ceramice de menaj şi decorative pot fi obţinute din patru tipuri de masă ceramică: 

porţelan, semiporţelan, faianţă şi ceramică comună. 

Porţelanul este un produs ceramic fin cu structură vitrifiată de culoare alb-cenuşiu sau alb-gălbui 

şi translucid. În funcţie de natura şi proporţiile materiilor prime şi după natura fondului principal, 

porţelanul poate fi moale sau tare.  

Porţelanurile moi au un conţinut ridicat de fondanţi şi se obţin la o temperatură de ardere relativă 

joasă, adică sub 1300ºC. Astfel glazura este mai puţin dură, prezintă transluciditate, grad de alb 

admis mai mare. Se utilizează pentru articole fine de menaj şi articole decorative de artă. 

Porţelanurile tari se caracterizează printr-un grad de alb mai scăzut, transluciditate bună, glazura 

dură, stabilitate termică şi chimica bună. 

După fondantul utilizat deosebim 3 tipuri de porţelan: feldspatic, feldspato-calcic, magnezic. 

Semiporţelanul este o masă ceramică fină cu multe caracteristici intermediare între faianţă şi 

porţelan aspectul lui apropiindu-l mai mult de faianţă. Se caracterizează prin: culoare alb-cenuşiu sau 

gri, semi vitrifiat, rezistenţă mecanică mai ridicată decât faianţa. Se utilizează pentru articole de 

menaj folosite în industria hotelieră şi în alimentaţia publică la articole sanitare şi tehnico-sanitare. 
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Faianţa este o masă ceramică fină cu o structură poroasă obţinută din materiale argiloase, cuarţ, 

calcar, feldspat, dolomite. Se caracterizează prin: culoare alb-gălbui, gălbuie, porozitate mare, 

absorbţie mare de apă, glazura opacă, semiopacă, mată sau colorată.  

După compoziţia masei ceramice distingem 2 tipuri de faianţă: argiloasă şi silicioasă. 

Ceramica este o masă obţinută din argile cu un conţinut ridicat de oxizi de fier în amestec cu 

nisip şi calcar. Prezintă o culoare roşie sau neagră, iar structura este granuloasă. Cuprinde 3 tipuri: 

ceramică populară, ceramică comună termorezistentă, majolică. 

Ceramica poate fi roşie - de tradiţie română, neagră - de tradiţie dacică. 

Ceramica termorezistentă prezintă rezistenţă la foc datorită conţinutului de compuşi 

mineralogici. Se utilizează pentru vase de menaj. 

Majolica este dublu glazurată şi se utilizează pentru articole decorative, teracote. 

Gama produselor ceramice este foarte largă. Produsele ceramice pentru construcţii se pot grupa 

în funcţie de domeniul de folosire, care le va impune atît forma, cît şi caracteristicile tehnice. Ele se 

folosesc ca materiale de construcţie – cărămida, ţiglă, plăci pentru plasare pentru acoperire pentru 

pereţi şi pardoseli, conducte de canalizare, faianţă pentru obiecte tehnico-sanitare în construcţie, 

farfor electrotehnic şi decorativ şi multe altele. Vesela din farfor şi faianţă rămîne şi pînă-n prezent 

este folosit pe larg în gospodărie. 

Ceramica în construcţii are ca importanţă în condiţiile actuale fiind realizată din toate tipurile de 

masă ceramică. Principalele subgrupe: 

- articole ceramice pentru zidărie şi învelitori: cărămizi, ţigle, olane; 

- materiale de construcţii de finisaj: plăci ceramice din faianţă, plăci din gresie semifină şi fină 

pentru pardoseli glazurate şi neglazurate; 

- obiecte sanitare: lavoare, rezervoare de spălare, bideuri, accesorii de baie (etajere , săpuniere, 

cuiere, port hârtie), piedestale pentru lavoare etc. 

- tuburi din gresie ceramică antiacidă cu diferite dimensiuni pentru lucrări industriale. 
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