
cap 7.  ACOPERIŞURI 
 
7.1. Noţiuni generale 
7.1.1. Noţiuni introductive 
 Acoperişurile reprezintă subansambluri construcţive, amplasate la partea 
superioară a clădirilor şi care sunt incluse în subsistemul elementelor de închidere . Rolul 
principal al acoperişurilor este acela de a asigura un mediu interior protejat faţă de 
acţiunea factorilor agresivi ai mediului exterior: variaţii de temperatură, umiditate, ploaie, 
vânt, praf, noxe, zgomot etc.  
 
 În compunerea acoperişului se găsesc următoareale elemente principale, 
diferenţiate prin funcţiunile pe  care le îndeplinesc: 

- învelitoarea; 
- termoizolaţia; 
- bariere contra vaporilor, straturi sau canale de difuzie; 
- elemente accesorii. 

 
Elementele principale sunt sustinute de structura de rezistenţă a acoperişului, care 

poate fi: 
• planşeul peste ultimul nivel; 
• o structură specială din lemn, metal sau beton numită şarpantă. 

 
7.1.2. Clasificarea acoperişurilor 

 
Din punct de vedere al comportării higrotermice pot fi: 
- acoperişuri duble, ventilate, acoperişuri reci, cu pod; 
- acoperişuri într-un strat, neventilate, acoperişuri calde, terase. 

 

 

                                                      
                                          a)                                                               b) 

Fig.7.1. Alcătuirea acoperişurilor 
a) acoperiş dublu, ventilat sau rece; b) acoperiş cald, neventilat; 

1 – hidroizolaţie sau învelitoare; 2 – strat de aer ventilat; 3 – termoizolaţie; 
4 – planşeu; 5 – strat de beton de pantă; 6 – barieră contra vaporilor; 

7 – circulaţie de aer; 8 - migraţia vaporilor de apă. 
 

  



În funcţie de pantă, acoperişurile pot fi: 
- plate (terase), circulabile, cu pante 1,5…4%, sau necirculabile, cu pante de 2…7%; 
- înclinate, cu pante medii (8…20%) sau cu pantă mare (21…150%). 

 
7.2. Tipuri de învelitori 
 Materialele din care se execută învelitorile se prezintă într-o gamă largă: 

- învelitori organice (paie, trestie, lemn, materiale bituminoase); 
- învelitori din piatră naturală (ardezie); 
- învelitori din piatră artificială arsă (ceramice); 
- învelitori din piatră artificială nearsă (azbociment, mortar sau beton); 
- învelitori metalice (tablă din oţel, zinc, aluminiu, plumb etc.) 
- învelitori din sticlă simplă sau armată; 
- învelitori din materiale plastice. 

 
7.2.2. Învelitori din piatră artificială arsă (ceramice) 
7.2.2.1. Învelitori din ţiglă. 

          
                                  a)                              b) 

Fig. 7.2  Învelitori din ţiglă solzi 
a) ţiglă solzi; b) învelitoare din ţigle solzi aşezate simplu; 

1 – ţiglă solzi; 2 – rând de coamă şi rând de poală cu ţigle aşezate dublu; 3 – şipci; 
4 – căprior; 5 – olan de coamă; 6 – şipcă de coamă; 7 – mortar de var-ciment. 

   
                          a)                                                       b) 

Fig. 7.3  Învelitoare din ţigle profilate trase 
a) detaliu de realizare a învelitorii; b) ţigla profilată; 
1 – ţigla; 2 – şipci; 3 – căprior; 4 – olan de coamă; 

5 – şipcă de coamă; 6 – mortar de fixare a coamelor. 
 

7.2.3. Învelitori din piatră artificială nearsă 
      7.2.3.1. Învelitori din tigle şi olane din mortar de ciment.  
7.2.4. Învelitori metalice 



7.3. Acoperişuri cu structură de rezistenţă  
 
 Se deosebesc următoarele sisteme construcţive principale în alcătuirea structurilor 
de rezistenţă pentru acoperişuri: 

- structuri masive de zidărie întâlnite numai la clădiri vechi; 
- structuri din bare (şarpante din lemn, metal, beton armat, beton 

precomprimat) 
- structuri spaţiale autoportante din beton armat, beton precomprimat; 
- structuri suspendate pe cabluri, caracterizate prin greutate proprie mică. 

 
7.3.1. Acoperişuri de tip şarpantă 
 Şarpanta poate fi realizată din: 

- bare subţiri din lemn 
- metal 
- beton.  

 
7.3.1.1. Şarpante din lemn. Se întâlnesc următoarele tipuri construcţive: 

- şarpante pe scaune; 
- şarpante pe ferme (grinzi cu zăbrele); 
- şarpante pe grinzi cu inimă plină. 

 
a) Şarpantele din lemn pe scaune (şarpante dulgheresti) Se utilizează cu 

precădere la construcţii de locuinţe dar şi la clădiri social culturale cu deschideri mici (şcoli, 
grădiniţe, spitale), precum şi la magazii, depozite etc. 

 
 

 
 
 

                
Şarpante pe scaune 
a) cu rezemare pe ziduri 

transversale; 
b) cu rezemare pe ziduri 

longitudinale; 
1 – căprior; 2 – pană de 

coamă; 3 – pană 
intermediară; 

 4 – cosoroabă; 
 5 – pop; 

6 – talpă; 7 – cleşti 
(moaze); 8 – contafişe; 
9 – planşeul ultimului 

nivel; 10 – ziduri 
portante. 

 
 
 
 
 
 

   
                  a)                                                b) 



Funcţiuni asociate acoperişurilor şarpante pe scaune cu pod 
 Comportarea eficientă a unui acoperiş şarpantă pe scaune cu pod depinde esenţial 
de rezolvarea problemelor legate de: 
- ventilare; 
- protecţie termică. 
 

      
a)                                                         b) 

Fig. 7.5 Ventilarea acoperişului funcţie de modul de dispunere al termoizolaţiei 
a) pe planşeu; b) la nivelul căpriorilor 

 
 b) Şarpante pe ferme din lemn. Se folosesc la construcţii cu deschideri mari 
(9,00…30,00 m) fără reazeme intermediare. Fermele pot avea în elevaţie forme 
triunghiulare, dreptunghiulare, poligonale sau pot fi cu talpa superioară curbă. 

 

 
Fig. 7.6  Scheme de ferme din lemn utilizate le şarpante 

a – triunghiulare; b – dreptunghiulare; c – poligonale; d – cu talpa superioară curbă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3.1.2. Şarpante metalice.  
 Se întâlnesc în general la construcţiile industriale cu deschideri mari. Sunt alcătuite 
din elemente principale de diverse tipuri; grinzi cu inimă plină, ferme, cadre sau arce 
metalice. Pe acestea reazemă pane confecţionate din profile laminate, profile compuse 
sau expandate. Cu ajutorul şarpantelor metalice se pot acoperi deschideri de 24…50 m cu 
travei de 6…12 m. Pentru asigurarea stabilităţii şarpantei se prevăd contravântuiri.  

 
Fig. 7.7. Şarpantă metalică pe ferme 

1 – stâlp; 2 – grindă longitudinală; 3 – fermă metalică; 4 – pane; 
5 – contravântuire orizontală longitudinală; 6 - contravântuire verticală longitudinală; 

7 - contravântuire orizontală transversală; 
 
7.3.1.3. Şarpante din beton armat. 
 Sunt realizate în general din elemente prefabricate sau precomprimate de tipul 
grinzilor sau a fermelor care constituie elementele principale şi care susţin pane din beton 
armat. Peste pane se montează învelitori din azbociment ondulat sau tablă ondulată 
(cutată). Se pot acoperi hale industriale, depozite etc. cu deschideri de pânâ la 24 m şi 
travei de 6 m. 

 
Fig.7.9  Elemente principale de acoperiş din beton pentru hale industriale 

a – grinzi cu inimă plină din beton precomprimat; 
b – ferme din beton armat executate pe santier (preturnate). 

 
 
 
 
 
 



7.4. Acoperişuri tip terasă 
 Funcţie de poziţia termoizolaţiei în raport cu hidroizolaţia, terasele se clasifică în: 

- clasice; 
- inverse. 
Funcţie de materialul termoizolator folosit, terasa clasică poate fi clasificată astfel: 

- cu termoizolaţie de grosime constantă: b.c.a., vată minerală, polistiren celular, 
spumă poliuretanică rigidă; 

- cu termoizolaţie de grosime variabilă (materiale în vrac): granulit, zgură de 
termocentrală, perlite de granulit etc. 

 
                            a)                                                               b) 

Fig. 7.10  Strucura terasei clasice, în câmp curent 
a) cu termoizolaţie de grosime constantă, b) cu termoizolaţie de grosime variabilă 

1 - structura suport a terasei; 2 - beton de pantă; 3 - strat difuzie; 
4 - barieră contra vaporilor; 5 - termoizolaţie; (5a – termoizolaţie în grosime constantă, 
5b – termoizolaţie în grosime variabilă); 6 - hidroizolaţie; 7 - strat protecţie hidroizolaţie; 

8 - strat egalizare; 9 – strat suport barieră contra vaporilor 

 
Fig. 7.11  Strucura terasei inverse, in camp curent  

1 - structura suport a terasei; 2 - beton de pantă; 3 - strat difuzie; 5c – termoizolaţie din 
polistiren extrudat; 6 - hidroizolaţie; 7 - strat lestare termoizolaţie; 

 
• Aticul 

 

            
Fig. 7.12  Modalităţi de protecţie superioară a aticului 

 



 Pentru a evita crea unei zone de tip punte termică în zona de legătură planşeu ultim 
– perete exterior – atic, indiferent de natura materialului din care se realizează aticul, se 
impune "îmbrăcarea" aticului cu o termoizolaţie din polistiren celular, conform reprezentării 
de mai jos. 

 
   Fig. 7.13  Detaliu corecţie termoenergetică la atic 
 

• Gurile de scurgere 
 Rezolvarea gurilor de scurgere în soluţie tradiţională: 

   
             a)                                       b)                                       c) 

Fig. 7.14  Tipuri de guri de scurgere în varianta tradiţională 
a), b) tip căciulă; c) cu grătar 

1 – coloană colectoare, 2 – structura de rezistenţă suport a terasei (placă beton 
armat), 3 – structură terasă, 4 – strat "ultim" al terasei, 5 – con protecţie din tablă 

galvanizată, 6 – tijă oţel OL37 Φ6, 7 – piuliţă, 8 – guler din tablă de plumb, 
9 – manşon din tablă zincată, 10 – ştuţ din tablă, 11 – plasă de sârmă 

galvanizată cu ochiuri de 10...12 mm, 12 – profil prelungitor, 
13 – recipient de scurgere, 14 - grătar 

 

       
                                              a)                                                       b)                          

Fig. 7.15  Rezolvări actuale 
a) guri de scurgere; b) parafrunzare 



 
 
 
 

 

   
Fig. 7.16  Utilizarea elementelor tip racord, la nivelul terasei 

 
• Deflectoare (aeratoare) 

 
                            a)                                                                        b) 

Fig. 7.17   Modul de rezolvare al deflectoarelor 
a) soluţie tradiţională; b) soluţii actuale 

 
• Strat protecţie hidroizolaţie 

Funcţie de destinaţie, terasa poate fi: 
- necirculabilă: implică desfaşurarea unor activităţi de tip reparaţii ori montarea unor 

obiecte mici; 
- circulabilă, de tip: 

 pietonal: implică desfaşurarea unor activităţi comune (restaurante, baruri, 
discoteci, cofetării, vedere panoramică etc.) ori particulare rezultate în special în 
zonele  de retrageri ale clădirii pe înălţime; 

 rutier: întâlnite în special în zona garajelor, parcări etc. 
- de tip special: vegetală, grădină, piscină, cu funcţiuni multiple, ventilată etc. 
 

În cazul teraselor  necirculabile, materialele cel mai des adoptate sunt: 
- materiale pe bază de piatră: nisip, strat de pietriş, paiete de ardezie colorate, paiete de 

bazalt etc.; 
- materiale metalice: foaie de aluminiu ori cupru, adesea caşerată. 
 

În soluţie clasică protecţia învelitorii se realizează printr-un strat de 4÷5 cm pietriş. 
Acest strat are o inerţie termică mare putând prelua eficient  şocurile termice ale mediului 
exterior. 
 Soluţiile cele mai utilizate în rezolvarea terasei circulabile de tip pietonal sunt dalele 
prefabricate tip pavele: 



- realizate din materiale naturale ori compozite pe bază de piatră şi aplicate pe un strat 
de poză (şapă, pietriş etc.); 

- realizate din beton vibrat, lemn sau dale ceramice, pe suport continuu - firma 
SOPREMA şi aplicate pe  un sistem de ploturi reglabile de 15÷25 cm înălţime. 

 

     
           a1)             a2)                                                 b)                                    c) 

Fig. 7.19  Soluţii de terasă circulabilă pietonal 
a1) cu dale pietonale aşezate pe nisip, a2) cu dale pietonale fixate pe şapă, 

b) pe ploturi reglabile; c) plot reglabil 
 
Terasa inversă 
 Datorită avantajelor pe care le conferă, comparativ cu terasa clasică, terasa inversă 
este mult apreciată în ultimul timp, astfel: 

- simplitatea execuţiei; 
- simplificarea structurii terasei; 
- durata redusă de execuţie; 
- rezistenţe mărite la gelivitate; 
- durata mai mare de exploatare, deoarece hidroizolaţia este protejată la 

solicitările mecanice. 
 
Asigurarea "ancorării" termoizolaţiei de învelitoare, la terasa inversă, se realizează prin: 
- lipirea termoizolaţiei de învelitoare: care poate fi de tip continuu ori sub formă de 

"pete"; 
- lestare: prin strat continuu de pietriş, dale prefabricate ori printr-un sistem mixt; 

greutatea "lestării" rezultă dintr-o analiză ce trebuie să ţină cont atât de fenomenul de 
plutire (datorat existenţei apei) cât şi de cel de antrenare al termoizolaţiei de către vânt. 

 
Între hidroizolaţie şi stratul de lestare firma STYROFOAM introduce un strat 

geotextil (TYPAR), hidropermeabil, care favorizeaza curgerea apei.  
 
Terase cu destinaţii speciale 

- Terasa vegetală şi terasa gradină  

     
Fig.7.21 Sructura tip a unei terase vegetale / grădină  



• Profil prefabricat de racord, echer de intărire sunt utilizate la atic, pereţi, chepeng  
pentru a evita apariţia unghiurilor periculoase ce favorizează dezvoltarea liniilor de 
rupere 

     
Fig. 7.22 Profilele de colţ 

 
• Garguie, barbacane, pieptene au rolul de a asigua o cât mai bună funcţionare a 

sistemului de colectare şi dirijare a apelor meteorice. 

       
Fig. 7.23  Profilele actuale de garguie, barbacane, pieptene 

 
Rezolvarea zonelor de tip punte termică 

• Pentru a evita apaiţia de punţi termice defavorabile în anumite zone considerate 
sensibile d.p.d.v. al pierderilor termice, se impune drept necesar rezolvarea acestor 
zone conform detaliilor de mai jos: 

                           
 
Fig. 7.24 Detaliu rezolvare terasă – perete        Fig. 7.25 Detaliu rezolvare terasă – 
uşă 
                             nivel tehnic                                                   acces nivel tehnic 
 

      
Fig. 7.26  Rezolvare acces pe terasă, în zona chepengului 

 



      
                Fig. 7.27 Rezolvare termo-energetică a terasei, în zona străpungerilor 
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