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INDUSTRIAL SITES BETWEEN RENOVATION
AND REFURBISHMENT
In this work are presented the main characteristics of how to transform
an industrial site into a sustaineble community or industrial entity without
affecting building character. Keeping an identity to a site helps preserve the
history. A well built community relies on sustainebility of it’s interventions and
on it’s inhabitants.
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1. Context general
În anii 50 apar primele simptome de regenerare a fondului
construit industrial. Apar noi industrii și noi tehnologii. Avântul
determinat de finalizarea războiului și necesitatea unei reconstrucții
rapide a omenirii a determinat o reevaluare clară a fondului construit.
Lipsa acută de resurse de după război a fost tradusă printr-o reciclare
masivă a materialelor primare de construcție [1].
În anii următori, aceste simptome s-au mai atenuat, întrucât s-a
produs o urbanizare rapidă, fapt ce a condus la crearea unor noi relații
industriale prin dezvoltarea masivă a industriei grele.
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De aici nu a fost decât un pas până la apariția unor peisaje
urbane industriale impozante, care se transformau în motoarele
societății. Caracterul general dezvoltat a impus existența unei
conectivități cât mai rapide și cât mai specializată.
Toate aceste intervenții au condus la creionarea unor identități
puternice și la nevoia de brand.
În anii 1980 se vorbește deja de organisme vii a căror
relaționare crea interdependență controlată – așa-numitele eco parcuri
industriale [2].
2. Reconversie și renovare
Dilema pe care foarte mulți investitori o enunță în momentul în
care decid să facă o investiție este aceea legată de fezabilitatea
reutilizării unei platforme existente sau demolarea și construcția de la
zero. În goana spre o investiție cu o amortizare rapidă a acesteia, în
foarte multe cazuri, intervenția se rezumă la reconstrucția de la zero a
unui site. Cum, în unele cazuri, există clădiri de patrimoniu, în această
situație, intervin o serie de probleme legate de tipul intervenției pe site.
Reconversia presupune regândirea unei clădiri pentru a putea
găzdui o nouă funcțiune, în condițiile impuse de aceasta. Orice
reconversie implică și o intervenție la nivel de structură care poate fi
tradusă prin: consolidări, realizarea de noi goluri, refacerea acoperișului
sau schimbarea învelitorii, reorganizarea spațială prin introducerea de
noi compartimentări etc.
Renovarea presupune o intervenție de cosmetizare și
îmbunătățire a existentului prin realizarea lucrărilor de mentenanță și de
consolidare, dar și lucrări de refuncționalizare parțială acolo unde este
cazul.
Dat fiind faptul ca o dezvoltare durabilă, așa cum este ea
definită, ca fiind acea dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului
fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde, la
rândul lor, propriilor necesităţi, așa ar trebui ca orice intervenție pe un
site industrial să răspunde și nevoilor viitorilor investitori.
Când vorbim de resurse, facem întotdeauna referire la situația
că necesitatea utilizării acestui concept de sustenabilitate și de
dezvoltare durabilă este, deja, imperativă.
Reglementările în domeniul construcțiilor impun, potrivit noilor
norme europene, că orice intervenție într-un sit cu probleme legate de
mediu cum sunt cele industriale, să asigure înainte de toate igienizarea
și purificarea zonei, fapt ce duce la creșterea investiției.
Nu putem înțelege sustenabilitatea fără a-i cunoaște criteriile
determinante: economice (măsurile privind echilibrul între producţie şi
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consum), sociale (dreptul fiecărui individ la un trai decent, durabil,
diminuarea sărăciei) şi protecţia mediului (raţionalizarea exploatării
resurselor naturale în vederea conştientizării impactului omului asupra
mediului înconjurător).
3. Casa pasivă, standard prea ridicat pentru clădiri
industriale?
Casa pasivă este un concept ce prevede asigurarea unui climat
interior confortabil atât vara cât şi iarna, fără a fi nevoie de o sursă
convenţională de încălzire. Potrivit definiției, etanşeitatea, transferul
termic ce tinde la zero sunt caracteristici determinante.
Cercetările Institutului Mondial de Energie demonstrează faptul
că până în 2020 omenirea va avea nevoie de un aport de 50 % peste
ceea ce există acum la nivel mondial. O asemenea creștere determină
necesitatea unei noi abordări energetice care să permită un asemenea
nivel de necesar de energie. Nu putem aminti de eficientizarea
consumului fără a înțelege măsurile care se impun.
Reducerea progresivă și agresivă a resurselor aduce cu sine și
necesitatea utilizării celor existente cu o mult mai mare
responsabilitate. Când se face referire la responsabilitate, autoritățile
joacă un rol important prin reglementarea tuturor tipurilor de intervenție
asupra clădirilor existente.
La clădirile de dimensiuni mari, cel mai mare consum de
energie este cel legat de încălzire sau răcire. Gradul de izolare termică
și cel de etanșeitate sunt cele care determină pierderile de căldură. De
regulă, clădirile mari impun un anumit tip de activitate, și încălzirea sau
răcirea spațiilor se face local acolo unde sunt spații de lucru. In mod
normal, temperatura optimă de lucru este de 18 °C, sunt însă situații în
care este necesar să asiguri temperaturi mai mari de până la 23 °C. Pe
timp de vară, temperatura ideală variază între 18 și 25 °C. Totodată,
temperatura ideală este direct dependentă de umiditatea relativă a
aerului care se situează între valorile de 55 - 70 %, în funcție de
activitatea realizată.
Aceste valori se obțin prin intermediul instalațiilor interioare și
printr-un management al calității aerului care operează continuu
modificări pentru a menține aceleași valori.
Halele de producție pot necesita o serie întreagă de măsuri de
protecție specială, sau, valori ale calității aerului constante pentru a
putea opera în siguranță și în specificațiile procesului tehnologic.
În această situație apar costuri suplimentare la nivel de finisaje
sau echipamente care pot varia destul de mult de la caz la caz.
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Volumul mare de aer care ar trebui încălzit sau răcit este o
problemă majoră în gestiunea unui proiect. Standardele de casă pasivă
implică costuri inițiale mari, întrucât se investește mult în finisaje, însă,
pe termen lung, pot aduce beneficii financiare mari prin reducerea
costurilor de producție, costuri în care intră și costurile de operare.
4. Modele arhitecturale și echipamente
Germania promovează proiecte de eficientizare energetică și
de producție de energie prin valorificarea energiei solare și eoliene sau
geotermale. În ultimii 10 ani se observă o creștere semnificativă a
energiei produse de valorificarea surselor alternative de energie, fapt
ce a condus la creionarea unui nou tip de peisaj urban.
Aceste modificări, inerente, se remarcă prin amplasarea pe
acoperișurile clădirilor sau pe fațadele acestora a panourilor
fotovoltaice, a mini centralelor eoliene sau a panourilor solare. Modul
prin care se propagă aceste intervenții este unul alert, iar potențialii
investitori preferă spațiile deschise în locul celor deja construite. Din
acest motiv multe terenuri arabile au fost ocupate cu câmpuri de
panouri fotovoltaice. O consecință gravă este reducerea fondului
alimentar în raport cu o cerere din ce în ce mai mare de alimente.
Într-o densitate mereu crescândă se pune problema eficienței
acestor echipamente. Reticența investitorilor vine din complexitatea
soluțiilor de instalare și funcționare a acestor echipamente pe clădirile
existente. Însă, odată ce o clădire devine autonomă energetic, și
investiția se amortizează, singurul cost care rămâne este cel de
mentenanță.
Eficienţa acestor sisteme trebuie determinată numai în
coroborare cu o serie de factori importanţi cum ar fi: poziţia faţă de
soare, suprafeţele umbrite, tipul climatului şi microclimatului,
temperaturile medii anuale, cantitatea de precipitaţii medie anuală,
factorii de lumină, necesităţi energetice, caracteristicile fizice ale
materialelor şi, nu în ultimul rând, necesităţi biologice [3].
Sistemele inteligente de fațadă aduc, pe lângă estetica clar
definită, și o funcționalitate sporită – este vorba aici de integrarea
sistemelor de ventilație pasivă sau activă care se realizează în
grosimea elementului, sau a unor brillesoleil-uri inteligente acționate de
un modul BIM (Building Integrate Modul) care regularizează cantitatea
de lumină și, implicit, de căldură ce intră într-un anumit moment în
încăpere.
Dacă există o suprafață importantă de acoperiș nefolosită,
aceasta reprezintă cadrul ideal pentru instalarea panourilor fotovoltaice
mai ales dacă construcția are și o orientare bună. Sistemul BIM definit
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ca și creierul unei clădiri, este cel ce gestionează atât producția de
energie cât și consumul.
Arhitectural, modificările majore apar la nivel de spații tehnice,
întrucât ele se măresc în funcție de dimensiunile clădirii, în raport cu
cerințele procesului tehnologic și luând în considerare gradul de
ocupare a ansamblului.
Cazurile speciale, cele care se referă la activități cu materiale
chimice, echipamentele de protecție și cele de siguranță, sunt adesea
tratate într-un mod aparte având fiecare specificul lui.
Elemente de eficientizare energetică pot apărea atașate de
fațadă – cum ar fi serele, windfang-urile, pereți cu masă termică etc.
Toate aceste elemente, în cazul unei intervenții pe o clădire, se traduc
prin studii și proiecte specifice.
5. Funcțiuni industriale în raport cu maturitatea afacerilor
Orice inserare sau refuncționalizare a unui sit industrial aduce
cu sine și o prospecție socială pe baza căreia se fac profile
profesionale și predicții financiare. Tipul de locuire din imediata
apropriere poate să joace un rol important întrucât, pe măsură ce
densitatea crește, forța de muncă este mai semnificativă, cu cât
densitatea este mică, cu atât cresc costurile pentru aducerea de
personal calificat.

Fig. 1 Evoluția mediului economic raportat la maturitatea afacerilor

În funcție de tipul activității economice apar și detalieri ale
personalului. Observăm din schema prezentată la figura 1 că, pe
măsură ce crește nivelul de pregătire a forței de muncă, maturitatea
afacerii crește precum și statutul firmei.
199

6. Concluzii
■ Procesul industrial, indiferent de natura lui este factorul
determinant când vine vorba de o entitate economică. Modul în care
arhitectura, ingineria, sociologia, pedagogia, precum și altele răspund
acestor cerințe este extrem de important, întrucât se modelează atât
comportamente, cât și atitudini.
■ Criza economică din ultimii ani, ne-a determinat să revizuim
atitudinea față de resurse, față de economie, chiar și față de stilul de
viață adoptat. Reciclarea, reutilizarea și ecologia au devenit subiecte
importante în agenda factorilor decizionali mondiali.
■ Din acest considerent, marii industriași mondiali trebuie să se
supună unor norme din ce în ce mai stricte. Afacerile ar trebui să fie
mai des gândite pentru societate și mai puțin pentru profitul imediat.
Modul în care dezvoltăm orașul reprezintă și modul în care ne
dezvoltăm și noi ca indivizi.
■ Reciclarea și ecologizarea urbană reprezintă o atitudine pe
care toți indivizii ar trebui să o afișeze. Responsabilitatea de a reduce
emisiile de carbon stă pe umerii tuturor.
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