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1. Introducere. 
 

Elemente de construc ii interioare din ipsos armat (ipsos carton, ipsos armat 
dispers cu fibre de sticl ) sunt utilizate frecvent la pere i de compartimentare din 
schelet i pl ci. Elementele din ipsos armat, sunt recomandate datorit  
productivit ii ridicate (se mic oreaz  timpul de montaj), tehnologiei de execu ie 
curat , posibilit ii de realizare în orice anotimp i poz rii eficiente a instala iilor. 
Aceste elemente au greutatea redus , consum relativ mic de energie, între inere  
simpl  i eficient . Suprafe ele exterioare ale pere ilor sunt plane i netede având  
posibilit i multiple de finisaj. Elementele din ipsos armat nu con in i nu produc 
în exploatare substan e d un toare s n t ii. Datorit  porozit ii, elementele din 
ipsos armat vor participa la reglarea umidit ii din interiorul cl dirilor de lemn, 
prin acumularea temporar  a umidit ii i cedarea când aerul din interior se usuc , 
reglând astfel climatul interior. 
 

 
Fig.1. Perete de compartimentare, cu pl ci duble, din ipsos armat. 
Fig. 1. Double reinforced gypsum plasterboard partitioning wall. 

 
2. Alc tuire constructiv  a pere ii interiori de compartimentare. 
 
Pere ii interiori sunt concepu i din schelet (metalic sau din lemn), placat pe 

ambele p r i cu pl ci din ipsos armat, având în spa iul interior termoizola ie i/sau 
fonoizola ie. Concep ia pere ilor este func ie de exigen ele: func ionale (în l imea 
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peretelui), de rezisten  la foc, acustice, termice (la un gradient mare de 
temperatur ). Scheletul va fi alc tuit din montan i dubli al tura i sau distan a i i 
rigidiza i cu pl ci din ipsos armat. În concep ia peretelui interior, scheletul este 
placat pe ambele p r i cu pl ci din ipsos armat cu grosime sporit  (pl ci simple, 
duble, triple). Num rul sau grosimea pl cilor este func ie de cerin ele acustice 
i/sau de rezisten  la foc. Tipul de pl ci din ipsos armat este impus func ie de 

rezisten a la foc i la umiditatea din înc pere. 
 

 
Fig.2. Pere i de compartimentare. Schelet cu un rând sau dou  de montan i. 
Pl ci duble din ipsos armat. 
Fig. 2. Partitioning wall. Bone structure with one or two rows of studs. 
Double reinforced gypsum plasterboarded. 
 
Grosimea izola iei pozat  în spa iul interior este impus  de exigen ele de 

rezisten  la foc, acustice i/sau termice (când separ  spa ii cu gradient de 
temperatur ). 

Asamblarea elementelor componente (schelet, pl ci, izola ie) ale pere ilor de 
compartimentare se realizeaz  pe antier. La placarea dubl , îmbin rile pl cilor din 
ipsos armat se decaleaz  între cele dou  rânduri. Suplimentar, se realizeaz  
etan area rosturilor primului rând, prin p cluire, în vederea satisfacerii 
exigen elor acustice i de siguran  la foc. Închiderea rosturilor se realizeaz  cu 
material special de etan are, armat sau nearmat cu traifuri de es tur  din material 
plastic. Rosturile astfel umplute se lefuiesc evitând zgârierea cartoanelor din 
apropiere. 

Ace ti pere i au posibilitatea demont rii simple i u oare, în cazul unor 
schimb ri de func ional, recuperându-se un procent mare din materiale 
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componente. Pere ii desp r itori asigur  flexibilitate func ional . La pere i din 
înc peri cu umiditate relativ  mare se vor utiliza pl ci speciale impermeabilizate.  

Pere ii de compartimentare cu placare simpl  sau dubl  pe schelet (simplu 
sau dublu) se concep în func ie de înc rcarea la oc ce se poate produce în cazul 
aglomer rii de oameni, manevr ri de mobil  etc. i/sau în l imea  pere ilor. 

3. Încercare la oc a pl cilor din ipsos armat. 
 

Pentru o concep ie judicioas  a elementelor de construc ii, este necesar  
evaluarea fenomenelor microstructurale privind procesul de cedare la impact, 
începând cu ini ierea procesului de fisurare, desf urarea fisurilor i, în final, 
cedarea elementului de construc ie testat. Apare necesitatea abord rii gradate a 
încerc rii la oc, prin solicitarea pl cii-prob  cu doze limitate a energiei de impact 
i urm rirea r spunsului materialului compozit. Abordarea gradual  a energiei de 

impact poate fi realizat  cu dispozitivul cu bile, ce ac ioneaz  prin c dere liber , 
eviden iind lucrul mecanic la oc, la apari ia primei fisuri, i la rupere (prin 
str pungerea pl cii). 
 Dispozitivul original (fig.3.a.), conceput în cadrul Facult ii de Construc ii 
din Ia i, permite înregistrarea istoriei fisur rii de la apari ia primei fisuri, (ce 
marcheaz  rezisten a la fisurare) i pân  la str pungerea complet  a probei 
(rezisten a la rupere). Dispozitivul este alc tuit dintr-o plac  de baz , pe care a fost 
fixat  solidar o tij  vertical , pe care culiseaz  bra ul orizontal lansator. Sistemul 
asigur  precizia necesar  lovirii probei în acela i punct, la fiecare lansare. Tija 
vertical  este echipat  cu un ghidaj ce asigur  p strarea pozi iei în plan orizontal a 
bra ului lansator. Tija este prev zut  pe în l ime cu orificii de fixare 
corespunz toare treptelor de lansare a greut ilor. Pe partea opus , bra ul lansator 
este echipat cu un sistem de blocare cu arc.  

Fig.3. Dispozitivul i rezultatul încerc rii la oc la pl cile din ipsos armat. 
Fig. 3. Experimental set-up and results for reinforced gypsum plasterboards 
test to shock. 
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Proba – plac  din ipsos armat se pozeaz  pe un contur metalic la o în l ime 

de 15mm de suportul dispozitivului, creeaz  astfel posibilitatea deform rii pe 
vertical  a pl cii în momentul ruperii (bila str punge placa). Încercarea la oc se 
desf oar  prin lansarea fiec rei bile, din cadrul setului de greut i Gi, de la prima 
în l ime, continuând cu lansarea de la celelalte în l imi hi. Procedura se repet  
identic, în ordinea cresc toare a greut ii, pentru toate bilele din set.  

Experimentari. Analiza rezultatelor. Probele au fost confec ionate cu 
diferite procente de armare, grosimi diferite i raport ap /ipsos constant. 
 La fiecare prob  s-a realizat un releveu al fisurilor prin marcarea lungimii 
i pozi iei fisurii corespunz toare lucrului mecanic la oc consumat, ce a rezultat 

din însumarea produselor dintre greut ile bilelor i în l imile de lansare (Fig.3.b.). 
În vederea analizei factorilor ce influen eaz  apari ia i modul de dezvoltare 
treptat  a lungimii fisurilor func ie de lucrul mecanic la oc cumulat, s-au prelucrat 
statistic releveele de fisuri.  
 Prelucr rile statistice s-au grupat func ie de: raportul ap /ipsos, i procentul 
de armare, finalizându-se prin calcularea dreptelor de regresie. 
 Analizând varia ia lucrului mecanic la oc consumat la apari ia primei 
fisuri func ie de procentul de armare, se observ  o influen  nesemnificativ  la 
pl cile cu grosimea de 10mm. La pl cile cu grosimea de 13mm rezisten a la 
fisurare cre te propor ional cu procentul de armare. În schimb, la pl cile cu 
grosimea de 20mm lucrul mecanic de fisurare cre te propor ional cu procentul de 
armare, dar în m rime absolut  se observ  o cre tere de 3 ori comparativ cu pl cile 
de 10mm grosime. Aceasta justific  utilizarea plac rii duble la pere ii cu exigen  
sporit  la solicitarea la oc. În ce prive te lucrul mecanic la oc la rupere, la toate 
grosimile este propor ional  cu procentul de armare. 
 Efectul maxim al procentului de armare este la valoarea de 4%, aspect 
confirmat i la experiment rile pentru determinarea rezisten elor la întindere din 
încovoiere func ie de procentul de armare. 

Comporatarea la oc. Factori determinan i. Analizând prelucrarea 
statistic  a probelor i a releveelor de fisuri, se observ  o zon  de dezvoltare a 
fisurilor mult mai extins  la unele probe. 

Comportarea diferen iat  a probelor se explic  prin ac iunea favorabil  
asupra rezisten ei la oc a adaosului de aracet i a mic or rii raportului A/I, ceea ce 
înseamn  o m rire a compactit ii matricii materialului compozit.  
 În cadrul experiment rilor la oc, pentru determinarea unor valori de 
referin  cu materialele clasice, s-au realizat de asemeni încerc ri pe probe-pl ci 
din lemn i PFL. 

Încerc rile au debutat cu valori modeste la apari ia primei fisuri i au 
prezentat o dispersie accentuat , la diferite trepte ale lucrului mecanic la oc. 

La toate probele fisurile au ap rut i s-au dezvoltat longitudinal, pân  la 
cedare. Se remarc  valoarea ridicat  a lucrului mecanic la oc la rupere. 

La probele din PFL s-a constat pragul ridicat de apari ie a primei fisuri, 
precum i dispersia redus  a rezultatelor experimentale, comparativ cu probele-
pl ci din lemn. 
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În schimb, rata de cre tere a fisurilor este mai ridicat  în cazul PFL decât în 
cazul lemnului. 

Fisurile s-au dezvoltat, pân  la cedare, sub form  radial , pentru toate 
probele de PFL. Pl cile au cedat la valori mari ale lucrului mecanic de impact.          
   

Fig.4. 
Rezultatele încerc rii la oc a pl cilor de ipsos armat. 

Fig. 4. Experimental rezults for reinforced gypsum plasterboards 
test to shock. 

 
4.Concluzii: 

 
 Utilizarea pere ilor de compartimentare din ipsos armat cu schelet, la 
cl diri moderne din lemn confer  avantaje ca: realizarea unui partiu elastic, 
tehnologie de montaj rapid , satisfacerea exigen elor acustice, termice i de izolare 
la foc. 
 Comportarea din considerente mecanice, în special încercarea la oc 
(solicitare ce poate ap rea în timpul exploat rii, legat de aglomer ri de persoane, 
accidente din manipularea mobilerului asupra paramentului peretelui) se evalueaz   
experimental printr-o abord re gradat , a solicit rii epruvetei, cu doze limitate a 
energiei de impact i urm rirea r spunsului probei testate. 
 Utilizarea dispozitivului original, eviden iaz  lucrul mecanic datorit  
ocului, de la apari ia primei fisuri, evolu ia i cedarea elementului de testat.  
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Rezultatele încerc rii la oc sunt reprezentate prin lucru mecanic, func ie de 
procentul de armare i de grosimile diferite ale pl cilor din ipsos armat testate. 
Aceste rezultate sunt utile concep iei pere ilor de compartimentare la cl diri 
moderne din lemn. 
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Abstract 
 
Modern structure in timber. Partitioning walls of reinforced 
gypsum plasterboard. Behavior to shock. 

 
  The use of framed reinforced plaster partitioning walls for modern timber 
structures has some particular advantages like: obtaining an adaptable functional 
plan, fast assembly technology, satisfying the acoustic, thermal and fire protection 
requirements. 

Based on mechanical consideration, the behavior to shock (accidental 
loading case which may occur during the service life due to people congestions, 
accidents, caused by furniture moving and hitting the walls) is evaluated 
experimentally by gradually loading the sample, in limited amounts of shock 
energy, continuously monitoring the sample response. 

The use of the original device ensures the continuous recording of the 
mechanical work due to shock, from the occurrence of the first crack up to failure. 

The results of the shock test are processed comparing the measured 
mechanical work, function of the fiber volume fraction and the thickness of the 
reinforced plaster plates. 

The experimental data obtained will be a helpful instrument in the design of 
modern timber structures.  
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