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	INTRODUCERE
	CAPITOLUL I. ISTORIA APARIȚIEI SCĂRII ÎN SPAȚII INTERIOARE
	1.1 Apariția primelor scări
	Scara este aproape prima structură constructivă creată de om. Întrucât apariția scării în viața umană a avut loc în acele vremuri uitate când nu numai birourile de brevete, dar chiar și scrierea nu existau, data, locul și autorul acestei invenții ...
	Primele scări au apărut în timpul primelor așezări umane.  În acea perioadă, problema locuințelor a fost rezolvată prin așezarea unei peșteri confortabile pentru a trăi. Pentru ca unii asociați de tigru dinți cu sabre să nu încalce „timpul liber” ținu...
	Fig.1.1.1. Prototipul primelor scări „ Cărarea caprei”
	Cel mai popular obiect natural care a determinat o persoană străveche să creeze astfel de structuri este cărarea caprei. Unii cercetători consideră că niște rafturi de nișă au apărut ca o îmbunătățire „tehnică” a trunchiului înclinat de copac, ale căr...
	Fig.1.1.2. Cuevas de la Arana) din provincia Valencia
	Oricum ar fi, dar până în prezent, istoria materială confirmată a scării începe acum 10.000 de ani. În timp ce populația Europei picta pe pereții peșterilor, locuitorii Orientului Mijlociu au început să construiască primele orașe. Săpături arh...
	Cu toate acestea, locuitorii din vechiul Ierihon, care nu știau ustensile de lut arse folosind unelte de oase și piatră, au ridicat totuși structuri puternice de piatră și au construit rotunde sau ovale în ceea ce privește locuințele și clădirile din ...
	Printre clădirile care au supraviețuit până în zilele noastre, construite conform datelor analizei radiocarbonelor din mileniul VIII î.Hr., se află un turn rotund mare. Scopul acestei structuri de piatră cu un diametru de 7 metri și o înălțime de apro...
	Fig.1.1.3.  Scara din turnul neolitic din Ierihon
	În Europa, cel mai în vârstă este o scară din lemn de 7.000 de ani, descoperită în 2004, în orașul Hallstadt, Austria, de expediția arheologică a Muzeului de Istorie Naturală din Viena (Muzeul Naturhistorisches), sub conducerea lui Hans Reschreiter, î...
	Scările - element indispensabil al oricărei camere de deasupra unui etaj, pentru invenția căreia îi putem mulțumi strămoșilor noștri, oamenilor primitivi. Au alergat o dată în spatele unei capre sub un deal, obosiți și nu au prins. Apoi, flămânții s-a...
	Fig. 1.1.4. Descoperirea celei mai vechi scări (2004, Austria)
	Orientul Antic: Egiptul . Vechii egipteni au fost constructori calificați, folosind unelte simple, dar eficiente și instrumente de reperare, arhitecții putând construi mari structuri de piatră cu acuratețe și precizie.  Cerințele tehnologice pentru co...
	Fig. 1.1.5. Piramida lui Djoser (prima piramidă în trepte din Saqqara)
	Prin aparență, seamănă cu mai multe mastabe așezate unul pe altul, care scad în timp ce se apropie de partea de sus. Cel mai probabil, acesta era și ideea arhitectului acestei piramide, Imhotep. Imhotep a dezvoltat o modalitate de zidărie de piatră ci...
	În Egiptul antic, scara cerească se află sub auspiciile zeului Ra. Ea este menționată în mod repetat în vechea carte egipteană a morților: „Mai eu, Osiris, scribul lui Ani, împărtășesc triumfător locul cu cel din vârful scărilor”. „Am făcut o ...
	Orientul Antic: Persia. Asirienii, au reușit un pic mai mult. Se credea că scara poate conferi clădirii măreția și solemnitatea. Scările lor păreau deja mai frumoase. Scara în viziunea oamenilor antici era o legătură între viața lumească și cea cereas...
	Fig. 1.1.6. Scara din templul lui Darius
	Occidentul Antic.  De asemenea, este dificil să ne imaginăm Colosseul grecesc și roman, amfiteatrul și templele fără scări masive. În secolele antice, au fost create bresle închise ale stăpânilor scărilor, care le-au transmis secretele pentru construc...
	Fig. 1.1.7. Marele Zid Chinezesc (475-221 î.Hr.)
	1.2. Evoluția scărilor interioare
	1.2.1  Epoca Medievală (secolele V-XV)
	Evul Mediu, în istoria europeană a fost perioada dintre antichitate și epoca modernă, dominînd în perioada anilor 476 și s-a încheiat în 1492.  Sfârşitul antichităţii a însemnat o profundă schimbare de ordin spiritual, de asta epoca medievală eu...
	În Evul Mediu, de regulă, scările în spirală erau construite din piatră și erau „răsucite” în sensul acelor de ceasornic, iar asta necesita un calcul matematic special. Scările în spirală medievale sunt „răsucite” în sensul acelor de ceasornic, ...
	Goticul reprezintă o perioadă din arhitectura și arta europeană medievală care începe odată cu anul 1140 și până în jurul anului 1500. Arta gotică se diferă de arta romanică prin tendința liniilor verticale, prin căutarea echilibrului în locu...
	Catedrala primațială Adormirea Maicii Domnului din Rouen, Franța este un monument remarcabil și prestigios al acestei perioade.  Catedrala a fost construită pe locul unei mici biserici romanice (1062), distrusă de incendiu în 1200, când arhiepi...
	Ornamentul balustradelor se remarcă prin versatilitate extraordinară și simbolism, chiar și formele arhitecturale în sine sunt un fel de ornament. Totuși ornamentele geometrice folosesc în principal forme curbate, care au înlocuit antichitatea ...
	Fig.1.2.1.  Scara monumentală din Catedrala Notre-Dame de Rouen ( Franța)
	Principalul detaliu arhitectural al Castelului Graz, pentru care vin turiștii aici, este celebra scară dublă în spirală, numită și scara-geamănă, construită în 1499, în timpul domniei și la comanda regelui german și mai târziu a împăratului Ma...
	Scara dublă în spirală este una dintre cele mai mistice din lume. Dacă două persoane încep să coboare în direcții opuse, se vor întâlni din nou de câteva ori înainte de a ajunge în partea de jos a scării. Ea mai este numită „Scara împăcării” - me...
	Fig.1.2.2.  Scara dublă în spirală din Graz (Austria)
	O altă scară caracteristică stilului baroc se află în Palatul Contarini Del Bovolo, Veneția (Italia), care a fost ridicat în secolul al XV-lea și arată foarte neobișnuit. Nu este deosebit de monumental, dar se remarcă foarte mult prin numeroa...
	Ascunsă într-un labirint de canale, de-a lungul unuia dintre principalele itinerarii turistice venețiene, există o bijuterie arhitecturală caracterizată printr-un stil care se plasează între Renaștere (pentru utilizarea unor elemente precum capi...
	Fig. 1.2.3. Scara din Palatul Contarini Del Bovolo, Veneția (Italia)
	1.2.3  Epoca Modernă (secolele XVI-XVIII)
	 folosirea formelor de expresie ale antichității (coloane, pilaștri, capiteluri)  ținându-se seamă de simetrie și ordine.
	 îmbinarea elementelor antice cu tradițiile stilului medieval, în care predomină liniile verticale combinate cu ogivele gotice la care se adaugă ornamente și arabescuri (în Spania).
	Stilul renascentist a adus interioarelor spiritul libertății, progres cultural, ce marchează trecerea de la întuneric la lumină, apariției supraomului, un om liber, deschis tuturor experiențelor vieții.  Noul stil în interior este unul izbit...
	Designul scărilor a fost dezvoltat la cel mai înalt nivel de originalitate și solemnitate. Un exemplu veridic este scara din Casteul Hartenfels, care este unul dintre magnificele palate domnești ale Renașterii timpurii, păstrate până în zilel...
	Fig. 1.2.4.  Scara dublă în spirală din castelul Hartenfels (Germania)
	Un alt exemplu al scării renascentiste se află în Villa Farnese, care este moșia renascentistă fortificată a cardinalului Alessandro Farnese din orașul Caprarola, în Lazio, și e unul dintre cele mai mari proiecte de construcție ale Renașterii...
	Pereții turnului scării lui Vignola sunt pictați cu elemente rupestre, grotești, iar finalizarea boltită a turnului este separată din punct de vedere vizual de pereți printr-o cornișă, ceea ce îl transformă într-o cupolă clasică. Vignola a avut ...
	Fig. 1.2.5. Scara Regia, din Villa Farnese, lângă Roma (Italia)
	Castelul neobișnuit din Chambord este unul dintre celebrele palate ale Loarei, considerat un monument arhitectural de excepție din perioada Renașterii franceze a secolului XVI. Un turn special este atașat de fațada interioară a castelului, î...
	O astfel de fantezie arhitecturală neobișnuită a creat un fel de labirint de joc în spiritul noilor întreprinderi laice, care au diferențiat semnificativ această scară de altele. Spre deosebire de exemple de arhitectură gotică, care au dat scă...
	Fig. 1.2.6. Scara spirală a Castelului Chambord (Franța)
	Indiferent de domeniul în care se regăsește, stilul baroc se caracterizează prin utilizarea exagerată a mișcării, a clarității și a bogăției folosirii detaliilor. Toate aceste elemente sunt folosite de către artiștii genului baroc pentru a produce mom...
	O lucrare reprezentativă în acest sens este clădirea Casei Oamenilor de Știință din Lviv, care este o clădire barocă ce a apărut la sfârșitul secolului XIX. Înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, ea adăpostea un cazinou, iar ...
	Clădirea a fost construită în perioada 1897-1898 conform proiectului arhitecților vieni renumiți Hermann Gelmer și Ferdinand Fellner, autori ai proiectului Observatorului de la Viena, a operelor de operă Odessa și Cernăuți, noua clădire a hotel...
	Fig. 1.2.7  Scara din lemn neo-barocă din Casa oamenilor de știință din Lviv (Ucraina)
	O altă scară renumită din perioada barocă se află  în Abația  Melk, care este o abație istorică situată pe un deal stâncos cu vederea spre valea Wachau a Dunării a benedictinilor din Austria, unul dintre cele mai faimoase locuri istoric...
	Fresca de tavan îi înfățișează pe băieții care se joacă cu vulturii, care indică vulturul imperial cu cap dublu. Acest lucru mărturisește nu numai natura seculară a aripii imperiale, ci și rolul politic jucat de mănăstire în sistemul de stat ...
	Fig. 1.2.8. Scara imperială din Abația Melk (Austria)
	Muzeul Ermitaj este un muzeu de artă fină și decorativă, înființat în anul 1852 și situat în centrul orașului Sankt Petersburg, Rusia, pe malul Nevei, în Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg și este astăzi al doilea cel mai mare muzeu de artă...
	Distrusă de incendiul din 1837, scara a fost reînviată de V.P. Stasov, care, la restaurarea acestei jumătăți a palatului, a reușit să păstreze planul de bază al arhitectului Rastrelli. Cu toate acestea, în loc de coloane din marmură artificială roz, l...
	Fig. 1.2.9 Scara regală barocă din Muzeul Ermitaj, Sankt Petersburg (Rusia)
	Opéra Garnier  este un teatru din Paris, unul de la cele mai cunoscute și semnificative teatre de operă și balet din lume. Clădirea este considerată reperul arhitecturii eclectice în stilul Boz ar sau neobaroc și datează din 1864,  la ordinul ...
	Fig.1.2.10. Scara principală a teatrului de operă Garnier, Paris (Franța)
	Orașul Bruhl a câștigat faimă mondială datorită complexului de palat și peisaj situat în el, care include un parc și două palate, dintre care unul, Augustusburg, este considerat o capodoperă de neegalat, care combină arhitectura barocă cu eleme...
	Scara mare nu a fost doar centrul compozițional al întregului ansamblu interior, dar, de asemenea, a efectuat o încărcătură mare sensul în programul alegorical și simbolic al decorului palatului, și a fost, de asemenea ceremonială. Scara August...
	Mulți contemporanii consideră scara Augustusburg una dintre cele mai magnifice și uimitoare, referindu-se la ea ca la o scară cu adevărat fabuloasă, încântătoare, reală "princiară".
	Fig.1.2.11. Scara Mare a reședinței Augustusburg (Germania)
	Altă scară reprezentativă a stilului rococo se află în Palatul Biscari, care este un palat privat cu sediul în Catania, Sicilia. Cunoscut ca o bijuterie din zonă, în interior sunt niște piese frumoase de arhitectură și camere împodobite cu dec...
	Fig.1.2.12. Scară din Palatul Biscari, Sicilia (Italia)
	Palatul de la Versailles, situat în orașul cu același nume lângă Paris, a devenit reședința ultimilor regi francezi. Construită în 1623, este unansamblu arhitectural, care a devenit un fel de întruchipare a ideii de absolutism. Arta de la Ve...
	Conform tradiției secolului al XVII-lea, arcadele holului Scările ambasadorilor care conduc din curtea regală au fost închise doar prin gratii realizate de Nicolas Delobel (descoperite recent, au fost reinstalate în locul lor istoric). Primul...
	Fig.1.2.13. Scară din Palatul de la Versailles, Versailles (Franța)
	O altă scară clasicistă remarcabilă se află în Teatrul Bolșoi „Teatrul Mare”, a fost înființat în anul 1776 se află în Moscova. Este unul dintre cele mai importante teatre de prestigiu internațional din Rusia, unde se dau spectacole de operă ...
	Fig.1.2.14. Scară din Teatru Mare, Moscova (Rusia)
	Art Nouveau este un stil internațional de artă, arhitectură și arte aplicate, în special artele decorative. De origine franco-belgiană  a fost cel mai popular între anii 1893 și 1910 și se mai numește stil Modern.
	O primă abordare a scării în stil Art-Nouveau este prezentă în Conacul Tassel (Hôtel Tassel), care a fost casa savantului și profesorului Emile Tassel din Bruxelles, construită de arhitectul belgian Victor Horta în perioada 1893-1894. Este co...
	Fig.1.2.15. Scara din Conacul Tassel ( în prezent Hôtel Tassel), Bruxelles (Belgia)
	Între 1894 și 1898,  Victor Horta a construit pentru Armand Solvay, fiul celebrului magnat industrial Ernest Solvay, cel mai prestigios dintre hotelurile Art Nouveau din Bruxelles. Horta a primit un buget nelimitat și a creat un interior ...
	Fig. 1.2.16. Scara din Hotel Solvay, Bruxelles (Belgia)
	O scară deosebită în stil Art Nouveau timpuriu, proiectată de celebrul F.O. Shekhtel în 1900-1903 se află în Casa-Muzeul A.M. Gorkii. Casa a fost construită prin ordinul antreprenorului S.P. Ryabushinsky, iar arhitectul s-a gândit prin toate, ...
	Fig.1.2.17. Scara din fostul conac al lui Ryabushinsky (casa-muzeu a lui Gorky) Moscova (Rusia)
	O avalanșă de Art Nouveau se găsește și în clădirea modernistă târzie Casa Sayrach, din Barcelona, construită în 1918 de arhitectul și scriitorul catalan Manuel Sayrach, când aproape niciun arhitect nu a funcționat astfel. Opera sa de arhite...
	Arhitectul Manuel Sayrach a îmbrățișat ideea unei „arte totale”, emisă de Richard Wanger: diversele manifestări de artă se pot combina pentru a crea o operă unică - idee care a fost unul dintre pilonii modernismului catalan ca rod al spiritului...
	Fig. 1.2.18. Scara din Casa Sayrach, Barcelona (Spania)
	Postmodernismul,  din latina post - „după” și franceză modernă - „cel mai nou”, „modern”; este denumirea combinată a tendințelor artistice apărute în anii 1960 opus modernismului și pretinzând înlocuirea lui. În anii 1960-1980 este noua tendință ...
	Ricardo Bofill este cel mai cunoscut arhitect al postmodernismului. Walden 7 este o clădire de apartamente proiectată de echipa lui Ricardo Bofill și situată în orașul Sant Just Desvern, aproape de Barcelona, în Catalonia, Spania. A fost con...
	Fig. 1.3.1.  Complexul de scări din clădirea Walden 7, Barcelona (Spania)
	O altă construcție marcantă în care predomină ideea scărilor comunitare este complexul rezidențial La Muralla Roja (tradus din spaniolă drept „Zidul Roșu”) a fost construit în 1973 în orașul Calpe. Luminos în sensul literal al cuvântului: ext...
	Fig. 1.3.2.  Scările din complexul rezidențial „ Zidul Roșu”, Calpe (Spania)
	Stilul de înaltă tehnologie își are originea în anii ’70, în adâncul modernismului târziu.Tehnologia înaltă se caracterizează prin:
	 Linii drepte;
	 Utilizarea materialelor de înaltă tehnologie: sticlă, oțel, oțel inoxidabil (oțel inoxidabil);
	 Vopsesc suprafețe metalice în culoare argintie (culoare oțel inoxidabil)
	Proiectul pentru UFA Cinema Center este rezultatul conceptului de design urban definit de arhitectul  Coop Himmelb(l)au  drept o secvență spațială dinamică, cu tangente și diagonale. Construit în 1996  în  Dresden, Germania, conceptul de ...
	Fig. 1.3.3.  Scările din UFA Cinema Center, Dresden (Germania)
	Musée des Confluences este un centru de știință și muzeu de antropologie, care a fost deschis la 20 decembrie 2014 în cartierul 2 din Lyon, (Rhône), Franța. Designul arhitectonic deconstructivist, care seamănă cu un nor plutitor de cristal din o...
	Fig.1.3.4.  Muzeul Fuziunilor Musée des Confluences  Lyon, (France)
	Jockey Club Innovation Tower este o clădire a Universității Politehnice din Hong Kong, ce a fost construită  în. A fost proiectat de renumita doamnă arhitect Zaha Hadid. În acest epicentru modern, în cazul în care designul și tehnologia se ames...
	Fig. 1.3.5. Scările din Turnul inovației, clădire a Universității Politehnice din Hong Kong
	Vorbind despre stilul ei, Zaha Hadid a remarcat că a simțit greutatea clădirilor tradiționale. Monoliticitatea și „geometria” aspectului lor au provocat protestul ei, de aceea în lucrările sale, a încercat să creeze linii curgătoare naturale re...
	Fig. 1.3.6. Scările ornamentate ale Centrului Rosenthal pentru Arte Contemporane din Ohio, (SUA)
	CONCLUZIE CAPITOLUL 1
	La început, scările erau mai susceptibile de utilizare practică. Antichitatea pașilor este ușor de urmărit de-a lungul piramidelor antice. Treptele au fost făcute atât de abil, cu o precizie atât de mare și ușurință, încât unii cercetători chiar s...
	Dar omul modern s-a dovedit a fi mult mai practic și a început să folosească pașii pentru scopul propus - doar pentru comoditate, uneori - pentru solemnitate. Scările par să-și schimbe forma odată cu schimbarea epocilor arhitecturale, reflectând...
	Acum scara nu poate fi numită simbol al luxului, dar, în același timp, nu îndeplinește doar anumite funcții. Ei bine, acasă, scara ar trebui să se încadreze perfect în interior. Alegerea scărilor este uriașă în acest moment. Acestea pot fi de mod...
	CAPITOLUL II.   CLASIFICAREA SCĂRILOR ÎN ÎNCĂPERI INTERIOARE CONTEMPORANE
	2.1. Elemente și tipuri generale ale unei scări
	Urcatul sau coboratul scarilor reprezinta gesturi instinctive, la care nici nu ne mai gandim atunci cand avem nevoie sa trecem de la un nivel la altul. Fie ele intr-o cladire, fie intr-un spatiu de circulatie publica, acestea asigura circulatia ...
	Legenda:
	1. Casa scarii – peretii care inchid spatiul scarii, daca este cazul.
	2. Rampa scarii – element constructiv inclinat, cu sau fara trepte, care face legatura intre plansee sau intre planseu si podest.
	3.  Podest – element orizontal, care permite intoarcerea rampelor unei scari sau, in cazul rampelor foarte lungi, permite stationarea persoanelor.
	4. Parapet, balustrada – element de protectie a persoanelor, care evita riscul de cadere in gol a persoanelor care folosesc scara.
	5. Mana curenta – element decorativ si de protectie aflat la partea superioara a unei balustrade sau a unui parapet, cu rol de sprijin pentru cei care circula pe scara.
	6. Treapta – element orizontal care permite circulatia pe scara.
	7. Contratreapta – element vertical care face legatura intre doua trepte.
	8.  Ochiul scarii – spatiul cuprins intre doua rampe, spre interior.
	9. Vang – grinda laterala sau centrala care permite sustinerea treptelor. Exista cazuri de scari rezolvate cu o grinda de vang sau cu doua.
	2.1.1 Rampa scarii
	Modul de realizare al scarilor depinde de mai multe elemente: locul in care sunt amplasate acestea (la interior sau la exterior), dimensiunea spatiului unde vor trebui amplasate si tipul de constructie pe care il deservesc (rezidential, comercial sau ...
	Pante uzuale pentru rampa scarii
	Relatia dintre lungimea treptei (l) si inaltimea contratreptei (h)
	Pante pentru rampe si scari
	Pante pentru rampe si scari - Pante pentru rampe si scari
	Rampele si scarile cu panta redusa sunt folosite in general la exterior, pentru accesul in cladiri, sau la interior, unde este necesar accesul persoanelor cu handicap locomotor. Legislatia europeana prevede existenta rampelor de acces pentru toate tip...
	Rampe si scari cu panta redusa
	Rampa cu inclinatie de 8
	Rampa cu inclinatie de 11
	Scari cu panta uzuala
	Scarile uzuale incep de la o inclinatie de aproximativ 20 de grade si pot ajunge pina la max. 45 de grade, cu amendametul ca inclinatia optima pentru scari, indiferent de domeniul de utilizare si de materialul din care este realizata, este de aproxima...
	Scara cu inclinatie de 20
	Scara cu inclinatie de 29
	Scara cu inclinatie de 32
	Scara cu inclinatie de 37
	Scara cu inclinatie de 40
	Scara cu inclinatie de 45
	Scari cu panta abruptă
	Scarile abrupte au in mod uzual o inclinatie de aproximativ 60 – 65 de grade (sau o pot depasi) si sunt de obicei folosite pentru acces in spatii tehnice sau in spatii industriale. Se pot folosi, de asemenea, si in domeniul rezidential, pentru scari d...
	Scara cu inclinatie de 65
	Scara cu inclinatie de 81
	Scarile cu conformatii speciale – scari cu trepte balansate in diferite variante (scari in spirala) se folosesc in general in spatii rezidentiale sau spatii comerciale mici, in care nu se poate folosi o scara uzuala. Aceste tipuri de scari nu sunt rec...
	Latimea rampelor
	Este un factor foarte important, de care trebuie sa se tina seama pentru a permite circulatia pe rampa scarilor fara a se ajunge la inghesuiala. Latimea rampei reprezinta spatiul de circulatie intre perete si balustrada sau cel dintre doua balustrade....
	Latimi minime recomandate pentru rampe
	Latimea podestelor trebuie sa fie cel putin egala cu latimea celei mai late rampe cu care se intersecteaza si trebuie evitata deschiderea usilor in spatiul podestului, pentru a nu impiedica circulatia.
	Înaltimea libera reprezinta inaltimea dintre suprafata finita a scarii si suprafata finita a intradosului rampei sau a planseului de deasupra. In general, pentru a nu exista probleme in circulatie, se considera inaltimea minima acceptata de 2,10 ...
	2.1.2 Balustrade și mîini curente
	In functie de latimea rampei si de tipul de constructie unde sunt amplasate acestea, se recomanda ca balustradele si mainile curente sa se amplaseze astfel:
	 La scarile cu latimea mai mica de 1,20 m – se prevede balustrada cu mana curenta catre gol. In cazul cladirilor in care exista persoane cu dizabilitati de mers se va prevedea o mana curenta si la perete.
	 La scari cu latimea intre 1,20 m – 2,50 m – se prevede balustrada catre gol si mana curenta la perete.
	 La scari cu latimea mai mare de 2,50 m – se vor prevedea balustrade catre gol, mana curenta la perete si o balustrada intermediara la max. 2,50 m.
	Latimi de rampe
	Balustrada sau parapetul
	Este un element constructiv cu rol de protectie (previne caderea in gol a persoanelor care circula pe scari ori podestele intermediare sau de sosire/plecare). O inaltime de siguranta a balustradei este cuprinsa intre 80 de cm si 1,10 m, in functie de ...
	Mîna curenta
	Este un element constructiv care se foloseste la partea superioara a parapetului sau balustradei ori se pozitioneaza pe peretele ce delimiteaza scara. Ea are rol de sprijin pentru cei care urca sau coboara. Pentru a inlesni sprijinul, forma si materia...
	Maini curente
	2.1.3. .Treptele
	Constituie suprafatele orizontale care permit urcarea (deplasarea pe verticala de-a lungul scarii). „Treapta” este un termen generic, dar din punct de vedere arhitectural e vorba despre o unitate, formata din treapta si contratreapta. Dimensiunea aces...
	Numarul maxim de trepte ale unei rampe (intre doua podeste) se poate calcula astfel:
	 maxim 18 trepte pentru cladiri industriale
	 maxim 16 trepte pentru cladiri civile
	Muchia treptei poate fi alcatuita in diverse moduri: cu contratreapta dreapta, cu ciubuc, cu contratreapta inclinata sau fara contratreapta
	Muchia treptei
	Trepte cu contratrepte drepte
	Trepte cu ciubuc
	Trepte cu contratrepte inclinate
	Scara fara contratrepte
	Ca forma, muchia poate fi: vie, tesita, rotunjita sau profilata.
	Formele muchiilor treptei
	Trepte cu muchie vie
	Trepte cu muchie tesita
	Trepte cu muchie rotunjita
	Trepte cu muchie profilata
	Scari cu trepte portante
	Sunt scari realizate fara vanguri sau rampe prefabricate, in care treptele sunt incastrate in peretii laterali sau numai intr-un perete, treapta fiind capabila sa suporte incarcarile din circulatia realizata pe scara. In mod uzual, se realizeaza dintr...
	Treptele pot fi realizate din beton armat, metal, lemn, sticla. Se folosesc mai ales la scari pentru cladiri rezidentiale sau comerciale (showroom-uri, magazine mici), acestea fiind scari cu design deosebit. Nu sunt recomandate la cladiri cu mari aglo...
	Scari cu trepte portante
	2.2. Tipuri de scări în încăperi interioare
	Scara dintr-o casă modernă nu este doar o componentă practică și funcțională, ci și o componentă decorativă care poate decora chiar și interiorul cu aspect mai obișnuit. Când construiți o casă, reparați un apartament pe mai multe niveluri sau proiecta...
	2.2.1 După destinație
	1. Principale (de bază)
	Este vorba despre scările publice destinate utilizării publice. Și dacă este necesar - evacuarea oamenilor. O versiune comună a clădirilor pe care le putem întâlni absolut peste tot - în orice magazin, centru de birouri, clădire rezidențială.
	2.  Secundare (auxiliare)
	La rândul lor, acestea sunt împărțite în trei categorii:
	 De serviciu (aceste proiecte sunt prevăzute pentru a intra în diverse camere de utilitate de altă natură - acestea pot fi subsoluri sau mansarde);
	 De urgență (proiectate în scopuri de salvare, care sunt necesare în caz de urgență);
	 De acoperiș  (instalate pe acoperișuri închiși, iar scopul lor principal este de a deservi acoperișurile clădirilor și a altor elemente: coșuri de fum, antene de televiziune, aparate de aer condiționat, conducte de ventilație, ferestre etc.).
	În mod convențional, scările de acoperiș sunt împărțite în situații de urgență, mansardă (montate în interior), fațadă (îndeplinește funcția de ridicare pe acoperiș de la sol sau balcon) și acoperișuri (montate direct pe pârtii).
	3. De  Intrare  (din față)
	Scările servesc pentru a intra în clădire. Pot fi executate sub orice formă, realizate din orice materiale. Dar cel mai adesea este o piatră naturală sau omologul său artificial. Numărul și lățimea treptelor, prezența balustradelor și a unei rampe - d...
	4. Scări interioare de apartament (utilizate pentru comunicarea între etajele aceluiași apartament sau o clădire individuală joasă)
	5. De grădinărit.  Acestea îndeplinesc nu numai o funcție practică, oferind ascensiune / coborâre, dar și decorative. Scări similare se găsesc în două tipuri:
	 Principale sunt montate la ușile din față sau pe aleile principale. Realizate cu fete de flori, sculpturi, lămpi și alte elemente decorative;
	 De potecă - lățimea este de până la 2,5 metri, așezată de-a lungul cărărilor.
	Pentru a asigura siguranța, scările situate pe stradă, adică în aer liber, sunt căptușite cu material dur, aceeași piatră. În acest caz, chiar și cu ploi abundente, se va efectua o prindere fiabilă a tălpii pantofului cu suprafața pasului.
	6. Scări mobile (scări rulante).
	Aceasta este o mașină de transport care servește pentru ridicarea oamenilor de la un nivel la altul. Dacă înălțimea de ridicare este de până la 6 metri, atunci unghiul de înclinare se face la 30-35 de grade pe orizontală. Dacă peste 6 metri - doar 30 ...
	 De podea - folosit în clădiri, stații de metrou;
	 Tunel - sunt instalate la stațiile de metrou cu apariție profundă. Principalul exemplu este stația Arsenalnaya a metroului din Kiev. Adâncimea sa este de aproximativ 105 metri.
	2.2.2 După locație
	1. Interioare
	Sunt amplasate în interiorul casei, pe aterizare, motiv pentru care sunt convenabile în funcționare - acum nu este nevoie să ieșiți afară când urcați între etaje. Scara nu este afectată de evenimente climatice, cum ar fi vântul, ploaia, zăpada, grindina.
	2. Exterioare
	Un element interesant în exteriorul clădirii. Sunt confecționate din materiale rezistente și rezistente (metal, piatră, beton), deoarece aceste scări trebuie să fie rezistente la fenomene atmosferice distructive. Există două tipuri:
	 tip închis în aer liber (amenajat sub un baldachin care protejează oamenii de precipitații și vreme rea);
	 tip deschis în aer liber
	3. In-house. În prezent, apartamentele cu mai multe niveluri sunt populare, în care diferite niveluri sunt interconectate folosind scările.
	2.2.3.  În funcție de materialele din care sunt construite
	1. Lemn
	Un material popular caracterizat prin ușurință, ușurință de prelucrare și decorare, precum și multe alte calități tehnice și operaționale excelente. La crearea scărilor din lemn participă cel mai des aceste tipuri de lemn: zada, stejar, fag, pin, fras...
	2. Metal
	Material rezistent, practic, estetic și rezistent la uzură. În funcție de preferințele clientului, scările metalice pot fi realizate din oțel inoxidabil negru sau periat / lustruit. De asemenea, în unele cazuri, se găsește aluminiu.
	Produse forjate - forjarea manuală va transforma metalul grosier și neobișnuit într-o adevărată operă de artă.
	3. Beton și beton armat
	Acesta este un material accesibil și răspândit, care este renumit pentru calitățile sale impecabile. Scările din beton vor dura cât mai mult.
	4. Piatră (naturală / artificială)
	În construcția și placarea scărilor de piatră se folosesc diferite tipuri de pietre: travertin, onix, marmură, granit, aglomerat de cuarț și multe altele. Toate sunt unice și speciale prin caracteristicile lor tehnice. Piatra din interior este luxoas...
	5. Caramida.
	Cunoscut material de construcție, care este utilizat în mod activ și în domeniul construcției de scări. Pe piață, cărămida este prezentată într-o gamă largă de opțiuni.
	6. Sticla.
	Scările din sticlă sunt o combinație excelentă de lejeritate, aerisire, eleganță și exclusivitate. Sticla poate fi prezentată în diferite tipuri, culori, texturi, cu aplicarea tuturor tipurilor de desene și modele. Pentru fabricarea unor astfel de scă...
	7. Materiale minerale.
	Aceasta include o varietate de plăci, plăci de porțelan și multe altele. Gama de selecție este cu adevărat largă. (gresie porțelanată, țiglă etc.)
	8. Din plastic
	9. De frânghie ( pentru salvarea oamenilor, cel mai des utilizate la elicoptere)
	10. Scări combinate (scări în construcția cărora au fost utilizate combinații de materiale diverse: metal-sticlă; lemn-metal; metal-piatră etc.)
	Utilizarea acestui sau acel material depinde de scopul funcțional al scărilor, precum și de condițiile de funcționare a acestuia, precum și de imaginația arhitectului și de dorințele clientului însuși.
	2.2.4.În funcție de formă
	Din punct de vedere al formei rampelor
	Se pot intalni scari cu rampe drepte, cu rampe curbe sau cu trepte balansate. Forma este aleasa nu numai in functie de spatiul disponibil (pe care scarile trebuie sa-l deserveasca oferind utilitate maxima, cu minim de material), ci si de efectul estet...
	Scara cu o rampa dreapta
	Scara cu rampa rotunda
	Scara cu trepte balansate
	Rampa dreapta cu trepte balansate
	Scara cu doua rampe, cu podest intermedia
	Scara cu doua rampe la 90 de grade, cu podest intermediar
	Scara balansata cu doua rampe
	Scara cu trei rampe, cu impartirea fluxurilor
	Scara cu trei rampe la 90 grade, cu impartirea fluxurilor
	Scara cu o rampa curba si una dreapta
	Scara cu rampe la 180 de grade, cu podest intermediar
	Scara cu patru rampe
	Scara monumentala
	2.2.5.După modul de construcție
	E. Prin elementele principale de rulment
	1. Cu strigher pentru vang
	2. Pe arcuri
	3. Pe rafturi - treptele sunt interconectate de distanțiere speciale - șuruburi, care împreună cu treptele și balustrada formează o structură de susținere
	4. Cablu agățat- fără arc, pașii și ridicatoarele sunt atașate direct de perete
	5. Cantilever - o parte a treptelor este fixată pe perete, iar cealaltă este liberă
	F. Prin prezența (absența) unui ascendent
	2. Deschis (fără ridicare)
	3. închis (cu rider)
	4. semi-închis (cu semi-riser acoperind parțial lumenul)
	2.2.6. Mărimi standarde a unei scări
	Relatia dintre lungimea treptei (l) si inaltimea contratreptei (h) conduce la ceea ce se numeste panta rampei. Jacques-Francois Blondel (1705 – 1774) a introdus in cartea sa „Curs de Arhitectura” o ecuatie cu doua necunoscute, care permite proiectarea...
	2h + l = 62 – 64
	Unde cifrele 62 si 64 reprezinta intervalul optim (dat in centimetri) in care se poate incadra rezultatul adunarii 2h + l. De exemplu, daca avem o lungime l = 28 cm pe care vrem s-o obtinem, putem calcula inaltimea optima a scarii astfel:
	Inaltimea minima optima:
	2h + 28 = 62
	2h = 62 - 28 = 34
	h = 34:2 = 17
	Inaltimea maxima optima:
	2h + 28 = 64
	2h = 64 - 28 = 36
	h = 36:2 = 18
	Înălțimea ideala a contratreptei pentru o treapta de 28 cm lungime va fi asadar, cuprinsa intre 17 si 18 cm. Formula este cunoscuta si azi ca „formula lui Blondel”. De-a lungul timpului insa, din experienta acumulata, s-au dezvoltat si alte rapoarte s...
	De exemplu, pentru scari care se desfasoara pe o inaltime foarte mare sau foarte mica se recomanda:
	3h + l = 80 – 85
	Pentru scari situate in incinte, cu utilizatori copii mici (gradinite, scoli):
	2h + l = 58 – 60
	CONCLUZIE CAPITOLUL 2
	clădirilor
	Confortul și siguranța persoanelor care folosesc o clădire rezidențială sau publică depinde în mare măsură de comoditatea conexiunilor dintre încăperi. Aceste conexiuni pot fi la același nivel - acestea sunt comunicații orizontale (coridoare,...
	În Republica Moldova se consideră un loc vizitat  centrul comercial Shopping MallDova, care deasemenea dispune un bloc întreg de scări rulante, care face legătura dintre etaje. Scara rulantă este iluminată, avînd balustradă de sticlă, iar pa...
	Se știe despre scările rulante strânse instalate sub apă. Puteți să mergeți pe ea în Taiwan în timpul unei vizite la parcul oceanic. În timpul acestei "călătorii", vizitatorii au ocazia să admită stingrays, rechini și alți locuitori neobișnuiți a...
	Recmonadarea scării rulante:
	 Scările rulante au o lățime de bandă mai mare decât ascensoarele și funicularele.
	 Scările rulante sunt vehicule de transport continuu: pasagerul nu trebuie să aștepte sosirea vehiculului (cabinei).
	 În caz de avarie, scară rulantă poate fi folosită ca o scară obișnuită și poate urca sau coborî - în timp ce în caz de avarie a echipamentului elevatorului, trebuie să așteptați până la repararea acesteia.
	Deficiențele scării rulante:
	 De regulă, scările rulante sunt mai scumpe decât ascensoarele și telecabinele.
	 În comparație cu ascensorul, scară rulantă necesită mai mult spațiu pentru instalare.
	 Spre deosebire de ascensor, scară rulantă nu poate fi utilizată de pasageri într-un scaun cu rotile fără ajutor din afară, este dificil să mutați pasagerii cu căruțe, biciclete și alte mărfuri dimensionale.
	 Spre deosebire de lift, atunci când se deplasează în clădire pe mai multe etaje simultan, pasagerul trebuie să efectueze un transfer pe fiecare etaj intermediar.
	 Spre deosebire de un ascensor, o scară rulantă nu poate atinge viteza mare necesară pentru mișcările verticale în clădirile cu mai multe etaje.
	3.1.2 Amenajarea scărilor interioare în clădiri de locuit
	În casele din suburbii, la sol se  oferă o cameră specială pentru așteptarea și relaxarea oaspeților. Sala este o cameră mare adiacentă holului. Creșterea vizuală a volumului ei este ușor de obținut prin instalarea unei scări albe în interior. Variant...
	Pentru apartamente spațioase, se optează pentru o scară masivă care se decorează cu balustrade. Designul holului va corespunde tipului selectat. Merită să se ia în considerație și iluminatul, prin achiziționarea unui candelabru central, instalarea uno...
	Scara din living
	Un astfel de element  în living este capabil să lege modul de sistematizare a încăperii. Adesea scara  plasată în camera de zi își schimbă imediat caracterul și scopul. O scară din lemn va deveni un accent luminos dacă îi dați o formă interesantă. Dac...
	Scara din living are următoarele avantaje:
	 Salvează metri pătrați, spațiul de sub clădire este utilizat pentru o varietate de scopuri.
	 Element decorativ.
	 Este convenabil să aduci dulapuri, canapele, aparate la etajul doi.
	 Asigură unirea logică a spațiului.
	În sufragerie este așezat într-un colț sau de-a lungul peretelui. O scară acționează ca o despărțire, împărțind camera în secțiuni. În spațiul de dedesubt este amplasat echipament, picturi, creează zone de recreere. Cumpărați o versiune finită de lemn...
	O mică scară în spirală este potrivită într-un  hol mic de la intrare. Variațiile cu balustradele din sticlă sau metal sunt populare. Dacă doriți să o introduceți pe hol, alegeți vizualizarea de marș. Sub trepte, este preferabil să fie echipat un sist...
	3.2.1.1. Clădiri de locuit cu apartamente
	 Recomandarea soluțiilor  de construcție a scărilor în dependență de parapetul lor
	1. Scări fără balustrade
	Începem revizuirea noastră cu cea mai minimalistă opțiune - aceasta este o scară înălțată fără bariere. De obicei, o astfel de scară este fie o parte din construcția casei, adică atunci când construiesc o casă, meșterii lasă piese metalice încorporate...
	În fotografia de mai jos, scara nu mai este înălțată, iar șemineul joacă parțial rolul gardului.
	2. Cabluri și șipci
	Dacă ți-a plăcut foarte mult prima opțiune, dar nu este potrivită din cauza nesiguranței sale, atunci există o soluție alternativă - un gard sub formă de cabluri sau șipci de metal sau lemn. Acestea vă permit să faceți opțiuni moderne foarte in...
	3. Metal
	Parapeturi metalice sunt una dintre cele mai accesibile opțiuni și oferă oportunități excelente în ceea ce privește designul.
	4. Lemnul
	Lemnul este cel mai popular material pentru decorarea scărilor și confecționarea balustradelor; se potrivește aproape în orice interior. Dar, printre opțiunile gata pregătite, se poate găsi foarte rar cele interesante, mai des acestea sunt elem...
	5. Sticla
	Anterior, balustradele din sticlă erau instalate mai ales în birouri, dar acum se încadrează perfect în interioarele moderne. Astfel de scări arată ușoare, pentru că nu înghesuie spațiul cu detalii inutile. Lumina trece liniștit prin balustrada ...
	6. Materiale combinate
	Nu este necesar să se aleagă doar un material pentru parapet. Se poate combina funcțiile și estetica diferitor materiale. De exemplu, pentru a face o balustradă cât mai convenabilă posibil, așezând o balustradă suplimentară la o înălțime de 90 cm...
	Sau materiale combinate de lemn și metal
	7.  Beton
	Cofrajul amovibil, în care este turnată soluția, vă permite să întruchipați aproape orice idei și să creați forme destul de complexe. Acest lucru este valabil mai ales dacă doriți să faceți scări sau balustrade sculptate. Și apoi puteți lustrui s...
	2.Un loc pentru depozitarea alimentelor
	Imediat ideea depozitării stocurilor de alimente sub scări pare nereușită. Dar acest loc este perfect pentru depozitarea stocurilor care de obicei iernează în pivniță. Există mai multe motive în favoarea acestei alegeri: sub scări, nu puteți i...
	3. Mini oficiu cu bibliotecă

	 Recomandări  privind tehnica securității în clădirile de locuit
	Daca vorbim despre cladirile de birouri sau despre cele interioare, rolul se poate extinde la posibilitatea evacuarilor in caz de incendiu, dar si la aceea de a putea transporta anumite bunuri. Scara, element de design interior Aspectul scarii inte...
	Accesorii pentru trepte, scari
	Pentru finisarea treptelor si a scarilor in general exista mai multe tipuri de profile, plinte si elemente decorative. Printre cele mai importante sunt profilele de cant, care permit finisarea muchiei treptei, conferind rezistenta in timp, dar ...
	Profilele antiderapante pot fi achizitionate separat, sunt fabricate din cauciuc si se pot monta pe orice tip de treapta, in cazul in care nu au fost prevazute din constructie, sau in locuri speciale prevazute prin fabricatie.
	Pentru finisarea scarilor cu conformatie uzuala exista profile de plinta special create sau se pot folosi plintele obisnuite pentru pardoseli, cu amendamentul ca in cazul scarilor cu un profil complex trebuie sa se acorde o grija deosebita la imbinari.
	Profilele decorative, in cazul scarilor, se refera la finisarea contratreptei sau a laturii vizibile. In mod uzual se realizeaza din ipsos si se lipesc pe pozitie odata cu celelalte finisaje. Ca variante de finisare exista si profile din polistiren ex...
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