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ROBERTO IOSUPESCU

Nemetschek în lucr`ri de restaurare b`ile municipale Johannisbad
Situate in ora[ul Zwickau, în Saxonia (Germania), b`ile Johannisbad au necesitat o
restaurare complet` p`strându-se stilul Art Nouveau al anilor s`i de glorie. Compania
„Rabe und Parner" - care s-a ocupat de aceasta - a apelat la toat` capacitatea programelor
Nemetschek pentru a duce la bun sfâr[it acest proiect, utilizând pentru dot`ri cele mai noi
tehnologii, dar p`strând atmosfera unic` a acelor vremuri.

Sarcina de a acorda unui singur mare
contractor conducerea unui întreg proiect
este, în ultima vreme, des adoptat` în
Germania. Adoptând o abordare unitar`
în ce prive[te planificarea, proiectarea [i
implementarea stadiilor de construc]ie sau
remodelare a unei cl`diri, arhitec]ii [i
inginerii pot oferi o solu]ie integrat`,
dispunând de un serviciu interdisciplinar
necesar ducerii la bun sfâr[it a unui
proiect. Un astfel de proiect integrat a
fost [i restaurarea b`ilor municipale ale
ora[ului Zwickau din Germania,
construc]ie apar]inând stilului Art
Nouveau. Pentru acest ambi]ios proiect
„Rabe und Parner" s-a folosit programele
Nemetschek, la analiz` situa]iei existente,
proiectarea [i alegerea solu]iei arhitectur`, construc]ii, instala]ii diverse , evaluarea [i urm`rirea lucr`rilor de
restaurare.

Art Nouveau

B`i istorice pot fi întâlnite in multe ora[e
ale Europei, dar cele aflate în centrul
ora[ului saxon Zwickau reprezint` o
bijuterie arhitectural` cum nu întâlne[ti
prea des. Supravie]uind aproape un secol,
trecând peste ea cele dou` r`zboaie
mondiale, cl`direa ce ad`postea b`ile
publice Johannisbad, ridicat` în 1903 în
stilul Art Nouveau, avea nevoie de
repara]ii. În 1977, autorit`]ile din
Zwickau au îns`rcinat compania „Rabe

und Partner" cu renovarea b`ilor
Johannisbad. În pofida curentului de
opinie ce circula în ora[ de a crea un
centru modern de recreere, arhitec]ii [i
inginerii companiei au ales s` remodeleze
cl`direa, p`strând cât mai mult din stilul
istoric original, p`strând parfumul
vremurilor în care a fost creat`. Astfel, sa hot`rât s` se p`streze intact stilul
arhitectonic, apelându-se îns` la dot`ri de
ultim` genera]ie pentru bazin, sistemele
de aerisire, facilit`]i etc. Un vizitator ce
intr` azi în b`ile Johannisbad observ`
imediat atmosfera special`, [armul
cl`dirii.
Chiar de la începutul fazei de proiectare,
toate activit`]ile de desenare/proiectare,
pornind cu construc]ia planurilor,
realizarea proiectelor de peisagistica,
realizarea proiectelor de inginerie [i pân`
la proiectarea facilit`]ilor (instala]iile de
aer condi]ionat, sanitare [i electrice etc.)
au fost realizate utilizând programele
Nemetschek. Posibilitatea de a lucra peste
dou`zeci de arhitec]i [i ingineri simultan
pe acela[i proiect, capacitatea
programului de a asigura o leg`tur`
permanent` între to]i utilizatorii a fost de
un real folos în desf`[urarea activit`]ii.
Proiectarea s-a realizat utilizând
programele Allplan pentru arhitectur` [i
Allplot pentru partea de inginerie. S-a
mai apelat de asemenea la serviciile

programului Allright pentru evaluarea
costurilor.

Premise istorice

Înaintea începerii restaur`rii b`ilor
Johannisbad, "Rabe und Partner" au
consultat numeroase proiecte de
restaurare [i conservare a vechilor cl`diri.
Cunoscut ca un consultant
interdisciplinar, compania [i-a asumat
r`spunderea întregului proiect, de la
concep]ie la execu]ie. Proiectul de
restaurare a început cu o examinare atent`
a tuturor detaliilor arhitecturale [i de
construc]ie ale întregului ansamblu.
Foarte multe detalii prelevate în aceast`
faz` au influen]at hot`râtor desf`[urarea
ac]iunilor ulterioare de restaurare.
Încadrat` ca o construc]ie istoric`, la
restaurare a fost impus` condi]ia de
p`strare a stilului, a aspectului original al
ansamblului.
Înainte ca lucr`rile de restaurare s`
înceap`, s-au f`cut relevee ale
construc]iei actuale, instruc]iunile fiind s`
se p`streze cât mai mult din structura
original` a construc]iei. Atât planurile
originale cât [i analiz` realizat` în
vederea restaur`rii au servit pentru luarea
deciziei finale privind planurile de
restaurare. Un alt obiectiv al restaur`rii a
fost s` se refac` [i zonele actualmente
neutilizate [i dotarea acestora cu facilit`]i
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Etapele realiz`rii noii piscine cu nivel variabil

A r`mâne fidel proiectului original a fost
un deziderat important pentru "Rabe und
Partner" în restaurarea b`ilor
Johannisbad. Spa]iul original al bazinului,
la fel ca [i alte spa]ii adiacente, au fost
par]ial în folosin]` pân` în 1991. Înaintea
începerii restaur`rii, toate componentele
instala]iilor au fost demontate [i
conservate cu grij`. În paralel cu
detalierea planurilor de restaurare - altfel,
foarte mari consumatoare de timp - pe
vechea structur` s-a turnat un nou bazin,
din beton armat, pentru piscin`. S-a
prev`zut pentru aceasta posibilitatea
modific`rii adâncimii bazinului, în cinci
trepte, de la zero la 1.80 m. Foarte dificil`

a fost opera]ia de compensare a diferen]ei
de nivel de 8 cm în direc]ie longitudinal`
[i 6 cm în direc]ie transversal` datorate
supor]ilor de granit existen]i [i formei
bazinului ce are dou` puncte fixe ce nu au
putut fi modificate ca pozi]ie. Alte
probleme ap`rute la restaurare au fost
legate de s`n`tatea precar` a galeriilor ce
au trebuit consolidate în conformitate cu
noile sarcini ce trebuiau suportate de
greut`]ile suplimentare ale sc`rilor [i
balustradelor impuse de noile standarde
în vigoare, ca [i alinierea construc]iei la
normele actuale de protec]ie împotriva
focului.
Mul]i dintre pere]ii interiori ai piscinei au
fost complet reconstrui]i dup` ce s-a
constatat starea lor avansat` de degradare
ce nu mai asigura sus]inerea structuri.
Mai mult, peste 40 de detalii arhitecturale
au fost copiate în vederea restaur`rii.
Pl`ci vechi de mozaic albe [i verzi de
m`rimi [i forme variate au fost copiate [i
înlocuite în piscina principal`, în unele
zone doar una-dou`, în altele pân` la
4800 de piese. Speciali[tii de la "Rabe
und Partner" au fost [i ei pl`cut surprin[i
de cât de mult i-au ajutat programele
Nemetschek în ducerea la bun sfâr[it a
acestei laborioase ac]iuni. To]i pere]ii de
ceramic` [i podeaua au fost recondi]iona]i
înlocuindu-se piesele deteriorate, cu unele
special realizate, dându-de mare aten]iei
p`str`rii culorilor originale. Mult` munc`
s-a consumat [i la recondi]ionarea

Detaliu de acoperi[

Fântâna din piscin`

moderne. Consecven]i acestor idei,
subsolul a fost reproiectat ca spa]iu de
tratament [i recuperare fizic`. Spa]iile în
prezent neutilizate ale nivelului de
deasupra au fost dotate cu facilit`]i
moderne, specificându-se ca pere]ii
existen]i, cupolele, deschiderile [i
corni[ele s` fie conservate [i integrate în
noua structur` a designului interior.
Camera du[urilor [i toaletele au fost
ulterior mutate în zona camerelor noi,
separat de zona bazinelor. Ambientul
zonei de saun` a fost în cea mai mare
parte p`strat, completat cu o zon` de bar
integrat în zona arcadelor, realizându-se
un acces la o piscin` exterioar` cu ap`
rece.

Acurate]e

arhitecturii interioare, cu prec`dere la
frunzele aurite ce str`juiau principala
galerie.
Toate vestiarele din lemn au fost
restaurate cu acurate]e [i mutate la parter
într-o zon` separat` de vestiare. Zona de
la etaj destinat` vestiarelor a fost
transformat` într-un bistro cu 50 de
locuri.
Tavanul din grinzi de lemn a fost complet
[i cu mare aten]ie reconstruit conform
planurilor originale [i a fost aliniat la
normele actuale de prevenire a
incendiilor.
Restaurarea exteriorului a fost la fel de
laborioas` ca [i lucr`rile din interior. Mai
mult de 30 de desene - mozaicuri - au fost
ref`cute, unele cu pân` la 15.000 de
piese.
Au fost create c`r`mizi speciale pentru
recondi]ionarea acoperi[ului, sm`l]uite [i
rezistente la foc pentru zona co[urilor.
Peste 47 de tipuri diferite de ferestre au
fost înlocuite cu ferestre izolate, duble,
având grij` s` se potriveasc` designului [i
culorilor originale.

Inova]ii tehnice

Dorindu-se dotarea b`ilor Johannisbad cu
echipamente moderne, de ultim`
genera]ie, dar p`strându-se înf`]i[area
original`, echipa de restauratori a avut
mult de furc` cu îndeplinirea ambelor
deziderate. O aten]ie special` a fost
Detaliu de interior
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Vedere de interior - construc]ia original`

acordat` zonelor foarte vizibile, pentru
crearea [i implementarea numeroaselor
detalii arhitecturale, multe din ele fiind
realizate manual.
Întreaga echip` a alocat o parte
considerabil` a timpului destinat acestui
proiect pentru g`sirea celor mai bune
solu]ii privind instala]iile de aer
condi]ionat [i de iluminat ce aveau s`
serveasc` scopurilor complexe cerute de
aceast` cl`dire. Universitatea din
Zwickau a c`utat solu]ii realizând o
simulare foarte precis` a realit`]ii, atât
pentru instala]iile de aer condi]ionat, cât
[i pentru sistemul de iluminare. [i aici,
programele Nemetschek [i-au spus din
nou cuvântul, oferind facilit`]i deosebite
de modelare a construc]iei [i
echipamentelor. U[urin]a în utilizare
combinat` cu puterea de calcul deosebit`
oferit` de programe a f`cut posibil`
alegerea celei mai bune solu]ii din
mul]imea celor încercate.
Astfel, pentru ventila]ie [i condi]ionare a
aerului s-au stabilit cinci sisteme
independente, cel mai mare având o
capacitate de 17.000 mc/h. Pentru partea
de înc`lzire, s-a ales pentru toalete [i
vestiare - în completarea sistemului clasic
existent pentru etajul întâi al piscinei [i
bistro - un sistem de înc`lzire prin podea.
Toate sistemele sunt cu recuperare de
c`ldur`.
Pentru a realiza atât o ambian]` pl`cut`,
cât [i buna desf`[urare a activit`]ilor
curente, au fost alese patru sisteme
diferite de iluminare, ac]ionând diferit
func]ie de perioada din zi. S-a prev`zut
chiar [i organizarea unor expozi]ii sau a
altor manifest`ri în interiorul cl`dirii
b`ilor. Sistemul original de iluminare a
fost discret completat cu sisteme
moderne. Sistemul de circulare al apei a
fost împ`r]it în trei circuite distincte,
pentru un debit de 280mc/h. Primenirea,
filtrarea, tratarea utilizând solu]ie de
hipoclorit au fost [i ele incluse în
sistemele de circulare ale apei. Solu]ia de
hipoclorit este realizat` local, prin
electroliz`. Un sistem centralizat, asistat
de un calculator, controleaz` toate
sistemele tehnice, din camera de control a
b`ilor.
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Sistemul de pl`]i este bazat pe smartcarduri, astfel c`, la intrare [i în interiorul
b`ilor, vizitatorii nu au nevoie s` utilizeze
monetar.
Pe 5 mai 2000, dificila lucrarea era gata,
fiind predat` autorit`]ilor din Zwickau.
Facilit`]ile moderne de tratament [i
petrecere a timpului liber, combinate cu
valoarea istoric` a b`ilor Johannisbad au
f`cut din acestea un punt de atrac]ie
deosebit de c`utat. Dispunând de o piscin`
cu ce permite varierea nivelului apei de la
1.80m la zero, ea este destinat` nu doar
înot`torilor [i tratamentelor, ci chiar
desf`[ur`rii concertelor.
Combinarea discret` a stilului vechi de o
sut` de ani cu elemente de confort, face
din b`ile Johannisbad un loc pl`cut [i
confortabil, un loc pe care nu doar uri[tii
ci [i localnicii îl caut`.

Despre "Rabe und Partner"
Vedere de interior - model 3D
Modelul b`ilor Johannisbad realizat cu Nemetschek

Compania "Rabe und Partner" a fost
înfiin]at` în 1992 de Cristoph Rabe [i face
parte din consor]iul „Rabe Engineering
Cente" din Lichtenstein, Germania. Înc`
de la înfiin]are, compania a utilizat
solu]iile Nemetschek datorit` facilit`]ilor,
a u[urin]ei în înv`]are [i utilizare [i
datorit` faptului c`, prin utilizarea lor,
aveau la îndemân` o solu]ie complet`, de
la analiz`, la proiectare [i încheind cu
gestiunea construc]iilor proiectate.
Ac]ionând ca o companie de consultan]`
multidisciplinar`, "Rabe und Partner" are
peste 70 de angaja]i ce formeaz` o echip`
de o eficien]` deosebit`. Peste 250 de
proiecte au fost implementate de la
înfiin]area sa, lucr`ri constând în
proiectarea de edificii noi, dar [i proiecte
de restaurare de centre istorice [i de
remodelare pentru centre comerciale sau
reziden]iale.
În 1998, compania [i-a deschis noi
birouri, propunându-[i s` adauge la gama
de servicii oferite înc` 15 noi domenii.
Nemetschek România: str. Iancu Capitanu
nr. 27, sector 2, Bucure[ti, tel: (01) 253.25.80, fax: (01) - 253.25.81,
www.nemetschek.ro, e-mail: nemro@fx.ro

