ed!torial
Banii publici
Ai noºtri sau ai… LOR?
Multe „tâmpenii“ sãvârºite cu nonºalanþã de cãtre noua clasã politicã instauratã dupã celebrul 1989 ne-au fost date
sã le trãim, isprãvi care pe zi ce trece ne
înfioarã de ceea ce viitorul ne poate
oferi graþie aceloraºi… personalitãþi,
VIP-uri ºi alte specii care s-au instalat,
prin ºmecherii ºi fraude, la destinele
acestei þãri. Caracterizarea nu mi se
pare deloc durã, fie ºi pentru faptul cã
dacã este sã menþionãm numai o
parte dintre ele, ni se face, pe drept
cuvânt, pãrul mãciucã. Mãciucã numai
bunã de folosit pentru tãbãcirea dermelor celor care nu au mamã, nu au
tatã, atunci când interesul lor privat
primeazã în dauna celui general. Cum
este posibil ca, dupã 20 de ani, unii sã
huzureascã în desfrâu, sfidând fãrã
niciun pic de ruºine cetãþenii care, prin
muncã, le asigurã veniturile cu care
se laudã cã le-au obþinut datoritã calitãþilor lor manageriale?
Cã este o hoþie pe faþã ºi nu o consecinþã a… managementului, ne-o
spune un lucru clar ca lumina zilei ºi
anume cã nu se poate accepta actuala
situaþie materialã a celor douã mari categorii de oameni extrapolaþi pe baza
averilor de care dispun fiecare în parte.
Cum au ajuns unii, ca prin minune,
nababi, iar alþii sunt clienþii de bazã ai
sãrãciei, inaniþiei ºi ai dispariþiei premature din viaþã?
Aceastã departajare a avut loc, în
primul rând, prin acapararea, prin toate
ingineriile, a fondurilor publice ºi,
bineînþeles, prin „bunãvoinþa“ familiilor
ºi clanurilor care s-au perindat ºi se
perindã la cârma þãrii, comunitãþi
înfrãþite în jaful la drumul mare.

Menþionând drumul nu înseamnã cã
este vorba de construirea, refacerea
sau modernizarea cãilor rutiere sau
feroviare.
Paradoxal, fondurile respective intrã
în buzunarele unora ºi aceloraºi beneficiari din þarã ºi de peste graniþã fãrã a
exista un control, cât de mic, asupra
rezultatelor obþinute. Principalele investiþii cu care se laudã guvernaþii (ºi nu
numai ei) în toate ocaziile pe care singuri ºi le provoacã sunt doar iluzii.
Mai este nevoie sã vorbim despre
Autostrada Transilvania? Despre celelalte promise în acest an electoral?
Nu putem spune decât cã fiinþeazã
ºi funcþioneazã binecunoscutul „scopul
scuzã mijloacele“, atâta timp cât firmele
desemnate sã execute asemenea
lucrãri (în special una se zice… americanã) nu fac altceva decât sã cearã
bani (ºi guvernanþii se întrec în a le
satisface toate capriciile) dar ele nu
reuºesc în ruptul capului sã ne dea în
folosinþã un kilometru de autostradã.
Nemaivorbind cã ºi ceea ca au lucrat
pânã acum este expus degradãrii.
Nouã ºi dumneavoastrã cred cã ne
este lehamite de cât s-a scris despre
aceastã minune cu care ne-au blagoslovit politicienii noºtri, care nu scapã
nici un moment sã ne ureze „sã trãiþi
bine“.
Cã totul este un spectacol ieftin, ne-o
aratã, în continuare, ºi alte feluri în care
se cheltuiesc banii publici.
În capitalã, de exemplu, principalele
artere de circulaþie au fost, pur ºi simplu, inundate de covoare ºi ghivece
enorme de flori sau de fântâni arteziene. Nu ar fi nimic rãu în asta, dacã
pânã la acest act estetic s-ar fi rezolvat
alte prioritãþi: aducþiunea de apã pe
destule strãzi, modernizarea canalizãrii
care la câteva picãturi de apã nu face
faþã debitelor, repararea ºi vopsirea atâtor ºi atâtor blocuri care sunt în paraginã

ºi care urâþesc „Micul Paris“, realizarea
numeroaselor parcãri promise deþinãtorilor de autoturisme, ca sã enumerãm
doar câteva dintre ele.
Spuneam în titlul acestui editorial
dacã banii publici sunt ai noºtri sau ai…
LOR. Sunt ai noºtri, dar cheltuiþi de EI,
dupã cum „vrea muºchii LOR“. ªi ei ºtie
de ce, pentru cã din afacerea cu florile,
artezienele ºi înierbãrile foarte multe
buzunare sunt umplute cu euroi.
Este încã un exemplu cã nu de ani
de studii ºi experienþã ai nevoie pentru
a chibzui soarta unor fonduri cu o destinaþie logicã ºi necesarã în aceastã
etapã pe care o traverseazã þara. Este
suficient sã ai tupeu politic în a dispune
unilateral soarta unor bani, fie ºi pentru
aºa-zisa distracþie a tineretului, bani în
spatele cãrora se evidenþiazã, în primul
rând, susþinerea mascatã a campaniilor
electorale pentru anumite persoane,
campanii care parcã nu au, în sfârºit…
un sfârºit.
Se pare cã bugetul þãrii este un sac
fãrã fund. Împrumuturile externe ºi
interne îl alimenteazã neîncetat, dar ne
împovãreazã în aceeaºi mãsurã. Practicile actuale nu pot fi curmate desigur
decât printr-o operaþie „chirurgicalã“.
Cine se încumetã sã o facã?
Ciprian ENACHE
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ARACO

Evaluarea mãsurilor anticrizã
Evaluarea mãsurilor ºi a efectelor acestora în primele 6 luni ale anului 2009, precum ºi soluþiile
care vor trebui adoptate în semestrul al doilea ºi proiectul unui pact de stabilitate socialã sunt temele
discutate la întâlnirea dintre preºedinþii confederaþiilor patronale reprezentative la nivel naþional ºi
conducerea guvernului.
La început, au fost prezentate urgenþele, pe termen
scurt, ale guvernului.
 Promovarea neimpozitãrii profitului reinvestit,
condiþionat de acceptul UE;
 Majorarea deficitului prin investiþii majore în
infrastructurã;
 Extinderea programului „Prima Casã“ în agriculturã;
 Amânarea executãrii silite a firmelor;
 TVA returnabil, din 08.07.2009, în max. 45 de
zile, în funcþie de vechime;
 Raþionalizarea cheltuielilor publice;
 Banii pentru infrastructurã din trim. IV, alocaþi în
trim. III la investiþii;
 Absorbþia fondurilor comunitare;
 Nemodificarea, în acest an, a cotei unice ºi a
TVA-ului.
Din intervenþiile preºedinþilor de patronat s-au
reþinut cele mai urgente mãsuri care trebuie luate
pentru a se diminua efectele actualei crize:
 Crearea unui mecanism de colaborare direct
între mediul patronal ºi guvern, printr-un om de legãturã asumat de pãrþi;
 Evitarea falimentãrii firmelor ºi intervenþia statului în acþionariat în contul datoriilor;
 Neimpozitarea profitului reinvestit;
 Reducerea evaziunii fiscale;
 Consolidarea statutului CES ºi mutarea sa
într-un sediu corespunzãtor;
 Temperarea „poterei fiscale“, care a atacat marii
contribuabili;
 Echilibrarea raporturilor dintre stat ºi privat, în
ceea ce priveºte obligaþiile ºi penalitãþile de platã.
6

În acest context, solicitãrile preºedintelui ARACO,
Laurenþiu PLOSCEANU au fost urmãtoarele:
 Modificarea urgentã ºi corelarea legislaþiei
privind achiziþiile publice cu procedurile comunitare;
 Extinderea programului „Prima Casã“, cu accent
pe susþinerea construcþiilor noi!;
 Extinderea valoricã a programului de reabilitare
termicã ºi subvenþionarea de cãtre stat a dobânzilor
pentru creditele contracte de autoritãþile locale ºi asociaþiile de proprietari;
 Convenirea modificãrilor la Codul fiscal, cu
accent pe plata TVA la încasare ºi transformarea GBE
în scrisori de garanþie bancarã;
 Convenirea unei strategii a lucrãrilor de infrastructurã în România, sens în care ARACO a angajat
remiterea cãtre Guvern a unei propuneri în maxim
douã sãptãmâni.
S-a stabilit, totodatã, cã propunerile patronale vor
fi luate în evaluare de cãtre ministerele de profil.
S-a convenit, de asemenea, cã astfel de întâlniri
trebuie sã aibã loc o datã la 2 luni.
În cadrul întâlnirii, ministrul de finanþe a precizat cã
plata TVA se va face cu asistenþa unui soft specializat,
care va încerca reducerea evaziunii fiscale, TVA fiind
o problemã tehnicã, dar care trebuie rezolvatã. De
asemenea, ministrul s-a angajat cã va analiza problema
tratamentului simetric al obligaþiilor ºi cã va elimina
abuzurile la controale.
Ministrul muncii a precizat cã CES-ul trebuie optimizat, cã pactul social trebuie negociat pânã în
toamnã ºi cã vor trebui actualizate Legea patronatelor
ºi cea a sindicatelor. 
 Revista Construcþiilor  august 2009

Obiective în proiectarea construcþiilor
PRÃBUªIREA PROGRESIVÃ
prof. dr. ing. Carmen BUCUR – Universitatea Tehnicã de Construcþii, Bucureºti
Rãzvan Alexandru CAPRÃ, Aihan Geandan IBRAM – Studenþi
Necesitatea introducerii termenului de „prãbuºire progresivã“ ºi preocupãri privind prevenirea ei sunt
obiective relativ recente în proiectarea construcþiilor. Prãbuºirea progresivã este un eveniment rar. Pentru
a se produce, este nevoie de o încãrcare iniþialã anormalã, care sã constituie cauza ºi de o structurã cãreia
sã îi lipseascã robusteþea, flexibilitatea (ductilitatea) ºi continuitatea.
Prãbuºirea progresivã apare
atunci când o cedare localã ºi
minorã iniþial, produsã de un eveniment oarecare, duce la cedarea în
lanþ ºi a altor componente structurale. Cedarea poate sã se propage
pe o porþiune de construcþie sau
poate sã conducã la prãbuºirea
întregii construcþii.
Cercetarea privind prãbuºirea
progresivã dateazã de la începutul
anilor 1970, s-a intensificat începând
cu atentatele de la Alfred P. Murrah
Federal Building în Oklahoma
City din 1995 ºi a devenit permanentã, odatã cu evenimentele din
11 septembrie 2001. Cu toate eforturile depuse, pânã în prezent nu s-a
consolidat un set general acceptat
de termeni, proceduri ºi reguli.
O definiþie universal recunoscutã
în mediile inginereºti nu existã, încã.
Aceasta se datoreazã, în mare parte,
numeroaselor cauze ºi mai ales
combinaþiilor acestora, care duc la
o prãbuºire progresivã. Totuºi, de-a
lungul timpului, noþiunea de „prãbuºire
progresivã“ ºi noþiuni legate de ea
au primit o serie de definiþii:
 NBC (National Building Code)
of Canada, [8] – 1975: Prãbuºirea
progresivã este fenomenul prin care,
în urma propagãrii unei cedãri locale
iniþiale din element în element,
10

rezultã cedarea întregii construcþii
sau a unei pãrþi disproporþionat de
mari faþã de cedarea iniþialã;


NBC of Canada – 1990: Integri-

tatea structuralã este abilitatea structurii de absorbþie a cedãrilor locale
fãrã propagarea largã a acestora;


ASCE 7-05 (American Society

of Civil Engineers), [9]: Colaps progresiv – dezvoltarea, de la un element la altul, a unei cedãri locale
provenite de la un eveniment iniþial,
având ca rezultat, eventual, colapsul
întregii structuri sau a unei pãrþi disproporþionate a acesteia;


În lucrãrile profesorului Starossek:

Prãbuºirea progresivã se caracterizeazã printr-o disproporþie accentuatã între evenimentul declanºator
ºi prãbuºirea de amploare rezultatã
[4,5].
Investigãrile ºi descrierile cedãrilor
pot reprezenta o bazã importantã
pentru cercetare.
Evenimentul cel mai citat în
literatura de specialitate este explozia din acumulare de gaze în
clãdirea Ronan Point din Londra
în anul 1968 (fig. 1 - a, b, c). Modul
particular în care s-a desfãºurat
cedarea a reprezentat un început,
aceasta fiind consideratã primul eveniment de tip „prãbuºire progresivã“.

Ronan Point a fost un cartier de
blocuri din Londra. A fost construit
între anii 1966-1968. Construcþia la
care ne referim avea 22 de etaje ºi
parcaj subteran. Structura de rezistenþã era formatã din pereþi ºi
planºee prefabricate din beton
armat. Tipul structurii de rezistenþã
utilizat a fost ales pentru rapiditatea
execuþiei. În esenþã, structura a fost
asemãnãtoare unei „case din cãrþi
de joc“, fãrã a avea posibilitatea de a
redistribui eforturile în eventualitatea
unei cedãri locale.
În dimineaþa zilei de 16 mai 1968
explozia produsã de o acumulare de
gaze a spulberat peretele exterior al
unui apartament de la etajul 18.
Pierderea peretelui de rezistenþã a
dus, în primã fazã, la colapsul progresiv al etajelor superioare, de la
19 la 22. În a doua fazã, din cauza
încãrcãrilor dinamice provocate de
cãderea elementelor de perete ºi de
planºeu de la etajele superioare, a
fost antrenatã ºi prãbuºirea colþului
sud-estic al construcþiei, de la
nivelele 17 pânã la parter.
Comisia guvernamentalã care a
investigat evenimentul a stabilit cã
explozia a fost de micã intensitate
(persoanei care a declanºat explozia nu i-a fost afectat auzul).
Cedarea parþialã a clãdirii Ronan
 Revista Construcþiilor  august 2009

a

b

c
Foto 1: Clãdirea Ronan Point, Londra.
Cedare în lanþ
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Point a fost atribuitã lipsei de integritate structuralã; sistemul structural
nu a permis dezvoltarea de cãi alternative de redistribuire a eforturilor
rezultate în urma cedãrii într-un mod
brusc a unui perete de rezistenþã.
Cedarea Podului Tacoma, Statele
Unite este poate cea mai cunoscutã
(foto 2 - a, b, c). Pe 7 noiembrie 1940,
podul suspendat, nou construit,
Tacoma Narrows din Statul Washington, S.U.A. a fost distrus de o
rafalã de vânt cu viteza de 19 m/s.
Prãbuºirea structurii a avut loc
dupã o perioadã de 70 de minute de
miºcãri oscilatorii puternice ale
suprastructurii, timp în care secþiunile transversale situate la sferturile
deschiderii principale au suferit rãsuciri cu amplitudini de circa ±350.
Miºcãrile de rãsucire care au distrus podul Tacoma Narrows nu au
mai fost înregistrate pe scurta
perioadã de viaþã a podului, dar au
fost înregistrate oscilaþii verticale ale
tablierului chiar sub acþiunea vântului slab, încã de la inaugurarea
acestuia, pe 1 iulie 1940. Ondulãrile
verticale au fost privite de localnici
cu simpatie ºi podul ºi-a cãpãtat
repede porecla de Gertie Galopantul.
Pentru specialiºti, însã, aceste
miºcãri au prezentat un interes
deosebit care a dus la urmãrirea
îndeaproape a comportãrii podului.
Proiectarea podurilor suspendate la
începutul secolului XX se baza pe
tabliere cu rigiditate redusã, neglijând lecþiile primite prin cedarea
aerodinamicã a podurilor suspendate de la jumãtatea secolului XIX.
Fotografia din figura 2a aratã
sãgeata din deschiderea de est
dupã cedare. Cu deschiderea
centralã distrusã, greutatea deschiderilor laterale nu mai este contrabalansatã. Sãgeata deschiderii de est
a ajuns la 13,70 m.

a

b

c
Foto 2: Podul Tacoma,
Statele Unite

Acum se cunoaºte necesitatea
studiului de ansamblu privind rãspunsul dinamic propriu la încovoiere
ºi torsiune, care pune în evidenþã
„coeficientul flater“.
Centrul de calcul – Bucureºti la
cutremurul din 1977. Clãdirea proiectatã ºi realizatã în anii 1967-1968
era alcãtuitã din trei corpuri, unul
central, rigid ºi douã laterale, mai
flexibile [7]. Între cele trei corpuri
erau prevãzute rosturi de dilatare
dar ºi o serie de legãturi constructive, din bare de oþel-beton.

continuare în pagina 12 
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a

antrenat ºi prãbuºirea etajului 2;
apoi a cedat ºi parterul. Diferenþa de
rigiditãþi dintre cele douã corpuri
laterale, mai flexibile ºi cel central,
mai rigid, a dezavantajat corpul central ºi le-a avantajat pe cele laterale.
Patinoarul din Durham, New
Hampshire era acoperit ºi neîncãlzit.
Structura de rezistenþã era alcãtuitã
din 9 cadre transversale metalice.
Acoperiºul era un platelaj metalic.
Nu existau pereþi longitudinali ºi
nici închideri transversale la capete.
În sens longitudinal, în 3 traverse,
existau tiranþi încruciºaþi. Pe sub
gheaþã, în sens transversal, fiecare
cadru era prevãzut cu un tirant (foto 4).

b
Foto 3: Centrul de calcul, Bucureºti [7]

La cutremur s-a prãbuºit corpul
central. Avea parter ºi douã etaje, iar
sistemul structural era format din stâlpi
ºi planºee casetate (foto 3 - a, b).
Expertiza tehnicã ce a urmat
evenimentului a constatat cã: (i)
dimensionarea ºi armarea au fost
calculate corect; (ii) toþi stâlpii au
avut coeficientul de siguranþã cerut
de norme; (iii) ceea ce nu s-a
respectat a fost îndesirea etrierilor
sub ºi deasupra grinzilor; (iv) Verificarea betonului a condus la concluzia cã în operã s-a pus cel cerut
în proiect. O primã concluzie a fost
cã prãbuºirea nu s-a datorat unor
greºeli de proiectare.
Atât autorul lucrãrii [7] cât ºi
autorii lucrãrii [8] considerã cã
prãbuºirea clãdirii a fost un proces
ce s-a desfãºurat în etape succesive
astfel: primele fisuri apãrute au fost
cele înclinate în stâlpi; apoi
deplasãrile etajelor au fãcut ca,
probabil, stâlpii de la etajul 1 sã
cedeze; prãbuºirea etajului 1 a

a

Dupã o furtunã de zãpadã abundentã din 1996 întregul acoperiº s-a
prãbuºit. Avaria a pornit de la
prinderea tirantului transversal al
unuia din cadrele metalice. Apoi, din
cauza rigiditãþii longitudinale scãzute
ºi a supraîncãrcãrii cu zãpadã,
cadrele au cedat unele dupã altele.
Cedarea patinoarului Jackson
Lauding este interesantã pentru
structurile de tip construcþii civile
deoarece propagarea ei a avut loc
pe direcþia orizontalã, altfel decât la
majoritatea structurilor, la care
propagarea se desfãºoarã pe
direcþia verticalã. Aceasta atrage
atenþia asupra necesitãþii ancorãrii
pe orizontalã pentru a suporta
supraîncãrcãri extraordinare pe
aceastã direcþie.
De remarcat cã o structurã identicã, existentã în Cehia, a suferit
absolut acelaºi tip de prãbuºire [3]
(foto 5). Pe data de 11.02.2006
presa a anunþat cã Secþia Criminalisticã a Poliþiei a investigat cedarea
unui stadion sportiv din oraºul
Humpolec, Boemia.

b

a

c

b

Foto 4: Prãbuºirea patinoarului
Jackson Lauding din Durham, New Hampshire

Foto 5: Prãbuºirea stadionului
din Humpolec, Boemia [3]
continuare în pagina 14 
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Cauza cedãrii a fost greutatea
zãpezii îngrãmãdite pe acoperiºul
structurii (acoperiº în douã ape). În
perioada respectivã, în Cehia, au
avut loc mai multe cazuri de clãdiri
care au cedat sub greutatea zãpezii.
Ca urmare a acestor accidente,

Fig. 6: Prãbuºire progresivã

a

b

c
Foto 7: World Trade Center,
New York
14

chiar stadionul din Humpolec fusese
expertizat ºi clasificat ca sigur de un
inginer structurist.
Fãrã îndoialã, cel mai spectaculos este evenimentul de la 11 septembrie 2001, când douã avioane au
izbit cele douã turnuri de la World
Trade Center. Acest eveniment unic
a dus la cea mai mare expunere
publicã a posibilei fragilitãþi intrinseci
a structurilor, atunci când sunt supuse la încãrcãri extreme. Alte 10 clãdiri
de dimensiuni mari au suferit prãbuºiri totale sau parþiale.
Turnurile erau proiectate sã
reziste unei încãrcãri de tipul
impactului cu avioanele. Pânã la
urmã, însã, au cedat din cauza
încãrcãrii adiþionale a zonei inferioare sau din cauza slãbirilor create
de foc.
În încheierea Raportului Agenþiei
Federale de Management al Situaþiilor de Urgenþã cu privire la prãbuºirea turnurilor, se face un apel
cãtre comunitatea de ingineri, propunând sã se realizeze studii pentru
a stabili „dacã existã construcþii fezabile ºi caracteristici ale construcþiilor care ar permite clãdirilor
stoparea sau limitarea prãbuºirii,
dupã ce ea a început“ [11].
Aºa cum se observã în schiþa din
figura 6, dupã cedarea stâlpilor,
planºeele se deplaseazã într-o
prãbuºire din etaj în etaj aproape pe
verticalã. Se poate presupune cã
dacã ar fi existat zone orizontale cu
rol de separare a secþiunilor care se
prãbuºesc, prãbuºirea totalã ar fi
fost opritã.
Turnul de Nord lovit la ora 8 ºi 46
minute în dreptul etajelor 94-98, s-a
prãbuºit dupã 103 minute [6]; Turnul
de Sud lovit la ora 9 ºi 3 minute în
dreptul etajelor 78-84 s-a prãbuºit
dupã 56 de minute (foto 7b).
Evenimentele din Statele Unite
au arãtat, încã o datã, necesitatea
concentrãrii cercetãrilor ºi pe probleme de prãbuºire progresivã.
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Se pregãteºte un dezastru?
ing. Mihail-Bogdan DABIJA – SC CONSPROIECT SA
Dupã marele cutremur din noiembrie 1940, profesorul A. Beleº a
analizat mai multe clãdiri înalte din Bucureºti, atrãgând atenþia proprietarilor asupra pericolului în care se aflau clãdirile respective ºi
recomandându-le sã ia mãsuri pentru punerea lor în siguranþã.
Demers zadarnic! Proprietarii (acum s-ar chema „dezvoltatori“ sau
„promotori“?) l-au refuzat, motivele fiind, probabil, aceleaºi din totdeauna – banii necesari a fi cheltuiþi pentru reparaþiile impuse de specialiºti. Atunci profesorul Beleº a avut o exprimare rãmasã celebrã:
„Prin atitudinea acelor proprietari, se pregãteºte un dezastru mai
mare decât cel din noiembrie 1940“.
Aceastã profeþie s-a împlinit, în
martie 1977, când aproape toate
clãdirile menþionate de profesorul
Beleº în studiul respectiv s-au
prãbuºit, cu multe victime omeneºti
ºi pagube materiale, capitala
României bãtând un trist record la
„clãdiri înalte prãbuºite în urma unui
seism“.
În prezent asistãm la zbatere ºi
dezbatere continuã pe tema consolidãrii clãdirilor în pericol, evidenþiate în diferite moduri: „risc seismic I“,
„bulinã roºie“, catalogãri ce au la
bazã atât acte normative tehnice
(Normativul P100-92 cu completãrile
din 1996) cât ºi administrative
(Ordonanþe ale Guvernului).
Încercãrile, destul de timide, de a
stabili gradul de asigurare a clãdirilor
(în special a blocurilor de locuinþe)
precum ºi executarea unor consolidãri nu pot sã dea un sentiment
de siguranþã, în eventualitatea unui
eveniment seismic de amploarea/
intensitatea celui din 1977.
În judeþul Prahova, dupã o
perioadã în care s-au întocmit mai
multe expertize tehnice la blocuri de
locuinþe ºi clãdiri administrative, s-a
intrat într-o stare de amorþealã
(uitare?) profund pãguboasã ºi de
neînþeles, dacã þinem seama de
zonele cu grad mare de risc seismic
în care se aflã situate localitãþile
unuia dintre cele mai populate judeþe
ale þãrii.
Consolidãrile fãcute sau începute
le numeri pe degetele de la o mânã!!
Existã blocuri în municipiile Ploieºti
ºi Câmpina pe care le ºtiu atât specialiºtii cât ºi locatarii cât de precar
le este gradul de asigurare seismicã
dar... din lipsa banilor – pentru consolidare cât ºi pentru crearea unor
locuinþe „tampon“ – se stã cu „sabia
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lui Damocles“ (citeºte avarierea
gravã a blocului respectiv) deasupra
capetelor!
Statul a promis ºi promite mereu
un ajutor pentru cei ce vor sã-ºi
punã în siguranþã clãdirea. Acest
ajutor este necesar, dar nu suficient.
Aºa cum am menþionat mai sus,
nu ajunge sã ai banii pentru o consolidare. O mare problemã este:
ce facem cu locatarii pe timpul
execuþiei?
Sã se consolideze cu locatarii pe
loc s-a dovedit a fi o mare utopie, iar
ca sã-i muþi în altã locaþie, pe
perioada execuþiei, ar fi... o mare
tragedie, mai ales dacã þinem seama
cã, în multe cazuri, vorbim de persoane în vârstã, bolnave, cu fel de
fel de temeri.
Un aspect îngrijorãtor a fost pus
în evidenþã de colegii care s-au ocupat de expertizele tehnice ºi
proiectele de execuþie ale consolidãrilor. Astfel, în cadrul releveelor
ºi inspecþiilor asupra structurilor de
rezistenþã s-au constatat modificãri
ale acestora în unele apartamente,
modificãri fãcute fãrã a avea la bazã
vreo documentaþie tehnicã!
Pereþii interiori demolaþi pentru o
altã uºã sau „arcadã“ (foarte la modã
acum între bucãtãrie ºi camera de
zi), goluri în parapetele ferestrelor
pentru ieºiri pe balcoane, închideri
de goluri de uºi, spargeri de buiandrugi sau spaleþi. Dacã la parter sau
etajul l sunt spaþii cu alte destinaþii
atunci intervenþiile „creatoare“ (de
profit) sunt de anvergurã ºi suficient
de periculoase.
Nici vorbã sã fie de acord vreunul
din autori/proprietari sã renunþe la
„opera“ lor ºi sã se revinã la situaþia
iniþialã! De cele mai multe ori se
solicitã gãsirea unei soluþii care sã

„prezerve“ situaþia gãsitã, fãrã a se
lua în consideraþie cã apartamentul
respectiv nu e undeva izolat, pe un
câmp gol, ci face parte dintr-un
ansamblu proiectat pentru anumiþi
parametri.
De ani de zile se tot vorbeºte de
constituirea/reconstituirea Cãrþilor
Tehnice ale Construcþiilor, documente care ar trebui sã evidenþieze
ºi toate modificãrile aduse clãdirii
dar, ca de obicei, fãrã niciun rezultat
concret.
Cu pãrere de rãu trebuie sã constat cã acest voluntarism a apãrut
dupã 1989, cu largul concurs al
autoritãþilor (de când se tot vorbeºte
de disoluþia acestora?). Pãrerea de
rãu se referã la faptul cã înainte ca
„vântul sau tornada de libertate“ de
dupã 1989 sã zguduie întreaga societate româneascã, în construcþii era
mult mai multã ordine ºi disciplinã.
Spunând aceasta, rog a nu fi considerat un „nostalgic“. Ordinea ºi disciplina trebuie sã se manifeste
permanent, atât în proiectare ºi execuþie cât ºi în exploatare.
Modestul meu semnal de alarmã
are ca suport cele constatate în
ultimii douãzeci de ani ºi dacã mai
þin seama ºi de ce se întâmplã pe
ºantiere (în special calitatea, pe care
nu mi-am propus sã o analizez aici)
– atunci întrebarea din titlu mi se
pare evidentã: Se pregãteºte un
dezastru?
Ar trebui sã-i stea în putere
breslei noastre sã se batã pentru
mai multã ordine în proiectare, execuþie sau urmãrire dar, din pãcate,...
„breasla”, din punct de vedere
juridic... nu existã. Dar asta este o
altã poveste... 
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Construcþia staþiilor de epurare
Un raport întocmit de Administraþia Naþionalã „Apele Române“
aratã cã din 2.609 aglomerãri umane
din România doar 340 sunt prevãzute cu staþii de epurare ºi nici
acestea nu corespund standardelor
europene.
Conform planului pentru implementarea directivei 91/271/CEE
modificatã prin directiva 98/15/CEE,
România trebuie sã finalizeze construcþia staþiilor de epurare pânã la
31 decembrie 2018.
Iatã contextul în care Hünnebeck
vine cu soluþii tehnice performante
pentru construcþia staþiilor de epurare ºi a rezervoarelor.
HÜNNEBECK Romania
Localizatã în Dezmir, lângã ClujNapoca, Hünnebeck Romania este
în topul firmelor furnizoare de
cofraje, schele ºi accesorii pentru
construcþii.
Societatea face parte din grupul
de firme „Hünnebeck Group“ cu
sediul în Ratingen, Germania, ºi are
o tradiþie de 80 ani.
Hünnebeck oferã soluþii de înaltã
competenþã inginereascã ºi este orientatã spre consultanþã ºi servicii
complete pentru toate fazele unui
proiect.
În Europa, Orientul Mijlociu ºi
America de Sud, Hünnebeck este
reprezentatã prin 15 filiale, cãrora li
se adaugã numeroºi distribuitori.
Din 2005, Hünnebeck aparþine
Corporaþiei Harsco, cu sediul în
Harrisburg/Pennsylvania, care în
anul 2008 a realizat o cifrã de afaceri
de patru miliarde USD, proveniþi din
prestarea de servicii ºi produse
industriale.
Hünnebeck formeazã alãturi de
societãþile surori SGB (UK) ºi Patent
Construction (USA) segmentul
„Harsco Infrastructure“ care, cu cei
peste 6800 de angajaþi, a realizat o
cifrã de afaceri de 1,54 mld. USD în
2008.
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Cofrajul RONDA
Elementele acestui sistem de
cofraj pot fi reglate la raza doritã.
Disponibile în douã tipodimensiuni – cu douã lãþimi ºi trei înãlþimi
diferite (300 cm, 200 cm ºi 150 cm) –
pot fi ajustate în mod optim la elementul de construcþie existent.
Panoul de cofraj Ronda este prevãzut cu o foaie cofrantã performantã de calitate superioarã,
aceasta fiind fixatã pe profilele trapezoidale din oþel zincat.
Dispunerea sistemului de reglare
a curburii între profilele trapezoidale
de rigidizare asigurã elementelor de
cofraj o înãlþime constructivã redusã
ºi o capacitate optimã de stivuire a
acestora.
Cofrajul circular Ronda se
ancoreazã fie direct prin montarea
tiranþilor prin profilele trapezoidale
de rigidizare, fie prin utilizarea unor
juguri suplimentare, care au rolul
de a reduce numãrul de ancoraje
cu 50%.
Sistemul constructiv al cofrajului
circular Ronda este completat de
consolele pentru platformele de betonare ºi de sistemele de sprijinire.
Zincarea tuturor pieselor componente din oþel asigurã acestora o
duratã mare de viaþã.
Hünnebeck ºi-a obiºnuit clienþii
cu soluþii tehnice de vârf, participând
de la primele faze ale proiectului
pânã la finalizarea ºantierului, iar
echipa de ingineri vã oferã tot sprijinul de care aveþi nevoie pentru
realizarea rapidã ºi eficientã a
proiectelor dumneavoastrã.
În acelaºi spirit, Hünnebeck vine
în sprijinul clienþilor cu o gamã largã
de materiale din stoc: de la soluþii de
etanºare a rosturilor ºi membrane cu
bentonitã pentru hidroizolaþii pânã la
carcase de armãturã. 
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Evaluarea ºi costurile clãdirilor verzi
Consiliul Român pentru Clãdiri Verzi
Clãdirile ecologice costã puþin mai mult, dar au o valoare mai mare decât clãdirile standard. Aceasta
a fost principala concluzie a atelierului informativ organizat la începutul lunii iulie a.c. de Consiliul
Român pentru Clãdiri Verzi. Evenimentul s-a adresat unui public format din dezvoltatori ºi investitori imobiliari, evaluatori, bancheri, administratori de locaþii, arhitecþi, ingineri, project manageri interesaþi sã înþeleagã mai bine modalitãþile în care sustenablitatea afecteazã nivelul riscului ºi, implicit, a valorii asociate
unei clãdiri verzi.
Trainerii care s-au ocupat de aportul masei de informaþie în cadrul workshopului au fost Steven
BORNCAMP – preºedinte al RoGBC, Florin DOBRESCU – consultant tehnic, membru al board-ului de
conducere pentru RoGBC ºi director general al companiei Star Dome, ºi Laura NEMOIANU – manager de
marketing ºi operaþiuni RoGBC.
Consiliul Român pentru Clãdiri
Verzi este o asociaþie non-profit care
are ca scop încurajarea condiþiilor de
piaþã, educaþionale ºi legislative
necesare pentru promovarea construcþiilor performante, care sunt atât
sustenabile, cât ºi profitabile.
Beneficiile mãsurabile, dar ºi cele
greu mãsurabile ale unei clãdiri
sustenabile fac o astfel de construcþie
mult mai profitabilã pe termen lung
decât o clãdire obiºnuitã. Pentru
dezvoltatori, investiþia într-o clãdire
sustenabilã înseamnã, din start, o
reducere a riscurilor, comparativ cu
investiþia într-o clãdire de tip tradiþional. De ce? Pentru cã o astfel de
investiþie atrage cumpãrãtorii interesaþi
de reducerea costurilor operaþionale,
de un mediu de lucru mai bun ºi alte
beneficii ale clãdirilor verzi.
„A construi verde necesitã o
investiþie iniþialã mai mare, numai
dacã vom compara aceastã investiþie cu una fãcutã pentru a construi o clãdire mai slabã calitativ
decât cele standard. Poþi încerca
sã economiseºti bani construind
clãdiri de calitate slabã, însã
înãsprirea standardelor în construcþii, scãderea costurilor tehnologiei, pierderea beneficiilor pe care le
aduce aplicarea unor principii mai
bune de proiectare ºi design, precum ºi conºtientizarea crescândã a
cumpãrãtorilor privind importanþa
costurilor energiei vor face dintr-o
astfel de investiþie o strategie
nerentabilã.“ a explicat Steven
BORNCAMP, preºedintele Consiliului
Român pentru Clãdiri Verzi.
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Astãzi, când spunem clãdire ecologicã, ne gândim automat la preþuri
premium. Mâine însã, e posibil ca
preferinþele cumpãrãtorilor sã se
schimbe. Experþii se aºteaptã ca, în
viitor, cumpãrãtorii sã nu mai fie
dispuºi sã plãteascã în plus pentru o
clãdire verde, ba chiar sã solicite o
reducere pentru o clãdire de tip
tradiþional. Vorbim de beneficii mãsurabile, cum ar fi reducerea consumului
de energie între 30% ºi 50%. La acestea
se adaugã beneficii mai dificil de
mãsurat, dar deloc de neglijat pentru
companii, precum o mai bunã reputaþie, programe mai bune de CSR,
scãderea absenteismului angajaþilor,
creºterea productivitãþii acestora.
Un studiu publicat de Greg KATS
pentru Massachusetts Technology
Collaborative aratã cã productivitatea angajaþilor este cu 1% mai ridicatã în companiile care activeazã în
clãdirile care au obþinut certificatul
LEED pentru eficienþã energeticã.
Toate acestea, în condiþiile în care o
clãdire care a obþinut certificarea
LEED pentru eficienþã energeticã
costã iniþial cu 0,66% mai mult decât
o clãdire obiºnuitã.
Acelaºi studiu indicã ºi cã, dacã
investiþiile iniþiale pentru construirea
unei clãdiri ar creºte cu 2% pentru a
cuprinde mai multe elemente de
sustenabilitate, economiile fãcute în
ceea ce priveºte costurile de operare, pentru întregul ciclu de existenþã a clãdirii, ar fi de zece ori
mai mari decât investiþia iniþialã,
sau 20% din totalul costurilor de
construcþie.

Un alt element care creºte cota
de valoare a clãdirilor verzi este faptul cã se depreciazã mult mai greu
pe piaþã, în comparaþie cu o clãdire
obiºnuitã. Fiind construitã la standarde mult mai înalte decât standardele de bazã în construcþii, o
clãdire sustenabilã are toate ºansele sã rãmânã competitivã pe piaþã
chiar ºi în cazul înãspririi standardelor de bazã.
Schimbãri semnificative ale pieþei
sunt aºteptate ºi pe piaþa construcþiilor din România. Dacã, în 2007, în
þara noastrã au intrat în vigoare certificatele pentru performanþa energeticã, prin Directiva pentru Eficienþa
Energeticã a Clãdirii, în aprilie 2009,
o versiune mai asprã a fost aprobatã
de Parlamentul European. Dupã ce
noua variantã a Directivei va fi, cel
mai probabil, adoptatã de Consiliul
de Miniºtri, fiecare stat membru va
trebui sã transpunã directiva în legislaþia naþionalã ºi sã propunã noi legi,
planuri de acþiune ºi strategii pentru
a atinge þintele propuse. Scopul
directivei este ca toate statele
membre sã se asigure cã, pânã la
31 decembrie 2016, toate clãdirile
nou construite vor avea un consum energetic zero net. Mai mult,
vor fi fixate þinte pentru clãdirile
aflate în folosul autoritãþilor publice,
care ar trebui sã aibã consum zero
net de energie cu cel puþin 3 ani
înainte de clãdirile private. 
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Sisteme de porþi de garaj rulate
din aluminiu
ing. Carmen PASCU – Aluprof System România
Având un design atrãgãtor ºi o construcþie din materiale rezistente, sistemele de porþi de garaj din
aluminiu ALUPROF asigurã atât protecþie spaþiului pentru care sunt destinate, cât ºi o izolare termicã ºi fonicã.
Totodatã, aceste sisteme fac posibilã scãderea costurilor cu încãlzirea în timpul iernii, iar vara asigurã
rãcoare ºi semiîntuneric incintelor.
Datoritã esteticii deosebite, a faptului cã pot fi executate într-o gamã foarte variatã de culori (toatã gama
RAL ºi imitaþii de lemn), profilele pentru porþi de garaj ALUPROF îndeplinesc diferite funcþii privind
atât utilizarea lor, cât ºi aspectul estetic.
Materialul de bazã folosit pentru

Din punctul de vedere al desti-

asemenea porþi de garaj este tabla

naþiei, fiecare garaj trebuie sã fie o

de aluminiu îmbogãþitã care se

încãpere sigurã ºi funcþionalã. Cel

încadreazã în standardele de calitate

mai important element care înde-

ale normelor europene EN 1396.

plineºte aceste cerinþe este poarta

Tabla este acoperitã cu douã straturi

garajului. Poarta are rolul nu numai

de lac ºi se caracterizeazã printr-o

de a asigura securitatea maºinii,

înaltã rezistenþã la frecare ºi la acþi-

dar ºi de a împiedica intrarea în

unea agenþilor atmosferici. Spuma

casã

poliuretanicã utilizatã la umplerea

Þinînd cont de acest lucru, firma

profilelor asigurã porþilor de garaj o

ALUPROF vã propune sisteme

bunã izolare termicã ºi acusticã.

de porþi de garaj rulate.
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a

persoanelor

nedorite.

În legãturã cu aceste porþi,
directorul general al firmei, domnul
Alexandru BURCEA face unele precizãri pentru potenþialii beneficiari.
„Rularea porþii este o rezolvare universalã – ea putând fi montatã atât
în clãdirile existente, cât ºi în cele
noi. Calitatea de bazã a porþilor
rulate este economia de spaþiu.
Deoarece poarta funcþioneazã vertical este o rezolvare bunã, mai ales
când garajul este îngust sau ieºirea
se face direct în stradã. Asigurã o
siguranþã sporitã ºoferului, deoarece
poarta nu micºoreazã vizibilitatea.
Profilele din care este construitã
poarta garajului se caracterizeazã
printr-o foarte bunã izolare termicã ºi
acusticã, iar iluminarea suplimentarã
poate fi asiguratã prin montarea profilelor cu vizor de sticlã. Poarta rulatã
este echipatã cu asigurare împotriva
ridicãrii. Frâna electro-magneticã a
servomotorului de transmisie a porþii
îngreuneazã cu succes încercarea
de ridicare forþatã a porþii. În conformitate cu normele în vigoare, în construcþia porþii pot fi instalate ºi alte
asigurãri ca, de exemplu, împotriva
strivirii prin închiderea nedoritã a
porþii.
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contact de siguranþã în partea inferioarã sau sistem de foto celule);


senzor electronic de super sar-

cinã sau mecanism de tragere care
face imposibilã pornirea grilajului;


sistem de urgenþã de deschidere

a grilajului manual;


asigurarea ventilãrii în pasaje

ºi garaje subterane, parcãri etajate;
În momentul în care fotocelulele
surprind orice fel de obstacol, poarta
se opreºte imediat. De asemenea,
nu sunt probleme atunci când apare
o avarie la alimentarea cu energie
electricã. În cazul lipsei alimentãrii,
putem deschide sau închide poarta
cu ajutorul motorului manual de
urgenþã (ANR) care poate fi echipat
cu servomotoare ALUPROF. Un
important element arhitectonic îl
reprezintã armonizarea porþii cu
aspectul exterior al clãdirii“.
Datoritã culorii alese precum ºi a
esteticii, acestea se pot armoniza
reuºindu-se astfel o finisare exterioarã modernã a casei ºi a garajului. Utilizarea transmisiei electrice,
precum ºi comanda de la distanþã
asigurã un confort sporit. Comanda
prin radio face posibilã deschiderea
ºi închiderea porþii fãrã a fi nevoie sã
coborâm din maºinã. Acest fapt este
foarte important mai ales pe timpul
ploii sau seara, atunci când, cu ajutorul telecomenzii, putem porni iluminarea drumului ºi a garajului.
Foarte desele acte de vandalism,
dar ºi furturile, îi obligã pe proprietarii de magazine, mall-uri, bãnci
sau muzee sã aleagã sisteme de
siguranþã ºi sã pãstreze în acelaºi
timp aspectul plãcut al expoziþiei
proprii. Din dorinþa de a îndeplini
aceste cerinþe, firma ALUPROF
oferã grilajul rulabil PEK 80 ºi
PER77 construit din aliaj de aluminiu
îmbogãþit, rezistent la frecare ºi la
acþiunea agenþilor atmosferici, într-o
largã gamã coloristicã conform
paletei de culori RAL.
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Echiparea standard presupune
urmãtoarele tipuri de asigurãri:



folosirea sticlei în grilaj pentru a

feri suplimentar de ploaie, vânt, praf etc.

asigurarea împotriva pornirii sin-

Indiferent de sezon, porþile de

gure a blindajului (frânã de siguranþã);

garaj executate cu profile din alu-

asigurare împotriva strivirii prin

miniu ALUPROF asigurã protecþie,





coborârea grilajului (senzor de

siguranþã ºi confort. 
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Tehnologii noi în construcþii
PLANªEE DIN BETON CU GOLURI SFERICE PE DOUÃ DIRECÞII
TIP „BubbleDeck”
prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA, drd. ing. Sergiu CÃLIN, drd. ing. Ciprian ASÃVOAIE –
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“, Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii, Iaºi,
Catedra de Beton, Materiale, Tehnologie ºi Organizare
Procedeul BubbleDeck a fost inventat în Danemarca în anul 1994, dispune de licenþã ºi este conceput
pentru a realiza economie de beton ºi energie la realizarea construcþiilor.
ELEMENTELE DE PLANªEU
DE TIP „BUBBLEDECK”
Planºeele au în componenþã
sfere din material plastic (polipropilenã de înaltã densitate), tip BubbleDeck, care sunt monolitizate pe
direcþie longitudinalã ºi transversalã.
Sferele au rolul de a elimina
betonul care nu contribuie la asigurarea capacitãþii portante, contribuind astfel la micºorarea greutãþii
planºeelor cu 30%-50%, ceea ce
duce la scãderea încãrcãrilor în
stâlpi, pereþi ºi fundaþii, precum ºi la
reducerea greutãþii întregii structuri.
Elementele de planºeu tip BubbleDeck sunt plãci cu nervuri pe douã
direcþii, din beton armat sau precomprimat, constituite în jurul golurilor.
Armãtura plãcilor este alcãtuitã
din douã plase din oþel-beton cu profil periodic (fig. 1), una la partea inferioarã ºi alta la partea superioarã a
acestora, care pot fi legate sau
sudate. Dimensiunile ochiurilor plaselor se determinã în funcþie de

diametrul sferelor care urmeazã a fi
înglobate ºi de cantitatea de armãturã din nervurile longitudinale ºi
transversale ale plãcii. La fiecare a
doua nervurã longitudinalã sunt prevãzute scãriþe din oþel. Cele douã
plase sunt legate împreunã, dupã
montarea sferelor, formând o carcasã
rigidã.
Golurile sunt realizate prin înglobarea în beton de sfere din polipropilenã de înaltã densitate, dispuse
conform proiectului ºi montate între
plasele de armãturã. Materialul din
care sunt realizate sferele nu
reacþioneazã chimic cu betonul ºi cu
oþelul-beton, nu este poros ºi prezintã rigiditate ºi rezistenþã suficientã
pentru preluarea încãrcãrilor, atât la
turnarea betonului, cât ºi în fazele
ulterioare acestui proces.
Diametrul nominal al sferelor
poate fi: 180 mm, 225 mm, 270 mm,
315 mm sau 360 mm.
Distanþa minimã dintre goluri este
1/9 din diametrul sferelor.

Înãlþimea totalã a elementelor de
planºeu BubbleDeck este constantã.
În funcþie de diametrul bilelor folosite, înãlþimea totalã poate fi: 230 mm,
280 mm, 340 mm, 390 mm sau 450 mm.
Greutatea planºeelor tip BubbleDeck,
în funcþie de dimensiuni, este indicatã în tabelul 1. Se constatã cã,
indiferent de diametrul bilei folosite,
respectiv grosimea plãcii, greutatea
proprie rãmâne practic constantã.
Pentru a creºte capacitatea la
forþã tãietoare ºi moment încovoietor, în zonele cu concentrãri de
eforturi (de exemplu: în vecinãtatea
stâlpilor sau a pereþilor) este posibil
sã nu se prevadã sfere (fig. 3).
Suprafaþa zonelor pline (fãrã sfere)
se alege în funcþie de încãrcãri ºi de
grosimea planºeului.
Elementele de planºeu cu goluri
tip BubbleDeck se gãsesc în urmãtoarele variante:
Varianta A
Module de armaturã (fig. 1) în
care sunt montate sferele pentru
realizarea golurilor ºi dupã caz

Tabelul 1

Fig. 1: Modul principal de prezentare în Varianta A
– Module de armãturã, în care sunt prevãzute
golurile. Sferele de polipropilenã sunt montate
între armãtura de la partea inferioarã ºi armãtura
de la partea superioarã.

OBS: Greutatea proprie a elementului de planºeu cu goluri tip BubbleDeck (BD)
este în funcþie de diametrul golurilor.
continuare în pagina 32 
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conductele pentru instalaþii (electrice, de climatizare etc.), pentru a fi
montate în cofraje. Planºeele sunt
turnate monolit în situ.
Varianta B
Elemente parþial prefabricate
(fig. 2) la care partea inferioarã de
beton este prefabricatã, iar îmbinãrile între elemente precum ºi suprabetonarea se realizeazã monolit in situ.
Pentru aceastã variantã se
livreazã elemente uzinate, alcãtuite
dintr-un strat de beton prefabricat cu
grosime minimã de 60 mm, în care
este înglobatã plasa inferioarã a carcasei de armare pentru întregul element de planºeu, partea inferioarã a
sferelor pentru realizarea golurilor ºi,
dupã caz, instalaþiile. Stratul prefabricat (preturnat) de la partea inferioarã înlocuieºte partea orizontalã a
cofrajului clasic ºi are rol de cofraj
permanent.
Elementele parþial prefabricate
se realizeazã cu lãþimi de 2.400 mm
sau 3.000 mm.
Betonul din care este realizat
stratul prefabricat (preturnat) poate fi
beton obiºnuit sau beton autocompactant.

Fig. 2: Modul principal de prezentare în Varianta B
– Elemente de planºeu cu goluri tip BubbleDeck
parþial prefabricate

Fig. 3: Planºeu tip BubbleDeck
1 – zonã plinã, fãrã goluri;
2 – armãturã transversalã pentru forþã tãietoare
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DOMENII ACCEPTATE
DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCÞII
Procedeul BubbleDeck se utilizeazã la realizarea planºeelor ºi
acoperiºurilor terasã ale clãdirilor,
inclusiv zonele pentru vehicule de
categoria F ºi G, aºa cum sunt definite în SR EN 1991-2:2004 ºi care
nu sunt supuse la solicitãri care pot
produce fenomenul de obosealã.
Utilizarea planºeelor la clãdiri
situate în zone seismice se face cu
respectarea prevederilor SR EN
1998-1:2004 ºi P100-1:2006.
Se recomandã utilizarea procedeului BubbleDeck pentru realizarea planºeelor ºi acoperiºurilor la
clãdiri cu partiuri flexibile, cu trame
mari: sãli de conferinþe sau spectacole, amfiteatre, sãli de sport, spaþii
pentru birouri, spaþii comerciale,
structuri pentru parcãri.
Produsele îndeplinesc cerinþele
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii.
Planºeele cu goluri pe douã
direcþii, tip BubbleDeck, asigurã
rezistenþa mecanicã ºi stabilitatea
construcþiei prin dimensionarea
planºeului pe baza calculului acestuia la solicitãrile provenite, dupã
caz, din acþiuni de exploatare (inclusiv zãpadã ºi seism), în condiþiile
respectãrii reglementãrilor normelor
româneºti în vigoare. Reducerea
greutãþii structurii conduce la diminuarea forþelor seismice de calcul.
Produsul se încadreazã în clasa de
reacþie la foc A1 (C0). Rezistenþa la
foc a planºeelor BubbleDeck poate fi
calculatã conform SR EN 1992-12:2004.
Planºeele tip BubbleDeck nu
sunt toxice sau poluante, nu degajã
noxe, nu sunt radioactive. Materialele utilizate nu sunt cuprinse în
lista celor cancerigene sau a substanþelor potenþial cancerigene, conform Ordinului Ministerului Sãnãtãþii
nr. 91/2002. Proiectantul clãdirii va
dimensiona planºeele în funcþie de
solicitãrile care intervin în exploatarea
construcþiei ºi de recomandãrile
producãtorului.
Datoritã greutãþii proprii a plãcilor
planºeelor BubbleDeck, minimum
380 kg/m2, planºeele asigurã un
indice de izolare acusticã de minimum 49 dB.
Elementele componente ale planºeelor tip BubbleDeck nu influenþeazã semnificativ cerinþa de izolare
termicã a clãdirii.

Prin
reducerea
cantitãþii de
beton, prin reducerea transporturilor,
ca ºi prin posibilitatea prevederii
de conducte, cabluri ºi elemente
de instalaþii electrice, se realizeazã importante economii de
manoperã ºi energie.
Durabilitatea planºeelor BubbleDeck este, practic, egalã cu cea a
construcþiilor unde se utilizeazã
planºee clasice (minim 50 de ani),
procedeul BubbleDeck ºi planºeele
din beton cu goluri tip BubbleDeck
neimpunând operaþii de întreþinere.
PUNEREA ÎN OPERÃ
Aceste produse se pun în operã
fãrã dificultãþi particulare, într-o
lucrare de precizie normalã, de cãtre
unitãþi de execuþie cu personal calificat, în condiþiile respectãrii prevederilor de punere în operã date de
producãtor ºi de proiectantul lucrãrii,
incluzând urmãtoarele faze:
Realizarea planºeelor monolite:
 se executã un cofraj cu sprijiniri
calculate ca sã reziste la greutatea
betonului ºi la încãrcãrile care apar
în timpul turnãrii acestuia;
 se monteazã modulele de
armãturã conform poziþiei de pe
planul general al planºeului;
 se verificã dacã dispunerea
sferelor este conform planului;
 se monteazã armãtura din zona
de îmbinare cu stâlpii sau pereþii,
precum ºi armãtura de continuizare
între modulele de armãturã;
 se toarnã beton obiºnuit în
planºeu ºi se vibreazã cu un vibrator
cu tijã subþire; diametrul nominal
maxim al agregatelor se alege în
funcþie de distanþa dintre goluri, conform prevederilor reglementãrilor în
vigoare, dar nu mai mari de 15 mm;
 se înlãturã sprijinirile ºi se
decofreazã planºeul în momentul în
care acesta poate prelua sarcina din
greutate proprie ºi din încãrcãrile
temporare (rezistenþa la compresiune a betonului va fi cel puþin egalã
cu rezistenþa caracteristicã fck).
 Revista Construcþiilor  august 2009

Realizarea planºeelor
semiprefabricate
Fiecare element de planºeu trebuie sprijinit provizoriu. Elementele
de sprijinire trebuie astfel dimensionate, încât sã poatã prelua greutatea
elementelor semiprefabricate, armãtura ºi betonul din monolitizãri, precum ºi toate sarcinile care survin
pânã la finalizarea betonãrii.
Distanþa între grinzile de reazem
trebuie sã fie maxim 1.800 mm.
Elementele de sprijinire provizorie se menþin în poziþie pânã când
fiecare placã de planºeu poate prelua sarcina din greutate proprie ºi
din încãrcãrile temporare.
Elementele parþial prefabricate
se pot ridica numai agãþate de armãtura specialã (urechi) cu care sunt
prevãzute aceste elemente.
În timpul poziþionãrii finale a elementelor de planºeu se verificã dacã
dispunerea sferelor este conform
planului de dispunere. De asemenea, se verificã dispunerea armãturilor din monolitizãri. Barele de

armãturã transversale din monolitizare trebuie sã fie înglobate în egalã
mãsurã în elementele de planºeu
adiacente.
Armãtura de la partea inferioarã,
respectiv de la partea superioarã a
suprabetonãrii, se dispune direct pe
elementele parþial prefabricate, conform planurilor de armare.
Se disting urmãtoarele tipuri de
bare de armare: bare de armare la
partea inferioarã a monolitizãrilor,
bare de armare la forfecare la partea
inferioarã a monolitizãrilor, bare de
armare la forþã tãietoare în jurul
stâlpului, bare de armare la partea
superioarã a îmbinãrilor, respectiv
agrafe pe perimetrul elementului de
planºeu.
Înainte de turnare, suprafaþa prefabricatului se curãþã bine de orice
rest (etichete, armãturi neutilizate,
beton etc.). Imediat înainte de turnare,
suprafaþa de beton se curãþã cu apã
sub presiune pentru a îndepãrta praful ºi pentru a umezi interfaþa. În
special în perioadele cu temperaturi

ridicate, suprafaþa elementului parþial
prefabricate se menþine umedã,
pentru a asigura o aderenþã corespunzãtoare.
Betonul turnat în situ este de
clasã minimã C 20/25, dimensiunea
agregatului fiind în funcþie de
grosimea planºeului. Dimensiunea
nominalã maximã a granulelor de
agregate trebuie sã fie cuprinsã între
3 mm ºi 15 mm ºi se alege în funcþie
de grosimea elementului de beton
ce urmeazã a fi turnat.
De regulã, între a 7-a ºi a 14-a zi
de la turnare se verificã rezistenþa la
compresiune a betonului turnat.
Dacã rezistenþa la compresiune este
minim 60% din fck sprijinirile provizorii se pot demonta.
BIBLIOGRAFIE
1. Agrement Tehnic 007-01/1202007;
2. BUBBLEDECK – References,
Projects, Examples, Awards and
BDGroup, News;
3. www.bubbledeck.com;
4. www.bubbledeck.ro. 

Sporirea capacitãþii de operare Port Constanþa Nord
Terminalul pentru Cereale
Antreprenor: CONVAS CONSTRUCT SRL, Constanþa
Beneficiar: CANOPUS STAR SRL, Constanþa
Proiectant: IPTANA SA, Bucureºti
 Conectarea Portului Constanþa
la artera de navigaþie Rhin-MainDunãre face din acesta principalul
port de tranzit al mãrfurilor din
Europa Centralã ºi de Est cãtre þãrile
din Orientul Mijlociu ºi invers.
 Printre mãrfurile manipulate în
Portul Constanþa, cerealele au o
pondere importantã. În acest scop
s-a construit pe Digul de Nord un terminal specializat, cu echipamente
moderne care sã permitã desfãºurarea automatizatã a proceselor
tehnologice cu o productivitate
mãritã de operare.
 Pentru asigurarea activitãþii
în Terminalul pentru cereale au
fost realizate:
- Douã magazii cu capacitate de
stocare de cca. 35.000 mc fiecare,
împãrþite în câte patru spaþii distincte
de depozitare, fiecare având în
partea centralã câte un tunel subteran prevãzut în pardosealã, cu
patru guri de evacuare a cerealelor
pe benzile transversale.
- S-a executat o staþie de încãrcare ºi descãrcare a vagoanelor CF
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ºi auto prevãzutã cu elevator care
preia cerealele din cele douã cuve ºi
le transmite pe sistemul de benzi.
- S-au realizat sisteme de transport între danã ºi magazii, între magazii ºi calea feratã, cu posibilitatea
de transbord direct între danã ºi
calea feratã.
- S-a construit clãdirea operaþionalã, în care se aflã tablourile de
comandã ºi control, birouri, laborator, centrala termicã ºi vestiarele.
- Pentru desfãºurarea activitãþii
în incinta terminalului, au fost realizate platforme tehnologice ºi de circulaþie în jurul magaziei, cu
îmbrãcãminte din beton de ciment,
aºezatã pe o fundaþie din balast ºi
piatrã spartã.
 Profesionalismul, înalta calificare a specialiºtilor ºi dotarea tehnicã
a firmei CONVAS CONSTRUCT au
avut drept rezultat realizarea unor
lucrãri de bunã calitate, apreciate de
beneficiar ºi proiectant. 
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Stabilizarea ºi vegetalizarea
zonelor în pantã, degradate sau aride
dr. ing. Cristina ANTON – SC PROEXROM SRL, Iaºi

FRISOL TM este o tehnologie ecologicã ºi naturalã de vegetalizare ºi renaturalizare a
versanþilor, o tehnologie prin care se poate preveni/combate eroziunea solurilor degradate, precum
ºi deºertificarea terenurilor aflate în zone aride. Aceastã tehnologie utilizeazã un amestec de
îngrãºãmânt natural special ºi plante perene – multe dintre acestea autohtone – care consolideazã terenul în profunzime ºi creeazã o pãturã vegetalã densã, ce reduce sensibil infiltrarea apei meteorice, cauza principalã a alunecãrilor de teren, a eroziunii dar ºi a deºertificãrii.
Aceastã tehnologie de „consolidare vegetalã“ a
terenului prezintã urmãtoarele caracteristici:


plante perene, rustice, naturale (nemodificate

genetic), autohtone;


plante furajere de înaltã calitate;



evapotranspiraþie profundã, protecþie împotriva for-

mãrii de fisuri ºi crevase;


adaptabilitate la orice tip de teren, în special

terenuri dificile ºi foarte dificile;


rezistenþã la secetã, la mediu salin, la inundare;



plante pionier, capabile sã se dezvolte chiar ºi în

Aceastã tehnologie de reabilitare, consolidare ºi
vegetalizare a terenului permite rezolvarea problemelor
legate de eroziune ºi refacerea caracteristicilor solului,
adesea eliminând complet (cu avantaje considerabile
pentru beneficiar) materialele, lucrãrile ºi costurile suplimentare, datoritã:
 terenului vegetal adãugat (pentru cã acestea
reuºesc sã se dezvolte chiar ºi în medii sterile);
 hidroînsãmânþãri tradiþionale, îmbogãþite cu fibre etc.
FRISOLTM este o tehnologie complet naturalã, ce permite
renaturalizarea completã ºi rapidã a zonelor sterile ºi evitarea
impactelor cu efecte negative asupra mediului înconjurãtor.

soluri sãrace în substanþe organice ºi nutritive sau în
soluri poluate, favorizând vegetalizarea.
Tehnologia FRISOLTM conclucreazã bine cu alte
tehnologii de consolidare, cum ar fi:


lucrãri din beton armat, strat de protecþie împotriva

surpãrilor ºi eroziunii;
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gabioane ºi protecþia versanþilor stâncoºi;



geogrile, geotextile, geomembrane;



structuri de consolidare naturale ºi palisade în lemn;



drenaje de suprafaþã sau de adâncime.

Aplicaþii:
Tehnologia de consolidare vegetalã se poate aplica
pentru:
 taluzurile rambleurilor rutiere, feroviare;
 malurile torentelor, canale, fluvii, versanþi din
apropierea mãrii – faleze;
 consolidarea ºi protejarea versanþilor afectaþi de
alunecãri de teren;
 restaurarea ºi vegetalizarea minelor de suprafaþã ºi
a zonelor poluate;
 închiderea ºi ecologizarea gropilor de gunoi.
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Exemple de zone reabilitate cu sistemul FrisolTM

Este esenþial sã nu confundãm aceastã nouã



completeazã funcþia de protejare a terenului,

tehnologie de renaturalizare ºi vegetalizare a solului cu

acþionând în mod uniform pe toatã suprafaþa în curs de

tehnologia clasicã de hidroînsãmânþare, ce utilizeazã

consolidare.

amestecul de graminee ºi leguminoase, fãrã a obþine,
însã, rezultate sigure pe orice tip de sol.

sprijinul Provinciei Terni, referitor la noile tehnologii,

Unul dintre aspectele cele mai interesante ale consolidãrii vegetale a terenului cu FRISOL

La Conferinþa din 5 Decembrie 2006, organizatã cu

TM

prof. Giovanni CALABRESI a remarcat:

constã în

„Vegetaþia este unul dintre elementele care influ-

faptul cã, în anumite cazuri, aceastã tehnologie com-

enþeazã echilibrul unui versant ºi posibilitatea apariþiei

pleteazã, integreazã ºi amelioreazã efectele lucrãrilor

pericolului de alunecãri. Efectele vegetaþiei asupra echili-

tradiþionale (civile sau biologice), acþionând în sinergie

brului versanþilor, în condiþii normale, sunt urmãtoarele:

cu ele, având în vedere cã aceasta:



transferul de rezistenþã prin intermediul rãdãcinilor;



protejeazã lucrãrile tradiþionale;



creºterea evaporãrii apei pluviale;



reduce impactul lucrãrilor tradiþionale de consoli-



diminuarea gradului de saturaþie a solului;

dare asupra mediului înconjurãtor, conferind peisajului



diminuarea presiunii interstiþiale;

aspectul natural ºi reînverzit;



diminuarea infiltraþiei.“ 
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Membranã bentoniticã pentru hidroizolaþii
Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizolaþii, format dintr-un geotextil rezistent ºi 4,88 kg de bentonitã
de sodiu pe metru pãtrat. Bentonita sodicã, cu permeabilitate
redusã, este încapsulatã între un strat de geotextil þesut ºi
unul neþesut. Un proces de interþesere uneºte geotextilele
formând un compozit puternic care acoperã bentonita, protejând-o împotriva condiþiilor de mediu ºi a deteriorãrilor asociate construcþiei. Odatã umplut, Voltex® se hidrateazã ºi
formeazã o membranã monoliticã hidroizolantã. Voltex® nu
conþine COV (Compuºi Organici Volatili) ºi poate fi aplicat pe
betonul proaspãt în aproape orice condiþii meteorologice,
dovedindu-se eficient în proiecte noi sau de remediere a
hidroizolaþiei oriunde pe glob.
Voltex® funcþioneazã prin formarea unei membrane cu
permeabilitate redusã la contactul cu apa. Când este udatã,
bentonita neîncapsulatã poate sã îºi mãreascã pânã la de
15 ori volumul ei uscat. Când este încapsulatã sub presiune,
creºterea este controlatã, formând o membranã impermeabilã hidroizolantã. Acþiunea de umflare a Volclay poate
sigila micile crãpãturi ale betonului cauzate de terenul de
fundare, contracþia betonului sau acþiunea seismicã, probleme
ce nu pot fi controlate în mod normal. Voltex® formeazã o
legãturã mecanicã puternicã cu betonul atunci când fibrele
geotextilelor sunt încapsulate în suprafaþa betonului turnat.
AVANTAJE
 BARIERÃ PENTRU APÃ, VAPORI ªI GAZE
 AUTO SIGILARE ªI REPARARE
 ELIMINÃ INFILTRAÞIILE DE APÃ
 AVANTAJOS ECONOMIC
 INSTALARE ÎN ORICE CONDIÞII CLIMATERICE
 APLICARE RAPIDÃ / UªOARÃ
 FORMARE FLEXIBILÃ / UªOARÃ
 ASPRU / DURABIL
 PREGÃTIRE MINIMÃ
 NU NECESITÃ ªAPÃ DE EGALIZARE
 FÃRÃ AMORSE / ADEZIVI
 FÃRÃ PLÃCI DE PROTECÞIE
 SISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE
A „PROPRIETÃÞII DELIMITATE“
APLICAÞII
Voltex® este proiectat pentru suprafeþe de fundare subterane verticale ºi orizontale. Aplicaþiile uzuale includ pereþi
din beton în contact cu pãmântul, acoperiºuri cu pãmânt,
plãci structurale, tuneluri ºi elemente de fundaþie în contact
cu pãmântul. Aplicaþiile includ piloþi secanþi ºi continui, pereþi
subþiri ºi pereþi de susþinere. Aplicaþiile pot viza structuri sub
presiune hidrostaticã continuã sau intermitentã. Atunci când
existã apã subteranã contaminatã sau bogatã în sãruri,
folosiþi Voltex CR cu bentonitã de sodiu rezistentã la contaminãri. Voltex CR rezistã în condiþii de contaminare la nivel
înalt cu: nitraþi, fosfaþi, cloruri, sulfaþi, var ºi solvenþi organici.
LUCRÃRI DE PREGÃTIRE A SUBSTRATULUI
Substratul trebuie sã fie neted ºi compactat la o valoare
a Proctor Modificat de 85%. Suprafeþele de beton trebuie
sã fie fãrã goluri sau proeminenþe. Iregularitãþile suprafeþei
trebuie sã fie îndepãrtate înaintea instalãrii. Porii ºi alte
goluri ale betonului trebuie sã fie umplute cu mortar sau
Bentoseal, iar gãurile de la bolþuri trebuie sã fie umplute cu
un mortar adecvat, noncontractil.
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Fig. 1: Impermeabilizare fundaþii
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Fig. 2: Impermeabilizare piloþi secanþi

Fig. 3: Impermeabilizare penetrãri conducte

Vã prezentãm alãturat câteva soluþii tehnice pentru unele
aplicaþii: Fig. 1 – impermeabilizare fundaþii, Fig. 2 – impermeabilizare piloþi secanþi ºi Fig. 3 – impermeabilizare penetrãri conducte.
ACCESORII
®
 BENTOSEAL – compus patentat pe bazã de bentonitã sodicã în varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca ºi
mastic de etanºare în jurul penetraþiilor ºi colþurilor;
®
 VOLCLAY GRANULES – bentonitã purã Volclay sub
formã de granule, utilizatã pentru a detalia zonele critice
care pot necesita protecþie suplimentarã Volclay;
®
 WATERSTOP RX101 – bandã de impermeabilizare
a rosturilor fãrã miºcare, pe bazã de bentonitã;
Oricare ar fi tipul de etanºare care trebuie sã fie executat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul
Departamentului Materiale Speciale de Construcþii, vã stã
la dispoziþie oferindu-vã consultanþã tehnicã. 
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Noi vã protejãm valori!
IZOLAÞIA ACOPERIªULUI
Adrian NEDEA
Acoperiºul este ultima barierã între om ºi naturã. Casa pe care ºi-o construieºte omul pentru a se feri de
neplãcerile ºi surprizele vremii are nevoie de un acoperiº rezistent, care sã o protejeze atât pe ea ca investiþie
cât ºi sã asigure confortul ºi siguranþa celor ce o vor locui.
Foarte importantã în asigurarea unei siguranþe durabile este izolaþia acoperiºului. Nu numai cã protejeazã
restul bunurilor de intemperii, dar o izolaþie bine fãcutã asigurã crearea unui spaþiu de locuit în plus, ºi anume
podul. Pentru asigurarea unui climat de locuit în acest spaþiu este necesar ca sistemul de izolare termicã ºi
construcþia însãºi a acoperiºului sã þinã seama de acest deziderat.
O izolaþie bine realizatã este singurul mod prin care se poate garanta, în timpul iernii, o izolaþie termicã,
economicã ºi ecologicã, iar în timpul verii, poate fi împiedicatã o încãlzire excesivã din cauza radiaþiilor solare.
Pentru ca acoperiºul sã poatã îndeplini o perioadã lungã de timp aceste funcþii, este necesar ca izolaþia termicã sã
fie menþinutã permanent „uscatã“. O izolaþie termicã „umedã“ este ca un pulover ud: nu mai þine de cald.
Vã prezentãm, în acest sens, cea mai bunã alegere pentru o izolaþie a acoperiºului rezistentã ºi pentru un trai
mai confortabil, soluþie proiectatã de inginerii germani.
Se ºtie cã o bunã izolaþie termicã a acoperiºului este
realizatã dintr-o folie dispusã la exterior, o folie dispusã la
interior ºi între acestea un strat izolant.
Acoperiºurile trebuie construite în aºa fel, încât chiar ºi
cele mai violente intemperii sã nu ducã la pãtrunderea apei
prin acestea ºi podul sã rãmânã în permanenþã uscat. Cu
toate acestea, materialele de construcþie de la exterior
(þigle, folii de tablã, cãrãmizi) se dovedesc rezistente la
aceste intemperii dar nu ºi etanºe, astfel încât picãturile de
ploaie, ceaþa sau fulgii de zãpadã viscolitã pot fi antrenate
de vânt ºi de curenþii de aer, prin îmbinãrile acoperiºului, în
interiorul podului (fig. 1).
Tocmai acesta este rolul foliei exterioare, care
opreºte pãtrunderea umiditãþii sub orice formã ºi prin
aceasta menþine izolaþia termicã absolut uscatã.
Dar ºi din spaþiul de locuit, izolaþia termicã este
ameninþatã de pericole, sursele de umiditate din interior
fiind: respiraþia umanã, aburii de la bucãtãrie ºi de la baie,
de la spãlatul rufelor etc.
ªtiaþi cã o casã normalã produce cca. 500 de grame
de umezealã pe orã? Greu de crezut, dar dovedit!
Prin difuzarea vaporilor de apã (migraþia umezelii prin
materialele de construcþii) ºi – în mãsurã hotãrâtoare – prin
convecþia vaporilor de apã, este posibilã o deteriorare
rapidã a izolaþiei termice. Tocmai acesta este rolul foliei
protectoare din interior – de a împiedica acest proces de
deteriorare (fig. 2).

ACOPERIªUL IZOLAT ªI ECONOMIA DE ENERGIE
Cu cât este mai bine izolatã o casã, cu atât trebuie
produsã mai puþinã cãldurã. Aceasta înseamnã o
reducere a energiei necesare pentru producerea cãldurii,
ceea ce conduce, direct, la economii ºi protejeazã mediul
înconjurãtor.
O izolaþie termicã executatã corect poate duce, la construcþiile vechi, la o reducere a energiei necesare pentru
încãlzire cu 20%-30%.
Acoperiºurile caselor vechi au, adeseori, cele mai ineficiente protecþii termice, ceea ce conduce la o pierdere de
cãldurã de 16%-20% din pierderile totale de cãldurã ale
construcþiei.
Cu ocazia mansardãrii sau a reînnoirii acoperiºului, proprietarii de case pot pune capãt acestei risipe ºi pot aduce
acoperiºul casei, prin mãsuri eficiente de protecþie termicã,
la nivelul actual al tehnicii.
Prin reducerea consumului de energie este protejat
nu numai mediul, dar ºi bugetul proprietarului casei!
ACOPERIª VENTILAT SAU NEVENTILAT?
Experienþa a demonstrat cã atât acoperiºurile ventilate,
cât ºi cele neventilate sunt deosebit de eficiente. Nici unuia
dintre cele douã sisteme nu i se poate acorda un ascendent, fiecare îndeplineºte, în felul sãu, exigenþele care se
impun unui acoperiº în pantã, modern.
Construcþia acoperiºului ventilat este o modalitate
tehnicã general recunoscutã ºi îºi pãstreazã importanþa în
construcþia tradiþionalã îndelung verificatã.

Fig. 1

Fig. 2
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Foto 1: Euro-Top 1200

Foto 2: Euro-Top 1400

Foto 3: Euro-Top 1600

Foto 4: Euro-Top V

Dar ºi acoperiºul neventilat atinge un înalt grad de siguranþã ºi soliditate, la o execuþie corectã a stratului de folie
care protejeazã împotriva curenþilor ºi a aburilor (folie reflex
pe interior, iar sub þiglã, folia anti-condens cu grad mare de
difuzie).

PENTRU TOATE ACESTE PROBLEME NOI VÃ OFERIM SOLUÞIA.
Rooftex SRL, reprezentant BLOWITEX GERMANIA, vã
prezintã toate materialele de care aveþi nevoie pentru un
acoperiº sigur ºi durabil:

Euro-Top 1200
Foliile din seria Euro-Top sunt folii extrem de permeabile la vapori ºi impermeabile la apã, recomandate pentru toate tipurile de acoperiºuri, ventilate sau neventilate,
instalându-se direct peste materialul termoizolant (foto 1).

Euro-Top 1400
Datoritã celor douã straturi de polipropilenã de înaltã
calitate folosite în construcþia foliei, aceasta asigurã o rezistenþã la rupere extrem de mare (foto 2).

Euro-Top 1800
Foliile Euro-Top corespund standardelor europene
de calitate având o foarte bunã rezistenþã la foc (nu întreþin
arderea) iar permeabilitatea la vaporii de apã este de
1 kg/mp/zi, rezistând chiar ºi 3 luni la ultraviolete (foto 3).

Euro-Top V
Combinând aluminiul cu polipropilena, s-a obþinut un
material cu o densitate excepþionalã, foarte maleabil ºi
flexibil, rezistent la rupere, care oferã atât o permeabilitate maximã aerului cât ºi protecþie împotriva vântului ºi
a zãpezii (foto 4). 
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Bãneasa Shopping Mall
Antreprenor: BOG’ART SRL, Bucureºti
Beneficiar: BÃNEASA DEVELOPMENTS SRL
Proiectant general: CHAPMAN & TAYLOR ºi 4105.eu, POLONIA
Consultant: AQUARIUS GRUP SRL
Subantreprenori: ALUSYSTEM SRL, TITANMAR, TONY TRADING SRL,
SWISLASS SRL, HISTRIA INTERNAÞIONAL SRL
 Zona comercialã Bãneasa constituie una dintre cele trei pãrþi integrate ale Proiectului Bãneasa, cel
mai mare proiect de dezvoltare
urbanã cu utilizare mixtã din Europa
de Sud-Est, cu o valoare investiþionalã de peste 1,8 miliarde euro.
 Bãneasa Shopping City, parte
integrantã a acestei zone, ocupã o
suprafaþã de cca 45 ha ºi este un
oraº al modei, produselor alimentare
ºi divertismentului.
 Bãneasa Shopping Mall, cu
suprafaþa construitã de 105.000 mp,
este dezvoltat pe patru nivele ºi
reuneºte sub acelaºi acoperiº 220
de magazine de modã, servicii ºi
totodatã cea mai mare suprafaþã de
fast-food din România.
 Structura construcþiei este constituitã din cadre de beton armat ºi
planºee din beton armat; acoperiºul
este realizat din grinzi metalice
acoperite cu tablã cutatã.
 Plafoanele, realizate prin folosirea plãcilor perforate tip Rigiton,
precum ºi iluminatul artificial încorporat, dau un aer rafinat galeriilor
comerciale ºi spaþiilor publice.
 În unele zone au fost realizate
plafoane de lemn din panouri Gustafs,
completându-se astfel în mod plãcut
spaþiul destinat manifestãrilor publice;
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pentru o acusticã ºi ventilaþie bunã
au fost folosite atât plãci drepte,
cât ºi perforate, într-o proporþie bine
calculatã.
 Având în vedere complexitatea
sistemului de închidere – structurã
metalicã – sub care s-a realizat
întregul plafon de la etaj ºi unde au
fost adoptate o serie de mãsuri pentru a preveni dilatãrile ºi deplasãrile,
se poate spune cã realizarea acestui
plafon a fost una din cele mai dificile
operaþii, soluþiile tehnice adoptate
dovedindu-se bine alese.
 În zona Food Court au fost
folosite panouri de sticlã matã, luminate din interior pentru delimitarea
spaþiilor de lucru, iar la nivelul pardoselii s-au executat inserþii de lemn
în pardoseala din granit.
 Placajele orizontale realizate
din plãci de granit de diverse nuanþe
coloristice întregesc nota de eleganþã
ºi rafinament a întregului ambient.
 Confortul vizitatorilor este asigurat ºi prin cele peste 1.700 locuri
de parcare, atât în subteran, cât ºi la
nivelul solului.
 Prin calitatea deosebitã a
lucrãrilor executate de specialiºtii
firmei BOG’ART s-a conferit stil ºi
eleganþã acestui spaþiu comercial
emblematic pentru Bucureºti. 
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Metroul Bucureºti
Tronson: N. Grigorescu – Linia de Centurã
INSTALAÞII ELECTRICE – RACORD 1, MAGISTRALA 4
Antreprenor: TIAB SA
Beneficiar: METROREX SA
Proiectant: METROUL SA
Sistemul electroenergetic al
metroului asigurã alimentarea cu
energie pentru tracþiunea electricã
propriu-zisã, pentru instalaþiile electrice de iluminat ºi forþã ºi pentru
instalaþiile de control ºi comandã a
circulaþiei.
 Nivelul ales al tensiunii pentru
tracþiunea electricã pentru Racordul
1 a fost de 825 volþi curent continuu.
Echipamentele electrice de transformare ºi redresare au fost amplasate
în substaþii electrice de tracþiune –
SET de la care energia necesarã
tracþiunii ramelor a fost transmisã
acestora printr-o reþea de distribuþie
cu linia de contact sub formã de ºina
a 3-a dispusã lateral cãii de rulare.
 Pentru instalaþiile metroului
care au pretins continuitatea absolutã a alimentãrii, cum au fost instalaþiile pentru controlul circulaþiei,
iluminatul de siguranþã etc., acestea
s-au realizat prin surse de tensiune
neîntreruptibile UPS.
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În scopul reducerii consumului
de energie electricã pentru tracþiune
cu 10% - 12%, Racordul 1 al Magistralei 4 de metrou a fost dotat cu
echipamente pentru recuperarea
energiei de frânare. S-a folosit sistemul de recuperare cu linie de contact continuã, cu întreruperi minime
ale liniei de contact în zona
porþilor de închidere a staþiilor sau a
macazurilor.
 Alimentarea cu energie electricã a instalaþiilor de iluminat ºi forþã
care asigurã serviciile proprii ale
staþiilor de cãlãtori, cât ºi ale interstaþiilor (tuneluri ºi galerii) s-au realizat prin posturi de transformare ºi o
reþea de distribuþie trifazatã de joasã
tensiune.
 Lucrãrile de bunã calitate, realizate de specialiºtii cu experienþã
în acest tip de lucrãri ai TIAB SA,
cu respectarea unor condiþii tehnice stricte, au condus la obþinerea
unui raport optim între fiabilitate ºi
eficienþã. 
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Adezivi ºi chituri
pentru placaje ceramice, mozaic,
din piatrã naturalã ºi artificialã
De la teorie la… practicã !
ing. Mihalache PÃUN – Product Manager Murexin, Baumit România
SISTEMELE PENTRU PLACAJE,
PE ÎNÞELESUL TUTUROR
„Moda“, în lumea plãcilor ceramice,
din piatrã naturalã sau artificialã, este
într-o continuã miºcare, cuprinzând de
la plãci de mari dimensiuni pânã la
plãcuþe mozaic, nemaivorbind de varietatea mare de design ºi culori, de
calitate sau de preþ: de la lux, pânã la
„low cost“.
ªi toate aceste plãci, care-þi iau ochii
în magazine, trebuie montate pe pardoseli ºi pereþi, acolo unde le este, în
final, locul.
În limbajul specific curent, principalii actori care joacã în aceasta lume
clasificã, în general, convenþional, sistemele pentru placare în trei grupe
principale:
 sisteme standard;
 sisteme flexibile;
 sisteme speciale.
Dacã noþiunea de „standard“
sugereazã, în primul rând, ideea de
„obiºnuit, normal“ ºi ne duce cu gândul
la gresie ºi faianþã la interior, cea de
„flexibil“ exprimã, mai curând, noþiunea de ceva care se miºcã ºi se
deformeazã, pentru cã este supus la
solicitãri mecanice ºi termice ºi, deci,
ne gândim imediat la „exterior“.
Sistemul „special“ este, poate, mai
mult decât atât, adicã sunt plãci speciale supuse la solicitãri mecanice, termice ºi chimice foarte mari.
Simplificând, însã, situaþiile curente,
întâlnite în practicã, am putea spune
cã sistemele sunt definite, în principal,
de binomul „placã-suport“. Þinând seama
cã atât plãcile cât ºi suporturile pot fi
absorbante – A ºi neabsorbante – N,
în practicã întâlnim urmãtoarele situaþii:
 PA-SA – placã absorbantã pe
suport absorbant;
 PA-SN/PN-SA - placã absorbantã
pe suport neabsorbant/placã neabsorbantã pe suport absorbant;
 PN-SN – placã neabsorbantã pe
suport neabsorbant.
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În aceste condiþii, clasele de
adezivi ºi chituri recomandate aºa
dupã cum sunt definite în standardele
SR EN 12004/12002 – adezivi ºi SR
EN 13 888 – chituri, sunt cele indicate
în tabelul 1.
Pe lângã aceastã clasificare simplã, mai trebuie luate în considerare,
pe de o parte, stabilitatea/deformabilitatea suportului, iar pe de altã parte,
intensitatea solicitãrilor.
Lucrurile sunt ceva mai complicate,
pentru cã sunt situaþii când, chiar la
„interior“, este obligatorie folosirea
unui sistem flexibil, impus de:
 plãci cu absorbþie foarte micã
„plãci neabsorbante“ (de exemplu gresie
porþelanatã);
 suporturi cu deformaþii (de exemplu
pardoseli cu încãlzire înglobatã);
 suporturi neabsorbante – plãci
ceramice ºi mozaicuri vechi, hidroizolaþii acrilice la bãi ºi duºuri etc.
În concluzie, „interior“ nu
înseamnã automat „sistem standard“
în timp ce „exterior“ înseamnã
aproape întotdeauna un „sistem
flexibil“, pentru ca deºi putem întâlni
cazuri de plãci absorbante pe suporturi absorbante, ele pot fi supuse la
solicitãri mari ºi de duratã, atât
mecanice, cât ºi termice.
Deºi la prima vedere sistemele
standard ocupã doar „o pãtrãþicã“ din
cele patru, în realitate ele reprezintã la
noi 85%-90% din volumul de adezivi,
în timp ce în „Vest“ situaþia s-a inversat, adezivii de tip flexibil se vând în
proporþie de 75%-80%.

Tabelul 1

Un prim pas în aceastã tranziþie îl
reprezintã sistemul mixt, în care se
foloseºte un adeziv de tip standard ºi
un chit flexibil.
ADEZIVI MUREXIN
Adezivi produºi de Baumit Romania,
în fabricile de la Bucureºti ºi Teiuº:
 Adezivi Murexin pentru sisteme
standard:
- BFK03 C1T – adeziv pentru gresie
ºi faianþã la interior – în special pereþi;
- KMG 15 C1T - adeziv pentru gresie ºi faianþã la interior – în special
pardoseli;
- KW 21 C1T - adeziv alb universal
– în special pentru marmurã ºi mozaic.
 Adezivi Murexin pentru sisteme
flexibile curente:
- KGX 45 C2T-S1 - adeziv flexibil
gri, în special la interior: gresie porþelanatã, pardoseli încãlzite, bãi, duºuri etc.;
- KGF 65 C2TE-S1 - adeziv flexibil
gri, în special la exterior: terase,
piscine;
- KWF 61 C2TE-S1 - adeziv flexibil
alb universal, în special pentru marmurã, mozaic, piatrã naturalã ºi artificialã, strat 4 mm – 20 mm.
Pe lângã aceºtia, trebuie menþionat
cã pentru placaje ºi/sau condiþii deosebite, se importã de la Murexin AG
adezivi ºi pentru alte sisteme flexibile,
precum ºi pentru sisteme speciale.
 Adezivi Murexin pentru sisteme
flexibile deosebite:
- KTF 55 C2TE-S2 – adeziv superflexibil cu adaos de Trass, pentru
faþade;
- SKF 81 C2F-S1 – adeziv flexibil
alb rapid, în special la placaje grele;
- SK 15 C2 F-S1 – adeziv flexibil
rapid pentru reparaþii;
- KL1 C2TE-S1 – adeziv flexibil
pentru pardoseli termoizolante.
 Adeziv Murexin pentru sisteme
speciale:
- EKY 90 R1T – adeziv pentru placaje supuse la sarcini mecanice ºi
chimice.
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CHITURI MUREXIN
În general, chiturile sunt concepute
sã fie folosite în „tandem“ cu adezivii.
 Chituri pentru sisteme standard:
- OF 40 CG1 – chit pentru rosturi
2 mm – 7 mm, colorat.
 Chituri pentru sisteme flexibile:
- FM 60 CG2 – flexibil, aquastatic,
colorat – 25 culori, pentru rosturi 2 mm
-7 mm;
- SFX 70 CG2 – flexibil, rapid,
aquastatic, colorat, pentru rosturi 2 mm
– 15 mm.
 Chituri pentru sisteme flexibile
speciale:
- FME 80 CG2 – flexibil, rezistent
chimic, special pentru piscine;
- FMY90 RG2 – rezistent chimic,
special pentru industria alimentarã.
Pe lângã chiturile pe bazã de
ciment, trebuie menþionate chiturile
siliconice: SIL 50, SIL 60, SIL 80.
Alegerea ºi combinarea lor, pentru
diferitele situaþii întâlnite în practicã, se
face în funcþie de tipul plãcilor ºi al
diferitelor tipuri de suport, þinând
seama de recomandãrile din broºura
„Placaje în sistem Murexin“.

CINE, CE ªI CUM ALEGE ADEZIVUL?
Aºa dupã cum am mai menþionat,
alegerea trebuie fãcutã în cunoºtinþã
de cauzã, astfel încât sã alegem produsul potrivit, pentru lucrarea potrivitã.
Plãcile se aleg, de obicei, de cãtre
Client, fie la sugestia arhitectului, a
consultantului, fie a reprezentantelor
sexului frumos din preajma acestuia
(soþie, prietenã, fiicã, mamã, soacrã
etc.), fie direct – fãrã nicio sugestie,
din partea nimãnui, eventual, doar, a
vânzãtorului de la magazin.
Pentru proiectele mari, tipul de
adeziv/clasa sunt indicate prin caietul
de sarcini, de cãtre arhitect/proiectant/consultant.
În cazurile curente, adezivul se
alege de cãtre meseriaº. Dacã a mai
lucrat ºi ºtie, nu-i nicio problemã, se
duce direct ºi cumpãrã exact produsul
care trebuie.
Dacã nu ºtie, ar trebui sã-l întrebe
pe vânzator, care, la rândul lui, în
urma „chestionãrii“ meseriaºului, ar
trebui sã înþeleagã care este produsul
care se potriveºte cel mai bine.
Deci, producãtorii trebuie sã
furnizeze informaþii simple care sã
ajute meseriaºul ºi vânzãtorul sã

aleagã bine. Cum se poate greºi la
alegerea adezivului?
1. Sã greºim… bine!? Sã alegem
conºtient, sau nu, un adeziv flexibil
acolo unde nu este absolut necesar.
Sã fie, sã fim mai siguri! Din punct de
vedere economic, „pierdem“ diferenþa
dintre un adeziv flexibil ºi unul normal. Aceasta poate ajunge pânã la
cca 5 RON/mp.
2. Sã greºim… grav! - din
neºtiinþã, din economie prost-înþeleasã, din „lasã cã merge ºi aºa“, „am
mai fãcut ºi a þinut“ etc., sã folosim un
adeziv normal – clasa C1, în locul
unuia flexibil C2-S1. Se întâmplã, în
general la exterior, la terase, faþade,
piscine, sau la interior – gresie porþelanatã, pardoseli cu încãlzire înglobatã, peste hidroizolaþii, scãri, coridoare,
peste mozaic vechi etc.
În aceste cazuri, nu dupã mult
timp, lucrãrile trebuie refãcute, iar
pierderile sunt mai mari, incluzând plãcile, adezivul, chitul, manopera pentru
lipit ºi chituit, pregãtirea suportului din
nou etc. ºi pot atinge, dupã caz, valori
de 50 RON/mp – 100 RON/mp.
De aceea, toatã lumea trebuie sã
fie informatã, astfel încât sã greºim cât
mai puþin, sau, dacã se poate, deloc.

Festivalul Murexin – Ziua meseriaºului
Pe lângã seminarele de cunoaºtere a materialelor pe care le susþinem
permanent cu reprezentanþii de vânzãri ai distribuitorilor ºi comercianþilor,
a instruirilor pe ºantiere cu firmele de
aplicatori, Baumit Romania organizeazã, în colaborare cu marii distribuitori din diferitele zone ale þãrii,
Festivalul Murexin, manifestare specialã, cunoscutã ºi sub numele de Ziua
meseriaºului. Aceastã întâlnire cu

meseriaºii este foarte importantã, fiind
un bun prilej de cunoaºtere reciprocã
a cerinþelor de ambele pãrþi, de confirmare cã ceea ce susþinem în teorie se
confirmã ºi în practicã, adicã la
punerea în operã. ªtiþi cum se spune:
teoria ca teoria, dar… practica „ne
omoarã”.
„Învãþãturile“ de la Ziua meseriaºului
sunt „altfel”, uºor de exprimat, de
înþeles ºi de asimilat, pentru cã se

transmit într-o atmosferã destinsã,
prietenoasã, completatã cu concursuri
ºi premii, pentru cei mai tari în placare
ºi chituire.
Sloganul Murexin adaptat la Ziua
meseriaºului sunã astfel: „Aici nimeni
n-are funcþii. Suntem toþi, tari în
construcþii!”
În acest numãr, vã prezentãm
imagini de la Ziua meseriaºului organizatã la Craiova la începutul lunii iunie
de cãtre Baumit Romania, în parteneriat cu firma MYDWAY. 

Foto 1: Pânã la practicã… un pic de teorie

Foto 2: Pregãtire pentru începerea concursului
sub bagheta lui Cristi Iordache, ªef Zonã – Baumit

Foto 3: Un concurent… „tare“
la capitolul… placare
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Consideraþii
privind deprecierea construcþiilor
conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA – Universitatea Tehnicã Iaºi
Lucrarea se referã la câteva din problemele deprecierii construcþiilor din fondul construit existent:
construcþii de patrimoniu, construcþii de locuit ºi construcþii inginereºti.
Deprecierea construcþiilor este analizatã pentru clãdiri a cãror construire/consolidare este abandonatã
ºi pentru construcþii din fondul locuit existent aflate în exploatare.
DEPRECIEREA CONSTRUCÞIILOR
Deprecierea construcþiilor se
referã la o problematicã largã ce
poate fi analizatã pe faze de
proiectare, faze de execuþie, etape
de viaþã a construcþiilor, fiind strâns
legatã de calitate, impunând dezvoltarea unei culturi a calitãþii în
domeniu.
În România, starea tehnicã a
construcþiilor este departe de a fi
controlatã. Aceastã situaþie se manifestã pe fondul unui deficit de specialiºti antrenaþi în domeniu, a
resurselor financiare limitate ºi a
unui cadru legal incomplet.
Activitãþile complexe din domeniul monitorizãrii ºi supravegherii
structurilor reclamã obligaþii specifice producãtorilor de materiale de
construcþii ºi instalaþii, proiectanþilor,
executanþilor, arhitecþilor, utilizatorilor precum ºi personalului de specialitate care asigurã întreþinerea,
conform pachetului de legi ºi acte
normative în domeniul calitãþii în
construcþii.

Multe construcþii de patrimoniu
au, însã, o stare tehnicã precarã
cauzatã de lipsa preocupãrilor pentru reabilitare/consolidare sau combinatã cu lipsa fondurilor pentru
reparaþii capitale. De menþionat ºi
lucrãrile de drumuri, cãi ferate, construcþii de locuinþe începute, dar
neterminate ºi la care nu sunt luate
mãsuri de conservare chiar în condiþiile în care nu se cunoaºte data
reluãrii lucrãrilor.
Patologia construcþiilor reprezintã
un tratament sistematic al defectelor
construcþiilor. Noþiunea ca atare
poate fi interpretatã ca noutate în
domeniul construcþiilor fiind o ºtiinþã
care studiazã influenþa factorilor ºi
mecanismelor de degradare a structurilor ºi materialelor. Analiza greºelilor de execuþie, a defectelor, a
neconformitãþilor, a avariilor constituie metoda cea mai simplã de a
cunoaºte aceste deficienþe ºi de
a le evita pe viitor. Diagnosticarea
defectelor structurale se face de
expertul tehnic de specialitate care,

dupã expertiza tehnicã efectuatã,
recomandã lucrãri de remediere,
consolidare sau demolare. Pentru
specialiºti, problema defectelor în
construcþii comportã în timpul execuþiei ºi dupã darea în exploatare
douã aspecte importante ºi anume
prevenþia ºi remedierea.
Armonizarea reglementãrilor româneºti cu standardele europene
aduce modificãri importante în ceea
ce priveºte regulile de proiectare ºi
executare a elementelor ºi structurilor, având ca scop sporirea durabilitãþii construcþiilor.
În capitolele urmãtoare se exemplificã defectele ºi degradãrile la
câteva categorii de construcþii.

a

b

Foto 1: Pereþi de beton armat care prezintã:
segregãri multiple, calitate diferitã a betoanelor,
neacoperire cu beton a armãturii, muchii defecte
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Foto 2: Construcþie din zidãrie confinatã
care prezintã neconformitãþi de proiectare
ºi execuþie

Foto 3: (a) ºi (b) Armãturã neconformã la noduri
din beton armat monolit
continuare în pagina 52 
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DEFECTE LA CONSTRUCÞII DE LOCUIT
Momentul de faþã este caracterizat printr-un ritm alert de construire,
o piaþã a materialelor de construcþii
în plinã expansiune, un cadru legislativ dinamic în plinã aliniere la
normele europene, o lipsã a forþei de
muncã calificatã în domeniu, iar
asigurarea calitãþii construcþiilor este
un obiectiv nu tocmai uºor de atins.
Ritmul de construire este alert
cu precãdere pentru spaþiile de
birouri, spaþiile comerciale, locuinþe
individuale.
La construcþiile individuale de
locuit, dintre defectele majore se
menþioneazã: proiectare ºi execuþie
neconformã actualelor prevederi în
domeniu din normativele P2/85,
P100/2004, Codul Construcþiilor,
Legea 10/95 republicatã (foto 1, 2, 3).
DEPRECIEREA CONSTRUCÞIILOR
DE PATRIMONIU
Construcþiile de patrimoniu au
structura realizatã din zidãrie, cu
planºee din lemn. Cauzele degradãrii sunt: alcãtuirea ºi/sau execuþia
defectuoasã, rãspuns necorespunzãtor la acþiunea combinatã ploaievânt asupra elementelor de anvelopã,
infiltraþii de apã din teren sau de la
instalaþii defecte, utilizarea necorespunzãtoare sub aspectul neefectuãrii în timp real a operaþiilor de
întreþinere curentã ºi reparaþii, efectul exploziilor, acþiunea seismicã,
tasãri ale terenului de fundare, etc.
Dintre efectele degradãrii se menþioneazã starea de fisurare accentuatã ca urmare a tasãrilor inegale ºi
acþiunilor seismice repetate, ascensiunea capilarã a apei, efectul combinat al coroziunii chimice din
mediul ambiant ºi al stãrii precare a
instalaþiilor interioare de apã-canal
(foto 4-7).

Fig. 5: Degradarea zidãriei cauzatã de lipsa
mãsurilor de intervenþie în timpul exploatãrii ºi a
lucrãrilor de reabilitare/consolidare întârziate la
zidul cetãþii Alba Iulia

52

a

b

Foto 4: Deteriorarea zidãriei din cauza infiltraþiilor de apã provenite din precipitaþii (a, b) ºi ascensiune
capilarã a apei din teren (turnul cetãþii Biertan)

DEPRECIEREA CONSTRUCÞIILOR
INGINEREªTI
Reabilitarea ºi realizarea de noi
trasee de cãi de comunicaþie terestre, inclusiv lucrãrile de artã aferente,
reprezintã o problemã de mare actualitate în România. Alãturi de preocupãrile de modernizare a cãilor
rutiere se remarcã la o scarã ceva
mai redusã ºi lucrãri de reabilitare a
principalelor culoare de cale feratã.
Dintre lucrãrile de construcþii
abandonate, fãrã luarea unor mãsuri
minime de conservare pânã la reluarea lucrãrilor, se numãrã ºi tronsonul
de cale feratã Vâlcea – Vâlcele cuprins
între staþia Vâlcele (km 131+500) în
direcþia Nord-Vest cãtre Râmnicu
Vâlcea ºi joncþiunea cu linia Piatra
Olt – Podu Olt (km 169+354).
Finalizarea construcþiei începute
în 1976 poate asigura legãtura între
douã linii naþionale ºi internaþionale

principale care leagã Bucureºtiul de
partea de Vest ºi de Nord a
României ºi, respectiv, de Uniunea
Europeanã. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale
feratã Pan-European ºi scurteazã
actualul traseul cu 17 km în condiþiile
unei viteze de circulaþie de 160 km/h.
Lucrãrile de construcþie au fost
abandonate dupã 1990 deºi infrastructura lucrãrilor de artã era realizatã. Calea feratã era pozatã pe
circa 45% din lungimea traseului.
Dupã întreruperea lucrãrilor, infrastructura nu a mai fost întreþinutã,
linia s-a degradat, porþiuni de linie au
dispãrut chiar (foto 8). Vegetaþia,
arborii ºi arbuºtii s-au dezvoltat pe
platforma liniei ºi pe taluzurile alãturate, ca ºi pe viaducte, compromiþând integritatea ºi funcþionalitatea
stratului de sub piatra spartã ºi a
stratului de repartiþie (foto 9).

Foto 6: Înclinarea unui perete exterior ca urmare
a tasãrii progresive la o construcþie din zidãrie

Foto 7: Avarierea zidãriei (zid de sprijin cetate)
generatã de alunecãri de teren
(Sighiºoara cetate) 1 - 30.06.06
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Foto 8: Alunecare de teren pe amplasamentul
linei de cale feratã

Foto 9: Suprastructurã CF degradatã

Foto 10: Viaduct construit abandonat
pe traseul noi cãi ferate

Lucrãrile existente, în stare de
degradare mai mult sau mai puþin
avansatã, sunt în diferite etape de
execuþie. Lipsa surselor financiare a
dus la întreruperea completã a
lucrãrilor la 1 aprilie 1996. Între 1991
ºi 1995, soluþiile tehnice abordate au
fost de înlocuire a rambleurilor deteriorate cu viaducte ºi alungirea unor
viaducte prin noi deschideri (foto 10).
Întreruperea lucrãrilor de construcþii ºi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale
feratã precum ºi de drenare eficientã
a apelor din precipitaþii au condus la
accelerarea degradãrii terenului.

CONCLUZII
 Proiectarea ºi execuþia neconformã cadrului legislativ existent conduc la realizarea unor construcþii
de calitate inferioarã cerinþelor
utilizatorilor.
 În cazul construcþiilor de patrimoniu, întreþinerea precarã pe durata
de viaþã alãturi de tergiversarea
lucrãrilor de reabilitare/consolidare
genereazã deprecieri majore.
 În cazul întreruperii lucrãrilor la
o construcþie este necesarã instituirea unui cadru legal de aplicare a
unui sistem riguros de conservare a
lucrãrilor executate.
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Consultanþa
în investiþii-construcþii (XII)
SPECIFICAÞII TEHNICE (CAIETE DE SARCINI) STANDARD ªI REFOLOSIBILE
SUPRAVEGHEREA LUCRÃRILOR DIN ªANTIER
ing. Petre IONIÞÃ
(Urmare din numãrul 47)

SPECIFICAÞII TEHNICE (CAIETE DE
SARCINI) STANDARD ªI REFOLOSIBILE
Pentru a se apropia de practica
din Uniunea Europeanã, sistemul de
reglementãri în domeniul investiþiilor
existent în þara noastrã trebuie
completat cu unele „Specificaþii
tehnice standard“ (caiete de sarcini),
refolosibile, care sã defineascã cât
mai complet calitatea execuþiei
construcþiilor.
Reglementãrile existente prevãd
ca fiecare proiect sã aibã în componenþa sa aceste „Caiete de sarcini”.
Specificaþiile tehnice reprezintã
una dintre cele mai importante piese
ale unui proiect, deoarece ele definesc calitatea lucrãrilor prevãzutã
în planuri.
Pentru o înþelegere mai uºoarã,
în reglementãrile anului 1991 au fost
denumite „Caiete de sarcini“. A sosit
momentul sã se numeascã „Specificaþii Tehnice“ pentru a se apropia de
înþelesul ºi practica din Uniunea
Europeanã, dar ºi pentru a le diferenþia de „Caietele de sarcini pentru
organizarea licitaþiilor“.
Datoritã complexitãþii lor, specificaþiile tehnice se întocmesc de cãtre
consultanþi – ingineri ºi arhitecþi cu
cea mai înaltã calificare ºi experienþã. Cel care întocmeºte un
anume capitol din aceste specificaþii
trebuie sã cunoascã proiectul în
amãnunþime, sã cunoascã standardele materialelor folosite, tehnologia de execuþie a lucrãrilor, probele,
verificãrile ºi testele necesare,
modul de mãsurare cantitativã ºi
calitativã, documentele pentru lucrãrile ascunse care trebuie întocmite,
condiþiile de recepþie ºi, în fine, sã
poatã defini cât mai exact calitatea
finalã a lucrãrilor.
Este evident cã nu toþi cei care
elaboreazã proiecte au nivelul de
cunoºtinþe ºi experienþa necesarã
pentru elaborarea acestor specificaþii.
Din aceastã cauzã se elaboreazã
proiecte ale cãror specificaþii sunt
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slabe calitativ sau incomplete. Ca
urmare ºi lucrãrile care se executã
în ºantiere sunt de slabã calitate sau
se executã dupã înþelegerea ºi priceperea antreprenorilor.
Pe de altã parte, timpul necesar
pentru elaborarea specificaþiilor este
mare. Din aceastã cauzã, proiectanþii
pierd mult timp cu întocmirea ºi
editarea acestora. Ei ar putea sã
foloseascã „Specificaþii tehnice standard“ refolosibile ºi sã reducã substanþial timpul de elaborare pentru
aceastã secþiune de proiect.
În majoritatea cazurilor, specificaþiile pot fi:
 Generale, atunci când acestea
descriu lucrãri curente, de nivel calitativ mediu, cu materiale obiºnuite,
dar care respectã în totalitate standardele, normativele, prescripþiile;
 Speciale, atunci când la specificaþiile generale sunt necesare completãri ºi adãugiri pentru a defini mai
exact o anumitã calitate a materialelor ºi lucrãrilor în spiritul dorinþelor
beneficiarilor.
Specificaþiile tehnice generale
– pe care noi le dorim sã fie „Standardizate“ ºi refolosibile – se pot
organiza pe categorii ºi capitole de
lucrãri, în sistem computerizat, în
volume tipãrite sau pe disc magnetic, putând fi folosite de cãtre toþi
proiectanþii, indiferent de experienþã,
la fiecare elaborare de proiect.
Structurarea acestor specificaþii –
refolosibile – este necesar sã se
facã în sistem piramidal pe categorii
de lucrãri – secþiuni – capitole – subcapitole – ºi specificaþii elementare,
folosind un sistem de codificare,
care sã permitã o identificare rapidã
ºi lesnicioasã.
Conþinutul unui capitol, dintr-o
specificaþie tehnicã standard, trebuie
sã cuprindã:
 Descrierea generalã a lucrãrilor
ºi limitele de aplicabilitate;
 Nominalizarea
pãrþilor din
proiect ºi a planurilor la care se
referã;

 Descrierea proprietãþilor fizice,
chimice, mecanice, de aspect, de
calitate, culori, dimensiuni, toleranþe,
probe, teste, etc. pentru materialele
care se folosesc în lucrare ºi cu trimiteri la standardele ºi normele de
fabricaþie respective;
 Descrierea execuþiei lucrãrilor
cu precizãri privind calitatea, forma,
aspectul, ordinea de execuþie, toleranþe, modul de verificare etc.;
 Testele, probele, verificãrile
necesare;
 Standardele, normativele ºi
prescripþiile care trebuie respectate;
 Condiþii de recepþie, mãsurãtori, precizãri privind comportarea în
timp º.a.
 Responsabilitãþi pentru toþi participanþii la realizarea lucrãrilor:
director de proiect, proiectant, antreprenor, supraveghetor al execuþiei
lucrãrilor.
Unitãþile de consultanþã-proiectare existente, cu tradiþie ºi cu o
anume specializare în diverse
domenii (construcþii civile, drumuri,
poduri, cãi ferate, hidrotehnice,
îmbunãtãþiri funciare, reþele inginereºti ºi altele), sunt capabile sã elaboreze aceste specificaþii tehnice
standard în scurt timp ºi la nivelul
tehnic necesar, deoarece au capacitatea tehnicã ºi specialiºti cu experienþa necesarã.
În prezent, sunt unitãþi de
proiectare care deþin deja aceste
specificaþii refolosibile, în diverse
stadii de perfecþionare, pentru
domeniile în care lucreazã. Pe baza
unei simple comenzi, unitãþile de
proiectare pot finaliza ºi organiza
aceste specificaþii, într-o anume
formã de prezentare cerutã.
Promovate, aceste specificaþii
tehnice standard – refolosibile – pot
fi utilizate de orice proiectant din
orice colþ de þarã, indiferent de experienþa sau specializarea sa în elaborarea proiectelor, adãugând la
acestea numai capitolele speciale,
caracteristice proiectului.
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Suplimentar, existenþa în fiecare
ºantier a unui exemplar din aceste
specificaþii tehnice standard în volume tipãrite sau în sistem computerizat ar da posibilitatea ca începând
de la nivelul unui ºef de echipã ºi
pânã la reprezentanþii beneficiarului
sã fie studiate ºi respectate. ªi mai
important însã ar fi aspectul educaþiei tehnice pentru toþi participanþii
la realizarea investiþiei.
Obligativitatea respectãrii prevederilor acestor specificaþii tehnice
standard ºi uºurinþa utilizãrii lor sunt
aspecte care ne fac sã credem într-o
viitoare creºtere a nivelului calitativ
al lucrãrilor de investiþii, în condiþiile
în care specificaþiile tehnice vor
exista pe piaþa construcþiilor.
SUPRAVEGHEREA
LUCRÃRILOR DIN ªANTIER
O activitate de consultanþã distinctã
Investitorul doreºte ca execuþia
lucrãrilor în ºantier sã fie supravegheatã de un reprezentant al sãu,
care sã asigure o execuþie reuºitã.
El apeleazã la serviciile unor societãþi de consultanþã specializate în
astfel de servicii (fig. 15.1.).
Se recomandã ca supravegherea
lucrãrilor sã se exercite pe bazã de
contract de consultanþã, de cãtre
echipe de specialiºti autorizaþi
(arhitecþi, structuriºti, instalatori,
economiºti etc.).
În practica internaþionalã nu se
obiºnuieºte ca supravegherea lucrãrilor în ºantier sã fie exercitatã de
angajaþi (salariaþi) ai investitorului,
deoarece aceºtia nu au rãspunderea
contractualã necesarã.
Serviciul ingineresc de supraveghere a lucrãrilor în ºantier se înscrie
în principiile de practicare a profesiunii de inginer consultant:
 Statutul profesional
Inginerul supraveghetor acþioneazã
în numele ºi în interesul legitim al
investitorului.
El acþioneazã în deplinã fidelitate
faþã de investitor ºi cu corectitudine
faþã de antreprenori, furnizori ºi alþi
participanþi la realizarea investiþiei.
 Independenþa
Supraveghetorul trebuie sã-ºi
menþinã un statut echidistant faþã de
investitor, antreprenori, furnizori sau alþi
participanþi la realizarea investiþiei.

El nu trebuie sã accepte niciun
fel de favoare din partea altor
participanþi.
Deciziile sale trebuie sã fie
imparþiale ºi în limita îndatoririlor
sale faþã de client.
 Competenþa
Supraveghetorul trebuie sã aibã
calificarea, cunoºtinþele ºi experienþa necesare pentru îndeplinirea
obligaþiilor sale contractuale.
El nu trebuie sã accepte un contract pentru care nu are capacitatea
ºi experienþa necesare.
 Legalitatea
Supraveghetorul trebuie sã respecte
legile româneºti privind:
- pregãtirea profesionalã;
- înregistrarea de practicã;
- autorizarea sau certificarea;
- respectarea legalitãþii, a reglementãrilor, normelor ºi standardelor
în vigoare;
- asocierea.
Se recomandã ca inginerul
supraveghetor sã fie membru al unei
asociaþii profesionale ºi sã respecte
codul de onoare ºi etica profesionalã
a asociaþiei din care face parte.
Serviciile principale
ale inginerilor supraveghetori
Investitorul ºi supraveghetorul
încheie un contract de consultanþã
pentru supravegherea lucrãrilor în
ºantier, ale cãrui responsabilitãþi
principale sunt:
 Pregãtirea începerii lucrãrilor;
 Verificarea documentaþiei de
avize ºi autorizaþii legale;
 Verificarea proiectelor de organizare a ºantierului, de execuþie ºi a
tehnologiei de execuþie ºi montaj;
 Verificarea calitãþii materialelor,
utilajelor ºi echipamentelor introduse
în ºantier;
 Verificarea ºi aprobarea graficelor de execuþie a lucrãrilor ºi
urmãrirea îndeplinirii acestora;
 Verificarea calitãþii execuþiei
lucrãrilor;
 Verificarea ºi controlul testelor,
a probelor pentru materiale ºi instalaþii ºi evidenþa documentelor privind
acestea;
 Verificarea cantitãþilor de lucrãri
executate ºi a situaþiilor de plata
lucrãrilor;

Fig.15.1: Supravegherea lucrãrilor – o activitate de consultanþã distinctã

 Controlul existenþei în ºantier a
documentaþiei complete ºi avizate;
 Verificarea întocmirii corecte a
cãrþii construcþiei;
 Verificarea lucrãrilor, anterior
prezentãrii comisiei de recepþie;
 Participarea la toate întâlnirile
de lucru, inspecþii, recepþii;
 Întocmeºte ºi prezintã investitorului rapoarte periodice (lunare)
despre dezvoltarea lucrãrilor ºi calitatea acestora.
Contractul de supraveghere
Se recomandã folosirea formei
de contract standard de consultanþã
(vezi Cap.17) format din – Formular
de Contract, Condiþii Generale de
Contractare, Condiþii speciale de
Contractare ºi Anexele A, B, C ºi D.
Aceste servicii pot fi extinse sau
limitate conform dorinþei ºi intereselor beneficiarului.
Onorariile serviciilor de consultanþã se stabilesc, de regulã, pe
baza timpului prestat (plata cu luna)
sau pe bazã de procent din valoarea
investiþiei.
Servicii de supraveghere
a execuþiei lucrãrilor în ºantier
1. Verificarea ºi avizarea proiectului de organizare a ºantierului ºi
proiectului tehnologiilor de execuþie
principale, elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea
lucrãrilor.
2. Urmãrirea ºi avizarea organizãrii de cãtre Antreprenorul General,
la începutul lucrãrilor, a „camerei de
mostre“ pentru principalele materiale, confecþii ºi echipamente care
urmeazã sã fie achiziþionate ºi puse
în operã de cãtre constructor.
3. Coordonarea activitãþilor Antreprenorului General cu ale celorlalþi
contractori de specialitate sau furnizori de servicii, privind utilizarea
traseelor, a spaþiilor comune ºi facilitãþilor, crearea fronturilor de lucru
etc., asigurarea ordinei, pazei ºi
mãsurilor PSI, în vederea încadrãrii
în costurile, termenele ºi condiþiile
de calitate programate.
4. Controlul execuþiei lucrãrilor de
cãtre Antreprenorul General ºi de
cãtre ceilalþi subantreprenori de specialitate, incluzând:
4.1. Verificarea obþinerii avizelor
necesare ºi urmãrirea respectãrii
condiþiilor impuse de acestea;
4.2. Existenþa în ºantier a documentaþiei de proiectare, completã,
cu ºtampila de verificator de proiecte
ºi ºtampila beneficiarului „bun pentru
execuþie“;
continuare în pagina 56 
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4.3. Existenþa programelor de
asigurare a calitãþii lucrãrilor ºi a
responsabililor atestaþi cu calitatea
în ºantier;
4.4. Realizarea unor lucrãri de
foarte bunã calitate în conformitate
cu documentaþia de proiectare,
specificaþiile tehnice ºi reglementãrile privind calitatea în construcþii;
4.5. Respectarea proiectului de
organizare a ºantierului ºi a
tehnologiilor de execuþie aprobate;
4.6. Aducerea în ºantier pentru
punerea în operã de materiale ºi
echipamente de calitate, care sã
corespundã integral cu mostrele
aprobate existente în „camera de
mostre“ organizatã la începutul
execuþiei;
4.7. Aducerea în ºantier a materialelor, utilajelor ºi a forþei de
muncã, necesare pentru execuþia
lucrãrilor în ritmul ºi la termenele
prevãzute în Graficul de Eºalonare a
Lucrãrilor;
4.8. Evidenþa, în permanenþã, a
volumelor de lucrãri executate astfel
încât situaþiile de platã sã reflecte
riguros valoarea acestora, în conformitate cu clauzele contractuale;
4.9. Îndeplinirea tuturor obligaþiilor contractuale privind: asigurarea
lucrãrilor executate, asigurarea
echipamentelor ºi utilajelor de construcþii, asigurarea personalului ºi a
terþilor; mãsuri pentru protecþia
muncii ºi de pazã contra incendiilor;
întreþinerea ordinii, curãþeniei ºi
paza bunurilor din ºantier.
5. În cazul în care se constatã
neîndepliniri, defecþiuni sau rãmâneri
în urmã, faþã de sarcinile menþionate
la pct. 4, consultantul va atenþiona
antreprenorii în consecinþã, va
informa beneficiarul ºi va propune
mãsuri pentru remedierea de
urgenþã a acestor neajunsuri.
6. Urmãrirea întocmirii ºi þinerii la
zi pe ºantier de cãtre Antreprenorul
General ºi de cãtre ceilalþi antreprenori a urmãtoarelor documente:
6.1. Jurnalul zilnic de ºantier,
cuprinzând starea vremii, temperatura aerului, lucrãrile executate,
utilajele ºi numãrul de muncitori
existent pe ºantier, probleme
deosebite apãrute în execuþie,
observaþii privind calitatea etc.;
6.2. Condica de betoane, întocmitã
conform reglementãrilor în vigoare,
cu înregistrarea datelor de turnare ºi
testare a betoanelor;
6.3. Procese-Verbale de preluare
a amplasamentelor, procese-verbale
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de lucrãri ascunse, procese-verbale
de constatare a calitãþii lucrãrilor, pe
parcurs ºi la fazele determinante
împreunã cu reprezentanþii Inspecþiei
pentru Calitatea în Construcþii;
6.4. Certificatele de calitate pentru materialele ºi echipamentele
puse în operã;
6.5. Procese verbale de testare a
instalaþiilor înainte de înglobarea lor
în construcþie ºi/sau de punere a lor
în funcþiune.
7. Documentele menþionate la
pct. 6 vor fi avizate de Consultant
ºi vor constitui parte din Cartea
Construcþiei.
8. Þinerea unei evidenþe stricte în
ºantier a avizelor ºi autorizaþiilor, a
contractelor ºi actelor adiþionale, a
planurilor ºi documentelor de execuþie, a dispoziþiilor de ºantier, a
modificãrilor de soluþii, a derogãrilor
de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele,
echipamentele ºi utilajele achiziþionate ºi puse în operã (caracteristici
tehnice, mostre, instrucþiuni de montaj, punere în funcþiune ºi exploatare
etc.) ºi a altor documente aferente.
9. Þinerea în ºantier a planurilor
de bazã ale lucrãrilor (planul de
trasare, planul general coordonator
ºi a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat .
10. Consultantul se va îngriji ca,
la terminarea lucrãrilor, planurile de
execuþie sã conþinã toate completãrile ºi modificãrile aprobate, sã
corespundã cu lucrãrile real executate, în vederea includerii lor în
Cartea Construcþiei.
11. Toate evidenþele ºi înregistrãrile efectuate de Consultant vor
fi puse la dispoziþia Beneficiarului la
încheierea lucrãrilor.
12. Urmãrirea derulãrii contractelor de achiziþii de materiale,
echipamente, utilaje ºi servicii din
sarcina Beneficiarului, verificarea
comenzilor, plãþilor, termenelor de
livrare, calitatea, etc. ºi informarea
Beneficiarului în cazul constatãrii
unor deficienþe, ºi va face propuneri
de remediere urgentã.
13. Organizarea ºi urmãrirea
livrãrii în ºantier, a depozitãrii, protecþiei ºi pazei materialelor, echipamentelor ºi utilajelor achiziþionate
direct de Beneficiar, pânã la încorporarea lor în lucrãri.
14. Urmãrirea împreunã cu
Proiectantul ºi cu personalul de
întreþinere al Beneficiarului a verificãrilor ºi testelor efectuate de constructori la instalaþiile ºi utilajele

montate în vederea punerii lor în
funcþiune.
15. Când lucrãrile sunt aproape
gata (parþial sau integral) Consultantul
va verifica ºi va întocmi o listã cu remedierile sau completãrile care urmeazã
sã mai fie efectuate, acordând termene
de realizare care sã nu pericliteze termenul final de punere în funcþiune a
investiþiei, atenþionându-i corespunzãtor pe Antreprenori ºi va informa
Beneficiarul.
16. Consultantul va aprecia
momentul când lucrãrile pot fi considerate terminate ºi va informa
Beneficiarul pentru convocarea
Comisiei de Recepþie.
17. Consultantul va cere constructorilor ca în termen de 30 de
zile de la încheierea Procesului
Verbal de Recepþie Preliminarã sã
prezinte pentru verificare Situaþiile
Definitive ale Lucrãrilor, care, dupã
verificare, vor fi înaintate cu propuneri Beneficiarului pentru aprobare
ºi plata finalã.
18. Consultantul va urmãri comportarea lucrãrilor în perioada de
garanþie ºi în cazul apariþiei unor
defecþiuni, va informa Beneficiarul ºi
împreunã cu Proiectantul, dupã caz,
va propune mãsuri pentru remedierea de urgenþã a defectelor. Va
urmãri ºi va þine evidenþa acestor
defecþiuni.
19. Consultantul va informa
Beneficiarul asupra momentului
când lucrãrile pot fi considerate terminate definitiv ºi de bunã calitate, la
expirarea perioadei de garanþie,
pentru a fi convocatã Comisia de
Recepþie.
Va organiza, va înregistra activitatea Comisiei de Recepþie ºi va
redacta Procesul Verbal de Recepþie
Definitivã a Lucrãrilor iar în cazul
unor noi observaþii, va urmãri remedierea acestora în termenele stabilite.
20. Consultantul va întocmi în
douã exemplare Cartea Construcþiei
dacã aceasta este inclusã în obligaþiile sale contractuale, pe baza
înregistrãrilor proprii ºi a documentelor puse la dispoziþie de
Proiectant ºi Constructori ºi o va
înainta beneficiarului.
21. Consultantul va asigura toate
relaþiile cu autoritãþile în drept din
domeniul investiþii-construcþii, pe
toatã perioada lucrãrilor ºi se va
îngriji ca acestea sã fie satisfãcute
cu privire la respectarea reglementãrilor specifice. 
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI ÎN CONSTRUCÞII
În urma ecourilor pozitive primite la redacþie încercãm, în continuare, sã ne bucurãm alãturi de dvs.,
pentru iniþiativa de a publica date ºi, mai ales, fapte despre foºti, actuali ºi viitori specialiºti în construcþii.
Pe fondul unor „turbulenþe“ proprii crizei economice mondiale care se manifestã în ultimul timp în acest
sector dinamic al economiei noastre, evidenþierea unor oameni cu merite deosebite nu face decât sã arate,
încã odatã, faptul cã dispunem de un fond de specialiºti capabil sã reconstruiascã România, potrivit
exigenþelor europene ºi mondiale, aºa cum au fãcut-o înaintaºii noºtri la vremea respectivã.
Vorbind despre aceºtia, nu este nici o exagerare dacã ne reamintim ºi în acest numãr al revistei de unul
dintre constructorii de excepþie pe care i-a avut România, o personalitate receptatã ca atare în multe þãri
pentru lucrãrile sale de vârf în domeniul podurilor ºi nu numai. Este vorba despre Anghel Saligny, inginerul
despre care ne reamintim ori de câte ori cãlãtorim, cu maºina sau cu trenul, spre litoralul românesc.
Datele despre acest titan în construcþii, ºi despre alþi constructori, care vor fi gãzduiþi la aceastã
rubricã, le-am obþinut prin amabilitatea domnului profesor universitar doctor inginer Hristache Popescu,
care ne-a oferit volumul „Personalitãþi Româneºti în Construcþii“, al cãrui autor este. Felicitãri domniei
sale pentru impresionantul volum de muncã depus pentru obþinerea ºi redactarea caracterizãrilor
fiecãrei personalitãþi în parte.

CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE
Anghel Saligny ( 1854 - 1925 )
S-a nãscut în luna mai 1854 în
comuna ªerbãneºti, lângã Focºani.
Liceul, început la Focºani, l-a terminat în Germania la Posdam, dupã
care a urmat cursurile ªcolii Politehnice din Charlottenburg.
Dupã o perioadã de practicã, în
Germania, a început activitatea
inginereascã în þarã în anul 1876, la
Serviciul de poduri ºi ºosele al
Ministerului Lucrãrilor Publice.
Între anii 1878-1880, a lucrat la
construcþia liniei ferate PloieºtiPredeal, dupã care a fost numit subdirector la Serviciul de poduri ºi
ºosele. În anul 1882, a fost director
al ºantierelor pentru construcþia liniilor
ferate Adjud – Târgu Ocna, Bârlad –
Vaslui – Iaºi ºi Crasna – Huºi.
În 1883, a condus Serviciul de
construcþii a podurilor metalice, pentru înlocuirea podurilor de lemn,
reconstituind podul peste Siret la
Cosmeºti, podurile peste Trotuº la
Oneºti ºi Urecheºti, podurile pe linia
Buzãu – Mãrãºeºti etc.
Din anul 1884, a condus construirea docurilor ºi antrepozitelor din
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Brãila ºi Galaþi, unde s-a folosit pentru prima datã în þarã betonul armat
(1888), anticipându-se utilizarea
betonului prefabricat prin executarea
celulelor silozurilor din plãci prefabricate. Tot aici s-au folosit ºi armãturi
sudate.
În anul 1886 a condus proiectarea liniei ferate Filiaºi – Târgu Jiu,
iar în anul urmãtor, a liniei ferate
Feteºti – Cernavodã.
În 1888, s-a ocupat de crearea
navigaþiei fluviale ºi maritime
româneºti, iar între anii 1890-1893, a
coordonat construcþia liniei ferate
Bacãu – Piatra Neamþ.
Începâd din anul 1892, a condus
Serviciul de verificãri ºi consolidãri
a podurilor de cale feratã, perioadã
în care s-au realizat podurile de pe
linia Filaret – Giurgiu, Chitila –
Ploieºti, podurile peste Siret la
Bãrboºi, peste Trotuº la Adjud, peste
Bistriþa la Bacãu etc. Totodatã, a
condus ºi lucrãrile de dublare a liniei
ferate Bucureºti-Ploieºti, de extindere a gãrii Ploieºti, de construire a
gãrii Azuga etc.

Cea mai importantã realizare a
ing. Anghel Saligny ºi a tehnicii
româneºti, din acea vreme, este
podul, binecunoscut, pentru traversarea zonei Dunãrii de cãtre
calea feratã ºi legarea României
cu Marea Neagrã, pod proiectat
între 1887-1889 ºi construit între
1890-1895.
Podul este alcãtuit, de fapt, dintr-un
ansamblu de trei poduri, în lungime
totalã de 4.088 m: podul peste braþul
principal al Dunãrii la Cernavodã cu
patru deschideri de 140 m ºi una de
190 m, având pe malul stâng un
viaduct de acces cu 15 deschideri
de 60 m; podul peste braþul Borcea
cu o grindã independentã semiparabolicã de 90 m deschidere, una cu
console de 50+140+50 m deschideri
ºi o a doua grindã independentã de
90 m deschidere, având pe malul
stâng un viaduct cu 3 deschideri, iar
pe malul drept, cu 8 deschideri de
60 m; viaductul între cele douã braþe
cu 34 deschideri de 42 m. La vremea
construcþiei sale acest pod metalic
era cel mai mare din Europa ºi al
treilea din lume.
 Revista Construcþiilor  august 2009

Între anii 1901-1910, Anghel
Saligny a condus direcþia generalã a
porturilor ºi comunicaþiilor pe apã,
care cuprindea navigaþia fluvialã,
maritimã, ºantierul naval din TurnuSeverin precum ºi direcþia hidraulicã
si inspectoratul general al porturilor
ºi docurilor din Brãila. În aceastã calitate, a adus îmbunãtãþiri porturilor, a
înfiinþat portul Ramadan la Giurgiu,
amenajând navigaþia pe Dunãre etc.
Sub conducerea sa, transporturile
cu vase româneºti pe Dunãre au luat
o mare dezvoltare, ing. Anghel
Saligny dovedindu-ºi competenþa în
materie de lucrãri hidraulice la fel ca
ºi în cele feroviare.
Între anii 1910-1917, a condus
Direcþia îmbunãtãþiri funciare – nou
înfiinþatã – fãcând numeroase studii
pentru recuperarea ºi valorificarea
zonelor inundabile ale Dunãrii ºi ale
altor mari cursuri de apã din þarã.
Între anii 1901-1917, a fost vicepreºedinte al Consiliului tehnic superior
pentru avizarea proiectelor la cele
mai importante lucrãri din þarã, dând
o nouã orientare acestui organism,
dependent pânã atunci de guvernãrile politice, introducând în consiliu cadre universitare tehnice ºi
promovând corpul tehnic român
împotriva antreprizelor strãine.
Între anii 1909-1925, a fost
administrator delegat la Societatea
comunalã de tramvaie Bucureºti,
îndrumând electrificarea liniilor de
tramvai deservite de cai ºi crearea
de noi trasee.
În anul 1918, a fost ministru al
Lucrãrilor Publice.
Activitatea didacticã, începutã
în anul 1881 ca profesor la cursul de
Poduri de la ªcoala de Poduri ºi
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ªosele Bucureºti, a continuat-o
pânã în anul 1914. Timp de trei
decenii prof. Anghel Saligny a
pregãtit numeroºi ingineri, fiind
unul dintre cei mai apreciaþi dascãli.
De menþionat cã, profesorul Anghel
Saligny a schimbat modul de pregãtire a studenþilor, pânã atunci axat
pe latura teoreticã, orientându-l spre
activitatea realã, practicã. De altfel,
a ºi fost preºedintele Consiliului de
perfecþionare a ªcolii Politehnice
Bucureºti, de la înfiinþare ºi pânã în
anul 1925.
A fãcut parte din conducerea
Societãþii de matematicã ºi a creat
fondul Anghel Saligny, pus la dispoziþia Gazetei matematice, pentru
tipãrirea de cãrþi necesare instruirii.
Pentru activitatea sa ºtiinþificã ºi
tehnicã remarcabilã, a fost ales, în
anul 1892, membru corespondent al

Academiei, iar în 1897, membru
activ. Între anii 1907-1910 a fost ales
preºedinte al Academiei, domniei
sale datorându-i-se organizarea
administraþiei Academiei Române.
A încetat din viaþã la 17 iunie
1925, la vârsta de 71 de ani.
Pentru toþi inginerii constructori –
ºi nu numai pentru ei – inginerul
Anghel Saligny reprezintã personalitatea cea mai de seamã a ºtiinþei ºi
tehnicii româneºti de la sfârºitul
secolului al XlX-lea ºi începutul celui
de al XX-lea.
Întreaga sa activitate, timp de 50
de ani, ca inginer ºi profesor, a fost
plinã de rãspundere ºi dragoste faþã
de patrie, un simbol al hãrniciei marilor noºtri înaintaºi, care s-au dãruit
þãrii pentru civilizaþie ºi progres. 
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ªi barajele îmbãtrânesc!
ing. Radu BUCUÞA, vicepreºedinte CNCisC

Construcþia de baraje mari în
România a început dupã anii 1950
cu barajul Gozna, lângã Valiug,
urmat de barajul de la Izvorul
Muntelui pe Bistriþa apoi construcþia barajelor s-a amplificat numeric
pentru satisfacerea nevoilor de apã
ºi pentru producerea de energie.
În prezent în România existã cca
250 baraje mari; numai cele destinate, în principal, producerii de
energie sunt în numãr de cca 100.
Dupã anii 1980-1985 construcþia de
baraje s-a diminuat atât din cauza
epuizãrii amplasamentelor favorabile,
cât ºi din lipsã de resurse economice.
Astãzi suntem în situaþia sã
exploatãm un parc de baraje la care
au început sã se manifeste, mai
mult sau mai puþin, fenomene de
îmbãtrânire.
Situaþia nu este particularã în þara
noastrã; ea existã pretutindeni, în
special în þãrile industrializate mai
devreme. La nivelul anilor 1996 existau în lume peste 5.000 de baraje
mari (cu înãlþimea peste 15 m) care
depãºeau semicentenarul. În Statele
Unite vârsta medie a barajelor depãºeºte deja aceastã limitã.
Barajele sunt construcþii unicat,
adaptate complet amplasamentului.
În funcþie de particularitãþile individuale, fiecare va îmbãtrâni în mod
diferit. Astfel, dacã unele baraje pot
fi exploatate în siguranþã peste 100
de ani, altele pot prezenta deteriorãri
ºi exfiltraþii dupã numai câteva
decenii. Existã ºi cazuri când aceste
fenomene se produc imediat dupã
punerea în exploatare, dar nu pot fi
considerate simptome de îmbãtrânire ci de insuficienþã tehnicã iniþialã.
Din punct de vedere al comportãrii în timp, putem vorbi ºi în cazul
barajelor de tinereþe, maturitate ºi
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bãtrâneþe. „Tinereþea“ este caracterizatã de producerea deformaþiilor ireversibile importante, de deformaþii
plastice. În cazul betoanelor este
importantã continuarea hidratãrii
precum ºi a contracþiei cu urmãrirea
redistribuirii unor eforturi. În decursul
„maturitãþii“, barajele se caracterizeazã printr-o comportare stabilã,
repetabilã, cu o puternicã componentã sezonierã. În aceastã perioadã
de existenþã, siguranþa structuralã
este maximã. „Bãtrâneþea“ aduce dupã
sine acumularea defectelor structurale cu consecinþa reducerii siguranþei lucrãrii ºi a micºorãrii duratei
de viaþã restante. Aºadar, îmbãtrânirea poate fi privitã ca orice modificare în timp a proprietãþilor barajului,
dacã ea duce la scãderea siguranþei
acestuia.
Supravegherea evoluþiei barajelor se face prin observaþii vizuale
calificate, prin efectuarea de mãsurãri la aparate special dispuse în
lucrare ºi prin analiza periodicã
(anualã) a datelor culese.
La intervale mai mari de timp
este necesar sã se reevalueze siguranþa lucrãrii. În România, intervalul
maxim la care se reevalueazã
siguranþa barajelor este de 7 ani.
Reevaluarea se face prin elaborarea
unei expertize tehnice de cãtre un
expert tehnic autorizat. Pentru barajele intrate în vârsta „bãtrâneþii“ din
punct de vedere al stãrii, evaluarea
siguranþei poate fi dispusã la intervale mai mici. Expertul poate solicita
investigaþii de teren ºi laborator pentru a cunoaºte parametrii reali existenþi ºi pentru a se baza pe date
actuale, atunci când efectueazã calcule structurale statice, seismice sau
de viiturã.
În cazul existenþei unor ameninþãri asupra siguranþei, se dispun
lucrãri de refacere.
Supravegherea se face atât asupra barajului, cât ºi asupra fundaþiilor
sale, a etanºãrii în profunzime (voalul
de injecþii) a rosturilor, a elementelor
de etanºare sau a construcþiilor de
tranzitare a viiturilor.
Factorii care acþioneazã în sensul procesului de îmbãtrânire pentru
barajele din beton sunt:
 calitatea iniþialã a construcþiei;
 numãrul ºi amploarea ciclurilor
de îngheþ-dezgheþ în prezenþa umiditãþii;

 expunerea la ape încãrcate cu
sulfaþi, acizi sau minerale;
 calitatea ºi compoziþia mineralã
a agregatelor ºi a cimentului;
 diverse evenimente: viituri excepþionale, cutremure etc.;
 numãrul de cicluri de umezireuscare.
În cazul fundaþiilor stâncoase,
schimbãrile în timp produc modificarea stãrii de efort ºi deschiderea
fisurilor, precum ºi modificãri ale
infiltraþiilor, care pot fi însoþite de
autocolmatare sau din contra, de
creºterea debitului infiltrat. În aceastã
situaþie sunt necesare intervenþii de
stopare pentru evitarea erodãrii
materialului.
La fundaþiile granulare, fenomenele sunt identice cu cele care se
produc în corpul barajelor de umpluturi, respectiv creºterea densitãþii
într-o primã fazã, apoi supunerea
materialului la circulaþia apelor de
infiltraþie. În funcþie de intensitatea ºi
durata infiltraþiei ºi a naturii ºi granulometriei materialului apare eroziunea internã, adicã dislocarea ºi
transportul fracþiunilor mai fine printre
cele mai grosiere, cu modificarea,
uneori importantã, a densitãþii ºi
integritãþii materialului.
Fãrã a face parte din construcþie
ci fiind o consecinþã a acesteia este
lacul de baraj. ªi acesta este supus
fenomenelor de îmbãtrânire, prin
aluvionare. Finalul oricãrui lac de
baraj este acela de a deveni o
treaptã pe râu. În acel moment barajul nu mai are funcþia iniþialã de a
acumula apã ºi o dobândeºte pe
aceea de a reþine în siguranþã lacul
de sedimente.
Se cunoaºte faptul cã desfiinþarea unui baraj costã mult mai mult
decât construcþia sa, costul crescând
uriaº în funcþie de cantitatea ºi calitatea sedimentelor. În orice caz, este
vorba de multe milioane de metri cubi.
Este previzibil faptul cã, în domeniul barajelor, activitatea viitoare a
specialiºtilor se va deplasa de la
construcþia de baraje noi, la supravegherea, întreþinerea ºi menþinerea
celor existente în condiþii de exploatare sau mãcar de siguranþã
acceptabile. 
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Materiale ºi tehnologii pentru lucrãrile de infrastructurã
Societatea PREMIER LEADER CONSTRUCT, relativ
nouã pe piaþa construcþiilor, a fost înfiinþatã în anul 2008, pe
fondul creºterii nevoilor de reducere semnificativã a timpului
de execuþie ºi de optimizare a costurilor pentru realizarea
investiþiilor în infrastructura rutierã: drumuri de interes
naþional ºi local, platforme ºi parcaje, centre comerciale,
parcuri logistice ºi alte obiective industriale.
Societatea dispune de o echipã tânãrã de specialiºti ºi
consilieri cu vastã experienþã în domeniul construcþiilor.
Acest colectiv conferã certitudinea pentru respectarea timpului
de execuþie ºi încadrarea în costuri, respectându-se
Standardele Europene în vigoare în domeniul construcþiilor.
Obiectul principal de activitate al firmei este, aºadar, cel
al construcþiilor în infrastructurã.
Impunerea pe piaþa construcþiilor de drumuri a fost determinatã ºi susþinutã de deþinerea tehnologiei (personal calificat ºi utilaje performante) de stabilizare „in situ“ a straturilor
de formã (pãmânturi necoezive), a straturilor de bazã ºi de
fundaþie (stabilizarea agregatelor naturale) folosind lianþi
hidraulici speciali produºi ºi livraþi de Holcim (Romania).
PREMIER LEADER CONSTRUCT este unul dintre
clienþii Holcim (Romania) SA fiind specializat pe lucrãri
de stabilizare cu lianþi hidraulici speciali – DOROSOL ºi
DOROPORT. Aceºti lianþi contribuie la stabilizarea straturilor de fundare ºi a straturilor de bazã pentru drumuri,
platforme ºi parcaje.
Dintre lucrãrile cele mai semnificative de infrastructurã
ale PREMIER LEADER CONSTRUCT menþionãm:
 platforme ºi parcaje la RETAIL PARK – Focºani, judeþul
Vrancea, unde a fost stabilizat atât stratul de formã din

pãmânt cât ºi stratul de bazã din balast, realizând o cantitate de aprox 70.000 mp într-un interval de timp de 45 zile;
 drumurile judeþene din Hãneºti ºi Dobârceni, judeþul
Botoºani, unde a fost realizatã stabilizarea stratului de bazã
din balast, în cantitate de 180.000 mp într-un interval de
timp de 80 zile;
 realizarea stratului de bazã din balast stabilizat de la
drumul cu trafic greu care aprovizioneazã complexul
comercial IULIUS MALL – Suceava, judeþul Suceava;
 realizarea din balast stabilizat a platformei de interior
pentru complexul comercial REAL din Piteºti, judeþul Argeº;
 platformele ºi drumurile de acces din balast stabilizat
„in situ“ din complexul industrial Priboiu, judeþul Dâmboviþa.
PREMIER LEADER CONSTRUCT are în derulare, în
momentul de faþã, realizarea platformelor din balast stabilizat ºi a drumurilor de acces la Fabrica de beton celular
autoclavizat din localitatea Pauleºti, judeþul Prahova.
Tehnologia nouã deþinutã de PREMIER LEADER
CONSTRUCT, de stabilizare „in situ“ cu lianþi hidraulici speciali produºi de Holcim (Romania) SA are ca efect reducerea semnificativã a preþurilor la realizarea straturilor de
formã ºi a celor de bazã. Reducerea rezultã de la dislocarea volumelor mari de pãmânt, de la transportul de materiale (balast) ºi de la diminuarea semnificativã a timpului de
execuþie, calitatea lucrãrilor rãmânând la aceleaºi standarde ca la metodele tradiþionale folosite pânã în prezent,
rezultatele testelor ºi încercãrilor de laborator încadrându-se
în standardele europene în vigoare. 

Picãtura chinezeascã
dr. ing. Felician Eduard loan HANN –
preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor
Se spune cã, în timpuri vechi, chinezii lãsau sã picure apã pe capul incriminaþilor pentru a-i determina
sã mãrturiseascã.
Pic... pic... pic... în acelaºi loc, îi ºubrezea pânã ºi pe cei mai îndãrãtnici. Se mai ºtie cã picãtura de apã
este în stare sã gãureascã piatra dacã picã în acelaºi punct un timp îndelungat.
De aceea, picãtura chinezeascã este ºi un simbol pentru perseverenþa de a convinge oamenii de ceva.
De ani buni scriu articol dupã articol, vorbesc la manifestãri tehnico-ºtiinþifice, intervin la autoritãþi,
doar, doar sã reuºesc a convinge pe cine trebuie despre necesitatea, de altfel evidentã, de adoptare a unui
concept care sã integreze toate activitãþile ce privesc construcþiile ºi care sã le dea o orientare unitarã,
logicã ºi coerentã. De ani buni încerc sã conving colegii mei de breaslã ºi autoritãþile publice de necesitatea înlocuirii Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii ca fiind o lege retrogradã, de necesitatea
susþinerii unitãþii în cadrul profesiei de inginer constructor ºi a întãririi asociaþiilor sale profesionale ca
fiind cele mai indicate în aceastã acþiune; de beneficiile indubitabile ale monitorizãrii comportãrii in situ a
construcþiilor pentru pãstrarea fondului construit existent, avuþia cea mai de seamã a poporului nostru; de
foloasele descentralizãrii controlului de stat ºi al eficientizãrii ºi responsabilizãrii sale în interes public...
De fiecare datã când s-au schimbat guvernanþii ºi parlamentarii le-am
urat „de Bine“ ºi am aºteptat „schimbarea“ ce nu mai venea. În ultima
campanie electoralã din toamna anului 2008 am adresat apeluri partidelor
politice (PD-L, PSD-PC, PNL, PNÞCD,
PNGCD) sã-ºi asume unele dintre
propunerile noastre, iar ziarelor mari
le-am solicitat sã ne promoveze ideile
(Adevãrul, România liberã, Cotidianul,
Evenimentul Zilei, Ziua).
Degeaba!
Dupã constituirea Parlamentului ºi
formarea guvernului ne-am adresat
preºedintelui þãrii, preºedinþilor celor
douã camere, senatorilor ºi deputaþilor de profesie ingineri constructori, primului ministru, ministrului
MDRL, secretarului de stat cu construcþiile, oferindu-le o broºurã documentarã ºi solicitând sã rezolve
problemele semnalate.
Picãtura a început sã trezeascã
reacþii.
Ne-au confirmat prin scrisori cã
au primit sesizarea noastrã: preºedintele Senatului, dl. Mircea Geoanã,
preºedintele Comisiei pentru Administraþia Publicã, Organizarea Teritoriului ºi Protecþia Mediului din Senat,
dl. senator Petru Filip, secretariatul

Guvernului, Direcþia Relaþii Publice,
secretarul general adjunct dl. Gheorghe
Dobre ºi directorul Direcþiei Generale
Tehnice dl. Cristian Paul Stamatiade
din MDRL.
Singura informaþie utilã obþinutã
este cã la toamnã se va lua în discuþie, pe baza unei propuneri elaborate de cãtre Inspectoratul de Stat în
Construcþii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii.
Informaþia care are o parte bunã,
aceea cã se va discuta o propunere
de revizuire a legii, are ºi o parte rea,
cã propunerea emanã de la aceeaºi
autoritate de stat care a scos ºi actuala lege, prin care îºi arogã numai
privilegii ºi care a mai încercat douã
revizuiri, din fericire neacceptate,
prin care încerca sã-ºi mãreascã
privilegiile.
Dar sã reluãm picurarea...
De ce ar trebui schimbatã Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii?
1. Calitatea în construcþii se realizeazã de cãtre oameni, prin modul
în care îºi desfãºoarã activitãþile.
Ca atare, legea ar trebui sã stabileascã mãsurile prin care diversele
activitãþi legate de construcþii asigurã realizarea ºi pãstrarea unor
construcþii de calitate. Legea nu se

adreseazã construcþiilor, ci oamenilor.
2. Construcþiile nu au o singurã
calitate, ci mai multe, în funcþie de
performanþele de comportament ce
satisfac condiþiile de utilitate derivate
din cerinþele beneficiarilor legate de
destinaþia lor funcþionalã. Deci, calitatea nu poate fi rezultanta performanþelor unei construcþii, ci ansamblul
calitãþilor acesteia; cu alte cuvinte
calitatea lor globalã.
Legea greºeºte în înþelegerea
relaþiei cerinþe-performanþe-calitate.
Cerinþele sunt ale beneficiarilor, performanþele ale construcþiilor, iar calitatea exprimã legãtura pragmaticã
între cerinþe ºi performanþe.
3. Asigurarea calitãþilor construcþiilor ar trebui sã fie valabilã
pentru toate construcþiile, fãrã
excepþie. Legea actualã stipuleazã
excepþii nejustificate. Domeniul de
aplicare a legii ar trebui sã þinã
seama doar de felul proprietãþii: aplicarea ei ar trebui sã fie obligatorie
pentru construcþiile proprietate publicã (a tuturor ºi a nimãnui), în timp ce
pentru cele aflate în proprietate privatã, ar putea fi doar orientative.
Obligativitatea aplicãrii legii (în cazul
pãstrãrii ei) ar putea fi chiar
continuare în pagina 64 
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Fundaþii ºi consolidãri
pentru
lucrãri de construcþii
SC UNDER CONSTRUCT SRL
este înregistratã la Registrul
Comerþului din 2005. Domeniul sãu
de activitate este specializat pentru:
 execuþia incintelor de excavaþii la clãdiri cu 1-3 niveluri de
subsol (Bucureºti, str. Hatmanu
Arbore ºi str. Aurel Vlaicu);
 execuþia consolidãrilor terasamentelor la Cãi Ferate ºi Drumuri
Foto 2: Fundaþii la construcþii noi ca soluþie alternativã (linia CF Constanþa – Mangalia);
la soluþiile clasice la Podul peste Dâmboviþa
 execuþia consolidãriilor funîn Comuna Malu cu Flori, DN 72A
daþiilor de poduri prin injectare
(pod peste Trotuº la Livezi, jud.
Bacãu ºi pod CF Râmnicu Sãrat,
jud. Buzãu – foto 1);
 execuþia fundaþiilor, podurilor
ºi clãdirilor înalte aºezate pe minipiloþi cu o capacitate portantã calculatã la 40 tf, iar capacitatea
portantã mãsuratã a ajuns la cca
Foto 3: Consolidare terasament CF
60 tf pe fiecare micropilot din grup.
Constanþa – Mangalia cu minipiloþi
Domenii de folosire a minipiloþilor
în lucrãrile executate
de UNDER CONSTRUCT SRL
 Fundaþii la construcþii noi ca
soluþie alternativã la soluþiile clasice
în cazul „Podul peste Dâmboviþa“,
în Comuna Malu cu Flori, DN 72A
(foto 2).
 Fundaþii indirecte la pile ºi
Foto 4: Consolidarea zonelor afectate de alunecare
culei
de poduri.
pe DN 2 D cu minipiloþi ºi ancore

În general, fundaþiile
indirecte sunt recomandate la una din urmãtoarele situaþii: terenul de
fundare se aflã sub nivelul
hidrostatic; epuismentele
apei din fundaþii ar putea
antrena materialul din
talpa fundaþiei provocând
afânarea stratului (cazul
nisipurilor fine, argile nisipoase,
argile prãfoase). Execuþia unei
incinte etanºe genereazã costuri
foarte ridicate.
Minipiloþii injectaþi foraþi în materiale necoezive au realizat bulbi
foarte mari, care, în cele mai multe
cazuri, s-au unit, formând un radier
din beton.
 Consolidare terasament CF
Constanþa – Mangalia cu minipiloþi
(foto 3).
Terasamentul cãii ferate s-a
deformat, afectând linia CF.
S-au executat minipiloþi ºi
ancore care sã împiedice deformarea în continuare a terasamentului.
 Consolidarea zonelor afectate
de alunecare pe DN 2 D cu minipiloþi ºi ancore (foto 4).
S-au executat cca 30.000 metri
liniari de micropiloþi ºi ancore,
peste care s-a turnat un radier de
beton armat cu parapet. 

SC UNDER CONSTRUCT SRL
Sediu social: Str. Gheorghe Missail nr. 77 A, Sector 1, Bucureºti
Punct de lucru: Bd. Carol I nr. 29, etaj 2, Sector 2, Bucureºti
Tel: 021.315.99.71; Fax: 021.315.54.62
E-mail: office@underconstruct.ro; www.underconstruct.ro

Persoane de contact:
dr. ing. Petre Cernea – director general
0724 / 251.305
ing. Felix Scvortov – director tehnic
0723 / 589.257

Foto 1: Consolidare fundaþii pod CF Râmnicu Sãrat
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restrânsã la construcþiile de importanþã majorã pentru economia ºi
securitatea naþionalã (baraje ºi
poduri mari, spitale, centre de comunicaþie etc.).
4. Cele ºase „cerinþe“ adaptate
dupã Directiva CE 1988 privind produsele de construcþii sunt eronat
preluate ca formulare, ca limitare ºi
ca obligativitate, în Directivã aplicarea lor nefiind global obligatorie, ci
selectivã, dar incompletã, referindu-se mai ales la clãdiri.
5. Sistemul calitãþii, cu rãdãcini în
varianta din 1990 a legii elaboratã
de un colectiv de cercetãtori din
INCERC coordonaþi de mine, a fost
transformat de elaboratorii legii,
coordonaþi de ISC într-un talmeºbalmeº de „structuri, responsabilitãþi, regulamente, proceduri ºi
mijloace“, când de fapt calitatea în
construcþii se realizeazã prin activitãþi.
6. Legea acorda puteri discreþionare Inspecþiei de Stat în Construcþii, ca un organ de control
centralizat care acþioneazã în subordinea Guvernului, dar autonom în
decizii; se finanþeazã din venituri
extrabugetare provenind de la cei
controlaþi, obligaþi prin lege a plãti ºi
care pot fi amendaþi pentru nerespectarea legii, fãrã ca ISC sã poarte
vreo responsabilitate pentru asigurarea remedierii situaþilor constatate.
În lume existã desigur sisteme
legalizate de asigurare a calitãþii în
construcþii, dar nu cunosc nicio instituþie de stat similarã ISC (Nu a existat nici în statele foste CAER!).
7. Sancþiunile prevãzute de lege
sunt caduce în prezent ºi oricum
încurcate, neclare ºi mai ales
îmbibate de spiritul fostei legi
nr. 8/1977, în care participanþii la
procesul de construire a construcþiilor ºi de exploatare a lor erau
trataþi ca funcþionari ai statului partid.
8. Întreaga formulare a textului
este neclarã ºi incoerentã, plinã de
confuzii ºi contraziceri, lipsitã de
suportul unei concepþii cãlãuzitoare
bine fundamentate.
Care ar fi conceptul cãlãuzitor
al unei asemenea legi?
De mulþi ani promovez, pe toate
cãile mediatice ºi susþinut de asociaþia profesionalã „Comisia Naþionalã
Comportarea in situ a Construcþiilor“,
conceptul de „aptitudine pentru
exploatare a construcþiilor“.
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Enunþul acestui concept sunã astfel:
„Aptitudinea pentru exploatare
a construcþiilor exprimã ansamblul calitãþilor acestora, calitatea
lor globalã, prin care satisfac
cerinþele beneficiarilor“.
Acest concept presupune urmãtoarea înlãnþuire logicã de idei:
 orice construcþie, oriunde ºi
oricând, se realizeazã cu scopul de
a fi utilã beneficiarului, satisfãcându-i
cerinþele legate de destinaþia ei
funcþionalã pe timpul exploatãrii/folosirii
ei; cu alte cuvinte, sã fie aptã pentru
exploatare. Toate activitãþile legate
de realizarea unei construcþii (proiectare, execuþie, cercetare, învãþãmânt, consultanþã, expertizã, asistenþã,
control, intervenþii º.a.) urmãresc
direct, sau indirect, asigurarea aptitudinii ei pentru exploatare;
 aptitudinea pentru exploatare,
respectiv calitatea ei globalã, se stabileºte ºi se evalueazã/apreciazã cu
ajutorul performanþelor construcþiilor
care sunt proprietãþi de comportament ce se realizeazã/manifestã pe
durata existenþei lor.
 performanþele se definesc
pragmatic ºi istoric în conformitate
cu progresul tehnicii investigaþionale
ºi al aprofundãrii cunoaºterii umane,
în baza observãrii, mãsurãrii ºi
intuirii fenomenelor ce însoþesc comportarea in situ a construcþiilor ºi a
legilor ce le guverneazã apariþia ºi
evoluþia.
 performanþele evolueazã odatã
cu construcþiile de care sunt indispensabil legate, manifestându-se în
favoarea sau defavoarea aºteptãrilor
beneficiarilor acestora; cât timp
corespund acestor aºteptãri, performanþele sunt considerate calitãþi.
 aprecierea performanþelor drept
calitãþi rezultã în urma satisfacerii
unor condiþii relaþionale de utilitate
cu cerinþele beneficiarilor.
 cerinþele fundamentale ºi
totodatã generalizate ale beneficiarilor
în raport cu construcþiile sunt trei:
- cerinþa de siguranþã, primordialã ºi obligatorie;
- cerinþa de confort, secundarã
ºi facultativã;
- cerinþa de economie (cost
global), conjuncturalã.
 performanþele ce pot fi condiþionate utilitar sunt: rezistenþa fizicã ºi chimicã, stabilitatea de formã ºi

poziþia, elasticitatea, deformabilitatea º.a. (siguranþã); vizibilitate,
audibilitate, higrotermie, vibraþii,
legãturi, intimitate, esteticã º.a. (confort); durabilitate, mentenabilitate,
flexibilitate º.a. (economie).
 performanþele caracterizeazã
comportarea in situ a construcþiilor,
iar calitãþile – aptitudinea pentru
exploatare. Trecerea de la comportarea in situ a construcþiilor la
aptitudinea lor pentru exploatare se
apreciazã dupã cum sunt îndeplinite
cerinþele beneficiarilor, detaliate în
condiþii de utilitate.
 realizarea unor construcþii apte
pentru exploatare revine constructorilor, iar pãstrarea calitãþilor induse
prin realizare revine proprietarilor/
utilizatorilor, tot cu ajutorul constructorilor specializaþi în monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor.
Considerentele expuse, reluate
sub diferite forme în decursul anilor,
au condus la formularea unor propuneri, adresate în parte autoritãþilor
de stat, înzestrate cu putere decizionalã, în parte asociaþiilor profesionale din domeniul construcþii.
Care sunt aceste propuneri?
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii sã fie abrogatã ºi
înlocuitã cu o lege privind activitãþile din construcþii prin care constructorii angrenaþi în diferite
activitãþi/ ocupaþii (proiectare, execuþie, cercetare, învãþãmânt, consultanþã, asistenþã, reglementare,
agrementare, monitorizarea comportãrii construcþiilor º.a.m.d.) sã-ºi
cunoascã obligaþiile ºi rãspunderile
pentru realizarea ºi prezervarea
unor construcþii „de calitate“. O lege
scurtã, clarã ºi concisã, cu prevederi
sustenabile care sã nu necesite
modificãri un timp mai îndelungat.
Prevederile de amãnunt, previzibile
cã ar putea necesita modificãri mai
dese sã aparã în HG ºi regulamente.
 În cadrul acestei legi, sau al
alteia, „Legea privind statutul inginerului constructor“ sã se precizeze
rolul major al acestuia în crearea
principalei avuþii a þãrii, adãpost ºi
suport al tuturor activitãþilor umane;
sã se delimiteze profesia de „inginer
constructor“, cu specialitãþile sale
legate de realizarea de construcþii,
de alte specialitãþi conexe ce nu se
recunosc „constructori” ºi sã nu se
mai inventeze noi profesii ca
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„ingineri în construcþii” sau „în industria construcþiilor”; sã se pãstreze
titlurile tradiþionale româneºti de
„inginer” ºi „subinginer” renunþându-se
(cel puþin în interior) la maimuþãreli
ca inginer „diplomat“ sau „colegiu“
sau inovaþii de titlu precum drd.
(doctorand?); sã se recunoascã rolul
asociaþiilor profesionale ca forumuri
de elevaþie inginereascã ºi sã li se
confirme dreptul de a atesta competenþa profesionalã a membrilor lor,
precum ºi capacitatea tehnico-organizatoricã a întreprinderilor/societãþilor comerciale afiliate, dreptul de
a participa la elaborarea legilor ºi
reglementãrilor ce privesc domeniul
lor de reprezentare; ºi de a fi consultaþi în mod obligatoriu.
Sã se introducã printre ocupaþiile
inginerului constructor ocupaþia de
„monitorizare a comportãrii in situ
a construcþiilor“.
În legãturã cu aceastã ocupaþie
consider cã, deºi sunt o serie de
reglementãri ce stipuleazã existenþa
ei, aceasta rãmâne – cu excepþia
marilor baraje hidrotehnice ºi a marilor termocentrale – un deziderat
neîmplinit.

Sã nu se uite cã necesitatea
acestei activitãþi/ocupaþii a devenit
evidentã dupã cutremurul din 4 martie
1977, când s-a constatat starea
deplorabilã, dar nesemnalatã, a multor clãdiri dãrâmate sau serios afectate
de
cutremur
ºi
când
expertizarea acestor din urmã clãdiri
s-a lovit de serioase lipsuri de informaþii, în speþã de absenþa cãrþilor
construcþiei, prevãzute încã din
1960. Dupã cutremurul din 4 martie
1977 a existat o perioadã de atenþie
maximã acordatã urmãririi comportãrii in a situ a construcþiilor,
concretizatã prin reglementãri
departamentale ºi apariþia normativului republican P130-1988, însoþite de
mãsuri organizatorice în toatã þara.
Evenimentele din decembrie
1989 au pus capãt acestui avânt
reglementar ºi organizatoric, preocuparea respectivã dispãrând din
atenþia autoritãþilor, chiar dacã
Legea nr. 8/1977 a fost abrogatã
abia prin apariþia Legii nr. 10/1995
care a generat apoi noi reglementãri.
Din pãcate Legea nr. 10/1995 ºi
reglementãrile derivate privind
urmãrirea comportãrii construcþiilor

au fost elaborate de nespecialiºti,
dar chiar ºi aºa, ele nu se aplicã cu
consecventã ºi hotãrâre, de cãtre
Inspectoratul de Stat în Construcþii.
În prezent, condiþiile crizei economice ºi financiare au determinat
guvernul sã adopte unele mãsuri
privind reabilitarea termicã ºi,
recent, speriat de cutremurul din
25 aprilie a.c. – reabilitarea structuralã a clãdirilor grav afectate de
fostele cutremure (1977, 1981).
Dar, aceste intervenþii ar trebui
fãcute în cunoºtinþã de cauzã.
Unde sunt cãrþile tehnice ale construcþiilor? Câþi responsabili cu
urmãrirea specialã atestaþi de ISC
existã ºi câþi au ºtiut ºi au completat
jurnalul evenimentelor? Unde sunt
profesioniºtii cunoscãtori ai acþiunilor de constatare, diagnosticare ºi
de intervenþii pe construcþii degradate, dotate ºi încadrate cu specialiºti experimentaþi ºi pregãtiþi sã
intervinã în asemenea situaþii?
Pic...pic...pic...
Apa picurã!
Cât ne mai trebuie sã
strãpungã piatra nepãsãrii?

ISOtop Enterprise –
creºterea competitivitãþii economice prin managementul proiectelor în construcþii
ºi accesarea de fonduri europene /01/07/2009
Dezvoltarea prin fonduri europene a devenit o necesitate pentru firmele de construcþii care nu-ºi permit
sã susþinã toate investiþiile de dezvoltare prin fonduri proprii, dar mai ales oportunitatea de îmbunãtãþire a
proceselor interne prin sistemul software de analizã, management ºi strategie - ISOtop Enterprise.
Programul Operaþional Sectorial
„Creºterea Competitivitãþii Economice“ este un program coordonat
de Ministerul Economiei, adresându-se, în principal, operatorilor din
sectorul economic, obiectivul general fiind creºterea productivitãþii
întreprinderilor româneºti ºi reducerea decalajelor faþã de productivitatea medie la nivelul UE.
70% din investiþie este nerambursabilã, fiind susþinutã prin accesarea acestui program, având astfel
posibilitatea de a vã eficientiza toate
procesele ºi activitãþile, asigurarea
controlului eficient ºi strict al tuturor
costurilor ºi eliminarea pierderilor.
ISOtop Enterprise, un instrument software de analizã, management ºi strategie vine în sprijinul
companiilor de construcþii, oferind
facilitãþi de planificare, organizare,
coordonare ºi control al proiectelor,
totul într-un sistem software unitar.
Procesele decizionale din cadrul
unui proiect constituie punctul central
al activitãþii de management al
proiectului. De aici ºi necesitatea unui
control strict al acestuia oferind astfel
reducerea costurilor, eficienþa folosirii
fondurilor, creºterea profitului.
Modulul Managementul proiectelor vine în sprijinul managerilor,
oferind, în timp real, informaþii
despre derularea proiectului, permite gestiunea proiectelor proprii
sau proiectelor pentru clienþi iar, prin
legãtura cu celelalte module ale aplicaþiei, oferã în final o imagine completã pe proiect.
Funcþionalitãþi ale modulului
MANAGEMENTUL PROIECTELOR:
 Înregistrarea ºi gestiunea
proiectelor, subproiectelor ºi obiectivelor acestora;
 Planificarea proiectelor pe activitãþi ºi responsabilitãþi;
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 Planificarea bugetelor de materiale ºi resurse umane pe proiecte,
subproiecte, obiective;
 Plannerul grafic din cadrul
proiectelor oferã imaginea vizualã a
planificãrii pe o perioadã, sau pe un
proiect;
 Din activitãþi se înregistreazã ºi
se urmãresc taskurile pe executanþi
care pot fi din cadrul angajaþilor sau
colaboratorilor externi;
 La selectarea responsabilitãþilor ºi executanþilor un ajutor
deosebit este plannerul pe angajat
sau colaborator având astfel imaginea vizualã a gradului de ocupare
al acestuia;
 Angajaþii ºi colaboratorii care
au acces în aplicaþie îºi gãsesc zilnic
taskurile pe care urmeazã sa le execute, totul fiind în funcþie de drepturile de acces stabilite pentru
fiecare utilizator;
 Prin pontarea zilnicã sau pe o
perioadã pe aceste taskuri rezultã,
în final, atât manopera pe activitateproiect cât ºi salariul angajatului sau
datoria cãtre colaborator;
 Prin înregistrarea periodicã a
activitãþilor de validare ºi a rezultatelor acestora se gestioneazã ºi
validarea proiectului pe etape, inclusiv rezultatele inspecþiilor ºi aprobarea finalã a proiectului;
 La fiecare proiect, prin înregistrarea documentelor, contractelor ºi
actelor adiþionale ale contractului,
prin asignarea facturilor de vânzare
cãtre proiect, managerul de proiect
are în faþã permanent oglinda bugetului, manopera ºi cheltuielile aferente
proiectului, facturile ºi încasãrile
acestora;
 Controlul fluxului de documente, orice alte acte ºi documente
se pot înregistra ºi gestiona pe
proiect, prin managementul documentelor;

 Cash Flow – Previziunile ºi
corelarea automatã pe care o face
aplicaþia cu situaþia realã – corespunzãtoare încasãrilor ºi plãþilor,
ajutã managerul, acum în vreme de
crizã, pentru a lua decizii legate de
posibile investiþii sau alte mãsuri
pentru creºterea încasãrilor;
Un proiect în construcþii presupune colaborarea mai multor
echipe: beneficiar, investitor, organisme finanþatoare, constructor,
proiectant, consultanþi, furnizori de
materiale ºi echipamente, controlul
riguros al tuturor activitãþilor fiind
absolut necesar.
În aceastã situaþie, ISOtop
Enterprise devine un suport pentru
toatã echipa implicatã în dezvoltarea
proiectului, prin managementul
proiectelor companiile de construcþii
oferind urmãtoarele avantaje:
 Operativitate în elaborarea
deciziilor ºi în realizarea lor;
 Calitatea deciziilor de management este superioarã;
 Încadrarea în timpul ºi costurile
prevãzute iniþial, prin oferirea de
informaþii în timp real;
 Posibilitatea de a achiziþiona
aplicaþia accesând fonduri europene.
Achiziþionarea acestui sistem
integrat de gestiune ºi management
se poate face prin programul
„Creºterea Competitivitãþii Economice“, compania noastrã oferindu-vã tot sprijinul necesar în ceea ce
priveºte consultanþa în obþinerea de
fonduri. Mai multe informaþii despre
companie ºi produsele noastre puteþi
obþine vizitând: www.softzone.ro ºi
www.isotop.ro sau solicitând un demo
al aplicaþiei ISOtop Enterprise pe
adresa: office@softzone.ro. 

 Revista Construcþiilor  august 2009

UNIVERSITATEA TEHNICÃ DE CONSTRUCÞII BUCUREªTI
Catedra de beton armat
organizeazã simpozionul naþional

NOILE REGLEMENTÃRI PENTRU BETON
(producere, proiectare, execuþie)
Bucureºti 30 octombrie 2009
Sub patronajul Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei (MDRL)
Cu participarea Asociaþiei Inginerilor Constructori Proiectanþi de Structuri (AICPS)
Teme principale
 Producerea betonului;
 Proiectarea structurilor de beton;
 Execuþia lucrãrilor de betonului
Date importante
15 septembrie 2009: Primirea lucrãrilor
1 octombrie 2009: Acceptarea lucrãrilor
Secretariatul simpozionului – fiz. Adelina APOSTU
Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB),
B - d u l L a c u l Te i n r. 1 2 4 , B u c u r e º t i R O 7 2 3 0 2 ,
România
Tel: +(40) 21 242 12 91 Fax: +(40) 21 242 00 75
E-mail: adelina.apostu@yahoo.com

Locul de desfãºurare
Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB),
B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO72302, România
Taxa de participare
Taxele de participare vor fi achitate în contul UTCB
nr. RO10TREZ702504601X000308, deschis la Trezoreria
Sector 2, cu menþiunea „taxã participare simpozion
BETON (nume participant)“
Lucrãrile vor fi trimise la adresa urmãtoare:
Viorel POPA – Catedra de Beton Armat
Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB),
B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO72302, România
Tel/Fax +(40) 21 242 00 75
E-mail: vpopa@utcb.ro

Dezvoltarea unor sisteme constructive eficiente
pentru clãdiri cu structurã din lemn
TEHNOLOGII MODERNE DE REALIZARE A STRUCTURILOR DE ACOPERIª (I)
ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL
Pânã acum, în România s-au
folosit, pe scarã largã, metode
tradiþionale de execuþie a acoperiºului ºi mult prea puþin sistemele
prefabricate. De aceea, considerãm
cã este momentul sã încercãm sã
adaptãm la cerinþele ºi posibilitãþile
din þara noastrã metodele de prefabricare folosite pe scarã largã în alte
þãri. Ne vom referi în cele ce
urmeazã la utilizarea plãcilor multicui în asamblarea de elemente
necesare realizãrii de prefabricate
din lemn.
Uºurinþa instalãrii ºi eficacitatea
unei piese de legãturã din lemn fac
ca piesele de legãturã asamblate cu
cuie sã fie ideale pentru industria de
prefabricare, unde viteza ºi siguranþa în funcþionare sunt superioare.
Numele de „grindã cu zãbrele asamblatã cu cuie“ a devenit acum
sinonim cu grinda cu zãbrele a
acoperiºului din lemn prefabricat de
calitate.

MiTek a revoluþionat construcþia
structurilor de lemn atunci când, în
anul 1960, a introdus utilizarea
pieselor de legãturã cu mulþi dinþi,
asamblate cu cuie, pentru fabricarea
grinzilor cu zãbrele, prefabricate.
ªarpanta este calculatã în softwareul de proiectare MiTek 20/20
specializat pe structuri din lemn,
având calcul de rezistenþã inclus în
program dupã normativele româneºti,
armonizate cu Eurocod 5. Astfel,
90% din ºarpantã este executatã
într-o unitate de producþie specializatã, unde muncitorul lucreazã civilizat, pe maºini comandate numeric.
Realizarea ºarpantelor sub formã
de prefabricate prezintã urmãtoarele
avantaje:
 Consum de material lemnos
mai mic cu pânã la 40% decât în sistemul tradiþional;
 Posibilitatea arhitectului de a
obþine spaþii generoase, eliminând
stâlpii ºi înlocuindu-i cu grinzi cu

Foto 1

Foto 2
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zãbrele; se obþin astfel deschideri
foarte mari, de pânã la 30 de metri,
fãrã stâlpi de susþinere;
 Organele de asamblare, împreunã cu plãcile multicui ºi proiectul
foarte detaliat reduc considerabil
erorile în montaj; nu mai este necesarã folosirea unei forþe de muncã
calificatã, întrucât totul este foarte
detaliat. O singurã persoanã trebuie
sã supravegheze punerea în operã
corectã a ºarpantelor;
 Optimizarea materialului lemnos face ca un metru cub de lemn în
ºarpanta industrializatã sã fie folosit
în proporþie de 95%, faþã de sistemul tradiþional unde se utilizeazã
numai 65%, restul fiind pierderi.
Pierderile se reflectã, însã, în calculul final al ºarpantei;
 Datoritã sistemului de contravântuiri folosit în tehnologie se
eliminã în totalitate astereala.
Astereala îngreuneazã ºarpanta cu
15 kg/m2, iar constructorii tradiþionali
o folosesc de cele mai multe ori ca
schelã pentru a monta învelitoarea ºi
nicidecum pentru a-i da o întrebuinþare adecvatã;
 Costurile ºarpantei industrializate nu depãºesc niciodatã costurile unei ºarpante tradiþionale,
datoritã unor avantaje de bazã ale
sistemului: timp redus la montaj ºi
numãr redus de muncitori;
 Sistemul de ºarpantã MiTek
pentru mansardã are un mare
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avantaj: poate înlocui, cu succes,
planºeul clasic din beton armat, prin
placarea tãlpii inferioare a fermei cu
plãci de OSB 22 mm, peste care se
poate turna o ºapã uºoarã în
amestec cu microfibrã de armare cu
o grosime de maxim 5 mm, realizând un planºeu solid, cu costuri
foarte mici.
Pryda oferã producãtorilor o
soluþie de fabricare total integratã.
Aceasta include programul uºor de

Foto 3: Exemplu de grindã cu zãbrele în formã de arc de cerc

utilizat, echipamentul de calitate,

Înainte ca grinzile cu zãbrele

Sistemul de asamblare cu cuie

plãci cu cuie ºi o gamã completã de

asamblate cu cuie sã fie valabile,

cuprinde, de asemenea, o gamã

piese de legãturã din lemn, precum

toatã tâmplãria pentru construcþii a

întreagã de piese de legãturã

fost transportatã în afara ºantierului.

auxiliare, pentru lemn, cum ar fi

Lemnul a fost întotdeauna un mate-

dispozitivele de prindere în formã

rial „meºteºugãresc“, cu dimensiuni

de „L“, suporturile grinzii transver-

ºi îmbinãri subþiri, bazate pe practica

sale ºi plãcile Tylok, precum ºi

dente, utilizarea lor s-a extins spre

de tâmplãrie stabilitã. Perioada de

componentele solide construite,

proiectele industriale ºi comerciale,

prosperitate în construcþii de dupã

cum ar fi grinzile transversale

ca o alternativã viabilã la structurile

rãzboi a cerut o utilizare a materi-

asamblate cu cuie Constructa,

tradiþionale de oþel.

alelor ºi o muncã mult mai eficiente.

Cãpriorii ºi Panelele.

ºi nivelul cel mai ridicat de suport
tehnic ºi promoþional.
Pe mãsurã ce beneficiile grinzilor
cu zãbrele ale acoperiºului din lemn
în construcþie uºoarã au devenit evi-

continuare în pagina 70 

 urmare din pagina 69

Sistemul de asamblare cu cuie a
grinzilor cu zãbrele de acoperiº a
fost prima componentã majorã a
unei case, pentru a fi prefabricatã.
Au urmat cadrele de perete ºi,
acum, cadrele de pardosealã în
forma grinzilor cu zãbrele, care sunt,
de asemenea, fabricate în afara
ºantierului. Prefabricarea componentelor pentru clãdiri permite
scheme de construcþie mai rapide,
un control mai bun al calitãþii ºi
reduce costurile de construcþie.
Sistemul grinzii cu zãbrele asamblat cu cuie se bazeazã pe piesa de
legãturã de lemn, asamblatã cu cuie,
care este o placã din oþel cu crampoane sau cuie multiple, proiectate
pe o parte. Piesele de legãturã sunt
presate, în interiorul suprafeþei lemnului, cu prese hidraulice mari,
asigurându-se fixarea cuielor în
lemn. Elementele lemnului pot fi
îmbinate împreunã cu rezistenþa ºi
micºorate, pentru a realiza grinzile
cu zãbrele ºi alte componente structurale din lemn.
Prin folosirea de prefabricate în
structurile din lemn, obþinem o serie
de avantaje, dupã cum urmeazã:
 Acoperiºul din lemn prefabricat
ºi grinzile cu zãbrele de pardosealã
oferã libertate de proiectare mai
mare, rezistenþã garantatã ºi un mai
bun control al costului proiectului.
 Aproape orice formã a grinzii
cu zãbrele este practicabilã ºi economicã. Se pot realiza suprafeþe de
acoperiº complicate, iar grinzile cu
zãbrele pot fi proiectate pentru o
varietate de încãrcãri ale acoperiºului – de la vânturi ciclonice la
sarcini date de zãpadã – cu deschideri uzuale de pânã la 30 de
metri. În anumite forme de arc se pot
proiecta deschideri de peste 50
de metri.
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Grinzile cu zãbrele prefabricate
au costuri reduse – utilizeazã eficient rezistenþa inerentã a lemnului,
automatizarea fabricii aduce economii
ºi, în final, asigurã o funcþionare mult
mai bunã a producþiei. Munca ºi
supravegherea pe ºantier sunt reduse,
iar efectele vremii pe parcursul construcþiei sunt minimalizate.
În evoluþia construcþiilor, au avut
loc douã mari dezvoltãri, atunci când
omul a utilizat mai întâi lemnul iar
apoi piatra, pentru a-ºi asigura un
adãpost. Aceste materiale au fost
folosite, mai întâi, ca niºte simple
grinzi.
O grindã simplã susþine încãrcãri,
datoritã comportãrii sale foarte bune
la încovoiere. Secþiunea superioarã
a unei grinzi este, în mod normal,
supusã la compresiune, iar secþiunea inferioarã la întindere.
Aceste tensiuni ating un punct
maxim la mijlocul deschiderii grinzii
iar, pentru fiecare dublare a deschiderii, rezistenþa grinzii trebuie sã
creascã de patru ori (cu pãtratul
deschiderii).
Grinzile tind, de asemenea, sã se
deformeze din cauza greutãþii atunci
când sunt încãrcate, iar deformaþia
este mult mai sensibilã la creºterile
în deschidere decât cerinþa pentru
rezistenþã mãritã. Într-un arc, piesele
sunt în compresiune. Arcul este
capabil sã funcþioneze, atâta timp
cât reazemele sau contraforturile de
la fiecare capãt al sãu asigurã încastrarea. Componentele din lemn vor fi
în compresiune ºi vor acþiona, de
asemenea, ca niºte simple grinzi.
Grinzile cu zãbrele asamblate cu
cuie sunt bazate pe aceste structuri
simple. Toate componentele grinzii
cu zãbrele sunt din lemn, iar
îmbinãrile dintre componente sunt
formate utilizând plãcile de legãturã
asamblate cu cuie.

Componenta

caracteristicã

a

unei grinzi cu zãbrele este un cadru
principal format din mai multe triunghiuri mici. Un triunghi este o
formã stabilã în mod natural, comparativ cu un cadru principal
dreptunghiular, care poate fi deformat, dacã îmbinãrile sale nu sunt
rigide sau dacã nu este întãrit din
colþ în colþ. Aºa cum ar fi fost un
suport, desigur, transformând un
dreptunghi în douã triunghiuri conectate, pe o grindã cu zãbrele. Componentele care formeazã perimetrul
unei grinzi cu zãbrele – tãlpile unei
grinzi – acþioneazã, de obicei, ca
niºte grinzi, precum ancorele sau
barele. Cu cât este mai scurtã distanþa dintre îmbinãrile grinzii cu
zãbrele, cu atât este mai micã
secþiunea tãlpii solicitate.
Totuºi, cu cât sunt mai multe
îmbinãri în grinda cu zãbrele, cu atât
este mai scumpã fabricarea lor.
Proiectantul unei grinzi cu zãbrele
poate alege aranjarea tãlpilor ºi a
inimilor de grindã ºi trebuie sã echilibreze eficienþa structuralã cu eficienþa
de fabricare, având ca scop final
încãrcãrile aplicate.
Toate grinzile cu zãbrele dintr-o
structurã de acoperiº sunt proiectate
pentru cea mai defavorabilã combinaþie posibilã a încãrcãrilor permanente, a încãrcãrilor mobile ºi a
încãrcãrilor date de presiunea vântului.
Componentele grinzii cu zãbrele
individuale sunt proiectate pentru a
rãspunde forþelor corespunzãtoare,
cum ar fi tensiunea sau compresiunea sau combinaþia de încovoiere
fie cu forþa de tensiune, fie cu forþa
de compresiune.
(Continuare în numãrul viitor)
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La dispoziþia celor interesaþi
SC PECOROR SRL România este o firmã specializatã în importul produselor din domeniul infrastructurii
construcþiilor de drumuri, poduri, autostrãzi, cãi ferate,
reþele de canalizare, colectare apã pluvialã etc., asigurând produsele de ultimã generaþie necesare pentru
astfel de lucrãri.
Principalele produse pe care le oferim sunt:
 Tuburi corugate tip MEGA din PP (polipropilenã)
pentru traficul greu, având diametrul nominal de la
1000 mm la 1200 mm, de SN6 ºi SN8. Tuburile corugate
se pot monta uºor datoritã sistemului de mufe integrate
care fac legãtura între þevi în mod etanº. Se recomandã
la execuþia reþelelor de canalizare, la colectarea apei pluviale ºi podeþelor cu DN 1.200;
 Tuburi corugate tip MEGA din PP (polipropilenã) 1/1,
1/2, 1/3 pentru drenaje, având diametre nominale de la
1.000 mm la 1.200 mm, de SN6 ºi SN8;
 Tuburi din oþel – tablã ondulatã zincatã tip cu
diametrul de la 300 mm – 2.500 mm;
 Structuri metalice pentru poduri ºi podeþe cu
deschideri pânã la 24.000 mm.
Produsele noastre sunt agrementate tehnic în România
de cãtre INCERTRANS SA Bucureºti ºi agreate în
Uniunea Europeanã.
Folosirea acestor materiale prezintã avantaje din
punct de vedere al costurilor, se realizeazã rapid ºi
oferã o soluþie fezabilã.
Principiul de folosire a unor astfel de materiale,
puse la dispoziþia beneficiarului, îl reprezintã interacþiunea materialului de umpluturã din spatele bolþii cu
peretele de sprijin al tubului care formeazã o construcþie
stabilã ºi poate fi calculatã static.
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Produsele ce vã stau la dispoziþie prin SC PECOROR
SRL prezintã urmãtoarele avantaje:
 montare rapidã ºi cu costuri minime;
 sunt uºor de transportat ºi manipulat, datoritã
greutãþilor reduse, nefiind nevoie de macarale;
 se pot folosi la lucrãri provizorii, materialele fiind
refolosibile;
 au grad mare de elasticitate ºi greutãþi reduse;
 costuri reduse ale materialelor/ structurilor;
 materialele sunt certificate ecologic;
 termenul de garanþie al produselor este de 100 de ani.
Se recomandã, în mod deosebit, în situaþii de
urgenþã, produsele noastre fiind eficiente, putându-se
monta cu maxim de randament. Comparând
preþurile pentru podeþele din beton armat ºi
tuburi Premo cu cele din oþel ondulat zincat
sau tuburi Mega, se constatã cã acestea din
urmã au costurile de execuþie mai reduse cu
30%-40% ºi un timp foarte redus de execuþie.
Firma PECOROR SRL doreºte sã-ºi dezvolte o reþea de distribuþie ºi vânzare în toatã
þara, în condiþii de parteneriat favorabile. Dacã
sunteþi interesaþi, nu ezitaþi sã ne contactaþi. 
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ARACO
Congresul anual al Federaþiei Industriei Europene a Construcþiilor
MADRID 2009
Necesitatea unor investiþii imediate în infrastructurã ºi în
eficienþa energeticã pentru a combate descreºterea actualã
ºi a promova dezvoltarea sustenabilã au format mesajul
cheie al Conferinþei þinutã în iunie la Madrid, în cadrul
Congresului anual al FIEC, pe tema impactului crizei economice globale asupra sectorului de construcþii ºi al
rolului sãu fundamental în redresarea economicã.
În faþa unei audienþe numeroase de constructori ºi
reprezentanþi ai CE, bãncilor, autoritãþilor locale ºi sindicatelor, preºedintele FIEC, dl. Dirk Cordeel a subliniat cã
„investiþia în infrastructurã rãmâne o necesitate fundamentalã care nu trebuie sã devinã o victimã a tulburãrilor economice ºi financiare“, precum ºi faptul pozitiv cã planurile de
revenire naþionale includ investiþii în eficienþa energeticã, ca
ºi în infrastructurã.
În timp ce, conform preºedintelui SEOPAN-ANCOP,
dl. David Taugas, investiþiile publice nu pot acoperi lipsa de
finanþare privatã, ele vor continua, totuºi, sã contribuie la
creºterea proiectelor de construcþii, cel puþin pe termen
scurt. Mai mult, acþionând imediat pentru mãrirea eficienþei
energetice a clãdirilor, se va pune nu numai fundaþia unui
viitor mai viabil datoritã conþinutului scãzut de carbon, dar,
de asemenea, se vor genera locuri de muncã ºi oportunitãþi

de afaceri. În acest sens, „autoritãþile publice ºi clienþii pot
avea încredere în experienþa oamenilor de afaceri
puternici, a IMM-urilor ºi a companiilor mari din sectorul de
construcþii“, a spus vicepreºedintele FIEC, domnul Bernard
Huvelin.
Pentru a aduce aceste investiþii ºi beneficiile asociate lor
în contextul actual, „economiile noastre au nevoie urgentã
de vitezã de acþiune. Adicã, sã transformãm concepþia
politicã în acþiuni concrete. Este o condiþie de bazã ca sectorul de construcþii sã fie capabil sã intervinã cu succes în
acest domeniu“, a menþionat domnul Huvelin la sfârºitul
conferinþei. „Daþi-ne instrumentele ºi noi vom face lucrarea“
a adãugat domnul Cordeel, care a menþionat cã acest
mesaj este esenþa recentului Manifest pentru alegerile
Europene.
În sprijinul industriei construcþiilor, atinsã greu de crizã
în Spania, doamna Esperanza Aguire, preºedintele regiunii
Madrid a apreciat rolul major al locurilor de muncã în construcþii ºi economie ºi a arãtat cã aceastã industrie nu este
de blamat pentru criza actualã. Mesajul tuturor vorbitorilor a
fost unanim: construcþiile nu sunt o parte a problemei ci
o parte a soluþiei!
(Buletin ARACO nr. 18/2009)

Investigarea procesului de fisurare
a betonului armat cu fibre sub tensiune
SISTEME PE BAZÃ DE EMISII ACUSTICE
ing. Fãnel-Eduard IORGA
Comportamentul mecanic al betonului este puternic influenþat de defectele din compoziþia mortarului ºi
de fisurile de interfaþã de la raportul mortar – agregat. Este posibil sã existe unele defecte sau goluri
asemãnãtoare fisurilor în beton chiar înainte de încãrcare/solicitare. Majoritatea acestor defecte sunt fisuri
de interfaþã ºi câteva dintre ele pot fi spãrturi în agregatul brut din concasare. Unele dintre aceste fisuri de
interfaþã sunt cauzate de sedimentarea/aºezarea agregatului brut în timpul procesului de punere în operã
a betonului, fenomen însoþit ºi de o migrare ascendentã a amestecului de apã cunoscutã sub denumirea
de curãþire a betonului. Ca urmare a acestui fenomen, se acumuleazã apã în pãrþile inferioare, de
dedesubt, ale particulelor de agregat, formându-se un spaþiu gol, sau cel puþin o slãbire parþialã a legãturii
dintre mortar ºi agregate (întotdeauna se aflã o zonã sub particulele de agregat în care raportul apã/ciment
are o valoare mai mare).
Contractarea mortarului în timpul/faza sedimentãrii/aºezãrii ºi întãririi pot, de asemenea, cauza
fisurarea legãturilor la nivelul interfeþei mortar-agregat.
Este, în general, acceptat faptul
cã în prezent cea mai eficientã
tehnicã de îmbunãtãþire a rezistenþei
betoanelor la fisurare este armarea
acestuia cu fibre ºi anume prin încorporarea în beton a unor fibre subþiri, cu diametru mic, dar cu
rezistenþã foarte mare. Se obþine
astfel betonul armat cu fibre
(FRC).
Existã un interes considerabil
pentru comportarea la crãpare a
betonului armat cu fibre sub tensiune. Acest interes provine de la preocupãrile recente de a se obþine
FRC de înaltã performanþã ºi de la
cerinþele de moderare analiticã. Proprietãþile mecanice ale FRC depind
de proprietãþile fibrelor ºi ale compoziþiei, de caracteristicile interfeþei
ºi de metodele de procesare.
Rãspunsul FRC la tensiune
poate varia de la atenuarea deformãrii la întãrirea/ accentuarea
acesteia, în funcþie de aspectul proporþiei ºi de volumul fibrelor. Un FRC
care sã rãspundã la întãrirea/accentuarea tensiunii a fost obþinut recent
folosind un beton convenþional din
punct de vedere al compoziþiei ºi
fibre de oþel scurte pentru armãturã.
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Din punct de vedere mecanic,
graficul efort de tensiune-deplasare
în cazul betonului simplu ºi al FRC
în proiecþie cu rãspunsul micºorat
poate fi împãrþit aproximativ în trei
pãrþi (regimuri):
1. partea iniþialã liniarã corespunzãtoare unui comportament aparent
elastic;
2. partea neliniarã, înainte ca
punctul maxim/vârful de solicitare/tensiune sã fie atins, despre care se ºtie
cã este rezultatul unui numãr mare
de fisuri fragile microscopice sau
microcrãpãturi în material;
3. partea de înmuiere dupã punctul maxim de solicitare, vârful forþei,
unde este localizat comportamentul
în jurul unei simple fisuri.
Din punct de vedere microscopic
comportamentul neelastic dinaintea
punctului maxim de solicitare este în
strânsã legãturã cu deteriorarea
betonului. Deteriorarea se produce
fie la nivelul interfeþei dintre agregat
ºi pasta de ciment, din cauza interfeþei fisurii dezvoltate, fie la nivelul
compoziþiei din cauza avansãrii
fisurii la aceste nivele.
Mai departe se observã o singurã
fisurã dominantã însoþitã de mai
multe microfisuri, în special în zona
corespunzãtoare vârfului fisurii

respective, unde se formeazã ºi se
dezvoltã o zonã de fracturã.
În cazul FRC referindu-se la
întãrirea/accentuarea comportãrii,
fibrele pot furniza o forþã suficientã
de legãturã în fisurã pentru a
suprima localizarea microfisurii. Se
pot produce dispersia/rãsfirarea ºi
alunecarea fibrelor în fisurã, ceea
ce poate consuma o mare cantitate
de energie, crescând astfel rezistenþa la fisurare a materialelor.
Fenomenul de dispersie ºi alunecare a fibrelor este determinat în
special de legãtura dintre fibre ºi
cimentul din compoziþie. Proprietãþile interfeþei fibrã-compoziþie
determinã influenþa comportamentului FRC, îndeosebi post-fisurare.
În acest sens sunt necesare alte
tehnici pentru a mãsura deteriorarea
internã/efectele interne ºi pentru a
obþine informaþii, deoarece testarea
prin aplicarea unei tensiuni uniaxiale
poate furniza doar date privind
relaþia tensiune-deplasare, ceea ce
aratã comportamentul mecanic
microscopic al materialului.
Tehnica bazatã pe emisii acustice AE permite captarea sunetelor
care se produc în interiorul unui
corp; este, prin urmare, o bunã
alegere, deoarece producerea de
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microfisuri într-o mostrã de beton în
timpul aplicãrii unei sarcini asupra
acestuia constituie o sursã tipicã de
emisii acustice. Sunetele produse de
aceste microfisurãri pot fi detectate
dacã se plaseazã senzorii AE corespunzãtori pe suprafaþa mostrei.
Tehnica pe emisii acustice AE
este folositã de mai mulþi ani în
studierea deteriorãrii betonului ºi a
formãrii de nuclee de fisurare în
beton, datoritã capacitãþii de a
detecta microfisurile. Existã totuºi
prea puþine situaþii în care aceastã
tehnicã a fost folositã pentru monitorizarea fenomenului de fisurare în
betonul armat cu fibre.
Sunt numeroase modalitãþi de a
caracteriza comportamentul materialului pe baza emisiilor acustice. De
exemplu, pornind de la caracteristicile emisiilor acustice AE (frecvenþa
producerii, numãrul lor, viteza de
numãrare etc.) se poate prognoza
gradul de deteriorare a betonului, în
funcþie de valoarea tensiunii/sarcinii
aplicate. Frecvenþa, timpul de producere ºi amplitudinea semnalelor
AE pot fi folosite pentru a distinge
între diferite surse la diferite valori
ale tensiunii sarcinii aplicate.
Locaþia sursei unui fenomen
acustic AE poate fi determinatã prin
diferenþa dintre momentele înregistrãrii diferitelor semnale de cãtre o
serie/un sistem de traductori. Metoda
a fost utilizatã pentru localizarea
microfisurilor în beton ºi beton armat
cu fibre sub tensiune uniaxialã (LI ºi
SHAH) ºi zona de fracturã în beton
sub tensiune uniaxialã (MAJI ºi
SHAH). Aceste tehnici vor fi utilizate
în studiul de faþã pentru evaluarea
comportãrii la microfisurare a:
1. betonului simplu;
2. betonului armat cu fibre care au
duritate;
3. betonului armat cu fibre care nu
au duritate, sub tensiune uniaxialã.
IMPORTANÞA STUDIULUI
Studiul relateazã monitorizarea
pe bazã de emisii acustice a procesului de fisurare a betonului armat
cu fibre sub tensiune uniaxialã. S-a
investigat experimental comportamentul la microfisurare a betonului

simplu, a betonului armat cu fibre
care au duritate ºi betonul armat cu
fibre care nu au duritate.
Rezultatele indicã faptul cã
microfisurarea este proporþionalã cu
deformarea microscopicã a materialului. Fibrele din oþel sunt mult mai
eficiente decât fibrele de polivinil
alcool (PVA) în atenuarea/stoparea
formãrii nucleelor de microfisurã.
EXPERIMENTAREA PROBELOR
Pregãtirea mostrelor ºi a testului
Pregãtirea testului este prezentatã în figura 1. Detalii privind testarea prin aplicarea directã a tensiunii
pot fi gãsite în alte lucrãri (1). Cu
excepþia a 4 traductori de deplasare
liniar variabilã (LVDTs), 5 traductori
piezoelectrici (PZTs) au fost fixaþi pe
pãrþile laterale ale mostrei/probei
pentru a înregistra semnalele acustice din material. Au fost pregãtite
trei tipuri de mostre: beton simplu;
FRC cu 8% (din volum) fibre de oþel
cu capete în formã de cârlig ºi cu 8%
fibre polivinil alcool cu capete înnodate. Proporþiile amestecului ºi proprietãþile fibrelor sunt prezentate în
tabelul 1. Detaliile privind prepararea
mostrelor ºi metoda de lipire se
gãsesc în altã lucrare (1).
Mostrele au fost testate la aproximativ 30 de zile de la turnare. Dupã
lipirea plãcilor de încãrcare la fiecare
capãt, porþiunea netestatã din centru
are lungimea de 210 mm, lãþimea de
100 mm ºi adâncimea de 20 mm.

Sistemul de mãsurare AE
(pe bazã de emisii acustice)
Sistemul de mãsurare AE prezentat în figura 1 a fost folosit pentru a obþine date privind emisiile
acustice pe timpul testului. Sistemul
este asemãnãtor celui descris de
LI ºi SHAH (2). Existã totuºi o diferenþã
majorã. În sistemul prezentat în
aceastã lucrare este inclus un detector adaptiv de declanºare semnale
pe bazã de emisii acustice, cu opt
canale.
Mecanismul de declanºare adaptivã a fost actualizat prin compararea
nivelului semnalului cu un voltaj de
referinþã ajustabil, cu ajutorul comparatoarelor de voltaj. Detectorul
poate sã identifice primul semnal a
cãrui amplitudine depãºeºte pragul.
Utilizând detectorul de declanºare,
toate canalele pot fi folosite ca
declanºatoare. În acest studiu, a fost
eliminatã cerinþa de a stabili/preseta
un canal de declanºare. În plus, este
eliminatã posibilitatea ca unele
emisii acustice sã fie omise datoritã
poziþionãrii unui declanºator presetat. Deoarece în acest experiment
s-au utilizat doar cinci traductori
PZT, cele trei canale rãmase sunt
închise pe durata testului.
În studiul de faþã preamplificatorul a fost potrivit pe 60 dB, iar frecvenþa a fost potrivitã pe 6,25 MHz.
Considerând cã frecvenþa maximã a
semnalelor acustice din beton este
în mod normal sub 1 MHz, aceastã

Fig. 1: Pregãtirea testului pentru monitorizarea cu AE a FRC sub tensiune directã
continuare în pagina 76 

 Revista Construcþiilor  august 2009

75

 urmare din pagina 75

Fig. 2: Comportamentul deformãrii la tensiune a betonului simplu

Fig. 3: Emisii acustice înregistrate în timpul testãrii betonului simplu sub tensiune directã

Fig. 4: Efortul de tensiune ºi numãrul cumulat de emisii acustice,
contra-deplasarea betonului simplu sub tensiune directã
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frecvenþã este mult mai mare decât
cea cerutã de teorema Nyqnist.
Fiecare semnal digital dintr-un canal
a fost potrivit la 4 k (4096) puncte etalon, iar pragul a fost selectat la 49 dB.
REZULTATE
Când creºti încãrcãtura/sarcina
externã pânã aproape de capacitatea betonului, diferitele fenomene
de fracturã/fisurare care se pot produce în mod normal în beton
(microfisuri, goluri sau alte defecte)
înainte de aplicarea unei sarcini/
încãrcãturi, se vor propaga, din
cauza creºterii tensiunii. În timpul
acestui proces, se elibereazã
energie ºi se genereazã unde
acustice. Nivelul energiei eliberate
ºi amplitudinea undelor depind de
tipul fisurãrilor produse, de aceea
este posibilã identificarea lor prin
monitorizarea emisiilor acustice
AE. Producerea acestora este în
strânsã legãturã cu nivelul tensiunii
aplicate. Activitatea lor poate fi
caracterizatã de emisiile acustice
(frecvenþa producerii, numãrul lor,
viteza de numãrare etc.) ºi sursa
acestora poate fi localizatã dacã se
folosesc suficienþi traductori pentru
monitorizare. De aceea, cei cinci
traductori PZT au fost fixaþi pe
fiecare mostrã fãrã crestãturi pentru
a monitoriza gradul afectãrii/ degradãrii materialului ºi fisurarea acestuia în timpul testãrii prin aplicarea
tensiunii uniaxiale (fig. 1).
Betonul simplu
O mostrã de beton simplu (Grupa A)
având proporþiile compoziþiei prezentate în tabelul 1, a fost testatã prin
aplicarea directã de tensiune/sarcinã
ºi monitorizatã prin mãsurarea
emisiilor acustice. Figura 2 aratã
graficul timp-deplasare pentru aceastã
mostrã.
Se poate observa din figura 2 cã
deformãrile în mostrã variazã semnificativ în diferite stadii ale aplicãrii
încãrcãrii. În figura 3 sunt descrise:
efortul de tensiune, numãrul cumulat
al emisiilor acustice ºi frecvenþa lor
ca funcþii de timp pentru compoziþia
de beton simplu. Figura 4 aratã
efortul de tensiune ºi numãrul cumulat al emisiilor acustice ca funcþii de
deplasare pentru beton simplu.
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Pentru o analizare mai uºoarã,
datele analizei pe bazã de emisii
acustice sunt împãrþite în cinci
regimuri în funcþie de diferitele stadii
ale aplicãrii încãrcãturii/tensiunii, de
la (a) la (f). În aceste figuri, încãrcarea/forþa aplicatã este una nominalã calculatã din încãrcãtura/sarcina
aplicatã împãrþitã la aria secþiunii
transversale. Deplasarea este deformarea mãsuratã cu ajutorul LVTD –
traductori/captatori de deplasare
liniarã, variabilã pe durata ultimului
regim.
În regimul (a), care corespunde
porþiunii iniþiale a graficului încãrcare/sarcinã – deplasare, nu s-a produs nici o emisie acusticã deoarece,
în acest stadiu al încãrcãturii,
nivelul/valoarea sarcinii este prea
scãzut. Ulterior, activitatea emisiilor
acustice devine detectabilã la aproximativ 40% din încãrcarea maximã în
regimul (b), unde valoarea sarcinii
este între 0,4 ft ºi 0,8 ft. În acest
regim, se produc mici cantitãþi de
emisii acustice, care cresc treptat,
deºi materialul este deformat elastic.
Peste acest nivel al sarcinii aplicate,
defectele, golurile ºi alte avarii precum microfisurile existente la nivelul
interfeþei mortar-agregat înainte de
încãrcare încep sã se propage ºi
emit unde acustice de o amplitudine
suficient de mare pentru a fi detectate. În continuare, odatã cu creºterea solicitãrii externe, cresc treptat ºi
emisiile acustice, pe mãsurã ce se
produc tot mai multe avarii/fisuri.
O asemenea creºtere treptatã a
emisiilor acustice conduce la regimul
(c), în care valoarea încãrcãrii variazã de la 0,8 ft la 1,0 ft iar graficul
sarcinã-deplasare se comportã neliniar.
Evident, frecvenþa cu care se produc
emisiile acustice este mai mare în
acest regim (fig. 3). Aceasta implicã
faptul cã emisiile acustice sunt determinate de nivelul efortului/valoarea
sarcinii înainte de maximul acesteia.
Defectele/avariile de la nivelul interfeþei continuã sã se propage ºi sã se
ramifice în interiorul compoziþiei de
mortar. Crãpãturile/fisurile ºi golurile
din compoziþie încep sã se uneascã.
Propagarea ºi unirea fisurilor conduc
la formarea macrofisurilor în regimul
urmãtor.

Fig. 5: Comportamentul deformãrii la tensiune a FRC
conþinând 8% din volum fibre de oþel cu capete încovoiate

Fig. 6: Emisii acustice înregistrate în timpul testãrii FRC
conþinând 8% din volum fibre de oþel cu capete încovoiate

Fig. 7: Efortul de tensiune ºi numãrul cumulat de emisii acustice, contra-deplasarea FRC conþinând
8% din volum fibre de oþel cu capãt încovoiate sub tensiune directã
continuare în pagina 78 
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La începutul regimului (d) când
efortul de tensiune scade de la 0,4 ft
la 0,8 ft se produce o creºtere bruscã
a frecvenþei producerii de emisii
acustice. Aceasta înseamnã cã este
posibil sã se fi format o fisurã majorã
care începe sã domine emisiile
acustice. Zona de fracturã din vârful
fisurii devine sursã majorã a emisiilor acustice. Dupã acest stadiu, în
regimurile (e) ºi (f), când nivelul efortului/valoarea sarcinii scade de la

0,8 ft la 0,4 ft ºi respectiv de la 0,4 ft
la valoarea finalã, emisiile acustice
continuã sã creascã (în intensitate)
dar frecvenþa scade relativ, exceptând cazul/momentele în care valoarea sarcinii scade brusc.
Beton armat conþinând 8%
fibre de oþel cu capãt
în formã de cârlig (încovoiate)
O mostrã de FRC conþinând 8%
fibre de oþel cu capãt în formã de
cârlig de tip I (grupa B) cu o proporþie

Tabelul 1: Proporþia amestecului ºi proprietãþile fibrelor pentru testãri

l/d* – lungimea fibrei/diametrul fibrei/proporþie
†SP – amestec/adaos care reduce/absoarbe apa; SF – emanaþii de siliciu

Fig. 8: Comportamentul deformãrii la tensiune a FRC
conþinând 8% din volum fibre PVA cu capete înnodate

Fig. 9: Emisii acustice înregistrate în timpul testãrii FRC
conþinând 8% din volum fibre PVA cu capete înnodate
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a compoziþiei prezentatã în tabelul 1,
a fost testatã sub o tensiune directã
cu monitorizare pe bazã de emisii
acustice. Pentru acest grup de mostre
s-a obþinut ca rãspuns o deformare
durã.
Figurile 5, 6, ºi 7 prezintã comportamentul la deformare, caracteristica timp-efort de tensiune ºi emisiile
acustice, precum ºi relaþia dintre tensiune ºi numãrul cumulat al emisiilor
acustice pe de o parte ºi deplasarea
înregistratã pe parcursul testului, de
cealaltã parte.
Din compararea acestora cu
figurile 2, 3, ºi 4 se poate observa cã:
1. Comportamentul la deformare
al grupului B FRC diferã esenþial de
cel al betonului simplu. Porþiunea de
scurtare (deplasarea negativã) care
se produce la mostra de beton simplu nu mai existã în acest caz, ceea
ce înseamnã cã toate porþiunile
mostrei sunt în tensiune, având un
comportament de/la deformare uniform. Dispare fenomenul de localizare
deoarece fibrele preiau cea mai
mare parte a încãrcãturii fisurilor
localizate, funcþionând ca o punte de
legãturã între pãrþile fisurii.
2. În cazul betonului simplu, se
observã o creºtere bruscã a numãrului de emisii acustice în vecinãtatea punctului maxim, indicând
eliberarea unei mari cantitãþi de
energie. Tensiunea descreºte din
cauza deteriorãrilor acumulate.
Pentru a obþine un rãspuns stabil
dupã punctul maxim este esenþialã o
monitorizare exactã prin/cu LVTD.
În cazul FRC de 8% fibre de oþel cu
capãt în formã de cârlig, tensiunea
nu descreºte, dar scade ritmul de
creºtere. Creºterea semnificativã a
emisiilor acustice în vecinãtatea unui
punct de încovoiere semnaleazã cã
modificãrile mecanice suferite de
compoziþia de beton sunt similare cu
cele suferite de betonul simplu
în vecinãtatea punctului maxim al
tensiunii. Mai exact, tensiunea în
compoziþia de beton FRC la punctul
de încovoiere este similarã celei din
beton simplu la punctul maxim al
tensiunii.
3. Microfisurarea se iniþiazã la cca
40% din tensiune în cazul grupului A
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ºi la cca 40% din punctul de încovoiere pentru grupul B. Aceasta
înseamnã cã defectele deja existente în mostrele de beton (în mare
parte fisuri de interfaþã) nu vor
începe sã se propage decât dupã
pragul de 40% al punctului maxim al
tensiunii.
FRC cu 8 % fibre PVA
cu capete înnodate
Testul de aplicare a tensiunii
directe ºi monitorizarea pe bazã de
emisii acustice au fost aplicate ºi pe
un grup de FRC cu 8% fibre PVA cu
capete înnodate (grupul C), având
proporþiile compoziþiei prezentate în
tabelul 1. Figurile 8, 9 ºi 10 aratã
comportamentul la deformare, evoluþia
timp-efort de tensiune, caracteristicile emisiilor acustice precum ºi
relaþia dintre tensiune ºi numãrul
cumulat al emisiilor acustice, pe de o
parte, ºi deplasarea înregistratã pe
parcursul testului, de cealaltã parte.
Comportamentul la deformare al
grupului C (fig. 8) este similar celui
al betonului simplu ºi anume, existã
o porþiune de scurtare în material
dupã atingerea punctului maxim. Cu
alte cuvinte, procesul de microfisurare este localizat într-o regiune
îngustã din jurul macrofisurilor.
Analiza localizãrii sursei
emisiilor acustice
Sursa emisiilor acustice este
localizatã printr-un calcul care se
bazeazã pe diferenþele dintre timpul
de sosire a primei unde P al
diferitelor semnale captate de seria
de traductori (fig. 1) ºi coordonatele
acestora, folosind un algoritm de
minimizare bidimensional propus de
LI ºi SHAH (2). Pentru înregistrarea
cât mai precisã a timpului de sosire
a semnalelor acustice, a fost elaborat un algoritm computerizat de
determinare a timpului de sosire a
undei P, bazat pe o teorie modernã
de procesare digitalã a semnalelor
cu un filtru adaptiv.
Odatã ce timpii de sosire sunt
determinaþi, calcularea localizãrii
sursei se face prin rezolvarea sistemelor de ecuaþii nonliniare exprimate explicit de Li ºi Shah (2).
Rezultatele hãrþilor computerizate cu
localizarea surselor de emisii acustice pentru cele 3 grupe de mostre
sunt prezentate în figurile 11, 12 ºi 13.

Fig. 10: Efortul de tensiune ºi numãrul cumulat de emisii acustice, contra-deplasarea FRC
conþinând 8% din volum fibre PVA cu capete înnodate sub tensiune directã

Fig. 11: Hãrþi de localizare a surselor microfisurilor în betonul simplu: (a) înregistrate de la început
pânã la 0,8 ft (regimurile a ºi b); (b) de la 0,8 ft la ft (regimul c); (c) de la ft pânã la dupã punctul de
valoare maximã 0,8 ft (regimul d); ºi (d) de la punctul de valoare maximã în continuare.
Regimurile corespund celor prezentate în fig. 4.

Fig.12: Hãrþi de localizare a surselor microfisurilor în betonul cu FRC conþinând 8%
din volum fibre de oþel cu capete încovoiate: (a) înregistrate de la început pânã la 0,8 δb
(regimurile a ºi b); (b) de la 0,8 δb la δb (regimul c); (c) de la δb (δb) pânã la 1,4 δb
(3,5 δb = 0,102 mm) (regimul d); ºi (d) de la 1,4 δb în continuare.
Regimurile corespund celor prezentate în fig. 7.
continuare în pagina 80 
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Fiecare semn în formã de cruce de
pe hartã reprezintã o sursã de emisii
acustice stabilitã prin calcule. Centrul
sãu este reprezentat grafic/ schiþat/
proiectat conform locului geometric/
poziþiei calculate (coordonate x-y).
Rezultatele localizãrii surselor
emisiilor acustice sunt schiþate/reprezentate grafic în alte 4 sub-figuri
(figuri mai mici) corespunzând celor
patru regimuri descrise prin analiza
pe bazã de emisii acustice, pentru o
bunã claritate a analizei. Din aceste
figuri se poate observa:
1. Când valoarea tensiunii este
sub 80% din punctul maxim, respectiv din punctul de încovoiere, cazul
grupului B, adicã regimurile (a) ºi (b)
în figurile 2, 4, 5, 7, 8 ºi 10, emisiile
acustice înregistrate pe hãrþi, sau
procesele de microfisurare, sunt distribuite la întâmplare ºi sunt relativ
sporadice în zona probelor (fig. 11a,
12a ºi 13a).
În aceste regimuri, deºi comportamentul macroscopic al materialului
este aproximativ unul de deformare
elasticã, este posibil ca microfisurarea sã se fi iniþiat la nivelul celor
mai slabe legãturi ale materialului, în
special la nivelul interfeþelor mortaragregat (ºi mortar-fibrã, când este
cazul) din cauza unor defecte existente înainte de aplicarea tensiunii.
Apariþia la întâmplare a microfisurilor
implicã distribuirea întâmplãtoare a
acestor încãrcãturi anterioare defecte.

2. Când valoarea tensiunii corespunde regimului de la 0,8 ft la ft,
microfisurile din material tind sã devinã
localizate în cazul materialelor cu
fibre fãrã duritate (grupurile A ºi C),
în special când valoarea tensiunii
creºte cãtre punctul maxim (fig. 11b
ºi 13b). În cazul materialelor cu fibre
cu duritate (grupul B), fenomenul nu
este observabil în acest regim. Diferenþa evidentã dintre comportamentul mecanic macroscopic al acestor
douã tipuri de materiale se reflectã
clar în rãspunsurile lor microscopice.
Acest fenomen de localizare a
microfisurilor în cazul betonului simplu ºi al celui armat cu conþinut mai
scãzut de fibre (0,5% fibre de oþel ºi
0,5% fibre de polipropilenã) este, de
asemenea, observat de LI (13) ºi LI
ºi SHAH (2).
Fenomenul de localizare este
mai puþin vizibil în acest regim în
cazul betonului armat cu 8% conþinut
de fibre de polivinil alcool cu capete
înnodate (grupul C). Acestea manifestã un rãspuns fãrã duritate la tensiune, în comparaþie cu grupul A
(fig. 13b). Rezultatul demonstreazã
faptul cã fibrele de polivinil alcool au
în primele faze ale aplicãrii tensiunii
anumite efecte de suprimare a procesului de localizare.
Aceasta se poate vedea din
emisiile acustice (frecvenþa producerii,

Fig. 13: Hãrþi de localizare a surselor microfisurilor în betonul cu FRC
conþinând 8% din volum fibre de oþel cu capete înnodate: (a) înregistrate de la început pânã la 0,8 ft
(regimurile a ºi b); (b) de la 0,8 ft la ft (δb) (regimul c);
(c) de la δb pânã la 2,5 δb ( = 0,103 mm) (regimul d); ºi (d) de la 2,5 δb în continuare.
Regimurile corespund celor prezentate în fig. 10.
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numãrul lor, viteza de numãrare etc.)
din figura 9, unde se observã
frecvenþa de producere a emisiilor
acustice care creºte treptat, nu
rapid, ca în cazul grupului A (fig. 3).
Fibrele de polivinil alcool nu pot
asigura o legãturã interfacialã fibrãcompoziþie destul de puternicã.
Totuºi, încãrcarea ulterioarã determinã rãsfirarea ºi alunecarea fibrelor
de-a lungul legãturii interfaciale,
rezultând, în cazul acestui compozit,
un comportament de tip platou. Trebuie menþionat cã numãrul de emisii
acustice care pot fi înregistrate pe
harta de localizare a lor este mai
mic decât numãrul celor produse în
realitate, datoritã atenuãrii lor de
cãtre material. Dacã semnalul primit
de cãtre traductor nu are o amplitudine suficientã, nu poate fi folosit
pentru localizarea sursei.
Într-o serie de 5 traductori, nu ar
trebui sã fie mai mult de douã astfel
de semnale, întrucât sistemul de
ecuaþii pentru determinarea unei
surse de emisii acustice necesitã
timpul de sosire al undei P a cel
puþin 4 semnale.
În contrast cu acest caz, betonul
armat cu fibre (FRC) conþinând 8%
fibre de oþel tip I cu capete în formã
de cârlig (grupul B) prezintã un comportament diferit atât la nivel macroscopic, cât ºi microscopic. În regimul
C, deºi existã o creºtere importantã
a frecvenþei producerii de emisii
acustice (fig. 6), indicând propagarea fisurãrii la nivelul compoziþiei,
microfisurile sunt distribuite uniform
pe toatã suprafaþa materialului, ceea
ce reflectã o tensiune uniformã.
Legãtura care asigurã aderenþa
fibrã-compoziþie nu a cedat încã în
acest regim, deci mai este posibilã
creºterea tensiunii. Fenomenul de
localizare este împiedicat datoritã
limitãrii propagãrii fisurãrii ºi legãturii
furnizate de fibre.
3. Faza urmãtoare a încãrcãrii/solicitãrii, ºi anume, de la valoarea
maximã ft la 0,8 ft (de la δt la 2,5 δt =
0,103 mm în cazul grupului C), în
cazul grupurilor A ºi C (fig. 11c ºi 13c)
indicã evident procesul de localizare.
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În aceastã etapã, emisiile acustice
produse din cauza defectelor din
materiale tind sã fie determinate de
o zonã localizatã, mai precis, în jurul
unei macrofisuri. Pe de altã parte,
din graficele prezentate în figurile 2
ºi 8 se observã cã deformãrile înregistrate de LVDTs încep sã varieze
remarcabil. Cu excepþia deformãrii
înregistrate în LVDT-ul care acoperã
deschiderea fisurii majore, deformãrile înregistrate de celelalte LVDT
scad (în intensitate), ceea ce înseamnã
cã s-au localizat în regiunea macrofisurii.
În aceastã etapã, distribuþia tensiunii
este extrem de complicatã.
În cazul betonului armat cu 0,8%
fibre de oþel cu capete în formã de
cârlig care manifestã un rãspuns cu
duritate sub tensiune, microfisurile
înregistrate pe parcursul regimului
de la δb (corespondent δb punctului de
încovoiere) pânã la 3,5 δb = 0,102 mm,
nu prezintã încã niciun semn de
localizare. Prezintã o distribuþie uniformã a microfisurilor (fig. 12c).
Acest rezultat, spre deosebire de
materialele care nu au o duritate în
rãspuns, indicã faptul cã porþiunea
din mostrã este în întregime în extensie, manifestând, aºadar, o proprietate esenþial diferitã.
4. Ulterior momentului în care
tensiunea are valoarea 0,8 ft în cazul
grupului A ºi 2,5 δt = 0,103 mm, în
cazul grupului C, producerea de
emisii acustice este localizatã exclusiv în porþiunea acoperitã de LVDT
care monitorizeazã testul pentru
acele materiale care manifestã un
rãspuns fãrã duritate (fig. 11d ºi
13d). Pe parcursul acestei etape, în
mostrã se genereazã o macrofisurã.
Dupã cum se poate observa în
graficele care prezintã comportarea
la deformare (fig. 2 ºi 8), cu excepþia
porþiunii monitorizate de LVDT-ul de
control, toate celelalte porþiuni
(acoperite de celelalte LVDT) nu mai
sunt în extensie. În schimb, au fost
mãsurate deformaþiile mici, în special pentru LVDT poziþionat în partea
opusã faþã de LVDT-ul de control. În
contrast, în cazul materialelor care
manifestã un rãspuns cu duritate
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(grupul B), microfisurarea încã se
produce în toate porþiunile mostrei,
fiind în relaþie directã cu deformãrile
macroscopice (fig. 5).
5. Spre deosebire de cazul unei
mostre de mortar cu crestãturi/tãieturi analizat de MAJI ºi SHAH (9), în
care emisiile acustice se produc într-o
bandã foarte îngustã din zona vârfului/fisurii, la mostrele fãrã crestãturi/tãieturi se observã microfisuri pe
o arie mai largã. În cazul mostrei cu
crestãturi, fisurile vor fi înclinate
parþial în direcþia vârfului fisurii
datoritã concentrãrii tensiunii. Aºadar
numai o bandã îngustã de microfisuri poate fi observatã. În plus,
întrucât nu este încorporat niciun
agregat macrogranular în mostra de
mortar iar nivelul interfeþei mortaragregat înainte de aplicarea tensiunii nu existã în material, procesul de
microfisurare s-a localizat în zona de
fracturã din imediata apropiere a
vârfului crestãturii. Totuºi, propagarea macrofisurii în beton poate
urma un traseu în zig-zag datoritã
întrepãtrunderii agregatelor macrogranulare. Prin urmare, la mostrele
fãrã crestãturi se observã o bandã
de microfisuri mai mare.
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