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Roata „ne-norocului” ºi “legea învârtiþilor”
Ca la bâlci!
Când se spune cã roata
se învârteºte ºi mai ales
când îþi aduce noroc, este o
satisfacþie lãuntricã în primul rând, dar poate ºi una
materialã, mai ales când în
zilele de dupã 1990 fiecare
dintre noi am sperat ca
norocul sã fie de partea
noastrã, a tuturor.
…Ne-norocul ce poate fi, decât inversul celor amintite
mai înainte?
Din pãcate, nenorocul a fost mult mai prezent în viaþa
noastrã, a celor mulþi, pentru cã… pentru cã…
Punctele de suspensie exprimã destul de clar cã “roata”
s-a învârtit de cele mai multe ori în defavoarea lor ºi consistent în favoarea “bãieþilor deºtepþi”. De aici ºi inventata “lege
a învârtiþilor”, o lege omniprezentã în perioada pe care o traversãm în ultimii 25 de ani. Aºadar, cine poate, oase roade,
cine nu, nici carne moale!
Ei, “bãieþii deºtepþi” adicã, puternic înfipþi în averea þãrii,
au fãcut tot ceea ce au putut, ºi dupã rezultate s-a vãzut cã
au putut, creând gaºca nababilor care ne înconjoarã ºi ne
sfideazã etalând ori de câte ori este cazul, arãtând cã ei sunt
cei care au reuºit în afaceri pentru cã au deþinut ºi deþin
tehnica eficienþei specificã societãþii capitaliste. Nouã, celor
mai puþin cunoscãtori în aceastã “mãiestrie”, ne miroase de
la o poºtã faptul cã tehnica lor n-a fost alta decât însuºirea
prin fraudã la drumul mare a ceea ce era capital al Statului,
capital care este acum nedrept în buzunarele lor burduºite.
ªi pentru cã spuneam de “legea învârtiþilor” este clar cã
blestemul “pleacã ai noºtri, vin ai noºtri” ne va urmãri sine-die
atâta timp cât unii neavizaþi sau ignoranþi vor fi pradã fatalitãþii, adicã „asta este ºi n-avem ce face“. Atunci sã nu ne
mai plângem pentru cã ne meritãm soarta.
Ce este mai trist, este faptul cã ºi atunci când sunt semne
de mai bine, semne clare cã se poate accede la o viaþã
decentã în urma unor rezultate palpabile, acceptãm tacit,
chiar, schimbarea… puterii, cã aºa vor unii politicieni cãrora
nu le este suficient cât au prãdat.
Roata norocului pentru unii ºi aceiaºi îmbuibaþi, se învârteºte fãrã noroc pentru cei care, de fapt, creeazã bunurile ºi
fondurile din care ei se înfruptã fãrã pic de jenã.
Aºa cã, în continuare, cei mulþi tânjesc dupã un trai decent.
Guvernul ultimilor trei ani a demonstrat concret cã dacã nu se
furã sau se furã mai puþin, existã resurse suficiente pentru a
înlãtura insatisfacþiile sociale legate de remunerãri, educaþie ºi
sãnãtate, ca sã amintim doar de cele unde sunt destule neconcordanþe în raport cu scopurile unei societãþi europene în adevãratul sens al cuvântului.
Cei ce tot “ronþãie” cuvinte ameþitoare prin neclaritatea lor
ºi insistenþã pentru a ne convinge cã numai ei sunt eficienþi,
deºi au arãtat în ultimii zece ani de ce sunt în stare, ar trebui sã
facã “ciocul mic”, cum se spune, pentru cã mai devreme sau
mai târziu fiecare pasãre pe limba ei piere.
Acum în ciuda faptului cã situaþia generalã nu este una
care sã ne satisfacã sau sã ne dea liniºtea pentru a construi
ceva peste harababura ultimilor 25 de ani, la ordinea zilei se
repetã la nesfârºit sarabanda cãtuºelor. Totul ar fi bine ºi
corect dacã acest lucru ar avea o finalitate pozitivã pentru
statul român. Dar, timpul trece ºi nimic nu se recupereazã din
ceea ce s-a furat, ºi aºa autorii furturilor îºi duc pe mai
departe viaþa lor obiºnuitã de huzur, afaceri oneroase ºi trai
pe picior mare. De averile lor nu se atinge nimeni ºi… circul
cu anticorupþia îºi adaugã neîncetat noi ºi noi acte hilare!
Ciprian Enache

Managementul investiþiilor în construcþii
Eºti un manager cu experienþã. Eºti o persoanã cu spirit antreprenorial. Cauþi soluþii care îmbunãtãþesc
calitatea muncii Tale, a muncii echipei Tale ºi care sã fie totodatã eficiente pentru organizaþia Ta. Este evident!
În aceastã lume a afacerilor, aflatã în continuã schimbare ºi în acest mediu extrem de competitiv, vrei sã
atingi o eficienþã la cel mai ridicat nivel, într-un timp scurt, acelaºi lucru cerându-l ºi angajaþilor tãi. Vrei ca angajaþii Tãi sã-ºi dedice mai mult timp gândirii conceptuale, în schimbul orelor îndelungate de pregãtire a diferitelor
rapoarte ºi analize de buget.
Ar trebui sã ai acces la date în trei paºi rapizi. Pentru firma noastrã acest lucru este evident, întrucât
înþelegem nevoile Tale. Le-am analizat într-atât de bine încât am creat un produs adaptat lor. De aceea te încurajãm sã cunoºti platforma noastrã de asistenþã în managementul proiectelor, ANDCOM PPM.
Tot mai des companiile se folosesc de abordarea
„bazatã pe proiect” în managementul echipelor ºi activitãþii
operaþionale. Abordarea bazatã pe proiect implicã
desemnarea unor structuri organizatorice independente, în
scopul realizãrii aºa numitelor „proiecte”.
În domeniul construcþiilor, abordarea „de proiect” în
controlul investiþiilor are un rol foarte important. Fiecare
investiþie în construcþii are un buget ºi un domeniu de aplicare definite ºi totodatã, un interval de timp stabilit pentru a
fi finalizatã, de aceea poartã denumirea de „proiect”. Exemple tipice de proiecte realizate în domeniul construcþiilor:
• construirea unui bloc, a unei locuinþe sau a unui cartier
de locuinþe;
• modernizarea unui drum;
• construirea unui viaduct sau pod.
Managementul investiþiilor în construcþii necesitã nu
numai coordonarea activitãþii propriei echipe, dar ºi în mare
mãsurã, a activitãþii subcontractanþilor. De aceea, planificarea corespunzãtoare ºi apoi controlul permanent asupra
realizãrii lucrãrilor proprii ºi ale furnizorilor influenþeazã minimalizarea riscului întregii investiþii, reprezentând cheia pentru finalizarea acesteia la timp. Controlul costurilor
proiectelor realizate este cheia pentru creºterea eficienþei
activitãþii din cadrul întregii organizaþii. Utilizarea tehnologiei
informaþiei mãreºte, în mod semnificativ, eficienþa de planificare ºi management al proiectelor de construcþii.

Un sprijin deosebit în acest domeniu îl oferã platforma
ANDCOM PPM (Project Portfolio Management). Mulþumitã
acestei platforme, este posibilã obþinerea informaþiilor coerente,
reale ºi înainte de toate, corecte, referitoare la condiþia
tuturor proiectelor.
Folosirea platformei ANDCOM PPM în realizarea
proiectelor de construcþii influenþeazã semnificativ:
• creºterea eficienþei în planificarea proiectelor.
• creºterea capacitãþii de monitorizare a progresului în
cadrul proiectului.
• îmbunãtãþirea procesului de management al furnizorilor.
• creºterea controlului costurilor în realizarea
proiectelor.
• creºterea eficienþei în managementul riscului.
• creºterea eficienþei în managementul proiectelor.
Serviciile noastre sunt adresate tuturor firmelor în care
managerii se axeazã pe proiecte sau ar dori sã lucreze în
echipe de proiect, implementeazã sau iniþiazã soluþii la
nivel de organizaþie într-una sau în mai multe sucursale ºi zi
de zi au nevoie de acces rapid la cât mai multe date pentru
a reacþiona la situaþiile din cadrul organizaþiei ºi din afara
acesteia.
Dacã doriþi sã obþineþi mai multe informaþii despre produsul nostru, vã invitãm sã ne contactaþi!

Infrastructuri portuare
Soletanche Bachy, parte a grupului Soletanche Freyssinet ºi a grupului Vinci Construction, în calitate de
antreprenor general în domeniul geotehnicii ºi ingineriei civile, dispune de o gamã completã de metode ºi
tehnologii specifice lucrãrilor portuare ºi maritime.
Aceste lucrãri constau fie în proiectarea ºi execuþia unor structuri noi, fie în intervenþii de remediere ºi
mentenanþã a obiectivelor existente. În privinþa structurilor noi se pot menþiona obiectivele de tip:
1. Cheu
a. Tip estacadã
b. Perete mulat
c. Metalic cu secþiune mixtã (combi)
d. Din chesoane
2. Docuri uscate
3. Estacade maritime ºi dane
Intervenþii de remediere se fac, de regulã, pentru:
4. Alte structuri portuare
• Consolidarea cheurilor existente
• Mãrirea pescajului cheurilor existente
a. Duc d’albi
• Lãrgirea docurilor uscate
b. Platforme

Din lista referinþelor menþionãm câteva lucrãri:
Terminalul Cuenca del Plata,
Montevideo - Uruguay: constând în
construirea unui cheu în estacadã cu
o lungime de 350 m ºi lãþime de 35 m
ºi crearea unei suprafeþe pentru
depozitare de 85.000 m2.
Soluþiile utilizate au fost: piloþi metalici, vibroîndesare, dragare, jet grouting,
palplanºe ºi drenuri verticale; duratã
de execuþie: 33 luni.
Terminalul Bolloré, Cotonou Benin: constând în construirea unui
cheu perete mulat cu o lungime de
600 m (2 dane). Soluþiile utilizate au
fost: pereþi mulaþi, ancore pasive, protecþii împotriva eroziunii; duratã de
execuþie: 23 luni.

Port 2000, Le Havre - Franþa:
constând în construcþia unui cheu perete mulat cu o lungime de 3.750 m
(10 dane (!)). Soluþiile utilizate au fost:
pereþi mulaþi, ancore pasive, protecþii
împotriva eroziunii; duratã de execuþie: 3 ani.
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Terminalul Bolloré, Lomé - Togo:
constând în realizarea unui cheu
metalic cu secþiune mixtã (combi)
cu o lungime de 450 m.
Soluþiile utilizate au fost: piloþi metalici, ancore pasive, palplanºe, dragare, protecþii împotriva eroziunii;
duratã de execuþie: 18 luni.
Portul Patras - Grecia: constând în execuþia unui cheu din chesoane cu o lungime de 450 m. Soluþia utilizatã,
pentru îmbunãtãþirea terenului de fundare înainte de lansarea chesoanelor, a fost vibroîndesarea de pe platforme
plutitoare.
Docul uscat Safina, Dubai – EAU: constând în construirea unui doc uscat pentru vase de 270.000 t ºi a unei
platforme de transfer. Soluþiile folosite au fost: umpluturi pentru platformele de lucru, pereþi mulaþi cu panouri T, piloþi
CFA, epuismente; duratã de execuþie: 11 luni.
Portul Puerto Brisa - Columbia,
estacadã maritimã (2 dane) pentru
încãrcare cãrbune din mina El Cerrejón
pe vase de 180.000 t, constând în construcþia unei estacade maritime (jetty)
cu o lungime de 1.160 m ºi lãþimea de
10 m.
Soluþiile au implicat dragarea ºi
realizarea unei dane în larg, cu 400 m
lungime ºi 27 m lãþime, cu o duratã de
execuþie de 22 luni.
Al Raha Beach, Abu Dhabi - EAU
constând în realizarea de insule artificiale în cadrul megaproiectului rezidenþial pentru 120.000 locuitori.
Soluþiile au implicat construirea a
20 km de pereþi mulaþi de 1.000 mm –
1.200 mm ºi stabilizarea prin vibroîndesare a 20 milioane de m3 de nisip marin;
duratã de execuþie: 18 luni.
Portul Antofagasta - Chile: constând în consolidarea cheului existent pentru a rezista unui cutremur cu ag = 0,465, prin realizarea de ancore
de rocã de 90 t, înclinate spre interiorul cheului; duratã de execuþie: 22 luni.
Portul Cartagena, Terminalul El Bosque – Columbia: constând în
mãrirea pescajului cheului existent cu 2 m. Soluþiile au implicat dragarea ºi
realizarea de incluziuni rigide, piloþi tubaþi, palplanºe; duratã de execuþie: 8 luni.

Portul Brest, Docul Nr. 1 Franþa constând în lãrgirea docului
uscat existent. Soluþiile utilizate au
implicat realizarea de ecrane etanºe
ºi pereþi mulaþi executaþi în spatele
pereþilor docului existent, ancore
pasive, micropiloþi pentru ancorarea
radierului; duratã de execuþie: 14 luni.
Investiþiile în infrastructura de transport navalã din România vizeazã realizarea de obiective noi ºi consolidarea
structurilor existente, având ca scop lãrgirea facilitãþilor logistice. Expertiza grupului Soletanche Bachy, acumulatã
de-a lungul anilor, oferã soluþii globale pentru toate aceste lucrãri care se prefigureazã în viitorul apropiat. 
SBR Soletanche Bachy Fundaþii
Str. Traian (iLion Offices) Nr. 234, Et. 6, Sector 2, RO-024046 Bucureºti
Tel.: +40-31-102 37 01 | Fax: +40-31-102 37 02 | Email: sbr@sbr.ro | www.sbr.ro | www.soletanche-bachy.com

Lucrãri în strãinãtate
HIDROCONSTRUCÞIA SA, de-a lungul activitãþii de peste 65 de ani în domeniul construcþiilor
hidrotehnice, s-a remarcat prin execuþia celor mai importante amenajãri hidroenergetice din
România – Bicaz, Vidraru, Porþile de Fier I ºi II. Necesitatea adaptãrii la condiþiile economiei de
piaþã a impus diversificarea profilului companiei, trecându-se pe scarã extinsã la execuþia de
lucrãri, altele decât cele din specificul nostru tradiþional, respectiv: construcþii civile ºi industriale, drumuri (autostrãzi, drumuri naþionale ºi regionale), poduri ºi lucrãri de infrastructurã de
mediu.
Cu sediul central în Bucureºti, 7 sucursale teritoriale în þarã, 3 sucursale în strãinãtate Germania, Belgia ºi Irak - ºi o reprezentanþã în Republica Moldova, HIDROCONSTRUCÞIA se
menþine în topul firmelor de construcþii din România.
Sucursala din Germania,
înfiinþatã în anul 1992, a executat
ºi executã o pondere importantã
a lucrãrilor din strãinãtate ale
HIDROCONSTRUCÞIA SA.
În primii 15 ani de activitate,
valorificând vasta experienþã în
domeniul construcþiilor hidrotehnice de mare complexitate,
HIDROCONSTRUCÞIA SA a
executat lucrãri din domeniul
infrastructurii de transport,
precum:

Tunelul Mainz, Germania

• Tunelul CF – Mainz;
• Calea feratã Frankfurt/Main Köln;
• Prelungirea liniei de CF
Aeroport Stuttgart - Bernhausen;
• 5 poduri peste autostrada
Zwickau - Meerane ºi drumul de
ocolire Vihingen - Hengstackertunel.

Pod peste autostrada Zwickau - Meerane

Începând cu anul 2011, HIDROCONSTRUCÞIA SA s-a reorientat spre domeniul construcþiilor civile,
participând la realizarea de structuri (armare, cofrare ºi betonare) pentru clãdiri de birouri, centre comerciale ºi ansambluri rezidenþiale în zona de sud a Germaniei.
Una dintre primele astfel de construcþii, executatã în perioada 28.10.2011 – 30.08.2012, a
fost Clãdirea de birouri BA V pentru Lidl
Neckarsulm. Pentru construcþia cu 6 etaje ºi 2
niveluri subsol, având suprafaþa utilã de 7.800 mp,
s-au executat 57.762 mp cofraje ºi s-au turnat
88.304 mc beton.

Clãdirea de birouri BA V pentru Lidl Neckarsulm

Centru Comercial Kaufland ºi Hotel München,
executate în perioada 16.09.2013 - 20.12.2014.
Pentru construcþia cu P+5, având o suprafaþã
construitã de 14.062 mp, s-au executat 99.028 mp
cofraje ºi s-au turnat 13.845 mc beton.
Complex administrativ ºi halã producþie pentru firma Wittenstein

Complex administrativ ºi halã de producþie
pentru firma Wittenstein, executate în perioada
31.05.2012 - 28.02.2013.
Suprafaþa cofrajelor: 39.230 mp;
Turnare beton: 19.685 mc;
Dimensiunile construcþiei: 97,2 m x 113,4 m;

Centru Comercial Kaufland ºi Hotel München

Das Rosenberg

În prezent, se aflã în execuþie proiectul “Das
Rosenberg”, proiect care cuprinde un ansamblu
format din 9 blocuri de locuinþe cu 6 ºi respectiv 7 etaje, cu spaþii comerciale ºi grãdiniþã la parter,
curte interioarã ºi parcare subteranã pe 2 niveluri.
Suprafaþa construitã: parcare 13.500 mp, spaþii
comerciale 1.700 mp ºi spaþii de locuit 20.000 mp.

Tradiþia, experienþa ºi poziþia SC HIDROCONSTRUCÞIA SA pe piaþa construcþiilor, atât din
România cât ºi din strãinãtate, confirmate ºi de lucrãrile prezentate în acest articol, reprezintã o
garanþie cã putem oferi potenþialilor noºtri viitori parteneri siguranþã ºi încredere în execuþia unor
lucrãri complexe, în condiþii de foarte bunã calitate, cu respectarea angajamentelor contractuale.

Proiectul „România” (II)
ing. Dragoº-Ionuþ ALEXANDRESCU, dr. ing. Mãdãlin COMAN, ing. Dragoº MARCU,
ing. Ionel BADEA, ing. Vlad DINU, ing. Mihai A. GANEA – SC POPP & ASOCIAÞII SRL
PROPUNEREA
TEMEI ARHITECTURALE
Din punct de vedere arhitectural,
clãdirea ce gãzduieºte astãzi Palatul
Patriarhiei prezintã o multitudine de
detalii stilistice, caracteristice edificiilor monumentale realizate în epocã.
Referitor la funcþionalitatea clãdirii, aceasta este conceputã în jurul
„sãlii de ºedinþe”. Ea este de formã
circularã în plan, având diametrul
interior de circa 20 m ºi înãlþimea
interioarã, pânã la luminatorul vitrat,
de aproximativ 16 m. Pe verticalã,
aula mare are douã nivele de logii,
destinate iniþial auditoriului dornic sã
participe la ºedinþele de lucru ale
Camerei Deputaþilor, ºi oaspeþilor de
onoare. Aula este împrejmuitã, la
fiecare nivel, de un coridor circular
bogat în ornamentaþii, care permite
accesul cãtre logii ºi cãtre salã.
Aula Magna impresioneazã, în
mod deosebit, prin sistemul ingenios
de iluminare, realizat printr-un luminator vitrat de dimensiuni generoase. La partea superioarã, corpul
central al Palatului Patriarhiei se
închide cu un pod din grinzi cu
zãbrele metalice, care reazemã pe
contur, iar central este prevãzut un
inel de compresiune. Lumina naturalã inundã podul prin 14 suprafeþe
vitrate circulare verticale, ca, mai
apoi, ea sã fie direcþionatã cãtre sala
ºedinþelor printr-un vitraliu orizontal
de mari dimensiuni (fig. 9).
O particularitate ineditã a sãlii de
ºedinþe este reprezentatã de modul
de ventilare al acesteia. Datã fiind
perioada în care a fost realizatã
clãdirea, proiectanþii edificiului nu au
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Fig. 9: Secþiune transversalã clãdire. Se observã structura podului

avut la dispoziþie mijloace automatizate de climatizare. Cu toate acestea, arhitecþii ºi inginerii care au
proiectat clãdirea au rezolvat problema ventilaþiei pe cale naturalã,
introducând un sistem prin care
aerul circulã în clãdire folosindu-se
de convecþia curenþilor din sala mare.
Parte a lucrãrilor de intervenþie
asupra Palatului Patriarhiei presupun montarea unui sistem automatizat la nivelul ferestrelor circulare
verticale, ce va putea obtura accesul
luminii naturale în salã, creând un
spaþiu favorabil proiecþiilor de orice
naturã.
Accesul principal cãtre aulã se
face din Dealul Mitropoliei, prin
faþada principalã, intrarea fiind cãtre
sala „Europa Cristiana”, denumitã
iniþial „Sala Paºilor Pierduþi”.
Spaþiul monumental, impresionant,
localizat în latura de Nord a clãdirii,
are dimensiuni generoase, de 12 m
x 22 m ºi înãlþime totalã de circa
7,5 m. La partea superioarã se
încheie cu bolþi joase, realizate din
grinzi cu zãbrele, printre care se aflã
luminatoare vitrate, similare cu cel
din aula principalã.
Laturile perimetrale aulei centrale
gãzduiesc diverse oficii ºi birouri.

Fig. 10: Propunere pentru noua circulaþie a aerului
cãtre exteriorul sãlii de ºedinþe

Tronsonul estic, îndeosebi, gãzduieºte încãperi somptuoase, bogat
ornate, unde se aflau birourile celor
mai notabili reprezentanþi ai statului.
Suprafeþele încãperilor sunt ornate
cu bronz sau foiþã de aur ºi, în unele
cazuri, cu elemente sculptate sau
pictate. S-a stabilit necesitatea conservãrii spaþiilor respective, ºi concentrarea intervenþiilor cãtre alte zone
ale imobilului.
Datã fiind somptuozitatea Palatului Patriarhiei, atât prin prezenþa sa
exterioarã, cât ºi prin grandoarea
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spaþiilor interioare, este evident cã
este necesarã o soluþie de consolidare minim invazivã, ce permite conservarea tuturor trãsãturilor care
contureazã caracterul clãdirii.
Soluþia de consolidare adoptatã
trebuie sã asigure stabilitatea ºi
rezistenþa clãdirii la viitoare cutremure, sã stopeze efectele tasãrilor
diferenþiate ºi, în acelaºi timp, sã se
îmbine cu actuala conformare a principalelor zone ale clãdirii. Chiar ºi
aºa, existã zone în care nu s-a putut
evita desfacerea ornamentelor. În
acest caz, înaintea intervenþiilor s-au
prelevat mulaje, astfel încât ornamentele sã fie refãcute ulterior finalizãrii lucrãrilor.
O altã adiþie ce trebuie integratã
în Palatul Patriarhiei, ca parte a
proiectului de reabilitare, este reprezentatã de douã lifturi panoramice.
Cele douã lifturi vor fi amplasate în
curþile de luminã, astfel încât ele sã
nu afecteze aspectul istoric monumental al Palatului.
PROPUNEREA PROIECTULUI
DE STRUCTURÃ
Pentru a îndeplini cerinþele de arhitecturã ºi de rezistenþã structuralã,
echipa de proiectare a lucrãrilor de
consolidare a fost nevoitã sã identifice
mijloace neinvazive de intervenþie,
care sunt mascate în structura deja
existentã a imobilului, fãrã a afecta
stilul interior ºi exterior al monumentului
de arhitecturã.
Drept urmare, pentru sporirea
siguranþei Palatului Patriarhiei s-au
stabilit urmãtoarele aspecte asupra
cãrora este necesarã intervenþia:
• Stoparea tendinþei de deplasare
a clãdirii spre Sud, cãtre baza dealului pe care este situatã;
• Rigidizarea lateralã a întregului
ansamblu, pentru sporirea capacitãþii
de preluare a încãrcãrilor seismice;
• Aducerea centrului de rigiditate
cât mai aproape de centrul de masã al
clãdirii, pentru a evita apariþia torsiunii;

• Uniformizarea rigiditãþii clãdirii,
prin crearea ºaibelor rigide orizontale;
• Echilibrarea tronsoanelor de
clãdire, din punct de vedere al rigiditãþii ºi al posibilitãþii de deplasare;
• Sporirea ductilitãþii pereþilor
existenþi de zidãrie, pentru a le îmbunãtãþi comportarea seismicã;

• Stoparea avansãrii ºi remedierea fisurilor din pereþii imobilului, în
special cele apãrute în zona de legãturã dintre corpul sudic ºi latura
esticã a clãdirii.
Soluþia de consolidare propusã
poate fi împãrþitã în trei ramuri principale, ºi anume: intervenþiile realizate
cãtre exteriorul clãdirii, elementele

Fig. 11: Sala de ºedinþe

Fig. 12: Luminatorul aulei vãzut din salã ºi din mansardã

Fig. 13: Sala „Europa Cristiana”, cunoscutã în trecut drept „Sala Paºilor Pierduþi”

Fig. 14: Abundenþa ornamentelor în încãperile de pe latura de Est a Palatului
continuare în pagina 12 
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noi din beton armat care se îmbinã
cu structura existentã, ºi tiranþii
înglobaþi în pereþii imobilului.
O importanþã sporitã este reprezentatã de comportarea de ansamblu a imobilului în raport cu terenul
pe care este situat. De-a lungul
anilor, din cauza profilului terasat al
terenului, clãdirea (cu precãdere
extrema ei sudicã) a suferit o tendinþã de translatare cãtre Sud, ºi
anume cãtre poalele Dealului
Mitropoliei, ea constituind, practic,
un zid de sprijin. Aceastã tendinþã a

determinat tronsonarea evidentã a
imobilului, prin apariþia unor fisuri
între corpul nordic (din vârful dealului), înalt de 2 nivele, ºi cel sudic (de
la baza dealului), înalt de 4 nivele. În
acelaºi timp, fisuri pronunþate au
apãrut ºi între aripa sudicã ºi restul
Palatului.
Pentru stoparea tendinþei de
translatare a Palatului cãtre Sud,
echipa de proiectare a decis introducerea unui front de piloþi ºi a unei
centuri de sprijin, menitã sã se
împotriveascã alunecãrii terenului.

Fig. 15: Soluþia de consolidare pusã în operã

Fig. 16: Soluþia de consolidare, infrastructurã & suprastructurã

Acest „zid de sprijin” este format din
piloþi cu diametru de 0,88 m care
coboarã la adâncimea de 12 m. La
partea superioarã piloþii sunt solidarizaþi printr-o grindã masivã înaltã
de 1 metru, care susþine lateral corpul sudic al clãdirii. Totodatã, grinda
masivã reprezintã ºi fundaþia a doi
pereþi exteriori de consolidare. Dispunerea piloþilor a fost prevãzutã
alternativ, pe douã rânduri, pentru
a spori capacitatea sistemului de
sprijin (fig. 17).
Zidul de sprijin este amplasat la
exteriorul clãdirii existente, acesta
fiind doar adiacent structurii imobilului. Zidul înconjoarã ºi înglobeazã
capul sudic pe 3 laturi, blocând,
practic, deplasãrile lui atât pe
direcþia Nord - Sud cât ºi pe direcþia
Est - Vest.
Principala metodã prin care s-a
sporit capacitatea de preluare a
încãrcãrilor seismice este reprezentatã de ridicarea a 5 nuclee rigide din
beton armat dispuse în jurul sãlii de
ºedinþe, ºi de introducerea unor noi
pereþi exteriori, care sunt construiþi
în corpul sudic al Palatului, având
rolul de a-l rigidiza.
Pereþii ºi nucleele din beton
armat se nasc de la nivelul fundaþiilor clãdirii, în subsolul 2 sau 3, ºi
urcã pânã la placa de peste al doilea
etaj, adicã placa de mansardã. Fundarea lor s-a fãcut pe radiere
pilotate, individuale pentru fiecare
nucleu în parte. Diametrul minipiloþilor este de 0,4 m, ei având, de
asemenea, fiºa la 12 m sub nivelul
solului.
Nucleele ºi pereþii au fost denumiþi, la începerea lucrãrilor de consolidare, P1 – P8, poziþionarea lor
fiind notatã ca în figura 18.
Amplasarea nucleelor nou construite a fost aleasã astfel încât
acestea sã nu afecteze detaliile arhitecturale semnificative ale imobilului.
continuare în pagina 14 
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Drept urmare, nucleele au fost
amplasate în spaþii mai puþin accesibile, precum spaþii tehnice, funcþiuni
sanitare sau de circulaþie verticalã. Pereþii nucleelor au, în subsol,
grosimi de 60 cm, din care 50 cm
sunt înglobaþi în vechii pereþi din
zidãrie, iar 10 cm ies în exterior de la
faþa zidurilor originale. La etajele
superioare, grosimea pereþilor scade,
ajungând, în unele cazuri, la 40 cm
sau 30 cm.
O abordare diferitã a fost necesarã pentru conformarea pereþilor ce
mãrginesc coridorul dimprejurul
aulei centrale, parte a nucleului P1.
La fel ca nucleul, pereþii respectivi se
nasc din subsol ºi se încheie în
placa de peste etajul 2. Aceºtia,
însã, nu au putut fi perfect aliniaþi în
plan vertical, fiind necesarã mascarea lor la nivelele superioare.
Practic, pereþii groºi de 60 cm sunt
amplasaþi în subsolul 2, la faþa

Fig. 17: Amplasare grindã masivã de fundare ºi poziþionare piloþi, Nivel S2

Figura 18. Nucleele ºi pereþii din beton armat

pereþilor vechi, apoi, în subsolul 1,
peretele nou construit este înglobat
pe jumãtate (30 cm) în zidãria
veche, ca ulterior, la parter ºi peste
acesta, pereþii sã fie cu totul
înglobaþi (60 cm) în zidãrie. Trecerea
între pereþi este realizatã prin grinzi
de transfer de mare capacitate, cu
secþiune 90 cm x 120 cm.
Poziþionarea ºi dimensionarea
pereþilor nucleelor a fost realizatã
astfel încãt ele sã echilibreze rigiditatea clãdirii, remarcându-se faptul
cã nucleele sunt dispuse în special
în zonele adiacente aulei.
Zona corpului estic, mai regulatã
ºi mai bogatã în pereþi, nu a necesitat o suplimentare considerabilã a
rigiditãþii. Totodatã, aripa de est a
fost feritã de lucrãri, îndeosebi prin
avizul experþilor Ministerului Culturii,
care a limitat posibilitatea de intervenþie asupra ei, pentru protejarea
elementelor decorative arhitecturale
de o înaltã semnificaþie.
continuare în pagina 16 
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Individual însã, nucleele din beton
armat nu sunt suficiente pentru
îmbunãtãþirea comportãrii seismice
a imobilului. Datã fiind dimensiunea
în plan a Palatului ºi distanþa relativ
mare a noilor nuclee între ele, este
necesarã legarea acestora ºi solidarizarea lor cu ansamblul clãdirii.
Prin aceasta, eforturile generate în
cazul unui seism în întregul imobil
vor fi redistribuite cãtre noile nuclee
din beton armat, imobilul fiind forþat
sã lucreze ca un tot unitar.
Practic, era necesarã realizarea
unor ºaibe rigide orizontale peste
parter, etajul 1 ºi etajul 2, care, conform propunerii proiectului de consolidare, urmau sã ia forma unor
plãci groase din beton armat.
În cazul plãcilor de peste parter ºi
etajul 2 (fig. 19.a ºi fig. 19.c),
acestea se vor limita la zona circularã dimprejurul aulei. Peste parter,
placa nouã prezintã extensii simetrice
pe direcþia Est - Vest, extensii ce nu

Fig. 19: Propunerea iniþialã pentru realizarea plãcilor

se mai regãsesc în cazul plãcii de
peste etajul al doilea. Pentru ºaiba
rigidã de peste etajul întâi (fig. 19.b),
s-a propus, iniþial, adoptarea soluþiei
unei plãci generale, ce s-ar fi întins
peste întregul nivel. Plãcile din beton
armat sunt menite sã realizeze
redistribuirea eforturilor generate de
încãrcãrile laterale cãtre noile nuclee
ridicate din beton armat.
O altã soluþie de consolidare aplicatã este reprezentatã de introducerea unor tiranþi în structura de

Fig. 20. Propunere a traseului tiranþilor orizontali prin parter
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zidãrie existentã. Aceºtia vor fi
dispuºi pe ambele direcþii orizontale
ºi pe verticalã. Prin introducerea lor
se va îmbunãtãþi ductilitatea pereþilor
de zidãrie, care este caracterizatã,
în mod normal, de cedãri fragile,
nefavorabile în cazul unui seism.
Tiranþii sunt realizaþi din bare de
oþel PC52 cu diametru de 32 mm, ce
traverseazã clãdirea, fiind introduºi
în foraje executate prin pereþii imobilului. În acelaºi timp, barele din oþel
au rolul de a lega tronsoanele clãdirii
între ele, stopând tendinþa lor de a
se deplasa ºi a se depãrta unele de
altele (fig. 20).
În afara soluþiilor de consolidare
principale, stabilite de echipa de
proiectare, s-a mai hotãrât coaserea
unor regiuni de zidãrie puternic afectate de tasãrile difereþiate. Coaserea
se va pune în operã în special în
zonele adiacente corpului sudic al
clãdirii, zone puternic afectate de
tasãri diferenþiate ºi de tendinþa
zonei respective de a aluneca cãtre
baza dealului.
Soluþia coaserii zidãriei se va
realiza doar dupã ce se va executa
zidul de sprijin exterior, menit sã
stopeze translatarea suplim e n t a r ã
a c o r p u l u i c ã t r e S u d . În acelaºi
timp, coaseri adiþionale se vor mai
executa în zona ce delimiteazã tronsonul nordic (înalt de 2 nivele) de
restul clãdirii, construitã pe panta
terenului, ºi deci, mai înaltã.
(Va urma)
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Un singur furnizor
pentru proiectul dumneavoastrã !
ALGECO România este membrã a
grupului ALGECO SCOTSMAN –
lider mondial în domeniul construcþiilor modulare. Acesta oferã servicii
complete pentru spaþii modulare,
soluþii mobile pentru depozitare ºi
soluþii de management pentru organizãri de ºantier. Grupul ALGECO
SCOTSMAN opereazã în 37 de þãri ºi
are o flotã de peste 300.000 module.
ALGECO România furnizeazã
soluþii nelimitate de spaþiu pentru:
• Spitale în care se salveazã vieþi;
• ªcoli în care sunt educaþi copii;
• Birouri în care milioane de oameni
îºi desfaºoarã activitatea;
• Magazine de unde puteþi cumpãra
orice aveþi nevoie;
• Cazare pentru inginerii ºi muncitorii ce ne construiesc viitorul;
• Azile pentru oamenii care ºi-au
pierdut casele în situaþii violente.
Suntem un partener de încredere,
activ la nivel internaþional, cu standarde
ridicate de calitate.

Fie cã aveþi nevoie temporar sau
permanent, vã oferim soluþia completã
de spaþiu alãturi de o gamã variatã de
servicii conexe, perfect funcþionalã
într-un timp foarte scurt.
Prin „Soluþii complete la 360°“ vã
oferim proiectul la cheie ºi management post instalare: personalizãm
construcþiile modulare din containere
cu mobilier, echipamente ºi toate accesoriile ºi serviciile necesare pentru
ca dumneavoastrã sã vã desfãºuraþi

"Echipa ALGECO vã furnizeazã produse ºi servicii
de cea mai bunã calitate."
Sándor Pozsik - Managing Director

activitatea în cele mai bune condiþii.
Soluþia finalã conþine cele mai bune
practici alãturi de experienþa noastrã.
Produsele ºi serviciile noastre se
adreseazã oricãrui buget ºi acoperã
cele mai inovatoare idei ºi planuri, fie
cã activaþi în domeniul construcþiilor,
industriei, educaþiei, serviciilor sau al
administraþiei publice.
Alãturi de noi vã puteþi eficientiza
proiectele, optimizând resursele financiare, de timp ºi spaþiu.
Echipa noastrã vã oferã tot suportul:
comercial, tehnic, operaþional ºi logistic.
Profesionalismul, experienþa internaþionalã, puterea financiarã ºi promptitudinea noastrã vã demonstreazã cã
suntem un partener stabil ºi de încredere, fiind aspecte ce ne recomandã
sã devenim singurul furnizor pentru
proiectul dumneavoastrã.
Echipa noastrã vã stã la dispoziþie
pentru dezvoltarea oricãrei idei, având
capacitatea ºi experienþa necesarã,
precum ºi dorinþa de a construi un
parteneriat de lungã duratã.

Contactaþi-ne acum pentru oferta personalizatã !

Instalaþii pentru basculare containere
Compania A-WARD din Noua Zeelandã ºi-a început activitatea în anul 1996, când primul graifer de concepþie proprie a ieºit de pe linia de fabricaþie. De atunci s-a dezvoltat o gamã cuprinzãtoare de echipamente de lucru pentru excavatoare, cu soluþii tehnice originale, inovative, menite sã creascã eficienþa
activitãþii în domeniul demolãrilor, al manipulãrii ºi reciclãrii materialelor ºi sã aducã utilizatorilor importante economii de timp ºi bani.
Aceastã deschidere permanentã spre inovaþie a culminat în anul 2006 cu brevetarea primei instalaþii
pentru bascularea containerelor, în vederea încãrcãrii ºi descãrcãrii rapide a acestora.
Gama de instalaþii de basculare containere s-a diversificat permanent, având un mare succes de piaþã.
În prezent, peste 450 de unitãþi lucreazã în întreaga lume.
Instalaþiile pentru containere se
împart în trei categorii principale:
• pentru încãrcare containere;
• pentru descãrcare containere;
• pentru încãrcarea orizontalã a
containerelor.
Unghiul de înclinare al containerelor pentru încãrcare este cuprins între 0o ºi 70o în variantã
standard ºi între 0o ºi 90o, opþional.

În funcþie de tipul de trailer sau de
container, precum ºi de tehnologia
de lucru, sistemele de basculare a
containerelor în vederea încãrcãrii ºi
descãrcãrii sunt de mai multe feluri.
Sistemul „UNIVERSAL“:
Este sistemul cel mai flexibil,
compatibil cu cea mai largã gamã de
trailere existente. Containerul este
dispus pe trailer cu uºile de acces
spre spatele acestuia. Poate fi dotat
cu buzunare pentru furcile de
stivuitor doar pentru varianta cu
înclinare maximã de 70o.

Sistemul „FLAT DECK“:
Se adreseazã utilizatorilor care
doresc sã manevreze containerul de
la trailer la dispozitivul de basculare
18

ºi înapoi, cu ajutorul unui stivuitor
sau al unei macarale.
În acest caz trailerul nu poate
manevra singur containerul.

atât pentru containere de 20’, cât ºi
de 40’.

Sistemul „SHORT REAR“:
Este sistemul preferat de companiile care utilizeazã numai containere de 20’, cu dispunere pe
trailer cu uºile de acces spre spatele
acestuia.
Sistemul „LONG FRONT“:
Este sistemul cel mai rãspândit,
fiind potrivit cu majoritatea tipurilor ºi
dimensiunilor de trailere. Poziþionarea pe trailer se face cu uºile de
acces spre cabinã.
Poate fi dotat cu buzunare pentru
furcile stivuitorului. Poate fi utilizat
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Sistemul „UNLOADER“:
Este un sistem de descãrcare a
containerelor care oferã o alternativã
ieftinã la trailerele basculante.
Este similar cu sistemul UNIVERSAL de încãrcare ºi asigurã o basculare a containerelui de pânã la 70o.

Sistemul de încãrcare orizontalã
„MISLIDE“:
Înainte de sosirea trailerului cu
containerul de transport, se încarcã
cu material un container de serviciu,
special. Acesta are la un capãt un
perete mobil, ce poate culisa de-a
lungul containerului, iar la celãlalt
capãt douã uºi, care se deschid în
afarã.
Dupã ce containerul de serviciu
este plin, trailerul cu containerul de
transport intrã cu spatele ºi îl
înglobeazã pe acesta.

Peretele mobil este cuplat automat de trailerul de transport, astfel
încât, pe mãsurã ce trailerul se
miºcã spre faþã, materialul din containerul de serviciu este golit în containerul de transport.
Toatã aceastã operaþiune dureazã circa 5 minute, economisind astfel timpul de staþionare al trailerului
pentru încãrcare.

• grupuri de putere electrice sau
Diesel, de 15 kW sau de 30 kW;

• telecomandã ºi cântar digital;

• braþe pentru manevrarea de la
distanþã a uºilor containerului, acþionate hidraulic.

Opþional, containerul de serviciu
poate fi dotat ºi cu un sistem de
compactare ºi balotare a materialului încãrcat.
Toate aceste sisteme sunt dotate
cu diverse echipamente auxiliare,
dintre care cele mai importante sunt
urmãtoarele:

Detalii tehnice ºi de exploatare,
sau o ofertã completã, puteþi
obþine de la reprezentanþii firmei
TRACTOR PROIECT COMERÞ din
Braºov, unic distribuitor A-WARD
pentru România. 

IJF DRILLING SOLUTIONS Echipamente specializate pentru foraje ºi fundaþii
IJF DRILLING SOLUTIONS este o firmã specializatã în execuþia de fundaþii speciale,
cercetãri geognostice, foraje hidrogeologice, injecþii ºi ancoraje.

Servicii oferite:
• Foraje hidrogeologice pentru alimentãri cu apã (foraj
puþuri, foraje de mare, medie ºi micã adâncime,
deznisipãri)
• Foraje speciale cu utilaje de înaltã tehnologie (piloþi
foraþi de incintã, de fundare ºi foraje pentru epuisment) în mediu umed sau uscat
• Foraje geoambientale
• Foraje geotermice
• Închiriere de utilaje pentru lucrãri de foraj: instalaþii
de foraj
• Asistenþã tehnicã post vânzare
• Service în 24 de ore
• Consiliere ºi consultanþã tehnicã în foraje de orice tip
• Ancoraje

IJF DRILLING SOLUTIONS este importator
unic de utilaje pentru foraj ale producãtorului italian
Comacchio, companie care se situeazã printre
primele companii la nivel naþional ºi internaþional în
ceea ce priveºte producþia de instalaþii de foraj
pentru diametre mici ºi medii. Comacchio SRL are
reprezentanþe în 41 de þãri de pe 5 continente.

IJF DRILLING SOLUTIONS este reprezentant al:
DAI PRA S.R.L.
Producãtor de sisteme de injecþie (injectoare,
malaxoare, amestecãtoare – agitatoare), packere,
pompe;
CARANDINA S.R.L.
Produce, la cererea clientului, orice tip de
echipament pentru foraj: sape, elice continue, sisteme CFA, bucket pânã la Ø2.000, trasdutoare,
racorduri, hopper, friction welded drill rods;
F.G.S. Drill S.R.L.
Fabricant de prãjini de foraj, ciocane fund de
gaurã, amortizoare, racorduri api, în special din
oþel 42 CrMo4;
GEOMARC S.R.L.
Are în fabricaþie pompe, sisteme de foraj rotopercutoare pentru carotaje ºi probe ambientale,
prãjini wire line, coroane;
GEOMISURE S.R.L.
Produce instrumente pentru monitorizarea
lucrãrilor de foraj.

Pardosealã antistaticã ºi antiscântei
la noua staþie de comprimare gaze Romgaz de la Roman
În apropierea oraºului Roman, SNGN Romgaz SA
– sucursala Mediaº beneficiazã, de curând, de o
nouã staþie de comprimare gaze naturale.
SC INSPET SA, una dintre firmele asociate la
construirea noii staþii, a desemnat, încã o datã,
SOLARON CONSTRUCT, pentru execuþia sistemului
de pardosealã antistaticã ºi antiscântei necesarã
în hala de compresoare ºi în camera de ulei ale staþiei.
Totodatã, au fost necesare ºi lucrãri de reparaþii cu mortare epoxidice la betonul fundaþiilor
de compresoare din incintã.
Pardoseala germanã antistaticã ºi antiscântei pe care o furnizeazã
SOLARON CONSTRUCT este un produs de înaltã performanþã, cu rezistenþã
mecanicã mare, destinatã, cu precãdere, halelor industriale sau oricãror
altor incinte, unde, din motive tehnologice sau de siguranþã, trebuie îndepãrtatã încãrcarea electrostaticã. Se eliminã, astfel, riscul de explozie prin
preluarea ºi descãrcarea acestor sarcini la centura de împãmântare
a încãperii. Pardoseala antistaticã ºi antiscântei asigurã rezistenþe de
descãrcare de 104 ÷ 106 Ω.
Aplicarea sistemului epoxidic în 4 straturi, cu proprietãþi antistatice ºi
antiscântei, presupune un strat suport din beton cu o planeitate bunã ºi
prelucrat în prealabil pentru îndepãrtarea reziduurilor de orice fel ºi a
laptelui de ciment. Sistemul conductiv se aplicã pe un suport din beton a
cãrui umiditate nu trebuie sã depãºeascã 4%.
Prelucrarea suprafeþei se face prin frezare sau scarifiere, în funcþie de
aspectul iniþial al betonului, cu freze industriale conectate la aspiratoare
industriale pentru îndepãrtarea prafului.
Sunt aplicate 4 straturi de rãºini epoxidice ºi o reþea din benzi de cupru
pentru facilitarea descãrcãrii sarcinilor electrostatice la centura de
împãmântare.
Astfel, dupã frezarea betonului ºi deschiderea porilor, se aplicã stratul
de impregnare ºi consolidare a suprafeþei. Apoi, dupã eventuale injecþii de
24
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fisuri, dupã reparaþii locale ºi realizare de scafe cu raºini ºi mortare epoxidice, se amorseazã suprafaþa. Peste
acest start de amorsã se monteazã reþeaua din benzi de cupru, care ulterior se va lega la centura de
împãmântare. Urmãtoarea etapã constã în aplicarea stratului conductiv, cu conþinut mare de grafit, iar, în final,
este aplicat stratul de uzurã, autonivelant, cu proprietãþi conductive, colorat în masã în orice culoare, conform
paletar RAL K7. Este importantã, de asemenea, dezaerarea stratului final cu role cu discuri sau þepi. 

TechSpan® - Arce Prefabricate
Inventat ºi dezvoltat de Terre Armée, sistemul de arc din beton prefabricat TechSpan® este
folosit pentru construirea tunelelor terane ºi subterane, pentru drumuri, cãi ferate ºi industriale,
pentru protecþie, precum ºi pentru aplicaþii hidrotehnice.
TechSpan® genereazã un sistem alternativ foarte competitiv
pentru construirea de poduri,
podeþe, tuneluri feroviare sau
rutiere, tunele industriale, treceri
pietonale sau pentru animale
(ecoducte). Sistemul poate fi
uºor utilizat în combinaþie cu linia
de produse Terre Armée –
Pãmânturi Armate.
Construcþia de TechSpan®
este simplã, rapidã, cu un echipaj

Sistemul TechSpan® se ba-

mic ºi echipamente convenþi-

zeazã pe asamblarea jumãtãþilor

onale. Arcadele sunt construite

de secþiuni de arc prefabricate,

Inovaþia acestei tehnologii

prin asamblarea elementelor pre-

elementele din beton armat fiind

este de a personaliza ºi de a

fabricate din beton, într-un model

aºezate pe tãlpi de fundare la

optimiza sistemul la cerinþele

în trepte ºi simetric. Procedura

baza structurii, rezemându-se

de încãrcare speciale fiecãrui

permite instalarea rapidã, fãrã

una pe alta la vârf. Elementul

proiect. Sistemul de proiectare

întreruperi la fluxul de trafic.

jumãtate

utilizeazã metoda elementelor
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de

arc

permite

montarea rapidã cu o singurã
macara.
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finite (MEF), care defineºte cu
exactitate raza optimã de curburã a arcului, pentru a minimiza
efortul de întindere. Eficienþa ºi
economia proiectãrii creºte progresiv cu înãlþimea terasamentului de deasupra structurii.
Curbura arcului este optimizatã pentru fiecare proiect,
având în vedere cerinþele aplicaþiei, ale proiectului, precum ºi
constrângerile din ºantier.
Structuri cu deschideri care
depãºesc

20

metri

sau

cu

înãlþimea stratului de supraîncãrcare de peste 30 metri au fost
astfel construite cu succes.
Pentru consolidãri de terenuri,
precum ºi pentru prefabricarea
arcelor, Companiile Terre Armée

• Furnizarea elementelor prefa-

se implicã la toate nivelurile,

bricate, a armãturilor ºi acceso-

incluzând:

rilor (pentru sistemele proprii);

• Fezabilitate;
• Proiectare;

• Asistenþã în ºantier pe
perioada instalãrii.

Toate materialele furnizate
sunt produse în fabrici alese cu
grijã de Companie, fiind însoþite
de marca CE. 

Comportarea stâlpilor cu secþiune mixtã
oþel-beton supuºi la acþiuni monotone ºi ciclice
prof. dr. ing. Cristina CÂMPIAN, drd. ing. Alina HAUPT-KARP, prof. dr. ing. Nicolae CHIRA Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcþii
prof. dr. ing. Hervé DEGÉE – Universitatea din Liège, Facultatea de Construcþii
Lucrarea prezintã un model numeric dezvoltat pentru stâlpii cu secþiune mixtã oþel-beton, supuºi la
solicitãri monotone ºi ciclice. Modelul numeric a fost realizat utilizând programul de element finit FineLg
[1], dezvoltat în cadrul Universitãþii din Liège, departamentul ArGenCo. Pentru validarea modelului s-au
folosit încercãri experimentale preluate din literatura internaþionalã de specialitate.
Încercãrile, efectuate în cadrul Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca, National Central University din
Taiwan, Universitãþii California din San Diego ºi Universitãþii Chiao Tung, Hsinchu, China, au fost fãcute
atât cu betoane obiºnuite cât ºi cu betoane de înaltã rezistenþã. Au fost determinaþi diferiþi parametri ai
încercãrilor, recomandaþi de TGW13 a Comisiei Europene [2], cum ar fi: ductilitatea parþialã ºi totalã, disiparea de energie, capacitatea portantã, indicele de rigiditate, degradarea rezistenþei etc.
Pe lângã cercetarea, pe cale
experimentalã, a stâlpilor cu secþiune
compusã oþel-beton, o altã laturã
foarte importantã a cercetãrilor este
cea analiticã, de modelare matematicã a comportãrii, cât mai apropiatã
de valorile obþinute pe cale experimentalã. Simularea pe calculator a
comportãrii elementelor este o
metodã mult mai ieftinã, rapidã ºi eficientã de cercetare, dar nu poate
exclude ºi nu poate reduce importanþa cercetãrilor experimentale.
Calibrarea modelului numeric a
fost realizatã pe baza a cinci rezultate experimentale, preluate din literatura internaþionalã de specialitate.
Încercãrile preluate au fost executate pe stâlpi cu secþiune mixtã, cu
profil metalic complet înglobat în
beton, realizaþi cu betoane obiºnuite
ºi cu betoane de înaltã rezistenþã.
PROGRAME EXPERIMENTALE
UTILIZATE ÎN CALIBRAREA
ªI VALIDAREA MODELULUI NUMERIC
Douã dintre programele experimentale utilizate pentru calibrarea ºi
validarea modelului numeric au fost
realizate în cadrul Universitãþii
Tehnice din Cluj-Napoca, România,
în anul 2000, respectiv 2011 [3, 4].
Cel de-al treilea program experimental a fost realizat în cadrul National
Central University din Taiwan, 2008 [5].
Al patrulea program experimental a
fost realizat în cadrul Universitãþii
28

Elementele experimentale au fost
California, din San Diego, California,
SUA, 1992 [6], iar cel din urmã la realizate în secþiune transversalã,
Chiao Tung University, Hsinchu, dintr-un profil laminat I12, complet
înglobat în beton, având armãturã
China, 2008 [7].
Schema staticã a tuturor stâlpilor longitudinalã 4φ10.
încercaþi experimental a fost de element în consolã (fig. 1). Stâlpii au
fost solicitaþi la un efort axial de compresiune ºi forþe laterale orizontale
(fig. 2), cu excepþia celor din cadrul
programului din Statele Unite ale
Americii, care au fost testaþi la efort
axial cu moment încovoietor ºi forþã
tãietoare. În cadrul primelor trei programe experimentale stâlpii au fost
solicitaþi atât monoton cât ºi ciclic, iar
Fig. 1: Schema staticã
în cadrul ultimelor douã
programe, stâlpii au fost
testaþi doar ciclic.
Program experimental
realizat în cadrul UTC-N,
România, 2000
Programul experimental realizat de Câmpian
Cristina [3], în cadrul Universitãþii Tehnice din ClujNapoca, România, în
anul 2000 a cuprins
încercarea a 12 stâlpi
micºti, cu secþiunea metalicã complet înglobatã
în beton. Stâlpii au avut
aceeaºi secþiune transversalã ºi au fost grupaþi
în trei grupe SI, SII ºi SIII,
Fig. 2: Modalitatea de testare a stâlpilor experimentali
în funcþie de lungimea lor.
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Caracteristicile privind materialele sunt prezentate în tabelul 1.
Cedarea elementului s-a produs prin
formarea articulaþiei plastice la baza
stâlpului (fig. 3).
Program experimental realizat
în cadrul UTC-N, România, 2011
Programul experimental efectuat
în anul 2011 de V. Sav [4], tot în
cadrul Universitãþii Tehnice din ClujNapoca, a cuprins încercarea stâlpilor cu secþiune mixtã cu profil metalic
complet înglobat în beton, realizaþi
din beton de înaltã rezistenþã de
clasã C70/85. Secþiunea transversalã a stâlpilor a fost similarã cu cea
din programul realizat în anul 2000
(fig. 4).
Profilul metalic înglobat a fost de
tip IPN120. Armãtura flexibilã utilizatã a fost 4φ10 PC52. Etrierii au
diametrul φ8 OB37, dispuºi la 10 cm
distanþã, pe zona potenþial plasticã,
respectiv la 20 cm pe restul elementului. Stâlpii încercaþi de V. Sav au
avut lungimea de 2.00 m, respectiv
3.00 m. Au fost efectuate teste
experimentale pentru determinarea
caracteristicilor materialelor componente (tabelul 2).
În comparaþie cu stâlpii realizaþi
din betoane obiºnuite, în cazul celor
din betoane de înaltã rezistenþã
cedarea a fost mult mai violentã ºi
casantã (fig. 4).
Program experimental realizat
la NCU, Chung-Li, Taiwan, 2008
Studiul experimental realizat de
H. L. Hsu, F. J. Jan ºi J. L. Juang [5]
a cuprins încercarea stâlpilor compuºi
oþel-beton, solicitaþi monoton la
încovoiere dupã direcþia secundarã
ºi ciclic la efort axial de compresiune
ºi încovoiere, dupã direcþia principalã de rezistenþã. Dimensiunile
secþiunii mixte au fost de 370 mm x
370 mm (fig. 5). Au fost utilizate
ºase tipuri de profile metalice
înglobate în beton, ºi anume:
H100x100x6x8, H150x100x6x9,

Fig. 3: Secþiunea transversalã ºi modalitatea de cedare
Tabelul 1: Caracteristici elemente testate experimental

Fig. 4: Secþiunea transversalã ºi modalitatea de cedare
Tabelul 2: Caracteristici elemente testate experimental

H150x150x7x10, H200x100x5,5x8,
H200x150x6x9 ºi H200x200x8x12.
Tipul armãturii utilizate a fost
aceeaºi în cazul tuturor elementelor
încercate, ºi anume 4φ20 armãturã
longitudinalã ºi etrieri dispuºi la
100 mm distanþã în zonele plastic
potenþiale ºi la 150 mm, în rest.
Rezistenþa oþelului din armãtura
longitudinalã ºi transversalã a fost:
314 MPa, 543 MPa ºi respectiv
586 MPa. Rezistenþa la compresiune a betonului a fost determinatã
prin încercãri experimentale, rezultând

Fig. 5: Secþiunea transversalã ºi modalitatea de cedare

o valoare de 38 MPa. Cedarea elementelor a fost similarã cu a elementelor din celelalte programe
experimentale, prin formarea articulaþiei plastice la baza stâlpului (fig. 5).
Program experimental realizat la
UC, San Diego, California, SUA, 1992
Încercãrile realizate de J. M.
Ricles ºi S. Paboojian [6] au fost pe
stâlpi micºti, cu profil complet
înglobat în beton, supuºi la efort
axial, încovoiere ºi forþã tãietoare.
Profilul înglobat utilizat a fost
W8x40, rezultând o secþiune mixtã
pãtratã de 406 mm x 406 mm.
Secþiunea transversalã a stâlpilor
testaþi experimental precum ºi
modalitatea de cedare sunt prezentate în figura 6.
În tabelul 3 sunt prezentate
caracteristicile secþionale ale stâlpilor testaþi, precum ºi rezistenþele
materialelor obþinute în urma încercãrilor experimentale.
continuare în pagina 30 
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Fig. 6: Secþiunea transversalã ºi modalitatea de cedare
Tabelul 3: Caracteristici elemente testate experimental

Program experimental realizat
la CTU, Hsinchu, China, 2008
Încercãrile experimentale realizate de Weng ChengChiang, Yin
YenLiang, Wang JuiChen ºi Liang
ChingYu [7] au fost efecutate în
cadrul laboratorului departamentului
de Inginerie Civilã al Universitãþii
Chiao Tung din China. Stâlpii micºti
încercaþi de aceºtia au avut aceeaºi
secþiune transversalã, ºi anume
600 mm x 600 mm, cu aceeaºi
înãlþime de 3.250 mm. Stâlpii au
avut înglobat în beton un profil cruce
2H350x175x6x9 (fig. 7). Armãtura
longitudinalã a fost realizatã din 16
bare φ25 mm dispuse câte patru la
fiecare colþ ºi 4 bare suplimentare
φ13 mm dispuse diametral. Spiralele
perimetrale au avut diametrul de
φ3 mm, iar cele de colþ de φ10 mm.

Spiralele au fost poziþionate în zona
formãrii articulaþiei plastice, la o distanþã cuprinsã între 95 mm ºi 115
mm pe o lungime de 1.00 m, iar, în
rest, la 150 mm. Au fost efectuate
teste pe materiale, iar rezistenþele
obþinute sunt prezentate în tabelul 4.
Modalitatea de cedare este prezentatã în figura 7.
MODELAREA NUMERICÃ
A STÂLPILOR CU SECÞIUNE
COMPUSÃ OÞEL-BETON
Calibrare model numeric
ºi legi de materiale
Modelul numeric a fost realizat în
programul de element finit FineLg,
program dezvoltat în cadrul departamentului ArGenCo al Universitãþii din
Liège. Stâlpii au fost consideraþi ca
fiind bare plane cu 3 noduri, conform
figurii 8. Nodurile 1 ºi 3 au câte trei
grade de libertate (m, u, q). Nodul 2

Fig. 7: Secþiunea transversalã ºi modalitatea de cedare
Tabelul 4: Caracteristici elemente testate experimental

are un singur grad de libertate (m)
ce permite a se lua în considerare o
eventualã deplasare relativã între
oþel ºi beton. În analizã a fost fost
consideratã o interacþiune perfectã
între oþel ºi beton. Deoarece s-au
modelat rezultate experimentale,
pentru toate materialele s-au folosit
valorile caracteristice ale rezistenþelor. Elementele metalice (profilul ºi
armãtura flexibilã) sunt definite cu o
lege de material biliniarã pentru
analiza neliniarã, conform figurii 9.
Pentru beton, se foloseºte o lege de
material tip parabolã dreptunghi care
ia în considerare rezistenþa la întindere a acestuia, conform figurii 10.
Valoarea rezistenþei la întindere
este calculatã conform normativ SR
EN 1992-1-1 [8]. Fenomenele de
contracþie ºi curgere lentã a betonului nu sunt luate în considerare.
Suplimentar, s-a folosit valoarea
confinatã a betonului, valoare calculatã folosind legea Mander [9, 10] în
cazul betonului obiºnuit ºi legea
Cusson-Paultre [11, 12] în cazul
betonului de înaltã rezistenþã. Pentru
modelarea încãrcãrii de tip ciclic s-a
utilizat legea Menegotto-Pinto (fig. 11).
Validare model numeric
Validarea modelului numeric este
prezentatã în figura 12, prin compararea rezultatelor obþinute experimental cu cele numerice. În figurile
12a ºi 12b sunt prezentate comparaþiile pentru stâlpii din programul 2.1,
încercaþi monoton ºi ciclic, în figurile 12c ºi 12d - pentru stâlpii din
programul 2.2 (monoton ºi ciclic), în
figurile 12e ºi 12f - pentru stâlpii din
programul 2.3 (monoton ºi ciclic), în
figurile 12g ºi 12h - pentru stâlpii
din programul 2.4 ºi în figurile 12i ºi
12j - pentru stâlpii din programul 2.5.
Pânã la atingerea forþei maxime, valorile obþinute numeric sunt aproape
identice cu cele obþinute experimetal, diferenþa fiind de sub 5%.
Dupã atingerea forþei maxime,
modelarea nu mai este atât de acuratã, diferenþele obþinute fiind de
pânã la 15%.
Pentru o modelare cât mai
exactã, cel mai important a fost: utilizarea valorilor reale ale rezistenþelor materialelor ºi a modulilor
de elasticitate, utilizarea valorilor
confinate ale betonului ºi alegerea
corectã a parametrilor de degradare,
în cazul analizei sub solicitãri ciclice.
continuare în pagina 32 
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Fig. 8: Element finit utilizat în analizã

Fig. 9: Lege oþel

Fig. 10: Lege beton

Fig. 11. Legea Menegotto-Pinto

COMPORTAREA STÂLPILOR
CU SECÞIUNE COMPUSÃ
OÞEL-BETON
Procedura general acceptatã în
Uniunea Europeanã, pentru încercarea experimentalã a elementelor
metalice, este cea a Convenþiei
Europene de Construcþii Metalice,
„Recommended Testing Procedure
for Assesing the Behavior of Structural Steel Elements under Cyclic
Loads“ [2]. Una dintre modalitãþile
de evaluare a proprietãþior stâlpilor
cu secþiune compusã oþel-beton este
aceea de a interpreta parametrii
conform procedurii ECCS.
Parametrii menþionaþi permit
punerea în evidenþã a urmãtoarelor
caracteristici mecanice ale stâlpilor
cu secþiune compusã oþel-beton cu

profil metalic complet înglobat în
beton: gradul de ductilitate al elementului, capacitatea portantã a elementului, rigiditatea elementului sau
capacitatea de absorbþie a energiei.
Toþi aceºti parametri sunt definiþi ca
raport între valoarea de la încercarea ciclicã ºi cea corespunzãtoare
testului de referinþã (testul monoton,
sau, în lipsa acestuia, aplicarea procedurii scurte pentru determinarea
limitei elastice ºi a forþei aferente).
Pentru exemplificare s-au prezentat
în figurile 13 evoluþia diferiþilor parametri pentru stâlpii având aceeaºi
secþiune transversalã, aceeaºi lungime, dar realizaþi din beton obiºnuit
(BO) sau din beton de înaltã rezistenþã (BIR). Secþiunile alese sunt
stâlpii cu lungimea de 3.00 m din

programele experimentale realizate
la UTC-N în 2000 ºi 2011.
Evoluþia plastificãrii se caracterizeazã cu ajutorul ductilitãþii, parþialã
sau totalã. Acest parametru reprezintã raportul dintre valoarea
deplasãrii maxime (pozitivã sau negativã) în ciclul i ºi limita elasticã.
Se poate observa cã ductilitatea
parþialã (fig. 13a) creºte de la un
ciclu la altul. Ductilitatea parþialã nu
þine cont de degradarea instantanee
intervenitã într-o jumãtate de ciclu,
pe când ductilitatea totalã þine cont
de un ciclu întreg (fig. 13b). Se
observã cã ºi ductilitatea totalã are o
comportare similarã cu cea parþialã,
crescând de la un ciclu la altul.
Toate valorile obþinute în urma
încercãrilor experimentale ne conduc la concluzia cã stâlpii cu secþiune mixtã oþel-beton, cu profil
metalic complet înglobat în beton,
sunt tipuri de stâlpi ductili. În figura
13c este prezentatã variaþia raportului de ductilitate pentru stâlpii testaþi
experimental. Se poate observa, ºi
în acest caz, o creºtere a ductilitãþii
de la un ciclu la altul. Ductilitatea
reprezintã o mãsurã concludentã a
capacitãþii unui sistem structural de
a disipa energie. Siguranþa unei structuri este mai mare atunci când disiparea de energie se face printr-un
numãr mare de articulaþii plastice.
Un parametru care ne oferã indicii
asupra aspectului degradãrii, pe parcursul ciclurilor, este raportul dintre
forþa maximã la ciclul i ºi valoarea
forþei aferente limitei elastice din testul de referinþã. Dupã cum se poate
observa în figura 13d, dupã atingerea valorii maxime a capacitãþii
portante are loc o degradare a rezistenþei de la un ciclu la altul.
Scãderea valorii capacitãþii portante, a rezistenþei ºi a modulului de
elasticitate în domeniul postcritic
poate cauza o scãdere importantã a
lucrului mecanic de deformare necesar atingerii unei deplasãri date. O
degradare mai accentuatã a putut fi
observatã în cazul stâlpilor din
betoane de înaltã rezistenþã, factorul
cel mai important, în acest sens,
fiind, bineînþeles, betonul, care se
degradeazã cel mai rapid pe parcursul încercãrii. Parametrul de variaþie a energiei disipate descrie cel
mai bine comportamentul ciclic al
continuare în pagina 34 
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unui element. Panta curbei de variaþie creºte (figura 13e), astfel energia înmagazinatã creºte în mod
regulat, de la un ciclu la altul. Se poate observa cã stâlpii cu secþiune
mixtã oþel-beton sunt o soluþie competitivã în zonele seismice ºi nu
numai, datoritã multitudinii de avantaje pe care le prezintã (secþiuni

economice, protecþie împotriva focului
etc.) ºi capacitãþii de disipare a
energiei. În scopul evidenþierii comportãrii stâlpilor cu secþiune mixtã la
solicitãri de tip seismic sunt prezentate ºi curbele forþã-energie. Energia
a fost evaluatã prin aria obþinutã în
urma trasãrii curbelor histeretice sub
încercãri ciclice.

CONCLUZII
Modelarea numericã este o
metodã eficientã ºi mult mai economicã de cercetare, în comparaþie
cu încercãrile experimentale, însã
nu le poate exclude pe acestea.
Rezultatele obþinute experimental ºi
validate apoi ºi numeric demonstreazã o aplicabilitate largã în zone

Fig. 12: Validare model numeric
continuare în pagina 36 
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Record pentru cea mai lungã grindã de pod
armatã ºi pretensionatã
FERROBETON aduce în România experienþa internaþionalã a grupului CRH în domeniul execuþiei de elemente din beton prefabricat ºi precomprimat.
FERROBETON îºi desfãºoarã activitatea într-o fabricã
situatã lângã Ploieºti, în apropierea ºoselei de centurã.
Unitatea de producþie are o capacitate de 2.200 de mc
pe lunã ºi a fost construitã în 2008, dupã modelul implementat în Belgia ºi în Polonia. Dotatã cu cea mai nouã
tehnologie pentru fabricarea betonului, staþia proprie
poate produce beton de înaltã clasã pânã la C80/95.
Liniile de producþie au lungimi de 120 metri ºi 180 de
metri, permiþând turnarea elementelor cu lungimi de
pânã la 60 de metri, într-o perioadã scurtã de timp.
Fabrica dispune de laborator propriu, în cadrul cãruia
sunt pregãtite reþetele de beton, sunt controlate ingredientele (agregate, ciment, armãturã) ºi se executã testele
generale ale elementelor prefabricate, pentru a asigura
calitatea impusã de normele în vigoare. Manipularea
elementelor este asiguratã de poduri rulante, cu o
capacitate totalã de 180 de tone.

FERROBETON deþine recordul de grindã de pod
armatã ºi pretensionatã, de 40 de metri lungime, care
poate fi vãzutã la pasajul Mihai Bravu din Bucureºti.
Gama de servicii ºi produse oferite de companie
include atât partea de proiectare, producþie, transport ºi
montaj al elementelor prefabricate, cât ºi proiectarea ºi
execuþia structurilor din beton monolit.
FERROBETON România contribuie la realizarea, în
sistem prefabricat, a întregii suprastructuri aferente
diverselor poduri, nu doar prin grinzile pretensionate ºi
prin predale, lise de trotuar ºi parapeþi tip «New Jersey».
O dovadã sunt produsele livrate pentru centura Lugojului,
centura Constanþei, Autostrada A2 ºi Autostrada Deva –
Sibiu.
Toate produsele realizate de FERROBETON România
sunt însoþite de certificate de calitate CE. De altfel,
FERROBETON România deþine certificãri pentru controlul producþiei diverselor elemente prefabricate din
beton precomprimat pentru construcþii civile, industriale ºi
agricole. 
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Fig. 13: Parametri stâlpi testaþi experimental

seismice a stâlpilor compuºi cu profil
metalic complet înglobat în beton. În
ceea ce priveºte betonul de înaltã
rezistenþã, din cauza cedãrii casante,
multe cercetãri experimentale ºi
numerice trebuie efectuate în continuare pânã la aplicabilitatea practicã.
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Sistem de management integrat al deºeurilor
în judeþul Iaºi
Beneficiar: Consiliul Judeþean Iaºi
Proiectant: ROMAIR CONSULTING, Bucureºti
Antreprenor: IASICON SA, Iaºi
Potenþialul tehnic, tehnologic, material ºi uman de care dispune îi oferã firmei IASICON SA din Iaºi posibilitatea sã abordeze lucrãri de construcþii din mai toatã paleta specificã acestui sector investiþional. Mãrturie stau
lucrãrile executate de la înfiinþarea sa pânã în prezent, lucrãri care cuprind construcþii dintre cele mai diversificate ca scop ºi folosinþã ºi pe care le-am prezentat ºi în revista noastrã.
În acest numãr vã aducem în prim plan o lucrare pretenþioasã, cu multiple efecte pozitive pentru sãnãtatea
mediului în care trãim.
Veþi cunoaºte, astfel, amploarea ºi complexitatea unui astfel de obiectiv, din ce în ce mai necesar pentru
localitãþile noastre.
Proiectul „Sistem de management integrat al deºeurilor în
judeþul Iaºi” este co-finanþat de Uniunea Europeanã prin POS
Mediu – Axa Prioritarã 2, Domeniul Major de Intervenþie 1.
Contractul de finanþare a fost semnat la 16 mai 2013.
Proiectul se deruleazã pe o perioadã de 31 de luni, cu
finalizare la data de 31 decembrie 2015. Valoarea totalã a
proiectului este de 69.350.207 de euro (fãrã TVA). Costurile
eligibile sunt în valoare de 55.095.293 euro din care
50.577.479 euro vor fi acoperite prin contribuþia Uniunii
Europene, în proporþie de 83,5% (42.232.195 euro), a
Guvernului României, prin Bugetul de stat, în proporþie de
15,5% (7.839.509 euro) ºi din Bugetul local, 1% (505.775 euro).
OBIECTIVUL GENERAL al investiþiei îl reprezintã
creºterea standardului de viaþã al populaþiei ºi îmbunãtãþirea
calitãþii mediului din judeþul Iaºi, prin implementarea unui
sistem integrat de management al deºeurilor în conformitate
cu cerinþele legislative ale Uniunii Europene din sectorul
de mediu ºi cu respectarea angajamentelor asumate de
România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeanã.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
a) Reducerea cantitãþii anuale de deºeuri biodegradabile
Pentru anul 2016, cantitatea de deºeuri biodegradabile
care va trebui deviatã de la depozit este de aproximativ
134.847 tone.
b) Reducerea considerabilã a depozitãrii deºeurilor
provenite din ambalaje
Pentru recuperarea materialelor utile din deºeurile de
ambalaje se vizeazã, pentru 2016, urmãtoarele þinte:
• min. 60% – pentru hârtie ºi carton;
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• 22,5% – pentru mase plastice;
• 60% – pentru sticlã;
• 50% – pentru metale;
• 15% – pentru lemn.
c) Implementarea sistemului de colectare selectivã
d) Îmbunãtãþirea ºi extinderea echipamentelor existente de colectare ºi transport
e) Optimizarea logisticii prin eficientizarea gestionãrii deºeurilor
f) Depozitarea controlatã a deºeurilor în cadrul
depozitului conform de la Tutora
g) Asigurarea unei bune vizibilitãþi a proiectului ºi
obþinerea unui bun nivel de conºtientizare a publicului
cu privire la rigorile ºi avantajele SMID în judeþul Iaºi
PROCESE TEHNOLOGICE
Prin proiectul „Sistem de management integrat al
deºeurilor în judeþul laºi“ sunt prevãzute a se executa
urmãtoarele staþii de transfer:
• Staþia de transfer de la RUGINOASA cu o capacitate
de 44.000 t/an, care deserveºte Zona 1 Ruginoasa ºi
Târgu Frumos;
• Staþia de transfer de la BÃLÞAÞI cu o capacitate de
17.000 t/an, care deserveºte Zona 2 Bãlþaþi.
Staþiile de transfer pentru deºeuri joacã un rol important
în sistemul general de management al deºeurilor, servind
drept legãturã între programul comunitar de colectare a
deºeurilor menajere ºi asimilabile ºi locaþia finalã pentru
depozitarea deºeurilor.
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În practicã, staþiile de transfer servesc aceluiaºi scop de
bazã - compactarea deºeurilor colectate ºi transportate pe
distanþe relativ scurte de autospecialele cu volum mic ºi
mediu, în vederea încãrcãrii în vehicule de mare volum.
Gradul de compactare al deºeurilor pentru transport creºte la
transportul lung curier faþã de cel scurt curier (de colectare),
rezultând, astfel, o încãrcare masicã mai mare. Astfel, creºte
eficienþa economicã a transportului deºeurilor cãtre locaþiile
de depozitare sau tratare aflate la mare distanþã.
Într-o staþie de transfer nu se depoziteazã deºeurile pe
termen lung, compactarea ºi încãrcarea deºeurilor în
camioanele mari de transport lung curier fiind realizatã, de
obicei, la câteva ore dupã descãrcare.
Motivul principal pentru a utiliza o staþie de transfer este
reducerea costurilor de transport al deºeurilor cãtre locaþiile
de depozitare. Compactarea încãrcãturilor mici din camioanele de colectare a deºeurilor pentru a le transfera în
unele mai mari în vederea transportului la distanþe mari
reduce costurile, deoarece echipele pierd mai puþin timp cu
deplasarea la ºi de la locaþiile de depozitare, colectând,
astfel, mai multe deºeuri. De asemenea, se reduc atât consumurile de combustibil, cât ºi costurile de întreþinere pentru flota de autovehicule, traficul se descongestioneazã iar
emisiile poluante se reduc.
În plus, o staþie de transfer oferã:
• Oportunitatea de a tria deºeurile, înainte de a fi prelucrate sau depozitate;
• Flexibilitate în selectarea opþiunilor privind depozitarea;
• Locaþie pentru categoriile de deºeuri ce nu sunt
cuprinse în schema generalã de management (agabaritice,
din debarasãri de spaþii etc.).
Pe lângã activitãþile de pregãtire a deºeului pentru
transport la depozitul ecologic, la staþiile de transfer lucrãtorii fac ºi trierea primarã a deºeurilor, prin identificarea
acelor categorii care nu se încadreazã în filierele de
selectare, compostare sau depunere directã; de exemplu,
deºeuri sau materii periculoase, anvelope, baterii auto sau
substanþe cu potenþial infecþios. Eliminarea deºeurilor
necorespunzãtoare se face mai eficient la staþiile de transfer decât la locaþia depozitului ecologic.
Structura staþiilor de transfer
Structura amplasamentului ia în calcul utilizarea
vehiculelor de transport folosite pentru colectare, a
vehiculelor de transport lung curier ºi a vehiculelor persoanelor sau instituþiilor ce aduc direct deºeurile la staþia de
transfer, precum ºi tehnologia folositã pentru a descãrca, a
manipula, a compacta ºi a transfera deºeurile.
Planurile locaþiilor includ urmãtoarele amenajãri ºi dotãri
principale:
• Intrãri ºi ieºiri. Includ benzi pentru accelerare /
frânare pe drumurile publice ºi puncte de acces pentru
deºeurile care sosesc ºi pleacã la / de la staþia de transfer.
Unele locaþii sunt prevãzute cu acces separat pentru vizitatori ºi angajaþi, astfel încât vehiculele acestora sã nu
blocheze benzile destinate camioanelor.
• Zone pentru camioanele aflate în aºteptare. Se pot
forma cozi în zona cântarelor la intrare, zona de descãrcare
ºi zona cântarelor la ieºire. Spaþiul pentru camioanele
aflate în aºteptare trebuie delimitat clar, iar cozile nu trebuie
sã se întindã pânã în intersecþii.
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• Locaþia cântarului. Aici sunt cântãrite încãrcãturile
care intrã ºi ies ºi tot aici sunt colectate taxele (dacã este
cazul).
• Zona principalã de transfer. Cea mai mare parte a
activitãþii unei staþii de transfer are loc în clãdirea principalã
de transfer. Aici, camioanele îºi descarcã încãrcãtura într-o
pâlnie cu rol de buncãr, ce se aflã la capãtul unei rampe de
acces care asigurã o înãlþime suficientã pentru alimentarea
prin cãdere a capului de presare.
• Sistemul de compactare. Este reprezentat de un cap
fix de presare a deºeurilor în containerele metalice cu care
se va face transportul lung curier al deºeurilor. Capul fix
de presare este prevãzut cu sistem de împingere, cu
acþionare hidraulicã, cu înaintare lentã ºi revenire rapidã,
pompã hidraulicã, rezervor de ulei hidraulic, instalaþie de
alimentare de forþã ºi panou de comandã ºi automatizare.
• Containerele de transport. Sunt containere metalice,
cu capacitãþi între 24 m3 ºi 32 m3 executate din tablã tratatã
pentru lucrul în medii dificile. Au o structurã de rezistenþã
care permite compactarea deºeului în interiorul lor. Sunt
prevãzute cu elemente interioare de dirijare a deºeului, în
procesul de umplere cu compactare ºi au forma uºor conicã, pentru a facilita descãrcarea prin rãsturnare. Sunt
prevãzute cu urechi de andocare la capul fix de presare,
sibar de separare a volumului de deºeu compactat de
capul de alimentare ºi sistem de agãþare specific
maºinilor port-container. Au, de asemenea, uºa de descãrcare cu pivotare în sus cu acþionare hidraulicã.
• Sistemul de siftare. Asigurã schimbarea (siftarea)
containerelor, la atingerea gradului de umplere / compactare specific. Sistemul asigurã toate operaþiunile în mod
automat: decupleazã containerul plin prin închiderea
sibarului de separare, deplaseazã containerul plin în lateral,
prin culisare pe un cãrucior cu deplasare pe ºine, poziþioneazã un container gol în dreptul capului de presare,
cupleazã containerul gol la capul de presare, deschide
sibarul de separare ºi comandã începerea procesului de
umplere/compactare.
• Zona de aºteptare. Pentru verificarea încãrcãturilor
care intrã ºi pentru blocarea încãrcãturilor necorespunzãtoare sau a materiilor care urmeazã a fi scoase din circuitul
de procesare în staþia de transfer.
• Zone tampon. Spaþiu deschis, teren, copaci, berme ºi
pereþi care reduc impactul asupra comunitãþii.
• Echipamentul de transport de la punctul de transfer
la zona depozitului ecologic are o capacitate medie de
15 tone ºi un volum de încãrcare de aproximativ 20 m3. Pe
mãsurã ce se va impune schimbarea parcului auto de
vehicule de transport lung curier, dacã situaþia drumurilor
va permite, se va trece la sarcini utile nominale mai mari, de
pânã la 30 de tone.
Zona locaþiei va fi înconjuratã de un gard de sârmã
înalt de 3 m, pentru a þine la distanþã intruºii ºi animalele ºi
pentru a þine în interiorul staþiei deºeurile, în cazul în care
acestea sunt accidental împrãºtiate de vânt. Se va lua în
considerare posibilitatea de a planta copaci, pentru a
ajunge la o izolare vizualã ºi fonicã naturalã a activitãþii de
administrare a deºeurilor.
(foto: www.managementuldeseuriloriasi.ro)
(Va urma)
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Stabilitatea pe pante
a sistemelor de etanºare-drenaj de suprafaþã
la depozitele de deºeuri
STUDIU DE CAZ
prof. univ. dr. ing. Loretta BATALI, dr. ing. Gheorghe PANÞEL - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
Facultatea de Hidrotehnicã, Departamentul de Geotehnicã ºi Fundaþii

Închiderea depozitelor de deºeuri neconforme, a haldelor de steril sau a altor forme necontrolate de
depozitare a deºeurilor solide este impusã prin legislaþia naþionalã ºi europeanã. Pentru unele tipuri de
depozite neconforme, în scopul accelerãrii închiderilor au fost abordate norme simplificate de acoperire,
ceea ce a favorizat, printre altele, realizarea de proiecte minimale, care nu iau în considerare multe aspecte
legate de comportarea sistemelor de etanºare-drenaj utilizate pentru acoperire.
Articolul de faþã îºi propune sã prezinte problematica generalã a stabilitãþii pe pante a sistemelor de
închidere, modul lor de analizã ºi de investigare a comportãrii diferitelor interfeþe implicate. Este prezentat,
de asemenea, un studiu de caz al unei alunecãri produse la o închidere de haldã de steril minier, prin intermediul cãruia se demonstreazã încã o datã necesitatea analizãrii stabilitãþii pe pante, a efectuãrii de încercãri pentru determinarea parametrilor de frecare la interfaþã, în cadrul unui proiect de închidere de depozit
de deºeuri. Plecând de la acest studiu de caz au fost efectuate mai multe încercãri de forfecare directã la
interfaþa dintre diferite materiale geosintetice sau dintre materialele geosintetice ºi materialele din corpul
haldei sau straturi minerale de acoperire.
Depozitele de deºeuri sunt construcþii care acoperã suprafeþe foarte
mari. Dacã proiectarea lor este
defectuoasã, pot apãrea accidente
ce pot avea un impact major asupra
mediului înconjurãtor. Deºi în România
numãrul acestor accidente este mic,
deoarece ºi numãrul de depozite de
deºeuri conforme este foarte mic, iar
cele neconforme nu sunt urmãrite,
asta nu înseamnã cã proiectarea lor
se poate face pe bazã de proiecte
tip, minimale. Este recomandat ca
aceste proiecte sa conþinã investigaþii detaliate, atât ale amplasamentului, cât ºi ale tuturor materialelor ce
vor intra în alcãtuirea viitorului
depozit de deºeuri, nu sã fie bazate
doar pe date din literatura de specialitate.
În România existã un numãr
mare de depozite de deºeuri neconforme, de halde de steril ºi alte
forme neconforme de depozitare a
deºeurilor solide. Deoarece închiderea lor se doreºte a fi realizatã cât
mai repede ºi cât mai ieftin, aceasta
se face prin proiecte minimale, care
nu examineazã ºi comportarea materialelor care intrã în alcãtuirea unor
asemenea sisteme de închidere.
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PROBLEME LEGATE DE STABILITATEA
DEPOZITELOR DE DEªEURI
Un depozit de deºeuri îºi poate
pierde stabilitatea într-una din etapele
sale de viaþã, ºi anume: în timpul
execuþiei lucrãrilor de terasamente,

al instalãrii sistemelor de etanºare,
în timpul depozitãrii deºeurilor (faza
de exploatare) sau dupã închiderea
depozitului. În conformitate cu legislaþia românã, sistemele de etanºaredrenare a depozitelor de deºeuri

Fig. 1: Tipuri de cedare a depozitelor de deºeuri [1]: (a) alunecarea sistemului de colectare a levigatului;
(b) alunecarea stratului de acoperire final, (c) cedãri rotaþionale ale taluzului; (d) cedãri rotaþionale prin
masa deºeurilor; (e) translaþia deºeurilor peste sistemul de etanºare.
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sunt multistrat, adicã sunt alcãtuite
din mai multe straturi de materiale
pãmântoase ºi materiale geosintetice. De aceea, unul dintre factorii
importanþi în determinarea potenþialelor cedãri este conlucrarea dintre aceste materiale. În plus, pot
apãrea ºi cedãri de tip geotehnic,
clasice, în funcþie de caracteristicile
amplasamentului ºi de natura ºi
aºezarea deºeurilor. În figura 1 sunt
prezentate câteva tipuri de cedare a
depozitelor de deºeuri.
Stabilitatea depozitelor de deºeuri este influenþatã de o varietate
mare de factori, deoarece în alcãtuirea lor intrã un numãr mare de
interfeþe care pot duce la cedãri
locale. În continuare vor fi prezentaþi
o serie de factori ce influenþeazã stabilitatea depozitelor de deºeuri [1]:
• rezistenþa la frecare la interfaþa
dintre materialele geosintetice;
• rezistenþa la frecare dintre materialele geosintetice ºi pãmânturi;
• rezistenþa la forfecare internã a
geocompozitelor bentonitice (dacã
este cazul);
• rezistenþa la forfecare a deºeurilor;
• rezistenþa la forfecare a materialelor din bazã ºi de pe taluzuri;
• panta ºi înãlþimea excavaþiilor în
debleu;
• înãlþimea ºi panta masei de deºeuri;
• eforturile normale;
• presiunea interstiþialã din porii
materialelor;
• stratificaþia terenului de fundare;
• nivelul apei subterane;
• hidrologia zonei în care se aflã
amplasamentul;
• condiþiile de îngheþ;
• eforturi dinamice ºi/sau seismice.
Metode de analizã
a stabilitãþii pantelor
Aceste metode se împart în douã
mari categorii: metoda echilibrului
limitã ºi metoda elementului finit.
Metoda echilibrului limitã se bazeazã
pe echilibrarea forþelor care acþioneazã asupra masei alunecãtoare.

Ea se rezumã la determinarea unui
factor de siguranþã care este egal cu
suma forþelor ce se opun pierderii de
stabilitate, împãrþit la suma forþelor
care conduc la pierderea stabilitãþii.
Dacã acest factor este mai mic de 1,
înseamnã ca panta este instabilã, iar
dacã factorul este mai mare de 1
înseamnã cã panta este stabilã.
La ora actualã, în practicã, existã
trei metode de analizã prin echilibrul

limitã. Acestea sunt: metoda pantei
infinite, metoda penei ºi metoda
fâºiilor (fig. 2).
Pe de altã parte, metoda elementului finit este o procedurã numericã
în care masa de pãmânt consideratã
este împãrþitã într-un numãr de elemente interconectate. Forþele sunt
calculate pentru fiecare element în
parte. O datã ce se cunosc forþele,
se pot determina eforturile din material (fig. 3).

Fig. 2: Metode de echilibru limitã pentru analiza pantelor unui depozit de deºeuri. (A) Analiza unui material necoeziv uscat, prin metoda pantei infinite: (a) distribuþia eforturilor, (b) distribuþia simplificatã a
forþelor [2]; (B) Analiza prin metoda penei: (a) cele douã pene - activã ºi pasivã, (b) poligonul forþelor
unitare, (c) calculul greutãþii [2]; (C) Diagrama forþelor în metoda fâºiilor [3]

Fig. 3: Exemplu de reþea de analizã cu ajutorul elementului finit [2]
continuare în pagina 44 
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STUDIU DE CAZ
În continuare se prezintã un
studiu de caz prin intermediul cãruia
se va arãta, încã o datã, importanþa
unei analize riguroase a stabilitãþii
sistemelor de etanºare multistrat
instalate pe pantã. Aceastã analizã
ar trebui sã conþinã un studiu al
fiecãrei interfeþe care va intra în
alcãtuirea unui astfel de sistem.
În cadrul studiului de caz, se
prezintã închiderea unei halde de
deºeuri solide inerte, provenite de la
un iaz de decantare. Iazul avea un
taluz cu panta de 1:3, fãrã berme ºi o
lungime cuprinsã între 50 m ºi 120 m.
Alcãtuirea sistemului de închidere
este urmãtoarea: peste materialul
din corpul iazului este amplasatã o
geomembranã rugoasã din HDPE,
peste care a fost instalat un
geocompozit de drenaj, alcãtuit din
geotextil + georeþea drenantã + geotextil, ºi deasupra un strat de ecologizare de 0,35 m grosime, alcãtuit
din steril minier.
O proiectare deficitarã a dus la
alunecarea geocompozitului de
drenare pe geomembranã ºi ruperea
lui (fig. 4). În urma accidentului a
fost conceput un program experimental pentru a determina cauzele
acestuia. El a conþinut încercãri de
forfecare directã la fiecare interfaþã

care a intrat în alcãtuirea sistemului,
dar ºi încercãri de exfoliere pe materialul geocompozit.
Geomembrana este una rugoasã
pe o faþã, fiind instalatã cu rugozitatea în sus. S-a observat cã rugozitatea nu este uniformã pe toatã
suprafaþa, fiind zone în care poate fi
consideratã netedã.
Geocompozitul de drenaj prezintã
douã geotextile neþesute subþiri,
consolidate termic, între care existã
o georeþea din HDPE. Cele trei elemente ale ansamblului sunt solidarizate prin puncte de lipire izolate,
pãrþi din ruloul pus la dispoziþie fiind
deja dezlipite.
În cadrul programului experimental au fost efectuate un total de 5
seturi de încercãri de forfecare
directã, pe urmãtoarele configuraþii:
1. materialul din strat de ecologizare (forfecare internã);
2. materialul din corpul iazului
(forfecare internã);
3. sistemul complet de etanºare,
format din materialul din corpul iazului
+ geocompozit + geomembranã +
materialul din strat de ecologizare.
Frecarea a avut loc pe interfaþa dintre geocompozitul de drenaj (geotextilul inferior al acestuia) ºi materialul
din corpul iazului;

Fig. 4: Cedarea sistemului de etanºare

Fig. 5: Încercãri de forfecare directã

4. sistemul complet de etanºare,
format din materialul din strat de
ecologizare + geocompozit de drenaj
+ geomembranã + materialul din
corpul iazului. Frecarea a avut loc
între interfaþa geomembranei ºi
materialul din corpul iazului;
5. frecare la interfaþa geocompozit
de drenaj (geotextilul acestuia) geomembranã.
În figura 5 este prezentat aparatul de forfecare directã cu casetã
mare în care au fost realizate încercãrile ºi un exemplu de configuraþie
analizatã.
Încercãrile de forfecare directã
au fost fãcute cu viteza de 1 mm/min,
iar eforturile normale aplicate au fost
de 100, 200, 300 kPa. În urma acestor încercãri au rezultat unghiurile de
frecare internã (φ) ºi coeziunea celor
douã materiale pãmântoase (c),
respectiv unghiurile de frecare la
interfaþã ale celor 3 interfeþe analizate (δ). Acestor valori li s-a aplicat
un coeficient parþial de siguranþã de
1,25, în conformitate cu Eurocod 7,
obþinându-se valorile de calcul prezentate în tabelul 1.
Se observã cã unghiurile de frecare pe cele trei interfeþe implicate
variazã între 14° ºi 19°, ceea ce
înseamnã cã interfeþele dintre geomembranã ºi corp iaz, respectiv dintre geomembranã ºi geocompozitul
de drenaj sunt potenþial instabile, iar
cea de-a treia, interfaþa geocompozit
- strat de ecologizare, este la limitã.
Plecând de la aceste valori s-a
calculat analiza stabilitãþii întregului
sistem pe pantã. În figura 6 este
prezentatã schema care a stat la
baza calculului. În urma calculelor a
rezultat cã stabilitatea geomembranei este asiguratã. În schimb,
geocompozitul de drenaj ar trebui sã
preia o forþã de tracþiune foarte mare
(cca. 100 kN/ml de lãþime de material) din cauza lungimii mari a pantei
(120 m). Întrucât aceastã forþã
depãºeºte rezistenþa la tracþiune a
geocompozitului de drenaj, ar fi trebuit executatã o tranºee de ancorare
intermediarã.
continuare în pagina 46 
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Tabelul 1: Valori de calcul ale parametrilor rezistenþei la forfecare

Fig. 6: Schema de calcul pentru analiza stabilitãþii sistemului de închidere pe pante

Fig. 7: (a) Curba efort de forfecare - deplasare;
(b) Forfecare directã geocompozit de drenaj. 1 - zona de desprindere

Fig. 8: (a) Exfolierea geocompozitului de drenaj, prinderea mostrei ºi momentul ruperii;
(b) Graficul forþei de exfoliere.
Tabelul 2: Valorile efortului de exfoliere
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În mod normal, nu sunt admise
înnãdiri în direcþie transversalã pe
pantã, dar aºa s-a procedat pe
teren, în acest caz. Înnãdirile ar fi
trebuit verificate la forþa de tracþiune.
Rezultatul a fost cã înnãdirile au
cedat, fiind ºi impropriu executate.
Din observaþiile fãcute pe amplasament a rezultat cã geocompozitul
de drenaj nu a avut rezistenþa necesarã pentru preluarea forþelor mari
de tracþiune rezultate din panta
foarte lungã.
Pentru a investiga rezistenþa
internã a geocompozitului de drenaj,
s-a încercat întâi testarea sa în
aparatul de forfecare. S-au umplut
ambele cutii ale aparatului cu plãci
din lemn, pentru a putea aduce
planul de forfecare la interfaþa dintre
geotextilul superior ºi georeþea.
Încercarea a luat sfârºit atunci
când caseta superioarã a avut o
deplasare de 95 mm. Curba efort de
forfecare - deplasare rezultatã (fig. 7a)
a fost crescãtoare pânã la sfârºitul
încercãrii, fãrã a prezenta un maximum. De asemenea, s-a observat
cã geotextilul superior s-a alungit, iar
desprinderea de pe georeþea nu s-a
fãcut în totalitate (fig. 7b). S-a concluzionat cã acest tip de încercare
nu este adaptat pentru determinarea
rezistenþei interne a unui astfel de
material.
În continuare, geocompozitul de
drenaj a fost testat prin încercarea
de exfoliere, conform SR EN ISO
13426-2, pentru determinarea rezistenþei interne. Pentru aceastã încercare s-a folosit aparatul Testometric
FS 300HT din laboratorul de materiale de construcþii al UTCB.
Încercarea s-a fãcut pe probe cu
dimensiuni de 200 mm x 200 mm
care au fost exfoliate în prealabil pe
o lungime de 100 mm, pentru a permite prinderea probei în aparat
(fig. 8a). Dupã prinderea probei în
aparat s-a efectuat încercarea pânã
la exfolierea completã (fig. 8b).
S-au efectuat un total de 5 încercãri,
din care au rezultat valorile rezistenþei
la exfoliere din tabelul 2.
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În concluzie, în urma încercãrilor
se poate constata neuniformitatea
îmbinãrii dintre geotextil ºi georeþea,
acest lucru putând fi observat ºi la
materialul din care s-au prelevat probele, deoarece în el existau secþiuni
unde geotextilul era dezlipit de pe
georeþea.
CONCLUZII
Utilizarea materialelor geosintetice la depozitele de deºeuri a permis
reducerea semnificativã a impactului
asupra mediului ºi mãrirea volumului
de deºeuri depozitate. Introducerea
lor în legislaþie ºi normativele tehnice
a reprezentat un pas important, dar
condiþia este ca ele sã fie proiectate
ºi utilizate corect.
În general, ar trebui fãcute analize
de stabilitate ale depozitelor de
deºeuri în diferite etape, precum
excavaþia, construcþia, operarea ºi
închiderea depozitului. Astfel, ar trebui efectuate urmãtoarele tipuri de
analize: analizã de stabilitate pentru

situaþia de excavaþie, analizã de
stabilitate a sistemului de etanºaredrenaj de bazã pe taluzurile depozitului, analiza stabilitãþii masei de
deºeuri în timpul umplerii depozitului, analizã de stabilitate a sistemului
de etanºare-drenaj de suprafaþã pe
taluzuri ºi analizã de stabilitate dupã
închiderea depozitului. Dacã aceste
analize ar fi fãcute corespunzãtor, cu
siguranþã numãrul accidentelor ar fi
mult redus.
Studiul de caz prezentat a subliniat, încã o datã, importanþa unei
proiectãri corecte a închiderilor
depozitelor de deºeuri (ºi, în general,
a sistemelor instalate pe pante),
care trebuie sã se facã pe baza unor
valori corecte ale frecãrii la interfaþa
dintre diferitele materiale implicate.
Determinarea lor se poate face prin
încercãri de forfecare directã (cu
casetã mare) sau cu ajutorul planului
înclinat. Pentru produsele geocompozite este necesarã determinarea
rezistenþei interne, de exemplu prin
exfoliere.
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Soluþii de monitorizare pentru managementul riscului
pe durata construirii Magistralei 5 de Metrou
din Bucureºti
ELABORAREA PROIECTULUI DE MONITORIZARE
Nicolas POITRINEAU - General Manager Middle East / South East Europe

Monitorizarea lucrãrilor în staþii, precum ºi a Scuturilor, se realizeazã prin tradiþionala reþea topograficã
de precizie, prin numeroase staþii totale denumite CENTAUR, prin interferometrie radar din satelit denumitã ATLAS ºi prin instrumente geotehnice clasice. Sunt efectuate ºi mãsurãtori manuale de mediu pentru
controlul zgomotului, vibraþiilor, calitãþii aerului ºi apei. Toate rezultatele sunt centralizate în GEOSCOPE,
o bazã de date pentru procesare, vizualizare, raportare ºi alarme automate.
• CENTAUR
Monitorizarea 3D a clãdirilor din
împrejurimi ºi a structurilor aflate
înãuntrul zonei de influenþã poate fi
efectuatã manual sau automat, în
timp real, prin sistemul de monitorizare a terenului denumit CENTAUR.
Avantajele unui sistem CENTAUR,
în comparaþie cu tradiþionala reþea topograficã de precizie, sunt multiple:
• Nu este necesarã oprirea traficului;
• Nu existã eroare umanã;
• Nu este necesar niciun punct de
instalare;
• Monitorizare continuã;
• Calitate înaltã ºi cantitate mare
de date;
• Posibilitate de avertizare în timp
real.
Acurateþea sistemului CENTAUR
este mai mare de 1 mm.
• ATLAS
Tehnica de monitorizare prin
satelit ATLAS se bazeazã pe
exploatarea de imagini radar din
satelit (SAR).
Mãsurãtorile ATLAS se efectueazã prin intermediul unor þinte
reflectorizante permanente, a cãror
reflecþie rãmîne constantã în setul
de date. Acestea sunt situate pe
clãdiri, unghiuri de acoperiº, poduri
etc. a cãror orientare ºi suprafaþã
permit o reflectare perfectã a undelor radar. Pentru proiectul M5
48

Bucureºti, monitorizãm ~220.000 de
puncte. Acurateþea medie a rezultatelor este mai mare de 3 mm.
• Instrumente geotehnice clasice
Au fost realizate mai multe foraje
pentru a monitoriza apele subterane
prin intermediul piezometrelor ºi
deformaþiile solului prin instalarea de
inclinometre ºi extensometre.
Mãsurãtorile pot fi efectuate manual
sau automat. În cazul mãsurãtorilor
automate, fiecare piezometru este
echipat cu un senzor electric pentru
a mãsura presiunea. Extensometrele
cu coardã vibrantã au fost folosite
în apropierea pereþilor mulaþi. În
schimb, extensometrele manuale
au fost utilizate în tuneluri, între
staþii. Inclinometrele au fost instalate în foraje în apropierea excavaþiilor sau în interiorul pereþilor mulaþi.
Mãsurãtorile pentru determinarea
înclinaþiei sunt atât manuale, cît ºi
automate. Pentru a monitoriza tensiunea aplicatã pe structurile de
rezistenþã, au fost instalate mãrci
tensiometrice pe recuzita din staþie.
Acest tip de senzor mãsoarã
microdeformarea relativã a structurii.
• Platforma de date GESOCOPE
În cazul unei monitorizãri automate în timp real, senzorii sunt
conectaþi la un sistem de data-logging care colecteazã, stocheazã ºi
transmite datele la o bazã de date

centralizatã GEOSCOPE. Mãsurãtorile manuale sunt, de asemenea,
transferate în aceeaºi bazã de date,
cu scopul de a centraliza toate informaþiile pe o platformã unicã.
Centralizarea informaþiilor este o
problemã-cheie pentru investitori,
antreprenori ºi consultanþi, iar pentru
a lua decizii adecvate, datele trebuie
analizate în integralitatea lor.
Beneficiile GEOSCOPE, ca instrument de management:
• Instrument de gestionare a
datelor puternic ºi de încredere;
• O interfaþã intuitivã, uºor de utilizat pentru vizualizarea, filtrarea ºi
analiza datelor din ºantier, în timp
real;
• Nivel ridicat de securitate ºi
confidenþialitate;
• Vizualizãri relevente ºi date
prezentate în funcþie de câmpul de
activitate al utilizatorului;
• Dezvoltare ºi îmbunãtãþire continuã a programului.
CONCLUZIE: Pentru orice proiect
de infrastructurã, managementul
riscului este unul dintre factorii cheie
care duce la realizarea cu succes a
proiectului. Din faza de proiectare,
se pregãteºte un program detaliat de
monitorizare care sã includã toate
soluþiile necesare, adaptate nivelului
de riscuri identificat.
Pentru mai multe detalii, vã
invitãm sa vizitaþi pagina noastrã
web: www.soldata.ro. 
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Echipamente ºi sisteme
pentru mãsurãtori industriale, geodezie, construcþii
Cu aproape 200 de ani de experienþã, Leica Geosystems este pionier în dezvoltarea ºi producþia de
soluþii profesionale pentru topografie. Specialiºtii noºtri, extrem de motivaþi de dezvoltare, îºi folosesc
spiritul inovator pentru a transpune ideile în realitate. Produsele rezultate impresioneazã prin precizie, fiabilitate ºi robusteþe. De aceea, profesioniºtii din industrie au încredere în Leica Geosystems.

Leica Zeno TrueStory - MONITORIZAREA PROFILELOR DE SOL
În vederea desfãºurãrii în condiþii optime a procesului de Monitorizare a
profilelor de sol în judeþul Timiº, OSPA Timiºoara a achiziþionat un instrument
GNSS – Leica CS25 Plus, pentru culegerea de date geospaþiale din teren,
date stocate, fotografiate ºi descrise într-o
bazã de date spaþialã – GIS, pentru o
localizare de mare acurateþe a profilelor de
sol care urmeazã a fi executate de cãtre personal specializat din cadrul OSPA Timiºoara.
Leica CS25 Plus ruleazã pe o platformã
Windows 7, având un display generos, pentru a putea utiliza în teren informaþia existentã pe hãrþile pedologice în format digital
ºi georeferenþiate care se regãsesc în
arhiva instituþiei. 

Leica Zeno Case Study - MONITORIZAREA PROFILELOR DE SOL
Client: OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ªI AGROCHIMICE TIMIªOARA - OSPA
Obiective:
• Monitorizarea profilelor de sol în judeþele Timiº ºi Caraº Severin
• Suprapunerea datelor geospaþiale culese din teren peste hãrþi ale solurilor
ºi/sau cadastrale în format TIFF, georeferenþiate
• Culegerea ºi analiza spaþialã a datelor geografice cu privire la terenurile
din Judeþul Timiº
Echipament:
• Leica CS25 Plus + Zeno Connect Zeno Field

Sisteme rezistente la foc
• MB-78EI pentru compartimentãri interioare
• MB-SR50 EI pentru pereþi cortinã
Compania ALUPROF SA Polonia, prin subsidiara ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA, pune la dispoziþia
clienþilor sãi atât sisteme clasice pentru uºi ºi ferestre, sisteme pentru pereþi cortinã, sisteme pentru compartimentãri interioare, sisteme cu izolare termicã îmbunãtãþitã, cât ºi sisteme pentru uºi, compartimentãri
interioare rezistente la foc MB-78EI ºi pereþi cortinã rezistenþi la foc MB-SR50 EI.
Sistemele sunt rezistente la foc pânã la 15, 30, 45, 60, 90 min. ºi chiar pânã la 120 min.
În acest numãr al revistei vã prezentãm detalii tehnice ale sistemelor MB-78EI ºi
MB-SR50 EI, sisteme cu rezistenþa la foc de pânã la 90 min, dar ºi fotografii ale unor obiective realizate atât în þarã cât ºi în Europa, care cuprind ºi aceste sisteme.
MB-78EI
Este un sistem din aluminiu, rezistent la foc,
pentru construirea uºilor ºi aºa-zisului ”perete
fereastrã” fix de compartimentare. Este destul de
uºor în greutate pentru execuþie, transport ºi
montaj dar destul de robust ºi rezistent datoritã
profilului tricameral, având dimensiunea de
78 mm. Rãspunde tuturor cerinþelor de rezistenþã
la foc din clasele EI15, EI30, EI45, EI60, EI90.
Sistemul este clasificat ca nepropagator de foc
(NFP). A fost testat conform normelor europene
Lybid Plaza - Chmielnicki, Ukraina
EN 13501-2, EN 1363-1, EN 1634-1, EN 1364-1.
Cu sistemul MB-78EI, un sistem modern,
având elemente de protecþie împotriva focului ºi a fumului, firma
ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA a executat numeroase lucrãri în Bucureºti,
dintre care enumerãm: Twin Towers Pipera - Barba Center, Cubic Center etc.
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Cubic Center, Bucureºti
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MB-SR50 EI
Este un sistem perete cortinã,
traversã - montant, proiectat pentru execuþia faþadelor ºi a panourilor rezistente la foc. Rãspunde
tuturor tipurilor de cerinþe ºi celor
mai mari provocãri ale normelor în
construcþii, aºa încât a obþinut
Twin Towers Pipera - Barba Center, Bucureºti
clasificãrile EI15, EI30, EI45,
EI60, conform standardului BSEN 1364-3. Sistemul este clasificat ca nepropagator de foc (NFP).
ALUPROF SA este primul furnizor de sisteme din aluminiu rezistente la foc
din Europa care a primit certificatul CERTIFIRE de la Institutul EXOVA.

Biznes Centrum, St. Petersburg

Colaboratorii noºtri vor constata cã, prin utilizarea sistemelor din aluminiu ALUPROF, obþin lucrãri cu o esteticã
deosebitã, în conformitate cu cerinþele arhitecturale moderne, beneficiind de un raport optim preþ - calitate,
având, în acelaºi timp, asigurat ºi suport tehnic care include la rândul lui ºi softul specializat. 
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Dã liniºtea mai tare în casa ta
cu Rigips® Fonic!
Living-ul sau camera de zi este unul
dintre cele mai importante spaþii dintr-o
locuinþã ºi, în consecinþã, trebuie sã
acordãm o atenþie deosebitã atunci
când vine vorba de amenajarea sa, astfel încât sã ne permitã sã ne relaxãm sã ne bucurãm de compania prietenilor,
de un film sau sã ascultãm muzica
preferatã.
Pentru a creºte gradul de confort
dintr-un living trebuie sã gândim amenajarea nu doar din punct de vedere
estetic sau funcþional, ci ºi din punct de
vedere al controlului nivelului de zgomot,
deoarece un nivel ridicat de zgomot ne
poate afecta calitatea vieþii în general
– creºte nivelul de stres, se reduce
puterea de concentrare, creºte nivelul
de obosealã.
Zgomotul aerian poate proveni de la vecini, dar se poate propaga ºi între camerele propriei noastre locuinþe.
Conform legislaþiei în vigoare (normativul C 125/1-2013), nivelul admis de zgomot aerian interior echivalent într-o
încãpere este de 35 dB, între încãperi ale aceluiaºi apartament indicele de izolare la zgomot aerian R’w trebuie sã aibã
35 dB, iar între apartamente R’w trebuie sã aibã 51 dB, zgomotul perturbator fiind estimat la 80 dB.
Pentru a obþine un grad ridicat de confort acustic, Saint-Gobain Rigips recomandã plãcile din gips-carton Rigips® Fonic.
Ele sunt potrivite atât în cadrul soluþiilor pentru pereþii despãrþitori în spaþii rezidenþiale (blocuri, case), cât ºi în spaþii pentru
care intimitatea este importantã – spitale, hoteluri, centre SPA etc.

Rigips® Fonic
Placã din gips-carton tip D, cu miez de ipsos cu
densitate sporitã ºi înveliº din carton albastru rezistent.
Pentru compartimentãri cu izolare acusticã îmbunãtãþitã. Clasa de reacþie la foc A2s1-d0, greu combustibil. Produs conform standardului SR EN 520 +
A1:2010.

Soluþiile pe bazã de gips-carton oferã multiple avantaje din punct de vedere al izolãrii faþã de zgomotul aerian, comparativ cu zidãria, precum BCA sau cãrãmidã. Pereþii din zidãrie sunt elemente constructive grele, care încarcã structura de
rezistenþã a clãdirii ºi cu performanþe modeste de izolare acusticã, acestea ajungând uneori ºi la Rw = 34 dB.
Pentru locuinþe noi, ce urmeazã a fi construite, o soluþie mult mai bunã o reprezintã construirea peretelui despãrþitor
dintre sufragerie ºi camere adiacente (de ex. dormitoare) cu plãci Rigips® Fonic în dublu strat pe fiecare faþã a peretelui
(douã straturi de plãci din gips-carton de 12,5 mm), utilizând vatã mineralã (grosime 50 mm) în cavitatea peretelui despãrþitor (montat pe structurã UW/CW 75). Obþinem, astfel, o izolare acusticã eficientã (Rw = 53 dB), adicã o reducere a disconfortului acustic ºi o greutate a compartimentãrii de 4 ori mai micã comparativ cu pereþii din zidãrie.
Pentru locuinþe deja construite, în special pentru blocurile vechi, o soluþie pentru îmbunãtãþirea confortului acustic o
reprezintã placarea dublã a peretelui comun dinspre vecini cu placã Rigips® Fonic. Folosind douã straturi de placã din
gips-carton de 12,5 mm, montate pe structurã independentã (UW/CW 75) ºi izolaþie din vatã mineralã (grosime 50 mm) se
obþine o izolare acusticã suplimentarã, acest sistem fiind testat în laborator cu un rezultat Rw de 41 dB.
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MONTAJ:

Sã înþelegem liniºtea ºi zgomotul prin decibeli (dB):
0 dB liniºte: laborator de acusticã (pragul de audibilitate)
10 dB: studio de înregistrãri (liniºte neobiºnuitã)
20 dB: foºnetul frunzelor, grãdinã liniºtitã
30 dB: dormitor
35 dB: interiorul unui apartament liniºtit
40 dB: birou liniºtit, discuþie cu voce scãzutã, bibliotecã
50 dB: ploaie, restaurant tihnit, paºnic
60 dB: automobil în deplasare

Pentru obþinerea unui efect maxim,
profilele de racordare UW se prevãd pe suprafaþa de racord (talpã) cu
benzi de etanºare din polietilenã
expandatã, cu rol de garniturã pentru
structura peretelui, esenþialã în realizarea izolãrii acustice. Pe pereþii adiacenþi se executã racordul cu profile
CW fixate tot prin intermediul benzii de
etanºare.
Izolarea din interiorul cavitãþii
peretelui, realizatã cu vatã mineralã,
dupã panotarea primei feþe a peretelui
ºi montarea instalaþiilor electrice necesare, completeazã setul de mãsuri în
vederea obþinerii izolaþiei acustice
dorite. La cele douã straturi de placã
Rigips® Fonic se vor chitui îmbinãrile
la fiecare rând, pentru evitarea punþilor
fonice. 

65 dB: conversaþie animatã, televizor (pragul de jenã ºi obosealã)
70 dB: salã de clasã gãlãgioasã, sonerie de telefon (nivel gãlãgios dar suportabil)
75 dB: þipãt, aspirator
80 dB: concert de muzicã clasicã, stradã cu trafic foarte intens, tramvai
90 dB: lãtrat, maºinã de tuns iarbã, ATV, maºinã modificatã (pragul de pericol)
100 dB: lanþ audio: claxon, ciocan pneumatic la 2 m, ghilotinã (greu suportabil > enervare)
110 dB: discotecã, concert rock, sirenã de ambulanþã, anumite motociclete
120 dB: presã-ciocan, circuit de formula 1, foc de armã de mic calibru (pragul de durere)
130 dB: avion la decolare la 100 m (pot cauza surditatea)
140 dB: avion cu reacþie la decolare
150 dB: avion supersonic la decolare
160 dB: rachetã de asalt
170 dB: rachetã spaþialã la decolare
Nota: Cumularea a douã surse de zgomot identice duce la creºterea
nivelului de zgomot cu 3 dB, fiind vorba de o funcþie logaritmicã: 50 dB + 50 dB = 53 dB

IMPORTANT! Alegerea tipului potrivit de perete despãrþitor, de exemplu alegerea profilelor din oþel, a tipurilor de
plãci din gips-carton ºi a tipurilor de izolaþii (tipul de vatã mineralã, densitatea, grosimea) au un impact deosebit
asupra parametrilor tehnici ai peretelui. Aceºti parametri se referã la izolarea fonicã, rezistenþa la foc ºi rigiditate.
Informaþii suplimentare pe www.rigips.ro sau la tel. 021 207 57.50/51.

VELUX = luminã naturalã ºi aer proaspãt
în locuinþa dumneavoastrã
În ciuda crizei din sectorul european de construcþii, Grupul danez VELUX, lider mondial pe piaþa ferestrelor de mansardã, a încheiat anul 2014 cu rezultate economice foarte bune: o ratã a profitului crescutã cu
12,3% ºi un profit net de 1,3 miliarde DKK.
Aceste rezultate se datoreazã, în principal, investiþiilor fãcute în Noua Generaþie de ferestre de
mansardã, care aduc mai multã luminã, asigurând un confort crescut ºi o eficienþã energeticã ridicatã.
Acestea sunt câteva aspecte pe care dorim sã le dezvoltãm în interviul cu dna Noemi RITEA – General
Manager al VELUX România.
Redacþia: Produsele firmei VELUX
sunt foarte cunoscute pe piaþa din
România, atât de cãtre specialiºti,
cât ºi de publicul larg. Mult mai puþini
însã cunosc, probabil, semnificaþia
numelui VELUX format din douã
cuvinte VE (de la Ventilaþie) ºi LUX
(care, în latinã, înseamnã Luminã),
marcã înregistratã încã din anul
1942. În ce mãsurã aceste deziderate,
gândite de fondatorii firmei, se regãsesc ºi la noile produse concepute
de specialiºtii firmei ºi ce importanþã
au ele pentru beneficiarii acestor
produse?
Noemi RITEA: Oamenii au fost
creaþi pentru a trãi în aer liber, dar,
de fapt, ne petrecem 90% din timp în
spaþii interioare. În aceste condiþii,
climatul interior joacã un rol extrem
de important din perspectiva sãnãtãþii oamenilor. Factorii decisivi pentru un mediu de viaþã mai bun sunt
lumina naturalã (inclusiv parametrii
psihologici - comunicarea cu exteriorul, priveliºtea ºi orientarea), calitatea aerului ºi confortul termic.
Facem un efort deosebit atunci
când ne alegem hrana ºi apa (2 l/zi)
ºi totuºi, aerul pe care îl respirãm are
un impact mai mare asupra sãnãtãþii
noastre (15 kg/zi - 12,000 litri). Practic, pe durata vieþii, 55% din consumul total de apã, hranã ºi aer este
aerul din spaþiul interior al clãdirilor.

Deci, este important nu doar ceea ce
mâncãm sau câte exerciþii fizice facem, ci ºi în ce fel de locuinþe trãim.
Locuinþele sunt, de fapt, medii
create artificial, iluminate, ventilate,
aerisite, încãlzite sau rãcite tot artificial. Ele ne despart de mediul natural ºi, de regulã, au o calitate
scãzutã a aerului, niveluri de iluminare naturalã insuficiente, disconfort termic, iar toþi aceºti parametri
genereazã probleme de sãnãtate,
precum astmul sau alergiile. Tot mai
mulþi oameni suferã de depresie ºi
afecþiuni legate de sezonalitate, iar
30% dintre clãdirile noi sau recent
renovate sunt cauza îmbolnãvirii
ocupanþilor lor.
Stã în puterea noastrã sã schimbãm lucrurile pentru a beneficia de
un mediu de locuit sãnãtos. Studiile
demonstreazã cã lumina naturalã
are un impact pozitiv asupra sãnãtãþii, productivitãþii, abilitãþilor de
învãþare ale copiilor ºi, în general,
asupra stãrii noastre de bine. La fel,
aerul proaspãt, prin ventilaþia naturalã, este vital pentru un climat interior sãnãtos, reducând consecinþele
toxinelor emise de surse, precum
aparatele electronice sau soluþiile
chimice din casã, minimizând astfel
riscul alergiilor. O cantitate optimã
de luminã naturalã ºi o ventilaþie

Noemi RITEA – General Manager VELUX România

naturalã sunt precondiþii pentru asigurarea confortului interior ºi a unui
consum cât mai redus de energie în
casele noastre.
A construi sustenabil presupune
conceperea unei case astfel încât
orientarea, conformarea geometricã,
materialele ºi tehnologiile utilizate sã
asigure un mediu interior sãnãtos ºi
sã aibã un impact cât mai redus
asupra mediului. Grupul VELUX
construieºte deja case durabile,
numite ºi Case Active, în care climatul interior, circulaþia aerului ºi
lumina naturalã sunt optimizate
datoritã folosirii ferestrelor de
mansardã.
continuare în pagina 58 
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Red: Sã nu neglijãm însã faptul
cã, folosind o perioadã lungã de timp
lumina naturalã, reuºim sã economisim energie ºi, implicit, avem costuri reduse.
N.R.: Într-adevãr, cu toate progresele tehnologiei, nicio sursã de
luminã artificialã nu poate reproduce
efectele benefice ale luminii naturale
sau variaþia sa, ca urmare a parcursului diurn solar, anotimpurilor
sau a schimbãrilor meteorologice.
Pentru a asigura un iluminat interior corect, scopul dorit este ca iluminatul electric sã nu fie necesar pe
întreaga perioadã a zilei. Folosind
produsele VELUX, încãperea va fi
luminoasã, cu o aparenþã odihnitoare, realizatã printr-un iluminat
natural generos. Pe lângã factorii
benefici sãnãtãþii, un spaþiu bine iluminat natural, împreunã cu un sistem de control al iluminatului electric
de calitate, poate sã conducã la
obþinerea unei economii de energie
în iluminat de 30% - 70%.
Red.: Dacã ne referim la ferestrele de mansardã, care sunt avantajele acestora în viaþa de zi cu zi, în
comparaþie cu alte ferestre?
N.R.: Datoritã caracterului particular dat de planurile înclinate, mansardele au, în plus, avantajul de a fi
iluminate natural în toate spaþiile,
chiar ºi în cele care nu au acces la
faþadã. Indiferent, însã, cât de mare
este fereastra din faþadã, nivelul de
iluminare naturalã va fi suficient doar
pânã la 4 m – 5 m de la peretele vertical. Luminatoarele suplimenteazã
cantitatea de luminã pãtrunzând în
profunzimea încãperii.
În condiþii similare, ferestrele în
plan înclinat aduc cu 100% mai
multã luminã în comparaþie cu ferestrele verticale cu aceeaºi suprafaþã
vitratã ºi cu 200% mai multã luminã
în comparaþie cu lucarnele de aceleaºi dimensiuni.
Lumina naturalã este bunã nu
doar pentru sãnãtate ºi pentru
starea noastrã generalã de bine, dar
ºi pentru faptul cã permite reducerea
consumului energetic al locuinþei, ºi
58

implicit a costurilor. Iarna, locuinþele
dotate cu ferestre de mansardã beneficiazã, astfel, de aport solar, care
se traduce prin încãlzire pasivã,
reducând nevoia de încãlzire artificialã. Vara, ai nevoie sã protejezi
locuinþa de supraîncãlzirea datoratã
soarelui, iar rulourile exterioare parasolare VELUX nu permit cãldurii
solare sã pãtrundã în interior,
reducând cãldura, fãrã a folosi
aparate de aer condiþionat. Iar
„Tunelul solar VELUX“ este o soluþie
idealã pentru holuri ºi bãi iluminate
electric, deoarece capteazã lumina
solarã ºi o aduce în astfel de spaþii
prin intermediul unui tub reflectorizant, fiind difuzatã în interior printr-o
aplicã elegantã. Tunelul oferã o
nouã experienþã a spaþiului interior.
Red.: V-aþi referit în prima parte a
interviului la preocupãrile firmei
VELUX pentru construirea clãdirilor
sustenabile, denumite de dumneavoastrã Case Active. Ce sunt Casele
Active ºi ce avantaje oferã ele
locatarilor?
N.R.: Casa Activã este clãdirea
care produce mai multã energie
decât consumã ºi reprezintã o viziune holisticã a trei factori esenþiali echilibrul energetic, climatul interior
ºi mediul înconjurãtor - vizând un stil
de viatã sãnãtos, responsabil ºi confortabil.
• Energie – O Casã Activã este
eficientã din punct de vedere energetic, iar energia de care are nevoie
este produsã din resurse regenerabile.
• Climat interior – Casa Activã
oferã un climat interior mai sãnãtos
ºi un confort interior sporit, graþie
aportului generos de luminã ºi aer
proaspãt.
• Mediu înconjurãtor – Casa
Activã are un impact pozitiv asupra
mediului înconjurãtor, printr-o abordare ecologicã a întregului sãu ciclu
de viaþã.
Grupul VELUX se implicã în mod
activ în activitatea Alianþei pentru
Case Active care s-a înfiinþat în
2010. Alianþa pentru Case Active are
menirea de a transforma conceptul

de Casã Activã într-un standard calitativ în domeniul construirii de clãdiri
civile, fie ele locuinþe, birouri sau
unitãþi de învãþãmânt.
Alianþa pentru Case Active, pe
scurt AHA (Active House Alliance)
aduce împreunã companii, organizaþii, universitãþi ºi institute preocupate
de schimbãrile climatice ºi de reducerea emisiilor de dioxid de carbon,
care au dezvoltat ºi susþin la nivel
internaþional conceptul de Casã
Activã. Grupul VELUX a urmat dintotdeauna principiile construcþiilor
sustenabile ºi a sprijinit iniþiativa
Casei Active prin construirea unor
case experimentale în Europa, în
cadrul proiectului Model Home 2020,
ºi sprijinã în continuare proiecte noi.
“Un experiment este mai bun decât
1.000 de pãreri ale experþilor”, a spus
fondatorul companiei, Villum Kann
Rasmussen, care a transformat
aceastã idee într-o virtute. De
fiecare datã când se lanseazã un
produs nou, acesta este supus
unei serii complete de experimente.
Dedicaþia cu care ne dorim sã
dezvãluim adevãrul despre produsele noastre a constituit sursa de
inspiraþie pentru misiunea uriaºã de
a dezvolta ºi construi 21 de case
demonstrative în diferite zone climatice. Timp de 10 ani, aceste case
ne-au ajutat sã colectãm o cantitate
imensã de informaþii valoroase
despre cum se comportã produsele
noastre în situaþii reale de viaþã.
Cu fiecare experiment, Grupul
VELUX doreºte sã demonstreze cã,
folosind principiile Casei Active, se
pot construi clãdiri care sã respecte
mediul ºi sã ofere un climat interior
sãnãtos ºi sigur.
Produsele VELUX sunt soluþii
concrete, cu eficienþã demonstratã
pentru o arhitecturã sustenabilã.
Prin investiþiile în cercetare ºi inovarea continuã a produselor oferite,
compania VELUX contribuie semnificativ la eforturile internaþionale de
reducere a emisiilor de carbon la
nivel global. 
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Sament GROUP în România
Prezentã de ºase ani pe piaþa româneascã, Sament GROUP îºi
bazeazã filozofia pe profesionalism, calitate ºi eticã în afaceri.
Aflatã într-un continuu proces de dezvoltare ºi extindere a activitãþii
în România, Sament INTERNATIONAL SRL se poate lãuda cu numeroase
proiecte finalizate cu succes, printre cele mai recente numãrându-se:
• DELONGHI, Cluj - fabrica de producþie - proiect cu cerinþe sporite
privind eficienþa energeticã
• Holzindustrie Schweighofer, în localitatea Reci, judeþul Covasna
• Hemeiuº, judeþul Bacãu
• Ice Logistic Park - Ghimbav, judeþul Braºov
• Mall Promenada - Bucureºti
• Schieffer - Lugoj, judeþul Timiº
• Terapia Cluj - Casa articole pentru produse farmaceutice
• Mediplus Exim - Iaºi
• Alcedo – Carei, judeþul Satu Mare
• Complex agroalimentar în municipiul Zalãu
• PRESSAFE - Timiºoara
• Altex - Timiºoara
• Cora - Constanþa
• Aeroportul Henri Coandã - Bucureºti

Sament INTERNATIONAL SRL profilatã în inginerie, profund
implicatã în Sistemele pentru:
• ventilaþie fum ºi cãldurã
• Daylight - faþade ºi acoperiº
• ventilaþie naturalã
• ventilaþie industrialã
• fum ºi prevenirea incendiilor perdele de fum / fixe sau
automate
• management stingere incendii
• umbrire, SUN - pasivã ºi activã

Onixul ºi aplicaþiile sale în amenajãri ºi construcþii
Onixul este una dintre cele mai spectaculoase pietre pentru construcþii, ea putând fi pusã în valoare în
moduri deosebit de interesante. Recomandãm folosirea onixului atât în spaþii particulare, precum bãi,
bucãtarii sau livinguri, cât ºi în hoteluri, restaurante sau baruri, în aplicaþii precum blaturi, mese de recepþie,
decoraþiuni verticale, brâuri etc.
Cunoscut mai degrabã ca piatrã semipreþioasã, care era ºi este utilizatã în
obiecte de podoabã, onixul ne surprinde
atunci când îl descoperim ca fiind un
elegant ºi durabil material pentru construcþii. ªi asta pentru cã onixul este o
piatrã naturalã foarte aspectuoasã, care
poate fi folositã în locuinþele noastre în
cele mai diverse forme ºi aplicaþii.
Onixul este o rocã mineralã carbonaticã, cu suprafaþa netedã ºi puþin
poroasã, având la bazã calcitul. În construcþii, datoritã frumuseþii ºi eleganþei
sale, onixul a devenit extrem de popular
printre posesorii de case în care se
doreºte o atmosferã de modernism ºi
lux, greu de asigurat cu alte tipuri de
materiale de finisaj.
Coloritul elegant ºi strãlucitor al onixului
poate merge de la negru la galben,
trecând prin nuanþe de ocru sau verde,
din care se creeazã ape cu adevãrat
uluitoare, în funcþie ºi de tãietura aleasã de meºter. Apele ºi venaturile interesante pe care le poate avea onixul,
combinaþiile cu alb sau alte nuanþe, uneori chiar contrastante, i-au atras, dintotdeauna, aprecieri estetice deosebite.
De altfel, onixul a fost apreciat ca fiind o piatrã valoroasã încã din cele mai vechi timpuri. Transluciditatea acestui
material poate fi pusã în valoare printr-o sursã de luminã adiacentã, montatã în spatele pietrei, efectul rezultat fiind
unul deosebit, cu un impact foarte plãcut pentru privitor. Montajul onixului este asemãnãtor cu al oricãrei alte pietre,
necesitând doar spaþiu pentru instalaþia luminoasã adiacentã. Manopera suplimentarã meritã, însã, efortul.

Utilizãri în mediul casnic
Onixul este prezent cel mai des în decoraþia bucãtãriilor ºi a bãilor. El poate fi utilizat ca element de placare a
pereþilor verticali, dar ºi a pardoselilor. În ornamente, însã, se potriveºte ºi mai bine. Mulþi proprietari îI aleg pentru
ºeminee, duºuri sau chiar pentru a crea obiecte de sine stãtãtoare, inclusiv lavoare sculptate în piatrã.
Deoarece onixul aratã mai bine atunci când este lustruit, în cazul în care este utilizat la placãri de pardoseli e de
preferat sã fie folosit în locuri mai pretenþioase, acolo unde nu este trafic mare. În ceea ce priveºte placarea
pereþilor, onixul este ideal în spaþiile cu luminã naturalã sau cu instalaþii de iluminat bine gândite, pentru a i se pune
în valoare indicele de refracþie.

Utilizãri în spaþii publice
Un blat de bar din onix aratã spectaculos, mai ales datoritã instalaþiilor de
iluminat care îl pot pune în valoare. Aplice din onix, luminate la rândul lor, pot
fi adãugate pe pereþii adiacenþi barului.
În hotelurile pretenþioase, onixul îºi gãseºte aplicaþii în aproape orice spaþiu:
sãli de conferinþã, recepþii, holuri, cabine de baie sau de duº etc.
De la noi, onixul poate fi livrat sub formã de plãci cu lungimi ºi grosimi variate
sau sub formã de lastre mari ori blocuri, deoarece din el pot fi confecþionate o
serie de obiecte, de la detalii arhitecturale, muchii ºi intarsii, pânã la piese de
mobilier, chiuvete din piatrã, fântâni sau statuete decorative. Nu de puþine ori
este folosit ca material pentru corpuri de iluminat aspectuoase, lãmpi sau
abajururi, dat fiind efectul sãu de transparenþã. 
Mai multe detalii gãsiþi la http://www.algabeth.ro/onixul-si-aplicatii-in-constructii/
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URSA România: “Izolarea incorectã a acoperiºului înseamnã
cel putin 600 euro pierduþi în fiecare an de proprietarii de case”
Din studiile noastre, nu ºtim sã existe o casã pasivã locuitã în România. Existã case bine izolate, dar
sunt în numãr foarte mic. Cercetãrile realizate de specialiºtii de la URSA România aratã cã sunt cam o mie
de case care se calificã în rândul caselor bine izolate din România.
Orice izolare corectã începe cu
acoperiºul. Dacã acesta nu este
bine izolat, proprietarii de case pierd
sume importante de bani, atât în
perioada rece a anului, cât ºi vara.
“Din calculele noastre reiese cã
aproape toate casele nou construite
în România (peste 90%) au o problemã cu izolarea mansardei, din
cauza folosirii unui material de izolare dimensionat greºit ºi a montãrii
incorecte a izolaþiei. Proprietarii
plãtesc mai multã energie pentru a
încãlzi casele iarna, dar ºi mai multã
energie pentru a le rãci în timpul
verii. Am fãcut calcule ºi surpriza
noastrã a fost cã fiecare poate
economisi aproximativ 600 euro pe
an, la suta de metri pãtraþi construiþi,
dacã izolarea casei ar fi fãcutã
corect. Aceºti bani sunt cheltuiþi
acum pe combustibil pentru încãlzire
sau pe curent electric pentru aerul
condiþionat”, declarã Sorin Panã,
director comercial URSA România.
În prezent, grosimea de termoizolaþie cea mai utilizatã la izolarea
acoperiºului este de 15 cm, în unele
cazuri coborând sub 10 cm. Specialiºtii recomandã ca aceasta sã
aibã 30 cm sau chiar 40 de cm
grosime, perfectã pentru izolarea
fonicã ºi termicã cu vatã de sticlã, la
condiþiile climatice din România.

“De asemenea, calitatea materialului
izolant este esenþialã. Din pãcate, în
þara noastrã consumatorii opteazã
pentru varianta de izolare cea mai
ieftinã, fãrã se gândi la consecinþe.
Aceºtia cheltuie, în medie, între 200
- 300 euro pentru 100 mp de construcþie, în loc de peste 1.000 euro,
cat ar costa în mod normal. Banii vor
fi recuperaþi în mai puþin de 3 ani.
Rezultatele vânzãrilor aratã cã

izolaþiile premium nu sunt preferate
în România, prin urmare vânzãrile
de astfel de produse sunt foarte
mici. Ne lipseºte informaþia ºi nu
avem cultura economiei de resurse,
nu gândim sustenabil. Pe de altã
parte, nici nu existã entitãþi care sã
explice proprietarilor cã, pe termen
lung, acest „ieftin” la momentul achiziþiei înseamnã mult mai „scump” în
timp. Altfel, ajungi sã nu poþi dormi
vara într-o locuinþã mansardatã fãrã
aer condiþionat dat la maximum, iar
iarna, orice ai face, tot este rãcoare
la etaj. Noi am început anul trecut un
program de educare menit a-i
conºtientiza pe beneficiarii finali ai
lucrãrilor de importanþa izolãrii
corecte a acoperiºurilor”, explicã, în
continuare, Sorin Panã.
Societatea URSA România este
subsidiara localã a companiei cu
acelaºi nume, unul dintre cei mai
mari producãtori de materiale izolatoare din Europa, parte a grupului
internaþional de companii URALITA.
În România, URSA este prezentã cu
produsele sale de 20 de ani, comercializând vatã de sticlã URSA
Glasswoll ºi vata mineralã URSA
Terra, produse în Slovenia. Compania URSA activeazã pe piaþã din
2003. Anul trecut, URSA România a
înregistrat o cifrã de afaceri de
5,5 milioane de euro. 

URSA este unul dintre cei mai mari producãtori de materiale izolatoare din Europa, parte a grupului internaþional
de companii URALITA, având 14 unitãþi de producþie ºi o vastã reþea de distribuþie. URSA deþine, totodatã, ºi poziþia
de lider pe piaþa Est-Europeanã ºi în Rusia. Gama de produse este reprezentatã de douã tipuri de materiale izolatoare: vata mineralã ºi polistirenul extrudat (XPS).
62

 Revista Construcþiilor  octombrie 2015

Muzeul de Artã Popularã prof. dr. Nicolae Minovici
- reabilitare ºi consolidare Beneficiar: Municipiul Bucureºti
Constructor: SC PALEX CONSTRUCÞII INSTALAÞII SRL
Proiectant: SC POLARH DESIGN SRL
Diriginte ºantier: SC PROJECT-THC SRL
Simona-Gabriela CROITORU, consultant Resurse Umane - PROJECT-THC SRL
Proiectul de faþã urmãreºte valorificarea patrimoniului istoric al Bucureºtiului, obiectivul sãu general fiind
consolidarea, reabilitarea, protejarea ºi valorificarea
durabilã a monumentului Muzeul Nicolae Minovici.
ISTORICUL CLÃDIRII
La capãtul ºoselei Kiseleff, în partea de nord a Capitalei, a fost ridicatã în 1905 una dintre cele mai remarcabile case în stil românesc ale Bucureºtiului, proiectatã
de arhitectul Cristofi Cerchez, la solicitarea ºi îndrumarea prof. dr. Nicolae Minovici.
Construcþia, astfel rezultatã, asociazã arhitectura
locuinþei româneºti fortificate, de tip culã, cu elemente
de arhitecturã popularã, precum: prispã, scara exterioarã, foiºorul, cãrora li se insereazã elemente decorative de sorginte brâncoveneascã.
Clãdirea a adãpostit colecþia de artã a familiei
Minovici, care numãra la debut 5.450 obiecte de artã
popularã sau derivate ale acesteia, precum þesãturi,
costume, obiecte din lemn, obiecte din ceramicã,
icoane, ouã încondeiate etc.
Pe data de 17 iulie 1937, potrivit actului de donaþie
autentificat de Tribunalul Ilfov, clãdirea cu patrimoniul sãu
muzeal ºi însoþitã de 13.878 mp este donatã de cãtre
familia Minovici Primãriei Municipiului Bucureºti.
Dupã mai multe schimbãri ale Administratorului ºi
deposedãri de patrimoniu, în urma Hotãrârii de Guvern
nr. 806 din 2 decembrie 1997, ansamblul imobiliar „Vila
Minovici“ ºi “Colecþia de artã popularã dr. Nicolae
Minovici” revin, în alcãtuirea lor de astãzi, în proprietatea
publicã a Consiliului General al Municipiului Bucureºti.
SITUAÞIA ACTUALÃ
Muzeul de artã popularã „Prof. Dr. Nicolae Minovici“
În prezent, clãdirea este clasatã ca monument istoric
cu gradul de importanþã A. Muzeul, însã, nu mai
funcþioneazã din 2004, din cauza degradãrii structurale,
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care ar pune în pericol atât eventualii vizitatori cât ºi
personalul sãu.
Clãdirea este compusã dintr-un subsol parþial, parter
ºi un etaj continuat cu foiºor, pe o structurã alcãtuitã din
zidãrie portantã din cãrãmidã, cu planºee din lemn ºi
ºarpantã înaltã, pe scaune, învelitã cu þiglã solzi.
Parterul este compus dintr-o salã mare, în care accesul se face din douã pãrþi direct din exterior, pe o parte ºi
alta fiind aºezate celelalte încãperi ale acestui nivel ºi
scara interioarã. Asemeni culelor din care vila este inspiratã, intrãrile în casã sunt aparent ascunse ºi bine protejate, cu accese distincte la parter ºi etaj, ceea ce poate
sã asigure o funcþionare distinctã a celor douã niveluri.
Etajul, cu douã mari încãperi centrale ºi cu celelalte
lateral, se deschide pe douã pãrþi cãtre exterior, printr-o
spectaculoasã logie de facturã brâncoveneascã, în care
accede scara exterioarã. Acest spaþiu este deschis cu
coloane care sunt legate cu arcade bogat ornamentate.
Balconul, având componente din lemn, este preluat
ºi pe faþada opusã, spre parc, acolo unde se înalþã
foiºorul ce dominã clãdirea. Este indiscutabil cã în
intenþia arhitectului Cristofi Cerchez a existat dorinþa
unei preluãri în plan a casei boiereºti cu parterul alcãtuit
din spaþii destinate depozitãrii ºi serviciilor, inclusiv
bucãtãria orientatã spre nord, iar în etajul protejat fiind
amplasatã locuinþa cu spaþii de zi - camera de oaspeþi,
sufrageria, camera de cafea ºi spaþiul de noapte – dormitorul legat de camera de toaletã. Ca tampon între
zona de zi ºi cea de noapte, existã micul paraclis plasat
spre rãsãrit, boltit ºi bogat decorat. Peste acest încântãtor spaþiu cu destinaþie liturgicã se înalþã foiºorul, ca
amintire a vechilor clopotniþe medievale. Plafonul
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foiºorului este pictat în fresce cu arabescuri, iar de jur
împrejur existau, iniþial, 40 de clopoþei de cristal care
marcau ineditul edificiului.
Podul, prin intermediul cãruia se face accesul în
foiºor, este format dintr-o ºarpantã înaltã pe scaune ºi
oferã toate condiþiile pentru amenajarea unei mansarde
în care sã poatã fi organizate spaþiile de birou ale
muzeului. Arhitectura austerã a culei este îndulcitã cu
agrementarea faþadelor cu elemente aparþinând perioadei brâncoveneºti, cunoscutã pentru bogãþia ornamentului ºi performanþele pietrãriei, care prelucreazã
într-o desãvârºitã tehnicã în similipiatrã coloane,
balustrade ºi ancadramente pentru ferestre ºi uºi, puse
în contrast cu albul câmpurilor tencuite, cu cãldura lemnului ºi broderia delicatã a fierului. Culoarea puternicã a
învelitorii ceramice vine sã completeze armonia compoziþionalã a arhitecturii monumentului.
Atelierul de restaurare
În prezent, în partea de sud-vest a incintei muzeului
se gãseºte o construcþie - parter recentã, care adãposteºte un mic atelier de restaurare a obiectelor de
patrimoniu ale muzeului. Construcþia cu o suprafaþã de
65,5 mp (54,18 mp utili), are o formã dreptunghiularã în
plan, cu dimensiunile de 4,88 m x 13,43 m, este în
zidãrie de cãrãmidã ºi acoperitã cu ºarpantã în 4 ape.
Proiectul are ca scop, în afara restaurãrii ºi consolidãrii, punerea în valoare a monumentului. Astfel,
toate lucrãrile ce se vor întreprinde în acest sens, în special amenajarea iluminatului exterior ºi a spaþiului verde,
trebuie sã aibã în vedere un aspect foarte important,
anume faptul cã monumentul nu poate trãi fãrã cadrul în
care a fost conceptul iniþial.

LUCRÃRI LA MUZEUL DE ARTÃ POPULARÃ
“PROF. DR. NICOLAE MINOVICI”
Lucrãri de consolidare, rezistenþã
ºi restaurare - arhitecturã
Proiectul de arhitecturã urmãreºte sã readucã monumentul la aspectul sãu iniþial în toate componentele de
plan, arhitecturã ºi decoraþie, marcând parcursul sãu în
timp prin urmãtoarele:
• Fixarea tencuielii originale, cu refacerea lacunelor
cu mortar de var;
• Planºeele din lemn de peste parter ºi peste etaj se
vor consolida ºi se vor trata ignifug ºi antiatacuri biologice, dupã desfacerea plafoanelor existente din rabiþ.
Ulterior se vor reface plafoanele de peste parter ºi peste
etaj cu gips-carton, pentru sporirea rezistenþei la foc ºi
vor fi finisate cu var;
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• Restaurarea ºi remontarea tâmplãriei interioare ºi
exterioare ºi protejarea acesteia contra focului ºi a
atacurilor biologice;
• Refacerea balcoanelor din lemn de stejar - grinzi,
podinã, balustrade, mâna curentã dupã modelul existent, conform detaliilor. Elementele din lemn vor fi protejate contra focului ºi a atacurilor biologice;
• Restaurarea stâlpilor ºi grinzilor din lemn de stejar
din exterior ºi protecþia acestora contra atacurilor biologice ºi a focului;
• Restaurarea scãrilor din piatrã ºi a celor interioare
din lemn; scãrile din lemn vor fi protejate contra focului ºi
a atacurilor biologice;
• Restaurarea streaºinii din lemn de stejar conform
detaliilor originale;
• Realizarea unui sistem de iluminat exterior pentru
punere în valoare a monumentului.
Respectând arhitectura iniþialã cu soluþii de iluminat
originale, se vor recondiþiona ºi reutiliza plafonierele confecþionate din ceramicã popularã, care vor fi reechipate
cu surse fluorescent compacte, cu aspect de bec cu
incandescenþã, cu puteri echivalente la flux luminos.
Candelabrele din fier forjat sau alamã se vor
recondiþiona ºi reutiliza. Va fi evitat iluminatul muzeistic
modern (cu spoturi orientabile pe ºina de curent), în
favoarea pãstrãrii caracterului iniþial al perioadei ºi
specificului vilei. Acest deziderat va fi realizat prin utilizarea unor candelabre în acelaºi stil, mai ample, (cu un
numãr de surse mai mare), cu care se va obþine o iluminare superioarã, necesarã pentru punerea în valoare
a colecþiilor de artã popularã, fãrã a altera aspectul arhitectural original al monumentului.
În sãlile de expunere de la parter, iluminatul muzeistic va fi realizat ºi prin montarea unor spoturi orientabile
pe rama metalicã perimetralã a candelabrelor recondiþionate.
Iluminat decorativ faþade
Logia de la etaj va fi iluminatã cu proiectoare, asigurându-se un iluminat indirect (baie de luminã). La fel se
va proceda în foiºor. Coloanele se vor profila pe fundal
luminos. În interiorul vilei, deasupra ferestrelor ºi uºilor
de acces, se vor monta reflectoare cu LED, care vor
realiza un iluminat filtrat prin trafourile ornamentale.
Pentru acoperiºul foiºorului se vor utiliza proiectoare cu
LED, care vor spãla cele 4 ape ale acestuia.
Lucrãri de componente artistice
• Curãþarea suprafeþelor interioare ºi exterioare cu
picturã, restaurarea acesteia ºi completarea ei;
• Restaurarea sistemului de clopoþei de cristal care
împodobea foiºorul;
• Curãþirea ancadramentelor ºi a coloanelor din piatrã
artificialã;
• Restaurarea stemei de pe faþada cu intrarea;
• Restaurarea grilelor metalice originale ºi înlocuirea
celor noi cu copii dupã modelele existente în documentaþia istoricã;
• Restaurarea profilelor de corniºã.
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Lucrãri de arhitecturã – atelier de restaurare
Pentru a asigura o bunã funcþionare a acestui atelier
este necesarã o reabilitare funcþionalã ºi tehnicã, ceea
ce presupune urmãtoarele lucrãri:
• Climatizarea spaþiilor, pentru o mai bunã conservare a obiectelor de patrimoniu;
• Refacerea finisajelor interioare ºi exterioare. În cele
douã încãperi, în care se vor desfãºura activitãþi de
restaurare a unor obiecte grele din piatrã/similipiatrã, se
va turna o pardosealã de uzurã (epoxidicã) iar pereþii ºi
tavanele vor fi finisate cu vopsea lavabilã pe glet de
ipsos. Grupul sanitar va fi finisat cu gresie, faianþã ºi
vopsitorie lavabilã ºi echipat cu obiecte sanitare. Holul
accesibil publicului va fi finisat cu pardosealã de granit
iar pereþii ºi tavanul cu vopsea lavabilã pe glet de ipsos.
Lucrãri de arhitecturã – muzeu familia Minovici
Se propune restaurarea acestui corp pentru a adãposti un mic muzeu dedicat familiei Minovici. Muzeul,
unde se vor expune panouri/fotografii de epocã, va fi
accesibil publicului.
Pentru destinaþia de muzeu al familiei, iluminatul va fi
realizat cu candelabre recuperate ºi restaurate din
muzee, care nu se mai utilizeazã în locaþia principalã.
Candelabrele vor fi echipate cu surse fluorescent
compacte. Se prevãd prize cu contact de protecþie pentru iluminat ºi curãþenie.
Lucrãri de arhitecturã – amenajãri exterioare
Pentru a permite un circuit tematic în parcul Vilei
Minovici trebuie refãcut, de asemenea, sistemul de alei,
conform fotografiilor de epocã, montat un sistem de iluminat exterior ºi restaurate obiectele de artã din incintã.
În acest sens, au fost propuse urmãtoarele lucrãri:
• Confecþionarea ºi montarea porþii de acces din lemn
(conform fotografii de epocã), tratatã ignifug ºi contra
atacurilor biologice. Poarta care va avea 3 stâlpi cu
secþiune pãtratã va fi acoperitã cu o ºarpantã în 4 ape ºi
cu o învelitoare din ºiþã. Distanþa între primii doi stâlpi va
permite, ocazional, accesul carosabil.
• Restaurarea obiectelor decorative din similipiatrã:
felinare, bãnci din similipiatrã, fântânã decorativã, jardiniere;
• Montarea unei platforme dalate în jurul muzeului ºi
refacerea sistemului de alei, conform fotografiilor de
epocã;
• Realizarea unui acces pentru vizitatori pe latura de
est a incintei, printr-o poartã dupã modelul celei originale.
Iniþiativa Municipiului Bucureºti de a consolida ºi
reabilita monumentul Muzeu Nicolae Minovici urmãreºte
valorificarea patrimoniului istoric al Bucureºtiului prin
conservarea ºi restaurarea acestuia ºi menþinerea stilului arhitectonic tradiþional.
Totodatã, prin readucerea în circuitul turistic a acestui
important obiectiv va spori atractivitatea Capitalei ºi va
creºte competitivitatea regiunii Bucureºti-Ilfov. 
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ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE
Un proiect HENKEL România
Pânã la finele anului 2015 cursurile realizate în cadrul proiectului ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE sunt gratuite ºi se desfãºoarã la nivel naþional în funcþie de
necesitãþile din piaþã.
Grupul þintã este format din persoane angajate în companiile din regiunile de implementare a proiectului.
Pe lângã gratuitatea programului, cursanþilor li s-au oferit numeroase beneficii: instruire
teoreticã gratuitã; program flexibil în funcþie de orarul de lucru din ºantier; subvenþii ºi
premii la absolvire; materiale suport pentru studiu, hranã ºi KIT de lucru (echipament de
protecþie ºi scule de lucru).
Bugetul acestui proiect este de aprox 1 mil. Eur. ºi vizeazã dezvoltarea de programe de
formare complete în domeniul lucrãrilor de finisaje ºi comercial pentru 740 de persoane
angajate.

Academia Profesioniºtilor în Finisaje sau Academia tehnicã HENKEL este un proiect
iniþiat de HENKEL România, Divizia de Adezivi, prin care producãtorul de materiale pentru construcþii s-a implicat în formarea profesionalã a angajaþilor de pe ºantierele de construcþii oferind traininguri gratuite dedicate utilizatorilor finali în vederea îmbunãtãþirii
abilitãþilor de punere în operã a produselor precum ºi informaþii despre ultimele tehnologii.
În anul 2014, HENKEL România a accesat finanþare din FSE prin programul POSDRU
2007-2013 pentru continuarea proiectului ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN
FINISAJE, în parteneriat cu douã fundaþii cu experienþã în derularea de programe de formare profesionalã în sectorul de construcþii: Fundaþia Româno - Germanã din
Timiºoara ºi Fundaþia Româno - Germanã din Sibiu. Astfel a luat naºtere proiectul
Creºterea calificãrii lucrãtorilor de finisãri în construcþii prin participarea la cursuri
de calificare în domeniile lucrãtor finisor pentru construcþii ºi mozaicar-faianþar,
ID Proiect: POSDRU/164/2.3/S/138898.
Obiectivul principal al proiectului ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE este
creºterea nivelului de calificare pentru lucrãtorii din domeniul finisajelor pentru construcþii
ºi pentru persoanele angajate în magazinele care comercializeazã materiale pentru construcþii, prin participarea la cursuri de calificare acreditate de Autoritatea Naþionalã pentru
Calificãri.
Cursurile realizate în cadrul proiectului ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE
vizeazã ocupaþiile de Lucrãtor finisor pentru construcþii, Mozaicar-Faianþar, Montator
sistem opac de termoizolaþie pentru clãdiri (Montator termosistem) ºi Lucrãtor în
comerþ pentru mãrfuri nealimentare.
Pentru desfãºurarea cursurilor s-a aplicat sistemul dual de învãþãmânt profesional prin
îmbinarea organicã dintre teorie ºi practicã, astfel cã programele de formare profesionalã
au fost structurate în trei pãrþi: o parte de pregãtire teoreticã de specialitate, o parte de
instruire practicã de specialitate în atelierul ºcoalar ºi o parte de pregãtire practicã de
specialitate în mediul real de muncã, în unitãþi economice de profil.
Cursanþii care au participat la programele de formare derulate în cadrul ACADEMIEI
PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE au fost încântaþi de profesionalismul experþilor ºi formatorilor care asigurau instruirea ºi de maniera de desfãºurare a cursurilor: „A fost
acoperitã întreaga gamã de lucrãri din sfera finisajelor, placajelor de mozaic ºi plãci
ceramice ºi am lucrat cu cele mai moderne materiale ºi tehnologii din domeniu puse la
dispoziþie de HENKEL România ºi partenerii sãi.“, spune unul dintre cursanþi.

În cadrul proiectului ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE - Creºterea calificãrii lucrãtorilor de finisãri în construcþii prin participarea la cursuri de calificare
în domeniile lucrãtor finisor pentru construcþii ºi mozaicar-faianþar, ID Proiect:
POSDRU/164/2.3/S/138898, au fost realizate peste 30 de programe de formare, majoritatea pentru calificarea de lucrãtor finisor pentru construcþii. Peste 700 de muncitori au
beneficiat de instruire gratuitã ºi numeroase alte avantaje în cele 18 luni de proiect,
iar 90% dintre cursanþi au obþinut certificate de calificare recunoscute de Ministerul
Educaþiei la nivel naþional ºi european.
Prin calificarea muncitorilor s-a urmãrit creºterea productivitãþii muncii individuale ºi
reducerea neconformitãþilor în execuþia lucrãrilor de finisaje prin conlucrarea cu inginerii
din companii; instruirea practicã fiind realizatã fãrã ca angajatul sã fie scos din producþie,
îmbunãtãþind astfel sistemul de management al timpului de lucru din companie.
Dincolo de partea de pregãtire profesionalã a muncitorilor din companii, HENKEL România
a contribuit prin acest program la dezvoltarea de parteneriate regionale în domeniul educaþiei ºi stimularea învãþãmântului profesional ºi tehnic prin iniþierea de parteneriate între
liceele de construcþii ºi agenþii economici locali, fiind astfel un promotor al dezvoltãrii
comunitãþii locale.
Tot pentru consolidarea relaþiilor la nivel regional ºi identificarea mai facilã a beneficiarilor
din proiect, în luna iulie HENKEL România a organizat trei seminarii de diseminare
(Seminariile ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE) la Bucureºti, Piatra Neamþ
ºi Târgu Mureº, prilej cu care au fost dezbãtute teme precum necesitatea formãrii profesionale în sectorul de construcþii, calitatea programelor de formare destinate angajaþilor,
bariere ºi limitãri în ce priveºte organizarea programelor de formare pentru muncitorii din
sectorul de construcþii etc.
La Seminariile ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE au participat reprezentanþi ai companiilor din sectorul de construcþii, companii interesate de calitatea lucrãrilor
de construcþii atât din prisma materialelor utilizate cât mai ales de calitatea forþei de
muncã din sector ºi maniera de realizare a lucrãrilor ºi reprezentanþi ai instituþiilor de
învãþãmânt profesional ºi tehnic publice ºi private.
HENKEL România deruleazã acest program educaþional în completarea acþiunilor de
promovare a inovaþiei, tehnologiei, educaþiei ºi consultanþei, piloni care vor contribui în
timp la alinierea României la standarde europene în materie de formare profesionalã
continuã a adulþilor.
Astfel, programul ACADEMIA PROFESIONIªTILOR ÎN FINISAJE va continua sã se
dezvolte la nivel naþional ca un centru de excelenþã în pregãtirea profesionalã pentru
meseriaºii din domeniul finisajelor pentru construcþii ºi nu numai. 

PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Ion TECUCI
S-a nãscut la 8 octombrie 1938 în comuna ªuºani,
judeþul Vâlcea.
Dupã terminarea Liceului Mihail Eminescu din Bucureºti,
a urmat Facultatea de Hidrotehnicã - Institutul de Construcþii Bucureºti, pe care a absolvit-o în anul 1961.
Activitatea de proiectare a început-o la Institutul pentru
Planuri de Amenjare ºi Construcþii Hidrotehnice cu 1/2
normã, cealaltã jumãtate de normã având-o în învãþãmânt,
ca preparator la Catedra de Hidraulicã ºi Construcþii
Hidrotehnice din Institutul de Construcþii Bucureºti.
În anul 1968 a trecut, cu normã întreagã, la IPACH,
ajungând de la inginer proiectant la ºef de proiect la barajele Stânca Costeºti, Bucecea, Sãcele, Surduc, Gura
Râului. Ca ºef proiectant de complex, a elaborat proiectele
barajului Goleºti de pe râul Argeº (amplasarea sub centrala
hidroelectricã a unei staþii de pompare cu un debit instalat
de 15 m3/s ºi un descãrcãtor cu capacitate de evacuare
proiectatã de 5.600 m3/s, capabil sã menþinã, în timpul
viiturilor, un nivel al apei în lac apropiat de nivelurile în
regim natural - permiþând diminuarea efectului de aluvionare al lacului de acumulare -, unicat în þarã); de asemenea, pentru barajul Frumoasa, din judeþul Harghita (baraj
din umpluturã de pãmânt, de mare înãlþime, cu evacuator
tip pâlnie); barajul Gura Râului, amenajarea Stânca
Costeºti, canalul magistral Siret - Bãrãgan etc.
Între anii 1979 - 1993, ca inginer principal gr. I, a devenit
ºef proiectare baraje la Institutul de Cercetãri ºi Proiectare
pentru Gospodãrirea Apelor, dupã care a fost numit director
tehnic.
Ca preºedinte al Comisiei tehnico-economice de
avizare a proiectelor, a coordonat activitatea de proiectare
a numeroase baraje.
Între anii 1982 - 1984, a fost adviser ºi inginer consultant pentru baraje de deviaþie ºi prize de apã la firma
WESCO-MAHAB a Ministerului de Energie al Iranului.

În anul 1987, a devenit doctor inginer (demonstrând în
teza sa cã se pot calcula canalele cu macrorugozitate artificialã, dar ºi râurile naturale cu macrorugozitate, cu formule
similare celei Chezey, unde rolul razei hidraulice este
îndeplinit de raportul dintre adâncimea apei deasupra
macrorugozitãþii la puterea 1/2; de asemenea, cã se poate
defini un coeficient de macrorugozitate similar celui de
rugozitate Manning, stabilit în funcþie de densitatea de
rugozitate pe care o ºi expliciteazã).
În anul 1985, proiectând Canalul magistral Siret - Bãrãgan,
iniþiazã primul studiu de impact al lucrãrilor hidrotehnice
asupra mediului înconjurãtor.
Dupã anul 1990, s-a dedicat abordãrii ansamblului problemelor gestionãrii resurselor de apã ale României,
devenind coordonatului primei Strategii naþionale de
gospodãrire a apelor.
Activitatea de cercetare. În anul 1999, pãrãsind activitatea de proiectare, s-a încadrat la Institutul Naþional de
Meteorologie, Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor, studiind
ºi cercetând în domeniul managementului resurselor de
apã ºi al riscului la evenimente extreme - inundaþii ºi
secete. Obþinând gradele de cercetãtor ºtiinþific III, II, I, a
fost numit ºeful secþiei „Scheme de amenajare“, conducãtorul grupului de lucru ºi coordonatorul elaborãrii Strategiei
naþionale de management al riscului la inundaþii, aprobatã,
în anul 2005, prin Hotãrârea de Guvern nr. 1864.
În prezent, este coordonatorul elaborãrii planurilor de
amenajare ale bazinelor hidrografice de pe teritoriul
României, care vor marca evoluþia managementului
resurselor de apã ale þãrii pe urmãtorii 20 - 25 de ani.
Activitatea didacticã. A lucrat ca preparator ºi asistent,
încã din primii ani dupã absolvire, a continuat, ulterior, legãtura cu învãþãmântul, ca ºef de lucrãri ºi profesor asociat la

Barajul Gura Râului, pe râul Cibin

Barajul Stânca Costeºti, pe râul Prut
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Barajul Goleºti, pe râul Argeº

Canalul Siret - Bãrãgan

Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, predând
cursurile: Hidraulicã, Hidrologie, Amenajarea cursurilor de
apã la Facultatea de Hidrotehnicã; profesor asociat la Universitatea Bucureºti, predând cursul Gestionarea durabilã a
resurselor de apã ºi la Universitatea Politehnica, cursul de
Economia mediului.
Dr. ing. Ion Tecuci a publicat (autor sau coautor) peste
70 de lucrãri în diferite reviste din þarã ºi strãinãtate.
Lucrãrile sale, în domeniul barajelor, au fost prezentate la
congresele internaþionale ale Comisiei Internaþionale a
Marilor Baraje: Viena (1991); Durban (1994); Florenþa
(1997), Beijing (2000), Montreal (2003), Barcelona (2006).
Amintim cã dr. ing. Ion Tecuci este membru al Comitetului Naþional al Marilor Baraje, preºedinte al Grupului de
gospodãrire a apelor din Asociaþia Românã de ªtiinþe

Hidrologice, membru al Centrului National de Reconstrucþie
a Râurilor, membru în Colegiul de redacþie al revistei
Hidrotehnica.
Este expert MLPTL ºi expert MMGA pentru siguranþa în
exploatare a barajelor.
Dr. ing. Ion Tecuci a îmbinat activitatea practicã ºi de
concepþie inginereascã în domeniul managementului
resurselor de apã cu cea de studii ºi cercetãri.
Activitatea valoroasã a unui om extrem de muncitor,
tenace, cu voinþã, sincer, cu dragoste de semeni, de bine ºi
de adevãr, îl situeazã în rândul personalitãþilor de seamã
ale ºtiinþei ºi tehnicii hidrotehnicii româneºti.
Din vol. Personalitãþi româneºti în construcþii –
autor Hristache Popescu (în colaborare cu Adrian Popovici)

Un brand românesc de referinþã
Adrian PUICÃ - director vânzãri, GLULAM SA
GLULAM ºi-a început activitatea în anul 2004, deschizând în România o niºã de piaþã prin producþia de
lemn lamelat încleiat – glulam ºi cea de panouri termoizolante tip sandwich cu feþe nemetalice.
Renumele ºi încrederea beneficiarilor le-a câºtigat în timp prin profesionalism ºi respectarea unor
principii corecte de business.
Antreprenori generali, firme de construcþii, arhitecþi, proiectanþi ºi clienþi finali recunosc compania ca pe
cel mai important producãtor ºi executant autohton de structuri din lemn.
GLULAM reprezintã un brand ºi un concept unitar care înglobeazã servicii de consultanþã, proiectare,
fabricaþie, distribuþie ºi montaj.

LEMN LAMELAT ÎNCLEIAT – GLULAM
Glulam (glued laminated timber) este un produs inovativ
conceput pentru a ameliora calitãþile ºi a creºte valoarea
unuia tradiþional, foarte probabil primul utilizat în construcþii,
anume lemnul.
Versatilitatea lui îl recomandã pentru producþia elementelor structurale utilizate la execuþia piscinelor ºi
bazinelor de înot, halelor industriale ºi agrozootehnice,
sãlilor de sport, centrelor comerciale, bisericilor, locuinþelor,
podurilor pietonale ºi auto, monumentelor sau elementelor
de design interior ºi exterior.
Procesul tehnologic de producþie începe încã de la
furnizorii de lemn, prin sortarea cherestelei de molid astfel
încât sã fie asiguratã o anumitã densitate, o dispunere a
inelelor de creºtere în secþiunea lamelelor, sã fie înlãturate
unele defecte ºi acceptate doar nodurile sãnãtoase.
Lamelele precis calibrate sunt uscate în regim industrial
într-un mediu controlat de calculator pânã când umiditatea
acestora scade la 12 %.
Ulterior acestea intrã în fluxul de fabricaþie, sunt frezate
la capete ºi îmbinate în dinþi cu adeziv poliuretanic,
rezultând astfel elemente lungi care, dupã rindeluirea
feþelor, sunt presate în pachete pentru a obþine grinzi, fiind
încleiate cu adeziv bicomponent melamino-ureo-formaldehidic în mediu climatizat (temperaturã ºi umiditate controlate), cu respectarea anumitor timpi de întãrire a adezivului.
Elementelor structurale încleiate ºi uscate le sunt
rindeluite cele patru feþe ºi teºite muchiile longitudinale,
urmând a fi livrate netratate sau cu tratament de suprafaþã
aplicat, pentru interior sau exterior.

Conform solicitãrii beneficiarilor sau cerinþelor proiectului, grinzile pot fi chertate, debitate la capete dupã desenul
de producþie sau frezate decorativ.
Lemnul lamelat încleiat dimensionat structural corect
asigurã o rezistenþã la incendiu de 60 min, neignifugat.
Pentru clãdiri la care se impun cerinþe speciale, rezistenþa la incendiu a elementelor structurale poate fi crescutã
prin calcul dimensional ºi / sau prin tratarea suprafeþei elementelor cu soluþii de ignifugare.
Adezivii utilizaþi asigurã încleierea elementelor pentru
exploatare în condiþii de exterior ºi sunt certificaþi de institute europene de prestigiu.
Printr-un proces de fabricaþie mai puþin costisitor decât
pentru alte materiale de construcþii, se produc astfel relativ
uºor diferite sisteme din grinzi drepte sau cu contrasãgeatã, cu simplã sau dublã pantã, bumerang, cadre,
elemente curbe cu razã ºi secþiune constantã sau variabilã.
Dimensionarea acestora se face în funcþie de eforturile
rezultate din calcule de rezistenþã, secþiunea transversalã
putându-se adapta dupã necesitãþi, prin corelarea înãlþimii
grinzii cu solicitarea la care aceasta este supusã.
Produsele sunt certificate de ICECON – România
conform SR EN 14080:2013, în clasele de rezistenþã
GL 20h, GL 24h ºi GL28h.

Lemnul lamelat încleiat are greutate proprie redusã, are o capacitate portantã mare, se poate modela pentru a
obþine forma doritã, se poate ajusta dimensional, rezistã bine la acþiunea agenþilor externi, se comportã excelent
la miºcãri seismice, are o bunã rezistenþã la foc, este estetic ºi susþine creativitatea arhitecturalã, asigurã confortul
termic al clãdirilor, este natural ºi ecologic, se finiseazã cu uºurinþã ºi se asambleazã într-un timp redus.
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PANOURI TERMOIZOLANTE CU FEÞE NEMETALICE – GLUPAN
Gama Glupan de panouri termoizolante a producãtorului completeazã încã o reþetã de succes în combinaþie cu
elementele structurale din glulam, pentru obþinerea unor
construcþii uºoare cu deschideri mari fãrã stâlpi intermediari, iar pe zona rezidenþialã pentru confecþionarea unor
pereþi exteriori uºori pe structurã de lemn ºi izolarea termicã a acoperiºurilor ºi mansardelor.
Panourile combinã calitãþile spumei poliuretanice PUR
de înaltã densitate cu cele ale plãcilor de OSB3 ºi Vidiwall
(ghips armat cu fibre celulozice), prefabricatul rezultat fiind
un sandwich cu grosimea de 75, 105 sau 125 mm.

Acestea se comportã ca elemente autoportante pentru execuþia învelitorilor ºi neportante pentru confecþionarea pereþilor
exteriori, înlocuind din punct de vedere al izolãrii termice pereþi
de zidãrie cu grosimea cuprinsã între 350 – 600 mm.
Panoul se confecþioneazã prin injectarea în matriþe individuale a spumei poliuretanice între plãcile de faþã, cu o
presiune care îi asigurã acesteia o densitate în stare solidã
de peste 42 kg/m3, obþinându-se astfel o structurã tip fagure
cu alveole închise de dimensiuni microscopice, fãrã capilaritate ºi idealã pentru izolarea termicã.
Stratul de spumã poliuretanicã este frezat pe contur în
planul median al panoului, pregãtindu-se în acest fel prefabricatul pentru îmbinarea la montaj.

Livrarea se face împreunã cu kit-ul de montaj, constând
în lamele din lemn care fac legãtura între panouri,
holzºuruburi pentru fixarea pe structurã, plachete depresiune ºi adeziv poliuretanic lichid pentru etanºarea rosturilor.
Utilizarea panourilor Glupan la termoizolarea clãdirilor
poate aduce o economie a energiei necesare încãlzirii
ambientale de 40 – 50 % comparativ cu sistemul de construcþie tradiþional.
Structurile confecþionate din elemente de glulam ºi termoizolate cu panouri din gama Glupan îmbinã rezistenþa ºi
calitãþile estetice ale materialelor, rezultând astfel construcþii calde, organice, cu un grad sporit de confort.
Numeroasele proiecte materializate în decursul timpului
atestã experienþa ºi profesionalismul departamentelor de
proiectare, producþie ºi montaj ale companiei.
Între acestea se numarã câteva de referinþã:
• Bazinul de înot ºi polo Steaua - Bucureºti
• Acoperiºul Iulius Mall - Cluj
• Bazinul olimpic de înot - Braºov
• Amenajarea interioarã a salinei - Turda
• Parcul de agrement Divertiland - Chiajna
• Hala de depozitare a îngrãºãmintelor chimice - Giurgiu
• Manejul ºi Sala de festivitãþi Panicel – Râºnov
• Acoperiºul Primãriei sectorului 1 – Bucureºti
• Manejul – Bârdeºti
• ªarpanta Sãlii de conferinþe UNEJ – Bucureºti
• Bazinul de înot Crizantema – Târgoviºte

Panourile termoizolante Glupan au greutate proprie redusã, izoleazã termic excelent ºi îºi menþin eficienþa termoizolaþiei practic nemodificatã în timp, au calitãþi de izolare acusticã, nu creeaza punþi termice, nu formeazã condens, nu absorb umiditate, se comportã bine la incendiu, nu afecteazã sãnãtatea, se pot debita ºi ajusta cu
uºurinþã la montaj, se asambleazã într-un timp redus ºi sunt compatibile cu finisajele clasice de interior ºi exterior.
continuare în pagina 72 

PREZENTAREA TEHNICÃ A PROIECTULUI:
BAZIN DE ÎNOT CRIZANTEMA
Bogdan GHIOC – ºef departament proiectare, GLULAM SA
Proiectul se referã la structura de rezistenþã din lemn
lamelat încleiat executatã pentru acoperirea bazinului
de înot semiolimpic din cadrul Complexului turistic de
nataþieTârgoviºte.

Caracteristicile amplasamentului sunt urmãtoarele:
• viteza de referinþã a vântului vref = 31 m/s
• încãrcarea din zãpadã pe sol S0,k = 2,00 kN/m2
• acceleraþia de proiectare a terenului ag = 0,30g m/s2
• perioada de colþ Tc = 1,0 s
• clasa de importanþã III.
Construcþia are formã dreptunghiularã în plan, este
alcãtuitã dintr-o singurã deschidere de 43,70 m între axele
stâlpilor de beton ºi cincisprezece travee din care zece de
câte 3,60 m ºi cinci de câte 6.10 m.
Structura din lemn lamelat încleiat reazemã la cota
+9,00 pe capetele superioare ale stâlpilor din beton armat
care fac parte din structura în cadre adiacentã bazinului.
Sistemul structural al acoperiºului este alcãtuit din arce
plane triplu articulate din glulam, dispuse pe direcþie transversalã. Pe direcþie longitudinalã, între arce sunt prevãzute
pane de acoperiº simplu rezemate care constituie suportul
pentru panourile termoizolante de acoperiº tip Glupan SP
105 OSB-Ghips.
Pentru preluarea forþelor orizontale s-a prevãzut un sistem de contravântuiri metalice care intersecteazã arcele în
dreptul panelor de compresiune.
În zona cea mai înaltã a arcelor, pe toatã lungimea
acoperiºului, cu excepþia primelor douã ºi ultimelor douã
travee, se aflã un luminator cu structura alcatuitã din arce ºi
pane de lemn lamelat încleiat.
Pentru închiderea frontoanelor s-a prevãzut un sistem
de stâlpi ºi rigle din glulam pe care s-au montat panouri termoizolante Glupan SP 105 OSB-Ghips.

Elementele din lemn lamelat încleiat au urmãtoarele secþiuni:
• Arce 185 x 1.100 mm pentru traveele de 6,10 m
• Arce 140 x 1.100 mm pentru traveele de 3,60 m
• Pane de acoperiº 90 x 320 mm pentru traveele de 6,10 m
• Pane deacoperiº 90 x 200 mm pentru traveele de 3,60 m
• Pane de compresiune 160 x 280, 140 x 280, 115 x 280,
90 x 280 mm, în funcþie de poziþia acestora pe arce
• Stâlpi de fronton 160 x 560, 140 x 440, 115 x 240 mm
în funcþie de poziþia lor faþã de capetele arcelor
• Rigle de fronton 90 x 240 mm
• Grinzi luminator 90 x 600, 90 x 160 mm
• Arce luminator 90 x 200 mm
• Pane luminator 65 x 120 mm

Prinderile arcelor, ale stâlpilor de fronton ºi ale panelor
de compresiune se realizeazã prin intermediul conexiunilor
metalice confecþionate din table sudate ºi galvanizate termic.
Prinderea panelor pe arce s-a realizat prin intermediul
unor conexiuni tipizate din tablã ambutisatã, galvanizate.
Materialele au urmãtoarele caracteristici:
• lemn lamelat încleiat GL28c, GL24h
• oþel OL 37, OL52
• tije filetate grupa 8.8
Montajul structurii s-a desfãºurat pe durata a opt sãptãmâni,
ultimele douã fiind rezervate frontoanelor ºi luminatorului.

Un aspect interesant îl constituie faptul cã pentru montarea primelor douã cadre s-au creat de la sol douã subansamble cu panele de compresiune, contravântuirile ºi
panele de acoperiº gata montate. Dupã ridicarea ºi cuplarea
acestora, s-a obþinut o travee contravântuitã care a constituit reperul pentru montarea urmãtoarelor cadre.

UN PROIECT SPECIAL MARCA GLULAM !
72

 Revista Construcþiilor  octombrie 2015

Toamnã bogatã
în evenimente consacrate construcþiilor
A II-a Conferinþã Naþionalã “INGINERIA CLÃDIRILOR”
Bucureºti, 16 octombrie 2015
Asociaþia Inginerilor Constructori din România ºi Facultatea de Construcþii civile,
industriale ºi agricole – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti vã invitã la cea
de-a II-a Conferinþã Naþionalã “INGINERIA CLÃDIRILOR”, care va avea loc în Bucureºti
în data de 16 octombrie 2015.
Tematica:
• Impactul Eurocodurilor structurale în ingineria clãdirilor
• Concept ºi conformare structuralã
• Reabilitarea ºi restaurarea clãdirilor
• Protecþia seismicã a structurilor
• Modelarea matematicã în ingineria clãdirilor

• Materiale ºi tehnologii actuale pentru realizarea clãdirilor
• Exigenþe tehnico-functionale în concepþia ºi proiectarea
clãdirilor
• Dezvoltare urbanã ºi proiecte cu fonduri europene
• Management, consultanþã ºi urmãrirea investiþiei
• Sisteme de fundare specifice zonelor urbane

Puteþi obþine detalii la adresa: cic@utcb.ro

CONTRACTOR Engineering and Construction Contracting Conference
Bucureºti, 26 ºi 27 octombrie 2015
CONTRACTOR Engineering and Construction Contracting Conference
reuneºte pe 26 ºi 27 octombrie 2015, la Radisson Hotel Bucureºti, peste
250 de participanþi, conferinþa internaþionalã fiind dedicatã constructorilor,
proiectanþilor, arhitecþilor, investitorilor ºi dezvoltatorilor de pe piaþa imobiliarã, investitorilor din sectorul public ºi cel privat.
Conferinþa are patru secþiuni tematice în cadrul cãrora sunt prezentate proiecte de investiþii în construcþii în
domeniile: Sãnãtate, Educaþie ºi Culturã, Rezidenþial ºi Comercial, Sector public urban.
CONTRACTOR este un eveniment creat de ABplus Events ºi face parte din seria expoconferinþelor
internaþionale pentru arhitecþi ºi contractori, alãturi de INGLASS, LAUD, GIS ºi RIFF.
Puteþi obþine informaþii despre CONTRACTOR pe site-ul evenimentului, www.contractor.com.ro, sau
www.facebook.com/expoconferinta.contractor

CONSTRUIEªTE CU STEEL – A 14-a Conferinþã Naþionalã de Construcþii Metalice
Cluj-Napoca, 19 ºi 20 noiembrie 2015
România încotro? Ar putea fi întrebarea retoricã, pentru care specialiºtii
domeniului construcþiilor metalice din România se întrunesc din doi în doi
ani pentru a cãuta rãspunsuri, a identifica noi direcþii, a împãrtãºi experienþele de proiectare ºi de cercetare acumulate de-a lungul anilor.
Conferinþa Naþionalã de Construcþii Metalice din România – care a debutat în anul 1973 la Facultatea de Construcþii din Timiºoara, la iniþiativa academicianului Dan Mateescu – a “crescut”
la Timiºoara ºi devine mai maturã cu fiecare ediþie.
Sub egida „Construieºte cu Steel” în 19 - 20 noiembrie 2015 va avea loc cea de-a XIV-a Conferinþã Naþionalã de
Construcþii Metalice la Cluj, gazdã fiind Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca, Facultatea de Construcþii, prin Departamentul „Structuri”, în colaborare cu Asociaþia Producãtorilor de Construcþii Metalice din România (A.P.C.M.R.).
Tematica
• Fabricaþie ºi execuþie
• Standarde ºi coduri
• Structuri din bare cu pereþi subþiri
• Structuri din elemente cu secþiune mixtã oþel-beton
• Structuri în zone seismice
• Rezistenþa la foc
• Îmbinãri structurale

• Sustenabilitatea structurilor metalice
• Robusteþea structurilor metalice
• Consolidãri structurale
• Structuri inovative
• Oþelul în arhitecturã
• Studii de caz
• Domenii conexe construcþiilor metalice

Mai multe detalii la: UTCN, Facultatea de Construcþii, E-mail: secretariat@cm14.ro, www.cm14.ro

Corelarea parametrilor caracteristici ai terenului de fundare
cu rezultatele procesãrii înregistrãrilor seismice
în cazul clãdirilor instrumentate seismic
Cornelia-Florentina DOBRESCU, Maria ªTEFÃNICÃ, Elena Andreea CÃLÃRAªU INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureºti
Miºcãrile seismice ºi efectele acestora asupra construcþiilor, pe amplasamente situate în zone cu
potenþial de risc seismic, sunt considerate fenomene complexe ca: mecanism de sursã, recurenþã, propagare de unde seismice între sursã ºi amplasament, comportare neliniarã a structurilor ºi a terenului de
fundare. Pentru elucidarea comportãrii acestora este necesarã procesarea înregistrãrilor seismice în cazul
clãdirilor instrumentate seismic ºi corelarea parametrilor geotehnici ai terenului ºi parametrilor structurilor cu rezultatele înregistrãrilor din timpul cutremurelor vrâncene puternice.
Lucrarea de faþã cuprinde studii de caz privind exemplificarea practicã bazatã pe determinarea în regim
dinamic a parametrilor caracteristici ai terenului de fundare pe amplasamente din municipiul Galaþi, în
cazul clãdirilor instrumentate seismic ºi corelarea cu înregistrãrile seismice.
Rezultatele unor cercetãri au permis formularea unui set de concluzii privind corelaþiile între stratificaþia terenului pe amplasament, parametrii geotehnici, caracteristicile miºcãrii seismice ºi comportarea
clãdirilor echipate cu accelerografe; astfel, lucrarea cuprinde studii de caz privind exemplificarea pe
amplasamentul din municipiul Galaþi, bloc I.1, cartier Þiglina.
Miºcãrile seismice ºi efectele
acestora asupra construcþiilor, pe
amplasamente situate în zone cu
potenþial de risc seismic, sunt considerate fenomene complexe ca:
mecanism de sursã, recurenþã,
propagare de unde între sursã ºi
amplasament, comportare neliniarã
a structurilor ºi a terenului de fundare. În vederea elucidãrii comportãrii acestora este necesarã
procesarea înregistrãrilor seismice
din timpul cutremurelor puternice, în
cazul clãdirilor instrumentate seismic.
Undele seismice transmise de la
focar prin teren ajung la zona de
contact dintre teren ºi fundaþiile construcþiilor, antrenând în miºcare
terenul ºi fundaþia, iar acestea, la
rândul lor, transmit construcþiilor
vibraþiile produse. În acest mod,
clãdirile sunt supuse unui regim de
oscilaþii, din cauza cãrora apar
forþele de inerþie ce reprezintã încãrcãrile seismice asupra structurii care
dimensioneazã construcþia. Pe lângã
celelalte acþiuni, în mod simplificat,
se poate considera un lanþ format
din trei componente: focar - drum de
propagare a undelor - condiþii locale
de teren.
74

COMPORTAREA TERENULUI
LA ACÞIUNI SEISMICE
Miºcãrile seismice care acþioneazã la suprafaþa terenului în zona
de influenþã (zona activã) a construcþiilor au un caracter oscilant ºi
antreneazã construcþia într-o miºcare seismicã, generatoare de
miºcãri violente, caracterizate prin
valorile unor parametri ca: deplasarea, viteza ºi mai ales acceleraþia,
care reprezintã funcþii în raport cu
timpul. Miºcarea terenului în timpul
unui seism ºi distrugerile asociate
acestuia sunt puternic influenþate de
condiþiile locale de amplasament.
În cazul acþiunilor seismice,
importanþa pãmânturilor din jurul
fundaþiilor construcþiilor este foarte
mare deoarece prin ele se transmit
încãrcãrile dinamice cu ponderea
cea mai mare, care, de obicei,
dimensioneazã construcþia.
Comportarea terenurilor sub
încãrcãri dinamice poate prezenta
aspecte foarte diferite faþã de comportarea la încãrcarea staticã. Unele
terenuri, sub încãrcãri ciclice, îºi
sporesc rezistenþa prin compactare
(de exemplu nisipurile afânate),
altele îºi pot pierde rezistenþa (nisipurile saturate sau argilele sensibile).
Comportarea dinamicã a terenurilor
depinde de mãrimea deformaþiilor
cauzate, de durata ºi frecvenþa
procesului.

Studii referitoare la comportarea
construcþiilor în timpul miºcãrilor
seismice, în funcþie de natura terenului de fundare, urmãresc:
• influenþa proprietãþilor fizicomecanice ale terenului asupra intensitãþii locale a miºcãrii terenului;
• care sunt terenurile supuse în
permanenþã unor transformãri fizice
în timpul propagãrii undelor seismice
ºi cum afecteazã aceste transformãri
structurile care sunt fundate pe ele;
• ce influenþã au caracteristicile
terenului (parametri geotehnici)
asupra comportãrii structurilor care
interacþioneazã cu terenul în timpul
miºcãrii seismice.
Determinarea caracteristicilor miºcãrii terenului, în funcþie de condiþiile
locale de amplasament, este o
sarcinã dificilã, din cauza diversitãþii
structurii geologice.
Analiza, din punct de vedere
ingineresc, a rãspunsului terenului
într-un amplasament în timpul unui
seism, trebuie sã aibã în vedere
urmãtoarele aspecte:
• modificarea semnalului seismic
din cauza factorilor geometrici
(topografie, structurã geologicã) ºi a
factorilor mecanici (variaþia proprietãþilor terenului); modificãri ale
conþinutului de frecvenþe ºi amplificarea/dezamplificarea parametrilor
miºcãrii etc.;
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• modificarea proprietãþilor terenului (presiune interstiþialã ºi densitate sporitã, lichefiere, tasãri etc.);
• probabilitatea „macro” miºcãrilor
terenului (alunecãri de teren, cedãri
ale terenului, cãderi de roci etc.);
• variabilitatea rãspunsului de la
un amplasament la altul, datã de:
- caracteristicile terenului în
amplasament;
- topografia amplasamentului ºi
geometria straturilor de teren;
- poziþia amplasamentului în raport
cu ruperea la sursã.
Primele douã cauze sunt preponderente în majoritatea situaþiilor, a
treia fiind semnificativã în zona epicentralã. Existã, bineînþeles, ºi multe
situaþii în care topografia ºi dispunerea straturilor sunt asemãnãtoare ºi atunci proprietãþile terenului
joacã un rol predominant.
COMPORTAREA CONSTRUCÞIILOR
LA ACÞIUNI SEISMICE
În analiza comportãrii unor construcþii la solicitãrile rezultate din
acþiunea seismicã, s-a pornit de la
ideea cã, în mod obiectiv, cutremurul
fiind el însuºi un fenomen natural a
cãrui manifestare este greu previzibilã în timp, comportarea construcþiei va fi determinatã de mai
mulþi factori:
• capacitatea de rezistenþã antiseismicã;
• perioada de realizare a construcþiei;
• clasa ºi importanþa construcþiei
(destinaþie, regim de înãlþime, structura de rezistenþã);
• rãspunsul dinamic al construcþiei,
care depinde de intensitatea acþiunii
seismice ºi de compoziþia spectralã
a miºcãrii seismice;
• caracteristici intrinseci ale construcþiei: inerþie, rigiditate, capacitate
de amortizare, ductilitate;
• interacþiunea dinamicã dintre
teren ºi structurã;
• condiþiile locale de amplasament
(condiþii geologice, morfologice,
geotehnice, hidrogeologice etc.).
În timpul miºcãrii seismice, clãdirile pot suferi numeroase tipuri de
avarie care pot fi clasificate în avarii
structurale ºi nestructurale. Avariile
structurale se localizeazã la sistemul
portant de la care preia încãrcãrile
verticale ºi orizontale, iar avariile
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nestructurale nu afecteazã integritatea structurii de rezistenþã; în
schimb, sunt afectate elementele de
compartimentare, elementele decorative, instalaþii etc. Avariile care apar
la clãdiri depind de tipul de structurã,
de vârsta ºi starea de uzurã a clãdirii,
de tipul terenului pe care este amplasatã, de tipul miºcãrii seismice etc.
În legãturã cu influenþa terenului
de fundare, avarierile la construcþii
pot fi clasificate în douã mari categorii:
• degradãri provocate de tasarea,
înclinarea sau rãsturnarea construcþiei, ca urmare directã a deformãrii sau ruperii prin suprasolicitare
a terenului de fundaþie; aceste
degradãri sunt însoþite de fisurãri ºi
alte avarii în structurã, care însã nu
formeazã cauza principalã a distrugerii;
• degradãri a cãror manifestare
principalã constã în fisurarea celei
mai mari pãrþi a construcþiei sau în
dislocarea, în plan orizontal, la
nivelul terenului cu avarii grave
numai în aceastã zonã.
Pentru asigurarea siguranþei construcþiilor la acþiuni seismice trebuie
luate în considerare urmãtoarele
aspecte:
• evitarea pãmânturilor susceptibile la lichefiere, amplasamente cu
terenuri pentru care factorul de siguranþã la lichefiere este redus;
• îmbunãtãþirea caracteristicilor
terenului prin compactare sau
înlocuirea terenului de fundare.
În studiul interacþiunii teren-structurã sau mai exact teren-fundaþiestructurã, trebuie avute în vedere trei
fenomene:
• influenþa tipului de pãmânt
asupra proprietãþilor de amortizare
ale structurilor, respectiv asupra
miºcãrilor ºi forþelor induse în structurã în timpul unui cutremur;
• influenþa prezenþei construcþiei
asupra formei accelerogramei în
teren, în imediata ei vecinãtate;
• influenþa construcþiilor asupra
deformaþiilor permanente ale terenului de fundare. Valoarea perioadei de
colþ Tc reprezintã un indicator asupra
conþinutului în frecvenþe a miºcãrii
terenului.
Din analiza comportãrii la cutremur a diferitelor tipuri de construcþii,

precum ºi a materialelor ºi elementelor de construcþii, s-au
desprins principalele cauze ale
avarierilor intervenite care stau la
baza normativelor de proiectare antiseismicã elaborate dupã cutremurul
din 4 martie 1977.
STUDIU DE CAZ
PE AMPLASAMENTUL CLÃDIRII
INSTRUMENTATE SEISMIC
DIN MUNICIPIUL GALAÞI
Pentru studiul de caz s-a ales un
amplasament din municipiul Galaþi,
unde clãdirea este instrumentatã
seismic (Str. Brãilei, Bloc I.1, cartier
Þiglina). În aceastã locaþie au fost
prelucrate, în funcþie de înregistrãri,
urmãtoarele:
• spectre de amplitudine (spectre
Fourier), adicã reprezentarea graficã
a relaþiilor amplitudini - frecvenþe
corespunzãtoare înregistrãrilor seismice;
• spectre de rãspuns, adicã valorile maxime ale rãspunsului exprimat
prin deplasãri relative, viteze relative, acceleraþii absolute.
Caracterizarea geotehnicã
a amplasamentului
În vederea determinãrii stratificaþiei terenului ºi a parametrilor geotehnici
ai pãmântului în amplasamentul
blocului, s-a executat un foraj geotehnic circular pânã la adâncimea de
cca. 30,0 m, adâncime generatã de
aspectul depozitelor superficiale ºi de
prezenþa apei subterane.
Stratificaþia de ansamblu a terenului este reprezentatã printr-un orizont coeziv urmat, în adâncime, de
un complex preponderent necoeziv.
Succesiunea litologicã, cu evidenþierea de straturi din amplasamentul
blocului ºi valorile parametrilor geotehnici ai terenului se prezintã astfel:
• 0 ± 0,00 ÷ 0,50 m - umpluturã
de pãmânt ºi resturi din construcþii:
moloz ºi resturi de cãrãmizi;
• 0,50 m ÷ 16,0 m - loess galben
uscat, consistenþã tare, puþin compresibil în stare naturalã, sensibil la
umezire;
• 16,0 m ÷ 20,0 m - loess galbencafeniu, plastic consistent de compresibilitate mijlocie, sensibil la
umezire;
• 20,0 m ÷ 30,0 m - nisip slab prãfos ºi de la 26,20 m nisip fin mijlociu
cafeniu-gãlbui, îndesat.

continuare în pagina 76 
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Elemente structurale ale clãdirii
Blocul de locuinþe din cartierul
Þiglina I.1, strada Brãilei, instrumentat seismic cu accelerografe SMA-1
la nivelul inferior (subsol) ºi superior,
are un regim de înãlþime S+P+10E
(155 apartamente), cu structurã de
rezistenþã de tip fagure executat prin
glisare.
Clãdirea este fundatã pe radier
general din beton armat, pe un
pachet de loess galben-cafeniu plastic
consistent, sensibil la umezire, care
a fost consolidat prin intermediul
piloþilor bãtuþi din pãmânt cu lungime
l = 9,0 m ºi diametrul d = 1,05 m.
Evaluarea instrumentalã a clãdirii
la cutremurele vrâncene
Principalii parametri ai cutremurelor în timpul cãrora s-au obþinut
înregistrãri la blocul I.1 au rezultat
dupã un cutremur local la data de
11.09.1980 ºi dupã cele vrâncene
din 04.03.1977, 30.08.1986, 30 ºi
31.05 din 1990 ºi în 28.04.1999
(Tabelul 1).
Prelucrarea ºi interpretarea
rezultatelor
Prelucrãrile datelor înregistrate la
nivelul inferior - la bazã - ºi nivelul
superior - la ultimul etaj - au permis
deducerea spectrelor de rãspuns
(fig. 1), a spectrelor de amplitudine
Fourier (fig. 2), cât ºi funcþiile de
transfer (fig. 3). Analiza rãspunsului
înregistrat evidenþiazã diferenþe între
proprietãþile dinamice structurale
manifestate în timpul miºcãrilor seismice severe ºi anume cel din
30.08.1986 cu MG-R = 7,0 ºi
30.05.1990 cu MG-R = 6,7 ºi cele
manifestate în timpul cutremurelor
moderate, cum a fost cel de suprafaþã din 11.09.1980 cu MG-R = 4,0 ºi
din 28.04.1999 cu MG-R = 5,1.
Analiza rãspunsului terenului
în amplasament la acþiunile seismice
Pentru a urmãri rãspunsul terenului în amplasament, cunoscând
succesiunea straturilor în profilul litologic, se remarcã fundarea blocului
I.1 pe un strat de grosime mare format din pãmânturi macroporice sensibile la umezire, ce fac parte din
categoria loessurilor, care, din punct
de vedere granulometric, este, în cea
mai mare parte, o argilã prãfoasã
sau un praf argilos.
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Tabelul 1: Principalii parametri ai cutremurelor în timpul cãrora s-au obþinut înregistrãri
la blocul I.1, cartier Þiglina, Galaþi

Dintre cele trei fracþiuni, proporþia
de argilã (~30%) este cea mai constantã pe întreaga adâncime a
pachetului de pãmânt loessoid.
Fracþiunea de nisip prezintã o
uºoarã creºtere în prima jumãtate a
pachetului de loess, rãmânând constantã pe toatã grosimea. Praful,
fracþiunea dominantã a pãmântului
loessoid, se prezintã în jurul valorii
de 45 %. Împrãºtierea în adâncime a
valorii medii a caracteristicilor granulometrice prezintã variaþii mici. Valorile împrãºtierii sunt cuprinse între
5% - 6,5 %, cu excepþia celor de la
extremitãþile pachetului de pãmânt
loessoid.
În ceea ce priveºte caracteristicile de stare între cele douã limite de
plasticitate (wP ºi WL), pãmânturile

prãfoase sau argiloase s-au deformat în amplasament fãrã a se rupe,
fãrã a reveni din punct de vedere
elastic ºi fãrã a prezenta variaþii de
volum. Datoritã stabilitãþii limitelor de
plasticitate, valorile medii ale indicelui de plasticitate (IP) sunt aproape
constante in jurul valorii de 20%,
reprezentând graniþa între pãmânturile de plasticitate mijlocie ºi mare.
Indicele de consistenþã (IC) ºi umiditatea naturalã (w%) au valori reduse.
Abaterea medie pãtraticã are variaþii
mici, de 3,5% pentru umiditate ºi 0,12%
pentru indicele de consistenþã.
Principala caracteristicã a pãmântului loessoid macroporic din amplasamentul blocului I.1 din cartierul
Þiglina (de altfel din tot Municipiul
Galaþi) este capacitatea acestora de

Fig. 1: Spectre de rãspuns de nivel (la bazã ºi la ultimul nivel)

Fig. 2: Spectre de amplitudine Fourier (la bazã ºi la ultimul nivel)

Fig. 3: Funcþii de transfer
 Revista Construcþiilor  octombrie 2015

a da naºtere la tasãri suplimentare
prin umezire, în situaþii speciale de
greutate specificã sau încãrcare
exterioarã.
Aceste tasãri se produc atunci
când presiunea verticalã depãºeºte
o anumitã valoare iniþialã, ºi anume
rezistenþa structuralã.
Întrucât din forajul geotehnic executat pe amplasament nu s-a semnalat apa subteranã la un nivel
ridicat, acest fenomen nu a avut loc
în timpul cutremurelor vrâncene. O
situaþie care ar fi putut sã conducã la
o tasare suplimentarã ar fi fost generatã de pierderea apei din instalaþiile
hidroedilitare, dar nici acest lucru nu
a fost semnalat, ceea ce ne conduce
la un alt fenomen de lichefiere al
loessului.
Ca o argumentare, în monografia
„Cutremurul de pãmânt din România
de la 4 martie 1977“, la capitolul
„Comportarea diferitelor categorii de
construcþii, din zonele afectate de
cutremur“, din fondul de construcþii
noi din municipiul Galaþi, un bloc C
din centru, cu regim de înãlþime
P+3E, care a suferit anterior degradãri la parter din cauza pierderilor de
apã, a fost consolidat, iar dupã
cutremurul din 4 martie 1977 s-au
degradat colþurile zidãriei din cauza
tasãrilor suplimentare. În schimb,
fondul de construcþii vechi, care
ocupã terasa Þiglina ºi pantele de
racordare, constituit din construcþii
din zidãrie portantã P+E pe fundaþii
de beton simplu, au necesitat demolarea.
Comportarea blocului I.1,
cartier Þiglina, Galaþi
rezultatã din mãsurãtori
ale deformaþiilor pe verticalã
În acest context, a fost urmãrit în
exploatare blocul I.1 din cartierul
Þiglina, Galaþi. Blocul este amplasat
pe strada Brãilei, are regim de

înãlþime S+P+9E ºi este fundat pe
radier general, pe un pachet de
loess galben-cafeniu plastic consistent, sensibil la umezire.
Dupã o urmãrire atentã a deformaþiilor verticale ale terenului de fundare începând cu anul 1965, dupã
cutremurul din 1977 blocul a fost
echipat cu accelerografe de tip
SMA-1 din reþeaua seismicã INCERC
pentru înregistrarea cutremurelor
puternice.
Clãdirea a fost echipatã cu patru
mãrci de tasare, amplasate la
colþurile blocului. Înregistrarea ºi
prelucrarea rezultatelor s-a efectuat
faþã de reperii de referinþã amplasaþi
în afara razei de influenþã a blocului.
Dupã execuþia blocului, la cererea beneficiarului, s-a urmãrit comportarea în timp în urmãtorii 3 - 4 ani,
perioada în care proiectantul a prevãzut consumarea tasãrilor pe toatã
zona activã sub fundaþie. Evoluþia
deformaþiilor terenului de fundare
pentru clãdirea din cartierul Þiglina
este prezentatã în Tabelul 2.
Faþã de cele prezentate se poate
trage concluzia cã valorile tasãrilor
mãsurate se încadreazã în limita
normalã (conform STAS 3300/2-85)
cu menþiunea cã, în exploatare,
dupã cca. 3 - 4 ani de la execuþie, în
corpul de legãturã al blocului cu o
clãdire anexã destinatã policlinicii de
cartier, au apãrut fisuri ºi s-a deformat tâmplãria.
CONCLUZII
Terenul influenþeazã comportarea construcþiilor la acþiunea seismicã prin:
• amplificarea sau atenuarea
amplitudinii de la teren la construcþie
(în terenuri afânate miºcarea se
amplificã, în terenuri tari miºcarea se
diminueazã);

Tabelul 2: Evoluþia deformaþiilor terenului de fundare pentru clãdirea din Þiglina
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• modificarea caracteristicilor
dinamice;
• disiparea energiei prin amortizarea terenului.
Între avarierile cauzate unei construcþii ºi teren se pot face urmãtoarele legãturi:
• în terenuri tari, cauza avarierilor
o constituie forþele de energie;
• în terenuri slabe, rolul hotãrâtor
îl au tasãrile inegale.
Pe un teren slab, o clãdire rigidã
se avariazã numai dacã are dimensiuni mari în plan, iar clãdirile elastice
se avariazã din cauza forþelor de
inerþie.
Din comportarea in situ a construcþiilor se poate concluziona cã:
• structurile rigide simt miºcarea
seismicã la nivelul soclului;
• structurile elastice intrã în oscilaþie la sosirea primelor unde seismice ºi continuã oscilaþia chiar ºi
dupã încetarea cutremurului.
BIBLIOGRAFIE
1. BÃLAN S., CRISTESCU V.,
CORNEA L., Cutremurul de pãmânt
din România de la 4 Martie 1977,
Editura Academiei, Bucureºti, 1982;
2. BORCIA I. S., Procesarea
înregistrãrilor miºcãrilor seismice
puternice specifice teritoriului României.
Teza de doctorat. Bucureºti 2006 UTCB;
3. DOBRESCU C., Caracterizarea digitalã a loessurilor din Galaþi
ºi Bãrãgan. A X-a Conferinþã Naþionalã de Geotehnicã ºi Fundaþii,
Bucureºti, 2004;
4. NP 125/2008, Normativ privind
fundarea construcþiilor pe pãmânturi
sensibile la umezire;
5. ***, Fundarea construcþiilor pe
pãmânturi macroporice, referat cu
concluzii asupra cercetãrilor ºi experimentãrilor efectuate în perioada
1963 - 1996, INCERC (1965);
6. ***, Studii ºi cercetãri privind
fundarea pe loessuri ºi pãmânturi
loessoide, INCERC (1974);
7. ***, Studiu geotehnic ºi hidrogeologic „Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zonele construite
protejate ale municipiului Galaþi“,
URBAN-INCERC (2012). 
77

Podurile: bolþi ºi arce (IX)
BOLÞI DIN BETON ARMAT CU PLATELAJ, EXECUTATE PÂNÃ LA 1950
(Continuare din numãrul 115, iunie 2015)

Istoricul podurilor din România, în
perioada 1904 - 1914, este strâns
legat de apariþia ºi evoluþia dezvoltãrii tehnice a betonului armat.
Principalele etape ale evoluþiei
betonului armat în România au fost
prezentate de A. Ivanovici în Buletinul Societãþii Politehnice nr. 10 din
Octombrie 1931, cu ocazia aniversãrii a 50 de ani de la înfiinþarea societãþii, 1881 - 1931 (Buletin pag. 1212).
Cu aceeaºi ocazie, Podurile au
fost prezentate de Ion lonescu
(Buletin pag. 1230-1278).
Betonul armat, ca material nou
pentru construcþii, a apãrut în anul
1867 în Franþa, odatã cu brevetul lui
Monier, pentru vase de flori executate din beton ºi armate cu fier.
Pentru construcþii, primele brevete
au apãrut în anul 1869, pentru plãci
ºi în anul 1873, pentru poduri.
La început, betonul armat a progresat cu neîncredere, deoarece
lipseau norme de calcul ºi atestãri,
urmate de cercetãri ºi încercãri.
România s-a situat, de la început,
printre primele þãri care au folosit
betonul armat la silozurile de la
Brãila ºi Galaþi în 1889.
Descrierea modului de execuþie a
pereþilor de la silozurile din Brãila ºi
Galaþi este fãcutã de ing. Anghel
Saligny, iniþiatorul soluþiei, în Buletinul
Societãþii Politehnice din anul 1889.
Interesul manifestat de inginerii
români pentru folosirea betonului
armat a constituit o preocupare permanentã, prin încercãri, studii de
laborator ºi metode de calcul, cu
publicarea unor articole în Buletinul
Societãþii Politehnice.
Se pot menþiona câteva aprecieri
fãcute în perioada ce a urmat:
• În anul 1901, ing. O. Alexandrini
expune stadiile cercetãrilor, prezintã
normele de calcul admise ºi recomandã mai multã încredere în
folosirea pe scarã largã a betonului
armat.
• În Buletinele anilor 1904 - 1905,
ing. Gogu Constantinescu expune o
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teorie proprie a betonului armat, ºi
anume ipoteza cã, „dupã deformaþii,
secþiunile plane rãmân în continuare
plane, nu este adevãratã, din cauzã
cã betonul este un marterial neomogen“. Pe baza cercetãrilor ºi a
încercãrilor efectuate, teoria secþiunilor plane a fost acceptatã pentru
solicitãrile care nu depãºesc limita
de elasticitate.
Expuneri, teorii cu aprecieri ºi formule de calcul au mai fost prezentate
în Buletinul Societãþii Politehnice ºi
în anul 1908 de ing. Cristea
Niculescu, în 1909 ºi 1911 de ing.
E. P. Prager, care a fãcut observaþii
asupra tabelelor de calcul din manualul Kersten, care conþin erori ºi pentru care face propuneri de corectare;
în anul 1915 ªtefan Mirea a publicat
un studiu pentru calculele coloanelor etc.
Primele poduri din beton armat
au fost executate pe ªoseaua Tecuci
- Vaslui, între anii 1904 - 1906, cu
deschideri pânã la 6,00 m, în sistem
Vierendeel. Proiectarea lor a fost
fãcutã de inginerii din Serviciul Studii
ºi Construcþii din cadrul Ministerului
Lucrãrilor Publice.
Mai târziu, primul pod de ºosea a
fost construit peste râul Bistriþa, la
Hangu, cu patru deschideri în lungime totalã de 115 m ºi fundaþii din
chesoane cu aer comprimat. Lucrarea a fost proiectatã de ing. Tiberiu
Eremie ºi executatã de Antrepriza
C. M. Vasilescu.
În anul 1907 s-a înfiinþat, la noi,
prima societate pentru construcþii din
beton armat - Societatea Beton ºi
Fier, constituitã de inginerii Tiberiu
Eremie, Gogu Constantinescu ºi
Gheorghe Dima.

Societatea Beton ºi Fier a executat o serie de poduri ºi construcþii
importante cu fundaþii cu chesoane
din beton armat, coborâte cu aer
comprimat, din care menþionãm
urmãtoarele:
• Podurile de la Adjudul Vechi ºi
Rãcãtãu, cu câte nouã deschideri de
37,50 m, podul peste Bârlad, la
Tecuci, cu o deschidere de 50,00 m
ºi podul peste Siret, la Rogoaza, cu
6 deschideri de 60,00 m, ceea ce a
reprezentat cel mai mare pod din
România realizat pânã în prezent în
aceastã soluþie.
Dupã sistemul Melan, cu armãturã
rigidã, s-a executat numai pasajul
Ploieºti peste 6 linii de cale feratã.
În aceeaºi perioadã s-au executat poduri din beton armat pe grinzi:
podul peste Prahova, de la Câmpina,
cel din Moldova, la Tupilaþi º.a.m.d.
În continuare sunt prezentate
elementele caracteristice ale principalelor poduri executate în perioada
1904-1914 ºi 1925-1950, în soluþia
cu bolþi din beton armat cu platelaj.
• Podul peste râul Olt, la Izbiceni,
judeþul Olt, cu patru deschideri de
60,00 m (fig. 1), bolþi dublu încastrate ºi platelaj la partea superioarã,
în prezent dezafectat, dupã execuþia
amenajãrii hidroenergetice de la
Izbiceni - foto 1 - 4.
Pe baza unor imagini foto fãcute
în perioada de exploatare a podului
de la Izbiceni ºi a unui releveu
sumar de la podul Rogoaza, s-a
reuºit elaborarea unui releveu cu
elemente suficiente pentru a face o
apreciere mai exactã a lucrãrii (fig. 1
- elevaþii ºi fig. 3 - secþiuni transversale).

Fig. 1: Pod peste Olt la Izbiceni, DJ 543, Corabia - Lunca - Tr. Mãgurele, L = 272,0 m
Reconstituire pe baza fotografiilor fãcute înainte de amenajarea hidroenergeticã Izbiceni. Elevaþie
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Aceeaºi soluþie, cu elemente caracteristice apropiate, a fost adoptatã ºi la podul peste râul Siret, la
Rogoaza - foto 5, cu ºase deschideri de 60,00 m, dezafectat, de
asemenea, ca urmare a amenajãrii
hidroenergetice de pe Siret, în zona
Sascut (fig 2 - elevaþii ºi fig. 3 secþiuni transversale).
Suprastructurile podurilor au avut
deschideri de 60 m, bolþi dublu
încastrate, cu lãþime de 5,00 m,
raportul f/L = 8/60, grosime la naºteri
1,30 m, cu 1,00 m la cheie ºi platelaj
din beton armat, pe câte trei stâlpi în
secþiune transversalã la intervale
de 2,50 m, cu bolþiºoare la partea
superioarã.
Partea carosabilã a podurilor a
fost de 5,00 m, cu trotuare de 0,90 m.
La podul peste Siret de la
Rogoaza, la racordarea cu terasamentele, stâlpii de susþinere ai platelajului au fost realizaþi cu bolþi de
cca. 6,00 m deschidere - fig. 2.
Infrastructurile podurilor s-au
executat cu fundaþii directe, din
chesoane cu aer comprimat la
adâncime de cca. 10 m, cu o pilã
culee la mijloc, cu dimensiuni de
10,00 m - 12,50 m - foto 6 - publicatã

în Buletinul Societãþii Politehnice
nr. 10, din octombrie 1931 (singura
mãrturie prezentã a existenþei podului peste râul Siret la Rogoaza).
În foto 7 se poate vedea platelajul podului vechi peste Olt, la Izbiceni, la anumite nivele ale lacului de
acumulare fãrã rampe de acces,
scos din circulaþie.
Ca observaþie generalã, se poate
afirma cã la construcþia amenajãrilor
hidrotehnice de pe râuri, de obicei,
este ignoratã prezenþa podurilor la
stabilirea amplasamentelor ºi nu se
iau în calcul situaþiile în care aceste
lucrãri ar putea fi pãstrate. În majoritatea cazurilor, asemenea lucrãri fac
parte din patrimoniul naþional ºi
reprezintã etape importante în
domeniul lucrãrilor de construcþii, cu
un loc prioritar în cel al podurilor.

Fig. 3: Pod peste râul Olt la Izbiceni
ºi pod peste râul Siret la Rogoaza.
Consolidare. Secþiuni transversale

Foto 1: Pod peste Olt la Izbiceni, DJ 543, Corabia Lunca - Tr. Mãgurele. Vedere amonte, deschiderea 1 - 2.
Înainte de amenajarea Oltului, la Izbiceni

Foto 3: Pod peste Olt la Izbiceni.
Deschiderea 2. Vedere amonte.
Înainte de amenajarea Oltului, la Izbiceni

Foto 5: Pod peste Siret, la Rogoaza.
Vedere generalã dupã imaginile
de la Olt la Izbiceni

Foto 2: Pod peste Olt la Izbiceni. Vedere
deschiderea 3 pila centralã - pilã culee.
Înainte de amenajarea Oltului, la Izbiceni

Foto 4: Pod peste Olt la Izbiceni. Racordare cu
terasamentele. Culee mal drept.
Înainte de amenajarea Oltului, la Izbiceni

Foto 6: Pod peste Siret la Rogoaza.
Chesonul de la pila culee.
Buletinul Societãþii Politehnice 1931

Fig. 2: Pod peste Siret la Rogoaza, DJ 119A, Sascut - Rogoaza - Huruieºti. Reconstituire pe baza
fotografiilor fãcute la podul peste Olt la Izbiceni, neexistând poze cu podul peste Siret la Rogoaza

continuare în pagina 80 
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Foto 7: Pod peste Olt la Izbiceni.
Inundat în acumularea Izbiceni

Fig. 4: Poduri peste Siret la Adjudu Vechi, Rãcãtãu
ºi Rocna. Conform Buletinului Societãþii
Politehnice. Secþiune longitudinalã suprastructurã

Foto 8: Pod peste Siret, la Adjudu Vechi.
(Album MLP 1904 - 1914)

Foto 9: Pod peste Siret, la Rãcãtãu (Rãcãciuni).
(Album MLP 1904 - 1914)

• Poduri peste râul Siret, la
Adjudu Vechi - foto 8 ºi la Rãcãciuni (Rãcãtãu) - foto 9, bolþi dublu
încastrate cu câte nouã deschideri
de 37,50 m ºi platelajul din beton
armat la partea superioarã.
În aceeaºi soluþie a fost executat
ºi Podul peste Siret, la Rocna,
judeþul Neamþ, cu patru deschideri
de 37,50 m.
Proiectele au fost fãcute de Serviciul de Studii ºi Construcþii din
cadrul Direcþiei Generale de Poduri
ºi ªosele. Podurile au fost calculate la
încãrcarea cu un compresor de 23 t,
pe lungime de 5,00 m ºi încãrcãri
uniform distribuite de 500 kg/m2, cu
oameni pe trotuare ºi de 400 kg/m2
pe partea carosabilã, care pot fi
asimilate cu încãrcãrile actuale din
clasa l S60 A13.

Podul de la Adjudu Vechi, judeþul
Vrancea, a fost executat în anul 1912.
De menþionat preocuparea realizãrii de construcþii cât mai economice pentru podurile menþionate
peste Siret. S-au elaborat proiecte
pentru deschideri de 26 - 30 m ºi
pentru deschideri de 37,50 m, cu un
grad mare de refolosire, de tipul
Proiectelor tip de mai târziu.
Pentru aceste lucrãri s-a adoptat
soluþia cu deschideri de 37,50 m,
toate podurile fiind executate de
Societatea Beton ºi Fier, începând
cu anul 1907.
Proiectele, cu toate detaliile de cofraj
ºi armare, sunt publicate în Buletinele anuale ale Societãþii Politehnice.
În fig. 4 sunt prezentate date
pentru Suprastructurã iar în fig. 5, 6
ºi 7 date pentru infrastructuri, culee ºi
pile - extrase din proiectele publicate.

Fig. 5: Poduri peste Siret la Adjudu Vechi, Rãcãtãu
ºi Rocna. Conform Buletinului Societãþii
Politehnice. Elevaþie pilã curentã

Fig. 6: Poduri peste Siret la Adjudu Vechi, Rãcãtãu
ºi Rocna. Conform Buletinului Societãþii
Politehnice. Culee: secþiune longitudinalã
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Fig. 7: Poduri peste Siret la Adjudu Vechi, Rãcãtãu ºi Rocna.
Conform Buletinului Societãþii Politehnice. Secþiune pilã curentã: fundaþie ºi elevaþie
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Foto 10: Pod peste Siret la Adjudu Vechi.
Vedere mal drept. Pod reabilitat

Foto 11: Pod peste Siret la Adjudu Vechi. Vedere
mal stâng. Consolidare pile. Pod reabilitat

Dintre lucrãrile menþionate, a mai
rãmas în exploatare podul peste
Siret, la Adjudu Vechi - foto 10, 11, 12
ºi 12a. Podul peste Siret, la Rãcãciuni, a fost dezafectat cu ocazia executãrii amenajãrii hidrotehnice de la
Rãcãciuni. De asemenea, podul
peste Siret, de la Rocna, cu patru
deschideri de 37,50 m, a fost distrus
în timpul rãzboiului. La podul peste
Siret de la Rãcãciuni se putea lua în
considerare ºi posibilitatea menþinerii lui în exploatare, þinând seama
de etapa când a fost executat ºi de
valoarea lui istoricã, corelat cu
amplasarea amenajãrii hidrotehnice.
În prezent, podul peste Siret de la
Adjudu Vechi a fost reabilitat prin lãrgirea pãrþii carosabile la 7,80 m ºi
trotuare de 1,00 m, consolidarea
fundaþiilor de la pile - foto 11, racordarea cu terasamentele - foto 12 ºi
lucrãri de consolidare a malurilor cu
anrocamente - foto 9 ºi 10.
La lãrgirea pãrþii carosabile, la
placa de suprabetonare din zona
consolelor, s-au executat grinzi
transversale între pereþi, încastrate
în lonjeroane marginale, mãrimea
consolelor fiind de 2,25 m - foto 12a.

Podul a fost atestat pentru clasa
E de încãrcare.
La podurile proiectate dupã anul
1950, pilele culei au fost proiectate
cu mãrirea dimensiunilor fundaþiilor
la nivelul coeficientului de siguranþã
la rãsturnare, în cazul unor distrugeri
parþiale. Exemple: Viaductul Poiana
Teiului ºi podul peste Siret de la Hoit.
În anul 1944, la sfârºitul rãzboiului, trei deschideri spre Adjud au fost
distruse, rãmânând în stare bunã
numai ºase deschideri. Refacerea
deschiderilor distruse s-a fãcut în
aceeaºi soluþie, cu bolþi dublu încastrate cu calea sus, cu deschideri de
37,50 m, dupã proiectul elaborat de
cãtre D.S.A.P.C. Bacãu - ªef proiect
ing. Jan Dumitrescu, Constructor
ICP Bucureºti - ªantierul Focºani director Gh. Vasilescu.
La nivelul apelor scãzute s-a constatat cã pila 3, limita suprastructurii
distruse, are o fundaþie diferitã, alcãtuitã din fundaþia principalã cu
dimensiunile normale ºi o fundaþie
suplimentarã spre deschiderea 4, de
formã lamelarã, cu radier din beton
armat ºi elevaþie excentricã.
Se apreciazã cã a fost adoptatã
aceastã soluþie din cauza unei
amplasãri greºite a fundaþiei, care a

Foto 13: Pod peste Siret la Rocna.
Vedere generalã. Foto album MLP 1904 - 1914
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Foto 14: Pod peste Siret la Rocna.
Culee mal stâng. Racordare cu terasamentele

Foto 12: Pod peste Siret la Adjudu Vechi.
Racordare cu terasamente

Foto 12a: Pod peste Siret la Adjudu Vechi.
Consolidare ºi lãrgire cale ºi trotuare cu grinzi
încastrate în lonjeroanele marginale

impus modificarea soluþiei pentru
suprastructurã.
Modificarea fundaþiei la pila 3 a
avut avantajul realizãrii unei pileculei, care a oprit degradarea suprastructurii pe trei deschideri.
Soluþia cu pile - culei amplasate
în zona centralã s-a adoptat la toate
podurile cu peste patru deschideri.
Cu siguranþã ºi la podul Adjudu
Vechi, pila centralã are dimensiuni
sporite, care limiteazã efectul distrugerilor în cazuri fortuite. Exemplu:
Siret la Rogoaza, Olt la Izbiceni,
Argeº la loneºti etc.
• Podul peste Siret, la Rocna,
cu patru deschideri de 37 m, a fost
executat în aceeaºi perioadã ºi în
aceeaºi soluþie cu podurile peste
Siret de la Adjudu Vechi ºi Rãcãciuni
- foto 13.
Podul a fost distrus, probabil, în
jurul anului 1944. De la podul vechi
se mai gãsesc culeea mal stâng,
fundaþia, elevaþia ºi ºterea bolþii foto 14.
(Din vol. Podurile: Bolþi ºi arce,
autor Gh. Rudi Buzuloiu)
(Va urma)
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