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Pentru cine nu este
familiarizat cu termenul de
gulgutier, facem preciza-
rea cã într-un dicþionar de
argou explicaþia datã in-
dicã: înºelãtorie, minciunã,
pãcãlealã!

Ce poate fi mai adevãrat
decât ceea ce am trãit
dupã `90 încoace graþie „noii” clase politice ce s-a înfiripat
peste noapte, de unde ºi noaptea minþii care i-a cuprins
pe cei care credeau cã vor fi fãuritorii noilor structuri
economice ºi sociale capabile sã aducã ºi pe aceste
meleaguri armonia, pacea, belºugul ºi bunãstarea oame-
nilor ºi a þãrii.

Cã nu a fost aºa ne-o aratã ºi devãlmãºia a ceea ce
s-a întâmplat din toate punctele de vedere, social ºi eco-
nomic, pe mai toate planurile vieþii noastre.

Cum s-ar spune, totul la întâmplare ºi la ce-o fi, o fi!
De ce s-a întâmplat aºa? Este simplu de constatat fie

ºi doar dacã ne uitãm la istoria sinuoasã care a marcat tot
ceea ce s-a petrecut în ultimii 25 de ani sau, mai bine zis,
primii 25 de ani de viaþã caracteristici capitalismului,
libertãþii ºi democraþiei. Mai ales a democraþiei care a
cãpãtat ca întotdeauna amprenta originalitãþii româneºti!

Vreþi ceva concret?
Iatã, iatã în cele ce urmeazã care este concepþia celei

mai mari pãrþi a „oamenilor politici” dornici sã ne schimbe
viaþa, concepþie ideal creionatã de o vajnicã luptãtoare
pentru binele nostru, al tuturor.

Într-o recentã emisiune TV s-au reluat ideile ºi cuvin-
tele „magistrale” ale „tulburãtoarei blonde” care a dominat
ani buni viaþa politicã, economicã ºi mai ales cea de este-
ticã femininã, persoanã care a spus pe „ºleau”: politicienii
trebuie sã mintã în campaniile electorale, sã promitã, sã
nu se þinã de cuvânt ºi… sã fure!

Aici ar trebui sã punem punct punctelor noastre de
vedere exprimate de mai multe ori în publicaþia de faþã fie
ºi pentru faptul cã sectorul construcþiilor de orice gen
putea (ºi s-a dovedit acest lucru) sã dea alte direcþii de
dezvoltare a þãrii, cele bazate pe preceptele ºi exigenþele
economiilor occidentale ºi nu a celei amatoriste ºi con-
juncturale pentru unii care s-au înfruptat cu neruºinare din
tot ceea ce dispunea România în 1990.

Ei, aºa-ziºii oameni politici ºi-au atins scopul devenind
nababi care ne sfideazã ºi ne desconsiderã pornind toc-
mai de la faptul cã furnizeazã fãrã jenã gulgute, iar naivii
cred ca atare dacã primesc o gãleatã de plastic, mici ºi
bere. Gulgutele lor, însã, sunt armonizate tot mai mult cu
noul ºi ilustrativul concert al cãtuºelor care ne aduc în
sfârºit cu picioarele pe pãmânt.

Suntem la începutul unui an nou ºi gustul amar al
înºelãtoriei, minciunii ºi pãcãlelii nu ni-l pot atenua decât
cei care îºi vor schimba ideile, acþiunile ºi mai ales scopul
care trebuie sã aibã în vedere interesul general ºi viaþa
decentã pentru toþi ºi nu numai pentru excepþiile negative
la care am fãcut referinþã în aceste rânduri.

Fie, deci, ca speranþa sã moarã ultima sau niciodatã!

Ciprian Enache

Politicienii… „gulgutelor“
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Bazin de înot olimpic la Clubul Sportiv Dinamo Bucureºti

Bazinul de înot olimpic din cadrul Complexului Sportiv
Dinamo este o construcþie folositã atât pentru
pregãtirea sportivilor de performanþã ºi desfãºurarea
activitãþilor competiþionale interne ºi internaþionale, la
înot ºi polo (concursuri ºi meciuri), cât ºi pentru activitãþi
de agrement ºi iniþiere la înot.

Construcþia este realizatã sub forma unui “U” a cãrui
laturã deschisã este faþada de tip perete cortinã orien-
tatã spre Nord. La adaptarea la teren a proiectului s-a
prevãzut un zid de sprijin spre strada Doamna Oltea.
Acoperiºul este compus din 12 grinzi din lemn lamelat
încleiat.

Principalii indicatori tehnici aratã o suprafaþã de teren
aferentã clãdirii de 6.400 m², suprafaþa construitã de
3.874,45 m², aria desfãºuratã de 9.543,25 m², iar supra-
faþa utilã de 8.286,28 m². Regimul de înãlþime al con-
strucþiei este S+P+E1p+E2p, cu înãlþimea maximã de
16,32 m, iar înãlþimea la corniºã de 13.10 m. 

Construcþia este împãrþitã în 3 zone principale: 
• Bazinul de înot cu dimensiuni olimpice de 50 m x 25 m
• Bazinul didactic ºi de antrenament de 25 m x 12,5 m
• Încãperile conexe funcþionãrii bazinului, vestiare, tri-

bune pentru spectatori, încãperi necesare funcþionãrii
normale a acestei construcþii

Prima zonã cuprinde bazinul de înot olimpic de 50 m
x 25 m, cu o adâncime a apei de pânã la 2 m, înãlþime
liberã deasupra de 8 m, blocstarturi pe ambele pãrþi ºi
un sistem de reglare ºi menþinere a apei. 

Zona a doua cuprinde bazinul de înot didactic ºi de
antrenament cu suprafaþa de 25 m x 12,5 m, o adâncime
a apei de pânã la 1,6 m, o înãlþime liberã deasupra de 8 m,

Antreprenor: SC CONSTRUCÞII ERBAªU SA
Subcontractor de specialitate: SC ABIES PRELUCRAREA LEMNULUI SRL

Beneficiar: COMPANIA NAÞIONALÃ DE INVESTIÞII SA
Proiectant general: SC CONSTRUCÞII ERBAªU SA

Subproiectant de specialitate: SC PROFIS CONSULTING SRL



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� ianuarie - februarie 2016 5

blocstarturi pe una din pãrþi ºi un sistem de reglare ºi
menþinere a apei. Zona încãperilor conexe cuprinde tri-
bune pentru 800 de persoane, dintre care 30 pot fi gãz-
duite într-o zonã VIP, câte douã vestiare de grup pentru
douã echipe, vestiare care pot sã gãzduiascã pânã la 25
de persoane fiecare, dotate corespunzãtor cu dulapuri ºi
duºuri, vestiare cu cabine pentru vizitatori ce pot sã gãz-
duiascã pânã la 316 persoane, 2 vestiare pentru arbitri,
2 vestiare pentru antrenori, 2 vestiare pentru persoane cu
dizabilitãþi ºi 2 vestiare pentru personalul adiacent, care
pot sã gãzduiascã un total de 50 de persoane fiecare. 

În afara acestor 3 zone principale au mai fost con-
struite ºi alte încãperi funcþionale: saunã cu zonã de
odihnã unisex pentru 10 persoane, birouri de concurs,
încãpere tehnicã, încãpere de prim ajutor, încãpere pen-
tru maestrul de înot, prevãzutã cu comandã pentru ilumi-
natul bazinului, grupuri sanitare adiacente cu acces
direct la bazin, depozit pentru echipamente, hol central
în care se regãsesc cele douã case de bilete, ascensor,
grup sanitar pentru persoane cu dizabilitãþi, grupuri sa-
nitare pentru vizitatori, garderobã pentru sportivi/vizita-
tori pentru 800 de persoane dotatã ºi cu casete valorice,
bufet, spãlãtor, salã de fitness, camerã de masaj, spaþii
de birouri, salã de ºedinþe, boxã pentru media care
poate sã gãzduiascã 10 persoane, camerã pentru con-
ferinþe de presã ce poate sã gãzduiascã pânã la 50 de
persoane, încãpere destinatã juriului, cabinete anti-
dopping cu salã de aºteptare pentru 20 de persoane,
încãpere destinatã tablourilor electrice, încãpere pentru
echipamentele tehnologice, centralã termicã, centralã
ventilaþie, atelier de reparaþii ºi depozit, tablou electric
general.

Construcþia a avut în vedere sã respecte toate regu-
lile impuse unei asemenea locaþii: astfel, clãdirea are o
intrare principalã ºi o intrare de serviciu, opuse faþadelor
de capãt. În ordinea de circulaþie interioarã a clãdirii,
circulaþia încãlþatã a fost separatã de cea descãlþatã.
Circulaþia cu încãlþãminte are ca magistralã casa scãrii
principale, prin care cei ce merg la antrenament ºi la înot
au acces din hol în vestiare, iar spectatorii pot ajunge în
tribune. Intrarea de serviciu este legatã, la rândul ei, de
casa scãrilor secundare, prin care se desfãºoarã circulaþia
serviciilor tehnice ºi de curãþenie, precum ºi circulaþia
sportivilor, în cazul unor competiþii, cãtre zona vestiarelor.
Separarea zonei de circulaþie încãlþatã de zona de circu-
laþie descãlþatã (zona bazinului) se face prin intermediul
vestiarului.

Iluminatul uniform al sãlii este asigurat printr-un lumi-
nator de acoperiº pe toatã lungimea sãlii. Banda de ilu-
minare din acoperiº este conceputã astfel încât sã poatã
asigura ºi alte necesitãþi fundamentale ale exploatãrii
halei. 

Pe suprafaþa din jurul clãdirii, care în mare parte este
zonã verde ºi trotuare de acces, au fost executate pante
corespunzãtoare pentru scurgerea apelor pluviale cãtre
recipienþii de colectare din incinta complexului sportiv.
Trotuarele au fost amenajate cu pavele din beton orna-
mental, aºezate pe un pat de nisip ºi fundaþie din piatrã
spartã, în timp ce zonele noi verzi au fost plantate cu
gazon, arbuºti ºi arbori de talie joasã. Diferenþele de
nivel între trotuarele noi pietonale sau zonele verzi ºi
carosabil s-au fãcut prin amplasarea unor borduri.

Construcþia bazinului de înot olimpic din cadrul
complexului sportiv Dinamo  din Bucureºti a fost reali-
zatã cu profesionalism de echipa companiei Erbaºu, la
înalte standarde de calitate ºi reprezintã un pas impor-
tant în ceea ce priveºte sprijinirea dezvoltãrii sportului
românesc. �



Proiectul reprezintã a doua etapã de amenajare a râului Jiu ºi este localizat între confluenþa Jiului de
est cu cel de vest ºi Valea Sadului, pe 30 km de defileu, investiþie strict energeticã care va realiza, într-un
an hidrologic mediu, o producþie de 259 GWh/an. 

Amenajarea hidroenergeticã a râului Jiu se compune din: 
• Un baraj cu microhidrocentralã – amplasat la Livezeni, la intrarea în defileu, echipat cu 3 stavile

segment cu clapete, care permite acumularea unui volum de apã de 130.000 mc. Pentru asigurarea unui
debit de servitute pe albia naturalã de 2,70 mc/s, în culeea mal drept se va monta o microhidrocentralã;

• Priza energeticã pe malul drept, adiacentã barajului;
• Aducþiunea principalã – treapta I, Livezeni - Dumitra de 7 km lungime ºi diametrul interior de 3,80 m;
• Nodul de presiune compus din castel de echilibru de 24 m înãlþime, casa vanelor echipatã cu o vanã

fluture ºi conducta forþatã de 142 m lungime ºi diametrul interior de 2,95 m;
• CHE Dumitra, centralã suprateranã echipatã cu 3 grupuri Francis pentru un debit total instalat de

36 mc/s ºi putere instalatã de 24,5 MW;
• Caseta de racord cu prag deversant - face legãtura între bazinul de liniºtire al CHE Dumitra ºi portalul

amonte al galeriei de aducþiune Dumitra – Bumbeºti;

Amenajarea hidroenergeticã a râului Jiu
pe sectorul Livezeni - Bumbeºti

Obiectivul de investiþii “Amenajarea hidroenergeticã a râului Jiu pe sectorul Livezeni -
Bumbeºti” este un obiectiv pentru care contractul de execuþie a fost semnat în anul 2004 între
Asocierea: Romelectro SA - lider al asocierii - pentru procurare ºi montare echipamente electro-
mecanice, linii de tensiune, SCADA ºi automatizãri, Hidroconstrucþia SA în calitate de executant
al lucrãrilor de construcþii ºi ISPH SA în calitate de proiectant, pe de o parte ºi Hidroelectrica în
calitate de Beneficiar/Investitor, pe de altã parte, execuþia propriu-zisã începând în anul 2005.



Imagini de la semnarea Actului Adiþional de reluare a lucrãrilor la „Amenajarea hidroenergeticã a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeºti“

• Aducþiunea principalã - treapta a II-a, Dumitra -
Bumbeºti de 12,5 km lungime ºi diametrul interior
de 4,00 m;

• Captãrile secundare Dumitra ºi Bratcu am-
plasate pe pârâurile cu acelaºi nume ºi captarea
Jiu, care introduc în aducþiunea Dumitra -
Bumbeºti un debit mediu suplimentar de 1,6 mc/s
pentru primele 2 captãri ºi circa 3 mc/s pentru
captarea Jiu;

- Nodul de presiune format din castel de echili-
bru, de 30 m înãlþime, casa vanelor echipatã cu o
vanã fluture ºi conducta forþatã de 250 m lungime ºi
diametrul interior de 3,00 m;

- CHE Bumbeºti, centralã suprateranã echipatã
cu 3 grupuri Francis, pentru un debit total instalat
de 36 mc/s, ºi putere instalatã de 40,5 MW.

Datoritã specificului schemei de amenajare a
râului Jiu, pe sectorul Livezeni - Bumbeºti, care
cuprinde în cea mai mare parte lucrãri subterane,
lungimea aducþiunii principale fiind de 19,5 km, au
apãrut o serie de situaþii care au necesitat
adaptarea proiectului tehnic inþial la condiþiile reale
de execuþie, lucru ce a dus la modificarea indicato-
rilor tehnico-economici fundamentaþi iniþial ºi pe
cale de consecinþã, la întreruperea temporarã a
lucrãrilor pânã la aprobarea noilor indicatori. 

La data de 01.07.2011, când lucrãrile de bazã au

fost întrerupte, obiectivul de investiþii “Amenajarea

hidroenergeticã a râului Jiu pe sectorul Livezeni -

Bumbeºti” era finalizat din punct de vedere al sta-

diilor fizice în proporþie de cca. 65 %.

În a doua parte al lunii decembrie 2015 s-a

semnat actul adiþional privind reluarea lucrãrilor

rest de executat a cãror valoare totalã este de

67.545.674 euro, din care valoarea Hidrocon-

strucþia 32.914.674,3 euro. Prin reluarea lucrãrilor

s-a stabilit finalizarea Obiectivului ºi punerea la dis-

poziþia Achizitorului, etapizat, a lucrãrilor aferente:

• Treapta I - CHE Dumitra în termen de 18 luni, ºi 

• Treapta a II-a - CHE Bumbeºti în termen de 30 luni.

Lucrãrile rãmase de executat constau, în princi-

pal, în: excavaþii ºi betonare la baraj ºi priza ener-

geticã Livezeni, realizarea canalului de spãlare,

betonare centralã Dumitra, excavaþii ºi betonare

casã vane, betonare ºi injecþii la aducþiunea

Dumitra - Bumbeºti, betonare centralã Bumbeºti,

realizarea microhidrocentralei ºi a captãrilor

Dumitra, Bratcu ºi Jiu. �
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De ce avem nevoie de autostrãzi?
dr. ing. Victor POPA - preºedinte CNCisC, membru al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România

De ce autostrãzi
ºi nu drumurile existente?

Pentru a înþelege mai bine rãs-
punsul la aceastã întrebare, este
necesar sã explicãm mai pe înþeles ce
este o autostradã.

Autostrada este o cale rutierã cu
cele douã sensuri de mers separate
între ele prin diverse sisteme de sigu-
ranþã (de regulã prin parapete cores-
punzãtoare), având cel puþin câte
douã benzi de circulaþie pe fiecare
sens, în funcþie de mãrimea traficului
din zona respectivã. 

Autostrada se construieºte, în ge-
neral, pe trasee în afara localitãþilor, cu
caracteristici geometrice care permit
circulaþia în condiþii depline de sigu-
ranþã, cu vitezã de cel puþin douã ori
mai mare decât pe un drum obiºnuit cu
acelaºi numãr de benzi de circulaþie.

Toate intersecþiile autostrãzilor cu
alte cãi de comunicaþie sunt denive-
late. Accesele (intrãrile ºi ieºirile) în ºi
din autostradã se fac în deplinã sigu-
ranþã, graþie unor amenajãri corespun-
zãtoare, cu benzi suplimentare de
accelerare/decelerare.

Aceasta înseamnã creºterea
capacitãþii de circulaþie de cel puþin
douã ori, iar ceea ce este deosebit de
important, permite reducerea timpului
de transport la jumãtate, conducând,
astfel, la efecte benefice notabile
asupra economiei: reducerea con-
sumului de combustibil ºi lubrifianþi,
reducerea uzurii materialului rulant,
reducerea poluãrii ºi a stresului,
folosirea timpului economisit în alte
scopuri lucrative.

Autostrada benefici-
azã ºi de o serie de
amenajãri adiacente,
respectiv diverse dotãri
pe parcurs care con-
tribuie la desfãºurarea în
siguranþã ºi confortabilã
a traficului rutier, pre-
cum: staþii de benzinã,
locuri de popas cu posi-
bilitãþi de satisfacere a
tuturor tipurilor de nece-
sitãþi, posturi telefonice
de urgenþã etc.

Totodatã, autostrada beneficiazã
de un sistem de marcaje ºi sem-
nalizare specialã, care contribuie, în
mod efectiv, la siguranþa traficului.

Pe scurt, autostrada înseamnã:
siguranþã, vitezã sporitã, confort,
economie de timp, combustibil ºi
lubrifianþi, reducerea stresului, creº-
tere economicã.

Construcþia de autostrãzi are ºi o
serie de avantaje colaterale, destul de
importante pentru economia unei naþi-
uni, precum: reducerea ºomajului,
creºterea veniturilor, inclusiv a pro-
dusului intern brut, îmbunãtãþirea
nivelului de trai al oamenilor. Explicaþia
acestei afirmaþii este datã deja de
cãtre mari economiºti ai lumii. În
sfârºit, sã nu neglijãm nici aportul pe
care îl pot avea autostrãzile la dez-
voltarea altor ramuri economice cum
ar fi turismul, de pildã.

Este bine cunoscut cã prin investiþii
se obþin dezvoltãri economice redu-
tabile, cu atât mai importante cu cât
investiþiile sunt mai complexe, prin
antrenarea cât mai multor ramuri ale

economiei. Se cunosc cazuri când
ieºirea unei þãri dintr-o crizã econo-
micã s-a fãcut prin declanºarea unor
investiþii masive. În acest fel este pusã
în valoare ºi activitatea forþei de
muncã, ceea ce înseamnã crearea de
plusvaloare, concomitent cu reduce-
rea cheltuielilor sociale. 

Investiþiile în autostrãzi trebuie sta-
bilite cu grijã, pentru ca, dupã fina-
lizarea lor, sã se obþinã beneficii
economice ºi sociale importante, adicã
sã fie investiþii de succes, folositoare.

Construcþia de autostrãzi a început
încã din prima jumãtate a veacului tre-
cut în þãrile dezvoltate ale lumii, apoi ºi
în cele în curs de dezvoltare, deoarece
este un lucru dovedit cã economia
unei naþiuni este în strânsã legãturã cu
transporturile de mãrfuri ºi de oameni.

Primele autostrãzi din Europa s-au
construit în Italia, pe vremea lui Benito
Mussolini, începând cu anul 1926,
apoi Hitler a preluat ideea ºi a început
construirea de autostrãzi în Germania,
în anul 1933. În Germania s-au con-
struit aproape patru mii de kilometri de
autostrãzi în doar 5 ani. În ambele þãri

Creºterea explozivã a traficului rutier din ultimele douã decenii impune, stringent, luarea mãsurilor necesare
pentru crearea condiþiilor desfãºurãrii normale ºi în deplinã siguranþã a acestuia. Este vorba, pe de o parte, de
starea ºi calitatea mijloacelor de transport, iar pe de altã parte, de capacitatea infrastructurii rutiere de a satis-
face noile performanþe de trafic.

Se ºtie cã industria constructoare de mijloace de transport auto a progresat foarte mult în ultimele decenii. Viteza
de transport a crescut considerabil la toate tipurile de automobile (inclusiv la cele de transport mãrfuri). Din acest
punct de vedere s-au îmbunãtãþit mult condiþiile de siguranþã ºi confortul în circulaþie. Unor asemenea mijloace de
transport le este, însã, necesarã ºi o infrastructurã adecvatã, respectiv o reþea de autostrãzi bine gânditã pe cuprin-
sul întregii þãri, astfel încât sã nu existe perturbãri locale care pot conduce la stânjenirea economiei.

În condiþiile unui trafic rutier sporit, este imperios necesarã creºterea capacitãþii de circulaþie a infrastructurii
respective. Aceasta se poate face fie prin creºterea corespunzãtoare a suprafeþelor rutiere, fie prin sporirea
vitezei de deplasare. S-a dovedit cã soluþia cea mai eficientã a fost crearea autostrãzilor. Acestea permit atât o
creºtere, în limite acceptabile, a suprafeþelor de rulare, cât, mai ales, o sporire substanþialã a vitezei de deplasare. 

Aspect al autostrãzii Bucureºti - Piteºti
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ºomajul era foarte ridicat, dar s-a
diminuat simþitor prin aplicarea progra-
melor de construire a autostrãzilor. În
acelaºi timp, s-a remarcat ºi un salt
serios în dezvoltarea economiilor celor
douã þãri.

Care este însã situaþia autostrãzilor
în þara noastrã?

Se vorbeºte, tot mai mult, despre
insuficienta dezvoltare a autostrãzilor
la noi, deoarece este din ce în ce mai
mult resimþitã aceastã lipsã. Economia
trebuie sã progreseze în pas cu vre-
murile, dar nu poate mai mult tocmai
din aceastã cauzã. 

Paradoxal este faptul cã, cu cât se
vorbeºte mai mult, cu atât se face mai
puþin în acest domeniu. Ne împie-
dicãm în hãþiºul birocraþiei, al legilor ºi
normelor neclare ºi greoaie, în loc sã
abordãm problemele pragmatic, sã
schimbãm tot ce este de schimbat ºi
sã purcedem la treabã. Timpul trece
pe lângã noi ºi rezultatele sunt total
nesatisfãcãtoare.

Cum este posibil ca vecinii noºtri
din Ungaria ºi Bulgaria, þãri mult mai
mici ºi cu populaþii sub jumãtate din
cea a þãrii noastre, sã ne fi depãºit
marcant în acest domeniu?

Dar pentru a vedea cum stãm con-
cret la capitolul autostrãzi vom analiza
care este situaþia în acest domeniu în
þãrile europene în care s-au construit
autostrãzi. Din aceastã analizã va
rezulta clar care este locul nostru pe
plan european ºi poate, astfel, situaþia
va da mai mult de gândit factorilor de
rãspundere.

Iatã, de pildã, în tabelul alãturat, un
clasament al þãrilor europene dupã
numãrul total de kilometri de autostradã
pe care îi deþineau la sfârºitul anului
2014 (deci, destul de recent), listã pre-
luatã de pe internet. Alãturat sunt tre-
cute suprafeþele ºi populaþiile fiecãrei
þãri în parte. În aceastã analizã au fost
exceptate þãrile care nu au autostrãzi,
din motive lesne de înþeles (Andora,
Islanda, Letonia, Liechtenstein, Malta,
Monaco, Muntenegru, Moldova, San
Marino, Vatican) precum ºi Rusia ºi
Kazakhstan, care au suprafeþe foarte
mari, ce se întind pe douã continente
ºi conþin terenuri siberiene, muntoase
sau deºertice).

Pentru a analiza importanþa auto-
strãzilor în viaþa fiecãrei naþiuni s-a
completat lista cu doi coeficienþi, ºi
anume:

K1 = raportul dintre numãrul kilo-
metrilor de autostradã ºi suprafaþa þãrii
respective;

K2 = raportul dintre numãrul kilo-
metrilor de autostradã ºi populaþia þãrii
respective.

Raportul K1 aratã cât de bine este
distribuitã reþeaua de autostrãzi pe
suprafaþa þãrii, iar raportul K2 aratã cât
de bine este satisfãcutã populaþia þãrii
respective din acest punct de vedere.

Este evident cã, cu cât aceºti coefi-
cienþi sunt mai mari, cu atât satisfacerea
acestor naþiuni, din punct de vedere al
transporturilor, este mai mare.

Din aceastã listã se mai pot trage ºi
alte concluzii, ºi anume:

• Coeficienþii cei mai mari se gã-
sesc la þãrile cele mai dezvoltate din
punct de vedere economic, ceea ce
explicã interdependenþa dintre eco-
nomie ºi transporturi (Germania,
Spania, Franþa, Italia, Marea Britanie,
Olanda, Danemarca;

Obs.: Mãrimea acestor coeficienþi
nu depinde de mãrimea unei þãri, ci
numai de dezvoltarea economicã a
acesteia, ceea ce întãreºte ideea
interdependenþei dintre economie ºi
transporturi.

• Coeficienþi mobilizatori se gãsesc
la þãri care au ºi doresc în continuare
dezvoltare economicã (Grecia, Ungaria,
Irlanda, Cehia, Macedonia);

continuare în pagina 10��
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• Þãri mici, care se aflã în coada
clasamentului din punct de vedere al
suprafeþelor de teren ºi al numãrului
de locuitori (Olanda, Danemarca,
Elveþia, Belgia, Slovenia, Luxemburg,
Cipru), se aflã în fruntea clasamen-
telor în ceea ce priveºte importanþa
autostrãzilor în cadrul economiilor lor.

În ceea ce priveºte þara noastrã, se
constatã o rãmânere evidentã în urmã:
deºi este a 12-a ca suprafaþã în acest
clasament ºi a 9-a ca populaþie, este
pe locul 31 din punct de vedere al dis-
tribuþiei autostrãzilor pe suprafaþa þãrii
(vezi K1) ºi pe locul 32 din punct de
vedere al satisfacerii populaþiei (vezi K2).

La nivelul de mãrime al þãrii noas-
tre (locul 12 ca suprafaþã ºi locul 9 ca
populaþie), i-ar corespunde niºte coefi-
cienþi K1 ≈ 20 ºi K2 ≈ 200, ceea ce ar
conduce la concluzia cã România ar
trebui sã aibã o reþea de autostrãzi de
cel puþin 4.000 km lungime (20 x
238,391 mii kmp ≈4.760 km ºi 200 x
19,96 mil.loc. ≈4.000 km).

Este destul de evidentã diferenþa
dintre necesitãþi ºi realitate!

Autostrãzile sunt investiþii costisi-
toare, dar acest lucru nu trebuie sã
sperie pe nimeni dacã investiþiile sunt
realizate cu succes. O investiþie de
succes înseamnã sã fie economicã,
perfect funcþionalã ºi durabilã. Pentru
aceasta trebuie respectate niºte reguli
ºi condiþii, care nu sunt greu de
îndeplinit dacã existã voinþã ºi dorinþã.

Este bine cunoscut faptul cã un
constructor poate executa corect ºi
bine o investiþie, dacã are la bazã un
proiect bun, complet, detaliat. Nici cel
mai bun constructor nu poate executa
bine o lucrare dupã un proiect incom-
plet, greºit ºi fãrã detalii suficiente.
De o mare importanþã este, deci, exis-
tenþa unui asemenea proiect. 

Dar cum poate fi realizat
un asemenea proiect?

Prima condiþie ca proiectul sã fie
bun este sã fie elaborat de profe-
sioniºti, cu suficientã experienþã pen-
tru tipul respectiv de lucrare. Pentru a
respecta aceastã condiþie, beneficiarul
lucrãrii trebuie sã cunoascã toate posi-
bilitãþile proiectanþilor din domeniul

respectiv ºi sã acorde sarcina de ela-
borare a proiectului dupã principii
tehnice ºi nu dupã principiul celui mai
mic preþ, principiu care a condus, în
final, la construcþii greºite, costisitoare,
pãguboase pentru economie.

Pentru ca un proiect sã fie bun nu
este suficient sã fie complet ºi detaliat,
ci sã cuprindã ºi cele mai eficiente
soluþii. Totodatã, proiectul trebuie sã
fie întocmit pe baza unor caiete de
sarcini foarte clare, concrete, reali-
zabile, incluzând cele mai adecvate
materiale de construcþie. Elaborarea
caietelor de sarcini dupã principiul
“copy-paste” este una dintre cele mai
mari greºeli care se fac. Caietele de
sarcini, întocmite de cãtre beneficiari,
trebuie sã fie clare, concise, la obiect
ºi nu maculaturã stufoasã, repetabilã,
care, de multe ori, nu are de a face cu
obiectivul în discuþie, creându-se con-
fuzii, neclaritãþi, posibilitãþi de inter-
pretare arbitrarã, care conduc, în final,
la investiþii necorespunzãtoare, costisi-
toare.

Adevãrata economie în construcþii
se face încã de la proiectare, prin con-
cepþia ºi adoptarea celor mai eficiente
soluþii, pentru fiecare element în parte.

Pentru a putea fi elaboratã o
asemenea documentaþie, o altã con-
diþie esenþialã, care trebuie respec-
tatã, este acordarea unui timp suficient
proiectantului, pentru a o finaliza în
condiþiile scontate. Aceasta înseamnã
sã nu mai fie impuse termene pom-
pieristice de proiectare, ci termenele
sã fie stabilite de cãtre proiectant, care
îºi cunoaºte cel mai bine posibilitãþile,
eventual prin negocierea cu beneficia-
rul lucrãrii.

Se ºtie foarte bine cã, la investiþiile
de succes, proiectarea dureazã mai
mult decât execuþia. Investiþiile sunt
eficiente numai atunci când termenul
de execuþie al construcþiei, care
cuprinde ponderea costului, se reduce.
Acest lucru este posibil numai dacã
execuþia are la bazã un proiect bun ºi
complet, îndeplinind toate condiþiile
menþionate anterior.

În ceea ce priveºte execuþia unei
investiþii, trebuie spus cã ºi în acest
caz ea trebuie încredinþatã firmelor

care demonstreazã cã pot dispune de
dotãri tehnice ºi umane corespunzã-
toare realizãrii unor lucrãri de calitate.
Este bine sã aibã prioritate acele com-
panii care s-au afirmat prin lucrãrile
fãcute anterior ºi sã fie evitate, sau
chiar eliminate, cele care au creat
probleme în execuþie.

Concluziile care trebuie desprinse
din ceea ce am prezentat pot fi rezu-
mate dupã cum urmeazã:

1. Economia unei naþiuni depinde,
în mare mãsurã, de transporturile de
pe teritoriul sãu, cu precãdere de cele
rutiere, care permit cea mai mare
mobilitate, cãci nu poate exista nicio
activitate lucrativã fãrã deplasãri de
materiale ºi umane.

2. Transporturile depind atât de
calitatea ºi evoluþia mijloacelor de
transport, cât, în aceeaºi mãsurã, ºi de
starea infrastructurii, în speþã a celei
rutiere (drumuri ºi autostrãzi).

3. Naþiunile au evoluat numeric ºi
calitativ ºi au nevoie de condiþii sociale
ºi economice corespunzãtoare, inclu-
siv un trai mai bun, ceea ce impune o
mai mare mobilitate într-un timp cât
mai redus ºi cu siguranþã sporitã.

4. Construcþia mijloacelor de trans-
port a evoluat atât, încât sã satisfacã
aceste deziderate, dar este necesar
ca ºi infrastructura sã fie corespunzã-
toare, autostrada fiind soluþia adecvatã.

5. Þara noastrã este mult rãmasã
în urmã la acest capitol faþã de majori-
tatea þãrilor europene, astfel încât este
necesarã intensificarea mãsurilor pen-
tru recuperarea acestui decalaj.

6. Construirea autostrãzilor este o
activitate strict necesarã, dar de
duratã, de aceea trebuie tratatã cu
mult discernãmânt, corectând metodo-
logiile ºi greºelile fãcute pânã acum,
abordând reguli ºi condiþii verificate
prin experienþã pe plan internaþional,
care conduc la realizarea de investiþii
de succes.

7. Pentru þara noastrã, autostrada
nu mai este o investiþie de lux, ci o nece-
sitate vitalã, astfel cã aceastã pro-
blemã trebuie sã devinã prioritarã. �

�� urmare din pagina 9
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Închiderea activitãþii miniere în
România a adus cu sine necesitatea
conservãri i  fostelor perimetre
miniere, în scopul unei eventuale
redeschideri ulterioare sau, dupã
caz, în scopul evitãrii dezastrelor
naturale ºi ecologice.

Judeþul Maramureº a reprezen-
tat, de-a lungul istoriei, o zonã mini-
erã de importanþã strategicã pentru
România, exploatãrile miniere de

aici intrând, însã, în lichidare ºi con-
servare încã de la începutul anilor
2000.

Specialiºtii TOP GEOCART, împre-
unã cu cadre didactice de la Univer-
sitatea Tehnicã din Cluj-Napoca -
Facultatea de Construcþii, au decis
sã se implice în monitorizarea struc-
turalã, în scop ºtiinþific, a fostelor
perimetre miniere din zona Mara-
mureº, demarând împreunã un

“proiect-pilot” de monitorizare a unui
fost depozit minier subteran din zona
Cavnic.

Alternativa oferitã de cãtre TOP
GEOCART la metodele clasice de
monitorizare deja utilizate a fost
folosirea tehnologiilor de scanare
moderne de tip “scanare laser”.

În acest scop, au fost utilizate
echipamente de tip Leica Laser
Scanner C10 ºi alternativ, acolo
unde zona de scanare solicitã acest
lucru, TOP GEOCART a asigurat
pentru mãsurãtori ºi o staþie totalã
cu capabilitãþi de scanare laser de
tip Leica MS50.

Ciclurile de mãsurãtori efectuate
în perioada octombrie 2015 - ianu-
arie 2016 sunt, deocamdatã, insufi-
ciente pentru a enunþa o concluzie
asupra deplasãrilor orizontale ºi a
tasãrilor în zona studiatã.

Pe viitor, TOP GEOCART, împre-
unã cu colectivul Departamentului
de Mãsurãtori terestre ºi Cadastru
din Universitatea Tehnicã din Cluj-
Napoca, ºi-au propus repetarea
ciclurilor de mãsurãtori, folosirea
Laser Scannerelor de ultimã ge-
neraþie (P16, P30, P40), precum
ºi întocmirea unei baze de date de
tip GIS, cuprinzând scanãrile ºi
atr ibutele acestora din zonele
studiate. �

Utilizarea tehnologiei laser scanner
pentru monitorizarea fostelor perimetre miniere
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 pre-
cizie, fiabilitate ºi robusteþe. De aceea, profesioniºtii din industrie au încredere în Leica Geosystems.
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Principii de identificare a terenurilor lichefiabile
ºi mãsuri de limitare a efectelor lichefierii

dr. ing. Andreea DAMIAN - manager, SC GEOPEC MASTERY SRL, Iaºi

Comportarea terenurilor nisipoase
este una dintre problemele geoteh-
nice cel mai amãnunþit studiate ºi
aparent bine cunoscute. Parametrii
care caracterizeazã proprietãþile
nisipurilor au intrat de mult în uzul
tehnic curent, creându-se chiar sen-
zaþia cã stabilirea lor a constituit
numai o etapã pentru aprofundarea
cunoaºterii pãmânturilor argiloase,
materiale cu o comportare mult mai
complexã.

Lichefierea pãmântului este un
fenomen prin care rezistenþa la forfe-
care a unui teren necoeziv scade
brusc ca urmare a unei solicitãri
ciclice, producând transformarea
temporarã a materialului respectiv
într-o masã fluidã. 

Dintre numeroasele forme de
miºcare ciclicã numai valurile, cutre-
murele de pãmânt ºi exploziile pot
avea o intensitate suficientã pentru a
produce lichefierea în masã a tere-
nurilor necoezive saturate. Lichefie-
rea a reprezentat o cauzã importantã
a distrugerilor provocate de cutre-
mure de-a lungul timpului.

Pãmântul este constituit dintr-un
ansamblu de particule individuale,
aflate în contact cu un numãr de par-
ticule vecine. Greutatea particulelor
suprapuse produce forþe de contact
între acestea, dând terenului rezis-
tenþã. Lichefierea apare atunci când
structura unui nisip afânat saturat
este distrusã din cauza unei încãr-
cãri aplicate rapid. În mod obiºnuit,
particulele au tendinþa de a se
reaºeza într-o structurã mai densã,
însã, în timpul cutremurului, nu
existã suficient timp pentru ca apa
din pori sã poatã fi drenatã ºi sã

permitã, astfel, reaºezarea particu-
lelor.

Lipsa posibilitãþii de drenare,
însoþitã de creºterea presiunii apei
din pori, duce la micºorarea forþelor
de contact dintre particule ºi, auto-
mat, a rezistenþei terenului, cãpã-
tând comportarea unui fluid.

În vederea prevenirii sau limitãrii
efectelor lichefierii asupra construcþi-
ilor se pot adopta mãsuri mai mult
sau mai puþin eficiente, dar, în ge-
neral, costisitoare. Proiectarea cu
succes a unei metode de reducere a
pericolului de lichefiere care poate
afecta o construcþie sau un ansam-
blu de construcþii necesitã o înþe-
legere aprofundatã a fenomenului
de lichefiere, a consecinþelor posi-
bile ale lichefierii asupra construcþiei,
obiectivelor de performanþã a con-
strucþiei, precum ºi materialelor ºi
metodelor de construcþie disponibile. 

Alegerea finalã a metodei de
reducere a potenþialului de lichefiere
depinde de modul cum este definit
riscul ºi poate varia de la o evaluare
euristicã la una bazatã pe calculul
de risc.

CARACTERISTICI
ALE TERENURILOR LICHEFIABILE
Prin cunoaºterea caracteristicilor

pãmânturilor care influenþeazã liche-
fiabilitatea lor devine posibilã atin-
gerea a douã scopuri:

• prognoza comportãrii terenului
de fundare în condiþii seismice, pe
baza unor date generale ºi eventual,
a unor investigaþii suplimentare uºor
de efectuat;

• obþinerea unor probe netulburate
ºi reprezentative, precum ºi stabilirea
schemei de încercare a lor, astfel

încât sã fie reproduse cât mai fidel
condiþiile determinante din naturã,
atunci când se face o analizã amã-
nunþitã a sensibilitãþii la lichefiere.

În afara parametrilor solicitãrii,
probabilitatea de producere a liche-
fierii mai este condiþionatã de o serie
de factori, care pot fi grupaþi în douã
mari categorii [1]:

a) caracteristici ce determinã
tipul de pãmânt: granulozitate (fracþi-
uni granulare dominante, gradul de
neuniformitate, conþinutul de parti-
cule fine), forma particulelor, greu-
tatea specificã a acestora ºi indirect,
compoziþia lor mineralogicã;

b) caracteristici de stare a
pãmântului în depozit: gradul de
îndesare, structura ºi indirect, geolo-
gia depozitului; starea de umiditate
ºi condiþiile de drenare ale stratului;
starea de eforturi ºi istoricul lor (ten-
sorii eforturilor unitare actuale, atât
cel sferic cît ºi cel deviator, coefi-
cientul de împingere în stare de
repaus, raportul de supraconsoli-
dare, solicitãri ciclice anterioare) ºi
indirect, vârsta depozitului.

Compoziþia granulometricã
Cele mai susceptibile la liche-

fiere, în timpul cutremurelor, sunt
pãmânturile constituite din nisipuri
fine ºi prãfoase.

Conþinutul în particule fine (fracþi-
unile praf ºi argilã) conferã pãmân-
turilor o plasticitate ºi o rezistenþã
structuralã de tip coeziv care se
opune lichefierii, chiar dacã creºte-
rile de presiune a apei în pori pot
determina deformaþii apreciabile. Pe
de altã parte, pãmânturile neco-
ezive, alcãtuite din fragmente mari,
au, în general, o permeabilitate

Lichefierea este un fenomen care se manifestã prin scãderea temporarã a rezistenþei terenului, ca
urmare a creºterii presiunii apei în pori, comportare specificã mai ales în cazul nisipurilor saturate solici-
tate ciclic. Analiza în detaliu a acestui fenomen ºi a mãsurilor în care declanºarea este iminentã necesitã
investigaþii amãnunþite efectuate de ingineri familiarizaþi cu noþiunile legate de lichefiere, însã aprecierea
aproximativã a pericolului de declanºare a acesteia trebuie sã fie o activitate elementarã pentru oricare
inginer care profeseazã în domeniul geotehnicii. 

În lucrarea de faþã sunt sintetizate informaþii privind explicarea modului în care se produce lichefierea,
caracteristicile pãmânturilor ce influenþeazã lichefiabilitatea ºi metodele de îmbunãþire aplicabile.
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suficient de mare pentru a asigura o
disipare rapidã a presiunii apei din
pori, chiar pe mãsura generãrii ei de
acþiunea seismicã [1].

Forma granulelor
Forma particulelor din care este

alcãtuit pãmântul influenþeazã apre-
ciabil lichefiabilitatea. Legãtura din-
tre particulele rotunjite, respectiv
rezistenþa mobilizatã prin frecare, se
poate pierde mai facil decât în cazul
particulelor alungite ºi colþuroase.

Ivanov defineºte trei parametri
pentru caracterizarea formei granu-
lelor: coeficientul de rotunjime, coefi-
cientul de sfericitate ºi coeficientul
de formã.

Structura pãmântului
Diferenþele de comportare între

probele de nisip preparate în labora-
tor dupã diverse tehnici ºi cele netul-
burate recoltate din teren având
aceeaºi stare de îndesare au evi-
denþiat influenþa semnificativã a
parametrilor structurali, ºi anume:
orientarea granulelor ºi a contactelor
dintre granule, variaþii ale porozitãþii
în cuprinsul unei probe, segregãri
ale particulelor.

S-au constatat influenþe ale aces-
tor parametri asupra modului de vari-
aþie a volumului cu deformaþia
specificã axialã, a relaþiei efort unitar -
deformaþie specificã, în cazul solici-
tãrilor statice, a rezistenþei la lichefiere
sub solicitãri ciclice ºi a modului de
creºtere a presiunii apei din pori sub
un efort unitar ciclic dat [1].

Toate aceste aspecte ale influ-
enþei rezistenþei structurale asupra
sensibilitãþii la lichefiere, greu de
cuantificat, conduc la concluzia cã
este probabil ca depozitele naturale
sã fie mai rezistente la solicitãri
ciclice decât probele formate în
laborator prin metodele obiºnuite.

Starea de îndesare
Starea de îndesare a jucat un rol

important încã de la primele studii
ale fenomenului de lichefiere. Influ-
enþa marcantã a stãrii de îndesare
asupra stabilitãþii dinamice a nisi-
purilor a dictat includerea acestui
parametru în majoritatea criteriilor
calitative de prognozã a lichefierii. 

Aprecierea calitativã a sensibili-
tãþii la lichefiere se poate face
urmãrind criteriile din tabelul 2.

Starea de umiditate
ºi condiþiile de drenare

ale stratului lichefiabil în depozit
Permeabilitatea mare faþã de aer

a pãmântului face ca solicitãrile
obiºnuite, de exemplu de tip seismic,
sã nu aibã un efect de lichefiere
asupra nisipului uscat, ci numai de
tasare. Ca urmare, problema liche-
fierii se pune, de regulã, pentru
zonele situate sub nivelul apei sub-
terane ºi în zona de saturare capi-
larã; la nisipuri fine ºi medii se poate
considera cã stratul este complet
saturat de la o înãlþime de circa 1 m
deasupra nivelului apei subterane,
în jos [1]. Poziþia ridicatã a nivelului
apei subterane are un dublu efect
nefavorabil:

• prin reducerea eforturilor uni-
tare normale efective din cauza imer-
sãrii se micºoreazã capacitatea
portantã a terenului, rezistenþa pasivã,
precum ºi rezistenþa la lichefiere;

• saturarea pãrþii superioare a
terenului face posibilã lichefierea în
zonele care, din punctul de vedere al
stãrii de eforturi, sunt cele mai sus-
ceptibile la lichefiere ciclicã (eforturi
unitare normale reduse, amplificãri
ale solicitãrii seismice), putând avea
efecte importante asupra stabilitãþii
construcþiilor.

Lichefierea, chiar completã într-un
strat, poate sã conducã la degradãri
minore ale construcþiilor fundate la
suprafaþã, dacã presiunea în exces
a apei din pori se poate disipa rapid.
De fapt, chiar nivelul maxim al pre-
siunii apei din pori, generate de
solicitarea ciclicã, depinde de posi-
bilitãþile de drenare simultane gene-
rãrii. Acþiunea combinatã a mai
multor factori, printre care perme-
abilitatea ºi lungimea drumului par-
curs de apã pentru disiparea
presiunii apei din pori, pe lângã
parametrii solicitãrii ºi alþi factori
intrinseci, determinã ritmul de creº-
tere a presiunii apei din pori, atin-
gerea sau nu a unei valori critice ºi
durata de menþinere a unei valori
ridicate [1].
Permeabilitatea ºi compresibilitatea

pãmântului
Ritmul de disipare a presiunii apei

din pori, dictat de permeabilitatea
terenului, are o influenþã importantã
asupra fenomenului de lichefiere.
Deoarece disiparea se produce ºi în
timpul generãrii presiunii în exces,
permeabilitatea poate condiþiona
însãºi valoarea maximã a presiunii
induse de solicitarea ciclicã, respec-
tiv gradul de lichefiere.

Permeabilitatea relativ micã poate
conduce la lichefiere, în special dacã
stratul cu potenþial de lichefiere este
gros, adicã drumul apei pânã la limi-
tele drenante este lung.

Starea de eforturi în masiv
ºi istoricul eforturilor

Problema influenþei stãrii de efor-
turi asupra prognozei lichefierii
depozitelor din materiale necoezive
saturate se pune, în mod deosebit,
dupã situaþia în care se gãseºte
masivul:

• Un teren practic orizontal, a
cãrui lichefiere ciclicã determinã
scãderea sau pierderea completã a
capacitãþii portante; pentru acest caz
este caracteristic faptul cã planele
orizontale ºi verticale sunt iniþial
plane principale (exceptând cazurile
în care, la suprafaþã, se exercitã pre-
siuni transmise de construcþii);

• Un masiv cu taluzuri (versant
natural, baraj, depozit de deºeuri
industriale, iaz de decantare) la
care cedarea se poate produce sub
forma unei alunecãri sau curgeri
noroioase, prin lichefierea ciclicã
parþialã suprapusã unei stãri de efor-
turi existente.

Tabelul 1: Criteriul granulometric de apreciere a lichefiabilitãþii [2].

Tabelul 2: Criteriul stãrii de îndesare privind lichefiabilitatea terenurilor [2]

continuare în pagina 18��
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În cazul depozitelor cu suprafaþã
orizontalã, solicitate ciclic, este
recunoscut faptul cã sensibilitatea la
lichefiere ciclicã scade odatã cu
creºterea eforturilor efective iniþiale,
deci cu adâncimea depozitului,
atunci când ceilalþi factori sunt con-
stanþi. Istoricul eforturilor, petrecut în
trecutul geologic, se reflectã prin
influenþa urmãtorilor trei factori [1]:

a) Condiþiile de formare a terenu-
lui; se constatã cã, odatã cu vârsta,
creºte ºi starea de îndesare a
depozitului; printre cele mai uºor
lichefiabile terenuri se numãrã
umpluturile efectuate prin hidrome-
canizare.

b) Perioada scursã între for-
marea masivului de nisip ºi momen-
tul solicitãrii dinamice; prin încercãri
de laborator pe probe pãstrate sub
încãrcare constantã un timp îndelun-
gat ºi pe probe recoltate din
umpluturi de vârstã cunoscutã, a fost
demonstratã posibilitatea de mãrire
a rezistenþei la lichefiere, printr-o
structuralizare în timp a pãmânturilor
necoezive.

c) Istoricul seismic, respectiv al
deformaþiilor de forfecare suferite de
depozit; se considerã cã repetarea
de multe ori a solicitãrilor ciclice
poate duce la o creºtere importantã
a rezistenþei la lichefiere (în aseme-
nea condiþii se produce, deseori, o
creºtere a coeficientului de împin-
gere în stare de repaus, K0).

Eforturi unitare de forfecare iniþiale
(statice)

Rezultatele experimentale au
condus la concluzia cã, într-un taluz,
pericolul de lichefiere este mai mic
decât în teren cu suprafaþa orizon-
talã; pericolul pare a fi cu atât mai
redus cu cât panta este mai abruptã,
respectiv eforturile unitare de forfe-
care iniþiale mai mari, ca urmare a
reducerii gradului de schimbare a
sensului eforturilor unitare.

În taluzuri lichefierea poate fi
condiþionatã de depãºirea rezis-
tenþei la forfecare în zone lichefiate
parþial, deci ca urmare a unor defor-
maþii de forfecare mari (lichefiere
propriu-zisã).

MÃSURI DE LIMITARE A EFECTELOR
LICHEFIERII

Proiectarea cu succes a unei
metode de reducere a pericolului
de lichefiere, care poate afecta o

construcþie sau un ansamblu de con-
strucþii, necesitã o înþelegere apro-
fundatã a fenomenului de lichefiere,
a consecinþelor posibile ale lichefierii
asupra construcþiei, obiectivele de
performanþã a construcþiei, precum
ºi materialele ºi metodele de con-
strucþie disponibile.

Alegerea finalã a metodei de redu-
cere a potenþialului de lichefiere
depinde de modul cum este definit
riscul ºi poate varia de la o evaluare
euristicã la o evaluare bazatã pe cal-
culul de risc. Diversele strategii de
reducere pot include urmãtoarele [3]:

• A nu lua nicio mãsurã, accep-
tând distrugerile potenþiale ºi nivelul
lor de risc;

• Abandonarea proiectului sau
schimbarea amplasamentului;

• Îmbunãtãþirea terenului, astfel
ca distrugerile sã fie evitate sau
reduse la un nivel acceptabil;

• Modificarea proiectului în aºa
fel încât lichefierea terenului sã nu
deterioreze structura, sau deteri-
orãrile sã fie reduse la niveluri
acceptabile.

Pentru evaluarea oportunitãþii
unei metode de îmbunãtãþire a
terenului într-un amplasament dat,
este important: (1) sã se înþeleagã
mecanismele de bazã ale îmbu-
nãtãþirii, astfel ca procedeele de
proiectare ºi control al calitãþii sau
criteriile de verificare sã fie rezo-
nabile ºi (2) ca proiectanþii sã fie
familiarizaþi cu problemele legate de
punerea în practicã a metodei alese,
astfel ca aceasta sã se poatã con-
strui ºi sã fie eficientã din punct de
vedere economic.

În vederea prevenirii sau limitãrii
efectelor lichefierii asupra construcþi-
ilor se pot adopta mãsuri mai mult
sau mai puþin eficiente, în general
costisitoare, printre care [1]:

• Corectarea curbei granulometrice;
• Mãrirea îndesãrii prin: explozii,

compactare de la suprafaþã, vibrare,
baterea unor piloþi din lemn, forma-
rea unor piloþi de nisip;

• Scoaterea terenului din starea
de saturaþie;

• Creºterea eforturilor unitare
normale, de exemplu prin realizarea
unei suprasarcini cu rambleu de
pãmânt sau prin coborârea nivelului
apei subterane;

• Îmbunãtãþirea condiþiilor de
drenare (cu saltele drenante, puþuri -
filtre);

• Mãrirea componentei coezive a
rezistenþei la forfecare (de exemplu
prin injecþii).

Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor
de îmbunãtãþire a terenului, în ve-
derea reducerii riscului seismic,
sunt afectate de un spectru larg de
consideraþii.

Alegerea finalã a unei metode de
îmbunãtãþire a terenului poate depin-
de de încrederea proiectantului în
tehnologiile disponibile ºi în meto-
dele de proiectare corespunzãtoare.

Încrederea într-o tehnologie datã
poate depinde de o serie de factori,
cum ar fi încrederea în mecanismul
de îmbunãtãþire, posibilitatea demon-
stratã a mãsurãrii ºi a cuantificãrii efi-
cienþei tratamentului, exactitatea ºi
bazele fundamentale ale metodolo-
giei de proiectare ºi existenþa unor
observaþii pe modele fizice sau
cazuri concrete care sã demonstreze
eficienþa tehnologiei în reducerea
efectelor dãunãtoare ale solicitãrii
seismice. Din aceste motive, sunt
necesari câþiva ani pentru ca o
tehnologie nouã de îmbunãtãþire a
terenului sã fie acceptatã ºi folositã
pe scarã largã [3].

Eficienþa unei metode de îmbu-
nãtãþire a terenului într-un amplasa-
ment dat poate fi foarte dificil de
prezis corect. Din acest motiv, se
obiºnuieºte sã se cearã o aplicaþie
demonstrativã sau de încercare
înaintea proiectãrii finale ºi a lansãrii
licitaþiei pentru construcþie. O secþi-
une de încercare într-o locaþie
reprezentativã pentru amplasament
va permite atât proiectantului cât ºi
constructorului sã identifice difi-
cultãþile potenþiale în construcþie
ºi/sau procedeele de control al cali-
tãþii ºi sã optimizeze sau sã verifice
parametrii necesari pentru obþinerea
îmbunãtãþirii dorite. În cazul unora
dintre metodele de îmbunãtãþire ºi
tipuri de pãmânt, rezistenþa la pene-
trare de dupã tratare poate mani-
festa modificãri importante în
decursul unor perioade, variind între
câteva sãptãmâni ºi mai multe luni.

�� urmare din pagina 17
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Pentru evaluarea acestui efect al
timpului, poate fi necesar ca încer-
cãrile in situ sã fie repetate la anu-
mite intervale de timp, pentru a se
stabili cuantumul îmbunãtãþirii de
lungã duratã (de exemplu MITCHELL
ºi SOLYMAR 1984).

În unele cazuri, secþiunea de
probã poate arãta cã, prin metoda
propusã, nu se pot obþine rezultatele
dorite, ceea ce face sã se evite
schimbãrile de soluþie care ar fi fost
necesare dacã nu s-ar fi beneficiat
de secþiunea de probã [3].

Execuþia cu succes a unui proiect
de îmbunãtãþire a terenului depinde
de elaborarea de cãtre inginer a
unor detalii de execuþie (specificaþii)
clare, rezonabile, realizabile ºi obli-
gatorii, precum ºi a unor procedee
de control al calitãþii. 

Detaliile de execuþie ºi pro-
cedeele de control al calitãþii trebuie
sã permitã mici modificãri în practicã
ºi adaptare la schimbãrile condiþiilor
în amplasament. Este important ca
proiectantul sã fie familiarizat cu li-
mitãrile în ceea ce poate fi construit
cu tehnologiile prezente ºi numai
dupã aceea sã elaboreze proiectul
de îmbunãtãþire a terenului, având
în vedere aceste limitãri.

CONCLUZII
Lichefierea pãmântului este un

fenomen prin care rezistenþa la forfe-
care a unui teren necoeziv scade
brusc ca urmare a unei solicitãri
ciclice, producând transformarea
temporarã a materialului respectiv
într-o masã fluidã.

Pe baza tuturor caracteristicilor
terenului ºi amplasamentului în care
se aflã, se poate face o sintezã a cri-
teriilor de apreciere calitativã a posi-
bilitãþii de lichefiere, dupã cum se
poate observa în figura 1.

Prin cunoaºterea caracteristicilor
pãmânturilor care influenþeazã liche-
fiabilitatea lor, devine posibilã înde-
plinirea a douã scopuri: prognoza
comportãrii terenului de fundare în
condiþii seismice, pe baza unor date
generale ºi eventual, a unor investi-
gaþii suplimentare uºor de realizat;
obþinerea unor probe netulburate ºi
reprezentative, precum ºi stabilirea
schemei de încercare a lor, astfel
încât sã fie reproduse cât mai fidel
condiþiile determinante din naturã,
atunci când se face o analizã amã-
nunþitã a sensibilitãþii la lichefiere. 

Factorii care influenþeazã produ-
cerea lichefierii pot fi împãrþiþi în
douã categorii [1]:

a) Caracteristici care determinã
tipul de pãmânt: granulozitate (fracþi-
uni granulare dominante, gradul de
neuniformitate, conþinutul de parti-
cule fine), forma particulelor, greu-
tatea specificã a acestora ºi indirect,
compoziþia lor mineralogicã;

b) Caracteristici de stare a
pãmântului în depozit: gradul de
îndesare, structura ºi indirect, geolo-
gia depozitului; starea de umiditate
ºi condiþiile de drenare ale stratului;
starea de eforturi ºi istoricul
acestora (tensorii eforturilor unitare
actuale, atât cel sferic cât ºi cel devi-
ator, coeficientul de împingere în
stare de repaus, raportul de supra-
consolidare, solicitãri ciclice ante-
rioare) ºi indirect vârsta depozitului.

Pornind de la aceste caracteris-
tici care determinã lichefiabilitatea
unui teren, pentru îmbunãtãþirea lui
se vor adopta metode care sa aibã o
influenþã directã asupra acestora.
Astfel, putem enumera o serie de
mãsuri care pot fi luate cu scopul de
a preveni sau limita efectele liche-
fierii asupra construcþiilor:

• Corectarea curbei granulometrice;
• Mãrirea îndesãrii, prin: explozii,

compactare de la suprafaþã, vibrare,
baterea unor piloþi din lemn, forma-
rea unor piloþi de nisip;

• Scoaterea terenului din starea
de saturaþie;

• Creºterea eforturilor unitare
normale, de exemplu prin realizarea
unei suprasarcini cu rambleu de
pãmânt sau prin coborârea nivelului
apei subterane;

• Îmbunãtãþirea condiþiilor de dre-
nare (cu saltele drenante, puþuri-filtre);

• Mãrirea componentei coezive a
rezistenþei la forfecare (de exemplu
prin injecþii).
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TechSpan® genereazã un sis-

tem 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

mic ºi echipamente convenþi-

onale. Arcadele sunt construite

prin asamblarea elementelor pre-

fabricate din beton, într-un model

în trepte ºi simetric. Procedura

permite instalarea rapidã, fãrã

întreruperi la fluxul de trafic.

Sistemul TechSpan® se ba-

zeazã pe asamblarea jumãtãþilor

de secþiuni de arc prefabricate,

elementele din beton armat fiind

aºezate pe tãlpi de fundare la

baza structurii, rezemându-se

una pe alta la vârf. Elementul

jumãtate de arc permite

montarea rapidã cu o singurã

macara.

Inovaþia acestei tehnologii

este de a personaliza ºi de a

optimiza sistemul la cerinþele

de încãrcare speciale fiecãrui

proiect. Sistemul de proiectare

utilizeazã metoda elementelor

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® - Arce Prefabricate



finite (MEF), care defineºte cu

exactitate raza optimã de curbu-

rã a arcului, pentru a minimiza

efortul de întindere. Eficienþa ºi

economia proiectãrii creºte pro-

gresiv cu înãlþimea terasamen-

tului de deasupra structurii.

Curbura arcului este opti-

mizatã pentru fiecare proiect,

având în vedere cerinþele apli-

caþiei, ale proiectului, precum ºi

constrângerile din ºantier.

Structuri cu deschideri care

depãºesc 20 metri sau cu

înãlþimea stratului de supraîncãr-

care de peste 30 metri au fost

astfel construite cu succes.

Pentru consolidãri de terenuri,

precum ºi pentru prefabricarea

arcelor, Companiile Terre Armée

se implicã la toate nivelurile,

incluzând:

• Fezabilitate;

• Proiectare;

• Furnizarea elementelor prefa-

bricate, a armãturilor ºi acceso-

rilor (pentru sistemele proprii); 

• Asistenþã în ºantier pe

perioada instalãrii.

Toate materialele furnizate

sunt produse în fabrici alese cu

grijã de Companie, fiind însoþite

de marca CE.�
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Structuri rezistente prin formã
prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ, prof. dr. ing. Alexandru CÃTÃRIG – Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca

ºef lucrãri dr. ing. Mihaela GHEMIª – Universitatea din Oradea

Structurile uºoare de tip membranã sau membranã ºi
cabluri permit execuþia celor mai variate ºi complexe
construcþii inginereºti monumentale.

Câteva exemple de asemenea structuri sunt prezen-
tate în cele ce urmeazã:

a) Florida Suncoast Dome (Tropicana Field), Saint
Petersburg, Florida, SUA (fig. 1) – Structurã “tensegrity”
cu sisteme de cabluri radiale. Acoperiºul din pânzã,
fabricat din fibrã de sticlã acoperitã cu Teflon.

b) Tao-Yuan County Arena, Taoyuan, Taiwan
(fig. 2) – Structurã cu membranã având un plan circular

cu diametrul de 120 m. Membrana, fabricatã din PTFE
(politetrafluoroetilenã), are duratã lungã de viaþã.

c) Hajj Terminal, Jeddah, Arabia Sauditã (fig. 3) –
Structurã cu membrane realizate din Teflon, acoperind o
suprafaþã de cca. 105 hectare.

d) Stadionul Juventus, Torino, Italia (fig. 4) - Soluþie
structuralã caracterizatã printr-un acoperiº suspendat,
din oþel, legat prin cabluri de doi stâlpi ºi sistemul struc-
tural principal (alcãtuit din grinzi din beton armat pânã la
cota +18,55 m ºi grinzi din oþel pânã la suporturile exte-
rioare ale acoperiºului, cota +33,00 m).

În cazul structurilor uºoare de tip membranã, forma se confundã cu structura ºi invers. Astfel, procesul
de analizã, de tip neliniar, de gãsire a formei reprezintã ºi o modalitate de optimizare a unor asemenea
structuri. Pentru a respecta principiul natural al minimului se cautã ca forma structurii sã se apropie de
cea cu suprafaþa de arie minimã. 

Rezolvarea numericã se bazeazã pe utilizarea elementelor finite cu tensiune constantã, de tip film de
sãpun. Pornind de la aceste considerente, în lucrarea de faþã vã prezentãm aspecte privind determinarea
formei structurii de tip membranã, utilizând elemente finite de tip film de sãpun.

Fig. 1: Florida Suncoast Dome (Tropicana Field), Saint Petersburg, Florida, SUA Fig. 2: Tao-Yuan County Arena, Taoyuan, Taiwan 

Fig. 3: Hajj Terminal, Jeddah, Arabia Sauditã Fig. 4: Stadionul Juventus, Torino, Italia
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Datã fiind flexibilitatea unor asemenea structuri, în
general, ºi a subansamblurilor structurale, în particular,
concepþia structuralã trebuie sã rezolve douã
aspecte esenþiale:

• Determinarea geometriei iniþiale.
• Stabilirea tensiunilor ºi formei suprafeþei, din pre-

tensionare ºi încãrcãri aplicate static ºi dinamic.
Dacã pentru determinarea tensiunilor sunt relativ

multe semnalãri bibliografice, pentru studiul formei sunt
puþine comunicãri.

Pentru a respecta principiul natural al minimului se
cautã ca forma structurii uºoare cu membrane sã se
apropie de forma suprafeþei de arie minimã.

Rezolvarea analiticã a formei suprafeþei minimale
este posibilã numai pentru anumite contururi particulare
(elicoidul, patrulaterul strâmb cu vârfurile pe un tetraedru
regulat etc.).

Din punctul de vedere al ingineriei structurale,
rezolvãrile se bazeazã pe problema lui PLATEAU, adicã
gãsirea unei suprafeþe de arie minimã pentru un contur
spaþial închis [1], [2].

Determinarea suprafeþei de arie minimã
Suprafeþele de arie minimã sunt acele suprafeþe

care, dintre toate suprafeþele ce trec printr-o curbã
strâmbã, au cea mai micã arie.

Dacã pe un contur, închis elastic sau rigid, se consi-
derã un film de sãpun (SOAP FILM) cu greutate proprie
neglijabilã, datoritã tensiunii superficiale caracteristice
peliculelor fluide, acesta ia forma suprafeþei de arie
minimã corespunzãtoare conturului. În acest sens,
suprafeþele de arie minimã reprezintã forma naturalã de
existenþã a peliculelor din film de sãpun neîncãrcate.

Determinarea suprafeþelor de arie minimã se face,
în general, pe cale experimentalã ºi numericã,
urmând ca metodele analitice sã fie folosite numai
pentru cazuri particulare.

Fig. 5 Fig. 6

continuare în pagina 24��
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Fig. 7 Fig. 8

�� urmare din pagina 23

continuare în pagina 26��





�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� ianuarie - februarie 201626

Determinarea experimentalã a formei suprafeþei de

arie minimã se rezumã la aflarea coordonatelor ºi cur-

burilor în toate punctele suprafeþei, prin metodele stereo-

fotogrametriei sau chiar prin fotografierea normalã din

diferite unghiuri.

Fig. 9 Fig. 10

�� urmare din pagina 24



Studiul numeric, atât pentru gãsirea suprafeþei de
arie minimã, cât ºi pentru determinarea formei din
diferite încãrcãri, face apel la elementul finit special care
are tensiunea uniformã σt.

Prin modelarea discretã a suprafeþei peliculei fluide,
structura de membranã cu un numãr infinit de grade de
libertate este înlocuitã cu un sistem cu un numãr finit de
grade de libertate, format dintr-un ansamblu de ele-
mente finite izoparametrice legate între ele în noduri.

Programul de calcul SUM01, elaborat pentru
soluþionarea acestei probleme, utilizeazã un procedeu
iterativ eficient [1], [2], [3], [4].

Exemple numerice
1. Se propune determinarea formei suprafeþei de arie

minimã pentru structura de tip membranã din figura 5.
Se considerã punctul 12 fix ºi se determinã forma

suprafeþei de arie minimã din condiþia ca tensiunea con-
stantã din membranã sã fie succesiv 5 daN/mm, respectiv
20 daN/mm.

Din analiza rezultatelor se observã cã se obþin ordo-
nate identice, adicã valori la care ne-am aºteptat.

2. În acest exemplu se propune studiul formei pentru
o structurã portantã cu membrane pretensionate pe
arce, utilizabilã pentru sãli de sport (fig. 6). Rezultatele
sunt prezentate în figura 7.

3. Exemplul prezintã studiul de formã pentru o halã
circularã cu structurã de tip membranã, în trei variante:

• Varianta tensionare mecanicã;
• Varianta tensionare pneumaticã;

• Varianta tensionare pneumaticã, când existã ºi
cabluri de stabilizare.

Rezultatele sunt prezentate în figurile 8, 9 ºi 10.
CONCLUZII

• Temele de proiectare privind acoperirea unor
suprafeþe foarte mari (mii de m2) necesitã structuri
uºoare de tip membranã.

• La aceste structuri forma fiind structura ºi structura
coincizând cu forma, orice soluþie care rezolvã forma
optimã ºi stabilã are o importanþã practicã deosebitã.

• Lucrarea prezintã o procedurã numericã pentru
gãsirea formei, utilizând elemente finite cu tensiune
constantã.

BIBLIOGRAFIE
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[3] KOPENETZ, L., PRADA, Marcela, Introducere
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Oradea, 2011;

[4] KOPENETZ, L., CÃTÃRIG, A., GHEMIª,
MIHAELA, The Force-Structure Relation for the Light
Construction Membrane Type. Journal of Applied
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pag. 43-50. �



„Investiþii pentru viitorul dumneavoastrã“

Programul Operaþional Sectorial „Creºterea Competitivitãþii Economice“
- co-finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã

Axa prioritarã 2 Competitivitate prin cercetare — dezvoltare ºi inovare D2.2: Investiþii în infrastructura de
CDI ºi dezvoltarea capacitãþii administrative O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente

ºi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Titlul proiectului: „CENTRU DE MONITORIZARE A IMPACTULUI _V2 - CMIIM“ - ID 1936 cod SMIS 49184.

Noi perspective prin „Centrul de Monitorizare a Impactului Infrastructurilor asupra Mediului“

Beneficiarul proiectului: Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti - Facultatea de Cãi Ferate, Drumuri ºi
Poduri, Bdul Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, Bucureºti

Valoarea proiectului, conform Contractului de finanþare 648/21.03.2014, este de 10.000.000 lei, din care asis-
tenþã financiarã nerambursabilã 10.000.000 lei. Proiectul se implementeazã pe o duratã de 21 luni, respectiv pânã
la data de 22.12.2015.

Obiectivul proiectului este creºterea capacitãþii de Cercetare ºi Dezvoltare ºi îmbunãtãþirea calitãþii ºi eficienþei
activitãþii de Cercetare a UTCB în domeniul monitorizãrii impactului infrastructurilor asupra mediului prin înfiinþarea
Centrului de monitorizare a impactului infrastructurilor asupra mediului, Centru format din trei laboratoare ºi dotarea
cu echipamente de ultimã generaþie pentru dezvoltarea unui sistem de urmãrire a situaþiilor neprevãzute generate
de traficul terestru ºi factorii de mediu complementari prin intermediul infrastructurii de transport, asupra mediului
adiacent, natural ºi antropic.

Proiectul îºi propune, prin experienþa colectivului
tehnic ºi respectiv dotarea realizatã, sã contribuie la
managementul integrat al riscurilor asociate realizãrii
lucrãrilor de infrastructurã de transport terestru. Domeni-
ile de expertizã tehnicã abordeazã domeniul interacþiunii
teren - structurã pentru situaþia lucrãrilor de artã în inci-
denþã cu masivul de pãmânt considerat ca suport, acþi-
une ºi material.

Rezultatele cercetãrii care va fi realizatã în cadrul
proiectului vor fi susþinute de laboratoarele de monito-
rizare geotehnicã, poduri ºi drumuri care vor conlucra în
vederea obþinerii maximului de informaþie cu privire la
variabilitatea factorilor, ipotezelor, efectelor suprapunerii
de acþiuni necesar a fi considerate în faza de proiectare
geotehnicã ºi structuralã.

Subiectele tratate în studiile experimentale stabilite
prin programul de cercetare se vor constitui în baze ºi
prelucrãri de date cu privire la parametrii geotehnici ºi
structurali de referinþã pentru lucrãrile de drumuri,
poduri, tuneluri, excavaþii în zone urbane în incidenþã cu
contextul hidro geologic ºi geotehnic specific þãrii noas-
tre ºi dezvoltãrii de perspectivã a infrastructurii.

Instrumentarea realizatã se va constitui în monito-
rizarea specialã, în regim dinamic, a parametrilor defini-
torii pentru comportarea structurilor ºi pãmântului, astfel
încât sã poatã fi emise prognoze de evoluþie parametricã
de implementat în modelele de calcul pentru structuri
compozite.

Personalul tehnic implicat în proiect susþine elabo-
rarea de proiecte de monitorizare, prospectarea ºi
instrumentarea în vederea monitorizãrii, instalarea sis-
temelor de preluare ºi transmitere date cãtre Centru,
prelucrarea, modelarea ºi emiterea de rezoluþii cu privire
la interacþiunea structurã - masiv de pãmânt.

Prin prezentul proiect s-au achiziþionat urmãtoarele
ehipamente:

• Echipament de foraj Beretta T44 ºi accesorii
• Penetrometru Pagani TG 73-200 ºi dilatometru Mar-

chetti - cu senzori seismici
• 2 tipuri de autolaboratoare
• utilaj de transport tehnologic
• densimetru nenuclear, placã dinamicã Zorn, CBR

de teren, sistem geoelectric, umidometru portabil,
telemetru, sistem topografic preluare coordonate, busole
geologice, sistem portabil ºi compact de filmat ºi vizu-
alizat puþuri ºi foraje adânci



• echipamente pentru monitorizarea geotehnicã ºi
structuralã: inclinometre verticale ºi orizontale portabile
ºi pentru instalare în situ, piezometre pentru mãsurarea
presiunii apei în pori ºi tip Casagrande, celule de pre-
siune, celule NATM, piezometre, diferite tipuri de
tasometre, penduli portabil ºi ficºi, sistem pentru achi-
ziþie ºi transmisie wireless de date, mãrci tensometrice,
fisurometru etc.

• accelerometre capacitive triaxiale, accelerometre
piezometrice triaxiale, condiþionatoare de semnal

• traductori de deformaþie specificã ºi rozete traduc-
tori de deformaþii

• traductori de deformare cu fibrã opticã, traductori de
temperaturã ºi umiditate, staþie mobilã pentru achiziþia datelor

• sclerometru, betonoscop, pahometru, CHUM, PET,
fleximetru

• software de proiectare geotehnicã ºi structuralã
• echipamente IT necesare activitãþii de cercetare ºi

transmisie date
• mobilier ºi amenajare laboratoare

Contact detalii suplimentare:

Director de proiect: Conf. univ. dr. ing. Andrei Constantin OLTEANU
Tel.: + 40 722.708.335, E-mail: andrei.olteanu@utcb.ro

Responsabil tehnic: MSc. ing. Cristina TOMªA
Tel.: + 40 723.805.236, E-mail: tomsa.cristina@utcb.ro
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Obiectivele proiectului finanþat cu fonduri europene -
responsabilitate asumatã, nu opþiune

Codrina ANDRIOAIEI - trainer, expert constatare ºi stabilire nereguli

Implementarea unui proiect cu
finanþare europeanã înseamnã reali-
zarea tuturor activitãþilor din cadrul
proiectului, în contextul îndeplinirii
obligaþiilor prevãzute în contractul de
finanþare încheiat între Beneficiar ºi
Autoritatea de Management. În peri-
oada de implementare a proiectului,
prin derularea activitãþilor proiectului,
realizãm obiectivele. Din aceastã
perspectivã, obiectivele proiectului le
reprezintã livrabilele.

Este necesar pentru Beneficiarul
unei finanþãri nerambursabile ca pro-
iectul sãu sã realizeze livrabile, iar
aceste livrabile sã fie în stare
funcþionalã, astfel încât, împreunã cu
celelalte elemente necesare, ele sã
poatã produce efectul stabilit prin con-
tractul de finanþare.

Proiectele cu finanþare neram-
bursabilã sunt monitorizate de cãtre
Autoritatea de Management, în peri-
oada de implementare efectivã a
proiectului (pânã la finalizarea acti-
vitãþilor prevãzute în contractul de
finanþare) dar ºi în perioada post-
implementare (3/5 ani de la data finali-
zãrii activitãþilor prevãzute în contractul
de finanþare).

Pe parcursul monitorizãrii sunt
urmãriþi:

• indicatorii de realizare - moni-
torizaþi ºi raportaþi în perioada imple-
mentãrii activitãþilor contractului ºi
care, în general, sunt reprezentaþi prin
numãrul activelor tangibile/intangibile
achiziþionate, lucrãri realizate; 

• indicatorii de rezultat - monito-
rizaþi în perioada post-implementare,

dar a cãror îndeplinire trebuie pre-
gãtitã încã din perioada de imple-
mentare (ex: creºterea numãrului de
persoane angajate ca urmare a rea-
lizãrii activitãþilor prevãzute în con-
tract, creºterea cifrei de afaceri într-un
anumit procent indicat în contractul de
finanþare).

Ca urmare a monitorizãrii, a obser-
vãrii ºi a analizei permanente a unui
proiect, se întocmesc rapoarte care
reflectã evoluþia proiectului, rezultatele
obþinute, precum ºi anumite probleme
care pot sã aparã ºi propuneri pentru
rezolvarea lor.

Rapoartele care se întocmesc sunt:
• Rapoarte de progres Trimestriale,

pe toatã durata de implementare a
proiectului; 

• Raportul Final al proiectului
(transmis dupã finalizarea activitãþilor
prevãzute în contract) ºi care înso-
þeºte obligatoriu ultima cerere de
rambursare. 

• Rapoarte privind durabilitatea
investiþiei / sustenabilitatea proiec-
tului – transmise anual de beneficiari
pe o perioadã de 3/5 ani dupã
finalizarea implementãrii proiectului.

Raportul privind durabilitatea
investiþiei / sustenabilitatea proiec-
tului atestã faptul cã investiþia
fãcutã prin proiect nu a suferit / a
suferit modificãri substanþiale pe o
perioadã de un anumit numãr de ani
de la finalizarea proiectului (în con-
formitate cu Regulamentele Europene).

Beneficiarii au obligaþia de a comu-
nica anual, în perioada post imple-
mentare (etapã care începe dupã
finalizarea implementãrii), orice
modificare substanþialã intervenitã la

operaþiunea finanþatã, precum ºi
schimbãrile care pot sã aparã în
exploatarea obiectivelor realizate în
proiect sau în natura proprietãþii.
Aceastã obligaþie începe cu anul
urmãtor celui în care s-a finalizat
proiectul.

Din acest punct de vedere con-
cluzionãm cã Indicatorii de rezultat
sunt referinþa îndeplinirii cu succes a
obiectivelor proiectului cu finanþare
nerambursabilã, indicatori care sunt
stabiliþi prin contractul de finanþare.
Neîndeplinirea acestor Indicatori poate
atrage retragerea finanþãrii nerambur-
sabile, în parte sau în totalitate.

Este posibil, astfel, ca un Benefi-
ciar care a implementat cu succes
un proiect, îndeplinând indicatorii
de realizare, sã fie în situaþia în care
sã returneze Autoritãþii de Manage-
ment finanþarea nerambursabilã
primitã (în totalitate sau parþial în
baza unui algoritm).

Este esenþial ca Beneficiarii sã îºi
propunã prin proiect obiective reali-
zabile, stabilite în urma unei analize a
activitãþii proprii ºi a domeniului de
activitate, care sã se încadreze în
strategia de dezvoltare a societãþii,
astfel încât indicatorii de rezultat sã fie
atinºi. 

Indicatorii de rezultat reprezintã
o responsabilitate asumatã de cãtre
Beneficiar din momentul semnãrii
contractului de finanþare, îndepli-
nirea lor fiind o condiþie pentru pãs-
trarea finanþãrii primite de cãtre
Beneficiar. 

Îndeplinirea lor este, deci, o
obligaþie asumatã ºi nu o opþiune. �

Uniunea Europeanã finanþeazã o gamã largã de programe ºi proiecte care acoperã diverse domenii de acti-
vitate, cum ar fi: dezvoltarea regionalã ºi urbanã, ocuparea forþei de muncã ºi incluziunea socialã, agriculturã ºi
dezvoltarea ruralã, politicile în domeniul maritim ºi al pescuitului, cercetarea ºi inovarea, precum ºi ajutorul
umanitar.

Finanþarea este gestionatã în baza unor reguli stricte, pentru a garanta faptul cã se aplicã un control riguros
asupra modului în care sunt utilizate fondurile ºi cã banii sunt cheltuiþi în mod transparent ºi responsabil.

Este foarte important sã ºtim cum sã atragem aceºti bani ºi cum sã implementãm proiectele cu succes, dar
este la fel de important sã ºtim sã pãstrãm fondurile atrase, sumele care deja au fost solicitate ºi decontate în
cadrul proiectelor.
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IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI BIM
ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT

Prin management de proiect în construcþii, NOVART
ENGINEERING înþelege viziune ºi creativitate, dar ºi expe-
rienþã, cunoºtinþe teoretice ºi practice, precum ºi aplicarea
unui set de tehnici ºi proceduri specifice domeniului, pentru
atingerea tuturor obiectivelor proiectului. Cu ajutorul teh-
nologiei BIM, NOVART ENGINEERING doreºte sã abordeze
cu profesionalism modul în care sunt livrate proiectele. 

Schimbând metodele tradiþionale cu cele moderne,
proiectele de construcþii înregistreazã îmbunãtãþiri semni-
ficative, pornind de la un control integral al proiectului, pânã
la reducerea duratei proiectului ºi a costurilor de execuþie
cu 20%.  

Implementarea tehnologiei BIM (Building Information
Modelling) în proiectele de construcþii are ca obiectiv princi-
pal reducerea cu 20% a costurilor de dezvoltare ale
proiectelor. Tehnologia ºi know-how-ul de care NOVART
ENGINEERING dispune permit fiecãrui actor implicat în
proiectarea, execuþia sau mentenanþa unui proiect de con-
strucþii sã ia parte la procesele BIM. 

Experþii NOVART ENGINEERING utilizeazã standarde
ºi specificaþii britanice, precum BS1192 ºi PAS1192, pentru
asigurarea unei implementãri de succes a tehnologiei BIM
în proiectele ºi organizaþiile clienþilor sãi.

PLANIFICAREA 4D
A PROIECTELOR DE CONSTRUCÞII

Planificarea 4D a unui proiect de construcþii reprezintã
procesul prin care modelul geometric tridimensional (3D)
încorporeazã parametrul timp (4D) ca o nouã dimensiune a
proiectului. Utilizând modele virtuale 4D, NOVART ENGI-
NEERING simuleazã evoluþia în timp a întregului proces,
încã din stadiul iniþial ºi pânã la finalul execuþiei lucrãrii.

Specialiºtii NOVART ENGINEERING integreazã dia-
grama Gantt cu planificarea modelului 3D BIM al proiectu-
lui, în scopul efectuãrii unor simulãri dinamice ºi realiste,
gestionãrii cu eficienþã a resurselor ºi creãrii de scenarii,
înainte ca acestea sã fie implementate în timp real. Astfel,
procesele de execuþie ale proiectelor sunt realizate conform
planului stabilit, evitându-se întârzierile, costurile ºi resur-
sele suplimentare sau alte cheltuieli neprevãzute.

CONSULTANÞÃ ÎN CONSTRUCÞII
ªI DIRIGENÞIE DE ªANTIER

NOVART ENGINEERING oferã servicii profesionale de
dirigenþie de ºantier ºi consultanþã, atât pentru beneficiari ºi
investitori, cât ºi pentru companii de construcþii. Beneficiarii
ºi investitorii pot apela cu încredere la NOVART ENGI-
NEERING, atât pentru externalizarea serviciilor de manage-
ment de proiect ºi consultanþã în planificarea ºi controlul
proiectelor, cât ºi pentru consultanþã în organizarea licita-
þiilor, evaluarea ofertelor ºi auditarea proiectelor.

Pentru firmele de construcþii, NOVART ENGINEERING
oferã asistenþã ºi consultanþã în întocmirea documentaþiei
de management de proiect în vederea participãrii la licitaþii.
Totodatã, NOVART ENGINEERING oferã servicii de implemen-
tare a managementului de proiect în organizaþie, precum ºi
servicii de planificare ºi control al proiectelor ºi portofoliilor. �

Servicii vizionare
în construcþii

NOVART ENGINEERING este o companie de consultanþã ºi project management pentru construcþii, ale cãrei
valori - integritatea, competenþa, eficienþa ºi profesionalismul – constituie coloana vertebralã a echipei de
specialiºti, cu experienþã semnificativã în managementul proiectelor ºi execuþia lucrãrilor de construcþii. 

Obiectivul NOVART ENGINEERING este acela de a aduce un plus de valoare proiectelor clienþilor sãi, prin
servicii competente care servesc toate fazele de dezvoltare ale proiectelor din domeniul construcþiilor.
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Cãminul dumneavoastrã este sigur ºi cald
cu rulourile exterioare ALUPROF

SOLUÞIILE OFERITE DE ALUPROF INCLUD: 
Sisteme încastrate de rulouri exterioare

Sistemele de rulouri tencuibile SP & SP-E sunt, în prin-
cipiu, proiectate pentru clãdirile noi dar pot fi utilizate ºi pen-
tru cele deja existente, odatã ce se efectueazã modificãrile
necesare la buiandrugul ferestrei. Aceastã soluþie, inclusiv
modalitatea de montaj, trebuie luate în considerare din tim-
pul proiectãrii clãdirii.

Sistemele SP & SP-E izoleazã excelent termic ºi acus-
tic, deoarece nu necesitã modificãri ale ferestrelor deja
existente, ale uºilor sau la buiandrug, neafectând, deci,
consumul de energie al clãdirii. Mai mult, se integreazã per-
fect în faþada clãdirii.

Partea frontalã a casetei poate fi bazã pentru orice
material de finisare (ipsos, zgurã etc.) rãmânând, astfel, un
element insesizabil în faþadã. Alte elemente, precum
capacul de vizitare sau ghidajele, se pot asorta coloristic cu
ferestrele.

Rulourile exterioare tencuibile ALUPROF SP ºi SP-E
sunt singurele produse poloneze recomandate pentru
clãdirile pasive, de cãtre Institutul Passive House din
Darmstadt.

Sisteme aplicate de rulouri exterioare
Sistemele de rulouri aplicate SK & SKP sunt proiectate,

în principiu, pentru clãdirile deja existente. Avantajul aces-
tor produse este cã nu necesitã pregãtiri speciale de pre-
instalare ºi nici modificarea structurii existente, deoarece
nu sunt integrate în fereastrã. Astfel, cumpãrãtorii pot
decide montajul rulourilor exterioare aplicate oricând
doresc. Rulourile pot fi montate în tâmplãria ferestrei sau
direct pe perete. În primul caz, ALUPROF recomandã
alegerea unui sistem semi-oval SKP de casetã, deoarece
se potriveºte perfect peretelui exterior, sau sistemul SK,
având caseta tãiatã în unghi de 45°. Pentru instalarea pe
perete, sunt recomandate sistemele ovale (SKO & SKO-P).

Sisteme suprapuse de rulouri exterioare
Sistemul suprapus de rulouri exterioare SKT

OPOTERM poate fi utilizat atât la clãdirile noi, cât ºi la cele
modernizate. Acest produs universal ºi versatil poate fi
instalat neintegrat, parþial sau total integrat, deoarece
partea din faþã a casetei poate fi, de asemenea, baza pen-
tru orice material de finisaj (polistiren, ipsos, zgurã etc.)
rãmânând un element insesizabil în faþadã.

Rulourile exterioare din aluminiu sunt mult mai eficiente decât cele obiºnuite, precum obloanele rabatabile
exterioare sau obloanele simple, deoarece structura lor permite crearea unui efect de air-bag între suprafaþa
ferestrei ºi covorul de lamele ºi acþioneazã ca un excelent izolator. De asemenea, economiseºte energie, ajutând
la reducerea costurilor facturilor de curent cu pânã la 30% pe an.

Rulourile exterioare din aluminiu contribuie semnificativ la reducerea pierderilor de cãldurã pe timpul iernii ºi
îmbunãtãþesc consumul de energie din clãdire. De asemenea, asigurã protecþie împotriva zãpezii, ploii ºi a vântu-
lui. Pe timpul verii, rulourile exterioare din aluminiu ALUPROF pot proteja, în mod eficient, spaþiile interioare
împotriva supra-încãlzirii, reducând consumul de echipamente suplimentare de rãcire.



Avantajul deosebit al SKT Opoterm este capacitatea de
a alege modalitatea de revizie a produsului (acces de jos
sau prin faþa casetei ruloului), chiar înainte de montajul
ruloului. Instalarea se face direct în cadrul ferestrei, uti-
lizând profilul de legãturã potrivit. De precizat cã profilele de
legãturã oferite de ALUPROF sunt compatibile cu majori-
tatea sistemelor de ferestre ºi uºi (aluminiu, lemn sau PVC).

Sisteme anti-efracþie de rulouri exterioare
La acest tip de produs, ghidajele din aluminiu au o

întãriturã specialã, care previne devierea ºi smulgerea
profilelor rulourilor exterioare. În plus, mecanismul de
închidere, montat în partea de jos a ruloului, împiedicã ridi-
carea acestuia, ceea ce asigurã o protecþie eficientã a
casei. Casetele rulourilor exterioare sunt fabricate din alu-
miniu, deci sunt uºoare, rezistente la intemperii ºi uºor de
întreþinut.

Rulourile exterioare anti-efracþie ALUPROF sunt
singurele produse poloneze certificate RC3 anti-
efracþie, fapt confirmat de testele efectuate în labora-
torul acreditat PN-EN 1627:2011.

Lamela pentru rulourile exterioare
Lamela covorului rulourilor exterioare este, de obicei,

fabricatã din foaie de aluminiu de calitate superioarã,
umplutã cu spumã poliuretanicã ºi are douã straturi de
vopsea de protecþie (sistemul PU/PA). Acestea fac produsul
mai rezistent la abraziune ºi la intemperii. ALUPROF pune,
de asemenea, la dispoziþia clienþilor sãi ºi profile din alu-
miniu extrudat cu o înaltã rigiditate ºi stabilitate dar ºi profile
PVC, în funcþie de sistemul utilizat. Gama largã de culori vã
va ajuta, cu siguranþã, sã le asortaþi oricãrui tip de faþadã.

Plase pentru insecte
Plasele pentru insecte asigurã o protecþie extrem de

practicã ºi eficientã împotriva insectelor, în timp ce menþin
fluxul de luminã ºi aer curat în spaþiile interioare. Oferta
ALUPROF include trei sisteme pentru plasele anti-insecte:
fixe, cu balamale ºi glisante. Aceastã diversitate vã permite
sã alegeþi o plasã pentru insecte potrivitã pentru toate
tipurile de ferestre ºi camere. Plasa pentru insecte cu bala-
male MRO se potriveºte perfect pentru uºa de la balcon.

În camerele în care se doreºte o protecþie constantã,
precum dormitorul, baia sau camera copilului, plasa cu
cadru fix MRS (ferestre din lemn sau PVC) sau MRZS
(ferestre din aluminiu) sunt soluþiile perfecte. Pentru uºile
de la curte, vã recomandãm plasa glisantã MRP. Avantajul
acestui nou produs ALUPROF este acela cã sistemul inde-
pendent, rulant, al plasei pentru insecte MZN permite,
oricând, închiderea ºi deschiderea acesteia. În plus, fiecare
din aceste sisteme de rulouri exterioare ALUPROF poate fi
echipat cu o soluþie de plasã pentru insecte. �
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Amenajare ºi revitalizare Centrul Istoric
din municipiul Craiova

În anul 1475 apare prima
atestare documentarã a oraºului
într-un înscris cãtre „Neagoe ot
Craiova“. În anul 1500, Craiova
devine sediul Bãniei Olteniei.

Centrul Vechi comercial, crista-
lizat pe parcursul câtorva secole,
ºi-a pãstrat, în timp, structura.
„Liniile de bolþi“ purtau numele
negustorilor cuprinse în ele ºi erau
zonificate pe bresle ºi isnafuri.
Acestea erau dublate de „dosuri“,
strãzi de serviciu, care dãdeau spre
gospodãriile negustorilor, care au
devenit, în timp, ganguri ºi pasaje.

În cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare Urbanã elaborat de
municipalitate, a fost identificat, ca
obiectiv strategic, “Creºterea atrac-
tivitãþii polului din Craiova prin va-
lorificarea potenþialului natural ºi
turistic al acestuia ºi prin conser-
varea ºi promovarea identitãþii locale
ºi a moºtenirii sale cultural-istorice”.

Obiectivul concret a fost reabi-
litarea infrastructurii de circulaþie ºi
de utilitãþi: strãzi, esplanade pieto-
nale, piaþete, mobilier urban etc.

Lucrãrile executate au fost
urmãtoarele:

• reabilitare strãzi cu sistem
rutier;

• înlocuire reþele de alimentare
cu apã;

• reabilitare reþea de canalizare;
• înlocuire conducte de apã caldã

menajerã;
• înlocuire reþele de iluminat

stradal ºi arhitectural;
• amenajare spaþii verzi;
• montare mobilier urban: coºuri

de gunoi, bãnci, jardiniere, statui;
• construire fântâni arteziene;
•  reabilitare grup sanitar pentru

public;
• realizare lucrãri ºi dotãri supra-

veghere video.

Antreprenor: SC RECON SA Craiova (lider) 
SC SEKISUI SPR ROMÂNIA SRL
SC TCIF SA

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA
Proiectant  general: SC PROIECT SA CRAIOVA (SC IDP PROIECT SA)
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Date tehnice:
• suprafaþa terenului amenajat

este de 24.290 mp, din care 1.046 mp
spaþii verzi;

• reþele de canalizare reabilitate
– 3.029 m; reþele de alimentare cu
apã reabilitate – 4.050 m; reþele de
apã caldã ºi încãlzire reabilitate -
440 m;

• 117 stâlpi de iluminat montaþi,
peste 850 corpuri de iluminat încas-
trate în sol, 200 corpuri de iluminat
arhitectural; 

• 176 arbori ºi arbuºti plantaþi ºi
peste 4.000 plante florale;

• construire 3 fântâni arteziene.
Traseul pietonal a fost tratat

liber, fãrã obstacole, pentru a ma-
ximiza efectul vitrinelor.

Pavimentul este executat din
dale de granit dispuse pe lãþimea
strãzii, cu o varietate de forme ºi
culori, conform ierarhiei spaþiilor
tratate, precum ºi din cuburi de
porfir policrom, evitându-se trep-
tele de orice fel.

Proiectul diferentiaþiazã traseul
strãzilor Lipscani ºi România
Muncitoare faþã de restul strãzilor
ºi accentueazã puternic Piaþa

Buzeºti, aceasta fiind marcatã de o
platformã cu dalaj special de
calupuri cubice din piatrã naturalã
în mai multe nuanþe ºi corpuri de
iluminat încastrate în paviment. 

Reþelele de apã ºi canalizare
din zonã erau din oþel ºi în stare
avansatã de uzurã (cca 70 ani
vechime) fiind înlocuite cu aceastã
ocazie. Totodatã, au fost construite
cãmine de vane noi ºi cãmine cu
apometre pentru branºamente.
Reþelele de canalizare existente,
cu o vechime foarte mare de
exploatare, erau pozate la adân-
cimi între 3,50 m - 6,00 m ºi aveau
diametre variabile Dn 250 mm - Dn
1.000 mm sau ovoidale B/H
500/800 – 1.000 mm / 1.800 mm.
În aceste condiþii, întrucât în
aceastã zonã reþeaua de canali-
zare are un caracter unitar, a fost
necesarã înlocuirea ºi execuþia cu
materiale similare. Totodatã, zona
Centrului Istoric fiind  compusã din
locuinþe foarte vechi, a fost nece-
sarã reabilitarea conductelor sub-
terane prin cãmãºuire interioarã ºi
intervenþii cu dispozitive ºi utilaje
dirijate de la suprafaþã.

continuare în pagina 36��
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Mobilierul urban, statuile ºi
amenajãrile realizate au încercat
sã refacã atmosfera unei perioade
expresive din anii 1900. Trecerea
cãtre arhitectura modernistã s-a
fãcut prin fântânile arteziene înca-
drate de bãnci fixe, cu postament
din beton ºi placate cu lemn,
împreunã cu cele douã centre
electronice de informare.

Iluminatul public a fost con-
ceput avându-se în vedere pãs-
trarea ideii proiectului ºi scoaterea
în evidenþã a specificului zonei,
folosindu-se lampadare de epocã
(model an 1900).

În Piaþa Buzeºti ºi pe strada
Lipscani au fost încastrate în pavaj
corpuri de iluminat pentru balizaj
luminos cu luminã albã. Statuile au
fost iluminate de proiectoare cu
lãmpi cu halogen, încastrate în sol.
Sub bãnci au fost montate proiec-
toare asimetrice cu led.

În zonele verzi au fost montate
borne luminoase echipate cu lãmpi
metalice cu halogen ºi corpuri de
iluminat încastrate în sol, pentru a
scoate în evidenþã arborii.

O atenþie deosebitã a fost acor-
datã iluminatului arhitectural al
Bisericii Sfântul Ilie, acolo unde au
fost concentrate peste 200 de cor-
puri de iluminat. 

Pentru a oferi o siguranþã sporitã
cetãþeanului ºi pentru descurajarea
actelor de vandalism asupra mobi-
lierului stradal, a fost necesarã
instalarea unui sistem de supra-
veghere video cu circuit închis pe
principalele strãzi din perimetru.
Întreaga reþea de cabluri de sem-
nal ºi alimentare a fost montatã
îngropat, astfel încât sã nu polueze
vizual arhitectura pavajelor, a cor-
purilor de iluminat ºi a faþadelor
vechi, eliminându-se ºi posibili-
tãþile de sabotaj asupra sistemului.

În paralel, în zona Centrului
Istoric au mai fost demarate douã
proiecte care au adus o îmbu-
nãtãþire semnificativã a aspec-
tului de ansamblu al arhitecturii
zonei  istorice. �

�� urmare din pagina 35





Tendinþe noi în 2015
pe piaþa americanã a “clãdirilor verzi” 

Într-un studiu de cercetare emis
recent de Consiliul Mondial al
Clãdirilor Verzi (World Green Building
Council) intitulat “Locuinþe Verzi pen-
tru o familie sau mai multe familii:
Creºtere într-o piaþã în revenire”
(Green Multifamily & Single Family
Homes: Growth în a Recovering
Market), este prezentatã preferinþa
cumpãrãtorilor pentru locuinþele verzi,
chiar dacã ele au preþuri mai ridicate. 

Consumatorii americani cunosc,
în general, avantajele pe care le pre-
zintã locuinþele verzi pentru un mediu
înconjurãtor mai sãnãtos, ele oferind,
totodatã, posibilitatea de re-vânzare
la un preþ mai mare dar ºi la costuri de
întreþinere mai reduse. Deci, în
esenþã, care sunt ultimele tendinþe în
ceea ce priveºte clãdirile verzi în
SUA? Conform ultimelor studii în do-
meniu, Consiliul Mondial al Clãdirilor
Verzi menþioneazã urmãtoarele aspecte:
Locuinþe cu “consum energetic zero”

Devine din ce în ce mai importantã
ºi pentru americani necesitatea ca
locuinþele lor sã fie eficiente din punct
de vedere energetic, iar aceastã
necesitate va marca tendinþa cãtre
locuinþele cu “consum energetic zero”.
În aceste condiþii se va acorda o mare
atenþie surselor de energie alterna-
tivã, cum ar fi celulele fotovoltaice. 

În ultimii ani s-au construit din ce
în ce mai multe locuinþe cu “consum
energetic zero”, iar cu cât aceste pro-
iecte îºi dovedesc fezabilitatea ºi
avantajele economice, cu atât mai
mult sunt cerute de consumatori.
În plus, aceste locuinþe se pot evalua

ºi pot obþine un certificat de la Biroul
de Eficienþã Energeticã ºi Energie
Regenerabilã, în aºa fel încât viitorii
cumpãrãtori sã ºtie exact ce cumpãrã
iar procesul de vânzare - cumpãrare
sã devinã, în aceste condiþii, mai facil. 

Case mai sãnãtoase
Eficienþa energeticã nu este însã

totul, consumatorii dorindu-ºi de la
locuinþele lor atât un aspect plãcut cât
ºi un mediu sãnãtos. Multe dintre
materialele de construcþie folosite la
clãdirile verzi pot rãspunde acestor
cerinþe. Câteva exemple sunt pode-
lele ºi mobilierul de bucãtãrie din
lemn sau blaturile din piatrã, deoa-
rece aceste materiale nu au efecte
negative pentru sãnãtate fiind, în
acelaºi timp, estetice. Acoperiºurile
din plante (“living roofs”) sunt favo-
rizante pentru prevenirea scurgerilor
de apã ºi a radiaþiei.

Construcþii verzi
din ce în ce mai convenabile ca preþ

Clãdirile verzi devin din ce în ce
mai accesibile unui numãr sporit de
cumpãrãtori. În 2014, de pildã, s-a
constatat o creºtere a cerinþelor
pentru locuinþe “micro” ºi pentru
refolosirea materialelor de construcþii
în vederea realizãrii de spaþii locuibile
reduse, la preþuri foarte mici. Aceastã
tendinþã va continua în Statele Unite,
dar într-o formã modificatã, prin
folosirea caselor verzi modulare,
proiectate specific pentru a fi eficiente
energetic ºi financiar. De asemenea,
va creºte tendinþa pentru modificarea
locuinþelor existente în scopul de a le
face accesibile mai multor cumpãrãtori,

care nu ºi le pot permite în
forma iniþialã. 

Construcþiile Pasive
Tendinþa foarte popularã în Uniu-

nea Europeanã, construcþiile pasive,
devin favorizate din ce în ce mai mult
în America de Nord, începând însã cu
construcþiile comerciale. 

Locuinþele pasive folosesc mai
puþin aer condiþionat ºi cãldurã; în
schimb, îºi regleazã temperatura na-
turalã prin modul de construcþie.
Acest lucru este posibil atunci când
casele cu izolaþie bunã sunt proiec-
tate pentru a beneficia la maximum
de luminã naturalã, de umbrã ºi vânt.
O contribuþie importantã în construc-
þiile pasive o au, totodatã, zonele de
verdeaþã ºi modul în care sunt gân-
dite (proiectate).

Proiectare
care ia în considerare seceta

Perioadele de secetã din diversele
zone din SUA au condus la necesi-
tatea proiectelor de construcþii care
iau în considerare conservarea apei.
Aceasta include folosirea de „xeriscape”
(plante cu necesitate de irigare mi-
nimã), toalete (wc-uri) compostabile,
toalete (wc-uri) cu volum de apã
redus, sisteme de reciclare a apei,
sisteme de folosire a apei generate
de furtuni (scurgeri, inundaþii), ºi
instalaþii (robinete etc.) care
economisesc apa. �

Ileana HOWARD -  corespondent SUA

Devine din ce în ce mai evident faptul cã, în perioada urmãtoare,
Clãdirile verzi nu sunt doar o modã sau un capriciu, ci vor fi parte inte-
grantã în viitorul construcþiilor. Asta atât în ceea ce priveºte construcþiile
noi, cât ºi renovãrile clãdirilor vechi. 
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Betoane de Ultra Înaltã Performanþã,
armate cu fibre din oþel (BUIP)

dr. ing. Ofelia CORBU – director Laborator Central, ªef laborator autorizat gradul I,
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca - Facultatea de Construcþii

Aºa cum se ºtie, betonul repre-
zintã principalul material de con-
strucþii din întreaga lume. În ultimele
decenii, poziþia lui de lider a fost
consolidatã prin preocuparea per-
manentã a cercetãtorilor ºi prin
obþinerea diverselor tipuri de beton
cu performanþe din ce în ce mai mari
din punct de vedere al stãrii proas-
pete ºi întãrite, obþinându-se aplicaþii
structurale deosebite. 

În 2007, în cadrul programului
PN II -IDEI- ID_1053/2007-2010,
“BETOANE ULTRAPERFORMANTE
– ECOLOGIA MEDIULUI” director
program prof. dr. ing. Cornelia
MÃGUREANU, s-a abordat studiul
teoretic ºi experimental al betoanelor
de ultra înaltã performanþã, privind
realizarea betoanelor durabile, capa-
bile de o protecþie maximã a mediului
înconjurãtor. S-au obþinut elemente
din beton zvelte care, pentru un
acelaºi moment capabil, sunt com-
parabile cu cele din oþel sub aspectul
masei ºi al dimensiunilor geometrice
testate la încovoiere ºi forfecare.

Toate studiile s-au efectuat în
cadrul a patru teze de doctorat
(2010-2012): prima a cuprins pro-
iectarea betonului cu determinãri ale
betonului proaspãt ºi a rezistenþei la
compresiune (ing. Ofelia CORBU),
respectiv determinãri ale caracteris-
ticii ce defineºte BUIP-ul, rezistenþa
la încovoiere cât ºi alte determinãri
de lungã duratã (ing. Ioan Pavel
ªOªA) iar ultimele douã au cuprins
testarea elementelor realizate din
acest beton (ing. Ciprian ÞIBEA ºi
Victor VÃGÂI). Performanþele obþi-
nute ne-au susþinut în documenta-
rea unui brevet - Patent Number:
RO127398-B1, PROCEDEUL DE
OBÞINERE AL BETOANELOR DE
ULTRA-ÎNALTÃ PERFORMANÞÃ.

În cadrul Universitãþii Tehnice din
Cluj-Napoca s-au efectuat cercetãri
pe betoane de înaltã rezistenþã
armate dispers încã din anii 1988,
1991, 1992. Studiile experimentale
din acea vreme s-au fãcut urmãrind
atingerea unor factori de ductilitate
prestabilitã (OLARIU, IOANI ºi POIE-
NAR, 1991) pentru noduri de cadru
executate cu betoane armate dis-
pers (un volum de fibrã de minimum
1% este suficient pentru a efectua
reduceri ale armãturii transversale),
destinate construcþiilor amplasate
în zone cu seismicitate înaltã.

Primele programe de cercetare
care au introdus terminologia de
”Beton de Ultra-Înaltã Performanþã”
au fost iniþiate în 1985. Definiþia
adoptatã face apel la criteriul ”rezis-
tenþei la compresiune” ºi impune o
limitã inferioarã de cel puþin 150 MPa,
SCHMIDT ºi FEHLING (2005). Pen-
tru acele BUIP, care utilizeazã în com-
poziþie constituenþi cu dimensiuni
granulare foarte mici (pulberi) ºi care
au, prin urmare, rezistenþe mai mari,
se preferã termenul de ”Beton cu
Pulberi Reactive” (BPR).

În Franþa, compania Lafarge, în
colaborare cu producãtorul de compuºi
chimici Rhodia (www.Rhodia.com) ºi
cu divizia de construcþii a corporaþiei
Bouygues (www.bouygues.fr), au dez-
voltat un BUIP comercializat sub
numele Ductal®. Acesta încorporeazã
fibre metalice sau organice care
conduc la îmbunãtãþirea ductilitãþii
materialului compozit. Testele au
demonstrat cã rezistenþa la compre-
siune creºte de circa 6 - 8 ori (circa
230 MPa fãrã armãturã tradiþionalã)
faþã de un Beton Obiºnuit (BO), în
timp ce rezistenþa la încovoiere are
valori de circa 30 - 60 MPa.

O provocare pentru orice practi-
cian este sã utilizeze noi materiale ºi
tehnologii emergente, în lipsa unei
consacrãri exprese la nivel de normã
incidentã. Pentru a rãspunde acestei
provocãri, câteva grupuri de acþiune
au iniþiat, în ultimii ani, îndrumãri
tranzitorii, pânã la introducerea în
norma de proiectare a acestui nou
material. Urmãtoarea listã, organi-
zatã pe þãri, prezintã aceste resurse
de îndrumare pentru ingineri:

• Franþa - în martie 1999, la soli-
citarea Comisiei ªtiinþifice ºi Tehnice
a Asociaþiei Inginerilor Civili din
Franþa, a debutat conceperea unui
cod interimar pentru structuri din
BUIP. Acesta a fost publicat în
francezã ºi englezã în ianuarie 2002.

• Australia - cu sprijinul firmei de
construcþii VSL (Australia), Universi-
tatea New South Wales, Australia, a
publicat ”Cod de proiectare pentru
grinzi precomprimate realizate din
BPR” în concordanþã cu metodolo-
gia ºi spiritul normei naþionale Cod
Australian AS3600-1994. Aceastã
lucrare prezintã exemple de pro-
iectare ºi îndrumãri pentru a obþine
rezistenþe specifice la compresiune,
încovoiere, forþã tãietoare ºi torsiune,
precum ºi verificarea deschiderii
fisurilor, limitarea sãgeþii, rezistenþã
la foc, rezistenþã la obosealã,
pierderi de tensiune din precompri-
mare ºi ancoraje aferente.

• Japonia - în sept. 2004, Soci-
etatea Japonezã a Inginerilor Civili a
publicat ”Recomandãri pentru Pro-
iectarea ºi Construcþia Structurilor
cu BUIP – pre-normã”. Documentul
include recomandãri pentru proiec-
tare, reguli pentru selectarea propri-
etãþilor materialelor în vederea

Dezvoltarea unor Betoane de Ultra Înaltã Rezistenþã ºi Performanþã reprezintã un domeniu relativ nou în
industria de profil. Ultimii 150 de ani au demostrat cã, în ciuda obþinerii unor rezistenþe din ce în ce mai
ridicate, aplicaþiile practice s-au situat de prea multe ori în urma inovaþiilor din ºtiinþa materialelor. Acest
fenomen pare a fi cauzat de costurile crescute pe unitatea de volum, pe mãsurã ce rezistenþa creºte, pre-
cum ºi de o reþinere prudentã de a utiliza noi materiale în aplicaþiile practice.

Studiul de faþã se doreºte a fi o încurajare a aplicaþiilor structurale practice prin prezentarea unui Beton
de Ultra Înaltã Performanþã (BUIP), dezvoltat cu materiale disponibile local.
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proiectãrii, testãrii ºi obþinerii durabi-
litãþii dorite, tehnologii de execuþie ºi
exemple de poduri construite în þarã.
Se estimeazã cã o versiune în
englezã va fi în curând disponibilã.

• Statele Unite - în 2002, Federal
Highway Administration (FHWA) a
iniþiat un proiect de cercetare în
colaborare cu Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) pentru opti-
mizarea podurilor pentru autostrãzi
prin utilizarea BUIP. Acest studiu s-a
întemeiat pe experienþa acumulatã
la MIT cu începere din 1999, respec-
tiv pe cea similarã acumulatã de
FHWA cu începere din 2000, atunci
când s-a început un studiu al
potenþialului BUIP pentru utilizarea
la poduri. În urma acestei colaborãri
s-a publicat raportul CEE Report
R03-01, “Modele pentru optimizarea
grinzilor de pod realizate cu BUIP la
autostrãzi“. Raportul prezintã strate-
gia de proiectare a unui material
casant-plastic, cu o armare compo-
zitã elasto-plasticã cu fibre. De
asemenea, se prezintã o comparaþie
între acest model, bazat pe des-
chiderea maximã a fisurilor, ºi
normele incidente de proiectare.

CERINÞE TEHNICE
Prima parte a prezentei cercetãri

a avut drept scop realizarea unor
compoziþii din beton de ultra-înaltã
performanþã cu pulberi reactive
(BPR), la care rezistenþa sã fie
cuprinsã între 150-200 N/mm2 (MPa). 

Cercetãrile efectuate s-au axat
pe douã tipuri de betoane de ultra-
înaltã performanþã (BUIP) cu pulberi
reactive (BPR): (1) betoane cu ºi
fãrã fibre, având clasa de consis-
tenþã medie ºi (2) betoane cu ºi fãrã
fibre cu o lucrabilitate, respectiv
clasã de consistenþã mãritã.

Pentru obþinerea peformanþelor
betonului, un element important este
selecþia materialelor. O provocare
este aceea de a reuºi sã obþii perfor-
manþã cu materiale disponibile local.

Proprietãþile deosebite ale BPR
se obþin cu un dozaj ridicat de ciment
Portland, un raport A/L (apã/liant)
mic, posibil prin utilizarea celei mai
noi generaþii de superplastifianþi în
dozaje mari, utilizarea unor adaosuri
puzzolanice cu activitate liantã ridi-
catã – silicea ultrafinã ºi încorporarea
de fibre din oþel ca armare dispersã.

Prin folosirea silicei ultrafine, pro-
dus secundar al industriei metalur-
gice considerat deºeu pânã la un
moment dat, ca înlocuitor parþial sau
adaos al cimentului Portland, se
obþine o economie de energie, redu-
cerea emisiilor de gaze (CO2) în pro-
ducerea cimentului ºi, în final, un
beton ecologic cu efecte pozitive în
ceea ce priveºte rezistenþa la com-
presiune ºi sustenabilitatea. Astfel,
deºeul unei industrii poate fi materie
primã pentru altã industrie. Materi-
alele utilizate ca adaosuri în beton,
având proprietãþi liante, poartã, în li-
teratura de specialitate, numele de
constituenþi suplimentari cu carac-
teristici cimentoase (CSCC).

Agregatele folosite sunt nisipurile
cuarþoase cu diametrul maxim de
1,2 mm. Deºi amestecul compozit
are un aspect apropiat de cel al unui
matrix de mortar, va fi denumit în
continuare beton.

Cimentul Portland utilizat provine
de la firma Lafarge România, super-
plastifiantul de ultimã generaþie de
tip policarboxilat este oferit de firma
BASF România, fibrele metalice de
oþel cu dimensiunea de φ0,4/25 mm
(diametrul / lungime), cu capete
îndoite ºi φ0,175/6 mm – dreapte,
sunt procurate de la firma BAUM
CAS FIBRES România, silicea ultra-
finã de tip “Elkem Microsilica Grade
940 U undensified“ este oferitã de
firma BASF România, iar nisipurile
cuarþoase provin din Cariera firmei
Bega Minerale Industriale Aghireº.

În debutul cercetãrilor efectuate
s-a pornit de la realizarea com-
pactitãþii mari a amestecurilor þinând
seamã de distribuþia Apollonianã
(fig. 1) specificã betoanelor cu
pudre reactive, principiul fiind cã
fiecare particulã mai micã umple
spaþiul dintre particulele mai mari. 

Amestecurile s-au fãcut cu un
malaxor cu amestec forþat ºi cu
timpi prestabiliþi (Malaxor tip DIEM
de capacitate de pânã la 139 litri).

Principiile care stau la baza com-
poziþiei de BPR sunt: (1) creºterea
omogenitãþii prin eliminarea agrega-
tului grosier, (2) creºterea densitãþii
în stare compactatã prin optimizarea
distribuþiei granulare a amestecului,
(3) îmbunãtãþirea microstructurii prin
aplicarea unui tratament termic dupã
întãrire, (4) îmbunãtãþirea ductilitãþii
prin încorporarea de fibre din
oþel, (5) stabilirea tehnologiei cât
mai uºor de aplicat în practicã (LEE
N.P. & CHISHOLM D.H, 2005).

Amestecuri de beton
cu ºi fãrã fibre

În prima etapã a cercetãrii au
fost realizate amestecuri fãrã fibre,
cu cantitãþi diferite de ciment dar
îndeosebi de tipuri diferite ºi dozaje
diferite de aditivi superplastifianþi.
Rezultatele au fost mai puþin favora-
bile din punct de vedere al rezis-
tenþei ºi lucrabilitãþilor obþinute.

A urmat etapa a II-a a cercetãrii,
în cadrul cãreia s-au realizat
amestecuri cu ºi fãrã fibre, cu pro-
cente diferite de aditiv superplastifi-
ant de tip policarboxilat ACE 440
BASF ºi dozaje diferite de fibre din
oþel lungi. A urmat ºi etapa a III-a în
care s-a reluat amestecul cu fibre
lungi – cel mai reuºit din etapa a II-a
(OE 23), realizându-se ºi un ames-
tec cu fibre scurte dar ºi unul
hibrid (1/2 fibre de oþel lungi + 1/2
fibre de oþel scurte). Toate aceste
amestecuri alãturi de amestecul fãrã
fibre, considerat Martor, sunt prezen-
tate în Tabelul 1. Aceste amestecuri
sunt considerate reprezentative, ele
îndeplinind performanþa din punct de
vedere al betonului în stare proas-
pãtã ºi întãritã. Cantitãþile compo-
nentelor reþetelor sunt raportate la
unitatea de ciment.

Caracteristicile în stare proaspãtã
ale amestecurilor de beton fãrã fibre

ºi cu fibre lungi – etapa a II-a
Caracteristicile în stare proas-

pãtã ale amestecurilor fãrã fibre
(amestecurile reprezentative ME 21
ºi ME 22) se regãsesc în Tabelul 2,
iar în figurile 2 ºi 3 sunt surprinse
imagini privind lucrabilitatea betonu-
lui ºi încadrarea în clasa de tasare ºi
rãspândire.

Amestecul ME 22, numit ºi Mar-
tor, cu performanþele cele mai bune,
este cel mai fluid ºi se încadreazã în
a doua clasã de rãspândire din

Fig. 1: Distribuþia Apollonianã pentru realizarea
unei compactitãþi maxime a tuturor particulelor

continuare în pagina 42��
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tasare (SF2) pentru un beton auto-
compactant, însã la determinarea
vâscozitãþii, valorile timpului T500(s)
ºi a celui de scurgere prin pâlnia V
au depãºit cerinþele. Un beton auto-
compant trebuie sã întruneascã
toate cele trei cerinþe, astfel ME 22
nu este autocompactant ci beton cu
lucrabilitate foarte bunã.

În Tabelul 3 sunt prezentate ca-
racteristicile în stare proaspãtã ale
BUIP cu adaos de fibre lungi din oþel
(OE 20÷OE 24) iar în figura 4, ima-
gini din timpul determinãrii consis-
tenþei betonului cu fibre.

Caracteristicile în stare întãritã
ale amestecurilor de beton

cu ºi fãrã adaos de fibre din oþel
În Tabelul 4 sunt prezentate va-

lorile rezistenþelor la compresiune ale
probelor pãstrate în apã sau supuse
tratamentului termic imediat dupã
decofrare, epruvetele fiind sigilate la
faþa de turnare, prin pensulare cu o
peliculã izolatoare pe bazã de rãºini
de tip Baumit BA2.

Încercãrile s-au efectuat pe epru-
vete cu latura de 71 mm iar rezul-
tatele reprezintã media a 6 epruvete.

Se observã cã betonul tratat ter-
mic pânã la vârsta de 6 zile (1 zi în
tipare ºi 5 zile tratare termicã), are
valori mai mari ale rezistenþei la
compresiune faþã de cel menþinut în
apã pânã la vârsta încercãrii.

Rezistenþa la compresiune la
vârsta de 28 de zile, în cazul betonu-
lui tratat termic, creºte foarte puþin
sau în unele cazuri se înregistreazã
chiar o scãdere a valorilor faþã de
cele de la 6 zile.

La betoanele menþinute în apã
pânã la vârsta de 28 zile, se observã
cã rezistenþa creºte în timp pânã la
ultima vârstã de încercare (28 zile).

Caracteristicile în stare întãritã
ale amestecurilor de beton

cu adaos de fibre lungi din oþel
În Tabelul 5 sunt prezentate va-

lorile rezistenþelor la compresiune
ale betoanelor pãstrate în apã sau
supuse unui tratament termic, de
data aceasta armate dispers cu fibre
lungi de φ0,4/25 mm. 

Se observã influenþa favorabilã a
fibrelor de oþel asupra rezistenþelor
la compresiune pentru ambele mo-
duri de tratare ulterioarã. Adevãrata
contribuþie a fibrelor ºi o caracteris-
ticã importantã a betoanelor armate
dispers se reflectã în rezultatele
încercãrii rezistenþei la încovoiere
(într-o viitoare lucrare a d-lui dr. ing.
Pavel Ioan ªOªA).

Tabelul 1: Compoziþiile reprezentative ale amestecurilor de BUIP, fãrã ºi cu fibre

Tabelul 2: Compoziþiile reprezentative ale amestecurilor de BUIP fãrã adaos de fibre de oþel

Tabelul 3: Compoziþiile reprezentative ale amestecurilor de BUIP
cu adaos de fibre lungi (φ0,4/25 mm) de oþel

Fig. 2: ME 22, la determinarea vitezei de curgere,
prin încercarea cu pâlnia V

Fig. 3: ME 22, S5 > 265 mm, F4 – 560 mm

�� urmare din pagina 41
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Paralelã între caracteristicile
betonului fãrã fibre, ale celui cu fibre
lungi, scurte ºi cu fibre hibride din oþel

Amestecul ME 22 este considerat
martor pentru betoane armate cu
fibre lungi, scurte ºi pentru cele
armate cu fibre hibride, la baza
cãrora stã amestecul OE 23, care
prezintã caractersticile cele mai
bune în stare proaspãtã ºi întãritã.

Amestecul cu fibre hibride este
realizat cu cantitatea de 50% fibre
lungi (φ4/25 mm) ºi 50% fibre scurte
(φ0,175/6 mm). 

Tasarea ºi rãspâdirea betonului
fãrã fibre au valorile asemãnãtoare
cu cele ale betonului hibrid, iar cel cu
fibre lungi are valori mai mici, fiind
totuºi foarte lucrabil. Acestea sunt
regãsite în Tabelul 6. Se observã,
din valorile tasãrii ºi rãspândirii, cã
fibrele lungi influenþeazã lucrabili-
tatea, chiar ºi în cantitãþi mai mici
(MARKOVIC I., 2006).

Temperatura este influenþatã de
cantitatea mare de ciment din com-
poziþie, cantitatea de aditiv ºi, în
unele cazuri, de durata malaxãrii
betonului.

Conþinutul de aer oclus este nor-
mal pentru un beton atât de dens,
din care bulele de aer ies foarte
greu. Analizând valorile prezentate
în Tabelul 6, se observã cã ameste-
curile cu adaos de fibrã din oþel au
un conþinut mai redus de aer oclus
decât betonul Martor – fãrã fibre.
Eliminarea aerului oclus se obþine
prin vibrare. Conþinutul de aer oclus
poate sã aibã valori mult mai mici
pentru un astfel de beton (BUIP).
Acesta prezintã o rezistenþã foarte
mare la cicluri repetate de îngheþ –
dezgheþ, deoarece, în urma trata-
mentului termic, se îmbunãtãþeºte
microstructura betonului prin apli-
carea unei temperaturi optime de
tratare ulterioarã (min. 90°C), care
activeazã reactivitatea puzzolanicã
a microsilicei ºi conduce la o reducere
a porozitãþii (CHEYREZY et al., 1995).

Analizând valorile prezentate în
Tabelul 6 se constatã cã, în stare
proaspãtã, caracteristicile betonului
cu fibre hibride (OE 23 hibrid) sunt
aproximativ aceleaºi cu cele ale
compoziþiei fãrã fibre (ME 22), dar
mai bune decât ale compoziþiei cu
fibre lungi (OE 23 cu fibre L), iar
rezistenþele la compresiune sunt
aproape identice la compoziþiile rea-
lizate numai cu fibre. În figura 5 se
prezintã aspectul probelor dupã
încercarea la compresiune.

Tabelul 4: Influenþa modului de tratare ulterioarã asupra evoluþiei în timp a rezistenþelor la compresiune
ale amestecurilor fãrã armãturã

Fig. 4: Amestecuri ale BUIP OE 23 cu fibre de oþel lungi, scurte ºi hibrid,
realizate în varianta cu timp prelungit de malaxare (18 min.), etapa a III-a

continuare în pagina 44��
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În desfãºurarea acestui program
experimental privind compoziþiile cu
adaos de fibre hibride, s-a urmãrit
îmbunãtãþirea caracteristicilor de
lucrabilitate ale betoanelor de ultra
înaltã performanþã, precum ºi com-
portarea lor la solicitãri complexe de
serviciu.

Analizând valorile prezentate în
Tabelul 6 ºi figura 4, remarcãm o
creºtere semnificativã a lucrabilitãþii
betonului. Aceasta se datoreazã fap-
tului cã aditivul ACE 440 îºi face
efectul tot mai vizibil în timp. Odatã
cu creºterea duratei de amestecare
a betonului, a lucrabilitãþii, creºte ºi
temperatura lui, teorie infirmatã în
cazul celorlalte amestecuri realizate
cu timpi prestabiliþi. Creºterea tem-
peraturii se datoreazã ºi dozajului
mare de aditiv ºi cãldurii de hidratare
a CEM I52,5R.

Valoarea rezistenþei obþinute pe
cuburile mai mici ca dimensiune va fi
întodeauna mai mare ºi aceasta se

poate observa în graficul din figura 5,
iar relaþia matematicã de pornire
pentru echivalarea rezistenþelor
medii pe cuburi de diferite dimensi-
uni este: fc,cub200 = 0,95·fc,cub150 =
0,92·fc,cub100. [fib buletin 42 -
conform lui IPATTI (1992) ºi HELD
(1994)].

În figura 7 sunt prezentate BUIP
(nearmat dispers, armat cu fibre
lungi ºi hibride) întãrit în tipare cu
forme diferite. Betonul proaspãt ia
forma tiparului, copiind cu fidelitate
amprentele acestuia, întãrind afir-
maþia legatã de lucrabilitatea foarte
bunã a acestor betoane, pentru o
umplere cât mai bunã a tiparului.

CONCLUZII
• S-a obþinut un beton BUIP cu

rezistenþã la compresiune iniþialã
mare (>170 MPa), în condiþiile unei
lucrabilitãþi care se apropie de BAC.

• Tratamentul termic (90°C ºi RH
80÷90%) conduce la o creºtere
maximã de rezistenþã la compre-
siune, la sfârºitul duratei de tratare.

• Pãstrat în apã la temperaturã
constantã de 20±2 °C, conduce la o
creºtere maximã de rezistenþã la
compresiune la 28 de zile.

• Existã o creºtere de aproximativ
1,54 ÷ 2,74 la vârsta de 6 zile pentru
amestecuri de beton simplu ºi de
aproximativ 1,40 ÷ 1,73 pentru ames-
tecuri armate cu fibre (armare dispersã).

• Existenþa influenþei fibrelor asupra
caracteristicilor fizico – mecanice.

• Proiectarea compoziþiilor unui
BIP ºi BUIP este esenþialã, deoarece
va determina performanþa la nivel
structural a acestuia.

• Obþinerea acestor betoane nu
este posibilã fãrã utilizarea materi-
alelor cu caracteristici superioare ºi
a încercãrilor preliminare.

• Nu existã compoziþii standar-
dizate – fiecare aplicaþie solicitã o
reþetã caracteristicã.

AVANTAJE BUIP
• Înlocuirea completã a armãturii

transversale (etrieri) sau a armãturii
pasive (pentru betonul precomprimat);

• Realizarea de secþiuni mai
zvelte ºi deschideri mai mari pentru
aceeaºi capacitate portantã;

Fig. 5: Dezvoltarea rezistenþei la compresiune în timp, în funcþie de tipul de fibre utilizat
(stânga – cuburi de 71 mm, dreapta – cuburi de 50 mm)

Tabelul 6: Caracteristici ale betoanelor cu ºi fãrã fibre în stare proaspãtã ºi întãritã
(determinate pe cuburi cu latura de 71 mm)

Tabelul 5: Influenþa modului de tratare ulterioarã asupra evoluþiei în timp a rezistenþelor la compresiune
ale amestecurilor cu adaos de fibre
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• Productivitate mãritã prin reuti-
lizarea mai rapidã a cofrajelor
(rezistenþã ridicatã în primele zile);

• Reducerea manoperei, trans-
portului ºi a materialelor pentru con-
fecþionarea cofrajelor);

• Rigiditate mai mare pentru ele-
mentele structurale;

• Costuri reduse de întreþinere pe
durata de viaþã a structurii;

• Aplicaþii pentru elemente prefa-
bricate cât ºi monolite;

• Durabilitate maximã la agenþi
agresivi de orice fel datoritã poro-
zitãþii foarte reduse;

• Obþinerea unei suprafeþe apa-
rente care nu mai necesitã finisaje
ulterioare.

Realizarea betoanelor de ultra-
înaltã performanþã prin utilizarea cu
precãdere a materialelor locale se
constituie într-o performanþã remarca-
bilã în domeniul betoanelor structurale.

Mulþumiri
Acest rezultat a fost posibil cu

sprijinul financiar al CNCSIS prin
proiectul PN II -IDEI- ID 1053/2007.

Recunoºtinþã doamnei prof. dr.
ing. Cornelia MÃGUREANU pentru
sprijinul acordat ºi în calitate de
îndrumãtor de doctorat; un sprijin
extins sub formã de materiale a fost
susþinut de firmele Lafarge România
ºi BASF România. 

REFERINÞE
[1] Program PN II – IDEI - ID_1053 /

2007-2010, Betoane Ultraperformante
- Ecologia Mediului, director program –
MÃGUREANU C.;

[2] OLARIU, I., IOANI, A.,
POIENAR, N. – Steel fiber reinforced
ductile joints, Proceedings of Ninth
World Conference on Earthquake Engi-
neering, Tokyo-Kyoto, vol. IV, p. 657, 1988;

[3] SCHMIDT M., FEHLING E.,
Entwicklung, Dauerhaftigkeit und
Berechnung Ultrahochfester Betone

(UHPC). Forschungsbericht DFG FE
497/1-1. Structural Materials ºi Engi-
neering Series, No. 1, Kassel University
Press, 2005. ISBN 3-89958-108-3;

[4] PLISKIN L, Beton a hautes per-
formances: aspects reglementaires,
Paris, 1994;

[5] LEE N.P. & CHISHOLM D.H.,
Reactive Powder Concrete, study
Report SR 146 Ltd. Judgeford, New
Zealand. – 2005;

[6] CHEYREZY et al.: Micro-
structural Analysis of RPC, 1995;

[7] MARKOVIC I.: High performance
hybrid fibre concrete – Development and
Utilisation, 2006;

[8] MÃGUREANU C., HEGHEª B.,
CORBU O., SZILÁGYI H., ªOªA I.,
Behaviour of high and ultra high per-
formance fibre reinforced concrete,
8HSC/HPC Symposium, Tokyo, October
27 –29, 2008 Japan;

[9] MÃGUREANU C., NEGRUÞIU C.,
CORBU O., ªOªA I., Sand Powder
Concrete Mixtures. Proceedings of the
International Conference Constructions,
Cluj-Napoca, 123-126, 2008;

[10] CORBU O., MÃGUREANU C.,
ONEÞ T., SZILÁGYI H.; Economia de
energie la realizarea betoanelor perfor-
mante“, ISSN 2066-4125, volumul Con-
ferinþei ªtiinþa Modernã ºi Energia,
UTC-N Facultatea de Instalaþii, pag.
343-354, Editura RISOPRINT, Cluj-
Napoca, 2010;

[11] CORBU O., MÃGUREANU C.,
SZILÁGYI H., Betoane Performante,
Conferinþa “CONTEL SIBIU, 01 - 03
iunie, ISSN 1843-1232 ºi Revista
AROTEC - ISSN 1582-0335, pag. 13-21,
2010;

[12] C. MÃGUREANU, O. CORBU.,
Ultrahigh Performance Concrete
Properties Of Fresh Composition 3rd

International Conference - Advanced
Composite Materials Engineering;
COMAT 2010, 27 - 29 October 2010,
Braºov, România;

[13] OLARIU, I., IOANI, A. º.a., Pre-
cast reinforced concrete frames with
steel fibre concrete joints, ACI Structural
Engineering Review, 3, p. 175, 1991;

[14] OLARIU, I., IOANI, A.,
POIENAR, N., Seismic behavior of steel
fiber concrete beam-column, Proceed-
ings of the Tenth World Conference of
Earthquake Engineering, Madrid, p.
3169, 1992; 

[15] ROSSI, P., RENWEZ, ST.,
GUERRIER, F., Les bétons a ultra-
hautes performances fibrés: formulation,
comportement mécanique, modélisation,
2e Colloque International Francophone
sur les Bétons Renforcés de Fibres
Métalliques, Toulouse, p. 217, 1996. �

Fig. 7: BUIP turnat în forme de plastic

Fig. 6: Aspectul probelor dupã încercarea la compresiune
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Sã nu-i uitãm pe cei care au fost!

Arh. Gabriel Ghelmegeanu, prin activitatea sa, nu a

fost ºi nu va rãmâne un necunoscut, fie ºi pentru faptul

cã a colaborat cu personalitãþi de prim rang din domeniul

construcþiilor pentru realizarea unor adevãrate lucrãri de

referinþã, unele dintre ele fiind prezentate pe larg ºi în

Revista Construcþiilor.

De exemplu, colaborarea cu prof. univ. arh., membru

corespondent al Academiei Române, Romeo Belea a

dus la noua faþã ºi funcþionalitate a Teatrului Naþional

„I. L. Caragiale Bucureºti“ acolo unde s-au executat

printre altele: remodelarea, consolidarea ºi moderni-

zarea acestui ansamblu complex de culturã.

Iatã în cele ce urmeazã câteva rânduri creionate de

distinsul profesor arhitect, în memoria celui ce a fost

arh. Gabriel Ghelmegeanu, apropiat colaborator al sãu

pentru realizarea unor lucrãri importante din sectorul

construcþiilor.
„Cu câteva luni în urmã ne-a pãrãsit arh. Gabriel

Ghelmegeanu, dupã o foarte lungã luptã dusã cu remar-

cabilã forþã ºi dorinþã de a-i proteja pe cei dragi lui, o

luptã dusã cu o boalã ºi mai ales, cu un tip de maladie

insidios ºi imprevizibil.

I-am admirat tãria de a para realitatea ºi de a pãrea

optimist. 

A dispãrut aºa cum a existat: LUPTÂND.

Aºa cum se întâmplã în lumea noastrã, a arhitecþilor,

o lume destul de restrânsã, ne cunoºteam de foarte mult

timp, dar nu lucrasem niciodatã împreunã.

Colaborarea directã a început în anul 2010, în ajunul
începerii lucrãrilor de execuþie la Teatrul Naþional
«I.L. Caragiale» - Bucureºti. A intrat repede în rolul de
Proiectant General, înlocuindu-l pe ing. Nicolae
Ghiþulescu la decesul acestuia ºi care asistase, în
aceastã calitate, la elaborarea proiectului în sine.

N-aº vrea sã descriu felul în care am colaborat cu
Gabi Ghelmegeanu, eu Autorul proiectului cu el, proiec-
tantul general. Esenþial este cã am colaborat strâns,
fiecare cu rolul sãu, am reuºit sã depãºim amândoi
momentele de inerentã tensiune, date de natura com-
plexã ºi de condiþiile dificile de realizare a lucrãrii.

Mãrturisesc cã acum sunt foarte mulþumit în mine
însumi, cã am apucat, cu vreun an în urmã, când boala
sa se manifesta deja, sã-i spun cât de bucuros eram cã
el, Gabi Ghelmegeanu, intrase în aceastã lucrare
extrem de grea, complexã, plinã de surprize, ºi cã
reuºisem împreunã sã depãºim, fiecare prin rolul sãu,
prin colaborare, multele momente de impas.

În încheiere, mã simt obligat sã-i transmit din nou un
gând bun soþiei sale, pentru puterea cu care l-a asistat în
lupta lui.

Lui Alexandru, fiul sãu, îi transmit urarea de a lupta
sã-i semene.“

De când este lumea ºi pãmântul, oamenii se nasc, trãiesc ºi mor. Ultima fazã este cea mai dureroasã

pentru cel în cauzã dar ºi pentru cei care l-au cunoscut ºi apreciat, în mãsura în care el, om fiind, a însem-

nat ceva pentru toþi cei care l-au înconjurat: familie, prieteni, colaboratori, ºefi ºi subalterni. Important

este, însã, ºi ce se întâmplã dupã ce omul trece în eternitate. A lãsat în urmã doar regretele privind dispa-

riþia sa, sau rãmâne în “actualitate” datoritã datelor de referinþã din viaþa sa pãmânteanã?

De curând, în decembrie 2015, o personalitate complexã ºi valoroasã din domeniul construcþiilor ºi-a

început “periplul” sãu în viaþa de apoi. Este vorba, dupã cum ne-am referit cu regrete la vremea respectivã,

de arh. Gabriel Ghelmegeanu, fost manager general al prestigioasei firme de proiectare PECCON INVEST

din Bucureºti, firmã autoare a numeroase proiecte pentru edificii ºi clãdiri cu destinaþii reprezentative din

punct de vedere constructiv, edificii eficiente ºi durabile.

Gabriel Ghelmegeanu
1951 - 2015



Arh. Gabriel Ghelmegeanu a fost ºi rãmâne o personalitate pentru cã în

ansamblul activitãþii sale s-a integrat cu rezultate deosebite ºi în viaþa unor

organisme cu profil comercial ºi de promovare a produselor ºi serviciilor

româneºti oferite exportului. A fost, în acest sens, preºedintele Camerei de

Comerþ ºi Industrie România – R. P. Chinezã ºi s-a remarcat printre altele în

vizita de lucru întreprinsã în China, fapt consemnat de cunoscuta realizatoare de

emisiuni TV Marina Almãºan în cartea sa “10 zile la Beijing” (text alãturat).

Dupã cum se ºtie, orice proiect din construcþii poate rãmâne proiect dacã el nu prinde “viaþã” într-un edificiu. Cã este aºa

o demonstreazã ºi faptul cã arh. Gabriel Ghelmegeanu a colaborat de-a lungul activitãþii sale cu rezultate deosebite, cu un

constructor remarcabil împreunã cu care a realizat lucrãri reprezentative în peisajul urbanistic: ing. Petre Badea, director

general AEDIFICIA CARPAÞI SA.

Din rândurile lecturate de dumneavoastrã pânã acum, suntem siguri cã aþi reþinut câteva date ºi elemente
care îl caracterizeazã pe regretatul arh. Gabriel Ghelmegeanu ºi care îi asigurã, pe drept ºi meritat, un loc
aparte în rândul PERSONALITÃÞILOR ROMÂNEªTI DIN CONSTRUCÞII.

Ciprian Enache
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Lucrãrile de consolidare - etanºare
a barajului Mihoieºti

conf. univ. dr. ing. Mihaela TODERAª - Universitatea din Petroºani,
Facultatea de Mine, Departamentul de Inginerie minierã, Topografie ºi Construcþii

„Un baraj prezintã siguranþã dacã asigurã populaþiei
ºi bunurilor materiale nivelul de protecþie necesar în
cazul cedãrii barajului ºi dacã îndeplineºte criteriile de
siguranþã folosite curent în domeniul ingineriei“. Princi-
piul de bazã în controlul siguranþei presupune cã tuturor
persoanelor trebuie sã li se asigure acelaºi nivel de pro-
tecþie împotriva unui potenþial hazard ºi acelaºi nivel de
pregãtire pentru cazurile de urgenþã, independent de
mãrimea barajului sau a lacului de acumulare [2], [3], [4].

Marile baraje reprezintã un caz deosebit de important
de evaluare a riscului seismic. Pe de o parte, barajele în
sine au o valoare ridicatã, ele având implicaþii în întreaga
economie, prin activitatea de producere a energiei elec-
trice, de alimentare cu apã, de prevenire a inundaþiilor
etc. Pe de altã parte, avarierea structuralã a unui baraj
poate conduce la dezastre majore, prin expunerea popu-
laþiei la efectele produse de inundaþii neaºteptate.

Situaþia din România este de o asemenea naturã,
încât trebuie sã se aibã în vedere siguranþa viitoare a
barajelor existente. Primul motiv este acela cã aceste
baraje au fost proiectate ºi construite pe baza unor
norme tehnice care, în marea lor majoritate, nu mai sunt
în vigoare în prezent. Un al doilea motiv este reprezentat
de schimbãrile majore ale climei din ultima perioadã,
schimbãri care au condus la volume de apã din ce în ce
mai mari în lacurile de acumulare. Un al treilea motiv,
logic, este reprezentat de vechimea barajelor existente.

Acumularea Mihoieºti este amplasatã la poalele
Munþilor Bihorului, în comuna Mihoieºti, judeþul Alba, în
aval de confluenþa Arieºului Mare cu Arieºul Mic, la cca.
4 km în amonte de oraºul Câmpeni. Barajul are o înãlþime

de 29 m iar volumul acumulãrii este de 6,25 mil. m3 de apã.
Scopul amenajãrii este de a regla debitele de pe râul
Arieº, pe tot parcursul anului, astfel ca la staþia de pom-
pare Garda sã se obþinã un debit aproximativ constant.

Barajul s-a construit din umpluturã de balast, etanºat
la paramentul amonte cu mascã din folie PVC de 0,4 mm
ºi 0,5 mm, lestatã cu dale din beton armat pe o suprafaþã
totalã de 11.000 m2 (fig. 1). Etanºarea în profunzime s-a
executat cu un voal de injecþii de pe pintenul amonte al
etanºãrii paramentului. Coronamentul este circulabil,
fiind folosit ca drum de acces cãtre localitatea Vidra (fig. 1).

Pentru trecerea apelor de viiturã, s-a executat un
descãrcãtor la versantul drept, un canal rapid de 20 m
lãþime ºi un bazin de liniºtire. Pe acest deversor, au tre-
cut cca. 800 m3s la viitura care a avut loc în primãvara

În cadrul acestei lucrãri se prezintã soluþiile optime de consolidare a barajului Mihoieºti, având în
vedere problemele care au apãrut în timpul exploatãrii acestui obiectiv, dar ºi condiþiile de amplasament. 

Acumularea Mihoieºti urma sã asigure, în principal, cerinþele de apã ale exploatãrilor miniere din Munþii
Apuseni, utilizarea cãderii create pentru producerea de energie electricã, precum ºi alte folosinþe din ba-
zinul râului Arieº. Renunþarea ulterioarã la dezvoltarea cerinþelor de apã pentru exploatarea cuprului de la
Roºia Poieni a impus ca, în situaþia actualã, acumularea realizatã sã funcþioneze în sistem nepermanent pe
o perioadã de timp mai mare, cu unele implicaþii în funcþionalitate. În prezent, barajul nu îndeplineºte
condiþiile de siguranþã în exploatare, având evacuatorul de ape mari subdimensionat ºi existând încã
lucrãri nefinalizate.

Barajul, construit cu o mascã în soluþie provizorie, prezintã unele zone de infiltraþii, cu extindere ºi pe
versanþi, constituind un pericol pentru aval. Pentru rezolvarea acestei situaþii, se propune execuþia
lucrãrilor de punere în exploatare a acumulãrii Mihoieºti, ca acumulare permanentã. 

Folosinþa principalã a lacului va fi atenuarea undelor de viiturã, cu efecte importante la cele cu proba-
bilitate de apariþie mai mare de 2%, care, aºa cum precizeazã specialiºtii, apar o datã la 50 de ani. Barajul
batardou a fost executat într-o primã etapã pentru realizarea unei acumulãri cu un volum de 6,25 mil. m3,
din care 0,25 mil. m3 volum de colmatare. Lucrãrile de etanºare - consolidare constau în executarea fora-
jelor de injecþie, în vederea creãrii unui voal de etanºare care sã se extindã pe amândoi versanþi.

Fig. 1: Barajul ºi lacul Mihoieºti - vedere de ansamblu
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anului 1989. Barajul este echipat cu douã prize: una
pentru golirea de fund, care dirijeazã, în mod curent,
debitul tranzitat spre aval ºi o prizã energeticã ce
capteazã acum debitul de apã potabilã ºi în viitor va ali-
menta o centralã hidroelectricã [6], [7]. Golirea de fund
este prevãzutã ºi cu un turn de preaplin, care supli-
menteazã, practic, deversorul de la malul drept.

Odatã cu barajul s-a construit ºi Staþia de tratare ºi
distribuþie a apei potabile pentru Câmpeni ºi Abrud, cu
priza de apã brutã în galeria energeticã, pentru care s-a
prevãzut un decantor ºi o conductã metalicã de aducþi-
une cu diametrul φ = 600 mm.

NECESITATEA ªI OPORTUNITATEA LUCRÃRILOR
Problematica tratatã în cadrul acestei lucrãri constã

în prezentarea soluþiilor optime de consolidare a baraju-
lui Mihoieºti, soluþii propuse în urma evenimentelor care
au avut loc în urmã cu câþiva ani în zona amplasamentu-
lui barajului ºi care au condus, practic, la impunerea
unor lucrãri prin care sã se stabilizeze barajul.

Incidentul ecologic care a avut loc la barajul de acu-
mulare Mihoieºti a fost „un rãu necesar“, deoarece, alt-
fel, nu ar fi existat posibilitatea realizãrii unor lucrãri de
investiþii în acest obiectiv important din zonã. Atunci, din
cauza deversãrii unei cantitãþi foarte mari de apã, a luat
naºtere un val de noroi, care a produs asfixierea peºtilor
pe o suprafaþã de 25 km.

Analizând situaþia de la Mihoieºti, s-a constatat cã
barajul care asigurã alimentarea cu apã a localitãþilor din
aval este cel mai vulnerabil obiectiv din întregul bazin al
Mureºului [2], [3], [6], [7]. De fapt, la Mihoieºti nu tre-
buia sã fie o acumulare, deoarece era deja o investiþie în
curs de derulare, realizatã pânã în acel moment în pro-
porþie de 20%. S-a ajuns, însã, la un compromis, ºi
anume de a menþine o cantitate de apã de 6 - 8 mil. m3,
pentru a alimenta cu apã potabilã localitãþile din aval.
ªi tocmai aceastã cantitate de apã þinea barajul sub
presiune.

La barajul pentru acumularea nepermanentã Miho-
ieºti (fig. 2), lucrãrile de investiþii au vizat punerea în
stare de siguranþã a barajului, dat fiind rolul important al
acestuia pentru atenuarea viiturilor în bazinul Arieº.
Barajul de la Mihoieºti asigurã ºi alimentarea cu apã a
oraºului Câmpeni ºi tot aici funcþioneazã o hidrocentralã.

Pentru efectuarea lucrãrilor propuse, în vederea unei
exploatãri corespunzãtoare, a fost necesarã golirea de
apã a barajului cu aproximativ 1 m. De menþionat cã, prin
decizia de golire parþialã a apei acumulate în baraj, au

fost antrenate ºi cantitãþi importante de aluviuni, deter-
minând, astfel, scãderea cantitãþii de oxigen din apã ºi
implicit, mortalitate piscicolã în aval. În 20 de ani, s-a acu-
mulat un strat de nãmol de 2 m, pânã chiar la 4 m, astfel cã,
la orice golire, nãmolul este antrenat la vale.

Rolul acumulãrii nepermanente existente este de
apãrare împotriva inundaþiilor, efectul sãu de atenuare fiind
sensibil numai la viituri curente, cu debite reduse. Folosinþa
principalã a lacului va fi atenuarea undelor de viiturã, cu
efecte importante la cele cu probabilitatea de apariþie mai
mare de 2%, care, aºa cum menþionasem anterior, apar o
datã la 50 de ani, prin realizarea lucrãrilor necesare trans-
formãrii acumulãrii în acumulare permanentã.

În prima etapã de execuþie, perioada anilor 1980 -
1987, au fost efectuate urmãtoarele lucrãri: golirea de
fund; galeria energeticã; barajul în soluþia batardou, con-
stând, practic, dintr-un baraj din balast, cu secþiunea
minimã ºi cu elemente de etanºare sumar executate, ca
pentru o lucrare temporarã; priza energeticã; echipa-
mentele hidromecanice la prizele celor douã galerii ºi
evacuatorul de ape mari. 

Construit într-o primã etapã ca batardou, în vederea
executãrii etapei definitive a amenajãrii, consideratã la
data respectivã la un volum total de 91,0 mil m3, barajul a
fost realizat cu o mascã în soluþie provizorie. A existat,
deci, riscul ca, prin menþinerea unui volum de apã perma-
nent în lac, sã fie periclitatã stabilitatea barajului. Pentru
rezolvarea deficienþelor semnalate, s-a propus execuþia
unor lucrãri care sã asigure siguranþa în exploatare a
acumulãrii Mihoieºti, ca acumulare permanentã.

Galeria energeticã a fost construitã cu scopul de a ali-
menta o centralã hidroelectricã cu energia hidraulicã
necesarã funcþionãrii acesteia, cât ºi pentru evacuarea
unei pãrþi din viitura de verificare, cu perioada de revenire
de 1 la 1.000 de ani.

Din punct de vedere geologic, în cea mai mare parte
a cuvetei, cât ºi în ampriza barajului, roca de bazã este
reprezentatã de diferite varietãþi de ºisturi cuarþoase
sericitoase cloritoase ºi gnaise feldspatice. În zona
amplasamentului barajului, în versantul stâng în albie ºi
la baza versantului drept, apar ºisturi cuarþoase clori-
toase sericitoase, strãbãtute de filoane de cuarþ, iar în
versantul drept gnaise feldspatice. Zona de alterare a
rocii de bazã are o grosime medie de 5,00 m pe versanþi
ºi de aproximativ 6,00 m în albie.

Aluviunile din albia majorã au o grosime medie de
4,00 m - 5,00 m, însã ating accidental ºi grosimi de 8,00 m.
Sunt reprezentate, preponderent, prin nisipuri cu pietriºuri
ºi bolovãniºuri, însã uneori apar lentile discontinue de
nisipuri argiloase sau argile nisipoase, atât la partea infe-
rioarã, cât ºi la cea superioarã. Deluviul este format dintr-un
material argilos - nisipos, cu fragmente angulare de rocã
alteratã de tipul ºisturilor ºi gnaiselor iar dimensiunile
deluviului sunt variabile, între 0,05 m - 1,00 m. Grosimea
deluviului pe versantul stâng este cuprinsã între 0,50 m -
2,00 m ºi respectiv, 3,00 m - 5,00 m pe versantul drept. Pe
versantul drept, apar ºi trei nivele de terasã, cu grosimi
medii de 2,00 m - 4,00 m. Fig. 2: Secþiune transversalã a barajului Mihoieºti

continuare în pagina 50��
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Cuveta are, practic, caracter impermeabil, roca de bazã
fiind constituitã, în cea mai mare parte, din ºisturi cris-
taline. În general, aluviunile au caractere similare cu cele
din ampriza barajului. Versanþii sunt, în majoritate, stabili.

Apele subterane apar în depozitele aluviale de luncã,
dar ºi la baza depozitelor deluviale de pe versanþi sau în
fisurile din zona superficialã, alteratã, a rocii de bazã. Ele
prezintã agresivitate de dezalcalinizare faþã de betoane.

SOLUÞIA DE CONSOLIDARE PROPUSÃ
În vederea consolidãrii barajului de la Mihoieºti,

având în vedere ºi problemele care au apãrut în timpul
exploatãrii obiectivului dar ºi condiþiile de amplasament,
se propune varianta care constã în: etanºarea fundaþiei,
prin injecþii de etanºare - consolidare ºi crearea unui
voal de etanºare. Injecþiile de consolidare vor fi execu-
tate în extradosul blindajelor din galeriile G1 ºi G2;
mascã de etanºare din geomembranã, inclusiv lucrãri de
execuþie a parapetului sparge-val.

Acumularea Mihoieºti a fost încadratã în clasa a Il-a de
importanþã, cãreia îi corespunde un debit de calcul având
probabilitatea anualã de depãºire de 1% ºi respectiv, de-
bitul de verificare de 0,1 %. Categoria de importanþã a
lucrãrilor privind punerea în siguranþã a acumulãrii
Mihoieºti, conform HG nr. 261/1994 ºi Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii, este B, adicã o categorie de
importanþã deosebitã, cu un indice de risc 0,5 ≥ RB ≥ 0,25.

EXECUTAREA LUCRÃRILOR DE ETANªARE A FUNDAÞIEI
Voalul de etanºare al fundaþiei barajului este proiec-

tat în mod corespunzãtor condiþiilor geologice ale
amplasamentului barajului, adicã þinând seama de faptul
cã acolo sunt întâlnite roci de tipul celor cristaline, ºisturi
ºi gnaise feldspatice, cu un grad de alterare ºi fisurare
ridicat pe versantul stâng. Voalul de etanºare se va
extinde pe amândoi versanþi, pentru a se elimina infil-
traþiile observate.

Caracteristicile geometrice pentru cele douã maluri
sunt: Imai stâng = 40 m ºi lmai drept = 110 m. Voalul de
etanºare al fundaþiei se va executa de pe plinta perime-
tralã din beton. Plinta din beton armat - vatra amonte -
constituie elementul de legãturã dintre mascã ºi voalul
de etanºare. Aceasta se executã la baza pintenului exis-
tent, pe o lãþime de: 3,50 m pe zona centralã ºi versantul
drept P1 - P23 ºi pe o adâncime de 0,50 m; 5,50 m pe
zona versantului stâng P24 - P27 ºi o adâncime medie
de aproximativ 0,70 m.

Între pintenul existent ºi plinta de 5,50 m, pe o lun-
gime de cca. 2,00 m, se va executa o plombã din beton
simplu de clasã C 8/10. Numerotarea ºirurilor de foraje
de injecþie pentru etanºarea - consolidarea rocii din fun-
daþie este urmãtoarea:

• ºirul aval nr. 1
• ºirul amonte nr. 2
• ºirul intermediar nr. 3
În zona centralã existã voalul de etanºare realizat în

faza iniþialã - ºirul 1 iniþial. Amplasarea forajelor se va
face pe ºiruri, astfel:

• 2 ºiruri de foraje injectate atât în albie, cât ºi pe ver-
santul drept, la distanþa de 1,50 m între ºiruri, lucrare ce
se va executa în patru etape. Adâncimea forajelor va fi
de 10,00 m - 35,00 m pentru ºirul 2 ºi respectiv, de 10,00 m
pentru ºirul 3;

• 3 ºiruri de foraje injectate pe versantul stâng, la dis-
tanþa de 1,50 m între ºiruri. Acest ºir de foraje se va exe-
cuta în 4 etape, adâncimea forajelor fiind de 10,00 m -
35,00 m pentru ºirurile 1 ºi 2, respectiv de 10,00 m -
20,00 m pentru ºirul 3.

În cadrul aceluiaºi ºir, distanþa dintre foraje va fi, în final,
de 1,00 m, iar distanþa dintre forajele pe etape va fi de:

• etapa I, foraje situate la 8,00 m distanþã;
• etapa a II-a, foraje intercalate între cele executate în

etapa I, la 4,00 m distanþã de forajele din etapa I;
• etapa a IlI-a, foraje intercalate între forajele din

etapa I ºi etapa a Il-a, la 2,00 m distanþã între un foraj din
etapa I ºi unul din etapa a Il-a;

• etapa a IV-a, foraje intercalate la 1,00 m distanþã.
Pentru execuþia injecþiilor de etanºare - consolidare,

se va þine seama de modalitatea de execuþie a injecþiilor
de etanºare - consolidare a rocii. Din cauza condiþiilor de
betonare ºi a fenomenului complex de contracþie a
betonului, la extradosul blindajelor apar spaþii sau
suprafeþe libere, care trebuie umplute pentru a se realiza
un contact intim între beton ºi rocã. În extradosul blinda-
jelor pot sã aparã ºi goluri submilimetrice, milimetrice,
mai rar centimetrice sau de ordinul decimetrilor.

Constatarea deficienþelor este pusã în evidenþã prin
ciocnirea blindajului cu un picon sau ciocan ºi, în funcþie
de sunet, se poate aprecia calitativ ºi cantitativ mãrimea
suprafeþelor libere ale blindajului. Remedierea se face
prin injectarea de lapte de ciment sau soluþii chimice, care
vor umple spaþiile libere ºi vor reface legãtura între blindaj
ºi beton. Se vor realiza, deci, injecþii intramurale, la un
interval de minimum 30 de zile dupã ce au fost efectuate
injecþiile de umplere la bolta galeriei, injecþii care, la rândul
lor, se fac la 30 zile de la betonarea blindajului [3], [4], [5].

Înainte de începerea lucrãrilor propriu-zise, se vor
inventaria toate gãurile din blindaj ºi se vor numerota.
În general, o gaurã trebuie sã corespundã la 3 - 4 m2 de
blindaj ºi are un diametru de 50 mm. Dacã în zonele
marcate cu spaþii libere nu existã gãuri în blindaj, atunci
acestea vor fi materializate vizibil. Zonele în care au fost
identificate goluri vor fi marcate, pe blindaj, cu cretã.
Suprafeþele libere marcate pe blindaj trebuie sã aibã
minimum 2 gãuri, din care: gaura inferioarã pentru
injecþie ºi gaura superioarã pentru aerisire.

Nu poate fi injectatã o suprafaþã cu o singurã gaurã de
injecþie, deoarece suspensia nu va pãtrunde în spaþiul
liber ºi apa nu va putea fi evacuatã. Se considerã cã
betonul din extrados este impermeabil. Gãurile de aerisire
vor avea diametre maxime de 10 mm - 12 mm ºi la ele va
fi sudat un ºtuþ de 3/4“ cu canea. Legãtura la gaura tolei
se face: prin sudarea de ºtuþuri de þeava cu canea ºi
holender de 3/4“, pentru legarea la furtunul de presiune
(aceasta este consideratã cea mai sigurã ºi eficientã
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metodã), prin packere mecanice speciale adaptate la
injecþiile de consolidare – precomprimare, introduse într-o
gaurã perforatã pe o lungime de 15 cm - 20 cm în beton.

Operaþia de injectare se va executa pe plane, ordo-
nat, dintr-un sens (aval spre amonte sau invers),
începând întotdeauna cu gãurile suprafeþelor de la

radier, urcând apoi spre boltã. La blindajele de pe puþuri
sau conducte forþate, se vor ataca la injectare planele
inferioare, executând injecþia ascendent, plan dupã plan.
Dacã suprafaþa liberã, respectiv golul, este mai mare de
1 m2 ºi are forma neregulatã, ar putea sã aparã necesi-
tatea injectãrii prin mai multe gãuri succesive. La

injectarea propriu-zisã, în funcþie de
grosimea tolei de oþel a blindajului ºi
de sistemul de consolidare al acestuia,
presiunea maximã de injectare este de
2 - 3 atm. Suspensiile folosite la
injectare vor fi, în general, formate din
amestecuri ciment - apã, în proporþii
de 1:10 - 1:0,5. Uzual, se vor între-
buinþa amestecuri având un raport
ciment - apã de 1:3, 1:2 ºi 1:1.
Adiþional, se foloseºte bentonitã, în
proporþie de aproximativ 2% - 3% din
greutatea cimentului. În scopul de a
conferi stabilitate suspensiei, în prea-
labil, bentonita se va hidrata cu apã.

Dupã o perioadã de 16-24 ore se
va reveni pe suprafaþa injectatã cu o
injecþie de control, constând dintr-o
suspensie diluatã, într-un raport
ciment - apã de 1:5 sau 1:10, iar dupã
alte 3 zile, se va controla, din nou, tola
prin ciocãnire, pentru a se verifica
efectul de consolidare. Acolo unde
suspensia nu a pãtruns în mod cores-
punzãtor, din cauzã cã spaþiul liber a
fost prea îngust, de ordinul micronilor,
existã posibilitatea apariþiei unor
suprafeþe reduse. Dacã, la o probã de
apã a acestor suprafeþe, pierderea
este de 1 - 5 litri la 5 minute ºi la o pre-
siune de 2 - 3 atm, atunci se poate
executa o injectare suplimentarã, cu
un amestec de silicat de sodiu ºi solu-
þie concentratã de clorurã de calciu.

Aceastã soluþie va fi verificatã în
laborator, în legãturã cu timpul de geli-
fiere, pentru a evita avarierea mala-
xorului, a pompei ºi a furtunului.
Fiecare gaurã de injectare, respectiv
suprafaþã liberã a blindajului, vor avea
o diagramã de absorbþie a injecþiei.
Dupã executarea lucrãrilor de injecþii
pentru contactul tolã - beton, dacã
injecþiile de consolidare sau intramu-
rale au fost realizate deja, se vor
umple gãurile perforate pânã la extra-
dosul blindajului ºi tronsonul blindat ºi
se vor preda în vederea sudãrii dopu-
rilor ºi protecþiei anticorozive.Fig. 3: Masca de etanºare din geomembranã, etapa I - II

continuare în pagina 52��
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MASCA DE ETANªARE
În vederea realizãrii etanºãrii s-a propus ca masca sã

fie constituitã dintr-un material geocompozit, de tipul
geomembranei (fig. 3).

Sistemul de etanºare propus pentru barajul Mihoieºti
constã dintr-o cãptuºealã de geomembrane de PVC,
fixatã mecanic pe corpul barajului, având drept caracte-
risticã principalã elasticitatea ridicatã ºi îndeplinind ºi
funcþia de drenare. Scopul sistemului de etanºare
amonte este de a furniza o impermeabilitate eficientã ºi
de lungã duratã pentru dalele ºi rosturile de parapet, pe
zona cãptuºitã. Suprafaþa acoperitã cu materialul geo-
compozit este de aproximativ 11.100 m2. 

Cãptuºeala folositã în varianta propusã este un pre-
fabricat dintr-o membranã compozitã - geocompozit,
realizatã din: o geomembranã impermeabilã de PVC de
2,5 mm grosime ºi o cãptuºealã de geotextil anti-strãpun-
gere/drenant, care are o masã de 500 g/m2/suprafaþã.
Geocompozitul are o flexibilitate suficientã pentru a
putea fi sudat ºi îmbinat în teren ºi prezintã, de aseme-
nea, rezistenþã la strãpungeri ºi ruperi în timpul
manevrãrii ºi instalãrii lui [1].

Geocompozitul în foi flexibile are lãþimea de 2,10 m,
iar lungimea fiecãrei foi va fi egalã cu înãlþimea secþiunii
unde fiecare foaie este amplasatã, astfel cã acolo nu vor
fi necesare suprapuneri ºi sudãri orizontale. Foile pot fi
prefabricate în panouri mari, pentru a reduce ºi timpul lor
de instalare.

Cãptuºeala propusã are proprietãþi elastice care per-
mit folosirea ºi amplasarea ei în condiþii exigente, dificile.
Mai exact, aceasta include o fundaþie rugoasã, cu con-
diþia sã fie asiguratã stabilitatea, adicã fundaþia sã fie
stabilã. Pentru a regulariza suprafaþa, aici fiind vorba de
devieri ale rosturilor verticale ºi orizontale dintre dale,
cavitãþi, îmbinãri ale paramentului, se va instala, pe
toatã suprafaþa amonte, un geotextil cu greutatea de
1.000 g/m2, care are rolul de strat de sprijin sau chiar de
strat anti-strãpungere.

Geocompozitul va fi drenat la partea inferioarã printr-un
sistem de drenare, constând din: stratul de drenaj para-
ment, creat de golul dintre geocompozit ºi corpul baraju-
lui ºi respectiv, de cãtre geotextile - geotextilul
anti-strãpungere ºi geotextilul care este parte a geocom-
pozitului; conductele verticale create prin sistemul de
întindere al geocompozitului; conducta de drenaj de
colectare longitudinalã, creatã printr-o bandã de 50 cm
înãlþime, cu o permeabilitate mare de drenare a reþelei
de geotextil; conductele de evacuare, constituite din 6
tuburi cu diametrul de 80 mm, care, în principal, vor
evacua în corpul barajului.

O placã de drenaj din oþel inoxidabil, amplasatã în
faþa fiecãrei conducte, va împiedica intrarea geocom-
pozitului în tub sub coloana de apã. La plãcile de
drenare, reþeaua de geotextil va fi dublatã. Foliile vor fi
coborâte de pe coronamentul barajului iar foile înveci-
nate vor fi îmbinate vertical, prin sudurã la cald. Toate
sudurile expuse la apã vor fi 100% controlate ºi verifi-
cate pentru a îndeplini condiþia de impermeabilitate la
apã. Înainte de ancorajul parament, foile sau panourile
folosite vor fi asigurate împotriva vântului, cu ajutorul
unor saci de balast sau prin fixarea temporarã cu profile
în eºichier.

Geocompozitul de etanºare din PVC trebuie þinut
întins ºi în contact strâns cu paramentul barajului, pentru
a se evita formarea de cute care pot prejudicia longevi-
tatea cãptuºelii. În acest scop, geocompozitul va fi anco-
rat prin linii paralele verticale de sisteme de întindere.
Spaþiul dintre aceste linii de fixare va fi de 5,75 cm. 

Sistemele de întindere constau dintr-un profil intern,
în formã de U, ancorat la paramentul barajului ºi dintr-un
profil exterior în formã de Ω, care fixeazã ºi întinde geo-
compozitul de PVC peste profil. 

Ansamblul este etanºat cu o tablã de acoperire din
PVC, cu grosimea de 2,5 mm, folosit la cãptuºeala prin-
cipalã, dar fãrã geotextil ºi sudat impermeabil la geo-
compozit, întregul ansamblu este etanºat cu o tablã de
acoperire din PVC, sudatã de el, pentru a se asigura cã
nu existã infiltraþii de apã la bolþurile de ancorare care
perforeazã membrana.

Sistemul de ancorare este proiectat astfel încât sã
menþinã cãptuºeala într-o poziþie stabilã pe paramentul
amonte, sã fie rezistent la greutatea proprie, vânt, valuri ºi
la acþiunea gheþii, respectiv la ridicare. Sistemul de anco-
rare este proiectat ºi pentru a întinde cãptuºeala, pentru a
preveni formarea zonelor de încetinire ºi a cutelor ºi sã fie
capabil sã menþinã cãptuºeala independentã de para-
mentul barajului, permiþând ºi facilitând drenajul apei între
baraj ºi geocompozit, prin crearea de spaþii de aer flexibile
între suprafaþa structurii ºi cãptuºeala de geocompozit.
Spaþiul de aer permite realizarea drenajului.

Profilele de întindere vor fi aºezate la paramentul
înclinat amonte ºi nu pe plintã. Având în vedere cã
acolo ar putea exista locuri unde partea verticalã a plin-
tei este destul de înaltã, este necesarã rambleierea
geomembranei.Fig. 4: Parapet sparge-val
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Pentru a se evita riscul ca un epuisment sã dezechili-
breze presiunea apei ºi sã spargã geocompozitele dupã
ce cãptuºeala de etanºare a fost instalatã, aceasta se
va balasta în zona plintei.

Geocompozitul de etanºare va fi ancorat la fund de o
etanºare perimetralã, pentru a se evita infiltrarea apei sub
geocompozit. Perimetrul de etanºare va fi impermeabi-
lizat împotriva apei sub presiune. Geotextilul se extinde
orizontal peste plintã, pentru a se obþine o conexiune per-
fectã între etanºarea paramentului amonte ºi etanºarea
fundaþiei. Aceeaºi etanºare va fi aºezatã la limita dreaptã
a zonei, pe pãrþile laterale ºi pe vârful prizei. 

Etanºarea perimetralã este efectuatã prin compre-
siunea geocompozitului, cu plãci plate de oþel inoxidabil,
cu secþiunea de 80 mm x 8 mm, iar bolþurile de beton cu
ancore chimice vor fi dispuse la o distanþã de 0,15 m.
Garniturile de etanºare compresibile ºi plãcile de
îmbinare sunt folosite între geocompozit ºi plãcile plate,
pentru distribuþia efortului. 

Mortarul de rãºinã este aºezat lângã betonul plintei,
pentru a egaliza rugozitatea ºi pentru a se obþine o
etanºare bunã. Etanºarea perimetralã de suprafaþã va
fi plasatã la baza digului, la o cotã aproximativã de
580,75 m ºi va fi izolatã împotriva ploilor ºi valurilor.

Etanºarea de suprafaþã este fãcutã din benzi
îngroºate ºi plate de inox, cu secþiunea de 50 mm x 3 mm,
bolþuite în beton cu ancore, la o distanþã între ele de 0,25 m.
Aceastã etanºare de suprafaþã va fi acoperitã de apã
doar o datã la 1.000 de ani. În cazul unui eveniment nedorit,
configuraþia sa îi permite sã reziste la un vârf de apã
limitat. Pentru asigurarea nivelului de 0,1 %, cât ºi pentru
protecþia împotriva valurilor, a fost prevãzutã folosirea
prefabricatului parapet sparge-val, cu înãlþimea liberã de
1,00 m. Dimensiunile parapetului sparge-val (fig. 4) sunt
de 1,21 m x 3,70 m ºi înãlþimea de 1,65 m. El este execu-
tat prefabricat pe ºantier ºi se monolitizeazã cu zona
superioarã a mãºtii de etanºare. 

La modificãri ale înclinãrii - fundul paramentului amonte,
fundul pãrþii verticale a plintei - geocompozitul hidro-
izolant va fi pãstrat aderent la fundaþie de cãtre benzile
îngroºate plane ºi plate de inox, cu secþiunea de 50 mm x
3 mm, bolþuite în beton cu ancore dispuse la o distanþã
de 0,25 m, folosind metodologia descrisã în cadrul etan-
ºãrii de suprafaþã ºi hidroizolat de o bandã de geomem-
branã de PVC.

Elementele prefabricate ale grinzii sparge-val se
monolitizeazã între douã rosturi de dilataþie, astfel: între
ele ºi cu masca de etanºare. Execuþia parapetului
sparge-val, precum ºi monolitizarea se executã cu beton
de monolitizare CI 8/22,5 HII/A-S 32,5 - T2 (L2) - P4 -
G150. Lungimea unui element prefabricat va fi de 3,70 m,
iar greutatea de 7,40 tone. Elementele prefabricate se
monolitizeazã între ele, precum ºi cu masca de etanºare
de pe taluzul amonte al barajului de 1:2, lãsându-se ros-
turi de dilataþie din 20,00 m în 20,00 m. 

Montarea elementelor de parapet sparge-val va fi
efectuatã doar de cãtre muncitorii pregãtiþi special pen-
tru o asemenea operaþie. Montarea va începe dupã ce

toate elementele prefabricate au fost transportate la
locul de punere în operã ºi dupã centrarea lor prelimi-
narã. Montarea se va face cu ajutorul automacaralei
de 10 tone. Dupã centrarea definitivã a elementelor
prefabricate, montarea cofrajelor ºi a armãturilor pe
spaþiile de monolitizare se va face cu verificarea montãrii
lor ºi a lucrãrilor ascunse pentru monolitizãri.

CONCLUZII
Pentru a rezolva problema siguranþei în exploatare a

barajului de la Mihoieºti, s-a propus realizarea lucrãrilor
de punere în exploatare a acumulãrii Mihoieºti ca acu-
mulare permanentã. Folosinþa principalã a lacului va fi
atenuarea undelor de viiturã, cu efecte importante la
cele cu probabilitate de apariþie mai mare de 2%, care,
aºa cum precizeazã specialiºtii, apar o datã la 50 de ani.

În vederea consolidãrii barajului de la Mihoieºti,
având în vedere ºi evenimentele nedorite care au apãrut
în timpul exploatãrii acestui obiectiv, dar ºi condiþiile de
amplasament, s-a propus efectuarea lucrãrilor de con-
solidare a barajului, constând în: etanºarea fundaþiei,
prin injecþii de etanºare - consolidare în extradosul
blindajelor galeriilor G1 ºi G2 ºi crearea unui voal de
etanºare; mascã de etanºare din geomembranã, inclu-
siv lucrãri de execuþie a parapetului sparge-val.

Sistemul propus evitã infiltraþiile de apã ºi protejeazã
dalele parament de deteriorare. Proprietãþile elastice ale
cãptuºelii vor permite depuneri acceptabile ºi miºcãri
distinctive care ar putea cauza fisurarea dalelor, men-
þinând etanºeitatea nealteratã.

Pentru efectuarea lucrãrilor de etanºare - consolidare
a barajului nu se scot suprafeþe din circuitul agricol.
Lucrãrile nu pericliteazã sistemul ecologic ºi nu se aduc
prejudicii mediului înconjurãtor, deoarece nu implicã
niciun fel de poluare, nici a aerului ºi nici a apelor, fie ele
de suprafaþã sau ape freatice. Dimpotrivã, prin aceste
lucrãri, are loc o ecologizare favorabilã pentru localitãþile
riverane ºi ridicarea interesului turistic al zonei, prin
realizarea unui luciu de apã permanent.
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Mihai Cojocar (1941 - 2015)

Aºadar, ing. Mihai Cojocar s-a
nãscut la 21 octombrie 1941, în satul
Lisaura, comuna Ipoteºti, judeþul
Suceava.

Dupã absolvirea Liceului “August
Treboniu Laurian” din Botoºani, a
urmat cursurile Facultãþii de Con-
strucþii, secþia Construcþii Civile,
Industriale ºi Agricole din cadrul
Institutului Politehnic Iaºi, promoþia
1965.

Deºi repartiþia îl trimite în muni-
cipiul Galaþi, se angajeazã, la cerere,
în iulie 1965, ca inginer stagiar pe
ºantierul SHEN Porþile de Fier I pe
Dunãre, la Turnu Severin.

Parcurge, în 29 de ani pe ºan-
tiere, toate treptele ierarhice, de la
inginer stagiar la cea de inginer ºef
de Grup de ªantiere, dupã care în
1994 se stabileºte în Bucureºti la
sediul central al firmei Hidrocon-
strucþia, unde a ocupat, pânã în anul
2010, pe rând, funcþia de ªef Servi-
ciu Producþie, ªef Serviciu Urmãrire
Derulare Contracte, Consilier, respec-
tiv Consilier al Directorului General.

A fost un autor perseverent în
culegerea de date, lucru dovedit prin
publicarea, în anul 2005, a unui
inventar imagistic de identificare a

societãþii Hidroconstrucþia ºi o
prezentare a tuturor lucrãrilor hidro-
energetice realizate de aceasta,
lucrãri care au cãpãtat o amprentã
indescriptibilã ºi care vor constitui un
termen de comparaþie în timp.

În anul 2008, succesul ºi epui-
zarea tirajului din ediþia menþionatã a
dus la completarea ºi reeditarea, în
436 de pagini, a volumului amintit,
urmat de tipãrirea în anul 2010 a
volumului al II-lea al trilogiei Hidro-
construcþia în care prezintã alte
categorii de construcþii, în afara celor
care, tehnologic, fac obiectul amena-
jãrilor hidroenergetice. În volumul al
III-lea al seriei Hidroconstrucþia
“Fãuritorii de baraje“ prezintã
cadrele tehnice din conducerea soci-
etãþii ºi a subunitãþilor din teritoriu,
persoane care ºi-au încheiat acti-
vitatea în cadrul firmei prin pensi-
onare ºi alte câteva care au avut
realizãri de mare anvergurã.

Prin monografiile, pliantele, bro-
ºurile informative, materialele de
prezentare întocmite cu diverse
ocazii, ing. Mihai Cojocar a lãsat
generaþiilor urmãtoare de angajaþi ai
Hidroconstrucþia ºi familiilor lor, care
ºi-au trãit un important segment de

viaþã în coloniile din organizarea de
ºantier, un reper de aducere aminte,
de rememorare a realizãrilor perso-
nale ale fiecãruia, care împreunã
formeazã tradiþia firmei.         

Volumele scrise de Mihai Cojocar
constituie o adevãratã sursã de do-
cumentare pentru toþi cei interesaþi ºi
pasionaþi de domeniul construcþiilor,
de la studenþi, ingineri, pânã la per-
soane care doresc sã-ºi formeze o
idee despre marile lucrãri hidro-
tehnice ºi hidroenergetice ale þãrii.

Pe lângã preocupãrile inginereºti
ºi scrierea de monografii, Mihai
Cojocar a fãcut o pasiune în dome-
niul filateliei. Începând cu anul 1990
colaboreazã cu László Erös la
întocmirea primului „Catalog al tim-
brelor fiscale româneºti” (Emisiuni
Ministeriale ºi Departamentale) care
a apãrut la Cluj, în 1993. Acel cata-
log inventaria un numãr de 820 de
timbre fiscale ºi câteva întreguri. Ca
rezultat al multor ani de cercetãri
personale, în anul 2000 editeazã,
sub nume propriu, un nou catalog
care, dezvoltat ºi completat, a fost
reeditat în 2006 cu ocazia împlinirii a
150 de ani de la apariþia primului tim-
bru fiscal românesc. 

Dispãruþi, dar cu… „urme”!

De obicei, în folclorul nostru existã expresia “dispãruþi fãrã urmã”, prin aceasta a se înþelege cã unii
dintre noi nu au lãsat în existenþa lor pãmânteanã ceva de referinþã.

În cazul personalitãþilor în construcþii, rubricã având caracter permanent în publicaþia noastrã de specia-
litate, sunt înlãturate sensurile expresiei de la începutul acestor rânduri, pentru cã în cazul care urmeazã un
om, un constructor veritabil prin datele cv-ului sãu, confirmã faptul cã nu a fost un simplu “trecãtor” prin
aceastã lume. Este vorba despre inginerul Mihai Cojocar, cel care a creionat în paginile Revistei Construcþiilor
articole despre SC Hidroconstrucþia SA, locul unde ºi-a desfãºurat activitatea pânã în ultimele clipe ale vieþii sale.



Participã cu aceste cataloage ºi
alte exponate fiscale la mai multe
expoziþii interne ºi internaþionale,
obþinând diplome ºi medalii din
partea organizatorilor. Alãturi de
László Erös poate fi considerat un
pionier al fiscaloteliei româneºti.

A fost modest, discret, a scris
mult despre alþii, dar nimic despre el. 

Singurele referiri la ceea ce a fost
ºi ceea ce a fãcut, scrise de Mihai
Cojocar, le-am gãsit în cartea “40 de
ani de la inaugurarea SHEN
Porþile de Fier I“ - Hidroconstrucþia,
Bucureºti, 2012:

“La terminarea facultãþii, în 1965,
am avut repartiþie guvernamentalã în
Galaþi. Un bâzdâc juvenil m-a fãcut
sã renunþ la un oraº râvnit de mulþi
dintre colegi ºi sã mã angajez, pen-
tru un câºtig în plus ºi pentru vreo 5
ani, la Porþile de Fier I. Se fac 47 de
ani de atunci ºi deocamdatã, nu îmi
pare rãu. Nu toþi 47 la Porþile de Fier I,
7 acolo, 5 la Cerna, 17 la Porþile de
Fier II, în cadrul aceluiaºi Grup /

Antreprizã / Sucursalã, dar ºi restul
în sfera construcþiilor hidroener-
getice ºi dacã fizic, doar 24 de ani
am fost pe ºantierele dunãrene,
moral ºi psihic am fost tot timpul
acolo. Nu ºtiu ce mecanisme sau
fenomene, cunoscute sau necunos-
cute îºi pun amprenta pe mentalul
unui individ, dar constat cã nu mai
pot ieºi de sub vraja lor. Nu trebuie
sã fii unul dintre conducãtorii con-
cepþiei sau execuþiei unor astfel de
monumente. Ajunge doar sã fi par-
ticipat la realizarea lor ºi, asemenea
copilului tãu, ajunge doar sã-l vezi
ca sã trãieºti momente de cãldurã
interioarã, de mulþumire, de satis-
facþie, de euforie, care nu pot fi
comunicate sau exteriorizate. ªi cred
cã toþi oamenii care au trecut pe
acolo, mai sensibili sau mai puþin
sensibili, trãiesc astfel de simþãminte“.

În cartea “O istorie neromanþatã
a Porþilor de Fier, 2015“, a lui
Felix Scortov, cu aceeaºi modestie
declarã: 

“Eu personal nu am participat în
miezul problemelor de decizie ale
ºantierelor de pe Dunãre, dar am
avut curajul sã mã amestec ºi sã
contribui, în numele societãþii Hidro-
construcþia ºi în limita posibilitãþilor
mele, la administrarea ºi finalizarea
editorialã a acestor pagini, fiindcã
am participat timp de 24 de ani la
execuþia acestor obiective, dar ºi
urmãtorii ani, pânã la 50, tot în
domeniul ºi în mijlocul constructo-
rilor de hidrocentrale. Domeniul nu
mi-a fost strãin, chiar mi-a plãcut ºi
cred cã am fost îndreptãþit ºi sper sã
fi fost ºi util.”

De-a lungul întregii sale activitãþi,
inginerul Mihai Cojocar s-a remarcat
prin perseverenþã, capacitate de sin-
tezã, onestitate, modestie, fiind
foarte apreciat de colaboratori pen-
tru calitãþile sale. 

Acesta a fost, deci, inginerul ºi
omul Mihai Cojocar, care prin acti-
vitatea desfãºuratã meritã sã fie
înscris între personalitãþile româneºti
în construcþii. �
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(Continuare din numãrul 121, decembrie 2015)

Necesitatea reparãrii ºi refacerii
podurilor, majoritatea distruse de
rãzboi, la un nivel tehnic ºi de sigu-
ranþã superior, a impus o creºtere a
volumului lucrãrilor, diversificarea
soluþiilor ºi folosirea în mãsurã mai
mare a betonului armat. În condiþiile
în care un numãr important de
poduri metalice au fost distruse în
timpul rãzboiului, refacerea lor tot
din metal impunea costuri ridicate. În
aceste condiþii s-a recurs la recon-
strucþia unui numãr tot mai mare de
poduri cu beton armat, material

disponibil cu cheltuieli mai reduse.
Putem menþiona o parte dintre
lucrãrile mai importante care au fost
executate dupã anul 1950.

1. Drumul Naþional 15 Poiana
Teiului - Bacãu traverseazã râul
Bistriþa la km 288+201, pe un pod
din beton armat, boltã cu calea sus
ºi platelaj din beton armat, cu
deschidere de 85 m. Acesta a
înlocuit un pod metalic cu douã
deschideri ºi lungime de 105 m, con-
struit în perioada 1904 -1914 - Foto 1
- Culee pod metalic vechi.

În secþiune transversalã, supra-
structura are douã bolþi de 2,00 m
lãþime, solidarizate cu pereþi verticali
în zona antretoazelor - Foto 2.

Pentru reducerea solicitãrilor în
secþiunile de la naºtere, s-au pre-
vãzut în prima fazã articulaþii provi-
zorii la distanþã de 5,00 m de naºteri
ºi reducerea deschiderii la 75 m, cu
secþiune casetatã în continuarea
secþiunii pline, pe tronsoane de 5 m.

Platelajul este susþinut cu câte
patru stâlpi în secþiune ºi cu patru
lonjeroane - Foto 3 ºi 4.

La execuþia lucrãrilor au apãrut
dezaxãri în articulaþii, prin reducerea
secþiunilor la betonare, situaþie care
a necesitat consolidãri înainte de
descintrare.

Pentru asigurarea unui gabarit la
trecerea plutelor pe Bistriþa, cintrul
din material lemnos a fost prevãzut
cu o deschidere de 20 m, cu grinzi
bãtute în cuie.

La execuþie, grinzile din lemn au
fost înlocuite cu profile metalice
obþinându-se, în final, un cintru cu
profile metalice ºi palei de lemn, pe
toatã lungimea, soluþie adoptatã
pentru prima datã, care a favorizat
reducerea consumului de material
lemnos.

Podul este în palier ºi traver-
seazã oblic albia râului Bistriþa.

Proiectul a fost elaborat de Insti-
tutul de Proiectãri Construcþii Spe-
ciale în perioada 1951-52, pentru
clasa l de încãrcare, calculat cu
metoda rezistenþelor admisibile;
proiectant principal ing. Froinescu ºi
ing. Gh. Buzuloiu. Podul a fost exe-
cutat de ICP Bucureºti, ºef ºantier
ing. Iordache Popescu ºi a fost dat
în exploatare în anul 1954.

Nu s-au fãcut lucrãri de reabili-
tare - Foto 5.

Deschiderea de 85 m pentru bolþi
din beton armat este cea mai mare
executatã, pânã în prezent, în
România.

Podurile: bolþi ºi arce (XII)
BOLÞI DIN BETON ARMAT CU PLATELAJ, EXECUTATE DUPÃ 1950

Foto 1: Pod peste Bistriþa, la Bicaz, DN 15, km
288+201. Culeea podului metalic construit

în perioada 1904 -1914

Foto 5: Pod peste Bistriþa, la Bicaz. Vedere zona de
la cheu, îmbinare boltã platelaj cu infiltraþii ºi vege-

taþie la bordura parapetului. Pod nereabilitat

Foto 3: Pod peste Bistriþa, la Bicaz.
Vedere generalã aval mal drept

Foto 4: Pod peste Bistriþa, la Bicaz.
Vedere generalã pod aval mal drept

Foto 2: Pod peste Bistriþa, la Bicaz.
Vedere generalã boltã ºi platelaj la intrados
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2. În zona localitãþii Cornetu,
drumul Judeþean Cornetu - Peri-
ºani traverseazã râul Olt pe un pod
din beton armat cu deschidere
80,00 m, boltã dublu încastratã cu
calea sus - Foto 6. Viaductul de acces
de pe malul drept traverseazã ºi
calea feratã Rm. Vâlcea - Sibiu - Foto 7.

Bolta are la naºtere secþiune
plinã de 5,00 m lãþime ºi 1,80 m
grosime, cu o variaþie normalã a
secþiunii ºi o sãgeatã de 16,00 m. A
fost executatã pe cintru din lemn.

Platelajul este executat cu douã
grinzi late aºezate la limitele exte-
rioare ale bolþii, pereþi lamelari ºi
antretoaze.

Podul a fost proiectat de ICPIL -
Institutul de Cercetare ºi Proiectare
pentru Industria Lemnului - la clasa I
de încãrcare, calculat cu metoda
rezistenþelor admisibile ºi a fost dat
în exploatare în anul 1956.

La traversarea cãii ferate, stâlpii
sunt circulari - Foto 7.

Proiectant principal a fost ing.
Gheorghe Gavrilescu.

3. Drumul Naþional D.N. 12A,
Miercurea Ciuc - Oneºti, tra-
verseazã râul Trotuº la Straja,
judeþul Bacãu, km 72+859, pe un
pod din beton armat, boltã dublu
încastratã, cu deschidere de 64,0 m,
continuatã cu un pasaj superior de
10,25 m lungime, pentru o cale fe-
ratã industrialã dezafectatã în
prezent. Podul ºi pasajul au o
lungime totalã de 95,00 m - Foto 8.
Platelajul podului are patru lon-
jeroane ºi o placã generalã din
beton armat, antretoaze ºi pereþi
lamelari.

Podul este drept, în curbã ºi con-
tracurbã ºi traverseazã râul Trotuº la
oblicitate de 45°.

A fost proiectat ºi executat în anii
1960-1961 pentru clasa l de încãr-
care ºi reabilitat în anul 2001, pentru
clasa E de încãrcare, cu o parte
carosabilã de 7,80 m, cu supralãrgiri
de 0,30 m.

Pentru trecerea podului la clasa
E de încãrcare s-a considerat sufi-
cientã executarea unei plãci gene-
rale din beton armat, în conlucrare
pe întreaga suprafaþã a pãrþii caro-
sabile ºi a trotuarelor.

În planºele din Fig. 1 - dispoziþie
generalã ºi Fig. 2 - secþiuni transver-
sale, sunt prezentate situaþia iniþialã
clasa l ºi situaþia podului reabilitat
pentru clasa E de încãrcare.

Proiectul a fost elaborat în anul
1960 la IPCS, proiectant principal
ing. Nicolae Liþã ºi executat de ICP
Bucureºti.

Pe acelaºi drum, D.N. 12A, la km
74+315, râul Trotuº este traversat, la
Straja, de un pod cu o deschidere de
64,00 m, boltã dublu încastratã, con-
tinuatã cu trei deschideri de cca.
8,00 m, în lungime totalã de 101,1 m.
Podul a fost proiectat la ISPT în
perioada 1962-64, pentru clasa l de
încãrcare, cu parte carosabilã de

Foto 6: Pod peste Olt, în localitatea Cornetu,
DJ 703M, Cornetu – Periºani. Vedere generalã pod

aval mal drept

Foto 7: Pod peste Olt, la Cornetu. Vedere boltã ºi
platelaj mal drept

Foto 9: Pod peste Trotuº, la Straja II, DN 12A, km
74+315. Vedere generalã pod amonte mal drept -

Pod ºi pasaj CF
Foto 8: Pod peste Trotuº, la Straja l, DN 12A, km
72+859. Vedere generalã pod amonte mal stâng

Fig. 1: Pod peste Trotuº, la Straja l, DN 12A, km 72+859. Vedere ºi Secþiune longitudinalã 

Fig. 2: Pod peste Trotuº, la Straja l, DN 12A,
km 72+859. Secþiuni transversale

continuare în pagina 58��
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7,00 m ºi trotuare de 1,00 m ºi a fost
calculat cu metoda rezistenþelor
admisibile.

Suprastructura are douã bolþi
gemene ºi platelaj din beton armat
cu lonjeroane, placã, antretoaze ºi
pereþi de rezemare pe bolþi - Foto 9.

A fost dat în circulaþie în 1964 ºi
nereabilitat pânã în prezent.

Prelungirea podului cu trei des-
chideri s-a realizat cu o dalã din
beton armat având pile lamelare.
Racordarea cu terasamentele este
formatã din ziduri întoarse ºi sferturi
de con.

Podul este drept ºi traverseazã
oblic râul Trotuº.

4. D.N. 2F, Bacãu - Vaslui, tra-
verseazã râul Siret, la Holt, judeþul
Bacãu, km 3+412. În anul 1955,
drumul judeþean Bacãu - Bârlad tra-
versa Siretul la cca. 3,4 km de
municipiul Bacãu, pe un pod de
lemn, în lungime de 420 m - Foto 10.

Iniþiativa construirii unui pod nou
a aparþinut Ministerului Gospodãririi

ºi Industriei Locale. Documentaþia a
fost elaboratã la Institutul de Proiec-
tãri Edilitare IPROED, în anii 1955 -
56. În anul 1956, drumul judeþean
Bacãu - Bârlad a fost clasat Drum
Naþional, D.N. 2F, Bacãu - Vaslui, cu
traversarea Siretului la km 3+412.

De menþionat cã în perioada
1904 -1914, în localitatea Buhoci, în
aval de localitatea Holt, a fost con-
struit peste râul Siret, pe un drum
comunal, un pod metalic cu trei
deschideri de 85,00 m. În anul 1955,
podul Buhoci nu mai era în
exploatare din cauza distrugerii unei
pile ºi suprastructurii pe deschiderile
adiacente. Podul de la Buhoci nu a
fost refãcut, circulaþia principalã fiind
orientatã în continuare pe direcþia
Bacãu - Vaslui, pe podul din lemn
din localitatea Holt.

Podul nou a fost proiectat în
amonte de podul existent, în soluþia
bolþi dublu încastrate, ºase des-
chideri de 56,00 m în lungime de

367,0 m, normat pe cursul principal
al Siretului - Foto 11.

Pentru infrastructurã s-a adoptat
soluþia de fundare directã, chesoane
cu aer comprimat în orizontul
marnos, la adâncimi cuprinse între
9,50 m pe malul drept ºi 13,00 m pe
malul stâng - Fig. 3 ºi 4, Foto 14.
În Foto 14 se poate vedea nivelul
superior al chesonului la pila 1, care
este fundat la adâncime de 10,00 m.

Suprastructura s-a executat cu
douã bolþi gemene de 2 m lãþime, la
interval de 2,5 m, cu grosimea la
naºtere de 0,85 m ºi la cheie 0,65 m.
Platelajul s-a realizat cu patru lon-
jeroane cu înãlþime de 0,65 m, placã
carosabilã de 0,15 m grosime, antre-
toaze ºi pereþi verticali de 0,20 m
grosime ºi 2,00 m lãþime - Fig. 4 ºi
Fig. 5.

Foto 10: Pod peste Siret, la Holt, DN 2F, km 3+412
Podul vechi din lemn - Studii geotehnice

Foto 11: Pod peste Siret, la Holt. Vedere generalã pod amonte mal drept

Fig 3: Pod peste Siret la Holt, DN 2F, Bacãu – Vaslui, Judeþul Bacãu, km 3+412. Vedere generalã 

Fig 4: Pod peste Siret la Holt, DN 2F, Bacãu - Vaslui, Judeþul Bacãu, km 3+412. Secþiune longitudinalã ax pod

Fig. 5: Pod peste Siret la Holt, DN 2F, Bacãu -
Vaslui, Judeþul Bacãu, km 3+412.

Secþiuni transversale

�� urmare din pagina 57
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La coborârea chesoanelor s-a
folosit o campanã simplã, cu un sin-
gur acces pentru oameni ºi materi-
ale - Foto 12. Verificarea terenului
de fundare la culeea Bacãu este sur-
prinsã în Foto 13, la interiorul
camerei de lucru, împreunã cu ºeful
de ºantier ºi maistrul.

Pentru executarea suprastructurii
s-a proiectat un cintru metalic
demontabil, din panouri de 5,50 m ºi
1,20 m înãlþime, cu trei articulaþii
pentru deschideri de 47,00 m - Fig. 6.
Reducerea deschiderii de la 56 m la
47,0 m s-a fãcut prin introducerea în
zona naºterilor a unor penduli meta-
lici de 4,50 m, cu articulaþii la capete

- Foto 15 iar pentru descintrare, vin-
ciuri hidraulice la cheie - Foto 16.
Pentru montajul cintrelor s-au exe-
cutat la mijloc palei ajutãtoare din
lemn - Foto 17.

În prima etapã au fost executate
bolþile ºi platelajul comun de la cheie
- Foto 18 iar în etapa a doua, plate-
lajul pe restul deschiderilor.

Pentru o corectã determinare a
solicitãrilor la suprastructurã s-a
fãcut un calcul de conlucrare pentru
stabilirea, cât mai aproape de situaþia

Foto 12: Pod peste Siret, la Holt. Campanã pentru
oameni ºi materiale la execuþia fundaþiilor în

chesoane cu aer comprimat

Foto 13: Pod peste Siret la Holt. Verificarea terenu-
lui de fundare în chesonul de la Culeea Bacãu

Foto 14: Pod peste Siret, la Holt. Pila 1 - nivelul
superior al chesonului

Foto 15: Pod peste Siret, la Holt. Rezemare cintru
metalic la naºteri

Foto 16: Pod peste Siret la Holt.
Rezemare cintru metalic la cheie, vinciuri

hidraulice pentru descintrare     

Fig. 6: Pod peste Siret la Holt, DN 2F, Bacãu - Vaslui, Judeþul Bacãu, km 3+412. Detalii execuþie

Foto 17: Pod peste Siret, la Holt. Vedere generalã
cintru metalic cu deschidere de 47,00 m
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realã, a modului în care încãrcãrile
din sarcini permanente ºi utile se
distribuie la boltã ºi la tablier.

În Fig. 7 este prezentatã o sin-
tezã a rezultatelor obþinute.

Calculele de conlucrare între ele-
mentele principale de rezistenþã,
boltã - tablier, trebuiau întocmite
deoarece repartiþia solicitãrilor pen-
tru tablier se modificã esenþial ºi se
extinde pe toatã deschiderea, cu va-
lori mari, comparabil cu determi-
narea solicitãrilor fãrã conlucrare,
situaþie determinatã de adoptarea
unor soluþii cu bolþile cât mai suple.
În cazul unor bolþi rigide ºi a unui
platelaj mai puþin rigid, se pot adopta
ºi soluþii de calcul mai simple. În
Fig. 7A este prezentatã schema de
calcul iar în Fig. 7B, linia de influ-
enþã din secþiunea III la momentele
din boltã.

În condiþiile solicitãrilor produse
ºi repartizate între boltã ºi tablier, se
poate lua în considerare stabilirea
valorilor de calcul pentru lonjeroane
prin însumarea solicitãrilor din încãr-
carea directã, cu jumãtate dintre
solicitãrile care apar din conlucrarea
boltã - tablier.

În Fig.7C ºi 7D sunt prezentate
liniile de influenþã pentru lonjeroane,
în care este arãtatã influenþa conlu-
crãrii. Aceastã apreciere se face ºi la

calculul structurilor cu placã orto-
tropã. Þinând seama de starea de
viabilitate a podului peste Siret, la
Holt, judeþul Bacãu, de pe DN 2F, km
3+ 412, sunt necesare unele obser-
vaþii: podul a fost verificat la debitul
maxim de 1%, cca. 240 mc/sec., cu
valori ale lungimii ºi secþiunii de
scurgere comparabile cu valorile
determinate ºi la celelalte lucrãri în
serviciu peste Siret, în aval, cum ar fi

podurile peste Siret la Adjudu Vechi,
Rãcãciuni ºi Rogoaza. Executarea
unor diguri în albia minorã, care reduc
esenþial secþiunea de scurgere, nu
poate fi motivatã de amenajarea
unor culturi agricole în albia minorã -
Foto 19.

Digul de compartimentare, orien-
tat cãtre pila 2, a concentrat curentul
râului Siret spre culeea Bacãu,
având influenþe foarte grave asupra

Foto 18: Pod peste Siret, la Holt. Etapa 1, execuþie
bolþi ºi platelajul de la cheie

Fig. 7: Pod peste Siret la Holt, DN 2F, Bacãu - Vaslui, Judeþul Bacãu, km 3+412. Sinteza solicitãrilor
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stabilitãþii malurilor - Foto 20, a sigu-
ranþei în exploatare a podului, a ram-
pelor de acces ºi a racordãrilor cu
terasamentele, impunând restricþi-
onarea circulaþiei pe o singurã
bandã – Foto 21.

Se impun mãsuri urgente de
curãþire a albiei minore, prin înde-
pãrtarea obstacolelor existente, con-
solidarea malului drept ºi executarea
unor lucrãri de apãrare a malului
drept pânã în aval de pod.

Podul peste Siret, la Hoit, a fost
reabilitat în perioada 2006 - 2008, cu
urmãtoarele lucrãri:

• reparaþii la betoanele cu degra-
dãri, pe întreaga suprastructurã;

• refacerea hidroizolaþiei ºi a cãii
cu menþinerea  pãrþii  carosabile  la
7,00  m  ºi trotuare de 1,00 m;

• executarea unor diguri de diri-
jare pe amândouã malurile,  amonte
ºi  aval,  care reduc secþiunea de
scurgere la cca. 100 m, secþiune
mai  micã în comparaþie cu  toate
podurile din amonte - Foto 22 ºi 23;

• consolidarea pereþilor de la
naºteri, probabil pentru atestarea
podului la clasa E de încãrcare.

Se menþioneazã cã podul a fost
proiectat pentru clasa I de încãrcare
ºi calculat dupã metoda rezistenþelor
admisibile. Din verificãrile fãcute în
situaþia iniþialã, podul corespunde
clasei E de încãrcare, cu lãrgirea
pãrþii carosabile la 7,80 m.

Se apreciazã cã reducerea secþi-
unii de scurgere a podului va avea
urmãri nefavorabile în exploatare.

5. În localitatea Brezoi, D.N. 7,
Bucureºti - Sibiu, la km 207+830,
râul Lotru este traversat pe un pod
din beton armat, bolþi dublu încas-
trate cu trei deschideri de 44,00 m ºi
152,00 m lungime totalã - Foto 24 -
Vedere aval ºi Foto 25 amonte mal
drept.

Fundaþiile sunt directe, elevaþiile
pilelor sunt protejate cu zidãrie din
piatrã - Foto 25. Platelajul podului
este executat cu lonjeroane, antre-
toaze ºi pereþi lamelari.

La culei, la naºterea bolþilor,
cuzineþii au forma unei jumãtãþi din
elevaþia pilelor - Foto 26 ºi 27.
Racordarea cu terasamentele este

formatã din ziduri întoarse ºi sferturi
de con pereate.

Podul a fost executat în anii 1955
- 1956, pentru clasa l de încãrcare.
În amplasament a funcþionat un pod
metalic cu trei deschideri de 130 m
lungime, distrus în timpul rãzboiului.

(Va urma)

Foto 19: Pod peste Siret, la Holt. Dig de comparti-
mentare zonã agricolã albie minorã Siret

Foto 20: Pod peste Siret, la Holt. Eroziune mal
amonte pod

Foto 21: Pod peste Siret, la Holt. Degradare sferturi
de con Culeea Bacãu amonte - circulaþie

pe o bandã

Foto 22: Pod peste Siret, la Holt. Apãrare de mal
deschiderea 2 cu dig de pãmânt

Foto 23: Pod peste Siret, la Holt. Apãrare de mal,
Culeea Bacãu, amonte

Foto 24: Pod peste Lotru, la Brezoi, DN 7, km
207+830. Vedere amonte mal drept

Foto 25: Pod peste Lotru, la Brezoi. Vedere amonte
mal drept

Foto 26: Pod peste Lotru, la Brezoi. Racordare cu
terasamentele Culeea Rm. Vâlcea

Foto 27: Pod peste Lotru, la Brezoi. Vedere pilã ºi
platelaj
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