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luminii, mai tot omul, deci și
românul, ar avea o variantă
la care să opteze. Sigur,
abisul, în sens filosofic
înseamnă… nimic. Ceva fără
dimensiuni și mai ales fără
limite. Așa că noi toți nu
facem altceva decât, în viața
de zi cu zi, să ne raportăm
la una dintre variante: întu ne ric sau lumină.

Greu, foarte greu să te hotărăști încotro să apuci pentru
a avea sau nu o satisfacție.

După 1990, n-am făcut decât să… bâjbâim pur și simplu
pentru că nu am înțeles cum se poate trăi în democrație și
mai ales în libertate. Adică, așa cum spun americanii, liber-
tatea este „libertatea de a-ți lua libertatea” un joc de cuvinte
cu mult tâlc pe care dacă nu le înțelegi sensul degeaba mai
vrei libertate și democrație.

Unii dintre noi, oameni de afaceri zic ei, au folosit și
folosesc spațiul și timpul avute la dispoziție pentru ca sub un
pretext sau altul să-și „agonisească” pentru ei, numai și
numai pentru ei, tot ceea ce se poate „ciupi” de la alții. Nu
contează de la cine. Mai concret, ceea ce era sau mai este
al nostru al tuturor li s-ar cuveni doar lor pentru că sunt
„întreprinzători”.

S-a ajuns, astfel, ca într-un timp record (27 de ani), unii,
puțini la număr, să domine prin averile lor majoritatea
care-și duce traiul așa cum poate pentru a supraviețui.

Cum a fost posibil acest fenomen? Simplu și cu o singură
explicație: ușurința cu care ne… alegem pe cei care ne con-
duc țara și, deci, și pe noi. Raportându-ne la ceea ce s-a
întâmplat după 1990, putem observa efectele zicalei
românești potrivit căreia “cine poate oase roade, ci nu, nici
carne moale”. Deci o departajare artificială dar, din păcate,
cu corespondent concret la noi.

Am privit cu prea multă ușurință cum ne amețeau aleșii
cu termenii de „ascendent” și „descendent”. Dacă privim în
general, aceștia au lăsat în economia țării numai rezultate
negative.

Exemplul cel mai elocvent, de altfel, îl reprezintă Guvernul
tehnocrat cu realizările sale cotate la nivelul cifrei… zero!

Și aceasta pentru că nu se vrea un drum ascendent care
să ne dea un dram de speranță că vrem și noi să fim mai
aproape de semenii noștri occidentali.

Nu vrem și nu vrem să scăpăm cât de cât și cât mai rapid
de poziția codașă pe care o ocupăm în statisticile europene și
nu numai. Asta este de fapt și „performanța”  cu care parcă
ne mândrim: să fim pe ultimul loc în toate.

Cauza, și asta o s-o spun și o s-o scriu mereu este că nu
vrem să construim nimic după ce am demolat aproape tot ce
am făcut bun sau rău până în 1990.

Noi nu mai suntem capabili de nimic, totul să luăm de la
străini care, vezi Doamne, ne vor numai binele. Bine care
s-ar vedea în rafturile mall-urilor ce au împânzit țara.

Mergeți, dacă nu ați făcut-o până acum, în țările respec-
tive și nu veți vedea aceleași produse la vânzare în maga-
zinele lor. Pe ei nu-i interesează atât de mult ambalajul ci
conținutul care trebuie să fie în primul rând ecologic și nu
plin de chimicale. Este adevărat că de cele mai multe ori
amba lajul vinde marfa, dar nici așa ca la noi.

De aici și nevoia stringentă de a ne lua cu adevărat
soarta în propriile mâini și de a trece hotărâți la implemen -
tarea construcțiilor ca unic factor de progres și bunăstare.

Timpul trece neiertător și dacă nu vom construi, nici…
divinitatea nu ne mai poate oferi nimic pentru a beneficia de
tot ce năzuim.

Ciprian Enache

Abisul… întunericului!
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Extinderea capacității Sălii Polivalente din Cluj-Napoca
drd. ing. ȚERE Sergiu-Gheorghe, drd. ing. LUKÁCSI Csaba,

prof. dr. ing. KISS Zoltan, ing. BALINT Karoly - SC PLAN 31 RO SRL

Anul 2015 a adus pentru Cluj-
Napoca și Sala Polivalentă vești
foarte bune. Federația Internațio -
nală de Baschet a anunțat organi-
zarea în România a unei grupe a
campionatului EuroBasket 2017.
Țara care fusese desemnată inițial
pentru găzduirea turneului era
Ucraina, însă aceasta a fost nevoită
să renunțe din cauza tensiunilor de
ordin socio-politic ce aveau loc pe
teritoriul său. 

La momentul primirii anunțului
privind decizia de a organiza o
grupă a Campionatului European de
Baschet 2017, Sala Polivalentă din
Cluj dispunea de un număr de
7.227 locuri pe scaune. Pentru a
putea răspunde exigențelor impuse

de organizarea competițiilor spor -
tive internaționale, sala trebuie să
dispună de minimum 10.000 de
locuri pe scaune.

Municipalitatea din Cluj-Napoca
a dorit să rezolve cât mai rapid
această problemă, așa că a lansat o
licitație de extindere a capacității
Sălii Polivalente, licitație câștigată
tot de către CON-A. Lucrările au
fost estimate la 16 milioane de lei
iar termenul în care trebuie să fie
finalizate este de 9 luni. La momen-
tul apariției acestui articol, lucrările
de extindere sunt încă în desfășu-
rare.

STUDIEREA PROBLEMEI
Pentru a se încadra în necesarul

de minimum 10.000 de locuri pe

scaune, era nevoie de cel puțin
2.773 de locuri create supli mentar.

În acest punct, proiectanții de la
Dico & Țigănaș, împreună cu PLAN
31, au început să analizeze soluțiile
prin care se pot adăuga cel puțin
2.800 de locuri în interiorul Sălii
Polivalente. 

S-au stabilit două variante prin
care se poate suplimenta numărul
de locuri, în așa fel încât sala să
răspundă cerințelor pe care le solicită
organizarea unor evenimente spor -
tive internaționale de anvergură.

ADĂUGAREA A 2.500 LOCURI
LA PARTER

Prima soluție avută în vedere se
referă la posibilitatea de a adăuga
2.500 de locuri la parter, prin elimi -
narea gradenelor retractabile, de 3
rânduri, existente, respectiv cele de
12 rânduri, care se vor strânge sub
gradenele din beton. În locul lor se
vor instala alte gradene fixe, din
structură metalică, dar care se pot
demonta. Datorită faptului că vor fi
executate la un unghi mai mic,
acestea vor avea mai multe rânduri
și vor ocupa spațiul de la gradena
din beton până la marginea terenu-
lui de baschet.

Soluția aceasta a fost gândită
pentru a fi folosită doar pe perioada
desfășurării evenimentului EuroBas-
ket 2017. După terminarea aces-
tuia, zona de la parter va reveni la
starea inițială. Motivul principal
pentru această decizie îl reprezintă
faptul că Sala Polivalentă a fost

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a fost inaugurată la 27 octombrie 2014. Aceasta e o investiție a
municipalității din Cluj-Napoca, pentru care costul de execuție a fost de 70 milioane de lei. Lucrările
au început în anul 2010 dar au fost oprite, temporar, printr-o decizie a instanței. În momentul între-
ruperii, lucrările erau într-o fază de execuție de 65%. Activitatea pe șantier s-a reluat în anul 2012,
în urma organizării unei noi licitații. Firma câștigătoare a fost aceeași ca și în cazul primei licitații,
mai precis asocierea condusă de CON-A împreună cu Dico & Țigănaș, PLAN31, Nisal și InterSport.

Încă de la primele evenimente organizate în interiorul sălii s-a constatat potențialul uriaș pe care
îl are aceasta. De pildă, primul an de activitate a atras peste 350.000 de spectatori. Un alt semn
pozitiv a fost faptul că, pentru fiecare eveniment organizat, era doborât recordul de participare
deținut de evenimentul anterior. 

Fig. 1: Randare structură Sala Polivalentă Cluj

continuare în pagina 6È
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proiectată pentru a organiza dife -
rite evenimente: de la concerte și
evenimente corporate, la meciuri
de baschet, handbal, gimnastică,
tenis și multe altele. Gradenele care
se montează pentru evenimentul
EuroBasket 2017 ocupă foarte mult
loc și ar dăuna organizării altor
evenimente, în viitor. Pe bună drep-
tate, nu s-a dorit o soluție perma-
nentă, deoarece Sala Polivalentă va
trebui să organizeze diverse alte
evenimente și după terminarea
Campionatului European de Baschet.
ADĂUGAREA A 1.000 DE LOCURI

LA ETAJUL 3
A doua soluție de extindere a

capacității Sălii Polivalente cu
scaune suplimentare a fost identifi-
cată la nivelul etajului 3. La acest
nivel nu exista niciun rând de
scaune, însă spațiul de aici e ge -
neros ca suprafață și înălțime. 

Singurul inconvenient notabil
este existența grinzilor metalice de
la acoperiș. Acestea nu obstruc -
ționează, însă, vederea asupra
terenului de joc, făcând dintr-o ase-
menea soluție una mai potrivită
pentru a adăuga scaune supli-
mentare și a mări capacitatea Sălii
Polivalente.

În cazul acestei soluții, una din-
tre condițiile conducerii Sălii Poliva-
lente a fost să nu se demonteze
tavanul fals de la etajul 2 deoarece
sub acest tavan sunt montate țevile
principale ale sistemului de gesti -
onare a aerului și apelor din interi-
orul sălii. Modificarea sistemului de
țevi ar fi însemnat o perioadă prea
mare de timp, în care toată activi-
tatea din interior ar fi fost oprită
complet. O astfel de blocare a
activității ar fi prejudiciat antrena-
mentele și activitățile multor clu -
buri, ce își desfășoară activitatea în
interiorul Sălii. În aceste condiții,
soluția propusă urma să se execute
doar de la cota etajului 3 în sus.

Soluția agreată a fost, deci, de a
monta o consolă metalică din pro-
file laminate la cald pe care să fie
așezate scaunele suplimentare. 

Motivul principal care a determi-
nat să se opteze pentru consolă a
fost, în primul rând, ca spectatorii
să aibă o poziție cât mai apropiată
de terenul de joc. În plus, datorită
faptului că structura este executată
în consolă, vederea periferică a
spectatorilor nu e deranjată de
gradenele din acoperiș.

Fig. 2: Locul unde se vor adăuga scaune

Fig. 3: Secțiune transversală Sala Polivalentă

Æ urmare din pagina 4
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Structura e gândită astfel încât
încărcarea principală de susținere
să fie transmisă stâlpilor monoliți
din beton armat, aceiași care sus -
țin și grinzile de acoperiș. 

S-au executat două rânduri de
contra vântuiri, una în planul con-
solei iar cealaltă în planul planșe -
ului. Rolul lor este de a prelua
încărcările date de structură și a le
transmite stâlpilor.

STRUCTURI COMPLEMENTARE
Pentru accesul la etajul 3 există

două scări secundare care nu sunt
viabile din punct de vedere al fluxu-
rilor arhitecturale. Acestea sunt
prea înguste pentru a satisface
numărul mare de persoane care
folosesc scările.

Problema a fost rezolvată prin
adăugarea a două scări supli-
mentare metalice. Introducerea lor

în clădirea existentă prezintă, însă,
probleme de ordin tehnic. Pentru
montarea lor este nevoie să se
decupeze o porțiune din planșeul
etajului 2 și o altă porțiune din eta-
jul 3. 

Pentru etajul 2 porțiunea decu-
pată a avut rolul de a crea spațiul în
care să se poziționeze scările. S-a
spart betonul de egalizare și s-au
înlăturat fâșiile cu goluri. Rampele

Fig. 4: Secțiune prin consola metalică scaune suplimentare etaj 3

Fig. 5: Vedere în plan: extindere nivel etaj 3

continuare în pagina 8È
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scării reazemă pe o grindă metalică
HE 300A, care descarcă pe grinzile
prefabricate din beton armat exis-
tente ale structurii Sălii Polivalente.

Planșeul de la etajul 3 a fost, de
asemenea, decupat. Folosirea fâși-
ilor cu goluri, pentru realizarea
planșeului, a făcut ca demolarea să
decurgă relativ ușor. După înde-
părtarea fâșiilor a rămas o supra -
față curată a grinzilor din beton. La
partea superioară, rampele scării
metalice reazemă pe o grindă
meta lică HE 300A, care se fixează
direct pe vârful stâlpilor prefabricați
prin ancore chimice.

Pentru controlul vibrațiilor și al
deplasărilor rampelor scării meta -
lice, acestea au fost întărite cu

diagonale și montanți. Lateral s-au
montat balustrade iar treptele au
fost executate în varianta prefabri-
cată din beton armat. Prinderea lor
de cornierele suport s-a făcut prin
șuruburi M10.

Înainte de execuția rampelor,
constructorul a avut câteva cerințe,
care să îl ajute în procesul tehno-
logic de montaj al scărilor. Astfel,
rampele scărilor trebuia să înde -
plinească următoarele două condiții:

• Scările să se execute fără
sudură în șantier. Toate elementele
să se îmbine doar prin șuruburi;

• Structura să fie astfel tron-
sonată încât niciun element să nu
depășească 230 kg.

Pentru a acoperi scara
metalică și pentru a o pro-
teja de intemperii, s-a
executat o suprastructură
meta lică. Aceasta îndepli -
nește rolul de parte finită a
proiectului de rea lizare a
fluxului persoanelor între
etajele 2 și 3. În timpul exe-
cuției a avut și rol de suport
pentru electropalanul care a
servit la manipularea ele-
mentelor. S-a utilizat atât
pentru ridicarea fâșiilor cu
goluri, cât și pentru pozi -
ționarea elementelor struc-
turii metalice.

Structura e realizată din
stâlpi metalici HE 160A,
grinzi principale HE 160A,
montanți din țeavă rectan-
gulară 150x50x5, stabilizați
prin diagonale în formă de „X”. 

Stâlpii metalici se fixează de
plan șeul existent prin ancore chi -
mice, iar pe semiperimetru se rea -
lizează un parapet din beton armat.

Un ultim element, care s-a
adăugat cu ocazia acestei extinderi,
a fost un turn media exterior.
Acesta va fi suportul pentru ecra -
nele LED pe care se vor proiecta
anunțuri și prezentări ale eveni-
mentelor ce se vor desfășura în
interiorul Sălii Polivalente.

Așadar, după transpunerea în
practică a celor două soluții de
suplimentare a numărului de locuri,
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va
dispune de 10.727 locuri pe scaune.

CONCLUZIE
Investiția Municipalității clujene

în extinderea capacității Sălii Poli-
valente, care adaugă un plus de
3.500 de locuri, ajungându-se la
peste 10.000 de locuri pe scaune,
face ca Sala Polivalentă din Cluj să
îndeplinească standardele cerute
de forurile internaționale sportive și
să devină o sală adecvată pentru
organizarea de evenimente de
mare anvergură. În atari condiții se
așteaptă ca, pe viitor, alte eveni-
mente importante din lumea
sportului să fie organizate în orașul
de pe Someș, făcând din acesta un
punct de mare interes pe harta
sportului european și mondial. q

Fig. 7: Vedere izometrică a structurii exterioare și a turnului LED exterior

Fig. 6: Secțiune prin scară și suprastructură

Æ urmare din pagina 7





Consolidarea terasamentului căii ferate cu geogrile Tensar® TriAx®

Geogrilele Tensar® au o contribuție majoră, din punct de
vedere structural, asupra straturilor de piatră spartă. Atunci
când un material de umplutură granular, precum piatra
spartă, este compactat peste o geogrilă Tensar®, acesta
pătrunde parțial între ochiurile geogrilei creând o încleștare
puternică și rigidă. Această încleștare permite geogrilei să
confineze umplutura, nepermițând deplasarea laterală a par-
ticulelor care este o cauză majoră a tasării straturilor de sub
șinele de cale ferată. Acest mecanism este critic în menținerea
alinierii orizontale și verticale a șinelor de cale ferată.

Geogrilele Tensar® sunt fabricate astfel încât să aibă rigiditate
mare la tracțiune, fapt care permite încărcării să fie redis-
tribuită în mod optim. Corelarea dimensiunii adecvate a
och iului geogrilei cu dimensiunea granulei materialului de
umplutură este importantă pentru o stabilizare performantă.

Caracteristicile esențiale ale geogrilelor Tensar®, care contri -
buie la asigurarea unei încleștări eficiente, includ rezistența

nodurilor, forma și rigiditatea nervurilor. Procesul de fabricație
Tensar® produce o structură monolitică de geogrilă având
noduri cu rezistențe mari și nervuri care vin în contact cu
agregatele prin intermediul unor muchii ascuțite și groase în
scopul unei transmiteri eficiente a încărcărilor.

O geometrie deficitară a căii ferate și o pierdere în aliniamen-
tul vertical și orizontal al șinelor este principalul motiv pentru
restricțiile de viteză și pentru lucrările dese de întreținere a
căilor ferate. Acestea pot influența negativ programul de mers

al trenurilor, sunt costisitoare și nu sunt convenabile pentru
călători și operatorii trenurilor.
Lucrări de întreținere, care implică compactarea stratului de
piatră spartă sau înlocuirea completă a acestuia, apar nu
numai în cazul fundațiilor slabe ci și în cazul unor straturi
suport mai solide.
Stabilizarea mecanică a pietrei sparte, folosind geogrilele Tensar®,
conferă inginerilor de căi ferate o soluție sigură și rapidă.



Tensar® are o vastă experiență în stabilizarea mecanică a
substraturilor de material granular, mai ales în ceea ce
privește reabilitarea coridoarelor europene de căi ferate,
experiență care a rezultat în urma numeroaselor instalări de
succes, eficiente tehnic și viabile din punct de vedere finan-
ciar.

În România, geogrilele TriAx® au fost utilizate cu succes la mai
multe proiecte europene, precum: Vințu de Jos - Simeria,
Coșlariu - Vințu de Jos, Sighișoara - Aței și Aței - Micăsasa.
Unul dintre cele mai importante proiecte este Tronsonul Vințu
de Jos - Simeria, parte din „Reabilitarea liniei de cale ferată
Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan-European,
pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h”.

Linia de cale ferată Vințu de Jos - Simeria este parte compo-
nentă a coridorului IV Helsinki, cel care, pe teritoriul
României, are traseul: Frontieră - Curtici - Arad - Simeria -
Alba lulia - Coșlariu - Sighișoara - Brașov - Ploiești - București
- Constanța. Tronsonul Vințu de Jos - Simeria are o lungime de
42 km, ceea ce reprezintă 4,80% din lungimea totală a Cori-
dorului IV (de aproximativ 871 km pe teritoriul României).

Un model de secțiune este prezentat în schema de mai jos.

Folosirea acestei geogrile aduce economii mari la valoarea
totală a proiectului, prin reducerea costului lucrărilor de
întreținere și pentru menținerea calității rulării vagoanelor de
tren pe calea ferată.

Iridex Group Plastic | Bulevardul Eroilor 6-8 | Cod 077190 | VOLUNTARI | Județul Ilfov
Tel./Fax: 021.240.40.43 | E-mail: marketing@iridexgroup.ro | www.iridexplastic.ro | www.tensar.ro
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Sistemele de sprijin din gabioane Maccaferri

Sistemele de gabioane sunt sis-
teme flexibile, capabile să se
adapteze mișcărilor terenului și, din
acest motiv, sunt utilizate în locul
structurilor rigide din beton pentru a
asigura stabilitate, drenaj și protecție
la eroziune pe termen mediu. O mare
deficiență a gabioanelor „clasice”, se
datorează diferenței de rigiditate din-
tre cadrul metalic și plasa metalică. 

Introducerea în cadrul sistemului
a unor elemente „rigide” din OB sau
PC conduce, în cazul mișcării terenu-
lui, la concentrarea eforturilor în zona
acestor elemente. Astfel, în loc ca
eforturile să se redistribuie pe
întreaga suprafață a plaselor, ele se
vor concentra în jurul rigidizărilor
perimetrale, conducând la suprasoli -
citarea sârmei din zona ochiurilor adi-
acente rigidizărilor. Rezultatul final
constă în deformarea excesivă a
structurii, cedarea la rupere a pla -
selor și golirea ulterioară a coșurilor
de gabioane de roca de umplere.

Gabioanele Maccaferri pun în
valoa re avantajul ranforsării interne

cu diafragme din plasă de oțel și al
ancorelor de rigidizare. Acestea permit
redistribuirea uniformă a eforturilor
mecanice de împingere, com presiune,
forfecare și tracțiune de-a lungul
întregului sistem asigurând structurii
o flexibilitate mărită (fig. 2). 

Cel mai elocvent exemplu este cel
al saltelelor de gabioane folosite la
lucrările hidrotehnice pentru prote-
jarea talvegului și reducerea afuie -
rilor. În practică, sunt des întâlnite
situațiile în care, din cauza rigidității
ranforsărilor din OB și PC, salteaua își
pierde capacitatea de a se „mula” la
profilul talvegului iar apa curge pe
dedesubt, salteaua rămânând, în
ultima fază, suspendată și ulterior,
generând colapsul întregului sistem
constructiv (fig. 3). 

Gabioanele Maccaferri au un com-
portament superior datorat flexibilității,
îmbunătă țind concomitent și stabili-
tatea structurală în condiții severe de
exploatare. 

Pe lângă deficiențele funcționale și
de performanță, generate de modul
constructiv ne-evoluat, gabioanele
„clasice” cu ramă din oțel-beton se
confruntă și cu o altă mare problemă:
probarea și evaluarea durabilității.

Durabilitatea sistemelor de gabi -
oane este reglementată conform SR
EN 10223-3:2014 „Sârme de oțel și
produse de sârmă pentru împrejmuiri.
Partea 3: Produse din împletituri de
sârmă de oțel cu ochiuri hexagonale
pentru aplicații de inginerie civilă”.

Între alte lucruri importante acest
normativ corelează durata de viață a
sistemului în raport cu nivelul de
agresivitate al mediului de exploa -
tare. Mai departe, această durată de
viață trebuie pusă în acord cu specifi-
cațiile legilor privind durata de viață
sau de exploatare a obiectivelor con-
struite. Prin urmare, nu se poate
acepta utilizarea de soluții cu durata
de viață de 5-10 ani pentru con-
strucția de structuri aferente auto -
străzilor care au durata de viață de
120 ani sau la lucrări hidrotehnice,
unde întâlnim cerințe legale cuprin -
zând intervalul între 30 ani și 60 ani.

Prin folosirea acoperirilor succesive
de protecții anticorozive neferoase și
sintetice, gabioanele Maccaferri sunt
certificate cu durate de viață de 120
ani. Compania Maccaferri investește
responsabil, an de an, în cerce tare,
împingând, în prezent, performanțele
gabioanelor sale la durate de viață de
peste 160 ani (protecția Galmac și
poliamide PA6).

Dar ce durată de viață au siste -
mele de gabioane „clasice”, executate
cu ranforsări din OB și PC?

Fiind vorba de produse improvizate
și nereglementate, pentru a răspunde
la această întrebare vom studia două
aspecte importante: 

1. Cât material se pierde în timp
din cauza coroziunii?

2. Care este grosimea „rigidizării”
la care structura își pierde stabilitatea? 

GP 093 - „Ghid privind proiectarea
structurilor de pământ armat cu
materiale geosintetice și metalice” la
Cap. 4.3 Materiale metalice, Tabelul
4-5 – Valori ale grosimii de material
pierdute din cauza coroziunii, oferă niște
cifre aproximative. Astfel, obser văm

Pentru a crește gradul de siguranță în exploatare, durabilitatea și pentru reducerea costurilor de
investiții și mentenanță, sistemele de ziduri de sprijin din gabioane au cunoscut, de-a lungul timpului,
îmbunătățiri importante. Din păcate, aceste îmbunătățiri bazate pe studierea performanțelor pe termen lung
nu au fost asumate de practica din țara noastră, unde s-au folosit sisteme de gabioane complicate și costisi-
toare. În cuprinsul prezentului articol, vom denumi aceste gabioane „clasice” și le vom descrie sub forma
unor coșuri din plase de sârmă metalică, atașate unui „cadru” din oțel beton de tip OB sau PC (fig. 1).

Fig. 1: Schiță gabioane
cu rama de oțel beton

Fig. 2: Schiță gabioane Maccaferri
cu diafragme și celule de confinare

Fig. 3: Cedare gabioane clasice cu rame
rigide din fier beton



că tabla neagră, utilizată în apă,
pierde, în 50 ani, 1,55 mm. Dacă la
execuția rigidizărilor se folosește OB
având diametrul de 10 mm, în 50 de
ani, din cauza pierderilor prin corozi-
une, vom avea un diamentru de
numai 6,9 mm. În realitate, această
valoare scade și mai mult din cauza
fenomenului de sablare în zona de
variație a nivelului apei, acolo unde
coroziunea este mult accelerată, iar
dacă aceste sisteme se folosesc la
susținerea terasamentelor rutiere,
scăderea este și mai mare, deoarece
se folosesc agenți de dezghețare cu
conținut de cloruri și sulfați.

Acum avem o idee despre pier -
derea de material, dar cum rămâne
cu diametrul minim la care structura
își pierde stabilitatea? În mod curios,
deși gabioanele „clasice” se folosesc
de foarte mulți ani în țara noastră, nu
există modele de calcul reglementate
care să permită evaluarea dimensio -
nală a elementelor din oțel beton. În
aceste condiții, putem aprecia doar că
grosimea fierului de ramă a diferit în
funcție de solicitările prezumate la
care sistemul era supus.

Maccaferri contrapune acestui model
învechit, ineficient și experi mental, o
soluție sigură, suplă, mo dulară, rea -
lizată din celule de con finare a rocilor
de umplere, ar mate la interior cu
diafragme și tiranți de rigidizare.
Bazate pe caracteristici folosite și pro-
bate în întreaga lume, aceste sisteme

de gabioane pot oferi detaliile nece-
sare dimensionării responsabile de
structuri de susți nere. 

În acest scop, Maccaferri pune la
dispoziția specialiștilor puternice
instrumente software pentru dimen-
sionarea lucrărilor cu gabioane -
MACSTAR, GAWAC WIN, MACRA 1 și
MACRA 2 – dar și baza tehnică de
informare și experiența acumulată în
cei 138 de ani de cercetare și dez-
voltare a soluțiilor de gabioane.

Nu puteam încheia fără a atinge
un subiect sensibil al zilelor noastre:
care este costul gabioanelor „clasice”
în raport cu cel al gabioanelor Macca-
ferri. Fără îndo ială, la acest capitol
soluțiile Maccaferri se detașează net
în fața gabioanelor „cla sice” cu rame
metalice aducând, în practică, eco -
nomii în medie de 20% și timpi de

punere în operă drastic reduși. Expli-
cația constă în faptul că gabioanele
clasice „risipesc” cantități impresio -
nante de oțel-beton care, pe lângă
faptul că induc grave deficiențe
funcționale, generează și costurile
cele mai mari privind achiziția, trans-
portul și prelucrarea lor.

În larga lor diversitate, gabioanele
Maccaferri sunt, deseori, parte a
soluțiilor de optimizare a performan -
țelor și a costurilor de proiect. 

De exemplu, gabioanele de tip
„Strong Face”, la care panourile stan-
dard expuse fenomenelor de sablare
cu aluviuni sau la impact cu plutitori
sunt înlocuite cu panouri de înaltă
rezistență chimică și mecanică.

În forma lor preconfecționat - modu -
lară, Sistemele Maccaferri asigu ră
reducerea și controlul costurilor și
viteze mult superioare la punerea în
operă. q

Fig. 4: Zid de gabioane Maccaferri
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În urma unor căderi masive de bolovani în Slovenia: 
record de viteză la implementarea măsurilor de siguranță 

ing. George CORBESCU –
Project Manager Departamentul Tehnic, Geobrugg AG Geohazard Solutions

Masa imensă căzută a mobilizat autoritățile
naționale din Slovenia să implementeze măsuri
urgente pentru că nu doar drumul a fost blocat, dar
locuitorii au rămas și fără apă și curent. Înde-
părtarea de pe ruta importantă R1-223 a materialu-
lui căzut a trebuit să fie finali zată în cel mai scurt
timp posibil dar nu înainte de elaborarea și imple-
mentarea măsurilor sustenabile de protecție. 

Investigațiile in situ, urmate de analiza compu -
terizată efectuată de geologi și de 21 de ingineri au
indicat existența unui potențial semnificativ de
hazard rezidual. 

Masa reziduală de rocă, puternic fractu rată, situ-
ată în vârful mun telui, nu a putut fi îndepărtată din
cauza pericolului afectării unei importante linii de
cale ferată existentă în apropiere. Cu toate acestea,
în paralel cu investigațiile in situ și analiza compu -
terizată, s-a realizat și o scalare limitată a rocii.

Având la bază rezultatele studiilor intreprinse,
autoritățile naționale au decis implementarea celui
mai puternic sistem Geobrugg de protecție împo-
triva căderilor de pietre, din seria RXE-urilor.
Această barieră, testată și certificată conform celor
mai stricte standarde, deține un palmares deosebit
în ceea ce privește instalarea în zone cu acces
extrem de dificil. Având plasa inelară executată din

oțel de înaltă rezistență, acest sistem a fost proiec-
tat să absoarbă energii de până la 8.000 kilojouli,
echivalentul unui impact în bariera de protecție a 20
de tone, la viteza de 103 km/h. 

Lucrările de foraj pentru instalarea ancorelor și
fixarea plăcilor de bază aferente fundațiilor stâlpilor
barierei au început la data de 8 martie 2016.
Grupul operativ, constituit din autoritățile slovene,
geologi, ingi neri, contractanți și spe cialiști ai
Geobrugg, a lăsat deoparte diferitele apartenențe,

La data de 20 februarie 2016, peste 500 m3 de blocuri de rocă și grohotiș au căzut pe
drumul ce leagă Trbovlje de Ljubliana. În numai 5 săptămâni, pe 4 aprilie, drumul a fost oficial
redeschis de către prim-ministrul țării. Drumul este protejat acum de cea mai puternică barieră
de protecție împotriva căderilor de pietre a companiei elvețiene Geobrugg. 

Foto 3: Ajustarea finală a stâlpilor

Foto 1: Situația existentă în urma evenimentului

Foto 2: ‐ Transportul materialelor pe cale aeriană



facilitând o implementare coezivă, eficientă și
extrem de rapidă a măsurilor de protecție.

Stâlpii, plasa inelară, cablurile și accesoriile
fabricate și preasamblate la Geobrugg în Roman-
shorn, Elveția, au fost livrate la Trbovlje la mijlocul
lui martie. Cel mai mare elicopter al Forțelor Armate
din Slovenia a transportat cele patru fascicule de
plasă preasamblată, împreună cu cei cinci stâlpi
cântărind fiecare aproape 2 tone, către terenul acci-
dentat și aproape inaccesibil. În ciuda vântului
puternic, echipajul elicopterului a luat decizia:
„Zburăm!”. 

Pentru prin derea stâlpilor pe plăcile de bază,
operațiune care a impus o precizie de milimetri, a
fost necesară experiența întregului grup operativ de
la sol și din aer. 

Inspecția tehnică în vederea recepției mega-bari-
erei a avut loc pe 4 aprilie iar în aceeași zi oficia -
litățile, părțile implicate și publicul au fost primite la
ceremonia redeschiderii drumului proaspăt repa rat
și protejat ce leagă Trobovlje de capitala țării,
Ljubliana. 

Implementarea măsurilor de pro tecție împotriva
hazardului a de venit un proiect al superlativelor
datorită mărimii acestuia, a vitezei de implemen-
tare, precum și a perfectei cooperări a tuturor
părților implicate. q

Pentru mai multe informații:

ing. Marius BUCUR
marius.bucur@geobrugg.com

ing. George CORBESCU
george.corbescu@geobrugg.com

Geobrugg AG Geohazard Solutions
Str. Zizinului Nr.2, Brașov, România
Tel/Fax +40 268 317 187
www.geobrugg.com

Foto 4: Bariera RXE‐8000 instalată complet
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Dezvoltat și patentat în Franța (în 1963 - Henri
Vidal), Terre Armée este un procedeu original de
ranforsare (armare) a umpluturilor de pământ, prin
includerea de armături sintetice (sau metalice) în
rambleu, conectate la panouri din beton prefabricat
care constituie suprafața văzută.

Originalitatea sistemului constă în utilizarea
armăturilor compozite sintetice, care oferă în toate
situațiile foarte bune caracteristici mecanice, dura-
bilitate și ușurință la punerea în operă. Mai mult,
prin natura lor, armăturile nu sunt supuse la corozi-
une, indiferent de natura chimică a umpluturii de
pământ.

Sistemul de ziduri din beton prefabricat fixate prin
intermediul armăturilor în terasament asigură o foarte
bună comportare la seism.

Soluția Terre Armée înlocuiește, astfel, pereții din
beton masiv (de 0,5 m - 1m), ce alcătuiau rampele de pod
(ori alte ziduri de sprijin), cu un sistem de pământ armat
cu ziduri din prefabricate (0,14 m !), ziduri ce nu necesită
fundație, ci doar o talpă de egalizare.

Principalele părți componente ale sistemului Terre
Armée:

● Talpa de fundare (beton C20/25, nearmat, de
egalizare);

● Paramentul: elemente prefabricate, realizate în prin-
cipal din beton (dar și plasă galvanizată);

● Armături compozite din polimeri (armături sintetice);
● Elemente pentru îmbinări și rosturi.

Talpă de fundare (nearmată):

Panouri din beton armat C35/45 cu o tasare S3, agre-
gat 0-16 mm și clasa de expunere XF2, a căror grosime
curentă este de 0.14 m:

Armăturile sintetice sunt alcătuite din fascicole de poli-
ester cu înaltă rezistență, îmbrăcate într-o teacă de poli-
etilenă de joasă densitate tratată cu negru de fum. Fiecare
tip de armătură este definită prin rezistența nominală la
rupere.

Reazemele între panouri sunt constituite din două plo-
turi din neopren EPDM, de dimensiuni 150x80x22. Rolul
acestora constă în a repartiza presiunile datorate greutății
panourilor superioare și de a prelua tasările diferențiale.

Pământ armat pe sistemul „TERRE ARMÉE®”
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Pitești – pasajul Viilor (Panouri pe sistem Terre Armée)                   Panouri (primul rând) ‐ dispuse pe talpa de fundare

Prinderea armăturilor de panouri – dispunere în rambleu

Pasaj peste CF: Centura București – Otopeni



Protecția rosturilor
este asigurată cu o
bandă de geotextil, cu
lățime minimă de 40 cm,
centrată pe rost, fixată
pe spatele pano urilor.

Caracteristicile im -
puse pentru materialul
de umplutură - granular
(în vederea obținerii
frecării optime între
umplutură și armătura
sintetică) - sunt urmă-

toarele: dimensiunea maximă a granulelor să nu
depășească 150 mm (pentru piatra spartă) sau 250 mm
(pentru piatra de râu), curba granulometrică să fie con-
tinuă, între limitele impuse (nu se acceptă materiale
argiloase), părțile fine, care trec prin sită de 80 μm, să nu
depășească 15%, unghiul de frecare, determinat prin
metoda forfecării, trebuie să fie de minimum 36°.

Mijloacele necesare (minime) pentru punerea în operă
a zidurilor pe sistemul Terre Armée:

●  O mașină de ridicat cu capacitatea de minimum 2 tone;
● Un buldo-excavator pentru lucrări de pământ (capa -

citatea 0,3 – 0,5 m3);
●  Un compactor vibrator cu capacitatea aproximativă

3,6 tone/m pentru masiv;
●  Un mic compactor vibrator, cu capacitatea maximă

1,5 tone/m, pentru zona din apropierea pereților pe o
bandă de aproximativ 2 m lățime;

●  O echipă de lucru formată din șapte muncitori și un
șef coordonator (maistru/tehnician).

Sistemele Terre Armée sunt caracterizate de: rezis-
tență și stabilitate, eficiență și rapiditate, siguranță în
exploatare, eficiență tehnico-economică, flexibilitate și
adaptabilitate, precum și de un aspect arhitectural
deosebit.

Sistemul Terre Armée este Agrementat în România,
produsele fiind însoțite și de marca CE. q

Armătură sintetică ‐ GeoStrap



Biserica Densuș – pagină controversată
a istoriei construcțiilor din România

ing. Ștefan CONSTANTIN - SC HIDROCONSTRUCȚIA SA

În vremurile din urmă, SC HIDROCONSTRUCȚIA SA
a desfășurat și a realizat prin eforturi intense, nu
numai ale constructorilor, ci și ale tuturor oamenilor
acestei țări, „Amenajarea hidroenergetică a Bazinului
Râul Mare”.

Situată în extremitatea nordică a masivului
Godeanu, sud-vestul masivului Retezat și sud-estul
masivului Țarcu din Carpații Meridionali, amenajarea
cuprinde un număr de 9 captări în amonte de Acumu-
larea Gura Apelor, continuate în aval de baraj cu un
număr de 11 centrale hidroelectrice cu o putere
instalată totală de 483,3 MW, generând laolaltă
791,5 GWh/an.

Primele studii ale potențialului zonei au fost inițiate
de către ing. Oprean, inspirat de informațiile provenite
de la Serviciul Hidraulic din Transilvania, studii continu-
ate de către antemer gătorul construcțiilor hidrotehnice
din România, ing. Dimitrie Leonida, în monografia
„Electrificarea României” apărută în anul 1921.

O amenajare deosebită, într-un loc fără de pereche
în țara noastră, despre care vom mai avea ocazia să
vorbim.

Una dintre localitățile ce s-au transformat în “tabăra
de bază” a amenajării, Hațeg, reprezintă o veche și pri-
mordială vatră de civilizație a poporului român. De aici
a mers către Câmpia Panoniei, în jos către codrii de
nepătruns ai Olteniei și spre răsărit, până la marea cea
mare, influența înaintașilor noștri daci.

Pentru că noi, HIDROCONSTRUCȚIA, am petrecut
multă vreme în zonă, angajați în edificarea acestei
mari amenajări, era imposibil să nu ne aruncăm privi -
rile și către o serie de monumente lăsate spre vrednica
și – uneori - încărcată de necunoscute, amintire.

Întotdeauna, pe unde ne poartă lucrările, privim cu
atenție la oameni, case, obiceiuri, istorie, devenind
pentru o vreme, „oameni ai locului”. Iar pe cei ca noi
ne interesează mereu ce au clădit înaintașii lor.

Așa am descoperit cu uimire ceea ce Nicolae Iorga a
numit „fără de pereche în toată românimea”: Biserica
Densuș. 

Monument arhitectonic și de cult unic, este situat la
10 km de orașul Hațeg, purtând hramul Sfântului Nico-
lae.

Proprietate a puternicei familii nobiliare a Cân-
deștilor (al căror nume a fost maghiarizat  Kendeffy),
aceasta se învecinează cu prima cetate cnezală a Tran-
silvaniei, fiind construită, probabil, cu câteva zeci de
ani înaintea cetății. Poate că este demn de amintit fap-
tul că unii cercetători atribuie Cetății Colț sursa de
inspirație a scrierilor celebrului Jules Verne, Castelul
din Carpați părând a fi consecința acestei surse.

Ridicată în secolului al XIII-lea, după unii istori-
ografi la 1280, conține în alcătuire multe elemente
transportate dintre ruinele Ulpiei Traiana Sarmizege-
tusa. George Călinescu însuși o caracterizează ca fiind
„o biserică bizară, făcută din marmuri și coloane,
culese de la Sarmizegetusa. Un mic stâlp din cei patru
care susțin îngusta turlă e o stelă romană purtând
numele lui Longinus. E o marmură cu o inscripție ele-
gantă, luminoasă, frumoasă precum o statuie. Ascunsă
în umbră, abia luminată de câteva șuvițe de soare
venind pe niște ferestruici, aceasta face impresia unei
opere divine furată de genii nocturne”.(Sursa: Țetcu Mircea Rareș)



O sumă de elemente, înscrise în materialul de
prezentare al incintei, particularizează această con-
strucție în mod cu totul deosebit: este cea mai veche
biserică românească în care se țin, în continuare, slujbe
și conține o serie de elemente arhitectonice ce-i con-
feră un accentuat caracter de unicitate, enumerând
dintre acestea leii din piatră așezați spate în spate de
deasupra altarului, cărămizile cu inscripții romane,
mortarul folosit la solidarizarea elementelor de zid
conținând cărămidă pisată, precum și orientarea
neconvențională – către sud – a altarului.

Având naosul de formă pătratică, acesta sprijină pe
4 stâlpi, altarul fiind străpuns de un turn fortificat cu
trei nivele, prevăzut cu ferestre de tragere simple sau
„cheie de broască întoarsă”. 

Pictura murală interioară, de tip frescă, conține un
element inedit: realizată în perioada 1380-1450,
începută și în parte finalizată de Ștefan Zugravul, are

în compunere o ima gine a
lui Iisus îmbrăcat în straie
populare specifice zonei,
imagine intitulată „Sfânta
Treime de la Densuș”.

Despre originile și sco -
purile construc ției, cu
greu se pot trage con-
cluzii certe: cea mai
vehiculată idee o repre -
zintă faptul că lăcașul a
fost la începuturi curte
mona hală a unei mănăs -
tiri ortodoxe, lucru întă rit
și de documente ale fa -
miliei Cândeștilor, care

specifică faptul că nu mele monastic purtat de fiul lui
Ioan Întâiul Cândea – Nicolae – a fost Nicodim. Alte
roluri atribuite au fost cel de lăcaș de închinăciune pen-
tru garnizoana Cetății, sau cel de paraclis al curții
cnezale, o altă idee fiind aceea că biserica a fost con-
struită pe ruinele unui „mausoleum” ridicat întru adă-
postirea rămășițelor incinerate ale generalului roman
Longinus Maximus, ucis de daci în încleștările vremii,
ipoteză sprijinită de prezența unei inscripții ce ar putea
să o ateste.

După secolul al XVI-lea, atunci când procesul de
maghiarizare a Cândeștilor se apropie de sfârșit, istoria
construcției intră într-un nou con de umbră, aceasta
putând fi, probabil, predată călugărilor din cauza neuti-
lizarii în urma procesului de calvinizare a familiei cne-
jilor. Absența unor urme de întreținere în acea perioadă
sugerează faptul că monumentul a devenit adăpost al
unor schimnici complet izolați de comunitate.

Vandalizarea picturilor de către turci, petrecută în
anul 1592, concretizată în scoaterea ochilor sfinților
zugrăviți, ne spune că zona nu mai era apărată așa
cum se cuvine, din fericire pentru noi, însă, biserica
rămânând în picioare.

Transformată în vremea regimului comunist în adă-
post de animale, biserica rezistă în continuare asal-
turilor de tot felul, începând, însă, cu anul 1994 -
revenind la misia ce i-a fost hărăzită.

În ciuda diferitelor opinii, controverse și idei, bise -
rica-monument își păstrează, cu încăpățânare, tainele,
constituind și astăzi un colț misterios al istoriei noas-
tre, un colț misterios legat de oamenii ce au înălțat-o,
un colț misterios al obârșiei și evenimentelor cărora
le-a fost centru. 

Amestec de elemente constitutive ale Ulpiei, de
pietre funerare, coloane și bolovani de râu ce i-au con-
stituit structura de rezistență, arhitectura stranie și
așezarea într-un loc parcă în afara lumii, îi conferă
acestui monument un caracter de unicitate greu de
egalat de către alte construcții.

Nu poți să nu te gândești, privind-o, că oamenii
locului, români vechi, și-au dorit-o chiar oricum, numai
să fie și să le fie aproape.

Intersecție a istoriei noastre culte cu civilizația locu-
lui, construcția acestui monument merită privirile
trecătorului obișnuit în general și ale constructorului în
mod particular. q

(Sursa: HISTORIA.ro)

(Sursa: Wikipedia.org)
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Degradarea construcțiilor exis-
tente este urmarea, de cele mai
multe ori, a modificărilor la nivelul
apei subterane, a terenurilor din
vecinătatea construcției sau a
amplasării pe un teren inadecvat,
fără măsuri corective.

Construcțiile sunt influențate
direct de deformațiile terenului pe
care sunt amplasate și de variațiile
proprietăților fizice și mecanice ale
pământului, variații care se pot pro-
duce natural sau sub influența unor
condiții externe. Cunoașterea com-
portării terenului de sub construc țiile
existente și mai ales modificările ce
se manifestă în timp, cu durată
finită sau evolutiv nespecifică,
reprezintă un factor cheie în sigu-
ranța structurilor și infrastructu -
rilor con strucțiilor.

DEGRADAREA ANSAMBLULUI
STRUCTURĂ - FUNDAȚII - TEREN
ȘI CONEXIUNEA CU FACTORII CAUZALI

În cazul unei construcții, starea
de degradare decurge atât dintr-o
alterare a caracteristicilor fizice și
mecanice ale materialelor consti -
tuente, cât și din reducerea capaci -
tății portante și stabilității terenului
[1]. Altfel spus, degradarea se con-
sideră, în general, răspunsul mate -
riei la trecerea timpului [2], sub
influența negativă a unor agenți
fizici, chimici și/sau biologici. 

Abordarea factorului timp în
deter minarea cauzelor unor situații
de degradare este impli cit legată
de acțiunea concomitentă a agen -
ților mediului înconjurător [3].

Infrastructurile construcțiilor pot
fi responsabile pentru degradări
distribuite la nivelul întregului
ansamblu construit, în măsura în
care intervin anumiți factori sau
acțiuni care pot declanșa sau dez -
volta o modificare înspre instabili-
tate a stării inițiale de echilibru. În
mod particular, degra dările ca u -
zate de pământurile expansive din
terenul de fundare apar ca fisuri la
pereți interiori și exteriori, la
îmbinări ale zidăriei și elemente din
beton și piatră. 

Tipurile de fisuri (fig. 1), care
apar în struc turi amplasate în
pământuri expansive sunt fisuri pe
diagonală din forfecare, fisuri
orizon tale și ver ticale datorate mo -
men telor încovoietoare, fisuri ori-
zontale și verticale din forfecare și
fisuri orizontale și verticale din
întindere.

Degradările la nivelul infrastruc-
turilor determină, de regulă, degra -
dări și la nivelul supras tructurilor,
astfel că nu pot fi evaluate fără a le
asocia cu problemele manifestate în
elementele portante ale suprastruc-
turii [5]. Cauzele degradării in fra -
structurilor sunt complexe, uneori
neprevăzute și de cele mai multe
ori se manifestă succesiv și cumulat.

Aspecte
privind degradarea fundațiilor
Reducerea nivelului de siguranță

al fundațiilor (prin reducerea rezis-
tenței inițiale a materialului din fun-
dații) poate fi determinată de:
degradarea materialului constituent
sub acțiunea factorului timp, supra-
solicitarea din cauza creșterii încăr-
cărilor transmise de suprastructură,
erori de proiectare prin alegerea
unui sistem de fundare inadecvat
raportat la teren sau construcție,
erori de execuție prin neres -
pectarea cerințelor de calitate

Degradarea infrastructurii unei construcții existente reprezintă, în numeroase situații, un factor
declanșator al degradărilor în suprastructura acelei construcții. Cunoașterea, atât în an samblu, cât
și la nivel de detaliu, a factorilor care determină degradarea, a modului de manifestare a acestora și
corelarea cauză - efect determină metodele și tehnicile de intervenție pentru reabilitarea con-
strucțiilor existen te.

În prezenta lucrare sunt abordate direcții de investigare și evaluare a infrastructurilor, precum și
maniera în care aspectele geotehnice contribuie la siguranța construcțiilor existente.

Fig. 1: Fisuri tipice la construcții amplasate în terenuri expansive [4]
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impuse de norme sau diminuarea
capacității portante a tere nului de
fundare sau a sistemului de fundare
sub acțiunea factorilor naturali
și/sau antropici.

Degradarea structurilor poate
interveni și printr-o proiectare
și/sau execuție necorespunzătoare
a sistemelor de fundare, adoptând
dimen siuni reduse ale ariei de reze-
mare în corelare cu încărcările
transmise de suprastructură, adân -
cimi de fundare diferite, alegerea
unor fundații mixte, fundații ne -
legate și neconformarea fundațiilor
în cazul încărcărilor neuniforme
transmise [2].

Lemnul este un material higro-
scopic care se degradează la creș-
teri ale umidității, în mod direct
prin scăderea rezistenței la com-
presiune și în mod indirect, prin
dezvoltarea ciupercilor și bacterii -
lor. Unele construcții vechi au ca
fundații piloți din lemn. Deterio-
rarea acestora se produce ca urma re
a coborârii nivelului apei subterane.
Imersarea piloților din lemn nu
înseamnă neapărat un risc nul de
deteriorare. S-a arătat că bacteriile
anaerobe pot degrada lemnul chiar și
în condițiile lipsei de oxigen [6].

În cazul fundațiilor din piatră,
factorii majori care conduc la
degra  darea acestora sunt cei de na -
tură chimică, în urma proceselor de
descompunere și dezagregare cau -
zate de condițiile în care aceasta se
regăsește.

Mortarele se degradează prin
cristalizarea sărurilor, ca urmare a
evaporării apei (apă din precipi tații
sau freatică, infiltrată prin ascensi-
une capilară la pereții de la subsol
și apa subterană aflată în con tact
direct cu fundațiile) generând tensi-
uni interne și prin urmare, deza-
gregări și dislocări. În mod similar,
în cazul ciclurilor de îngheț -
dezgheț, apa pătrunsă prin fisuri /
crăpături își mărește volumul la
îngheț, dezagregând materialul și
scăzând rezistența și aderența
mortarelor, în timpul dezghețului.
De asemenea, cărămizile din zidării,
precum și betonul, se degradează

în funcție de procesele chimi ce care
pot avea loc între compușii cără -
mizii / betonului și substanțele aflate
în apele ce se infil trează în ele-
mente și cele aflate în terenul de
fundare. 

Degradarea betonului poate
expu ne armăturile la creșteri de
umiditate care accele rează dez-
voltarea zone lor fisurate, ajungând
și la dislocări, din cauza coroziunii
acestora.

Existența și integritatea izolațiilor
termice și a hidroizolațiilor orizon-
tale și verticale asigură pro tejarea
pere ților de la subsol, a plăcilor dis-
puse direct pe teren și a fundațiilor,
împotriva factorilor de mediu și în
special împotriva umidității, atunci
când sunt plasate corect.

Îmbă trânirea izolațiilor și pier -
de rea, în timp, a proprietăților lor,
reprezintă un risc ce produce
degradări la nivelul materialului
elementelor struc turale. De aseme-
nea, afectarea sistemelor de filtrare
și drenaj, prin pierderea capacității
lor drenante, ca urmare a colma tării
/ deteriorării, reprezintă un factor în
lanțul de cauzalitate a degradărilor
la elementele infrastructurilor.

Factorii care implică terenul
de fundare în menținerea

siguranței construcțiilor existente
Terenul de fundare devine un

factor al degradării în suprastructură.
În unele cazuri se declan șează o
stare limită ultimă, diminuându-și,
până la pierdere, rolul în preluarea
încărcă rilor transmise pe talpa fun-
dațiilor, prin scăderea, din diferite
motive, a capacității portante.
Terenurile compresibile, cu rezis-
tență redusă, în corelare cu încăr-
cările transmise de construcție,
care prezintă cavități sau terenurile
în pantă, au o contribuție mare la
degradarea construcțiilor. Defor-
mații excesive ale terenului pot fi
determinate de distribuții neuni-
forme ale presi unilor, de neunifor-
mități ale caracteristicilor fizice și
mecanice ale straturilor con-
stituente, de variabilitatea regimu-
lui de încărcare, de condițiile de
umiditate și de comportarea în

regim dinamic. Deformațiile în
teren pot produce, la nivelul infra-
structurilor, cedări de tipul trans -
lațiilor verticale și orizontale și
cedări prin rotire.

Rezistența și stabilitatea struc-
turii pământului este asigurată de
coeziunea și frecarea internă a
particule lor componente. Modifi -
cările valorilor coeziunii și frecării
interne a tere nurilor din diverse
cauze determină o rearanjare a
particulelor, interpretată ca o tulbu-
rare a stării naturale a te renului, cu
schimbări mai mult sau mai puțin
semnificative ale rezistenței și sta-
bilității pământului [7].

Construcțiile pe pământuri sen-
sibile la umezire, fără măsurile con-
structive recomandate [8], [9],
asociate cu întreținerea defectu -
oasă, creează condiții de degradare
a acestora. Apariția unor deformații
și/sau deplasări care să pericliteze
siguranța, respectiv stabilitatea
construcțiilor existente pot repre -
zenta un potențial de prăbușire. În
funcție de degradările posibile
induse (fără degradări, degradări
moderate, degra dări, degradări
severe, și degradări foarte severe).
Potențialul de pră bușire depinde de
tasarea specifică suplimentară la
umezire, la o presiune de 2 daN/cm2,
după 24 de ore de la inundarea
probei și indicele porilor: inițial,
înainte de inundare a probei la o
presiune de 2 daN/cm2 și la 24 de
ore după inundare [7].

Construcțiile existente pe ampla -
 samente care conțin pământuri cu
umflări și contracții mari (nu mite și
expansive) prezintă un risc de
degradare și prin existența în apro -
piere a arborilor. Gradul de pericu-
lozitate al arbori lor diferă în funcție
de tipul, vârsta, rata de creștere și
necesarul de apă al acestora. S-a
analizat influența arbori lor aflați la
distanțe considerate în zonă de risc
[10] prin evaluarea modificărilor
umi dității pământului și influența
ră dă ci nilor asupra fenomenului de
asecare a terenului și comporta-
mentului pă mântului în asemenea
si tuații [11].

continuare în pagina 22È
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Apa, factor care contribuie
la degradarea structurilor

de construcții
Nivelul apei subterane poate

influ ența degradarea construcțiilor
în două moduri: prin contactul cu
elementele structurale și prin infil-
trarea în teren și modificarea pro-
prietăților mecanice. Efectele sunt
de tipul desprinderilor de material,
dezagre gări superficiale, porozități
evoluti ve, fracturi etc. Prin asociere
cu posibile cicluri de îngheț - dezgheț
și variații de temperatură, degra -
dările se mani festă cu o intensitate
amplificată, prin creșteri de volum,
ca urmare a generării unor tensiuni
interne la nivel de material.

De asemenea, apa infiltrată,
considerată agent de transport
pentru substanțe chimice, conduce
la degra dări de tipul atacurilor
chimice (alterări ale silicaților, car-
bonaților, mineralelor de fier) în
zi dării, beton. În cazul infrastruc-
turilor din lemn, scăderi ale nive -
lului apei subterane conduc la
putre zirea acestora și implicit, la
degradarea suprastructurii.

O altă influență a apei asupra
degradării construcțiilor se mani-
festă prin infiltrarea apei în teren și
scăderea capacității portante a
acestuia, situație care poate con-
duce la depășirea unor stări limită
cu urmări asupra integrității ele-
mentelor structurale ale con-
strucției.

Factori cauzali excepționali
Siguranța construcțiilor poate fi

periclitată atunci când sunt supuse
unor acțiuni sau fenomene exte -
rioare cu caracter excepțional. În
cazul mișcărilor seismice, construc -
țiile sunt proiectate încât să fie:
evitate pierderile de vieți omenești,
menținută desfășu rarea activităților
și serviciilor sociale și economice,
evitate exploziile și incendiile și li -
mitate pagu bele materiale. Efectul
unui seism poate fi amplificat în
anumite situații, după natura tere -
nului de fundare. Perioada domi-
nantă a terenului este definită de
stratul de suprafață, întrucât în tim-
pul unui cutremur caracteristica sa
dominantă este generată de undele
de suprafață Rayleigh și Love [12].

De asemenea, este important de
cunoscut istoricul, natura și condiți-
ile terenului de fundare, nu doar din
sfera de influență a construcției, ci
și la nivel zonal, astfel încât să fie
luate măsuri pentru limitarea efec -
telor unor fenomene de tipul
lichefierilor, avansării masei de
pământ la alunecările de teren
active, prăbușirii sau extinderii
unor caverne, saline și zone miniere
dezafectate existente care se pot
produce în timpul oscilațiilor seis-
mice sau ca urmare a acestora.
Factorii majori care influ en țează
comportarea unei construcții la
seism sunt cei de sursă, modul de
propagare a undelor, ca racteristicile
terenului în amplasament și dina -
mica interacțiunii dintre teren și
structură [13], [14].

La acțiuni seismice terenul de
fundare are influență asupra com -
por tării construcțiilor prin amplifi-
carea sau scăderea amplitudinii de
la teren la con strucție, prin modifi-
carea proprietăților dinamice și
posibilitatea disipării energiei odată
cu amortizarea terenului. Degra -
dările construcțiilor, ca urmare a
acțiunii seismice, provin din tasări,
înclinări sau răsturnări ale con-
strucțiilor, în cazul terenurilor slabe
de fundare sau prin fisurări și dis-
locări în plan orizontal, în cazul
terenurilor tari [15].

Zona de contact între teren și
construcție are un rol determinant
în cazul mișcărilor seismice. Terenul
are un rol de reazem, prin zona
activă, și un rol de filtru dinamic,
prin pachetul de straturi geologice
superficiale, relativ moi, care deter-
mină compoziția spectrală și ampli-
tudinea accelerațiilor seismice
[16], [17].

În studiul interacțiunii teren –
fundație - structură trebuie să se
țină cont de următoarele:

• modul în care sunt influențate
proprietățile de amortizare ale
structurilor și forțele induse în
structură de tipul de pământ;

• forma accelerogramei în teren,
ca urmare a influenței construcției;

• contribuția structurilor construc   -
țiilor asupra deformațiilor perma-
nente în teren [16], [17].

INVESTIGARE ȘI EVALUARE
A INFRASTRUCTURILOR

CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE
Evaluarea stării tehnice a infra-

structurilor construcțiilor presupune
evaluarea stării structurale a fun-
dațiilor, investigarea terenului de
fundare și verificarea stării geo -
tehnice în condițiile existente, la
starea limită ultimă GEO și la starea
limită de serviciu [18], [19], [20].

Informațiile privind istoricul con-
strucției vizate trebuie să fie luate
în considerare, în mod corespunză-
tor, la alegerea intervențiilor asupra
infrastructurii. 

Intervențiile la infrastructură
pot fi evitate în cazul în care sunt
înde plinite concomitent condiții
precum:

• în elementele structurale ale
construcției nu există perturbări
semnificative de orice natură, care
să poată fi atribuite zonei de infra-
structură și nici nu au existat în trecut;

• măsurile de intervenție propuse
nu implică modificări substanțiale în
sistemul structural al construcției;

• măsurile de intervenție pro-
puse nu implică încărcări supli-
mentare semnificative transmise
fundațiilor;

• este exclus riscul de răstur -
nare a construcției, ca urmare a
acțiunii seismice.

Evaluarea infrastructurii se face
concomitent cu cea a suprastruc-
turii, rapoartele de evalua re tehnică
incluzând date privind toate com-
ponentele construcției.

Atunci când analizele asupra
construcției stabilesc necesitatea
intervențiilor la fundații, trebuie
verificată cauza instabilității sau a
posibilei instabilități geotehnice,
decizia asupra unei con solidări a
fundațiilor sau terenului trebuind
justificată și aleasă judicios.

Intervențiile de consolidare tre-
buie să aibă în prim plan menți -
nerea distribuției încărcărilor la
teren în forma existentă, sau, atunci
când sunt introduse elemente noi la
sistemul de fundare, asigurarea
unei distribuții omogene a acestora.
Sunt necesare verificări ale valorilor
tasărilor totale și diferențiale ale
noului ansamblu de fundare.

Æ urmare din pagina 21
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Decizia privind tipul de inter-
venție ce urmează să fie efectuat,
atunci când o clădire este supusă
anumitor situații derivate din con -
diții improprii ale terenului, necesită
actualizarea tuturor cunoștin țelor
necesare privind tipul și caracteris-
ticile sistemului de fundare, o fază
de monitorizare și identi ficare a
degra dărilor și informații privind
caracteristicile geotehnice ale tere -
nului până la o adânci me suficientă.
Numai după colectarea și anali -
zarea acestor date ar trebui să fie
aduse în prim plan posibilitatea,
tipul și maniera desfășurării unei
intervenții de tip structural sau de
tip geotehnic. Astfel, necesitatea
unor intervenții la suprastructură,
care implică variații la nivel de
încărcări, este un aspect de bază
care trebuie cântărit în decizia de
intervenție la infrastructură, și
anume dacă aceasta es te relevantă
la nivel de fundație, la nivel de
teren sau în ambele direcții.

Corectitudinea și acuratețea
rezultatelor obținute influențează
eficacitatea soluțiilor de consolidare,
iar complexitatea investigațiilor
influențează costul lucrărilor de
consolidare.

Evaluarea sistemului de fundare
și a terenului de fundare aferent se
realizează la apariția de modificări
structurale sau de încărcare și pre-
supune lucrări de documentare și
recunoaștere și eventual, lucrări de
prospectare și investigații in situ.
Datele obținute prin documentarea
și recunoașterea terenului trebuie
să cu prindă informații privind
proprie tățile, structura, stratificația
și caracteristicile fizico-meca -
nice ale terenului, existența posi-
bilității formării unor planuri de
alunecare, nivelul și variația sezo -
nieră a apelor subterane, precum și
agresivitatea acestora, localizarea
apelor de suprafață, posibilitatea de
afuiere a fundațiilor, informații
despre seismi citatea zonală și
efecte ale seismelor în perioada de
exploatare, adân cimea de îngheț,
demolări sau construiri de clădiri în
vecinătate, exploatări miniere sau
de carieră în apropiere, precum și
date despre sistemul de fundare
existent, cu dimensiuni, cote și ca -
racteristici de material. 

Prospectarea terenului presu pu -
ne sondaje și/sau foraje cu
recoltare de probe de pământ pen-
tru analize de laborator, în scopul
determinării caracte risticilor geoteh -
nice ale pămân tului.

În funcție de categoria geoteh -
nică a lucrării și necesitatea apro-
fundării investigațiilor, se pot
efectua încercări de penetrare,
încercări cu placa, încercări prin
metode geo-fi zice. Astfel, se deter -
mină stratigrafia, tipul de pământ
din fiecare strat, coeziunea și
unghiul de frecare interioară, pre si -
unea apei în pori, rezistența la
forfecare nedrenată, modulul de
deformație volumică și transversal,
coeficientul de consolidare și de
permeabilitate, coeficientul de
supraconsolidare, gradul de înde-
sare și relația efort unitar - defor-
mație specifică, caracteristici care
diferă în funcție de tipul pământului
identificat. Se pot identifica, de
asemenea, posibile neomogenități
naturale sau antropice în structura
terenului și direcția și viteza de
curgere a apei subterane.

Prin efectuarea de sondaje la
fundații se stabilesc tipul fundației,
caracteristicile fizico-mecanice ale
materialului com ponent, caracteris-
tici dimensionale ale corpului fun-
dației și se identifică posibile
degradări. De asemenea, este
foarte im portant a se verifica starea
de funcționare, poziția, adâncimea
și panta dre nurilor, precum și
existen ța unor rețele de aducțiune
de apă și de canalizare în zona de
influență a construcției evaluate și
po sibilele infiltrații de apă în teren
din aceste surse.

SR EN 1997-1/2004 specifică
importanța care trebuie acordată
investigării terenului de fundare,
indicând faptul că, pentru înde pli -
nirea cerințelor fundamentale, volumul
și calitatea lucrărilor de cercetare a
terenului de fundare sunt mai
importante decât precizia mode -
lelor de calcul și valorile coefi-
cienților parțiali de siguranță
adoptați.

Încadrarea geotehnică se poate
schimba după lucrările de investigare,
ca urmare a actualizării informațiilor.
Este necesară o investigare apro-
fundată a condițiilor de ampla sament,

mai ales în cazul în care este vorba
de categoriile geotehnice 2 sau 3.
Riscul geotehnic asociat categoriei
geotehnice impu ne o investigare
tehnică corespunzătoare a infra-
structurii, încât să îndepli nească
criteriile pri vind stabilitatea și rezis-
tența ansamblului construcție -
teren [21].

PRINCIPII DE ABORDARE
A INTERVENȚIILOR

DE REABILITARE
LA NIVEL DE INFRASTRUCTURĂ

Intervențiile asupra infrastruc-
turilor se stabilesc în conformitate
cu tipul, stratificația și caracteristi-
cile fizice și mecanice ale pământu-
lui, tipul și starea fundațiilor, nivelul
apelor subterane și impor tanța și
durata de exploatare prevăzută
după consolidare [23].

Intervenția de reabilitare se
alege particularizat, după cauzele
care au produs degradările, întrucât,
de regulă, starea de deteriorare se
insta lează ca urmare a influenței
mai multor factori, care, acționând
împreună, determină o anume
morfologie, schemă a degradărilor
[24].

Consolidarea infrastructurilor se
structurează pe trei categorii: con-
solidarea cu elemente de suprafață,
consolidarea cu elemente de adân -
cime și îmbunătățirea terenului de
fundare.

Fazele unei intervenții de conso -
lidare a infrastructurilor se regăsesc
printre următoarele:

• sprijiniri temporare ale struc-
turii;

• transferul încărcărilor de la
structură la elementele de sprijinire;

• analiza stabilității terenului
înainte de excavare și pe durata
excavării;

• execuția lucrărilor de consoli-
dare;

• transferul încărcărilor la ansam -
blul consolidat.

Reabilitarea infrastructurilor
repre  zintă redobândirea siguranței
construcției în ansamblu și trans-
miterea favorabilă a eforturilor de
la suprastructură la teren, fără
posibilitatea de reapariție a degra -
dărilor. 

Æ urmare din pagina 22
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Construcției consolidate trebuie
să i se urmărească comportarea în
timp, verificând, astfel, corecti-
tudinea soluției adoptate, însă și
depistarea în timp util a unor posi-
bile viitoare degradări [25].

CONCLUZII
Problematica evaluării aspec -

telor geotehnice care intervin în
situații de degradare a construc -
țiilor existente este una complexă.
Gradul de investigare geotehnică
corelat cu starea de degradare
exis tentă ușurează decizia privind
direcția lucrărilor de intervenție.

Alegerea între posibilitățile de
intervenție se direcționează spre
gradul de siguranță oferit de so luția
aleasă, atât în timpul execuției cât
și după intervenție, economicitate
și gradul de dificultate în ceea ce
privește condițiile tehnice de
punere în operă.

Progresul tehnicilor specializate
în consolidarea fundațiilor și îmbu -
nătățirea terenurilor de funda re
permite abordarea și rezolvarea
unor situații dificile, atât derivate
din starea geotehnică improprie,
cât și din necesitatea de a crea sub-
soluri la clădiri existente. În prezent,
prin dezvoltarea tehnologii lor de
reabi litare, există o multitudine de
soluții care, combinate în mod
cores punzător, pot rezolva situații
complexe cu succes garantat.
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Construcții pentru viitor !

Cele mai valoroase argumente în favoarea societății
sunt principiile de etică și competență profesională puse în
valoare de o echipă exigentă de manageri, precum și
partenerii serioși și stabili, alături de care am putut depăși
pro vocările impuse de perioadele grele din ultimii ani cu
care s-a confruntat sectorul construcțiilor. 

De menționat că am reușit să atragem fonduri
europene necesare pentru dotarea cu echipamente și uti-
laje și avem în intenție demararea unui alt proiect în acest
sens, în perioada viitoare. 

Am înființat, totodată, o divizie de comerț cu mate-
riale de construcții, pe care dorim să o dezvoltăm. 

De asemenea, menționăm intrarea firmei noastre în
„Măgurele High Tech Cluster”. 

În prezent, SC TOTAL CONSTRUCȚII SRL
acti vează în 3 domenii:

• Construcții civile, industriale și speciale
- Structuri de rezistență și compartimentări
- Construcții speciale
- Amenajări exterioare și interioare
- Instalații

• Transporturi agregate de balastieră și alte materiale

• Comerț cu materiale de construcții
- Materiale pentru structuri, amenajări exterioare și

interioare, precum și instalații

TOTAL CONSTRUCȚII SRL este o societate înființată în anul 2002, care pune în operă
obiective realizate cu seriozitate, încredere și profesionalism, prin menținerea unui
standard înalt și a unui bun renume în domeniul construcțiilor.

Sediu Total Business Center

Telegondola Sorica ‐ Azuga Telegondola Sorica ‐ Azuga

Hotel Cristian, Afumați



Dintre lucrările de referință executate de
SC TOTAL CONSTRUCȚII SRL, menționăm:
• Telegondola Sorica - Azuga
• Sediul Tody Company – Băneasa
• Sediul Murfatlar – București
• Hotel în Afumați – Ilfov
• Proiectare, construire, reabilitare și amenajare obiective 

industriale la IFIN-HH Măgurele
• Reabilitare fațadă Lipscani – Sector 1
• Bloc de locuințe sociale în localitatea Berzeasca, jud. 
Caraș Severin

• Reabilitări termice ale blocurilor în Sectorul 2 și municipiul 
Călărași

• Locuințe ANL în cartier Băneasa
• Construcții case rezidențiale în București și Ilfov
• Sediul firmei Total Construcții – București. 

Fațadă clădire Lipscani

Sediu Murfatlar

Bloc de locuințe ‐ Sectorul 2, Str. Viitorului

Cămin doctoranzi Măgurele

Construcție bloc de locuințe ‐ Berzasca, Caraș SeverinSediu Tody Company, Sectorul 1

Vă stăm la dispoziție pentru informații legate de
produsele și serviciile noastre!

Adresa: Șos. Andronache Nr. 209
Sector 2, București
Telefon/Fax: 021/ 240.60.01 - 021/240.60.00
Telefon: 0722-665.858
E-mail: office@totalconstructii.com

www.totalconstructii.com
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Experimentează inovația!
TOP GEOCART prezintă LEICA VIVA GS16

TOP GEOCART răspunde prompt
așteptărilor profesioniștilor în do -
meniu, prin lansarea în România
a echipamentului GNSS, din gama
Leica Viva GS16.

Este vorba despre un echipa-
ment care schimbă total percep -
ția, standardele și experiența
datelor preluate de către specia -
liști cu ajutorul tehnologiei GNSS.

555 de canale, triplă frecvență, software inteligent, date
distribuite fără întrerupere între toate instrumentele, asis-
tență pentru client la doar un click distanță, sunt doar câteva
dintre inovațiile și argumentele pentru achiziționarea unui
asemenea echipament.

Dacă adăugăm și noua gamă de controllere (CS20 și
CS35), echipate cu software Leica Captivate, precum și ino-
vațiile tehnologice SmartLink și SmartCheck, alături de
RTKPlus, avem un tablou complet al pașilor în față pe care
Leica îi face la nivel mondial în evoluția echipamentelor GNSS.

Ok, să explicăm puțin: ce sunt RTK Plus și Smart Link și cu ce ajută ele specialiștii?
Explicat foarte simplu, RTKplus este ca RTK, dar mai bun. RTKplus se adaptează în mod

inteligent la schimbarea condițiilor, prin selectarea semnalelor optime pentru a reda pozițiile cele mai
precise. Profesioniștii din domeniul construcțiilor și măsurătorilor terestre pot, așadar, lucra mai eficient
și în medii mai dificile decât au lucrat vreodată.

Mai mult, ei se pot bucura de poziționare precisă neîntreruptă chiar și atunci când serviciul de
corecții RTK este indisponibil din cauza obstrucțiilor, sau lipsei de acoperire GSM/GPRS, cu ajutorul

serviciul global SmartLink. Chiar
și atunci când nu sunt disponibile
date de referință vor avea control
deplin la distanță cu SmartLink.

Specialiștii de la TOP GEOCART
cunosc faptul că, de multe ori,
cole gii lor din domeniul construc -
țiilor și măsurătorilor terestre se
confruntă în teren cu situații difi-
cile, vreme neprielnică, relief acci-
dentat, condiții vitrege etc.

Cunoscând aceste lucruri,
TOP GEOCART propune echipa-
mentele Leica Viva GS16 GNSS,
echipamente robuste și ergono -
mice, care integrează dispozitive
de comunicații mobile cu cele RTK,
dispun de carcasă compactă și au
greutate redusă. q
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Soluții moderne de fundare pe terenuri moi
M. REITHEL - KEMPFERT, H.-G. KEMPFERT, A. KIRSCHNER - Huesker Synthetic GmbH Germania,

reprezentată în România de Stefi Primex SRL

O aplicație deosebită a acestui sistem o constituie
realizarea fundațiilor unui dig pe un teren foarte
moale, în cadrul unei amenajări pe râul Elba, în zona
orașului Hamburg, Germania.

Digul, în lungime de 2,4 km, a fost construit pentru
a se recupera un teren în suprafață de 140 ha din lacul
Mulenberger și a se amenaja pe el o platformă pentru
ca fabrica de avioane din Hamburg - Finkenwerder să
își poată dezvolta, aici, o nouă linie de producție pentru
noul Airbus 380.

Sistemul a mai fost folosit în amenajări pe râul Elba,
prima dată în anul 2001, de firma Josef Mobius Bau-
Gesellschfat (GmbH&Co) din Hamburg, care deține
brevetul de invenție pentru acest nou sistem de fun-
dare. Coloanele de fundare ale digului au fost execu-
tate folosind un geotextil special, produs de firma
germană Huesker Syntetic, iar proiectantul lucrării a
fost firma Kempfert+Partner Geotechnik.
CONDIȚII GEOTEHNICE. ELEMENTE DE PROIECTARE

Pentru a realiza umplutura este necesară închiderea
temporară a incintei cu un strat de nisip (cu cota de
aproximativ 3,0 m deasupra nivelului mării) în condiții
de plutire, din cauza prezenței apei. În lipsa coloanelor
de nisip ar fi posibil să apară probleme de stabilitate
deoarece terenurile foarte moi s-ar putea deplasa,
antrenate de curenții râului. Reamplasarea sau schim-
barea configurației malului nu este permisă de organis-
mele abilitate cu protecția mediului.

Proiectul inițial de închidere prevedea realizarea
unui batardou temporar din palplanșe pe o lungime de
aproximativ 2,5 km, adâncimile de înfigere ajungând
până la 40 m cu ancoraje, batardoul urmând să asigure
protecția împotriva inundațiilor.

Proiectul ales în final utilizează GEC pentru consoli-
darea fundației digului de închidere a incintei. După
execuția sistemului de fundare, digul poate fi construit
imediat, batardoul temporar din palplanșe nemaifiind
necesar. Rolul de închidere a incintei este jucat chiar de
corpul digului.

Fundația necesară pentru dig s-a realizat cu cca.
60.000 coloane (sistem Mobius GEC) având un
diametru de 80 cm, care au fost executate până la
stratele cu portanță suficientă, situate la adâncimi
cuprinse între 4 m și 14 m sub baza digului. Datorită
sistemului de fundare GEC, digul a putut fi construit pe
terenuri deosebit de moi, care admit eforturi tan-
gențiale foarte mici și prezintă deformații sub sarcină
foarte mari. Timpul de execuție al lucrării a fost de
aproximativ 9 luni.

Amplasamentul lucrării se caracterizează prin exis-
tența unui strat de mâl, cu grosimea variind între 8 m
și 14 m și prin prezența unor variații mari de nivel,
datorate mareelor ca au loc de două ori pe zi. Din acest
motiv, metodele convenționale de îmbunătățire a
terenului de fundare, cu piloți vibrocompactați sau cu
piloți din balast, nu au putut fi aplicate, iar mutarea
mâlului contaminat ar fi fost foarte costisitoare și în
orice caz, nu ar fi fost permisă din motive de protecție
a mediului și modificare a ecosistemului râului.

SISTEMUL GEC ȘI MODELUL DE CALCUL
Coloanele GEC sunt așezate în nodurile unei rețele

regulate. Diametrul coloanei și al geotextilului de cap-
sulare sunt amândouă de 0,8 m. În mod obișnuit, distanța
dintre axele coloanelor variază între 1,7 m și 2,4 m.

Extinzând teorii din MEF, pe baza conceptului celulei
unitare, o coloană singulară poate fi considerată într-o
rețea infinită de coloane. Sunt folosite notațiile Ac pen-
tru suprafața coloanei și Ae pentru suprafața de influ-
ență sub formă hexagonală a unei coloane într-o rețea
triunghiulară, care poate fi transformată într-un element
circular având o suprafață echivalentă. Figura 2 prezintă
conceptul celulei unitare descris mai sus.

Spre deosebire de fundațiile cu coloane conven -
ționale, GEC poate fi folosit ca o metodă de îmbu -
nătățire a terenurilor foarte moi, întrucât suportul
radial este asigurat de geotextil. Coloanele acționează
simultan și ca un dren vertical, dar efectul principal
este de transmitere a încărcărilor spre strate cu capa -
citate portantă mai mare din adâncime. 

Pentru a suporta forțele mari de tensiune perime-
trale, geotextilul de capsulare este produs fără cusă-
turi. Din cauza eforturilor verticale σv,c aplicate pe

Articolul prezintă un nou sistem de fundare, Geotextile Encased Columns (GEC), sistem utilizat
pentru construirea unui dig pe un teren mlăștinos.

Plecând de la metodele clasice de consolidare a terenurilor moi, cu coloane din beton sau piloți
executați prin vibrocompactare sau piloți din nisip sau balast, s-a creat un sistem nou de fundare,
oarecum neconvențional la prima vedere, din coloane capsulate cu geotextile GEC, umplute cu nisip. 

Spre deosebire de sistemele clasice, aceste coloane capsulate cu geotextile pot fi folosite pentru
creșterea portanței în soluri foarte moi, de exemplu mlaștini cu un coeficient Cu < 15 kN/m2.

Fig. 1: Schema de ansamblu a incintei

continuare în pagina 34È



Printre serviciile noastre regăsiți:

• Digitalizarea și modelarea solurilor și a structurilor;
• Expertize, managementul și mentenanța clădirilor

istorice;
• Dezvoltarea și operarea de software;
• Consultanță și monitorizarea zgomotului, vibra -

țiilor și a calității aerului;
• Studii geofizice aplicate;
• Diagnoză, durabilitate, expertiză a infrastructurii

din  beton armat;
• Inginerie de protecție împotriva coroziunii pentru

beton și oțel;
• Modelarea comportării materialelor și a structurilor;
• Detectarea și monitorizarea solurilor, structurilor

și a mediului;
• Soluții de monitorizare și management al infra-

structurilor. 

Sectoarele unde activăm:

• Clădiri;
• Facility management; 
• Infrastructura feroviară și rutieră;
• Infrastructura hidrotehnică,  porturi și baraje;  
• Energie & Nuclear;
• Petrol & Gaze;
• Mediu; 
• Mine.

Cu o experiență de peste 20 de ani, oferind servicii și soluții de monitorizare «state of the art», SOLDATA
devine SIXENSE. 

Este mai mult decât un rebranding, reprezintă o îmbunătățire semnificativă pentru organizația noastră.
SIXENSE unește 10 companii, cu o experiență de peste 20 de ani, având 3 domenii de expertiză în inginerie,

tehnologie și digitalizare. 
Activitatea noastră  se desfășoară în peste 20 de țări, având peste 600 de profesioniști la dispoziția clienților,

iar pe piața din România, SIXENSE este prezent de peste 8 ani. 
Opt ani pe parcursul cărora am revoluționat domeniul serviciilor de monitorizare a riscurilor geotehnice și

structurale, am fost, totodată, alături de clienții noștri pentru o mai bună înțelegere, analiză, anticipare și opti-
mizare a investițiilor acestora.

Cu această rebranduire, grupul SIXENSE își dorește o abordare diferită a pieței în care este prezent aflându-se
pe drumul prin care dezvoltă servicii și soluții noi și le îmbunătățește pe cele deja existente.

Principala misiune a grupului SIXENSE este de a oferi suport designerilor, constructorilor și dezvoltatorilor,
oferind soluții pentru a depăși cele mai importante provocări ale lor:

• Monitorizare geotehnică și structurală, bazată pe managementul riscurilor;
• Project management în construcții;
• Managementul ciclului de viață al activelor.

www.sixense-group.com
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capul coloanei, în coloană se produc eforturi orizontale
σh,c. De asemenea, există presiunea orizontală a
pământului σh,tot datorată eforturilor verticale σv,s apli-
cate pe terenul moale, precum și sprijinului orizontal
al capsulării. Astfel, apare o diferență între eforturile
orizontale σh,dif care provoacă o forță de întindere
perimetrală în geotextilul de capsulare. Sprijinul ori-
zontal depinde, de asemenea, de presiunea verticală
aplicată pe terenul moale σv,s, care poate fi mult mai
mică. Se obține, deci, o concentrare a eforturilor pe
capul coloanei și o presiune verticală mai mică pe
terenul moale, și prin urmare o reducere importantă a
tasării.

Pe baza procedurii obișnuite pentru calculul și
dimensionarea coloanelor de pietriș și nisip, s-a dez-
voltat un model de calcul analitic, care ia în conside -
rare geotextilul de capsulare (RAITHEL & KEMPFERT -
1999). Mai multe detalii sunt prezentate în RAITHEL
(1999) și, de asemenea, în RAITHEL & KEMPFERT (2000).

REZULTATELE PROIECTULUI
Coloanele de fundare au fost capsulate cu geo -

textile țesute circular, fără cusătură pe verticală, tip
Ringtrac®, fabricate din fibre de poliester. Pe baza
mode lului analitic de calcul descris mai sus și al cal-
culelor adiționale efectuate prin metoda elementelor
finite (MEF), s-au stabilit toate elementele necesare
pentru definirea elementelor de proiectare, și anume:

1. Rigiditatea cofrajului din geotextil țesut Ringtrac®

a fost cuprinsă între 1.700 și 2.800 kN/m.
2. Valoarea maximă a rezistenței la rupere a geo -

tex tilului a variat în limitele (100...400) kN/m pe
întreaga secțiune transversală a digului.

3. Lungimea coloanelor a fost în funcție de adân -
cimea terenului moale (mâlos) în lungul digului și a
variat între 4 m și 14 m.

4. Pentru acest proiect, raportul dintre suprafața
coloanei Ac și suprafața de influență Ae (Ac/Ae) a
variat în limitele 10% și 20%.

În urma calculelor de stabilitate a rezultat necesi-
tatea folosirii unui geocompozit cu o rezistență mare la
rupere, cuprinsă între 500 și 1.000 kN/m, amplasat la
baza digului, perpendicular pe axul central al digului,

pentru a accelera construirea digului și a obține un
grad ridicat de stabilitate în stadiul inițial de construcție. 

A fost, de asemenea, necesar să crească stabili-
tatea, deoarece suprafața din spatele digului urma să
fie ridicată la o cotă cu cca. 5 m până la 8 m deasupra
nivelului mării.

Factorul β (β = tasare fără GEC / tasare cu GEC)
pentru pământul îmbunătățit are în terenurile mâloase
valori în limitele β = 2,5 până la 4. Valori similare pen-
tru factorul β al terenurilor îmbunătățite s-au realizat în
teste pe model.
EXECUȚIA COLOANELOR CAPSULATE CU GEOTEXTILE

În mod obișnuit, există două metode de execuție:
metoda prin excavare, în care un tub deschis de oțel
este introdus în terenul natural iar conținutul lui este
schimbat prin metoda „găurii de foraj” și metoda intro-
ducerii prin vibrare, mai economică și mai utilizată.

Un tub de oțel cu două clapete rabatabile la bază
(care se închid după contactul cu solul) este introdus în
sol, prin vibrare, până la stratele purtătoare, înlocuind
terenul mâlos. Geotextilele de capsulare Ringtrac® sunt
introduse în tub și umplute cu nisip. În acest stadiu,
nisipul din coloană este destins (liber). După extra -
gerea coloanei de oțel, tot prin vibrare, se obține o
coloană geotextilă capsulată cu nisip, având densitate
medie.

Analizând ambele criterii, economic și ecologic,
pentru proiectul Hamburg s-a folosit metoda înlocuirii
prin vibrare. Totuși, adâncimea terenului mâlos în lun-
gul digului proiectat a variat în limitele 0,8 m și 2,5 m
deasupra nivelului mării. Prin urmare, la instalarea cri-
teriului de fundare GEC au fost utilizate metode de
construcție diferite.

Majoritatea coloanelor au fost instalate folosind
echipamente amplasate pe pontoane (110 x 11) m
pentru a se adapta mai bine fluctuațiilor de nivel provo-
cate de maree (3,5 m diferența de nivel). La maree
scăzute, execuția s-a făcut cu pontoanele așezate
direct pe sol. După instalare, capetele coloanelor au
fost stabilizate, umplând spațiul dintre coloane cu
nisip. De reținut că nu s-au observat eroziuni provo-
cate de maree.

Dislocuirea solului moale are drept consecință o
ridicare a acestuia în interiorul și de jur împrejurul
grilei de coloane. Umflarea a produs deformații la
suprafața grilei, asemănătoare celor produse de valuri.
Umflările au măsurat aprox. (3... 8)% din adâncimea
coloanei. Aceste efecte au reprodus rezultatele

Fig. 2: Model de calcul

Fig. 3: Coloane din geotextil Ringtrac® umplute cu nisip

Æ urmare din pagina 32

continuare în pagina 36È





w Revista Construcþiilor wmartie 201736

obținute pe modelele la scară GEDUHN și alții (2001),
realizate înainte de începerea acestui proiect. Rezul-
tatele măsurate pe modelele la scară au fost direct va -
lidate de cele obținute în acest amplasament.

Nu s-a înregistrat lichefierea solului moale, ca efect
al operațiunilor de compactare. Măsurătorile au arătat
o creștere a efortului tangențial în stare nedrenată
pentru solul moale de jur împrejurul coloanelor.

Figura 5 prezintă rezultatul măsurătorilor adân -
cimii solului moale, înainte și imediat după instalarea
coloanelor. S-a măsurat o creștere de cca. 2 ori a efor-
tului tangențial în terenul moale care înconjoară
coloanele, ceea ce arată efectul stabilizator adițional al
metodei de instalare (a coloanelor).

MĂSURĂTORI
Din cauza condițiilor de sol diferite în lungul digului, au

fost necesare 7 secțiuni transversale pentru măsurători.
Într-o secțiune transversală tip pentru măsurători

s-au amplasat 4 grupe cu o celulă pentru măsurarea
presiunii pământului, o celulă pentru măsurarea presiunii

apei deasupra stratului de sol moale, precum și două
piezometre în solul moale. În fiecare secțiune transver-
sală s-au folosit un înclinometru orizontal și două încli-
nometre verticale, pentru înregistrarea deformațiilor.

Măsurătorile au arătat că îmbunătățirea condițiilor
reale de sol a depășit estimările din documentele de
ofertare, în special cu privire la efectul de consolidare.

Datorită eficienței ridicate a sistemului de fundare,
digul, cu o înălțime de 7 m, s-a putut executa în doar 9
luni. Ca urmare, după 39 de săptămâni, s-a putut
atinge înălțimea de siguranță necesară în raport cu
nivelul apei. În figura 6 sunt prezentate valorile
măsurate ale tasării în secțiunea VI a digului.

CONCLUZII
Suprafața, aparținând fabricii de avioane din Ham-

burg-Finkenwerder, va fi mărită cu cca. 140 ha pentru
dezvoltarea unor noi linii de producție, în speță pentru
producerea unui nou Airbus A 380. Suprafața necesară
extinderii este amplasată în lacul „Muhlenberger Loch”,
în vecinătatea laturii vestice a fabricii. Extinderea
suprafeței se obține prin realizarea unui polder în lac
cu un dig de cca. 2,4 km lungime.

Fundația digului s-a executat cu 60.000 de coloane
capsulate cu geotextile (sistemul M6-bius GEC), având
un diametru de 80 cm, care au fost scufundate până la
stratele cu portanță mai mare, situate la adâncime vari-
abilă în limitele 4 m până la 14 m sub fundația digului.

Datorită sistemului de fundare GEC digul s-a putut
construi, în doar 9 luni, pe un teren foarte slab, carac-
terizat de eforturi tangențiale admisibile foarte mici și
potențial mare de deformabilitate, la care nu s-au
putut folosi soluții clasice de consolidare din cauza cos-
turilor ridicate.
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1. RHEITHEL, M & KEMPFERT, H-G, 1999,

Bemesseung von Geokunststofrummantelten Sand-
säulen. Bautechnik 76 Heft 11:983-991;

2. RAITHEL, M., 1999, Zum Trag und Verformum-
ngsverhalten von Geokunststoffummantelten Sand-
säulen Schriftreihe Geotechnik. Universität Kassel.
Heft 6 Kassel;

3. RAITHEL, M & KEMPFERT H.-G, 2000, Calcula-
tion Models for Dam Foundation with Geotextile Coated
Sand Columns. Proc. International Conference on
Geotechnical Engineering Geo Eng., 2000, Melburne;

4. KEMPFERT, H.-G et al., 1999, Tests for Analy-
sis of the Bearing and Deformation Behaviour of Col-
umn Foundations;

5. GEDUHN M. et al., 2001, Practical Aspects of
the Design of Deep Geotextile Coated Sand Columns
for the Foundation of a Dike on Very Soft Soils. q

Fig. 4: Introducerea coloanelor capsulate în teren

Fig.  5: Creșterea coeziunii în stare nedrenată a terenului înainte
și după instalarea coloanelor

Fig. 6: Valorile măsurate ale tasării în secțiunea VI a digului

Æ urmare din pagina 34
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

a) Consultanță și proiectare pentru accesare
de fonduri naționale și fonduri europene:

• Proiecte integrate - Gugești, Jariștea, Păunești,
Andreiașu de Jos - jud. Vrancea; alte județe - Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR);

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

• Reabilitare și modernizare școli;
• Ansambluri de locuințe pentru tineri - lucrări

deru late prin programul național ANL;
• Ansambluri de locuințe sociale;
• Reabilitare termică clădiri;
• Restaurări și puneri în valoare ale monumentelor

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

animalelor și procesări produse alimentare - din Fon-
duri Europene pre și post aderare;

• Lucrări de reabilitări, balastări și modernizări de
drumuri de interes local;

• Lucrări de alimentări cu apă și canalizări;
• Înființări de baze sportive.
b) Alte lucrări:
Efectuarea auditului energetic pentru reabi -

litarea termică a clădirilor:
• Ansambluri de locuințe;
• Reabilitare termică a școlilor.
c) Asistență tehnică prin diriginți de șantier

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

tare și alte servicii s-au înscris în termenele contrac-
tuale sta bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a
realizat conform cerințelor exprimate prin specificațiile
contractuale.

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru desfășurarea activității de consultanță
tehnică, societatea deține o gamă de echipamente lT, de
măsură și control in situ, soft specializat, precum și
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrărilor de construcții.

Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
rețea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborării proiectelor de construcții clădiri, dru-
muri, instalații, rețele tehnico-edilitare.

În prezent, 18 specialiști cu studii superioare sunt
permanent la dispoziția clienților.

De când funcționează, SC ALMA CONSULTING
SRL Focșani a primit premii, distincții și atestări.
Deține certificări:

ISO 9001/2008
(Sistemul de Management al Calității);

SR EN ISO 14001/2005
(Sistemul de Manage ment de Mediu);

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

al Sănătății și Securității Ocupaționale).
A fost și este permanent „abonată“ la distincțiile

oferite în cadrul manifestărilor prilejuite de Topul
Național al firmelor private. q

Sc ALMA CONSULTING srl Focșani
ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

Societatea comercială ALMA CONSULTING SRL din Focșani s-a înființat în anul 1992, la
inițiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhi-
tectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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Zid de sprijin fundat pe piloți
și stabilizat cu ancore autoforante

Provocarea a fost execuția lucrărilor pe timp de
iarnă, într-un interval de doar două luni de zile calen-
daristice, condiție îndeplinită prin buna organizare a
lucrărilor, a aprovizionării cu materiale și colaborării cu
Antreprenorul General.

Pentru execuția în bune condiții a lucrărilor au fost
luate măsuri speciale pentru timpul friguros, folosin -
 du-se corturi și tunuri cu aer cald pentru protejarea și
menținerea în stare lichidă a suspensiilor de ciment
utilizate la execuția ancorelor, aditivi și măsuri de
încălzire a agregatelor pentru betoanele folosite la
piloți.

Măsuri speciale au fost luate și pentru personalul
deservent, adaptându-se programul de lucru la condi -
țiile de lucru pe timpul friguros, cu asigurarea perioa -
delor pentru încălzire și refacere cu ceai fierbinte.

Ancorele folosite au fost de tip 51 mm x 7,1 mm,
tronsonate în bare cu lungimea de 3 m, cu elemente
de îmbinare, distanțieri, sapă și placă cu piuliță de
blocare. 

Lucrarea s-a efectuat pe etape, începând cu piloții
forați, apoi nivelul superior de ancore iar după
excavația corespunzătoare, au fost executate celelalte
două nivele de ancore din totalul de 3 nivele.

Pentru asigurarea stabilității zidului de sprijin, nu s-a
trecut la excavația pentru nivelul următor de ancore
până când ancorele din nivelul curent nu au depășit
perioada de întărire și nu au fost tensionate și blocate
la o sarcină de 20 de tone forță pentru diminuarea
deplasărilor finale.

Au fost efectuate două teste pe ancore, la tensiuni
de 50 de tone, cu rezultate foarte bune, bazate pe
deplasările mici înregistrate în timpul testelor.

Prin finalizarea la timp și de bună calitate a
lucrărilor, Züblin România și-a îndeplinit cu profesiona -
lism îndatoririle stabilite prin condițiile contractuale,
permițând continuarea proiectului beneficiarului, la
termenele și în condițiile stabilite. q

Züblin România, companie aflată pe primele locuri din țara noastră în domeniul construc -
țiilor de fundații speciale, are în portofoliul de lucrări toate tipurile de: piloți forați, barete, mini -
piloți, ancore, pereți mulați, coloane de balast și incinte de palplanșe cu aplicare atât în
domeniul infrastructurii rutiere, navale sau feroviare cât și al construcțiilor de clădiri rezi-
dențiale sau comerciale.

Una dintre lucrările recent executate și finalizate este construcția unui zid de sprijin în locali-
tatea Zalău, județul Sălaj, având lungimea de 200 m și înălțimea totală de 6 m, zid fundat pe 220 de
piloți cu diametrul de 880 mm și adâncimea între 12 m și 18 m stabilizat cu un număr de 248 de
ancore autoforante cu lungimea cuprinsă între 18 m și 24 m.

Fig. 1: Execuție ancore autoforante

Fig. 3: Zid de sprijin – Vedere de ansamblu

Fig. 2: Ancore – execuția celor 3 nivele de ancore
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Vid legislativ în construcția de drumuri

ing. Ștefan CIOS

Drumurile se definesc din punct de
vedere funcțional astfel:

• drumuri extraurbane, clasificate
în 5 clase tehnice, I – V, dintre care
clasa tehnică I reprezintă treapta
supremă – autostrăzile – iar clasa V,
drumurile de cea mai mică impor-
tanță;

• străzi în localități urbane, clasifi-
cate în 4 categorii, I – IV, dintre care
ca tegoria I reprezintă artere rutiere
magistrale, cu număr mare de benzi
de circulație, iar categoria IV, străzi
locale cu o bandă de circulație;

• străzi în localități rurale, clasifi-
cate ca „principale” și „secundare”.

Ne vom referi la normele tehnice
pentru arterele rutiere cu structură
suplă și semirigidă, adică cele care au
îmbrăcăminte din mixturi asfaltice,
acestea fiind folosite preponderent la
construirea drumurilor de toate cate-
goriile. Structurile rigide, care au în
componență un strat din beton de
ciment, sunt practicate din ce în ce
mai rar la drumuri, fiind aplicate în
special la platforme industriale. Nu
comentăm aici motivația unei astfel
de abordări față de structurile rigide
la drumuri, acesta fiind un subiect
amplu care necesită o dezbatere
aparte.

DESPRE
NORMELE TEHNICE EXISTENTE
Este de necontestat faptul că,

pentru a întocmi proiecte corecte și a
executa lucrări corespunzătoare, sunt
necesare norme tehnice clare și pre-
cise, care să prevadă condiții de
admisibilitate pentru procedurile de
execuție și pentru materialele de con-
strucție, în funcție de categoria /
nivelul de importanță al construcției
respective.

Straturile asfaltice de uzură, de
legătură și de bază constituie princi-
palul element constructiv a cărui cali-
tate asigură fiabilitatea drumului dar
și principalul factor care conduce la
degradarea drumului, din cauza unei
proiectări inadecvate cerințelor sau a
unor lucrări necorespunzătoare.

În prezent nu există norme
clare și precise pe baza cărora să
se proiecteze și să se execute

straturile rutiere. Ne referim atât la
straturile din mixturi asfaltice, cât și
la cele din agregate de carieră sau
balastieră. Această afirmație gravă
poate părea hazardată în lipsa argu-
mentației care o susține.

Principalele norme tehnice în
vigoare sunt:

• pentru mixturi asfaltice există
standardul SR EN 13108 din 2007, cu
derivatele lui;

• pentru agregate există standar-
dul SR EN 13043 din 2003, la care
face trimitere SR EN 13108;

• pentru mixturi asfaltice utilizate
la drumurile naționale și autostrăzi,
CNADNR a emis, în anul 2013, nor-
mativul AND 605 iar în anul 2014 o
nouă versiune/revizia 1, substanțial
diferită față de cea din 2013, versiune
care a fost avizată în CTE CNADNR și
care se aplică, în prezent, la lucrările
Companiei de Autostrăzi și Drumuri
Naționale;

• numeroase alte standarde, care
se referă la metodele de determinare
a caracteristicilor mixturilor asfaltice
dar nu și la aplicabilitatea diverselor
tipuri de mixturi la diferitele categorii
de drumuri.

Iată, pe scurt, ce informații oferă
normele tehnice de mai sus.

· SR EN 13108
• se arată că mixturile tratate în

standard se aplică pentru toate stra-
turile asfaltice bituminoase (uzură,
legătură, bază și reprofilare);

• se aplică “pentru drumuri, aero-
porturi și alte zone de trafic rutier”;

• despre liant se arată că tipul de
bitum trebuie ales între clasele 10/20
și 330/430 Practic, este indicată
întreaga gamă de bitumuri. 

Nu se precizează ce tipuri de
bitumuri sunt indicate la diver -
sele categorii de drumuri.

• despre agregate (de carieră, de
balastieră, nisip și filer) se arată că
“trebuie să fie conform EN 13043 și
adecvate pentru aplicarea prevăzută”

Nu se precizează ce condiții de
admisibilitate sunt adecvate diver -
selor categorii de drumuri.

• pentru granulozitatea agrega -
telor sunt indicate, la fiecare sort, li -
mite foarte largi, în care se cuprind

toate tipurile de mixturi (de exemplu,
treceri prin sită de 2 mm au limite de
10% - 72% sau 15% - 72% sau 10%
- 60%)

Care e granulozitatea potrivită
la o anumită categorie de drum?

• pentru diverse alte caracteristici
ale mixturilor asfaltice (procent de
goluri, sensibilitate la apă, rezistență
la abraziune, rezistență la deformații
permanente etc.) se prezintă tabele
cuprinzând numeroase categorii pen-
tru fiecare caracteristică.

Nicio referire la categoria indi-
cată pentru un tip anume de mix-
tură și o anumită clasă/categorie
de drum.

• pentru dozajul de bitum se pre -
zintă un tabel cu 26 de categorii, în
care dozajul poate avea valori între
3% – 8% iar pentru modulul de rigi -
ditate, un tabel în care sunt date va -
lori variind între 1.500 – 30.000 MPa.

Nu sunt referiri la limitele
adecvate unui anumit tip de mix-
tură.

Am prezentat, puțin mai detaliat,
conținutul acestui standard, cu scopul
de a se vedea că este un document
care prezintă, în general, limitele în
care se pot încadra mixturile asfaltice
și felul cum se definește categoria
fiecărei caracteristici dar care nu par-
ticularizează, pentru o anumită clasă
tehnică de drum și pentru anumite
tipuri de mixturi, ce trebuie ales din
multitudinea de categorii.

· SR EN 13043
Și acest standard este conceput

similar cu SR EN 13108 și prezintă
limite și categorii pentru caracteristi-
cile fizice și chimice ale agregatelor
dar nu oferă indicii despre aplicabili-
tatea diverselor categorii de caracte -
ristici, la diverse clase tehnice de
drumuri.

· Normativul AND 605 –
versiunea din 2014, avizată în
CTE CNADNR

Acest document prezintă clar con -
dițiile tehnice de care trebuie ținut
cont atât la proiectarea cât și la exe-
cutarea mixturilor asfaltice, în funcție
de clasa tehnică a drumului analizat.

În prezent, sunt mari lacune în normele tehnice în vigoare în domeniul proiectării și execuției stra-
turilor rutiere pentru drumuri de toate clasele și categoriile tehnice.

Se exceptează drumurile administrate de CNAIR (fost CNADNR) pentru care există normă tehnică, dar
acestea reprezintă numai cca. 20% (aproximativ 17.000 km) din rețeaua rutieră interurbană a României
(de peste 80.000 km) așa că, în cele ce urmează, ne vom referi în special la cca. 80% (70.000 km) din
rețeaua rutieră interurbană, alcătuită din drumuri județene, comunale și vicinale și la peste 100.000 de
kilometri de străzi pentru traficul urban și rural.
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Câteva dintre problemele care apar
la utilizarea acestui normativ sunt:

• versiunea din anul 2014 este a
treia variantă de normă tehnică pen-
tru mixturi asfaltice care a funcționat
în decurs de 2-3 ani (SR 174-2009,
AND 605 versiunea 2013 și AND 605
versiune 2014) iar între cele trei vari-
ante sunt deosebiri esențiale;

• normativul este aplicabil la dru-
murile din administrarea CNADNR,
adică drumuri naționale și autostrăzi,
deci pentru o foarte mică parte din
lungimea rețelei rutiere a țării;

• condițiile tehnice impuse mix-
turilor asfaltice, în normativul AND
605/2014 pentru drumuri naționale și
autostrăzi, sunt mai severe decât cele
din normele tehnice anterioare
apariției normativului AND 605. Este
normal, datorită exigențelor deose -
bite care trebuie satisfăcute în cazul
rețelei principale de trafic din țară
dar, de regulă, exced exigențele pen-
tru drumuri de clase inferioare sau
pentru străzi;

• sunt situații în care Inspecția în
Construcții nu acceptă referirea la
acest normativ pentru anumite con-
siderente procedurale.

În rezumat față de cele arătate
mai sus, se constată că, dacă pentru
drumuri naționale și autostrăzi există
o normă tehnică completă din punct
de vedere al caracterizării mixturilor
asfaltice pentru diverse clase tehnice
de drumuri, pentru celelalte categorii
de drumuri județene, comunale,
sătești, precum și pentru străzi de
toate categoriile, nu mai există
norme tehnice particularizate pe
exigențele specifice fiecărui tip de
lucrare. Am spus „nu mai există”
deoarece au existat norme tehnice
clare specifice tuturor categoriilor de
drumuri, până în anul 2012, atunci
când s-a dispus anularea acestora și
obligativitatea referirii la normele
tehnice europene SR EN 13108 pen-
tru mixturi asfaltice și SR EN 13043
pentru agregate.

PRECIZĂRI STRICT NECESARE
ÎNTR-O NORMĂ TEHNICĂ

PENTRU PROIECTAREA
LUCRĂRILOR DE DRUMURI

Vom enumera câteva caracteristici
tehnice pentru mixturi asfaltice și
pentru agregate, de care trebuie să
țină cont un proiectant sau executant
al unui drum și pe care trebuie să-și
bazeze breviarele de calcul.

Este normal ca aceste caracteris-
tici să difere în funcție de specificul și
importanța lucrării. Cerințele tehnice
pentru o mixtură asfaltică la auto -
stradă vor fi diferite de cele pentru un
drum vicinal, sătesc sau o stradă cu o
singură bandă între casele unei loca -
lități rurale.

În consecință, este strict necesar
ca normele tehnice pentru drumuri să
precizeze cerințele tehnice particula -
rizate lucrărilor la care se referă.

Enumerăm câteva dintre princi-
palele elemente care ar trebui oferite

de normele tehnice, cu referire speci-
fică la clasele tehnice de drumuri și
categoriile de străzi:

· despre materiale: 
• tipuri de bitum; 
• caracteristici ale agregatelor

(clasa rocilor, friabilitatea, rezistența
la factori atmosferici, sorturi utiliza -
bile etc.);

• aditivi, modificatori;
• condiții de utilizare a materi-

alelor geosintetice în structuri rutiere.
· despre mixturile asfaltice: 
• granulozitatea în funcție de stra -

tul rutier la care se aplică;
• dozajul de liant;
• gama încercărilor de laborator

obligatorii pe faze de lucru: stabilire
rețetă, preparare, punere în operă,
strat realizat;

• gama verificărilor pe teren a cali -
tății execuției.

Am dat numai câteva exemple dar
realizarea (proiectarea și execuția)
unui drum de calitate corespunză-
toare clasei de importanță a acestuia
presupune multe alte detalii care, în
prezent, cel puțin pentru rețeaua
rutieră secundară (care are lungime
de cca. 4 ori mai mare decât rețeaua
rutieră principală) și străzi nu se mai
regăsesc în nicio normă tehnică.

Toate aceste elemente erau pre-
cizate în normele tehnice existente
până în anul 2012 și anume: stan-
dardele 174 pentru îmbrăcăminți
asfaltice, 7970 pentru straturi de
bază din mixturi asfaltice, 662 pentru
agregate de balastieră, 667 pentru
agregate de carieră și altele. Anularea
acestor norme s-a făcut fără a se
redacta altele care să ofere informați-
ile tehnice necesare.

CUM SE PROCEDEAZĂ
ÎN PREZENT

LA PROIECTAREA UNUI DRUM
Dacă este un drum din rețeaua

rutieră principală (autostradă sau drum
național) se respectă cerințele norma-
tivului AND 605 – ediția 2014, deci nu
sunt întâmpinate dificultăți majore.

Dacă subiectul este un drum din
rețeaua secundară (județean, comu-
nal, vicinal) sau stradă (de orice cate-
gorie), lipsa unor norme tehnice
specifice, cu referiri concrete la ele-
mentele ce trebuie proiectate, dă loc
la interpretări variate referitoare la
felul cum trebuie încadrate diversele
caracteristici ale mixturilor asfaltice și
ale agregatelor în categorii / grupe /
clase, conform SR EN 13108 și SR EN
13043. Încadrările respective trebuie
precizate în proiecte. Variabilitatea
mare a felului cum sunt clasificate și
indicate în caietele de sarcini carac-
teristicile mixturilor și agregatelor
conduce la realizarea de mixturi
asfaltice diferite calitativ pentru
lucrări similare dar proiectate de
diverși proiectanți.

O procedură frecventă în procesul
de proiectare este de a se consulta
normele tehnice anulate, pentru a
stabili, astfel, caracteristicile tehnice
care trebuie precizate pentru mix-
turile asfaltice și agregate, indicarea

în caietele de sarcini a caracteristicilor
respective, cu grijă de a nu face
referire la standardul anulat și men -
ționarea în proiect și pe planșe a gru-
pelor, claselor sau categoriilor din SR
EN 13108 și SR EN 13043 cărora le
corespund.

Această procedură este anormală
deoarece, în lipsa unor norme actua -
lizate, care să țină cont de rezultatele
cercetărilor și cunoștințelor actuale în
domeniu, se lucrează, în fapt, pe baza
unor norme vechi și anulate și numai
exprimarea cerințelor tehnice este
tradusă în termenii normelor europene.

CE ESTE DE FĂCUT?
Considerăm că este nevoie ur -

gentă de norme tehnice actualizate
pentru proiectarea și executarea mix-
turilor asfaltice și a straturilor rutiere
din agregate, de pe rețeaua de dru-
muri județene, comunale, vicinale și
sătești aparținând claselor tehnice II,
III , IV, V și pentru străzile din loca -
litățile urbane (categoria I – IV) și
rurale (principale și secundare).

Este necesar ca, în normele res -
pective, să se precizeze, pentru
fiecare clasă tehnică sau categorie a
arterei rutiere, care sunt limitele între
care trebuie să se încadreze caracte -
risticile mixturilor asfaltice și ale
agregatelor, cu referire la clasificările
din tabelele standardelor SR EN
13108 și SR EN 13043.

Dacă, în urma unei analize de
oportunitate, se va considera necesar
ca aceste norme să aibă caracter de
obligativitate, propunerea noastră
este ca normele respective să se
regăsească într-un normativ tehnic,
astfel încât să existe omogenitate la
un nivel de calitate corespunzător în
prepararea și așternerea de mixturi
asfaltice și în prelucrarea straturilor
rutiere din agregate de carieră și ba -
lastieră.

CONCLUZII
În cele afirmate mai sus ne-am

referit la problemele existente în
domeniul realizării straturilor asfaltice
și din agregate nelegate, pe o rețea
rutieră de peste 100.000 km de dru-
muri și străzi de toate clasele tehnice
și categoriile.

Considerăm că o contribuție la ca -
litatea mediocră a lucrărilor de dru-
muri care se proiectează și se execută
în prezent se datorează și acestei
lacune importante privind reglemen-
tările tehnice rutiere deoa rece nu
mai există norme tehnice speci-
fice diverselor categorii de artere
rutiere.

Este nevoie urgentă de redactarea
unor norme tehnice clare, pe tipuri de
lucrări și straturi rutiere, care să fie
racordate la prevederile standardelor
europene asimilate la noi, SR EN
13108 și SR EN 13043, astfel încât
tabelele cu enumerarea diverselor
clase / categorii de caracteristici
tehnice din standarde să fie preluate
în normele tehnice și să evidențieze
limitele de aplicabilitate pentru diver -
sele categorii de lucrări. q
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PROBLEME DE MATERIALE 
La problemele privind suprafața

asfaltică putem include:
• Vulnerabilitatea stratului format

din mixturile asfaltice la formarea
de făgașe;

• Sensibilitatea la apă și ger a
stratului din mixtură asfaltică;

• Modificarea, în timp, a propri-
etăților materialelor folosite la con-
struirea drumurilor sub influența
factorilor externi, ca: UV, tempe -
ratura ridicată sau scăzută (de ex.
fenomenul de întărire fizică), dis-
trugerea granulelor agregatului
(concasarea cu roțile), lustruirea
suprafeței stratului de uzură etc.

Cum putem preveni problemele
de material? Aici cheia este abor-
darea de către constructor a
suprafeței prin folosirea unor soluții
inovatoare, personalizate, care per-
mit evitarea unor asemenea probleme.

Între acestea, putem evidenția:
• utilizarea de metode non-stan-

dard de proiectare a compoziției
mixturii asfaltice plecând de la ce -
rințele existente, cum ar fi: dimen-
siunea actuală a granulației curbe,
parametrii de volum etc.,

• utilizarea unor metode noi de
analizare, atât a materialelor, cât și
a mixturilor asfaltice: ex. testarea
rezistenței la apariția făgașelor la
temperaturi mai ridicate sau tes -
tarea formării de făgașuri în apă în
loc de aer,

• utilizarea de materiale noi,
rezistente la temperaturi extreme,
cicluri de înghețare, saramură: de
ex. lianți asfaltici noi, agregate,
aditivi speciali etc.

PROBLEME DE STRUCTURĂ
Analizând problemele structu -

rale din suprafață, putem enumera: 
• deformabilitatea patului de

fundație;
• slaba rezistență la oboseală a

suprafeței; 
• deshidratarea necorespunzătoare.
În acest caz, există o serie de

soluții care, atunci când sunt apli-
cate la proiectarea suprafeței și mai
apoi, la execuția ei, pot avea un
impact semnificativ asupra creșterii
ciclului de viață al întregii structuri,
și respectiv la îmbunătățirea dura-
bilității drumului construit. Acestea
includ soluții din următoarea sferă:

• utilizarea noilor metode de
proiectare (dimensionare) a supra -
feței;

• utilizarea structurilor straturilor
non-standard;

• utilizarea noilor mixturi asfal -
tice și a metodelor de proiectare;

• utilizarea materialelor noi (lianți,
agregate, aditivi) care modifică modul
de lucru al straturilor individuale;

• utilizarea noilor soluții geoteh -
nice, îmbunătățirea patului de fun-
dare etc.;

• utilizarea straturilor cu o rigidi -
tate mai mare. 

EXEMPLE SELECTATE
DE MATERIALE ȘI METODE

DE TESTARE
Bitumuri înalt modificate

Analizele efectuate de mai multe
centre de cercetare din întreaga
lume ne-au permis să constatăm că
un conținut mai mare de polimeri în
liantul asfaltic permite creșterea
calității și, respectiv, mărirea sem-
nificativă a durabilității suprafeței
asfaltice, inclusiv rezistența la
fisurare, la apariția făgașelor și la
oboseală. Depășirea pragului de
6% - 7% m/m a elastomerului SBS
produce inversarea fazelor volu-
metrice în mixtura asfaltică cu
polimerul (acesta este rezultatul
extinderii polimerului în asfalt). În
acest mod, rezultă o rețea continuă
de polimeri care acționează în liant
și ca „armare” flexibilă în mixtura
asfaltică ce modifică în mod semni-
ficativ caracteristicile straturilor.

Datorită acestor caracteristici
menționate, bitumurile înalt modifi-
cate sunt produse care au propri-
etăți funcționale foarte bune. Ele se
caracterizează, între altele, printr-o
rezistență foarte bună la apariția
făgașelor, la acțiunea apei și a
înghețului și o rezistență ridicată la
oboseală și anduranță la fisurare.

Problema durabilității suprafeței asfaltice este cunoscută de majoritatea constructorilor de
drumuri și este percepută de către toți participanții la trafic. Cu toate acestea, trebuie să separăm
problemele de tip funcțional – asociate în primul rând cu confortul și siguranța conducerii pe
drumuri - de problemele de tip structural, care privesc durata de viață a structurilor suprafețelor.
Acestea din urmă sunt, de asemenea, direct legate de managementul drumurilor de către propri-
etarul lor. Și, cu toate că fiecare administrator de drumuri acordă întotdeauna cea mai mare prioritate
„livrării practicabilității” drumului, respectiv confortului și siguranței conducerii de către utilizatori,
acesta ar trebui să ia în considerare și aspectul ingineresc - economic, adică ciclul de viață al
întregii suprafețe.

În acest context, problemele de durabilitate a suprafețelor asfaltice pot fi împărțite în cele care
sporesc durabilitatea straturilor individuale (soluții materiale) și cele care, prin concepte speciale
de structură, cresc durabilitatea întregii structuri (reală și calculată).

Materiale noi care măresc durabilitatea suprafeței asfaltice



Bitumurile înalt modificate sunt,
prin urmare, dedicate în special apli -
cațiilor care necesită o durabilitate
ridicată și sunt recomandate pentru:

• suprafețele asfaltice supuse la
tensiuni ridicate și deformări, de
ex. la poduri sau la straturile
supuse traficului greu;

• straturile de uzură subțiri și
ultra-subțiri;

• straturile cu o rezistență ridi-
cată la temperaturi negative;

• infrastructurile cu durabilitate
foarte mare la oboseală, de ex. la
suprafețele de lungă durată, de
tipul perpetual pavements.

Utilizarea noilor metode
de testare – MSCR

În cadrul noii abordări de testare
a materialelor folosite la suprafețele
asfaltice, putem introduce, de
asemenea, noi metode. Una dintre
ele este testul MSCR, o analiză
folosită de metoda americană
Superpave Plus, introdusă în SUA în
anul 2010.

Testul MSCR se face cu un
aparat DSR, pe o probă de liant
asfaltic la cea mai mare tempe -
ratură de funcționare prevăzută
într-un anumit strat al suprafeței, în
scopul determinării ponderii acestui
liant la creșterea rezistenței mixtu -
rilor asfaltice la deformare perma-
nentă (apariția făgașelor).

În cadrul MSCR sunt analizate
următoarele mecanisme: 

• mecanismul de „îndoire” (fluaj)
a probei de liant – în cursul unei
încărcări aplicate timp de 1 secundă;

• mecanismul de „revenire” a
probei de liant – în timpul unei
detensionări de 9 secunde (după
îndepărtarea încărcării aplicate).

Încercarea se desfășoară la
două valori ale încărcării aplicate:
0,1 kPa și 3,2 kPa și la tempera-
turile superioare la care trebuie să

lucreze suprafața executată din
mixturi asfaltice care folosesc
liantul analizat. 

În urma analizei se obțin două
perechi de rezultate: parametrul
Jnr [kPa-1] și revenirea procentuală
R [%]. Din parametrii obținuți,
cheia clasificării liantului este para-
metrul Jnr 3.2, ceea ce determină
rezistența liantului la deformarea
permanentă - cu cât este mai mică
valoarea Jnr 3.2, cu atât este mai
mare rezistența la apariția făga șelor.
Deoarece testul MSCR îl putem
efectua practic la orice temperatură
de exploatare a suprafeței dorim,
este posibil să încercăm ce
lianți asfaltici sunt rezistenți la
creșterea temperaturii: de exem -
plu, la temperatura atinsă în tim -
pul caniculei din vara lui 2015.

În concluzie, avem un instru-
ment alternativ pentru a evalua
comportamentul lianților în condiții
climatice extreme și îl putem folosi.

În figura 1 sunt prezentate
rezultatele analizelor bitumurilor,
efectuate la temperatura de 70 °C,
analize realizate în cadrul lucrărilor
de cercetare ale ORLEN Asfalt.

EXEMPLELE SELECTATE
DE SOLUȚII STRUCTURALE

Suprafața de tipul perpetual
Suprafața de tipul perpetual

este o suprafață asfaltică proiectată
pentru o durată de viață mai mare
de 50 de ani, care nu necesită
reparații structurale semnificative
(profunde), ci doar tratamente
peri odice de suprafață, pentru a
restabili caracteristicile carosabilu-
lui (de obicei este limitată la înlo-
cuirea stratului de uzură). 

Cheia atingerii durabilității de 50
de ani este rezistența adecvată la
oboseală a pachetului de straturi de
asfalt.

Fenomenul de oboseală a mixtu -
rii asfaltice apare atunci când stra-
tul este supus unei întinderi ciclice
(în suprafață - la încovoiere), din
cauza trecerii vehiculelor grele; în
acest caz valorile unitare de defor-
mare la întindere sunt mai mici
decât rezistența materialului și nu
cauzează distrugerea acestuia. 

Numai un număr mare acumulat
de deformări ciclice determină creș -
terea așa-numitelor deteriorări de
oboseală și, în consecință, ruperea
stratului.

În cazul suprafeței asfaltice ruti ere,
numărul de cicluri până la distru -
gerea contractuală este de ordi nul
milioanelor, în cazul deformării la
tracțiune.

Îngroșarea suprafeței
în zona de intersecție

În zona de intersecție și în fie-
care zonă cu trafic lent, acolo unde
viteza vehiculelor grele scade sub
„viteza standard”, de (60 km/h),
deformarea la oboseală, în partea
de jos a fundației asfaltice și defor-
marea la presare pe suprafața
patului de fundație cresc semnifica-
tiv. Aceasta este cauza deteriorării
rapide a suprafeței, nu numai prin
apariția făgașelor structurale, dar și
prin ruperea la oboseală a stra-
turilor asfaltice. Trebuie remar cat
faptul că nu examinăm aici apariția
făgașelor la accesul în intersecție
cauzată de proprietățile rele ale
mixturilor asfaltice, ci o problemă
structurală (de durabilitate) a între -
gii construcții.

În cazul în care suntem intere-
sați de creșterea durabilității supra-
feței în zona de trafic lent, cu
metode mecaniciste, se poate cal-
cula cu cât trebuie mărită grosimea
suprafeței pentru a compensa
impactul negativ al vitezei reduse a
vehiculelor.

REZULTATE
Pe piață există materiale care

permit atingerea unor parametri
peste standardele mixturilor asfal-
tice. Rămâne deschisă întrebarea:
cum să se proiecteze o astfel de
mixtură și ce analize să se efec -
tueze?

Conceptele structurale sunt, de
asemenea, caracterizate printr-un
potențial ridicat, dar necesită o cola -
borare cu specialiști din metodele
mecaniciste de proiectare structurală.

Ambele direcții de acțiune - de
materiale și de structură - oferă
posibilități crescute atât firmelor
care construiesc, cât  și investitori-
lor, pentru a crește durabilitatea
suprafețelor asfaltice. q
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Fig. 1: Rezultatele testului MSCR: revenirea R în funcția Jnr, la o sarcină de 3,2 kPa,
introdusă la temperatura de 70 °C [1]



SC PRECON SRL, societate comercială cu capital integral privat, constituită în anul 1991
prin cumpărarea unui activ de la SC Progresul SA București, are ca principal obiect de activitate
producerea și valorificarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat
pentru construcții civile, industriale și agricole.

PRECON SRL –  garanția calității

GAMA DE PRODUSE
1. Stâlpi electrici din BAC tip SC/SR 2970:2005

2. Stâlpi electrici din BAP tip SE/SR 2970/2005

3. Stalpi electrici din BAC tip ENEL - A, C, D, E, F, G, H - GSS 002/2016

4. Stâlpi electrici din BAC tip SF 8-11 / tramvai / troleibuz

5. Rigle din BAC stații 110/220 kV tip R8006 și R90005

6. Fundații prefabricate tip CIUPERCĂ și ANCORĂ pentru STÂLPI PASS-U-400kV

7. Borne de marcaj LES 20 kV

8. Rigole tip U pentru LES

9. Cabine beton armat pentru tablouri electrice generale

10. Cămine de tragere pentru instalații electrice, telefonie

11. Cămine vane modulate apă/canal, gaze, termoficare

12. Cămine cheson cu cuțit

13. Separatoare de grăsimi, nămol, hidrocarburi

14. Cămine de vizitare apă/canal DN 800, 1.000, 1.250, 1.500

15. Tuburi canalizare, reducții tronconice, guri de scurgere

16. Parapeți tip NEW JERSEY separatori de sens

17. Ziduri de sprijin tip L și T

18. Elemente prefabricate pentru drumuri și poduri

19. Elemente prefabricate pentru împrejmuiri industriale

20. Prefabricate din beton armat pentru hale industriale

21. Elemente prefabricate pentru grădină - suport mobil autoblocant pentru umbrele

22. Traverse din beton armat - cale rulare poduri rulante/macarale



Șos. Giurgiului nr. 5, 077120 - Jilava, Jud. Ilfov; Tel.:/Fax: 021/450.14.76
E-mail: office@precon-romania.ro

www.precon-romania.ro
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Prima mașină a „Diviziei de Piloți
COMACCHIO” este o mașină șenilată
multifuncțională, care se distinge
prin ușurința de transport și viteza
de punere în funcțiune. CH 450 ia
naștere ca o unitate automontantă,
proiectată pentru a fi transportată
într-o singură piesă, cu prăjina tele-
scopică (kelly bar) deja montată,
reducând semnificativ timpii de
încărcare/descărcare și de instalare
în șantier. 

Ridicarea mast-ului nu necesită
folosirea de dispozitive auxiliare și
poate fi executată de către operator
în câteva minute și în completă si -
guranță. Șasiul cu extensii laterale
permite, printre altele, reducerea
dimensiunilor în faza de transport și
garantează, atunci când este des -
chis, o stabilitate sporită a mașinii
în faza de foraj.

CH 450 se distinge prin gama
vastă de aplicații pentru care a fost
proiectată. Noua mașină produsă
de COMACCHIO poate fi folosită atât
pentru execuția de piloți forați cu
ajutorul prăjinilor telescopice, cât și

pentru execuția de piloți cu elice
continuă, utilizând tehnica CFA
(continuous flight auger). Totodată,
versatilitatea cu care mașina a fost
proiectată permite folosirea sa
chiar și la execuția de micropiloți cu
diametru mare, piloți de îndesare
sau tratamente de amestecare
mecanică. 

Pentru a face față diferitelor
tipuri de utilizare, mașina dispune
de diferite echipamente. Versiunea
cu tragere / împingere cu cilindru
(CPD – cylinder pull down) este
indicată pentru execuția de piloți
forați atât netubați cât și tubați,
care pot ajunge la un diametru de
1.500 mm. Versiunea CPD are
cursa cilindrului pull down de 5.100
mm, cu 141 kN împingere și 226 kN
tragere, și permite montarea de
prăjini cu lungimea de 13,5 m.
Astfel configurată, este capabilă să
ajungă la o adâncime de foraj de
63 m (cu prăjini fricționate), în
func ție de diametrul extern, pră ji -
nile folosite putând varia de la Light
(355 mm) la HeavyDuty (368 mm)
la XHD (394 mm), toate disponibile
în diverse dimensiuni. Datorită sis-
temului inovator de prăjini tele-
scopice COMACCHIO, prăjinile cu
diverse diametre se pot monta cu
variații minime pe capul de rotație.
Acesta din urmă, conceput în
întregime de COMACCHIO, permite
atingerea de rotații și cuplu (de
190 kNm de cuplu nominal) deo -
sebit de mari, comparativ cu dimen -
siunea mașinii. Construcția versatilă
a capului permite utilizarea sa pen-
tru diverse tipuri de lucrări, cu
modificări minime la configurație.
De asemenea, de notat este silen -
țiozitatea capului de foraj Comacchio. 

În versiunea cu tragere / împin-
gere cu troliu (WPD – winch pull
down) capul este dotat cu o cursă
de 14.500 mm, cu tragere – împingere

de 240 kN. Proiectată special pen-
tru execuția de foraje tubate, prin
introducerea de tuburi recupe -
rabile, cu amestecare mecanică
(soil mixing) și pentru piloți de
îndesare (displacement piles),
CH 450 în versiunea WPD poate fi
transformată rapid în CFA. 

Datorită unui kit special de con-
versie, troliul principal al mașinii, cu
o retragere a cablului în patru, este
folosit pentru tragerea capului și a
elicei, cu o forță de extracție egală
cu 480 kN. În acest fel, CH 450 –
CFA este în măsură să gestioneze
elice continue care pot ajunge la o
lungime de 17 m, la care se adăugă
extensia de 6 metri, pentru o
adâncime totală de 22,5 m. De
asemenea, este disponibilă și versi-
unea “T4 XL”, special concepută
pentru a ajunge la adâncimea de
24 m, datorită unei prelungiri speciale
a mastului care permite utilizarea
de elice cu lungimi superioare. 

Motorizarea este cu motor
Cummins de 201 kW (269 HP), atât

Bazându-se pe experiența dobândită în decursul a 30 de ani, în domeniul forajelor de mici și
medii dimensiuni, COMACCHIO a deschis, la sfârșitul anului 2015 un nou capitol menit să îl propună
ca partener al firmelor și în domeniul forajelor cu diametru mare. 

Un prim pas important în cadrul acestui proiect a fost prezentarea pe scena internațională, la
BAUMA 2016 și apoi la GEOFLUID, Piacenza, a noii mașini pentru piloți COMACCHIO CH450, 450
semnificând clasa de greutate, și anume 45 tone.

COMACCHIO CH 450 - Mașină pentru foraje cu diametru mare



în versiunea Stage IIIA / EPA Tier 3,
cât și în versiunea Stage IV / EPA
Tier 4 Final.

Designul deosebit al mașinii evi-
dențiază anumite detalii, cum ar fi
caroseria concepută nu doar să
garanteze un acces facil pentru
inspecție și întreținere, ci să și opti-
mizeze fluxul de aer și să reducă
nivelul de zgomot în faza de lucru.
Deosebit de interesant este și
proiectul cabinei, care, cu cei 980
mm lărgime, este foarte spațioasă
și ergonomică, fiind dotată cu ușă
glisantă, geamuri pe cele 4 laturi și
acoperiș panoramic. Postul de lucru
este reglabil și utilizează pârghii și
manipulatoare capacitive, având și
un ecran color tactil de 12.1”
conectat la sistemul CCS: un soft-
ware proiectat în întregime de
COMACCHIO, ce permite controlul
parametrilor de foraj și gestionarea

mașinii, precum și diagnosticarea
eventualelor erori. 

Dotarea standard prevede și un
set de videocamere la 360° pentru
suprave gherea forajului și a troliu-
lui, precum și radio/CD cu sistem
bluetooth și încărcător pentru bate-
ria telefonului. Având montate dis-
pozitive de protecție prevăzute de
certificarea TOPS & FOPS, cabina
insonorizată garantează operatoru-
lui un înalt nivel de siguranță, pre-
cum și de confort. De asemenea,
sunt de menți onat și dispozitivele
de siguranță care echipează această
mașină.

În conformitate cu Directiva
Mașinilor și a normelor CE, CH 450
este dotată și cu radiocomandă
pentru funcțiile de deplasare în faza
de transport, pasarele laterale
retrac tabile și balustrade în partea
superioară.

CH 450 este primul model
proiectat de COMACCHIO pentru
segmentul forajelor cu diametru
mare. În anul 2016 acest model de
mașină a fost lansat cu foarte bune
rezultate pe diverse piețe. 

Pentru a sprijini strategia de
extindere a companiei în acest seg-
ment special, în luna mai a anului
2016 COMACCHIO a inaugurat o
nouă fa brică, consacrată în între -
gime acestui tip de produs. 

Datorită efortului proiectanților
și tehnicienilor COMACCHIO impli-
cați în acest nou centru de pro-
ducție, în anul 2017 se va lansa al
doilea model din gamă, și anume
CH 650, o mașină cu configurația
similară cu cea a mașinii CH 450,
însă cu o greutate de aproximativ
65 de tone, mașină care va fi
prezentată în avanpremieră la
Conexpo Las Vegas la începutul
lunii martie. q
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Arhitectură fără limite (VIII)
TAIPEI 101 –
Taiwan
În numărul trecut al revistei v-am prezentat turnurile

Petronas din Malaezia, care au deținut recordul de înălțime al
unei clădiri până în anul 2004, atunci când a fost finalizat
Taipei 101.

Construcția Taipei 101 a început în 1999, fiind considerată
un simbol al evoluției tehnologice și tradiției asiatice.

Taipei 101 are 101 etaje supraterane și 5 subterane.
A fost prima clădire din lume care a depășit înălțimea de
1/2 km, respectiv 509 m.

Prin forma construcției și culoarea fațadei, arhitectul
C.Y. Lee a dorit să sugereze aspectul unei tulpini de bambus
și a unei pagode la fiecare 8 etaje.

În iulie 2011, Taipei 101 a fost declarată cea mai înaltă
clădire „verde” din lume în conformitate cu standardele
LEED.

Turnul principal are, deci, o serie de 8 segmente a câte
8 etaje fiecare. În cultul chinez numărul 8 este asociat cu
abundența, prosperitatea și norocul.

Structura clădirii include multe forme pătrate și cercuri,
pentru a asigura un echilibru între yin și yang.

Multe alte elemente de arhitectură folosite la pro iectarea
clădirii sugerează simboluri ale culturii chineze și asiatice.

Proiectantul structurii, Evergreen Consulting Engineering,
a calculat clădirea pentru a rezista la vânturi puternice de
60 m/sec, precum și la taifunuri și cutremure, foarte
frecvente în această zonă de est a Taiwanului.

Structura este formată din OL de înaltă rezistență, din 38
de coloane și 8 megacoloane din beton, precum și din stabi-
lizatoare montate din 8 în 8 etaje, stabilizatoare ce leagă
coloanele din miezul clădirii de cele din exterior. Toate aceste
elemente, adăugate stabilității fundației, care se sprijină pe
380 de piloți înfipți până la 80 m adâncime și 30 m în roca de
bază, fiecare pilot având 1,5 m diametru și putând suporta o
greutate de 1.000 -1320 t, fac din Taipei 101 una dintre cele
mai stabile clădiri construite vreodată în lume.

La 31 martie 2002, un cutremur cu magnitudinea de
6,8 pe scara Richter a zguduit clădirea, aflată în construcție. S-au răsturnat, atunci, două macarale, ultimul etaj
construit (al 56-lea) s-a distrus, dar structura clădirii nu a suferit vreo deteriorare.

În plus, proiectanții au adăugat clădirii un pendul amortizor compus din 41 de plăci circulare din OL cu
grosimea de 125 mm sudate între ele, formând o sferă cu diametrul de 5,5 m.

Alte două amortizoare suplimentarea de masă, fiecare cântărind 6 tone, sunt instalate în vârful turnului,
având, de asemenea, rolul de a preveni deteriorarea structurii din cauza vântului.

Fațada, compusă din pereți cortină din sticlă de culoare verde-albastru și aluminiu, asigură protecție
împotriva razelor UV, blocând și 50% din căldura exterioară și contribuind, de asemenea, la rigiditatea globală a
construcției.

Lifturile instalate în clădire, construite de japonezii de
la Toshiba, au stabilit, la rândul lor, un record mondial
prin viteza cu care se deplasează, de 16,83 m/sec.
Aceste lifturi transportă pasagerii de la etajul 5 la obser-
vatorul de la etajul 89 în doar 37 de secunde.

Taipei 101 are o punte de observație în aer liber la
etajul 91 și una interioară la etajul 89. Ambele oferă o
vizibilitate panoramică, dispu nând de ferestre mari, cu
protecție UV, tururi de voce înregistrate în 8 limbi și
informații afișate, precum și de expoziții speciale și
magazine.

De la punctul de observație de la etajul 89 se
poate vedea și amortizorul principal sferic, cel mai
mare și cel mai greu din lume.

Alte două scări conduc vizitatorii la observatorul în
aer liber de la etajul 92 (391,8 m).

TAIPEI 101 – Taiwan

TAIPEI 101 – Taiwan. Pendulul amortizor

continuare în pagina 50È
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EL ALGARROBICO HOTEL – 
Carboneras (provincia Almeria), 
Spania
Hotelul este amplasat în Parcul Natural Cabo de Gata –

Nijar.
Construcția sa a provocat o puter nică opoziție din

partea organizațiilor pentru protecția mediului, deoa -
rece încalcă Legea care prevede o zonă de 100 m până la
coastă, zonă interzisă construirii.

Practic, în 2003, atunci când a început construcția, aceasta
avea toate autorizațiile, numai că ele fuseseră luate în anii
`80, iar între timp plaja de aici a devenit o zonă protejată.

S-a pus, chiar, problema demolării construcției, cerută,
în principal, de organizațiile de mediu, care au inițiat
numeroase procese în justiție. În același timp, însă, cea
mai mare parte a populației din zonă este de acord cu
construcția hotelului, care ar putea contribui la dez-
voltarea regiunii, una destul de săracă.

RYUGYONG HOTEL –
Phenian,  Coreea de Nord
În momentul proiectării, obiectivul era ca acesta să fie cel mai înalt

hotel din lume.
Construirea sa a început în 1982, urmând să fie finalizat în 1989 și

inaugurat  cu ocazia celei de a 13-a ediții a Festivalului Mondial al Tinere-
tului și Studenților din luna iunie a acelui an.

În 1989, însă, construcția nu a fost finalizată. Era terminată doar struc-
tura dar nu avea niciun finisaj. Mai mult, din lipsă de fonduri, lucrările s-au
întrerupt și au fost reluate abia în 2008 de compania egipteană Orascom
Group. Până în 2011 s-a finalizat exteriorul iar până astăzi lucrările
sunt, practic, terminate, dar nu s-a stabilit, încă, o dată pentru darea lui în
folosință.

Clădirea are o înălțime de 380 m, fiind cea mai înaltă din Coreea de Nord.
Este formată din 3 aripi, fiecare măsurând 100 m lungime și 18 lățime,

care converg într-un punct comun.
Clădirea are în vârf un trunchi de con de 40 m lățime, cu 8 etaje, care

ar trebui să se rotească, deasupra sa aflându-se încă 6 etaje fixe.
Hotelul urma să găzduiască 5 restaurante rotitoare și câteva mii de

camere.
Specialiștii au estimat costurile construcției la 750 milioane dolari.

ROSE TOWER –
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Rose Rayhaan by Rotana Hotel

are 71 de etaje și o înălțime totală de
333 m, fiind, între 2009 și 2012, cel
mai înalt hotel din lume.

Inițial, clădirea trebuia să aibă
380 m dar, ulterior, proiectul s-a
modificat la 333 m.

Construirea sa a început în 2004
și s-a finalizat în 2007, dar a fost dat
în folosință abia la 23 decembrie
2009.

Hotelul are 482 de camere,
apartamente și penthouse-uri, două
restaurante și o cafenea.

Costul construcției, având ca
principale materiale componente
oțelul și sticla,  s-a ridicat la cca 180
milioane dolari.

ROSE TOWER – Dubai ROSE TOWER – Dubai

RYUGYONG HOTEL – Phenian

EL ALGARROBICO HOTEL – Carboneras
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CAT® D6T – consum optim de combustibil,
transmisie complet automată

și tehnologie pentru orice aplicație

Eficiență automată cu patru trepte
de viteză

Noul D6T folosește o transmisie de tip
POWER SHIFT cu patru trepte, controlată
automat, cu ambreiaj de blocare inclus,
pentru un consum de combustibil mult mai
eficient. Operatorul setează viteza dorită
la sol, iar sistemul Auto Shift alege
automat și ușor treapta de viteză și turația
motorului optime pentru condițiile de
lucru.

Mai multe opțiuni de tehnologie 
Tehnologiile Cat Connect GRADE vă

ajută să lucrați mai eficient și cu mai multă
precizie. Cu D6T, clienții au la dispoziție o
gamă largă de tehnologii pentru echiparea
buldozerelor, care se pot adapta oricărei
aplicații. Tehnologiile includ de la simpli
indicatori de pantă până la sisteme GPS
complet integrate din fabrică, toate cu
service de la Bergerat Monnoyeur –
dealer Cat.

• Cat GRADE cu Slope Assist, o nouă
caracteristică standard pentru D6T, men -
ține în mod automat poziția pre s tabilită a
lamei.

• Cat Slope Indicate, (standard),
afișează panta transversală și orientarea
longitudinală a utilajului pe monitorul prin-
cipal, ajutând operatorii să lucreze cu pre-
cizie în pantă.

• Cat Stable Blade (Lamă stabilă),
(standard), completează comenzile opera-
torului de control al lamei, pentru atin-
gerea cotei finale mai rapid și cu mai puțin
efort.

• Cat GRADE cu 3D este un sistem
disponibil, integrat din fabrică, de control
al înclinării, care asigură o ghidare tridi-
mensională atât în aplicații de săpare, cât
și pentru finisaje fine. 

• Cat AccuGrade este un sistem de
control al înclinării, care oferă flexibilitatea
de a adapta caracteristicile sistemului la
nevoile în schimbare, variind de la lasere

pentru lucrări în plan 2D și în pantă, la sis-
teme care utilizează Sistemul de Navigație
Globală prin Satelit (GNSS) sau stații
totale universale pentru configurații com-
plexe și nivelare - finisare de precizie.

Mai mult, sistemul telematic Cat Product
Link™ integrat pe D6T furnizează, în timp
util, date-cheie, cum ar fi: locația, ore,
consumul de combustibil, productivitatea,
timpul de inactivitate și coduri de diagnos-
ticare, ușor de accesat prin intermediul
interfeței online VisionLink®. Sistemul
ajută la o gestionare mai eficientă a
investițiilor, la îmbunătățirea producti -
vității și costuri de operare mai mici.

Pentru mai multe informații, vizitați
www.bm-cat.ro q

Noul Buldozer Cat® D6T are o transmisie nouă, complet automată,
pentru optimizarea performanței și economii de combustibil de până la
20% în aplicații grele și de până la 30% în aplicații ușoare și de finisare.

Puteți echipa utilajul D6T pentru orice aplicație, având la dispoziție o
gamă întreagă de tehnologii Cat. D6T este acum echipat  standard cu
tehnologie Cat  GRADE cu Slope Assist ,  ofer ind asistență în
poziționarea lamei, fără hardware adăugat sau semnal GPS.
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Profesioniști în soluții antiincendiu
Odată cu apropierea sezonului

cald, riscul apariției unui incendiu
crește în mod inevitabil. Incendiile
prezintă un potențial de distrugere
a proprietății private, mai ales în
spațiul de interferență semina -
tural/urban și, cu siguranță, consti-
tuie un risc pe care nimeni nu își
dorește să și-l asume, în eventuali-
tatea unei situații neplăcute.

Master Engineering susține
simțul responsabilității, oferind ser-
vicii de consultanță tehnică gratuită
pentru analiza proiectelor și sce-
nariilor de incendiu.  Mai mult decât
atât, furnizează echipamente de
pompare incendiu, pompe și gru -
puri de pompare, configurate con-
form proiectelor în cadrul cărora
lucrează. 

Avem avantajul de a optimiza și
configura oferta de echipamente
conform cerințelor și bugetului be -
neficiarului. Ne place să oferim cele
mai bune produse, adaptate la
nevoile clientului, astfel că, la
finalul fiecărui proiect, știm că am
furnizat, odată cu serviciile noastre,
calitate și mulțumire. În plus,
vechimea în domeniu ne oferă
acces la o gamă largă de mărci de
echipamente de pompare. Înde -
plinim, deci, cu ușurință solicitările
colaboratorilor noștri. 

Credem în calitatea serviciilor
oferite și în utilizarea unor echipa-
mente de pompare furnizate de
firme cu renume pe piață (Grund-
fos, Wilo, Saer, Lowara), astfel încât
reducem consi derabil riscul compli-
cațiilor generate de performanțele
tehnice slabe.

Serviciile noastre sunt complete
și includ suport tehnic gratuit în
vederea analizei tehnice a ofertei
de echipamente, a desfășurării
achiziției și a proiectului de montaj
al instalațiilor contra incendiu, asis-
tență la punere în funcțiune, dar și
service pentru toate echipamentele
comandate.

Compania Master Engineering
este specializată în furnizarea
echipamentelor de pompare și
soluționarea diverselor aplicații de
vehiculare a fluidelor în domenii
precum cel industrial, rezidențial, al
stingerii incendiilor, al repompării
apei uzate și nu în ultimul rând, al
irigațiilor. Cu peste 7 ani de expe-
riență, angajații noștri sunt mereu
gata să ofere consultanța și soluțiile
tehnice de care aveți nevoie. 

Pentru informații suplimentare
sau prețuri ne puteți contacta la
numărul de telefon 031 425 2495
sau la adresa de mail:

office@master-eng.ro

Website:
www.solutiipomparefluide.ro
www.solutiipomparefluide.eu

www.solutiipomparefluide.eu


www.solutiipomparefluide.eu
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ADUCERI-AMINTE: MONUMENTE DE ALTĂDATĂ

Spitalul Brâncovenesc
ing. Nicolae NOICA - prof. asoc. Universitatea Tehnică Construcții București

Cu toții știam că Spitalul Brân-
covenesc reprezintă un monument de
arhitectură; foarte puțini, chiar și din-
tre specialiști, cunoșteau însă faptul
că el repre zenta, în același timp, și un
valoros monument tehnic. Aici se
executaseră, pentru prima dată, în
anul 1904, planșeele dintr-un mate-
rial nou - beton armat - a cărui
folosire de-abia începuse pe plan
mondial.

Știam acest lucru de la ilustrul
inginer constructor Emil Prager, de a
cărui îndrumare și prietenie m-am
bucurat în ultimii săi ani de viață. lată
de ce, în ziua de 29 martie 1984, am
hotărât să extrag două grinzi din
beton armat dintr-unul dintre plan șe ele
spitalului, pentru a le putea descoperi
structura și a le putea cerceta.

Doream să mă conving că „ceea
ce constituie o știință veritabilă sunt
lucrările pionierilor“.

Extragerea din structura clădirii a
celor două grinzi a constituit o pro -
blemă, atât tehnică, cât și organiza-
torică.

Cea tehnică a constat în faptul că
operația de decu pare a grinzilor și
manevrarea lor trebuia făcută cu
multă precauție, pentru a nu genera
vibrații care puteau influ ența, ulterior,
rezultatele cercetărilor.

Dar cea mai dificilă problemă a
fost cea organiza torică, deoarece ridi-
carea unei grinzi cu placa aferentă cu
o lungime de 8,00 m și o greutate de
cca 3,0 tone, de la înălțimea de
12,00 m, nu putea trece neobservată
și trebuia acționat rapid. 

Am avut norocul să beneficiez de
sprijinul unor oameni deosebiți, care,
punându-mi la dis poziție o macara de
mare capa citate, în mai puțin de o oră
din momentul soli citării, mi-au permis
cobo rârea grinzilor în ziua de 4 aprilie
1984.

După extrage rea celor două grinzi,
a urmat pregătirea cerce tării: pro cu -
rarea datelor documen tare istorice și
tehnice și analiza rea caracteristi cilor
fizico-chimice și mecanice ale materi-
alelor componente – oțel și beton -
prin cele mai moderne metode.

Una dintre grinzi a fost încercată
la rupere la Institutul Național de
Cercetare în Construcții (INCERC),
institut care a înțeles importanța
marelui act de cultură tehnică pe
care-l făcea prin această experimen -
tare și m-a sprijinit în mod gratuit.

Concluziile cercetărilor făcute pe
aceste grinzi le-am prezentat în ziua
de 20 octombrie 1984, la Academia
Română, în cadrul Simpozionului
anual al Comitetului Român de Istoria
și Filosofia Științei și Tehnicii.

În continuare voi prezenta câteva
date istorice pri vitoare la construcția
Spitalului Brâncovenesc.

Acest lăcaș a fost ridicat de Safta
Brâncoveanu la începutul secolului al
XlX-lea, în scopul îngrijirii și alinării
suferințelor celor bolnavi și lăsat
urmașilor, pentru a servi mai departe
scopului pentru care a fost edificat.

Printr-un „testament ctitoricesc”
cerea, cu o previ ziune care astăzi ne
uimește: „nici efortul, nici stăpânirea,
nici nimenea din neamul nostru, să
nu fie volnic să înstrăineze sau să

strice vreo parte măcar dintr-însele...
(Așezămintele Brâncovenești... nici
din ale Sfintei Biserici), fiind pentru
pomenirea în veci a sufletelor noastre
și a părinților, moșilor și strămoșilor
noștri; iar la împotrivire și cel ce va
străina și cel ce va strica să fie depăr-
tat de fața lui Hristos și socotit în veci
de hrăpitor celor sfinte”.

Iar cel ce le-a distrus a fost înde-
părtat de la Hristos!

Construcția așezămintelor spitali -
cești a fost executată între anii 1835-
1837 după planurile arhitectului losef
Harti și este inaugurată la 14
octombrie 1838. Cu el a încheiat con-
tract la 28 august 1835 „prea cinstita
dum neaei cucoana băneasă Săftica
Brâncoveanca”. Prin contract, el se
învoia „a-i zidi un spital, cu două
caturi, ce are să facă pe locul dum-
neaei din dosul bisericii Domnița
Bălașa, cu tot materialul meu, și unel-
tele cele mai tre buincioase, cu tot
lucrul de zidărie, dulgherie, salahorie,
tâmplărie, fierărie, pietrărie”.

Contractul preci zează toate lucră -
rile ce trebuie realizate, cât și modul
lor de execuție, natura materialelor
folosite și prețurile lor.

Cu peste trei decenii în urmă, într-o zi a lunii martie 1984, o veste cumplită a străbătut
Bucureștiul. Se ordonase demolarea Spitalului Brâncovenesc.

Foto 1: Imagine de la demolarea
Spitalului Brâncovenesc, martie 1984

Foto 2: Decuparea grinzilor de beton armat
din planșeul de la Spitalul Brâncovenesc Foto 3: Extragerea grinzii cu macaraua
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PLANEX easy  - soluția rapidă și facilă pentru suprafețe perfecte 

Noul șlefuitor cu gât lung PLANEX easy de la FESTOOL –
disponibil, pentru cei interesați, din martie 2017

Nu întâmplător, FESTOOL numește „easy” noul șlefuitor cu gât
lung – PLANEX easy. Acesta este ușor, incredibil de robust
și, cu siguranță, va impresiona, datorită funcționării sale intu-
itive. Şlefuitorul este cea mai simplă și mai rapidă soluție pen-
tru pregătirea incintelor, în vederea lucrărilor în zidărie uscată.
Motorul fără perii EC-TEC cu care este dotat nu necesită
lucrări de întreținere și asigură transmiterea optimă a forței
către talpa de șlefuit, fără a fi nevoie de un arbore flexibil.
Datorită ușurinței în manevrare, tavanele și pereții pot fi șle-
fuiți rapid, uniform și ușor – iar greutatea redusă face lucrul
cu șlefuitorul mai puțin obositor și mai eficient, permițând uti-
lizatorilor să-și atingă obiectivul: o suprafață perfectă. 

Pur și simplu, despachetați și lucrați!

Ușor prin nume și prin proiectare – noul PLANEX easy este,
de asemenea, ușor de utilizat. Datorită designului dintr-o
bucată, noul șlefuitor este gata de folosire imediat după
despachetare. În plus, acționarea intuitivă a comutatorului
este mai simplă. Aceasta înseamnă că utilizatorii trebuie, pur
și simplu, să scoată scula electrică de 1,60 metri din geanta
de transport, comodă și compactă (care este unul dintre acce-
soriile incluse alături de șlefuitor) și să înceapă munca.

Motorul fără perii de cărbune

Un alt mare avantaj al noului PLANEX easy este că
motorul EC-TEC fără perii este amplasat în capătul sculei
electrice și transferă forța direct tălpii de șlefuit. Astfel, șle-
fuitorul beneficiază de o durată mai mare de funcționare în
comparație cu sculele electrice cu arbore flexibil și,
datorită motorului EC-TEC fără perii, de o funcționare fără
întreținere. 

Şlefuire fără praf, pentru un mediu de muncă mai sănătos

Şlefuirea gips-cartonului generează o cantitate mare de praf.
De aceea, este importantă folosirea unui aspirator de praf
potrivit. Prin intermediul aspiratorului special AC (Auto Clean),
FESTOOL vă pune la dispoziție aspiratorul mobil de praf ideal
pentru noul șlefuitor cu gât lung PLANEX. Aceasta asigură
curățarea automată a filtrului principal, având și un furtun de
aspirare rezistent la răsucire și un capac culisant de închidere
ermetică pentru o curățare și mai intensă a filtrului principal.
Dispozitivul mecanic de blocare dintre furtunul de aspirare și
scula electrică asigură o conexiune și o aspirare a prafului fia-
bile. Drept rezultat, PLANEX easy economisește timp și bani
și garantează satisfacția clienților.

Pentru prezentări și demonstrații contactați:
FESTOOL România - 0746377056 | www.festool.ro
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Simțim nevoia să subliniem impor -
tanța care se acorda la vremea aceea
contractului de execuție a unei
lucrări.

Deoarece locul pe care avea să se
înalțe clădirea „era destul de șubred,
fiind fost înainte vreme prund al
Dâmboviței”, s-au impus lucrări
deosebite. Astfel, după săparea
șanțurilor (pentru fundații), adânci
cât va „ierta starea locului”, s-au
bătut „pari lungi de un stânjen, și în
creastă de o palmă, câte douăzeci și
patru la stânjen în patru rânduri și
peste acestea s-au așezat patru rân-
duri de podine, lungi de câte patru
stânjeni și pe toate părțile, câte o
palmă domnească, care să se lege cu
ghermele bătute cu piroane”. Peste
aceste „podine” s-a ridicat un zid de
patru cărămizi „într-o înălțime de
zece palme peste tot”. S-au folosit
4.500 „taraci” (piloți de lemn) care au
costat 11.250 lei, iar tot „lucrul dul-
gherilor care au bătut taraci” a costat
26.000 lei.

Structura clădirii a fost executată
din zidărie de cărămidă (1.890.000
bucăți de cărămidă „de cea mare”,

380.000 „oca varu”, 65.000 „hârdaie”
nisip), piatră de Rusciuc și Câmpina,
planșee din grinzi de lemn de ste jar.
Toată învelitoarea a fost din „tablă de
fier muscălescu, adus într-adinsu, de
cel mai bunu”.

În contract, clădirea era evaluată
la 315.000 lei (aur).

La 14 octombrie 1838 clădirea spi-
talului era inaugu rată în prezența
domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica
Voievod.

La începutul secolului al XX-lea, în
anii 1904-1906, administrația Așeză -
mintelor Brâncovenești, al cărui
director era dr. Constantin Istrati, a
hotărât reconstrucția și mărirea spi-
talului. Cu îndrumarea și controlul
lucrărilor respective a fost însărcinat
profesorul inginer inspector general
Elie Radu, pe atunci directorul Servi-
ciului de Studii și Construcții din
Ministerul Lucrărilor Publice.

Mare promotor al noului material
ce apăruse - betonul armat - el
hotărăște înlocuirea planșeelor din
lemn cu planșee din beton armat,
atât în scopul „rea lizării unei mai
bune legături și solidizări a zidurilor
clădirii, ce deveneau astfel mai rezis-
tente la acțiunea cutremurelor de
pământ”, cât și datorită rezistenței lor
deosebite la foc.

De altfel, cu scopul de a dovedi
valoarea noului material, Elie Radu
construiește în septembrie 1903, cu
prilejul expoziției Asociației Române
pentru înaintarea și răspândirea ști-
inței, o grindă din beton armat, cu
deschidere la 8,00 m, care, „încărcată
cu numeroși saci de nisip, a răspândit

încredere în acel material în
toată capitala și la toți cei
ce au venit de mai departe,
ca să vadă expoziția orga-
nizată”.

Astăzi, această grindă
se află în fața Facultății de
Construcții Civile din
București.

Este demnă de remarcat
preocuparea inginerilor
noștri, din acea perioadă,
pentru a cunoaște și pro-
mova betonul armat, care
de-abia începuse a fi folosit
în Franța, Germania și
S.U.A. și acest lucru se
făcea prin discutarea teori-
ilor de calcul, a tehnologi-
ilor de execuție, cât și a
realizărilor din țară și stră -
inătate, în conferințe ținute
la Societatea Politeh nică
sau în diverse reviste și
lucrări de specialitate.

În anul 1903, profesorul inginer
Ion Ionescu-Bizeț predă prima lecție
specială de beton armat la școala
Națională de Poduri și Șosele, iar
inginerii Octav Alexandrini și Tiberiu
Eremia țin primele conferințe privind
noul material. Numeroase articole pe
această temă sunt pu blicate, între
anii 1890-1904, în Buletinul Societății
Politehnice, bule tin care apărea lunar.

lată și câteva date tehnice:
Planșeele din beton armat erau

alcătuite din grinzi dispuse pe o
direcție, la un interval de 1,50 m și
plăci cu grosime de 6 cm; grinzile
aveau deschidere de 6,40 m și o
secțiune de 14 cm x 50 cm.

Grinzile din beton armat erau exe-
cutate pe două deschideri, dar erau
concepute ca grinzi cu continuitate
limitată. Ele au fost alcătuite într-unul
din sistemele cunoscute la acea
vreme - „sistemul Hennebique”,
descris în Buletinele Societății Poli -
tehnice. 

Sisemul fuse se brevetat în anul
1892 de Fr. Hennebique, în Franța.

Principalele informații asupra ca -
racteristicilor betonu lui, a materia -
lelor sale componente, precum și a
tehnologiei de execuție utilizate
înainte de 1904 au fost obținute prin
documentare în publicațiile de epocă.

Cimentul întrebuințat la lucrările
de beton armat din epoca respectivă
era cimentul Portland cu „închegare”
(priză) normală, de fabricație româ -
nească (la Brăila). 

Toți fabricanții de ciment livrau
marfa numai după verifi carea carac-
teristicilor (priză, constantă de volum,
încer cări de rezistență la tracțiune și
compresiune), atât în momentul
fabricației, cât și în momentul livrării
sale, însoțind-o cu certificate de
calitate.

Pentru betonul folosit în jurul anului
1904 era indicată rezistența mini mă
pe cuburi la rupere prin compresiune
de 180-200 kg/cm2, pentru care se
accepta, în calcule, o rez i s tență  la
compre s i une  de  35 kg/cm2, iar
la compre siune din încovoiere de
40 kg/cm2.

Foto 5: Încercarea la rupere a grinzii
de la Spitalul Brâncovenesc, la Institutul INCERC

Foto 4: Imagine de la extragerea grinzii ‐
4.04.1984

Foto 6: Spitalul Brâncovenesc.
Fotografie de epocă

Æ urmare din pagina 56
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Privitor la alcătuirea betonului,
date exacte am obținut din lucrarea
„Baze și serii de prețuri de construc -
țiuni, pentru inginerii civili și militari,
arhitecți, antreprenori”, de inginer
lacob N. Papadopol, publicată în anul
1897.

Conform analizelor de prețuri din
această lucrare, 1 m3 de beton era
alcătuit din: 325 kg ciment, 0,41 m3

nisip și 0,97 m3 pietriș. În aceeași
perioadă, 1 m3 de beton de tip Hen-
nebique era alcătuit din: 300 kg
ciment, 0,4 m3 nisip, 0,85 m3 pietriș.

Betonul din grinzile executate, în
1904, la planșeele Spitalului Brân-
covenesc prezenta, după 80 de ani,
un aspect compact, uniform, culoare
gri închis, fibra lemnu lui de cofraj vi -
zibilă, iar în secțiune era o perfectă
omogenitate în dispunerea agregatu-
lui și mortarului; toate acestea sunt
dovezi ale unei execuții atente și per -
manent controlate.

În urma analizei compoziției
betonului din grindă, după o metodă
tradițională a profesorului Alexandru
Steopoe, au rezultat următoarele va -
lori aproximative la 1 m3 de beton:
310-330 kg ciment, 170 kg apă,
1.830 kg agregate.

În urma analizei granulometrice a
agregatului folosit la confecționarea
betonului grinzii s-a obținut o curbă
granulometrică ce se încadra între
limitele prevăzute în prezent de
STAS-uri.

Au fost cercetate caracteristicile
principale ale oțelu lui-beton între-
buințat la execuția grinzii din beton
armat din 1904 (oțel rotund de φ7 și
φ20).

Caracteristicile mecanice ale
oțelului folosit în 1904 au pus în evi-
dență valori apropiate de actualul
OB37 (tabelul 1).

Care este natura aderenței dintre
beton și oțel?!

Subiectul a generat multe discuții,
concluziile diverșilor cercetători, de-a
lungul timpului, fiind foarte diferite.

Inginerii români și-au adus o con-
tribuție remarcabilă la clarificarea
acestei probleme cu implicații atât de
pro funde în progresul tehnicii con-
strucțiilor. Amintim pe acad. Nicolae
Vasilescu-Karpen și pe profesorul
inginer Mihail Hangan, care în 1938
și-a susținut teza de doc torat cu tema
- „Contracția betonului și influența sa
asupra aderenței”.

Astăzi se afirmă că ade -
rența depinde, în primul rând,
de frecarea și adeziunea dintre
beton și oțel și poate fi influ-
ențată și de contracția betonului.

Ce rol joacă în această
adeziune starea suprafeței
oțelului, neregularitățile prove -
nite din laminare și rugină?
Permit aceste neregularități
betonului să se încleșteze pe
armătură? Permite rugina „for-
marea silicatului de fier și de
calce și a feritei de calce, care
dau în jurul armăturii o gangă
(îmbrăcăminte) mai rezistentă”,
cum se afirma în anul 1906?

Tehnica modernă de astăzi
ne-a permis, poate, un pas
decisiv. Împreună cu fizicianul
Ion Dina, de la labo ratorul cen-
tral al IMGB, am analizat, în
1984, cu ajutorul microsondei
electronice de raze X, echipată
cu analizor automat (calcula-
tor) de raze X, interfața dintre
oțel și beton, pentru o bară extrasă
din grinda de beton armat executată
în 1904, la Spitalul Brâncovenesc, de
ingi nerul Elie Radu.

Această imagine „tulburătoare“ a
fost prezentată la Academia Română
la 20 octombrie 1984. Ea reprezintă o
premieră în țara noastră, și - după
cunoștințele noastre - și în lume,
deoarece nu știm să se fi cercetat un
beton vechi de 80 de ani. 

Din ima ginea interfeței oțel-beton
se observă clar formarea unei centuri
periferice în jurul oțelului, cu gro -
sime de 0,03 mm - 0,04 mm, un fel
de micro beton, al cărui agregat îl
constituie rugina.

Investigațiile făcute asupra grin -
zilor au pus în evi dență un mod de
concepere, alcătuire și execuție a ele -
mentelor de beton armat deosebit de
înaintat, care a permis:

• obținerea unei rezistențe efec-
tive a betonului la com presiune de
cca 300 kg/cm2, cifră de multe ori
nere alizabilă astăzi;

• ruperea grinzii la o sarcină de
3,5 tf, mai mare decât cea de
exploatare, punându-se, astfel, în
evidență coefi cientul de siguranță
ridicat al lucrărilor executate.

Acest lucru a fost posibil datorită
abilității inginerilor români, teoreti-
cieni și practicieni desăvârșiți, de apli-
care a unor norme de calitate la
folosirea unui material nou, și con-
trolului strict asigurat pe șantier.

Cercetările de laborator și cele
vizuale, privind ele mentele structu -
rale ale clădirii Spitalului Brânco -
venesc, au pus în evidență sigu ranța,
sta bilitatea și durabilitatea ansam -
blului, care ar fi permis localului o
viață de încă o sută de ani.

Investigațiile făcute la vre mea
respectivă s-au dorit a fi o primă
lecție de istoria construcțiilor, lecție
pe care nu avem dreptul să o uităm.

Dar tot atunci a fost reliefat încă
un aspect tragic: dezas trele produse
de mâna omului sunt, de multe ori,
mai drama tice decât distrugerile
cutre murelor de pământ.

Este necesar ca astăzi să amintim
aceste evenimente, să le prezentăm
generațiilor actuale, să le ana lizăm
ca uzele, pentru a nu mai face posibilă
repetarea lor. Dar și să creăm orga -
nisme și să ela borăm legi ferme, care
să nu mai permită prezentului să rupă
firul continuității, distrugând mărturii
„inestimabile ca va loare”, pe care
„moșii și stră moșii” ni le-au transmis
pentru „nepoții noștri”.

Este timpul ca generația actuală și
cele viitoare să nu mai uite niciodată
cuvintele lui Pico della Mirandola:
„nimic din ceea ce, în timpurile tre -
cute, a făcut să palpite sufletul
uman… nu poate și nu trebuie să
piară”. q

Fig. 1: Prima grindă cu etrieri, 1892, de Fr. Hennebique

Fig. 2: Armare grindă BA, Spitalul Brâncovenesc, 1904

Tabelul 1
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Lucrăm mereu la… „înălțime”!

Bussines to Bussiness
Compania noastră dispune de un parc propriu de

echipamente pentru închiriere, modele cu caracte -
ristici diferite, care acoperă o plajă foarte largă de
activități specifice. Flexibilitatea și promptitudinea
în rezolvarea problemelor sunt prioritare în relațiile
cu partenerii noștri, ceea ce ne situează printre
societățile de încredere, care furnizează servicii de
calitate la costuri rezonabile, competitve.

ROLIFT este autorizată ISCIR
Dispunem de dotările necesare pentru intervenții

tehnice, atât la sediul nostru, cât și la cel al clientu-
lui, cu ajutorul mașinilor de asistență tehnică. Asi -
gurarea cu consumabile și piese de schimb se face
prin aprovizionarea directă de la companiile pro-
ducătoare și de la furnizori de prestigiu în domeniu.

Logistica și avantajele ROLIFT
Suntem importatori direcți de la firme de mare

renume internațional, pentru motostivuitoare, plat-
forme de ridicat la înălțime și telehandlere.

Experiența de peste 13 ani cu furnizorii externi
ne oferă toată competența necesară pentru a găsi o
soluție la orice necesar de piese de schimb. Avanta-
jul nostru constă în vasta experiență în acest dome-
niu, de aceea piesele sunt livrate în cel mai scurt
timp iar raportul preț/calitate este întotdeauna
avantajos pentru clienții noștri.

Garanția noastră
Toate piesele sunt originale și se acordă garanție

de minimum 6 luni. Achiziționarea de piese originale
garantează beneficiarului funcționarea utilajului pe
o durată îndelungată, în condiții de siguranță maximă,
acestea fiind produse cu respectarea strictă a stan-
dardelor și a prescripțiilor tehnice din domeniu.

• Platforme de lucru la înălțime: GENIE, ATN, 
HAULOTTE, JLG, FARAONE, AIRO

• Stivuitoare: HELI Doosan
• Stivuitoare teren accidentat: AUSA
• Stivuitoare telescopice: GENIE, FARESIN

Şantiere unde au lucrat echipamentele
noastre

REAL 1, Real 2 - Timișoara, Praktiker - Timișoara,
Iulius Mall - Timișoara, Real - Arad, Obi - Arad,
Galeria Shopping - Arad, Real - Deva, Elba - Timi -
șoara, Kaufland - Reghin, Kaufland - Giurgiu, Napo-
lact - Cluj, Selgros - Botoșani, Polus - Cluj, Praktiker
- București, Fabrica de Pal - Rădăuți, Scandia - Sibiu etc. 

Vă stăm la dispoziție cu o echipă de profe-
sioniști pentru montarea pieselor de schimb
cât și pentru diverse alte reparații și inter-
venții. q

ROLIFT SRL Timișoara este dealer, pe partea de vest a României, pentru echipamente de
manipulat marfă și echipamente de lucru la înălțime, pentru materiale și personal. Având o
experiență de peste 13 ani pe piață în domeniul utilajelor de acest gen, compania oferă soluții
pentru orice tip de activitate care implică ridicare de materiale la înălțime, manipulare de
materiale în depozite și în șantiere, precum și de ridicare a personalului de lucru la înălțime.
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Building Information Modeling (BIM) este o

abordare a proiectării și execuției în construcții care

presupune crearea și utilizarea unui model infor-

mațional 3D, coordonat, ce înglobează informații gra -

fice, structură, arhitectură și instalații, și non-grafice,

specificații tehnice ale materialelor și echipamentelor,
informații privind execuția pro iectului, acti vități, cos-
turi, resurse și informații privind utilizarea obiectivului
construit.

BIM este un mai bun mod de management al infor-
mațiilor în proiectele de construcții.

Implementarea BIM în proiectarea
unui obiectiv de construcții presupune, în
principal, specificarea cerințelor infor-
maționale referitoare la proiectarea, execuția
și utilizarea acelui obiectiv, crearea unui
mediu comun de date în care să se creeze și
să se gestioneze informațiile proiectului, asi -
gurarea interoperabilității modelelor, colabo-
rarea între membrii echipei pe modelele de
diferite specia lități, detectarea coliziunilor și
erorilor, corec tarea și optimizarea modelului
integrat și extragerea informațiilor necesare
execuției proiectului.

Novart Engineering dispune de specia  liști și
software dedicat pentru asigurarea serviciilor
integrate de proiectare BIM. 

Proiectare Building Information Modeling
by Novart Engineering
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Unul dintre cele mai importante aspecte ale BIM este planificarea 4D, obținută adăugând modelului 3D BIM
timpul, a patra dimensiune. Utilizând aplicații software specializate, care permit asocierea obiectelor aferente
modelului 3D, respectiv elemente de construcții și instalații, cu activitățile graficului de execuție se realizează
simularea execuției proiectului. Această abordare asigură o planificare corectă din punct de vedere tehnologic și
organizatoric datorită modalității vizuale de lucru care permite implicarea directă a echipei de proiect,
înțelegerea ușoară de către aceștia a planificării proiectului și asigurarea unei viziuni comune asupra modului
planificat de realizare a proiectului.

Cel mai important beneficiu al planificării 4D este reducerea duratei de execuție a proiectului prin optimizarea
graficului de execuție, eliminarea întreruperilor în execuția lucrărilor și coordonarea îmbunătățită a resurselor pe
șantier. Un alt beneficiu este optimizarea utilizării resurselor, reducerea riscului supra-alocării sau lipsei unei
resurse umane / materiale necesare.

Utilizarea modelelor BIM pentru planificarea 4D

Novart Engineering asigură consultanță investitorilor în implementarea BIM la nivel de proiect de investiție,
portofoliu de investiții sau de active construite, cât și servicii de management, folosind cele mai moderne instru-
mente pentru livrarea BIM a proiectelor.

SC NOVART ENGINEERING SRL
B-dul. Lacul Tei, Nr. 1-3 (în clădirea ISPE), Et. 6, Camera 619-621, Sector 2, București

Tel.: +40 722 405 744 | Fax: +40 358 816 467
Email: office@4projects.ro | www.4projects.ro | www.novartengineering.ro

Planificarea 4D este bazată pe un model 3D sufi-
cient de detaliat, astfel încât să permită vizualizarea
tuturor elementelor folosite în procese (macarale
schelă, platforme betonate, gard de organizare de
șantier, pancarte etc.), oferindu-se, astfel, o verificare
completă a proiectului înaintea execuției propriu-zise,
precum și o gestionare eficientă a tuturor resurselor.

Prin asocierea obiectelor BIM cu activitățile din grafi-
cul de execuție, obiectele BIM, respectiv elementele de
construcții și instalații, materialele și echipamentele
devin resurse ale respectivelor activități, permițând
verificarea, în momentul selectării unui obiect din
mode lul BIM, cărei activități îi corespunde și vice-versa. 

Actualizarea graficului de execuție, înregistrarea
progresului în execuția activităților proiectului va avea
ca rezultat modelul 3D BIM corespunzător stadiului fizic
în care se află lucrarea, model ce poate fi comparat cu
planificarea inițială, respectiv cu modelul 3D corespun-
zător stadiului fizic la care trebuia să se afle proiectul,
concluziile cu privire la încadrarea sau nu în termen
fiind ușor de tras iar eventualele măsuri corective, ușor
de implementat.

arh. Dorin CUCU
arh. Liviu SÂRB
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Asupra acestor aspecte voi mai
reveni, printr-un viitor comunicat al ASI
– așa cum Asociația procedează de
fiecare dată când intervine un aseme-
nea incident major.

Evident, în cadrul unui incendiu,
aspectul cel mai important este evi -
tarea pierderilor de vieți ome nești –
printr-o evacuare rapidă și eficientă.
Aceasta se face prin măsurile construc-
tive, tehnice și – în special – prin cele
operaționale, care sunt destinate să
evite „eroarea umană” și să formeze o
cultură organizațională proactivă de
securitate la incendiu în rândul societății.

Există, totuși, și situații în care
prevederile normativelor în vigoare nu
pot fi aplicate (din diverse motive obiec-
tive) și atunci o serie de cazuri rămân în
afara cerințelor legale privind măsurile
minimale de securitate la incendiu
impuse de lege. Spre exemplu: numai în
București există un număr de cca. 300
de clădiri cu destinație de grădiniță care
nu respectă cerințele de evacuare la
incen diu prevăzute în Normativul P-
118-89. Ce este de făcut în asemenea
cazuri?

Legislația prevede posibilitatea apli -
cării unor măsuri alternative sau com-
pensatorii. Care ar putea fi acestea?

Una dintre ele poate fi constituită
dintr-o cale de evacuare atipică, care se
utilizează numai în situații de urgență și
forță majoră – mă refer aici la TOBO-
GANELE DE EVACUARE – fixe și/sau
mobile, soluție larg răspândită în lume
dar neutilizată deloc încă în România. 

Sesizând importanța acestor soluții
atipice de evacuare în actuala situație
din România, Şcoala PROMETEU și ASI
(Asociația pentru securitate la incendiu)
au organizat pe data de 8 decembrie
2016 o sesiune dedicată specială (a 11-a),
în spațiul pus cu generozitate la dispozi -
ție acestei manifestări de către Liceul
Internațional de Informatică din București.

Manifestarea a beneficiat de pre -
zența reprezentanților firmei austri -
ece de specialitate HUDEC EUROACE

(dl. Kevin TAVARES) și a organizației
ECOPLUS AUSTRIA (dl. Daniel MARCU).
De ase menea, au fost prezenți și
reprezentanți mass-media.

În cadrul ei, dl. arh. Horia Mihai
NICOLESCU (vicepreședintele ASI) a
prezentat patru tipuri de tobogane de
evacuare (fixe și mobile), larg utilizate
în lume, atât de către serviciile de
urgență (pompierii) cât și de utilizatorii
civili. Demonstrațiile practice care au
urmat au stârnit un mare interes, atât în
rândul participanților adulți la eveniment
cât, în special, printre gazde - elevii
Liceului Internațional de Informatică,
care au făcut demonstrații voluntare.

Toboganul de evacuare cu spirală
verticală EUROACE S-1 este potrivit
pentru instalarea staționară în clădiri.
Având o lungime maximă de 90 de metri

și o viteză de coborâre de 1,5 m/s,
acesta face posibilă evacuarea rapidă și
în condiții sigure și crește sentimentul
siguranței pentru persoanele din interi-
orul clădirii. Pentru a opera toboganul
de evacuare este nevoie să îndepărtați
carcasa exterioară în care se află tobo-
ganul, să deschideți fereastra și să lăsați
capsula de la capătul toboganului să
coboare gradual către sol. Când capsula
atinge solul și corpul toboganului atârnă
în modul corect trebuie doar să împin -
geți în sus cadrul de metal și să îl extin-
deți în afara ferestrei, fiind astfel gata
de utilizare. 

Toboganul vertical mobil de evacu -
are EUROACE S-1-F/N este folosit de
unitățile de pompieri în combinație cu
nacela unei platforme hidraulice sau cu
o scară placă turnantă. Este conectat la

Cele mai recente incendii larg mediatizate din România
(cele de la cluburile Colectiv și Bamboo) au avut o serie
de similarități (amândouă au avut loc noptea, în
cluburi aflate în plin spectacol), care ne permit să
tragem, însă, câteva concluzii preliminare generale:

• Importanța existenței unor căi de evacuare
adecvate și păstrate mereu libere;

• Importanța organizării evacuării de către Benefi-
ciar, prin instruirea echipelor sale din locație.

Sesiunile ȘCOLII PROMETEU -
manifestări organizate de ASI și SIGURA PROMETEU CONSULT

Școala PROMETEU - Sesiunea XI

București, 8 decembrie 2016

SOLUȚII ALTERNATIVE
PENTRU EVACUAREA
PERSOANELOR
AFLATE ÎN CLĂDIRILE
ÎN CARE EXISTĂ
RISC DE INCENDIU

EUROACE S‐1 EUROACE S‐1‐F/N



nivelul cadrului de intrare și această
conexiune este atașată la grilajul și
nacela platformei aeriene pentru scară.
Este conceput pentru o altitudine ope -
rațională de până la 90 de metri și o
viteză de coborâre de 1,5 m/s. Din doi
în doi metri există un fermoar de ieșire,
fiind astfel ajustabil pentru uz individual
între 3 metri și lungimea maximă de
90 de metri. 

Într-o situație de urgență toboganul
înclinat de evacuare fixat diagonal
EUROACE-R permite evacuarea rapidă
a întregului personal (ce include și per-
soane cu dizabilități). Cu o înclinare de
45 de grade și o altitudine maximă de
40 de metri, utilizarea acestui sistem de
evacuare este recomandată pentru
clădiri cu un număr redus de niveluri.

Pentru folosire trebuie doar să îndepăr-
tați carcasa ce conține toboganul, să
deschideți fereastra, să aruncați pe sol
frânghia de ghidaj fixată pe capătul de
jos al toboganului și să lăsați corpul
acestuia să se extindă treptat prin
atârnare. Operatorul de pe sol va trage
prima dată de frânghia de ghidaj ce a
fost aruncată, apoi va trage corpul tobo-
ganului către ancora deja instalată pe
sol, va agăța capătul de jos al toboga -
nului de ancoră și va trage de frânghia
scripetelui pentru a extinde și stabiliza
corpul toboganului. Corpul toboganului are
o structură dublă pe toată lungimea sa.
Al doilea strat al învelișului – din nailon
– este de asemenea foarte rezistent. 

Aceasta este o versiune mobilă
asemănătoare cu EUROACE-R, cu o alti-
tudine maximă de 34 de metri. Tobo-
ganul de evacuare înclinat și mobil
EUROACE R-F este proiectat pentru a fi
folosit cu predilecție de către unitățile
de pompieri. Din doi în doi metri există
o deschidere de ieșire care face posibilă
utilizarea individuală pe toată lungimea sa.

Aceste soluții alternative și atipice
de evacuare au câteva caracteristici
care merită a fi menționate:

• Pot fi utilizate în cele mai diferite
situații, acolo unde o evacuare clasică
(pe scări sau rampe) nu se poate
încadra într-un timp impus mai scurt de
evacuare. Există soluții și pentru spitale,
pentru evacuarea bolnavilor sau a copi-
ilor mici sau pentru trenurile suspendate
de mare viteză. 

• Cele fixe sunt constituite dintr-o
cutie așezată sub o fereastră care dă
spre un spațiu liber din exterior (peluză,
platforme etc.). Închise și pliate sunt
cam de gabaritul unui calorifer mai
mare (care ar fi putut fi așezat acolo),
astfel încât nu deranjează gabaritele de
circulație. În caz de nevoie, fereastra și
cutia se desfac iar mecanismul este bas-
culat peste parapet, tubul desfășu rân -
du-se singur până la sol.

La grădinițele noastre (despre care
făceam referire la începutul acestui arti-
col), apreciem că se pretează cel mai
bine a fi utilizat modelul EUROACE R –
cu pantă înclinată și pentru înălțimi mici.

În acest caz, evacuarea pe tobogan
poate reprezenta chiar un aspect ludic
pentru copiii din clădire, care pot face
repetiții în acest spirit.

• Trebuie menționat că în țările occi-
dentale, echiparea mașinilor de interven -
ție ale pompierilor cu un tobogan mobil
de tip EUROACE R-F este obligatorie.

• În toate situațiile însă, se impun
repetiții de evacuare, efectuate cu per-
sonalul clădirii care să poată pilota și
eventualele persoane străine – aflate
accidental în clădire.

arh. Horia Mihai NICOLESCU, NFPA
vicepreședinte ASI, președinte Grup SIGURA

Tuturor celor care activează în domeniul securității la incendiu și sunt interesați de dezbaterea și aprofundarea unor aspecte profesionale
ale acestui domeniu, le oferim participarea la Sesiunile Școlii PROMETEU, organizate de Asociația pentru Securitate la Incendiu (ASI)

în colaborare cu firma SIGURA PROMETEU & CONSULT (pentru detalii, urmăriți www.siguraprometeu.ro).
Următoarea sesiune va avea ca temă:

„Asigurarea parametrului TIMP / durata RF în condițiile cerințelor actuale ale legislației - în cazul protecției la foc a lemnului”.
Vă așteptăm cu drag !

Detalii și informații suplimentare puteți obține la:
Telefon: 0741 116633

Persoană contact: ing. Valentin ARMEANU
E-mail: valentin.armeanu@sigura.ro

EUROACE R‐FEUROACE R
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Sistemul ALUPROF® MB-78EI
este produsul „portdrapel” al acestei
categorii de sisteme. Cu ajutorul său
se pot construi separatoare interioare
sau exterioare, cu uși simple sau
duble, cu o rezistență la foc încadra-
bilă în clase de la EI15 la EI90. Con-
strucția este foarte rezistentă și
permite executarea unor uși și pereți
de gabarit mare, este flexibilă din
punct de vedere al tipurilor de fero -
nerie, încuietori, amortizoare și alte
accesorii ce se montează pe ea. Permite,
de asemenea, utilizarea unei game
largi de grosimi ale materialelor de
umplere, de la 6 mm la 49 mm. În acest
sistem se poate integra atât sticlă
antiincendiu individuală, cât și an -
samble termoizolonte executate cu
ajutorul acestui tip de sticlă. Sistemul
permite și renunțarea la profilele
verticale dintre panourile de sticlă,
ceea ce conferă un efect vizual foarte
atractiv, așa-numitul efect al sticlei
fără șprosuri. 

Posibilitățile constructive ale pere -
ților antiincendiu din sistemul
ALUPROF® MB-78EI sunt din ce în
ce mai mari. Pe baza cercetărilor
întreprinse în domeniul reacției la foc,
ca și a documentelor pe care le deți-
nem, rezultă că pereții realizați cu
acest sistem pot avea și înălțimi
foarte mari: până la 4.800 mm pentru
construcții de clasă EI30 și până la
5.160 mm construcții de clasă EI60,
în timp ce pentru grosimea pereților
nu există limitări ale dimensiunilor.
După cercetările efectuate în colabo-
rare cu firma POLFLAM®, la Institutul
de Tehnică în Construcții din Varșovia,
au fost confirmate și posibilitățile de
utilizare a sticlei antifoc cu dimensiu-
nea până la 2.200 mm x 4.200 mm
pentru clasa EI30 și până la 2.420 mm
x 4.620 mm, cea de clasă EI60.
Datorită acestui fapt dispunem în pre-
zent de pereți cu o înălțime impună-
toare, la care se pot folosi geamuri
foarte mari.

Panourile mari de sticlă permit
limitarea numărului de elemente con-
structive din peretele despărțitor și
determină, așadar, o creștere impor-
tantă a valorii indicelui iluminării inte-
rioare. Acest lucru influențează și
efectul vizual: pereții înalți cu supra-
fețe vitrate mari creează o impresie
extraordinară. Datorită introducerii
unor gabarite de construcție și a sti-
clei antifoc atât de mari, posibilită -
țile tehnice actuale ale sistemului
ALUPROF® MB-78EI permit o de pli -
nă libertate de proiectare, în confor-
mitate cu tendințele din arhitectura
modernă, cu păstrarea, totodată, a
unor condiții de confort și siguranță
maxime pentru utilizatorii clădirilor. q

Pereții despărțitori antiincendiu ALUPROF
POSIBILITĂȚI NOI PENTRU GABARITE DE CONSTRUCȚIE ȘI CONSTRUCȚIILE VITRATE MARI

Standardele din construcții sunt din ce în ce mai riguroase, iar siguranța și protecția oamenilor
împotriva efectelor focului și a fumului constituie una dintre cerințele prioritare. Un alt fenomen vizibil în
arhitectura contemporană este curentul de utilizare a unor suprafețe vitrate cât mai mari, ce permit
iluminarea la maximum, cu lumină naturală, a încăperilor, fapt ce influențează confortul persoanelor care
lucrează în asemenea încăperi. Ambele tendințe motivează furnizorii de soluții pentru construirea pereți-
lor despărțitori antiincendiu și îi determină să fie preocupați permanent de dezvoltarea sistemelor pe care
le propun. 

Compania ALUPROF SA, membră a Grupei de Capital Kęty SA, este unul dintre distribuitorii europeni
marcanți de sisteme din aluminiu pentru execuția ferestrelor, a ușilor, pereților interiori, fațadelor cortină
dar și a rulourilor și ușilor industriale. În ampla ofertă a companiei se regăsesc și o serie de sisteme anti-
incendiu, care permit realizarea unor elemente diverse de construcție, responsabile pentru așa-numitele
zone antifoc și pentru asigurarea condițiilor propice de evacuare a personalului.

Sistemul MB‐78EI

Secțiuni în peretele MB‐78EI
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Habito® revoluționează amenajările interioare

CE ESTE Habito®?
Habito® este o placă cu performanțe ridicate (tip DFRI conform

cu EN520), placă ce conține tocătură de fibră de sticlă în miezul
de ipsos și fețe rezistente din hârtie specială, facilitând fixarea
elementelor de mobilier, a echipamentelor multimedia, aparatelor
electrocasnice, galeriilor de perdele, cuiere, rafturi sau a altor
sarcini direct pe suprafața plăcii, fără a le prinde de structura
metalică și fără a avea nevoie de dibluri, ancore expan dabile sau
alte piese de fixare. 

Care sunt caracteristicile plăcii Habito®?
Marcaj CE: tip DFRI conform cu EN 520
• D = cu densitate controlată
• F = oferă protecție la foc 
• R = pentru montaje cu rezistență mecanică ridicată
• I = cu rezistență la umiditatea atmosferică

CE ADUCE NOU?
Habito® susține o greutate de până la 15 kg pe punct de prindere
Un strat de placă la un perete de compartimentare realizat cu

Habito® poate prelua o sarcină de 15 kg pe un singur punct de
prindere, folosind holțșuruburi cu diametrul de 5 mm și lungimea
de 30 mm, fixate manual pe suprafața plăcii, cu o simplă șurubel-
niță cu cap cruce. Pentru strat dublu de plăci se recomandă
holțșuruburi cu tijă mai lungă, respectiv cu diametrul de 5 mm și
lungimea de 50 mm (ex. șuruburile HartFix, folosind șurubelnița
electrică cu turația reglabilă de max. 500 rot./min.).

Exemplu:  
Dacă un televizor cântărește împreună cu piesa de fixare 20 kg,

iar piesa este prevăzută cu 4 găuri pentru montaj, aceasta trebuie
fixată în 4 puncte, chiar dacă rezultă o capacitate de fixare mărită,
de 60 kg (4 holțșuruburi x 15 kg).

Rezistență ridicată la șocurile mecanice și izolare acustică
Datorită miezului dens și fețelor executate dintr-o hârtie spe-

cială, placa Habito® este extrem de rezistentă la zgârieturi, lovi-
turile repetate, datorate activităților cotidiene. Având o densitate
cu 40% mai mare față de placa din gips-carton obișnuită, Habito®

este încadrată în clasele I – II de rezistență la impactul cu corpuri
dure (cf. ETAG 003). Un perete de compartimentare realizat cu un
singur strat de placă Habito® (CW 50/75), atinge 46 dB, compa -
rativ cu un perete cu aceeași structură, dar care are în compo-
nență o placă din gips-carton obișnuită.

CUM SE MONTEAZĂ PLĂCILE Habito®?
Plăcile Habito® se montează ca orice alte plăci din gips-carton:

deși au un miez densificat, sunt ușor de debitat prin crestare și rupere.
Important: pentru montajul plăcilor Habito® pe structura meta -

lică utilizați întotdeauna șuruburile HartFix. Fixați șurubul până
când floarea acestuia ajunge la același nivel cu suprafața de
carton a plăcii. Se recomandă folosirea unei șurubelnițe electrice
cu turația maximă de 500 rot./min.

Informații suplimentare pe www.rigips.ro

Fie că vorbim de îmbunătățirea design-ului unui perete din dormitor, living sau hol, fie de schimbarea funcționa lității
unei camere întregi, oricine s-a lovit la un moment dat și de dificultatea prinderii sau fixării diferitelor obiecte decora-
tive sau corpuri de mobilier, fiindu-i, adesea, necesare scule electrice sau elemente speciale de prindere. 

Compania Saint-Gobain Rigips România lansează pe piața materialelor de construcții noile plăci Habito®, adresate în
special sectorului rezidențial. Placa Habito® este destinată execuției pereților interiori de compartimentare,
tencuielilor uscate (placărilor de pereți) și a plafoanelor false din clădirile rezidențiale, comerciale, clădiri din domeniul
educației, sănătății, ospitalității și nu numai. 

Noile plăci înglobează o tehnologie revoluționară, care permite fixarea/ancorarea diverselor obiecte decorative sau
corpuri de mobilier direct pe suprafața plăcilor, fără a fi nevoie de scule electrice sau alte elemente speciale de fixare.
În plus, noile plăci au un grad ridicat de rezistență la șocurile mecanice cauzate de activitățile zilnice.





FONOIZOLARE
URSA TSP plăci pentru băi
cu încălzire în pardoseală

Băile unui hotel din Brașov, recunoscute pentru eleganța lor
și pentru gradul de confort pe care îl oferă, sunt speciale
deoarece s-a optat pentru un sistem de încălzire încorporat în
pardoseală. Acesta are rolul de a asigura un climat optim și o
senzație plăcută la picioare, dar asigură și păstrarea uscată a
acestor pardoseli supuse frecvent umidității. 

Conform tehnicii agreate de punere în aplicare, montajul
plăcilor URSA TSP, având grosimea recomandată de producător,
s-a făcut direct pe placa de beton, iar separația dintre izolație și
șapa flotantă turnată ulterior s-a realizat cu o folie de polietilenă,
care protejează vata de sticlă de umiditatea din șapă, până la
uscarea acesteia din urmă. Foarte importantă a fost asigurarea
continuității foliei, pentru ca umiditatea să nu afecteze întregul
sistem de pardoseală executat ulterior. În continuare, a fost
realizată o armătură și a fost montat sistemul de încălzire în
pardoseală, apoi a fost turnată șapa specială, corespunzătoare
sistemului. După aceea, se poate interveni cu orice tip de finisaj
potrivit sistemului de pardoseală, în cazul de față cu plăci
ceramice care să faciliteze transferul termic. Au fost necesare
multe lucrări de detaliu, o atenție sporită fiind acordată zonelor
de margine (vata minerală și folia de polietilenă au fost aplicate
și vertical pe perete, pe o distanță de câțiva centimetri), respec-
tiv străpungerilor inerente pentru instalațiile sanitare.

Pardoselile de hotel, dar și locuințele individuale, au nevoie de izolare termică și mai ales fonică. În acest
fel se evită propagarea sunetelor nedorite către spațiile de dedesubt, în scopul asigurării unui confort superior.
Aceste cerințe sunt cu atât mai importante în băi, acolo unde sunetele pot depăși intensitatea obișnuită
(inclusiv cele de impact, inevitabile pe o suprafață rigidă), și mai ales când pardoselile au un sistem de încălzire
încorporată, ceea ce necesită exigențe suplimentare de fonoizolare și termoizolare. 

Spre exemplificare, vă oferim aici câteva detalii despre izolarea cu plăci din vată minerală URSA
GLASSWOOL® TSP, care au fost folosite deja la realizarea pardoselii unui hotel construit după toate regulile
modernismului.

URSA GLASSWOOL® este o marcă ce reunește produse din vată minerală destinate izolării termice și fonice a
acoperișurilor înclinate, a pereților de compartimentare, a pereților exteriori și planșeelor între etaje sau direct
pe sol. Toate produsele URSA GLASSWOOL® sunt incombustibile, fiind clasificate A1 conform normelor Euroclass
pentru articole necașerate.

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14 A, Sector 1, București
Tel: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664
E-mail: assistance.romania@ursa.com

URSA GLASSWOOL® TSP sunt plăci din vată minerală de sticlă, de mare densitate, având ca  aplicații generale izolarea
termică și fonică la nivelul pardoselilor. Sunt recomandate și folosite în special pentru izolarea termică și fonică (la zgomotul de
impact) a pardoselilor cu dală flotantă, inclusiv pentru sistemele de încălzire în pardoseală, și pot fi acoperite cu orice tip de
strat final: plăci ceramice, mochetă, parchet, PVC ș.a.m.d. Plăcile URSA GLASSWOOL® TSP sunt folosite cu succes la numeroase
proiecte de imobile multietajate, unde este necesară păstrarea unui nivel redus de zgomot între niveluri: clădiri rezidențiale,
clădiri pentru birouri, spații comerciale, unități hoteliere etc. Fiind vorba despre un produs din vată minerală de sticlă, acesta
are un comportament excelent la foc iar, datorită densității mari și compresibilității reduse sub sarcină, este folosit inclusiv
pentru pardoseli de trafic intens. Poate fi furnizat cu grosimi diferite, în funcție de necesitate: între 20 mm și 50 mm (respectiv
15 mm – 45 mm sub sarcină). URSA GLASSWOOL® TSP este un material absolut necesar în lucrările de înaltă calitate, unde
spațiile au nevoie de un confort ridicat și se dorește o perioadă mai îndelungată de viață a pardoselilor.
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Sisteme complete pentru construcții și izolări

Prin investiții continue în cercetare și dezvoltare, SOUDAL a putut sa aducă la perfecțiune montajul ferestrelor,
datorită sistemului SOUDAL Window System. În ultimii ani, montajul ferestrelor cu geamuri termopan a suferit
foarte multe modificări datorită noilor sisteme inovative de montaj. SOUDAL a reușit să țină pasul cu aceste noi
sisteme inovative, aducând de fiecare dată un plus de confort, economie și perfecțiune la montajul ferestrelor. 

De asemenea, SOUDAL își concentrează atenția și pe alte soluții pentru amenajări în construcții complete,
cum ar fi SOUDAL Hydro System, folie lichidă folosită la hidroizolarea băilor și a spațiilor interioare supuse umidității.
Sistemul SHS conține toate benzile necesare aplicării membranei la colț și pentru izolarea străpungerilor de țevi,
primer de adâncime cu uscare rapidă pentru consolidarea subtraturilor de beton, șape, gips carton și altele.

Membra na Soudagum LM formează
o peliculă perfect hidroizolantă,
foarte rezistentă și elastică, peste
care pot fi aplicate plăci ceramice
sau diverse pardoseli (parchet,
mochetă etc). 

Avem o preocupare permanentă
pentru dezvoltare de noi produse
calitative, destinate utilizatorului
final, oferind soluții optime și sigure
ce nu necesită eventuale reparații
ulterioare. 

„Atunci când calitatea are un nume”         

SOUDAL este lider european în segmentul producătorilor independenți de izolanți, spume poliure-
tanice și adezivi, destinați profesioniștilor și segmentului DYI.

Societatea are peste 2.550 de angajați în 130 de țări de pe 4 continente, precum și 11 unități de producție, în care
se realizează o cifră de afaceri de 650 de milioane de euro. Această afacere, deținută 100% de o familie belgiană,

a fost fondată de dl Vic Swerts și a
devenit un jucător internațional
expert în produse chimice speciale
pentru construcții. 

Investițiile continue în Cercetare
& Dezvoltare, inovațiile de-a lungul
anilor și adaptarea la cerințele
piețelor locale au stat la baza
performanțelor extraordinare pen-
tru care SOUDAL a primit Premiul
Business of the year 2011.

Montajul cu benzi antivapori     Izolare cu Soudatight SPMontajul RAL cu șnur și mastic de izolare      







Specialiști în sisteme de ventilație
SC Sament International SRL este o societate

specializată în implementarea completă a siste -
melor pentru evacuarea naturală a fumului și
căldurii excesive, asigurând, prin sistemele
sale, ventilare și iluminare naturală prin fațadă și
acoperiș.

Prezentă de 8 ani în România, Sament International
a devenit un jucător important pe piața de profil - o
piață cu destui concurenți -, oferind produse cu o cali-
tate superioară, la un preț competitiv, asigurând,
totodată, și serviciile complementare necesare:
proiectare, montaj profesional, suport tehnic, soluții
speciale pentru aplicații atipice.

În ultimii ani, Sament Group, compania din care
face parte Sament International, și-a stabilit mai multe
obiective, între care: realizarea unor produse mai efi-
ciente din punct de vedere al caracteristicilor tehnice
(izolare termică și acustică, impermeabilitate la apă,
transferul aerului etc.) dar și mai aspectuoase, printr-un
design deosebit.

În același timp, o preocupare a Sament Interna tional
- reprezentanța din România - a fost extinderea acti -
vității pe întreg teritoriul țării noastre.

Dovadă sunt proiectele implementate, cu succes,
în ultima perioadă:

• Delonghi Cluj - fabrică de producție - proiect cu cerințe 
sporite privind eficiența energetică

• Hit Park - Hemeiuş, jud. Bacău
• Ice Logistic Park, Ghimbav, jud. Braşov
• Holzindustrie Schweighofer - unitate de producție 

în localitatea Reci, jud. Covasna
• Complexul Mall Promenada, Bucureşti
• Schieffer - Lugoj, jud. Timiş
• Terapia, Cluj - depozit de produse farmaceutice
• Mediplus Exim - Iaşi
• Depozit Alcedo - Carei, jud. Satu-Mare
• Complexul agroalimentar Agrifood din muni cipiul

Zalău
• Pressafe - Timişoara
• Complexul comercial Cora - Constanţa
• Sală de sport în Sfântu Gheorghe q

SAMENT INTERNATIONAL SRL
Str. Jiului Nr. 2A, Et. 2, Cam. 204
Clădirea Tornado, București 
Sorin Fatol 
Telefon: +40 724 032 428
E-mail: sfatol@sament-group.com
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Membranele pentru acoperiș
BauderTOP DIFUTEX NSK și BauderTOP TS 40 NSK

BauderTOP DIFUTEX NSK și BauderTOP TS 40 NSK, de asemenea!

Grindină, ploi puternice cu cantități ridicate de până la 300 l/metru pătrat, furtuni de tip uragan, schimbări șoc
de temperaturi, acestea sunt condiții dintre cele mai grele, la care trebuie să reziste un acoperiș de-a lungul exis-
tenței sale.

Cu BauderTOP DIFUTEX NSK, noua generație de membrane sub învelitoare și BauderTOP TS 40 NSK, noua
generație de membrane pentru aplicarea pe astereală, sunteți apărați de cele mai grele situații pe care le impune
vremea. Datorită modenizării tehnologiilor și a liniilor sale de fabricație Bauder a reușit să transforme mem-
branele sale bituminoase în produse foarte sigure, rezistente și ușor de aplicat.

Extrem de sigure
De încredere, asigurând și un al doilea plan de scurgere a apei.
Este învelitoarea distrusă? Atunci membranele de pe astereală sau sub învelitoare vor prelua funcționalitatea ei
- și totul va deveni deosebit de sigur!

Extrem de robuste
Pe orice tip de vreme.
Grindină, ploi puternice, furtuni, schimbări de temperatură? BauderTOP TS 40 NSK și BauderTOP TS 40
rezistă în orice condiții!

Extrem de durabile
Siguranță pe întreaga durată de viață a acoperișului.
Membranele bituminoase de la Bauder sunt de peste 40 de ani în folosință, fără pierderea funcționalității.

BauderTOP DIFUTEX NSK - membrană pentru
acoperiș șarpantă, foarte robustă, cu îmbinări
auto adezive, permeabilă la difuzie pentru apli-
care pe astereală / sub învelitoare

BauderTOP TS 40 NSK - membrană pentru
acoperiș șarpantă, foarte robustă, îmbinări auto -
adezive pentru aplicare pe astereală
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Membranele pentru acoperișul tip
șarpantă cu bitum și îmbinări auto -
adezive la rece vă oferă numeroase
avantaje, astfel încât clienții dum-
neavoastră să poată dormi liniștiți în
următoarele decenii.

Testate la grindină
Testele de la Institutul SKZ din
Würzburg au demonstrat o siguranță
foarte ridicată la grindină, chiar în
cazul unei învelitori distruse.

Testate la ploaie
Sigure, chiar în cazul unei învelitori
defecte. Siguranța la ploaie a mem-
branelor BauderTOP DIFUTEX NSK
și BauderTOP TS 40 NSK a fost tes-
tată la institutul TU Berlin.

Prietenoase la montaj
BauderTOP DIFUTEX NSK, cu o greutate de numai 14,75 kg la o lățime de 1,25 m iar BauderTOP TS 40 NSK
cu o greutate de numai 28 kg la o lățime de 1 m, sunt ușor de mânuit, asigurând o aplicare simplă și rapidă.

Avantaje practice pentru vânzare și depozitare
Cu noile membrane BauderTOP DIFUTEX NSK și BauderTOP TS 40 NSK se pot rezolva diversele situații la
care este supus acoperișul tip șarpantă. Varietatea de aplicări elimină necesitatea de a apela la alte materiale și
la alegerea unei alte membrane pe șantier. q
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SALT COM – la dispoziția dumneavoastră!

AVANTAJELE HALELOR METALICE AUTOPORTANTE
EXECUTATE DE SALT COM

Sunt ieftine și ușor de executat. Sunt reciclabile și lesne
de ventilat și răcit pe timpul verii. Pot avea numeroase uti-
lizări practice, de la hale de producție în industrie, depozite de
cereale în agricultură, până la garaje și hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor.

Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt execu-
tate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei
din oțel cu diferite grosimi, protejată împotriva coro ziunii
(prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp electro-
static), și având următoarele caracteristici și avantaje față de
construcțiile realizate cu tehnologii clasice (cu structura de
rezistență din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn):

• nu există structură de rezistență pentru susținerea
acoperișului (stâlpi și ferme), prin urmare asigură ma -
ximum de spațiu util, raportat la suprafața construită;

• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înălțimea
acoperișului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;

• costuri și durate de execuție mici în raport cu construcți-
ile clasice;

• ușor adaptabile la cerințele clientului;
• soluții de realizare multiple, în funcție de cerințele clien-

tului: cu fundații și zidărie înaltă, fără zidărie, ampla sate pe
platforme din beton sau numai pe fundații perimetrale, neizo-
late sau izolate, cu căi de acces multiple.
HALE METALICE AUTOPORTANTE (SEMIROTUNDE)

PUSE ÎN OPERĂ DE SALT COM
• Hală 1.000 mp – Miracom, loc. Căzănești, jud. Ialomița;
• Hală 1.000 mp – A&S Internațional 2000 SRL, loc. Fetești,

jud. Ialomița;
• Două hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,

loc. Pietroiu, jud Călărași;
• 500 mp – V&G Oil 2002, loc. Focșani, jud. Vrancea.

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

• Reabilitare dig local de apărare – comunele Alexeni și
Căzănești, județul Ialomița;

• Amenajare trecere bac-gabară peste brațul Borcea –
comuna Bordușani, județul Ialomița;

• Reabilitare dig local de apărare – comuna Căzănești,
județul Ialomița;

• Extindere canalizare strada Libertății și strada Cuza Vodă
– oraș Amara, județul Ialomița;

• Construcție ciupercărie – Alpha Land, comuna Ciulnița,
județul Ialomița;

• Documentații fază PAD pentru 25 de stații și 3 depozite
deținute de Petrom în județele Ialomița, Brăila, Călărași și Tul-
cea;

• Reabilitare Cămin Cultural – comunele Spiru Haret și
Berteștii de Jos, județul Brăila;

• Reabilitare pod peste râul Călmățui și construcție podețe
– comuna Spiru Haret, județul Brăila;

• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp, ben-
eficiar Florimar, loc. Ograda;

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – București,
comuna Grivița, județul Ialomița;

• Refacere hală metalică cu acoperiș autoportant – cu
suprafața totală construită de 460 mp pentru Agrodamar, loc.
Ograda, jud. Ialomița;

• Execuție showroom cu suprafața de 800 mp pentru soci-
etatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomița;

• Case unifamiliale, case de vacanță, spații comerciale,
hale de producție în județele Ialomița și Brăila. q

SALT COM Slobozia este o firmă specializată în lucrări diverse de proiectare și construcții montaj: construcții
și modernizări sedii pentru instituții publice, spații de depozitare pentru agenți economici, lucrări de apărare
împotriva inundațiilor , sisteme de irigații, construcții de locuințe etc.

Societatea dispune de personal tehnic, economic și administrativ calificat și responsabili tehnici autorizați
care asigură respectarea condițiilor de calitate, în conformitate cu prescripțiile tehnice și sistemul referențial de
calitate. SALT COM deține sistem de management al calității: ISO 9001, ISO 14001 și ISO OHSAS 18001.

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.
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„Infinitul mic” – adevăr absolut!
ing. Alexandru DOBRE

Dacă titlul de mai sus nu este
explicat puțin, s-ar putea crede
că este vorba de un joc de
cuvinte.

Nici vorbă! „Infinitul mic” este
o “mărime matematică“ tratată,
explicată și rezolvată de mari
matematicieni, care caută situ-
ații și cazuri din lumea reală,
acolo unde se poate explica teo-
rema „infinitului mic”.

În anul 1956, primăvara, într-una
din zile, am observat că, în incinta
Facultății de Construcții Feroviare
(undeva pe b-dul Ion Mihalache,
fost 1 Mai, pe lângă Depozitul
Sanitar) intra lume multă, persoane
pe care nu le mai văzusem până
atunci. Cei care veneau pentru
prima dată erau îndrumați la
parterul clădirii, în amfiteatrul CA,
sală care avea o capacitate de
peste 300 de locuri.

La ora 8 fix a intrat în amfiteatru
profesorul de analiză matematică
Gabriel Sudan. S-a dus direct la
catedră, a luat creta în mână și a
început: azi vom vorbi despre
„infiniți mici”. 

În sala arhiplină nu se auzea
niciun murmur. Profesorul Sudan
continuă. Ca să vă dați seama ce
este acela un „infinit mic”, gândi -
ți-vă că numărul secundelor până la
sfârșitul vieții tinde necontenit către
zero. Eram la lecția model despre
„infiniții mici”, pe care profesorul
Gabriel Sudan o ținea în fiecare an.

O mare parte din auditoriu erau
profesori, asistenți, alte cadre
didactice din București și din țară.

Lecția model a ținut două ore,
exact cât durata unui curs obișnuit.
Alegerea exemplului de definire a
infinitului mic, legat de durata vieții,
a fost extraordinară. Introducerea
expresiei „tinde necontenit către
zero”, a avut darul să-l înfioare pe
fiecare participant ce se gândea la
durata vieții lui, o viață care ar
putea dura miliarde și miliarde de
secunde. Dar, după fiecare zi, după
fiecare oră, numărul de secunde pe
care îl mai are de trăit este mai mic
și tinde către zero.

Desigur că „infiniții mici” au fost
la început mari, nu se știe cât de
mari, probabil, infinit de mari dar
tinzând necontenit către zero.

Exemple de infiniți mari, care
devin infiniți mici, se pot referi și la
multe resurse naturale și de materii
prime, la resurse de hrană etc.; dar
sunt și infiniți care cresc necontenit,
poluarea globală, de exemplu.

Desigur că, plecând de la aceste
adevăruri, unele absolute, altele rela -
tive (resursele regenerabile), oamenii
de știință pot sugera, pot evalua,
pot influența unele tendințe ale
dezvoltării omenirii.

Coborând cu picioarele pe pământ
și analizând ce se petrece în soci-
etatea omenească și apoi coborând
și mai jos la societatea românească,
vom constata că și la noi există o
joacă de-a zero:

• zero guvern
• zero fonduri europene accesate
• zero autostrăzi
• infinită corupție
• infinită justiție ș.a.m.d.
Deci, revenind la celebrele „teze”

din noiembrie 2016, exprimate și
explicate în special în scopuri elec-
torale îți vei da ușor seama de ama-
torismul unora care fac experiențe
nu cu propria ogradă, nu cu propria
familie și se exprimă fără jenă că ei
au girul tuturor românilor să le
reprezinte interesele; din păcate,
se constată, totodată, o infinită to -
leranță din partea instituțiilor statu-
lui față de tupeul, ori interesele
acestora, care, aleși sau nealeși,
intră cu „bocancii” în probleme de
sănătate, educație și infrastructură
ale țării, lăsând găuri mari în buget.

Câteva exemple legate de spu -
sele de mai sus:

1. Dotarea Unităților de Drumuri,
care în urmă cu 15-16 ani dis-
puneau de o serie întreagă de uti-
laje pe care, însă, de dragul
economiei de piață, le-au privatizat
și nu le mai au. Un exemplu de
dotare abandonată este utilajul
nemțesc Unimog, care avea peste
34 de echipamente pentru diverse
operațiuni: măturat cu peria, com-
presor pentru aer comprimat, lamă
pentru curățat aluviunile, burghiu
mare pentru introducere stâlpișori,
dispozitiv de scos rădăcini, foarfecă
pentru curățat arbori, săpători de
șanțuri, echipament pentru împrăș-
tiat material antiderapant, lance
pentru matarea fisurilor din supra -
fețele acoperite cu bitum fierbinte,
echipament de tăiat rosturi de
dilatație, echipament pentru picamer,
echipament pentru deszăpezire etc.

2. De-a lungul anilor s-au reali -
zat sute, chiar mii de emisiuni radio
și TV referitoare la autostrăzi ori căi
ferate. Pot afirma acum că multe
dintre ele s-au făcut degeaba,
deoarece moderatorii unor aseme-
nea emisiuni au simțit rareori
nevoia să asculte părerea unor spe-
cialiști implicați în această activi-
tate. În cele mai multe cazuri,
participanții la asemenea „șezători”
nu au nici în clin nici în mânecă cu
subiectul respectiv, rostesc vorbe
grele, nu pe baza unor competențe
pe care le-ar avea, ci pe dreptul lor
(acoperit de imunități) de a spune
aproape orice. De cele mai multe
ori rostesc, însă, vorbe „goale”
referitor la un subiect despre care
nu au habar.

În multe locuri, se poate spune
că România este o țară murdară,
mai ales pe acolo pe unde este a
noastră, a tuturor, adică a statului,
pentru că în gospodăria fiecărui
român nu găsești nici în casă nici în
curte o asemenea stare de lucruri.

Sunt primării, precum cele din
Predeal ori Sibiu, unde piața gărilor
arată impecabil dar peroanele, băn-
cile, tunelele de sub linii sunt ade-
vărate gropi de gunoi dintre cele
mai insalubre. La fel este și vecină-
tatea căii ferate, de pildă, de la
Sibiu până la Brașov. 

În final aș dori să mă refer și la
manifestarea tradițională „Trofeul
Calității ARACO”.

ARACO nu are opțiuni politice,
cu toate că în cele 500-600 de
firme care sunt membre ARACO
sunt și specialiști care au propriile
convingeri politice. Este bine, însă,
să fim parteneri ai oricărui guvern
pentru realizarea programelor
României, dacă acestea sunt rea -
liste din toate punctele de vedere.

În noiembrie 2016 a avut loc cea
de-a 21-a ediție a „Trofeului Cali -
tății ARACO”, manifestare în care
s-au premiat lucrări deosebite din
domeniul construcțiilor.

La această ediție a „Trofeului
Calității ARACO” firmele membre au
prezentat peste 350 de lucrări din
diverse ramuri ale economiei
naționale:

• construcții civile (birouri, spații
de producție, școli, tribunale etc.);

• construcții de infrastructură
(căi ferate, poduri, drumuri, aducți-
uni de apă, lucrări pentru energie);



• lucrări pentru reabilitare de
monumente istorice, clădiri de cult
și exemplele pot continua.

Nu spunem că toate lucrările
executate în țară, mari, frumoase și
cu impact deosebit pentru econo -
mie și populație sunt realizate de
firme membre ARACO. În România
funcționează și alte societăți în
cadrul acestei ramuri de activitate,
însă criteriile noastre de jurizare
suntem convinși că fac diferența și
garantează că lucrările premiate
sunt demne de luat în seamă.

Iată câteva argumente:
• Trofeul Calității ARACO este

marcă înregistrată la OSIM;
• Pentru fiecare lucrare există o

recomandare din partea Inspec-
toratului de Stat în Construcții;

• Pentru fiecare lucrare există o
apreciere din partea ordonatorului
de credite (beneficiar);

• Intră în jurizare doar lucrări
pentru care există proces verbal de
recepție la terminarea lucrărilor;

• Juriul care examinează fiecare
lucrare este format din personalități
consacrate în acest domeniu.

Pentru a 21-a ediție, din juriu au
făcut parte prof. dr. ing. Radu
Văcăreanu – rectorul UTCB, dr. ing.
Mihai Rohan – președinte APMCR,
Laurențiu Plosceanu – președinte

ARACO și alte persoane din execu-
tivul ARACO.

În ultimul timp au apărut tot
felul de comentarii legate de între-
barea dacă mai are România con-
structori, ori sunt toți plecați afară.
Trec peste faptul că în anii `90 fir -
mele de construcții au fost decapi-
talizate printr-o Hotărâre de Guvern,
prin care averea întreprin derilor de
construcții s-a devalorizat artificial
sub pretextul că întreaga Românie
era un „morman de fier vechi”.

Cu această ocazie s-au creat
premisele ca marile firme de con-
strucții să fie cumpărate de străini
cu prețuri de nimic.

Dacă cineva vrea să facă o vizită
de numai două zile pe șantierul Căii
Ferate de mare viteză de la Mediaș,
poate să constate că toate utilajele
folosite la această lucrare sunt, de
fapt, aceleași cu care se lucra la
Calea Ferată înainte de 1989.  Apoi,
mai sunt doar câteva firme româ -
nești care pot obține credite de la
bănci, pentru că majoritatea nu au
cu ce le garanta. 

Soluția ieșirii din actualul impas
este ca în România să se lucreze și
cu ingineri români, cu specialiști
români, cu materiale și utilaje exis-
tente în România. În același timp,
este cazul să fie puși la respect cei

cu idei megalomanice care visează
mii și mii de kilometri de autostrăzi
și viteze nebunești, atât cât poate
duce mașina. Eu, care am vizitat
destule țări, n-am înțeles și nu cred
că voi înțelege de ce în America vite -
za maximă este în jur de 100 km/h,
în Canada tot de 100 km/h iar la noi
se vorbește numai de 130 km/h,
lucru periculos și păgubos. 

În final, trebuie să remarc, încă
o dată, că pentru orice acțiune de
îmbunătățire a stării de lucruri din
construcții, totul trebuie corelat cu
posibilitățile reale din punct de
vedere financiar, al capacității
tehnice românești și prin stabilirea
de priorități pe bază de criterii.
Adică unde, când și cum?

Singura problemă pe care nu o
putem rezolva noi este frâna pe
care ne-o pun așa-zisele directive
europene, care nu ne lasă să
lucrăm, la noi acasă, cu materiale
românești și cu prețuri românești și
ne recomandă “prețuri de referință”,
care sunt de 3-4 ori mai mari decât
cele cu care putem construi noi. 

Și aceasta, pentru că, de fapt,
legislația românească, copiată pe
ici pe colo de la francezi, englezi,
germani, nu sprijină, în primul rând,
interesul României. q
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EURO QUALITY TEST  
EXPERTIZE - CONSULTANȚĂ - TESTE LABORATOR CONSTRUCȚII

Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:

1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ con-
strucții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.

2. Consultanță tehnică în vederea Certificării con-
formității produselor și materialelor de construcții.

3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile: 

• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare); 
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă

sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și

Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fon-

ice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării

în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice

și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru con-
strucții și căi de comunicații.

5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asis-
tență, Execuție, Monitorizare topografică.

6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).

7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comuni-
cații - drumuri și căi ferate.

Eficiența prestației noastre este garantată de

faptul că firma are în componența ei un personal

competent / recunoscut / atestat / autorizat de:

• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;

• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe

domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;

• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de știut că EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

și certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațion-

ală, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR EN

ISO/CEI 17025:2005.

Prestigiul societății noastre este strâns legat

și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este

membră a asociațiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ

a Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fun-

dații;

• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;

• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori

Proiectanți de Structuri;

• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din

Construcții;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a

Inginerilor Geologi. q

Echipa EURO QUALITY TEST
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Lucian DOGARIU

S-a născut la 21 aprilie 1939 în
Arad.

După terminarea Liceului Moise
Nicoară din localitate a urmat, între
anii 1955-1959, Facultatea de Con-
strucții și Instalații Hidrotehnice din
Institutul de Construcții București.

De la terminarea facultății și
până în prezent, a funcționat ca
cercetător la Institutul de Studii și
Cercetări Hidrotehnice București
(1959-1964), inginer la Institutul
de Studii și Proiectări Hidroenerge -
tice București (1964-1975), inginer
la Comitetul de Stat pentru Con-
strucții, Arhitectură și Sistemati-
zare (1964-1969), șef departament
la Departamentul analize și pro-
grame din Centrul de Organizare și
Cibernetică în Construcții (1969-
1990), director general al Centrului
de Organizare și Cibernetică în
Construcții (1990-1993), director la
CDT - Consulting, București (1993-
2004).

Menționăm că, între anii 1975-
2000, a fost profesor asociat la
Institutul de Arhitectură Ion Mincu
București, Catedra științe tehnice,
predând cursul „Proiectare infor-
matică în arhitectură”.

Titlul științific de doctor inginer
l-a obținut cu o teză de excepție,
„Metode de calcul pentru structurile
de bare în stadiul neliniar”.

Dr. ing. Lucian Dogariu a des-
fășurat o impresionantă activitate
științifică și tehnică, aplicând
metode originale de calcul și de
proiectare, susținute prin sisteme
informatice proprii. 

Din această activitate remarca-
bilă în construcții, menționăm:

• plan de amenajare a Dunării -
analiza mișcărilor permanente
(curbe de remuu) și nepermanente
(viituri, ruperi de zăpoare) în situ-
ație naturală și amenajată (baraje,
îndiguiri);

• baraje de greutate, de anroca-
mente și în arc (Porțile de Fier,
Lotru, Paltinu, Vidraru etc.) - stări
de eforturi-deplasări în diverse situ-
ații de exploatare nor male și extra-
ordinare, din acțiuni statice și
dinamice - elemente de trasare și
de orga nizare a execuției; stabili-
tatea barajelor de anrocamente);

• proiecte la Târgoviște: maga-
zin universal - MTU (structură din
beton armat în cadre cu deschideri
de 9 m x 9 m și planșee casetate
din elemente prefabricate; sală de
sporturi Târgoviște (acoperiș de 45 m
x 45 m executat din structură me -
talică reticulară); blocuri de locuințe
(structuri din beton armat lamelare
(pentru lamele s-a aplicat armarea
în X);

• Metroul București (analiza
stărilor de eforturi-deplasări în
secvențele de execuție a galeriilor
și stațiilor de metrou executate în
tehnologia de pereți mulați - pentru
tronsoanele de mică adâncime -
sistem informatic SMMASH - și în
tehnologia tunel din bolțari prefa -
bricați - pentru tronsoanele de
mare adâncime - sisteme informa -
tice BOLTA, INEL);

• consolidări de imobile avariate
după seismul din anul 1977 (agen -
ția CFR, blocuri pe B-dul 1 Mai,
Calea Griviței, Calea Dorobanți din
București);

• școli în Libia (structuri în cadre
cu panouri de zidărie înrămate,
analize și armări speciale pentru
elementele verticale înrămate
parțial). Au fost aplicate normele
italiene pentru acțiuni seismice;

• Policlinica românească din
Ulcine-Muntenegru: (structură în
cadre cu panouri de zidărie înră-
mată). Au fost elaborate sistemele
de programare DIANA, ADINA;

• expertiza Hotelului Interconti-
nental din București (soluția de

consolidare s-a bazat pe interac -
țiunea Tomii și a constat din cămă -
șuirea metalică a stâlpilor periferici
pe primele nivele);

• proiect Banca Agricolă - filiala
Constanța (structură în cadre,
infrastructură pe două nivele din
care unul parțial; sistemul de fun-
dare pe rețea de grinzi și piloți de
φ108). Sistemul de programe
INFRA pentru proiectarea infra-
structurilor cu sistem de fundare pe
rețele de grinzi pe piloți sau pe
perne de teren consolidat;

• expertiză și proiect de consoli-
dare Bursa Nouă - Bursa Veche din
Constanța;

• expertiză și proiect consolidare
Liceul Anghel Saligny din Cerna -
vodă (consolidarea terenului de
fundare executată cu piloți din
ciment-var);

• proiect consolidare faleză
Poarta III - blocuri K-K din Con-
stanța (realizarea unor campioni la
rădăcina suprafețelor de alunecare
și un sistem de drenaj pentru eva -
cuarea apelor);

• Bucharest Financial Plaza
(s-au efectuat analize comparative
între normele românești și cele
franceze);

• modernizarea sediului Băncii
Române de Dezvoltare din Brăila
(realizarea unui cadru median din
beton armat cu armătură rigidă
BAR, care, împreună cu consoli-
darea pereților de zidărie cu mate-
riale compozite, au transformat
structura într-una tubulară de tip
forfecat);

• Opera Center I și II din
București (incinte din pereți mulați,
sistem de fundare pe barete, sis-
tem de drenaj);

• Place Tour de la Victoire din
București (incintă din pereți mulați,
sistem de fundare pe barete, sis-
tem de drenaj, trasare grindă de
ghidaj);
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• Piața Mică nr. 15 și nr. 16 din
Sibiu - monumente istorice (conso -
lidare cu zidărie armată, sistem de
piloți forați pentru consolidarea
terenului de fundare);

• extindere Complex gară din
Constanța (proiect incintă săpă-
tură, analize ale capacității de
rezistență și deformabilitate a
structurii la acțiuni seismice puter-
nice);

• Hotel Continental din Con-
stanța (calcule de stabilitate a
zidurilor de sprijin, folosind progra-
mul SMMASH 2003);

• Centrul comercial Orhideelor
din București (proiect fundații -
soluție de îmbunătățire a terenului
de fundare și de stabilire a număru-
lui și tipului de fundații);

• Hotelul Mihail Eminescu din
București (proiect fundații - incintă
de pereți mulați care să asigure
realizarea lucrărilor de săpătură și
de execuție a structurii de rezis-
tență în deplină siguranță);

• restaurare - consolidare
Coloana fără Sfârșit, Târgu Jiu.

Dr. ing. Lucian Dogariu are, de
asemenea, și o bogată activitate în
domeniul proiectării informatice
fiind și menționat în Istoria infor-
maticii din România (1959) printre
primii informaticieni din țară.

Principalele sisteme informatice
elaborate (ca autor sau autor prin-
cipal), sunt următoarele:

• ASTRU: Proiectarea și analiza
structurilor de construcții din BA,
BAR, metalice, în zone seismice,
având următoarele componente
principale: LOAD - evaluarea acțiu-
nilor; GMA - proiectare globală;
MODANA, DIANA. ADINA - analize
statice și dinamice, inclusiv analize

dinamice directe pentru comportări
elastice, elasto-plastice și elasto-
plastice histerezic-degradabile; GG
- analiza capa cității de rezistență,
deformabilitate, ductilitate a
seturilor de elemente sau compo -
nente structurale; SELECT - selec -
tarea automată a sistemelor de
armare longitudinal - transversală a
elementelor din seturile proiectate;
DRAWM - elaborarea pieselor dese-
nate în fazele PT și DDE, inclusiv
desene de armare și extrase de
armătură;

• SMMASH: proiectarea galeriilor
și stațiilor de metrou realizate prin
tehnologia de pereți mulați;

• DELTA, DCRIS: elaborarea docu -
mentației economice, de licitație și
de urmărire a producției (situații de
lucrări);

• PRAAG: proiectarea rețelelor
de alimentare cu apă, gaze, energie
termică;

• SEXT: proiectarea de stații
electrice exterioare metalice sau
din beton armat;

• FLUX: studii de trafic și circu-
lație urbană;

• SIANO: proiectarea soluțiilor
de sistematizare a zonelor urbane
(premiat de Uniunea Arhitecților din
România);

• AMC: analize multicriteriale
pentru fundamentarea deciziilor în
construcții;

• VIDEO, AUDIO: analiza vizibi li -
tății și acusticii sălilor de spectacol;

• SMMASH 2003: proiectarea
galeriilor și stațiilor de metrou exe-
cutate prin tehnologia de pereți
mulați.

Dr. ing. Lucian Dogariu are și
însemnate lucrări publicate în
domeniile: conceptul de set în

proiectarea de construcții; câmpul
de comportare elasto-plastică a
secțiunilor de BA, BAR și metalice,
concretizate în modulele GG ale sis-
temului ASTRU; comportarea la
acțiuni seismice a structurilor din
România și alte țări; modelarea
mișcărilor nepermanente, gradual
variate în albii deschise etc.

A publicat peste 40 de articole și
a prezentat lucrări la Conferința
Europeană pentru Ingineria Seis-
mică și la Congresul pentru Ingine-
ria Seismică. De asemenea, a editat
primul curs de programare în
domeniul construcțiilor, prezentat la
cursurile CSCAS (1965-1970).

Pentru întreaga sa activitate ști-
ințifică și tehnică a fost ales, în anul
2004, membru al Academiei de Şti-
ințe Tehnice din România.

Dr. ing. Lucian Dogariu este o
excepție în știința și tehnica con-
strucțiilor din România, prin con-
tribuțiile de pionerat și de înaltă
valoare teoretică, cercetător infor-
matician și proiectant de mare
clasă.

Cunoștințele matematice și intu-
iția sa i-au permis să rezolve pro -
bleme diverse și complexe - unele
având caracter de unicat.

Onestitatea, corectitudinea în
relațiile interumane, inteligența,
buna cuviință, întregesc calitățile
de excepție ale dr. ing. Lucian
Dogariu, personalitate de seamă,
intrat - prin realizările sale - în isto-
ria științei și tehnicii românești în
construcții.

La aceste însușiri alese, o mai
notăm și pe aceea de talentat pia -
nist, cu prezențe în emisiunile de la
radio.

(Din vol. Personalități românești în construcții
– autor Hristache Popescu)

Bucharest Financial Plaza Opera Center, Bucharest
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Istoria cutremurelor vrâncene  de la 1600 până astăzi
dr. Mircea RADULIAN - director științific, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului

În ultima perioadă se vorbește tot mai mult despre iminența unui cutremur major în România.
Că vom avea parte sau nu de un asemenea cutremur (mai bine, nu!) subiectul „cutremure” rămâne unul de

interes pentru beneficiarii revistei noastre. Așa că vă vom oferi în continuare informații despre acest subiect, mai
ales că tema celei de-a XXVII-a Conferințe Naționale a Asociației Inginerilor Proiectanți de Structuri, din 18-19
mai, anul acesta, va fi „Proiectarea structurilor pentru construcții, la 40 de ani de la Cutremurul din 1977”.

Iată astăzi o succintă analiză a istoriei cutremurelor vrâncene, semnată de un reputat specialist în domeniu.
Analiza reprezintă un comentariu și o completare pe marginea prezentării făcute de domnul Nicolae Noica, fost
ministru al Lucrărilor Publice, acum doi ani pe canale mass-media, cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la cutremurul
din 4 martie 1977.

Fig. 1

Dacă analizăm modul de eliberare a
energiei seismice în zona Vrancea, în
domeniul de adâncime subcrustal (60 km
– 170 km) pe un interval de câteva
secole (de la 1600 până în prezent),
constatăm o alternanță a unor intervale
de 30-40 de ani mai active (care includ
2-3 cutremure  cu magnitudini peste 7),
cu intervale mai puțin active de 70-90
de ani. Această alternanță a fost sem-
nalată de seismologi înainte de anii 80
(PURCARU, 1974; ENESCU et al., 1974;
PURCARU, 1979). Totodată, s-a obser-
vat că seismele majore vrâncene par să
se succeadă alternativ în segmente de
adâncime diferite. 

Studiile detaliate ale regimului seis-
mic vrâncean (ROGOZEA et al., 2009)
au scos în evidență tendința cutremu -
relor majore de a fi declanșate în cel
puțin două segmente separate, unul
localizat în partea superioară a blocului
litosferic subdus (în jur de 90 km
adâncime), iar celălalt situat în partea
inferioară a acestui corp litosferic (în jur
de 130 km adâncime). Această alter-
nanță este vi zibilă și în schema din
Figura 1, realizată pe baza catalogului
de cutremure al Institutului Național
de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica
Pământului (ONCESCU et al., 1999). 

Evident, analiza ciclurilor seismice
vrâncene pe un interval mult prea
restrâns (patru secole) nu este sufi-
cientă pentru a putea trage concluzii
pertinente privind tendințele de grupare
și regularitățile în modul de declanșare

a cutremurelor. Din acest motiv, este
riscant să prognozăm producerea
viitorului curemur major prin extrapo-
larea schemei semnalate în figura 1,
respectiv la cel puțin 70 de ani după
evenimentul din 1977. 

Pe de altă parte, analiza mecanis-
melor focale și a câmpului de tensiune
asociat sugerează posibilitatea declan -
șării în lanț a 2-3 cutremure majore în
segmente diferite ale zonei seismogene,
ca urmare a transferului de tensiune de
la un segment la altul (GANAS et al.,
2010). Dacă aceste mecanisme de
declanșare se dovedesc a fi realiste,
atunci am putea avea la îndemână o
modelare fundamentată pe principii fizi -
ce care să explice o schemă alternantă
de eliberare a energiei în intervale mai
scurte (30-40 ani) cu 2-3 șocuri și mag-
nitudine maximă de 7,5 sau mai mare,
urmate de intervale mai lungi (70-90 ani)
cu șocuri de magnitudine mai mică (cel
mult 7,1). 

Ca o concluzie a acestei note scurte,
ideea încetățenită potrivit căreia cutre -
murele majore vrâncene sunt de aștep-
tat să apară în medie la intervale de
37-40 ani nu este în concordanță cu
datele de observație. Facem, totuși,
precizarea că schema de alternanță:
interval scurt/magnitudine mare –
interval lung/magnitudine mică este
semnalată la o scară de timp mult prea
mică (patru secole) pentru a ne asigura
statistic că această schemă se va repeta
identic și în viitor. 
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Panourile LUXBOND,
o investiție greenfield, sută la sută românească

Panourile LUXBOND, de di ver se
dimensiuni și culori, permit satis-
facerea cerințelor arhitecturale,
cu respectarea standardelor de
calitate a producției. De altfel, cali-
tatea excelentă a impus imediat
produsele ENOL GRUP SA -
SUCURSALA VASLUI.

O PREMIERĂ PENTRU ROMÂNIA

Finalizată în noiembrie 2006,
fabrica din Vaslui a produs primul
panou marca LUXBOND pe 26
noiembrie 2006, marcând o premi -
eră pentru România. 

Tehnologia de fabricație este
modernă, automatizată, fluxurile
fiind controlate cu ajutorul compu -
terelor.

Panourile LUXBOND se compun
dintr-un miez de polietilenă cuprins
între două folii de aluminiu, dintre
care una acoperită cu vopsea dura-
bilă (PVDF/PE). Produsul rezultat
asigură o excelentă izolare termică
și fonică – atât de necesare spațiilor
de locuit. 

Celelalte caracteristici impor-
tante ale panourilor sunt: rezistență
la variații de temperatură, vânt,
radiații ultraviolete, poluare,
coroziune, foc, încovoiere și flam-
baj. Greutatea redusă și fle -
xibilitatea panourilor LUXBOND
asigură o prelucrare și montare
ușoare cu scule convenționale.
Panourile compozite pot fi folosite
atât pentru placarea exterioară a
clădirilor – pereți, fațade, acope -
rișuri, coloane – cât și pentru inte-
rior. De asemenea, pot fi utilizate
pentru panouri publicitare (plat-
forme de afișare, firme, fațadele
magazinelor).

Asigură o întreținere ușoară
a fațadelor

Suprafața pe care se montează
panourile LUXBOND necesită doar
o finisare brută, ceea ce reprezintă
o economie importantă de materi-
ale în bugetul total al lucrării. La
acest avantaj se adăugă întreți -
nerea ușoară, pentru o curățare
foarte bună fiind necesare doar
substanțe neutre și apă.

Dacă la noi s-ar respecta nor -
mele europene de întreținere a
fațadelor clădirilor, potrivit cărora la
5 ani acestea trebuie renovate
(în Austria, la numai 3 ani), atunci
investiția în produsul nostru,
LUXBOND, devine deosebit de
rentabilă.

Plăcile compozit LUXBOND se
încadrează în cate goria produselor
„Elemente de închidere, comparti-
mentare, pereți nestructurali, tâm-
plărie și vitraje” (pereți neportanți
din diferite materiale, pereți multi-
strat, pereți interiori în diferite
alcătuiri, tavane false, vitraje ter-
moizolante, pereți de sticlă, tâm-
plărie din aluminiu, PVC, pereți
cortină etc.) și „Finisaje, protecții
anticorozive și speciale, tencuieli,
placaje și pardoseli”.

ENOL GRUP SA – SUCURSALA
VASLUI poate asigura și prelu-
crările necesare pentru exe-
cuția casetelor, având în dotare
o mașină de debitat / frezat în
coordonatele XY și o mașină de
roluit. q

Placarea clădirilor cu panouri din aluminiu de diverse culori este una dintre cele mai noi metode folosite de arhitecți,
prin care se asigură imobilelor un aspect ultramodern, o bună protecție de mediu și o permanentă impresie de nou.

Singura firmă din România care produce astfel de panouri este ENOL GRUP SA – SUCURSALA VASLUI,
iar produsul poartă numele de LUXBOND. Este o investiție greenfield, realizată de ENOL GRUP SA în zona
industrială a municipiului Vaslui.

ENOL VASLUI
Călugăreni Nr. 140, 730149 - Vaslui, jud. Vaslui, România

Tel: +40-235-318857 | Fax: +40-235-318847 | E-mail: office@enolvaslui.ro | www.enolvaslui.ro
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Eficiența economică
a soluției de izolare a bazei cu penduli cu frecare,

la o clădire P+9 situată într-o zonă seismică
Proiectare arhitectură - arh. Vlad SIMIONESCU, dr. arh. Raluca BUZDUGAN

Proiectare structură - ing. Mihai FLOREA, ing. Dan IANCU, ing. Eliza CIUCIUCU,
ing. Cleopatra DOIBANI, ing. Mihai NICOLAU, drd. ing. Ștefan MARIN, ing. Diana LOBODAN

Soluția de proiectare seismică ce
presupune izolarea bazei are ca
principiu un concept simplu: dacă
terenul de sub structură se poate
mișca fără să antreneze și clădirea,
atunci clădirea nu va fi afectată de
cutremur. În practică, este imposi-
bilă decuplarea integrală a struc-
turii de fundație, însă efectele
seismice asupra clădirii se pot
diminua drastic.

Abordarea proiectării tradi ți o   -
nale presupune disiparea ener giei

seismice prin concentrarea efor-
turilor și deformațiilor structurii în
zone special alese și detaliate, pre-
cum și ierarhi zarea capacității ele-
mentelor din jurul lor. În cazul unui
seism puternic, aceste zone critice
se vor degrada local, pentru a permite
disiparea energiei seismice.

Proiectarea bazată pe izolarea
bazei presupune decuplarea fun-
dației de suprastructură prin inter-
mediul unor elemente de legătură -
izolatorii seismici - care permit

transmiterea eforturilor verticale
ale clădirii și în același timp, permit
o decuplare relativă a mișcării
terenului de mișcarea clădirii.

Echipa noastră de proiectare, în
colaborare cu Vlad Simi onescu și
Asociații Arhitecți, a implementat
în 2013 o soluție de izolare la bază
a unei clădiri reziden țiale în Cor-
beanca, Ilfov, aceasta fiind prima
clădire rezidențială izolată la bază
din România. Izolarea la bază a fost
executată cu izolatori de tip pendul
cu frecare produși de ALGA (Italia).

TEMA DE ARHITECTURĂ
Ipoteze generale

Conform temei de arhitectură,
blocul cu funcțiune de locuințe, s i -
tuat în București, are 10 etaje
(P+9) cu înălțimea nivelului de 3 m
(finit - finit). Înălțimea totală a
clădirii este de 31,50 m. Din rațiuni
economice clientul nu dorește
subsol (nici tehnic). 

Suprafața desfășurată a clă dirii
este de circa 4.800 mp (fig. 1).

Cota terenului amenajat este
-0,40 m față de cota finită a par-
doselii.

Studiul geotehnic recomandă o
adâncime minimă de fundare de
1,20 m față de cota terenului ame-
najat.

Acțiunea seismică, P100-1/2013
Zonarea seismică
Valoarea de vârf a accelera ției

de proiectare ag = 0,30 g (IMR 225
de ani) pentru București.

Articolul prezintă o comparație între costul proiectării structurii de rezistență a unui imobil rezi-
dențial înalt (P+9, clasa de importanță-expunere II) situat în zona seismică București, folosind izo-
latori seismici de tip pendul cu frecare (FPS - Friction Pendulum System) și costul unei proiectări
tradiționale. În articol nu se va pune, deci, un accent deosebit pe aspectele legate de alegerea sis-
temului de izolare și calitățile acestuia, ci pe diferența de cost între cele două soluții constructive,
bazată pe măsurătorile efectuate.

Clădirea izolată are o structură rigidă, cu formă regulată atât în plan cât și în elevație. Sistemul
de izolare aplicat este format din 16 FPS, cu următoarele caracteristici: raza = 5,04 m, coeficient de
frecare 4%, deplasări maxime capabile ±570 mm.

Fig. 1
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Perioada de control (colț) con-
siderată este Tc = 1,60 sec, pentru
același amplasament.

Spectrul de răspuns elastic al
componentelor orizontale, pentru
IMR = 225 de ani, este reprezentat
astfel:

Pentru structura cu bază fixă,
spectrul de proiectare este prezen-
tat în cele ce urmează.

Clasa de importanță - expunere
(Nivelul de asigurare al construc țiilor
diferențiat în funcție de consecin -
țele asupra siguranței publice)

Astfel, pentru construcția stu -
diată, cu înălțimea de 31,50 m,
clasa de importanță-expunere este
II, având factorul de amplificare al
efectelor seismice γi,e = 1,20.

Avantajele
celor două sisteme structurale
Soluția clasică, având structura

legată rigid de fundație, prezintă
următoarele avantaje:

• fiind o soluție tradițională,
viteza de execuție este dictată strict
de priceperea echipelor de con-
strucție;

• structura, ca investiție inițială,
este mai ieftină;

• toate elementele/componen-
tele structurii pot fi produse pe plan
local și aprovizionate într-o peri -
oadă de timp relativ scurtă.

Soluția izolată la bază prezintă
următoarele avantaje:

• poate fi un argument de mar-
keting, clădirea ”pe bile” fiind o sin-
tagmă urbană sinonimă în București
cu siguranța seismică. Acest aspect
a fost testat la nivelul unei rețele de
socializare sub forma unui ches-
tionar efectuat de echipa DI&A
(fig. 2);

• izolatorii oferă un grad de si -
guranță mai bun, pe baza faptului
că sunt executați în mediu controlat;

• finisajele, instalațiile, echipa-
mentele, precum și utilizatorii
(locatarii) clădirii, resimt efectele
seismice diminuate;

• detalierea elementelor din beton
armat este mai simplă, detaliile
complicate pentru elementele cu rol
antiseismic fiind mult simplificate -
această abordare poate spori sem-
nificativ viteza de execuție;

• pereții de închidere pot fi exe-
cutați integral din beton armat, mic -
 șorând manopera cu alte materiale
(zidărie);

• reparațiile datorate efectelor
seismice sunt mult mai scăzute;

aici se pot include reparațiile apara-
turii / dotărilor / mobilierului, ele-
mente care la un seism puternic pot
suferi daune prin ciocnire, cădere
etc, într-o structură proiectată cla-
sic cu bază fixată rigid la teren.

Dezavantajele
celor două sisteme structurale
Soluția clasică, având structura

legată rigid de fundații, prezintă
următoarele inconveniente la eve -
nimente seismice:

• finisajele pot suferi degradări
chiar și în cazul seismelor din inter-
valul de serviciu;

Fig. 2 Fig. 3
continuare în pagina 90È
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• căderea obiectelor neancorate
de pereți (mobilă sau echipamente)
poate aduce fie răniri minore, fie
pagube materiale importante (în
funcție de valoarea acestora);

• accelerațiile resimțite de oameni
în timpul seismului pot fi ridicate,
inducând teamă și un sentiment de
nesiguranță. Accelerația maximă
înregistrată de modelul de calcul
din spectrul de proiectare este de
3,195 m/s2, față de 1,510 m/s2 în
modelul izolat la bază;

• după un eveniment seismic
major structura poate prezenta
deformații remanente;

• rezistența sistemului structural
depinde, în mai mare măsură, de
efectele erorilor de execuție, cunos-
cute fiind greutățile întâmpinate în
asigurarea calității în șantier;

• detalierea elementelor din beton
armat cu rol activ în disiparea ener -
giei seismice (articulații plastice)
este complexă, fiind posibile difi-
cultăți de punere în operă din cauza
aglomerărilor de bare și distanțelor
mici între acestea.

Soluția izolată la bază prezintă
următoarele inconveniente:

• costul inițial pentru structură
este mai ridicat (costul izolatorilor
și realizarea unui alt nivel de fun-
dație);

• interfața izolată trebuie să
acomodeze deplasări mari în timpul
cutremurului și acestea trebuie
acomodate la rândul lor, atât de
instalații cât și de elementele ce
traversează interfața;

• dacă nu se contractează în
timp util producerea și livrarea izo-
latorilor, perioada până la recep -
ționarea clădirii poate fi prelungită,
din cauza necesității de a avea la
baza documentelor de recepție și
rezultatele încercării izolatorilor.
Principalul motiv constă în numărul
limitat al centrelor de testare din
lume și implicit, durata ridicată de
așteptare. Cu o organizare judici -
oasă a execuției acest inconvenient
poate fi depășit;

• se impun măsuri de prevenire
a accidentării persoanelor aflate în
raza de mișcare a clădirii;

• după un eveniment seismic,
clădirea poate avea o deplasare
remanentă (care poate fi remediată
însă);

• soluția de izolare a bazei pre-
supune, ca orice alt echipament
industrializat, o întreținere, respec-
tiv vizite de verificare o dată la 10
ani și după fiecare eveniment
major.

SOLUȚII SUPRASTRUCTURĂ
ȘI INFRASTRUCTURĂ,
PLANURI DE COFRAJ

ȘI SECȚIUNI CARACTERISTICE
Cofraj de nivel curent
Structură cu bază fixă

Structura gândită este prevă -
zută cu pereți din beton armat ca
panouri de forfecare, decuplați prin

distanțarea lor suficientă. S-au ales
forme simple de pereți (lame, cu
excepția puțului de lift) de dimensi-
uni generoase, pentru îndeplinirea
cerințelor de deplasare laterală (0,5%
pentru SLS).

Structură cu bază izolată
Structura gândită are toate

închiderile realizate din beton armat,
profitând de comportarea în stadiul
cvasi-elastic a acesteia. Pentru efi-
cientizarea soluției s-a ales sub-
țierea pereților de pe contur la 150 mm
(cu excepția pereților transversali).

Fig. 4
continuare în pagina 92È



ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI  DE STRUCTURI (AICPS)
are plăcerea de a vă anunța organizarea:

CELEI DE A XXVII-A CONFERINȚE NAȚIONALE AICPS
cu participarea ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA (ASTR) 

în  zilele:

Joi, 18 mai 2017: 8.00 - 18.00; cina festivă: 20:00
Vineri, 19 mai 2017: 9.00 - 18.00

Tema Conferinței:
„PROIECTAREA STRUCTURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

LA 40 DE ANI DE LA CUTREMURUL DIN 1977”

Conferința se va organiza la BRAȘOV:
Hotel - Events Center “BELVEDERE” 
Adresa: Str. Stejerișului nr. 11, Km 2 Drumul Poienii
(la 600 m de centrul istoric)
Office: +4-0268.415.575
Mobil: +4-0735.404.169
Fax: +4-0268.415.370
Email: office@hotelbelvederebv.ro

h.belvedere@yahoo.com
Web: www.hotelbelvederebv.ro

www.restaurantbelvederebv.ro 

Pentru finalizarea programului conferinței așteptăm
în continuare:

Până la 15 martie 2017:

• Înscrierile la concurs PREMII AICPS: Titlurile și autorii
lucrărilor, precum și documentația pentru comisia de premiere
• Înscrierile la concurs Medalia și Diploma dr. ing. Petru
Vernescu: Titlurile și autorii lucrărilor, trimiterea CV-urilor
• Titlurile celor care vor primi PREMIILE SIKA - AICPS

Până la data de 30 martie 2017:
• Se vor transmite articolele integrale pentru publicarea în
revista AICPS, inclusiv articolele pentru PREMIILE AICPS
• Comitetul Tehnic al Conferinței va analiza în
perioada 30 martie - 10 aprilie 2017 lucrările
înscrise la Conferința Națională AICPS 

Până la data de 1 mai 2017:
• Înscrierile la cina festivă
• REZERVĂRILE FERME DE CAZARE LA HOTELUL
BELVEDERE, CU DISCOUNTURILE OBȚINUTE DE AICPS
PENTRU MEMBRII SĂI ȘI PENTRU PARTICIPANȚII LA CON-
FERINȚA NAȚIONALĂ (DIRECT LA RECEPȚIA HOTELULUI)
• Pentru alte opțiuni de cazare vă informăm că în apro -
pierea Hotelului Belvedere există 3 pensiuni

Până la 15 mai 2017:
• Transmiterea comunicărilor în format POWER POINT
pentru prezentare în Conferință

PENTRU PARTICIPANȚII CA PARTENERI 
AI CELEI DE A XXVII-a CONFERINȚE NAȚIONALE

AICPS

ÎNSCRIERILE se pot face până la 30 martie 2017

Cu ocazia desfășurării celei de a XXVII-a Conferințe
Naționale a AICPS, în ambele zile, joi, 18 mai 2017 și
vineri, 19 mai 2017, AICPS va organiza o mini-expoziție
de proiecte, lucrări de construcții deosebite executate,
bannere, roll-up reclame, materiale de construcții, software
pentru construcții, edituri de cărți și reviste tehnice.

Societățile de proiectare, societățile de construcții,
furnizorii de materiale, furnizorii de programe IT, software
pentru construcții, edituri de cărți și reviste, se pot înscrie,
în baza unui contract de promovare sau sponsorizare
către AICPS.

AICPS vă poate pune la dispoziție
următoarele SERVICII:
• Prezentare 30 min. în sesiune plenară
• Prezentare 15 min. în sesiune plenară
• Prezentare 30 min. în sesiune paralelă
• Prezentare 15 min. în sesiune paralelă
• Spațiu de reclamă pe site-ul AICPS (1 banner pe site

timp de un an)
• Invitații la cina festivă (3 în pachetele Platinum, 2 în

pachetul Gold, 1 Silver)
• Promovarea siglei companiei ca partener al eveni-

mentului (pe invitații, comunicate de presă, pagină site)
• Includerea unei scurte prezentări a companiei în invi-

tațiile transmise
• Promovarea de clip-uri publicitare (max. 20-30 sec.)

pe ecranele amplasate în locația evenimentului – 80 de
rulări pentru Platinum, 40 rulări pentru Gold. Producția
clip-urilor nu intră în responsabilitatea AICPS.

• Stand expozițional
• Roll-up în locația evenimentului

Detalii privind costurile pe diferite pachete pentru
participarea CA PARTENER la Conferința Națională
AICPS se pot solicita la secretariatul general al AICPS

Tel./Fax:+40 (021) 412.02.04 Mobil: 0788.35.96.96 
E-mail: office@aicps.ro | www.aicps.ro
(membrii AICPS și partenerii tradiționali beneficiază de
reduceri)

Vă mulțumim și așteptăm în continuare înscrierile
dumneavoastră!

Cu considerație,

Președinte AICPS
ing. Dragoș Marcu

Director Executiv AICPS
ing. Lucian Melinceanu
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Gabaritul interior al încăperilor a
fost păstrat, pentru a compara ace-
leași suprafețe utile rezultate.

Placa a fost păstrată de aceeași
grosime, fiind dimensionată la
încărcări gravitaționale.

Secțiune caracteristică
la nivelul fundației

Structură cu bază fixă
Grosimea radierului a fost dic-

tată de rațiuni economice, fiind stu-
diate 3 variante diferite de execuție

a cotei ±0.00, ținând cont de nece-
sitatea unei plăci suport pentru
cota -0.15 și de adâncimea minimă
de fundare de 1.20 m, astfel:

1. radier de 900 mm grosime,
placa de pardoseală pentru cota
±0,00, umplutură compactată de
450 mm între cele două plăci din
beton, egalizare de 50 mm sub
radier.

2. radier de 1.450 mm grosime
cu rol și de placă de pardoseală
pentru cota ±0,00, egalizare de
100 mm sub radier.

3. radier de 1.200 mm grosime
cu rol și de placă de pardoseală
pentru cota ±0,00, egalizare de
250 mm sub radier.

Cum a treia soluție s-a dovedit
cea mai eficientă din punct de
vedere al costurilor, s-a ales
această variantă.

Structură cu bază izolată
Infrastructura clădirii izolate la

bază necesită înălțarea structurii
față de cota terenului amenajat.
Această înălțime a rezultat din rați-
uni tehnologice, pentru poziți ona -
rea izolatorilor deasupra terenului.

Poziționarea izolatorilor sub nive -
lul terenului ar fi necesitat, în primul
rând, construirea unei incinte
închise, adăugând costuri supli-
mentare lucrării. Pentru a acoperi
suprafața izolatorilor în timpul
mișcărilor seismice se propune un
trotuar subțire ancorat de elemen-
tul de tip stâlp.

Planșeul parterului este dimen-
sionat precum o placă de nivel
curent iar sub nivelul său este con-
struită o rețea de grinzi pentru
transmiterea eforturilor de la
suprastructură către izolatori. În
dreptul izolatorilor sunt proiectate
elemente de tip stâlp.

Pentru execuția fundației pro-
priu-zise a fost propus un radier cu
grosime redusă (750 mm) prevăzut
cu îngroșări locale în dreptul izola-
torilor seismici.

Cei 16 izolatori propuși pentru
realizarea sistemului de fundare
sunt dispuși conform figurii 7.

Consumuri de materiale
Pentru a face o comparație

elocventă, cele două structuri stu-
diate au fost modelate în programe,
atât de calcul, cât și de desen, și

Fig. 5

Fig. 6
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studiate la nivel de gabarite de
cofraje, armarea lor fiind aproxi-
mată pe bază de indici (Tabelele 1
și 2).

Comparație în termeni
de cantități și costuri

Pentru a face o comparație
elocventă, cele două structuri stu-
diate au fost modelate și studiate la
nivel de gabarite de cofraje, ar -
marea acestora fiind aproximată pe
bază de indici.

Prețurile au fost estimate pe
baza experienței și informațiilor pri -
mite de la contractori, fiind prețuri
reale din piața construcțiilor.

Prețurile considerate pentru izo-
latorii seismici au fost evaluate  pe
baza proiectului anterior executat
cu astfel de izolatori.

Anumite elemente nestructurale
(parapeți, scări, trotuarul de acces
și scările de la intrare) nu au fost
considerate în comparație, întrucât

Tabelul 1

Tabelul 2

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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nu prezintă diferențe între cele
două modele de rezolvare a struc-
turii principale.

De asemenea, în comparația
economică nu au fost incluse insta-
lațiile și elementele de arhitectură
ce pot adăuga costuri pentru vari-
anta izolată, însă din experiența
proiectului anterior (Corbeanca,
2012) aceste costuri suplimentare
sunt neglijabile.

CONCLUZII
Pentru o structură cu regimul de

înălțime P+9, amplasată în zona
seismică București, soluția struc-
turală de izolare a bazei aduce un
spor modest de consum în termeni
de resurse (preț) pentru structură. 

Dacă se privește investiția în

ansamblul ei (elemente de arhitec-
tură, instalații, echipamente, bunuri)
sporul de cost devine de circa 3,3%.

Costurile suplimentare generate
de izolarea bazei pot fi, însă, com-
pensate de avantajele oferite de
sistemul anti-seismic net superior
soluțiilor structurale tradiționale,
sistem care constituie o treaptă
superioară în ceea ce privește sigu-
ranța structurală a clădirii.

Echipa noastră a realizat un mic
sondaj-chestionar pe o rețea de
socializare pentru a afla dacă pu -
blicul ar fi interesat de un astfel de
sistem de siguranță, inclusiv dacă
un cost suplimentar ar fi suportabil.

Deși, din fericire, cutremurele

mari de pământ din România nu au
o frecvență ridicată, soluția de izo-
lare a bazei se poate dovedi efi-
cientă pe termen lung datorită
costurilor reduse legate de repa -
rațiile post-seism și prin faptul că
oferă o protecție suplimentară
bunurilor găzduite în locuințe în
timpul unui cutremur. Totodată,
datorită reducerii necesarului de
reparații și deci a resurselor impli-
cate în acest proces, procedeul de
izolare a bazei poate constitui un
pas important în reducerea gazelor
de seră.

Dacă pentru o clădire de locuit
costurile suplimentare legate de
introducerea izolării bazei, deși pro-
centual modeste, pot constitui un
impediment în abordarea unei
asemenea soluții, pentru clădirile
importante (școli, grădinițe, spitale,
centre de comandă etc., practic
toate clădirile listate în clasele de
importanță și de expunere I și II
conform definiției din P100/1-2013)
efortul financiar suplimentar este
pe deplin justificat.
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