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Etcetera !?
Un cuvânt devenit mai
recent drept o enigmă pentru că nu mai înțelegi ce
reprezintă el. Este o enumerare neterminată, un
parcurs sau un infinit. Mai
ales într-o țară ca a noastră, una a tuturor posibilităților după celebrul „1989”.
Nu este zi de la Dumnezeu să nu fim într-un
război fără țel și câștigători. Un război între noi și… noi!
Pentru ce? Nici asta nu se știe. Sau se știe și convine cuiva!
Numai pentru a fi la putere și a beneficia din plin de ceea ce
îți poate oferi puterea. Pentru că ea te face să te comporți ca
în „pampas”. Adică mereu la întâmplare și în funcție de
toanele unuia sau unora dintre noi. Pentru că, prin putere,
indiferent cine a pus mâna pe ea a servit interesele unui
grup restrâns de „băieți deștepți”. O etnie nou apărută pe
meleagurile noastre, care nu a stat cu mâinile în sân și a
făcut tot ce a vrut.
Și cum un rău nu este singular iată că după un alt
„decembrie” (2016) a ieșit în față generația de tineri „frumoși dar mai ales furioși”. Chipurile reformatori, dar care în
afara semnăturilor pe statele de plată (deloc de neglijat) nu
a creionat nimic în afară de proteste! În timp ce destule neajunsuri nu și-au găsit încă nicio rezolvare. De exemplu, atât
de mereu actuala și controversata situație a infrastructurii
rutiere (autostrăzi și drumuri naționale) unde, după 1989,
13 premieri și 20 de miniștri în funcție, în numai câțiva ani
au „tocat”, fără rezultate palpabile, miliarde de euro. Nimeni
din „noua generație” de politicieni și tehnocrați nu a elaborat
și realizat ceva concret pentru redresarea acestei situații. Să
vedem ce va fi de acum încolo, măcar în acest domeniu,
pentru că între timp ultimii care au accedat la treburile țării
încearcă să mai dreagă… busuiocul pe ici pe colo prin locurile
suferinde.
După măsurile reparatorii privind îmbunătățirea veniturilor
populației active sau la pensie, a început și derularea unor
programe mai de substanță privind redresarea situației economice și sociale în care se „scaldă” în prezent România.
Numai că, și din acest punct de vedere, lucrurile sunt și bune
dar și mai puțin bune. Din cauză că Executivul este silit, cu
rezervarea timpului său de lucru, pentru tot felul de explicații nejustificate de ordin juridic sau de altă natură.
Cu toate acestea, se remarcă în mod deosebit un indicator reprezentativ cum este PIB-ul, care a crescut cu 5,8% în
2017 semestrul I comparativ cu aceeași perioadă a anului
precedent. Este un trend ascendent situându-ne printre
țările UE performante. Dacă pe ansamblu stăm bine, avem
„sincope” în alte componente economice, în principal în
domeniul investițiilor. În acest sens, volumul construcțiilor a
scăzut cu 7,2% față de primul semestru al anului 2016 influențând și volumul construcțiilor nerezidențiale care a scăzut
cu 11,6% iar cel al construcțiilor inginerești cu 26,6%. Creșteri
spectaculoase, de 72,4%, au fost înregistrate, însă, la clădirile rezidențiale.
Iată cum se confirmă a nu știu câta oară faptul că dacă
neglijezi investițiile au de suferit multe zone ale creșterii
economice. Dacă investițiile sunt prioritare, s-a demonstrat
că ele sunt factorul esențial pe care trebuie să-l avem în
vedere. Dacă ar fi așa, atunci și… etcetera ar avea un început
fără… sfârșit, cum este și logic, pentru că de aceea a apărut
un asemenea cuvânt.
Ciprian Enache
P.S. Apropo de autostrăzi: Nu ar fi mai bine ca actuala
Companie Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) să se separe total de actualul Minister al Transporturilor? Poate așa s-ar ști mai bine cum ar putea să fie organizată și realizată rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale
pentru că, fiind în incinta unui minister cu un bogat profil, s-a
văzut ce s-a făcut în 27 de ani. Aproape nimic în rapot cu banii
alocați acestui sector de bază al economiei și țării noastre!

Pământ armat pe sistemul „TERRE ARMÉE®”
SPECIFICAȚII TEHNICE
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 folosirea
armăturilor compozite sintetice, care oferă, în toate
situațiile, foarte bune caracteristici mecanice, durabilitate și ușurință la punerea în operă. Mai mult,
prin natura lor, armăturile nu sunt supuse la coroziune, 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 care 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
principal, din beton (dar și plasă galvanizată);
● Armături compozite din polimeri (armături sintetice);
● Elemente pentru îmbinări și rosturi.
Talpă de fundare (nearmată):

Pasaj peste CF: Centura București – Otopeni

Prinderea armăturilor de panouri – dispunere în rambleu

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

Armăturile sintetice sunt alcătuite din fascicole de poliester cu înaltă rezistență, îmbrăcate într-o teacă de polietilenă 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 ploturi din neopren EPDM, de dimensiuni 150x80x22. Rolul
acestora constă în a repartiza presiunile datorate greutății
panourilor superioare și de a prelua tasările diferențiale.

Panouri (primul rând) ‐ dispuse pe talpa de fundare

Pitești – pasajul Viilor (Panouri pe sistem Terre Armée)
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Protecția rosturilor
este asigurată cu o
bandă de geotextil, cu
lățime minimă de 40 cm,
centrată pe rost, fixată
pe spatele panourilor.
Caracteristicile im puse pentru materialul
de umplutură - granular
(în vederea obținerii
frecării optime între
Armătură sintetică ‐ GeoStrap
umplutură și armătura
sintetică) - sunt următoarele: dimensiunea maximă a granulelor să nu
depășească 150 mm (pentru piatra spartă) sau 250 mm
(pentru piatra de râu), curba granulometrică să fie continuă între limitele impuse (nu se acceptă materiale
argiloase), părțile fine, care trec prin sită de 80 μm, să nu
depășească 15%, iar unghiul de frecare, determinat prin
metoda forfecării, 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 (capacitatea 0,3 m3 – 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: rezistență 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

Principalele soluții de protecție
împotriva căderilor de stânci
Căderile de stânci pot produce pagube semnificative și în mod evident, sunt un pericol real pentru siguranța participanților la trafic. De aceea, așa cum folosirea parapeților direcționali este absolut necesară, așa și utilizarea sistemelor de protecție împotriva căderilor de stânci ar trebui să fie o
prioritate.
În ultimi ani, interesul pentru
soluțiile de protecție împotriva
căderilor de stânci a crescut. Protecții cu plase ancorate sau bariere
pot fi văzute, din ce în ce mai des,
în zona drumurilor naționale, de
exemplu DN7, DN10, DN66.
Deși nevoia unor astfel de protecții este evidentă, investițiile în
asemenea sisteme se mențin încă
la un nivel relativ redus. Datorită
reliefului, sunt numersoase drumuri, fie ele naționale, județene
sau locale, care necesită astfel de
protecții.

Foto 1: Bucăți de stâncă pe carosabil

Foto 2: Bucăți de stâncă pe carosabil

Fig. 1: Evoluția costului în funcție de înălțimea taluzului

Fig. 2: Sistem tip draperie

La o primă vedere, principala
problemă a utilizării la o scară mai
largă a sistemelor de protecție o
reprezintă costul ridicat al acestora.
Totuși, costurile pot fi ținute sub
control aplicând soluția potrivită
pentru fiecare tip de problemă
întâlnită.
În figura 1 vă prezentăm un
scurt grafic privind evoluția costului
în funcție de înălțimea taluzului.

efectiv taluzul, cablu de ancoraj la
partea superioară, ancore laterale
și ancore intermediare.
2. Sisteme de protecție cu
plase ancorate (fig. 3, foto 4))
Aceste sisteme au rol activ în
împiedicarea desprinderii bucăților
de rocă. În general, aceste sisteme

Principalele tipuri de sisteme
de protecție împotriva căderilor
de stânci sunt:

Foto 3: Sistem draperie SteelGrid HR30
produs de Maccaferri
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1. Sistemele de plase tip
draperie (fig. 2, foto 3)
Aceste sisteme au rolul de a
conduce bucățile de roci instabile,
în mod controlat, la baza taluzului.
În general aceste sisteme sunt
compuse din plasa care acoperă

Fig. 3: Sistem de plase ancorate
w Revista Construcțiilor w septembrie 2017

sunt compuse din plasa care acoperă efectiv taluzul și sistemul de
ancorare.
3. Barierele (fig. 4, foto 5)
Aceste sisteme au rolul de a
intercepta și opri blocurile de roci în
cădere. Principalele componente
ale acestor sisteme sunt modulele
de interceptare, stâlpi de suport,
conexiunile, disipatoarele de energie și sistemul de ancoraj.

Foto 4: Sistem de plase ancorate
produs de Maccaferri

Acestea sunt principalele tipuri
de sisteme de protecție împotriva
căderilor de stânci.
La o primă vedere, alcătuirea și
menirea fiecărui tip de sistem sunt
relativ simple. În realitate, modul
de utilizare al fiecărui tip de sistem
este mult mai dificil.

Fig. 4: Sistem de protecție cu bariere

Foto 5: Bariere, produs Maccaferri
Alegerea și dimensionarea tipului de sistem de protecție este un
proces complex, pentru că sunt
necesare date despre natura și
caracterisiticile mecanice ale
rocii, panta taluzului, sistemul de
fisuri etc.
În următoarele numere ale
revistei vom trata mai pe larg care
sunt principiile de utilizare și de calcul pentru fiecare sistem. q

Institutul Caselor Pasive din Darmstadt (PHI)
a apreciat, încă o dată, produsele companiei ALUPROF,
pentru economisirea energiei și parametrii ridicați de izolare

Sistemele de fațadă
MB-TT50 și MB-SR50N HI+
au primit
cea mai mare clasă
posibilă de eficiență:
A+ pentru
produsele
destinate
caselor pasive
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Sistemele de fațadă MB-TT50 și
MB-SR50N HI+ sunt concepute
pentru construirea fațadelor vitrate de mari dimensiuni în clădiri de
utilitate publică, precum bănci,
instituții, clădiri de birouri sau săli
de sport. Pot fi folosite, de asemenea, pentru acoperișuri, luminatoare și alte structuri spațiale.
Permit crearea unor arii vitrificate
mari în clădiri, asigurând, totodată,
un nivel crescut de izolare, care a
fost apreciat de institutul PHI din
Darmstadt.

Având în vedere acest aspect, produsele certificate pot fi folosite
pentru construirea clădirilor pasive.
În momentul de față, numai 3 sisteme
de fațadă au primit la Institutul
Caselor Pasive din Darmstadt certificatul cu clasa A+, inclusiv cele
două sisteme ALUPROF menționate.
Anterior, Institutul a acordat certificate pentru rulourile din portofoliul
ALUPROF SP și SP-E cu casetele de
165 mm, precum și pentru sistemul
de ferestre MB-104 Passive, în
două variante: SI și AERO.
„Ne bucurăm foarte mult că Institutul Caselor Pasive din Darmstadt a
apreciat următoarele produse din
gama noastră, acordându-le suplimentar cea mai ridicată clasă, A+”

- declară Bożena Ryszka, director
departament marketing și PR din
cadrul ALUPROF.
„Sistemul MB-TT50 este propunerea cea mai avansată din punct de
vedere tehnic din oferta noastră.
În acest sistem am folosit o abordare nouă la realizarea profilelor și
accesoriilor responsabile de etanșeitate, obținând un nivel de izolare
termică de la 0,5 W/m2K.
Al doilea produs premiat din oferta
noastră, MB-SR50N HI+, este un
sistem popular de fațade, în varianta cu nivel ridicat de izolare termică - începând cu 0,7 W/m 2K.
Ne străduim să creăm soluții care
vor corespunde perfect nevoilor
construcțiilor cu economisire de
energie și pasive, iar certificatul
acordat este cea mai bună confirmare” - adaugă Bożena Ryszka.
Institutul Caselor Pasive din Darmstadt este un institut independent
de cercetare, care lucrează asupra
conceptelor, instrumentelor și materialelor de construcții destinate
structurilor cu necesar redus de
energie. Centrul a avut un rol
important în elaborarea conceptului
de casă pasivă, fiind construită în
anul 1990 la Darmstadt prima casă
multifamilială din Europa, al cărei
necesar de energie să nu depășească
15 kWh/(m2a). q

Securitatea la incendiu în România (I)
Stimați colegi care activați în domeniul securității
la incendiu,
Este prima dată când domeniul securității la
incendiu din România beneficiază de o asemenea
mare oportunitate - aceea de a avea o tribună
pentru exprimarea și prezentarea unor poziții și
discuții profesionale. Este aceasta o șansă pentru
noi toți de a ne expune părerile, opiniile, punctele
de vedere, viziunile de viitor ale domeniului, în
cadrul unui vector media de maximă forță pe
piața de specialitate din România, care este
REVISTA CONSTRUCȚIILOR.
Dacă până acum, discuțiile de acest gen se purtau
doar la nivel personal sau cu ocazia unor evenimente profesionale, iată, avem o cale deschisă,
cu acoperire națională, oferită acum tuturor specialiștilor domeniului care vor să își prezinte punctul de vedere. Acest domeniu este o lume vie, cu
contradicții și cu multe probleme grave (pe care le
cunoaștem cu toții) - în care ideile și disputele
profesionale pot fi extrem de interesante și
aducătoare de mari beneficii nivelului general de
securitate la incendiu din România.
Stimulat de evenimentul nefericit de la Londra,
conținutul acestui număr al revistei este centrat
pe problema comportării la foc a fațadelor – o
problemă stringentă și la noi.
În acest sens, vă supunem astăzi dezbaterii un
comentariu despre incendiul recent de la Londra și ecoul lui în România.
Tot în acest număr mai puteți citi:

„Securitatea la incendiu încotro?”. Am alcătuit un
chestionar ale căriu răspunsuri ar trebui să sintetizeze
problemele actuale ale domeniului și la care sunteți invitați să răspundeți direct sau
să comentați răs punsurile
altora.
Iată întrebările pe care le supunem judecății dumneavoastră:

Horia Mihai Nicolescu

A. Situația actuală din România (ce ar trebui
făcut acum la noi?)
1. Unde sesizați disfuncționalitățile majore actuale
ale domeniului securității la incendiu în România?
2. Ce ar trebui făcut acum pentru remedierea
situației și alinierea României la trendul mondial?
3. Unde vedeți, dumneavoastră, raportul actual
dintre stat/domeniul privat al securității la
incendiu peste 10 ani? Dar după 20?
B. Perspectiva globală de viitor
1. Va mai exista aceeași structură a cerinței
de securitate la incendiu în următorii 10 ani?
Dar în 25?
2. Cum va evolua cererea de piață, având în
vedere evoluția tehnologică a societății în general?
3. Se vor putea adapta firmele românești la noile
cerințe ale pieței? Care va fi prețul?
Primul set de răspunsuri vi-l prezentăm în acest
număr. Așteptăm și alte răspunsuri, dar și comentariile dumneavoastră.

• Un articol de cercetare aplicativă despre comportarea la foc a lemnului lamelar. La noi,
lemnul lamelar este încă un subiect puțin cunoscut și controversat, asupra căruia sperăm să clarificăm acum lucrurile și să putem oferi
proiectanților un material cald, aspectuos și cu o
excelentă comportare la foc;

Iată, așadar, câteva provocări pe care le lansează
acest număr și la care vă așteptăm reacțiile.
Vă invit, așadar, pe toți să animăm această primă
platformă națională a securității la incendiu cu
materiale referitoare la domeniul nostru de specialitate – domeniu pe care, toți, îl vrem cât mai
modern și mai eficient.

• Rubrica INFO FIRE, în care prezentăm, ca de
obicei, unele noutăți legislative (prorogare termen autorizații ISU / ghid IGSU / formare profesională etc.);

Așteptăm, cu nerăbdare, materialele dumneavoastră,
precum și comentariile, care sper să poată structura
chiar și o nouă rubrică: „Opinia specialistului”.

• Inaugurăm, totodată, astăzi și o nouă rubrică dezbatere de tip „masă rotundă” cu tema

arh. Horia Mihai NICOLESCU
septembrie 2017
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SAMENT GROUP
se dezvoltă într-un domeniu
cu oportunități serioase și proiecte provocatoare
Înalt specializată în proiectarea unor sisteme complete de ventilare, iluminare naturală și prevenire a
incendiilor, SAMENT GROUP a implementat în ultimii
ani numeroase măsuri de creștere a eficienței,
susținute și de investiții importante în mijloacele
tehnice corespunzătoare. Unul dintre obiectivele principale ale companiei este acela de a se adapta constant
nevoilor și dorințelor în continuă schimbare ale
clienților.
Pentru o mai bună gestionare a acestor nevoi, producția a
fost orientată pe 4 direcții de interes: domeniul industrial,
amenajări arhitecturale, gama Metal Line și produsele dedicate micilor consumatori.
Cererile venite dinspre domeniul industrial se bucură de o
atenție deosebită în cadrul departamentului de inovare,
SAMENT răspunzând cu noi produse și sisteme de mare
capacitate dedicate nevoilor de ventilare naturală în domenii
de producție cu emisii ridicate de căldură: metalurgie, industria sticlei etc.
Produsele din seria GLOS HM sunt bine cunoscute și
funcționează eficient pentru eliminarea în mod natural a
emisiilor de căldură.
GLOS FF BLOCK10, unul dintre noile sisteme de îndepărtare naturală a fumului și căldurii, se bazează pe deschideri
acționate electric cu performanțe similare sau mai bune decât
cele ale sistemelor pneumatice. Sistemul respectă cerințele
standardelor de eficiență energetică ecologică, devenind astfel unul dintre sistemele preferate de clienți.

SAMENT GROUP continuă să extindă certificarea produselor sale cu niveluri sporite de izolare termică și acustică,
sporindu-și competitivitatea.
Gama completă de produse cuprinde:
•
•
•
•

sisteme de ventilare pentru fum și căldură;
luminatoare pentru fațadă și acoperiș;
sisteme de ventilație naturală;
sisteme de prevenire a fumului și a incendiilor - perdele
de fum fixe sau automate;
• sisteme de acționare a ușilor de incendiu;
• sisteme de umbrire solară - pasive și active.
Dintre obiectivele finalizate, menționăm:
• Delonghi Cluj - fabrică de producție - proiect cu cerințe
sporite privind eficiența energetică
• Hit Park - Hemeiuș, jud. Bacău
• Ice Logistic Park, Ghimbav, jud. Brașov
• Holzindustrie Schweighofer - unitate de producție
în localitatea Reci, jud. Covasna
• Complexul Mall Promenada, București
• Schieffer - Lugoj, jud. Timiș
• Terapia, Cluj - depozit de produse farmaceutice
• Mediplus Exim - Iași
• Depozit Alcedo - Carei, jud. Satu-Mare
• Complexul agroalimentar Agrifood din municipiul Zalău
• Pressafe - Timișoara
• Complexul comercial Cora - Constanţa
• Sală de sport în Sfântu Gheorghe
• Bazele NATO din statele baltice q

Menținerea siguranței persoanelor reprezintă prioritatea noastră
În proiectarea tuturor produselor sale Bosch este preocupată nu numai de siguranța vieții utilizatorilor, ci și de
salvarea rapidă și eficientă a vieților acestora.
În acest sens, un răspuns rapid din partea sistemului de detectare a incendiilor este crucial pentru alertarea
serviciilor specializate și obținerea ajutorului. De asemenea, deoarece toate produsele noastre se pot combina,
este posibilă construirea unei soluții complete dintr-o singură sursă.
Limitarea incendiului
Cu peste 80 de ani de experiență în
domeniul sistemelor de alarmă la
incendiu, oferim produse pentru toate
aplicațiile. Seria de detectoare automate include și variante multi-criteriu și
cu montare încastrată, care asigură o
detecție aproape invizibilă. Adăugăm la
aceste produse, panouri de control
foarte flexibile, accesibile pentru utilizator, precum panoul modular de detecție
a incendiilor seria 5000 pentru coordonarea alarmelor de incendiu și a altor
mesaje legate de evenimente. Designul
unic al panoului vă oferă protecție perfect adaptată. Declanșatoarele manuale,
sirenele, stroboscoapele și modulele de
interfață completează soluția.

Flexibil - Bosch vă oferă oportunitatea
de a vă configura propriul sistem în conformitate cu nevoile dvs. specifice, pe
baza principiului modularității. Sistemul
se adaptează la natura și dimensiunea
aplicației unității dvs., deci vi se asigură
flexibilitate în deciziile de achiziționare.

Transmiterea mesajului
Evacuarea unui număr mare de persoane, răspândite pe un amplasament
larg, necesită personal local instruit și
un sistem EVAC (comunicare de alarme
vocale în situații de urgență) cu siguranță intrinsecă. Bosch oferă o gamă
largă de produse EVAC foarte robuste,
destinate locațiilor de toate dimensiunile, pentru evacuări mai rapide, mai
eficiente și mai sigure.

Observați-l înainte
să se răspândească

Siguranță, securitate și eficiență
Întreținerea preventivă reprezintă cheia
pentru eliminarea alarmelor false costisitoare și pentru asigurarea detectării
la timp a incendiilor. Remote Connect,
Remote Maintenance și Remote Alert
permit tehnicienilor să fie mai eficienți
în cazul apelurilor de service, prin diagnosticarea de la distanță, economisind
costuri și salvând bunuri și vieți.

Specific clienților - Bosch vă oferă suita
unică de kituri de dezvoltare software
(SDK), cea care conține toate instrumentele pentru proiectarea sistemelor
specifice clientului, de gestionare a
siguranței la incendii și modificări de
software.

Pentru siguranță și securitate suplimentare în medii sensibile, aveți nevoie
uneori de mai multe perechi de ochi.
Cea mai nouă tehnologie asigură detecția timpurie, chiar și atunci când condițiile nu sunt ideale.
Mai rapid și mai exact:
Noul sistem de detecție a incendiilor de
la Bosch, bazat pe imagini video,
reprezintă o nouă generație în ceea ce
privește capacitățile de detecție a
amenințărilor. Utilizând un model unic
de detecție fizică, testat științific, tehnologia Bosch detectează incendiile și

perturbările, estimează comportamentul pentru a reduce alarmele false și
mărește timpul de reacție, ajutându-vă
să eliminați amenințările înainte să se
răspândească.
AVIOTEC IP starlight 8000 este alegerea
perfectă pentru facilitățile folosite în
industrie, transporturi, depozite și furnizori de utilități, precum energia, pentru
a minimiza timpul de detecție cu rate
reduse ale alarmelor false.
Îmbunătățirea răspunsului din lanțul de
salvare, prin detecția rapidă și conștientizarea situației, protejează viețile și
minimizează pagubele.

Sistem de detecție
a incendiilor: fiabil,
flexibil și specific
clienților
Fiabil - Bosch vă oferă un portofoliu
larg de produse și sisteme certificate EN
pentru detectare și avertizare precisă și
fiabilă în caz de incendiu. Soluțiile noastre asigură informații precise, care
salvează vieți. De aceea, în momente
critice puteți conta pe noi.
16
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Superior în fiecare
element al sistemului

Soluții care
depășesc așteptările

Bosch are o gamă extinsă de produse
adresabile și convenționale în domeniile
detectării incendiilor, al alarmelor vocale
și gestionării riscurilor. Aceste produse
vă permit să realizați un concept personalizat și cuprinzător pentru aproape
orice proiect, fără a neglija estetica,
standardele sau cerințele de piață.

Peste tot în lume, soluțiile de securitate
Bosch depășesc așteptările clienților.
Experiența și cunoștințele integratorilor
noștri de sisteme și calitatea tehnologiei
noastre conferă siguranță chiar și celor
mai complexe medii.

Nu toate incendiile sunt la fel
Din momentul izbucnirii unui incendiu,
în mediul înconjurător apar unele
schimbări. În condițiile ambientale
aceste schimbări poartă numele de
„semnături ale incendiului” și se manifestă sub formă de fum, căldură, lumină
și gaz. În consecință, veți avea nevoie
de un sistem de detectare în conformitate cu situația dvs. specifică. Acesta
este motivul pentru care oferim o gamă
largă de detectoare automate pentru
diferite sensibilități și tipuri de incendii.
Echipat cu eSmog, tehnologia cu rază
dublă și cu procesarea inteligentă a
semnalelor (ISP), AVENAR detector
4000, recunoaște incendiile mai rapid ca
niciodată și minimizează apariția alarmelor false, pentru cele mai ridicate
niveluri de protecție și fiabilitate în
fiecare mediu. Tehnologia magistralei
LSNi de la Bosch poate fi folosită pentru
a conecta AVENAR detector 4000, împreună cu toate celelalte periferice pentru incendiu.

Teatrul Bolșoi, Rusia
Teatrul Bolșoi este principalul teatru
național al Rusiei, păstrător al tradițiilor
culturii muzicale și al artei interpretative
rusești.

Sistemul de detecție a incendiilor creează
o interfață cu sistemele de sunet complet digitale PRAESIDEO, pentru adresare publică și pentru evacuare de
urgență. Sistemul poate trimite alerte
către toate clădirile terminalului, pentru
a oferi instrucțiuni precise și țintite în
caz de urgență.
Centrul Serdika, Bulgaria
Serdika este unul dintre cele mai mari
centre comerciale din Bulgaria.

Competența tehnică Bosch a contribuit
la clasificarea teatrului Bolșoi ca fiind
una dintre clădirile de teatru cel mai
bine echipate, din punct de vedere
tehnic, din lume.
Aeroportul Antalya, Turcia
Acest aeroport modern a fost echipat cu
3.500 detectoare automate de incendiu,
conectate la șase panouri modulare
pentru detecția incendiului.

Bosch a instalat aici o tehnologie de
siguranță integrată, care a asigurat, în mod
fiabil, cel mai bun nivel de protecție pentru angajați, clienți și proprietăți, prin
monitorizarea zonelor critice, precum
substațiile și puțurile de ventilație. q

Soluții de protecție pasivă la foc
Dacă în articolul trecut (publicat în nr. 138 – iulie 2017) vorbeam despre importanța protecției
pasive la foc a clădirilor, înțelegând ce implicație are acest subiect pentru garantarea siguranței utilizatorilor, în cele ce urmează, iată care sunt soluțiile de protecție la foc pe care le aplicăm la
majoritatea lucrărilor noastre.
Mortar Parafoc-F pentru structuri metalice este cea mai economică soluție pentru protecția
împotriva focului folosită la elementele structurale din oțel.
• Protecția realizată cu ajutorul
Parafoc-F garantează siguranța utilizatorilor prin menținerea, în caz de
incendiu, a proprietăților privind rezistența la foc a elementelor protejate.
• Asigură rezistențe la foc între
15 și 240 minute.
• Parafoc-F a fost conceput și
evaluat pentru a acoperi o gamă mare
de profile din oțel, atât cu secțiune
„deschisă”, cât și cu secțiune „închisă”.
• Densitatea mică a materialului
(250-280 kg/mc) nu afectează greutatea proprie a construcțiilor.
• Asigură simultan protecția anticorozivă a metalului, împie di când, astfel, degradarea elementelor protejate.
• Durabilitatea produsului este identică cu durata de viață a
elementului protejat, cu condiția respectării instrucțiunilor producătorului referitoare la modul de depozi tare, punere în
operă și inspecția periodică.
Lucrări executate de echipele Coneco România cu mortar rezistent la foc PARAFOC F pentru structuri metalice:
Clădirea Unicredit București, The Office I, II și III Cluj –
Napoca, Extindere Centru Comercial Sun Plaza București, Federația Română de Atletism, Clădire de birouri ISHO Timi șoara
(în desfășurare), City Parking București (în desfășurare) etc.
Mortar Parafoc-F pentru tubulaturi de ventilație împreună
cu montajul unei plase rabitz este, de asemenea, o soluție
economică și fiabilă.
• Asigură rezistențe la foc între 30 și 180 minute.
• Randamentul de aplicare este între 50 mp/zi – 150 mp/zi
pentru fiecare stație de lucru.
• Durabilitatea stratului de protecție obținut cu Parafoc-F este
de 25 de ani, cu condiția respectării instrucțiunilor producătorului referitoare la modul de depozitare, punere în operă și inspecția
periodică.
18
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Lucrări executate de către echipele Coneco
România cu mortar rezistent la foc PARAFOC F
pentru tubulaturi de ventilație: Teatrul Evreiesc de
Stat, Aeroport Bacău, Băneasa Shopping Center,
Extindere Centru Comercial Sun Plaza București, The
Bridge, Global Worth Campus (în desfășurare) etc.

• Se folosește mai ales în spațiile unde structura
metalică rămâne vizibilă.
• În general, producătorii de vopsele termospumante oferă un interval de 10 ani garanție pentru
acestea.

Vopsea termospumantă pentru structuri metalice.
Este o protecție pasiv-reactivă, care, aplicată pe structura metalică, mărește rezistența la foc a acesteia
prin formarea unui strat de spumă izolatoare.
• Asigură rezistențe la foc între 15 și 180 minute.
• Este un produs termospumant pe bază de rășini
acrilice și solvenți sau pe bază de apă.

Lucrări executate de către echipele Coneco
România cu vopsea termospumantă: Pavilioane noi
ROMEXPO 2017, ELI – NP Măgurele, CTPark Bucharest,
BOB Tower Pipera, Fabrica Nidec Pitești, Fabrica Dacia
Mioveni, Nusco Tower București, Hotel Ramada Sibiu,
Hotel Ramada Craiova, City Gate, Sala de Baschet Lia
Manoliu etc.

Vă invităm să vizitați site-ul nostru web: wwww.coneco.ro sau pagina noastră de facebook: Coneco Romania,
pentru mai multe informații despre soluțiile de protecție la foc.
Vă garantăm răspunsuri și soluții profesioniste, totul în timp util!

Comportarea la foc a lemnului lamelar
STUDIU COMPARATIV PRIVIND REZISTENȚA LA FOC
A UNOR GRINZI DIN LEMN LAMELAR ÎNCLEIAT
dr. ing. Octavian LALU
ing. Lăpădat BUBULETE
Prezentul studiu îşi propune să facă o comparație între prevederile de calcul ale eurocodului şi
rezultatele experimentale, urmare a încercării rezistenței la foc.
Determinările de rezistență la foc s-au făcut în conformitate cu standardele în vigoare (vezi
bibliografia).
Pentru încercare s-au folosit două grinzi din lemn
lamelar încleiat, cu lungimea totală de 4.700 mm iar
lungimea efectivă expusă la foc a fost de 3.500 mm.
Dimensiunile secționale ale grinzilor au fost 180 mm x
440 mm (bxh). Grinzile au fost compuse din 11 lamele
din lemn de molid, fiecare cu înălțimea de 44 mm și cu
densitatea de 380 kg/m3. Grinzile au fost încărcate cu o
sarcină uniform distribuită q = 6,08±0,2 kN/m,
expunerea la acțiunea focului a fost pe trei fețe, părțile
superioare ale grinzilor fiind protejate corespunzător
împotriva acțiunii focului.
Grinzile au fost simplu rezemate la capete.
Lungimea efectivă expusă la acțiunea focului a fost de
3.500 mm, iar lungimea de rezemare a fiecărui capăt
de grindă a fost de 600 mm.
Pe parcursul expunerii la foc (conform curbei Standard ISO 384 de temperatură-timp), s-au urmărit
deformațiile apărute. Astfel, în minutul 65, atunci când
s-a oprit încercarea, deformațiile maxime erau de
4,088 mm, respectiv 4,800 mm, temperatura fiind
Tkmed = 954°C.
Calculul pentru săgeată limită D:
D = L2/400·d = 69,60 [mm]
unde,
L [mm] – reprezintă deschiderea epruvetei;
d [mm] – reprezintă distanța de la fibra extremă a
zonei comprimate până la fibra extremă a zonei întinse
a secțiunii structurale.
Având în vedere că ambele grinzi
au rezistat expunerii la foc timp de 65
minute fără a se pierde criteriul de
performanță, conform cu articolul 7
din SR EN 13501-2 + A1:2010, se
poate considera că:
Sistemul de grindă din lemn
lamelar încleiat se clasifică (conform cu combinațiile următoare
ale parametrilor și claselor de
performanță corespunzătoare) în
R60.
ATENȚIE! Clasificarea este
valabilă numai pentru sistemul
de grindă din lemn lamelar
încleiat cu expunere la foc pe trei
fețe.
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Fig. 1: Foto secțiuni după efectuarea încercării
Pentru elementele testate s-a determinat, de
asemenea, adâncim e a d e c a r b o n i z a r e ( d c h a r ) î n
conformitate cu prevederile din Eurocod 5: Proiectarea structurilor din lemn. Partea 1-2: Generalități.
Calculul structurilor la foc.
Adâncimea de carbonizare a fost determinată în
șase secțiuni ale elementelor, câte 3 secționări în fiecare
dintre cele 2 grinzi.
Tabelul 1

Tabelul 2
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În Tabelul 1 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor.
De asemenea, s-a calculat viteza de ardere
astfel:
Adâncimea teoretică de carbonizare se determină
cu relația următoare:
dchar,n = βn · t [mm]
unde:
βn – valoarea de calcul a vitezei de ardere teoretică
în condiții standard de expunere la foc;
dchar,n – adâncime teoretică de carbonizare;
t – timpul de expunere la foc în minute.
Rezultatele calculelor sunt redate în Tabelul 2.
În urma determinării experimentale se constată o
bună apropiere între valorile teoretice și valorile
experimentale. Se observă că dchar,2 > dchar,1,
fenomen care se datorează fluxului de căldură primit
d i n d o u ă d i r e c ț i i . Î n c o n s e c i n ț ă , acest efect se
neglijează.
NOTE
1. În procesul de proiectare se recomandă folosirea
valorilor teoretice ale vitezei de ardere βn de 0,7
mm/min., valoare acoperitoare față de valoarea
obținută experimental.
2. Încercarea grinzilor descrise în prezentul studiu
s-a făcut de către autori în laboratorul INCD „URBANINCERC” din Sucursala INCERC București, în anul
2015.

Fig. 2

BIBLIOGRAFIE
1. Standard SR EN 1363-1: 2012 „Încercări de
rezistență la foc. Partea 1: Condiții generale;
2. Standard SR EN 1365-3: 2002 „Încercări de
rezistență la foc pentru elemente de construcții portante. Partea 3: Grinzi”;
3. Standard SR EN 13501-2 + A1:2010. q

URSA România
a lansat pe piață un nou produs:
URSA ReFLOC
Printre proprietarii de case apare tot mai frecvent întrebarea „de ce să investesc în termoizolare?”.
Cercetarea demonstrează că, prin măsurile de izolare, se economisesc mai mulți bani şi se
reduc emisiile mai mult decât prin aplicarea altor măsuri.
În toată lumea există programe de dezvoltare și
recondiționare a clădirilor, care au fost dezvoltate pe
principii de sustenabilitate energetică. Cel mai
important beneficiu al acestor programe este îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, cu un
impact pozitiv asupra protecției mediului înconjurător. Este importantă folosirea pentru izolare termică
a unor materiale premium, rezistente la foc, dar şi
cu „amprentă verde”, adică materiale prietenoase
cu mediul, ecologice.
Luna trecută URSA România a lansat pe piața
românească URSA ReFLOC. „Este o vată minerală
sub formă de fulgi, care se aplică prin pulverizare.
Produsul URSA ReFLOC păstrează caracteristicile de
bază ale tuturor produselor URSA: incombustibilitatea, excelenta izolare termică, simplitatea și ușurința la montaj. Vata minerală sub formă de fulgi
oferă o izolare termică excepțională, confort acustic
și protecție la foc în clădirile noi și reabilitate.
În plus, acest nou produs este prietenos cu mediul,
fiind realizat din vată minerală reciclată. Vata minerală sub formă de fulgi reprezintă o soluție de izolare
simplă, sigură, durabilă și economică” a declarat
Sorin Pană - director comercial al URSA România.
Produsul este recomandat la izolarea unor construcții integrale pe structuri ușoare (lemn sau
metal), a pereților de compartimentare sau de exterior și a acoperișurilor și planșeelor. Montajul pentru
izolațiile cu fulgi (blowing wool) se execută cu utilajele obișnuite. Materialul se încarcă într-un aparat,
iar pulverizarea se face cu un furtun, astfel încât
vata minerală ajunge, prin pulverizare, în orice gol
al peretelui.

Despre vata minerală
Pe piața de profil există multe produse pentru
izolare. Dintre toate acestea, cele din vată minerală
oferă mai multe avantaje. Unul dintre avantaje este
siguranța la incendii, produsele din vată minerală
fiind clasificate ca produse incombustibile.
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De asemenea, vata minerală nu emite fum toxic
în timpul incendiilor. În plus, vata minerală asigură
durabilitate, deoarece produsele fabricate din acest
material au o durată de viață egală cu durata de
viață a construcției. De asemenea, produsele din
vată minerală au stabilitate dimensională, protejând,
în acest fel, construcția de producerea tensiunilor.
URSA România îşi propune ca și anul acesta să
continue educarea consumatorului în vederea
folosirii unor produse adecvate izolării caselor. Practic, se dorește modificarea obiceiurilor de cumpărare ale beneficiarilor finali și orientarea lor către
produse adecvate, mai bune calitativ, care să asigure o izolare optimă a locuinței și economii reale în
bugetul familiei.

Despre URSA România
„Luna aceasta, Xella International GmbH a semnat un contract cu fondul de investiții KKR pentru a
cumpăra URSA. Vânzarea este supusă aprobării
autorităților de concurență și se așteaptă să fie
încheiată înainte de sfârșitul anului 2017. URSA își
va continua, cu succes, trendul de creștere, ca business separat sub acoperișul Grupului Xella, completând portofoliul existent al mărcilor de materiale
de construcții” ne-a precizat dl Sorin Pană, directorul comercial al URSA România.

URSA este o companie producătoare de materiale pentru izolație termică și acustică, orientată spre
durabilitate și eficiență energetică în construcții.
Compania se bucură de o prezență comercială largă
atât în Spania, cât și în Europa, datorită celor
13 fabrici de producție, amplasate strategic pe continentul european. Astăzi, URSA este unul dintre cei
mai mari producători de vată minerală și polistiren
extrudat (XPS) din Europa, două materiale izolatoare complementare, ce contribuie la izolarea termică și acustică a clădirilor.
În România, URSA este prezentă cu produsele
sale de 20 de ani, comercializând două branduri de
vată minerală, URSA Glasswool și URSA Terra, fabricate în Slovenia. URSA România S.R.L. activează pe
piață din anul 2003, produsele URSA fiind, însă,
prezente pe piața din România încă de la începutul
anilor ’90.
În prezent există un depozit la Oradea, de unde
se fac livrări în toată țara, și un birou comercial în
București, de unde este coordonată întreaga activitate comercială și de distribuție. În ultimii ani, livrările de produse URSA au cunoscut o creștere
organică, URSA România ajungând să dețină o cotă
de piață de circa 40% pe segmentul de vată minerală din sticlă. q

14 iunie 2017 va rămâne un punct de reper în istoria incendiilor. Aceasta este ziua în care s-a
declanșat devastatorul incendiu din Londra, la imobilul Grenfell Tower – care avea să dea și numele
de identificare al evenimentului. Anchetele sunt încă în curs și este prematur să emitem o opinie.
Putem, însă, pentru informarea specialiștilor, să prezentăm o sinteză a faptelor și o foarte instructivă
serie de fotografii publicate de către BBC și presa scrisă britanică (Guardian, Sun ș. a.) din care
rezultă unele concluzii interesante.
Subiectul fiind și la noi unul „de școală” și de actualitate, vom continua prezentarea unor materiale asupra acestui eveniment și în numerele următoare ale Revistei Construcțiilor.

Lecții neînvățate
TRAGEDIA DE LA GRENFELL TOWER - LONDRA
La aproape o oră după miezul
nopții, în ziua de 14 iunie 2017,
pompierii din London Fire Brigade
erau solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
un bloc de locuințe din nord-vestul
metropolei. Undeva, de abia în jurul
orei 09. 45, purtătorul de cuvânt al
London Fire Brigade declară că
echipajele au ajuns la locul incendiului după 6 minute de la primul apel
și a confirmat că există mai mulți
morți în incendiul violent care a
cuprins blocul. Numărul exact al
victimelor nu a putut fi anunțat la
acel moment (Cifra finală oficială a

fost de 80 de morți. Există temeri
că niciun locatar de la ultimele trei
etaje nu a supraviețuit.).
„Este un incident fără precedent. Nu am văzut așa ceva în 29
de ani de când sunt pompier.
Colegii mei lucrează din greu, în
aceste momente, pentru a stinge
incendiul. Este un incendiu de proporții care a afectat aproape toate
cele 24 de etaje ale blocului, mai
puțin primele 2 etaje. Din păcate,
pot confirma că există mai mulți
morți. Nu pot spune, deocamdată,
care este numărul acestora, întrucât clădirea este una complexă și

Fig. 1: Fațada clădirii
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de dimensiuni mari. Ar fi greșit să
facem speculații acum”, spunea
presei Danielle Amara „Dany” Cotton, comandantul brigăzii de pompieri din Londra.
Pompierii au stabilit că incendiul
a izbucnit de la o combină frigorifică situată în bucătăria unui apartament de la etajul 4 al clădirii.
Compania care produce combina
frigorifică, un Hotpoint FF175BP, a
fost contactată pentru a fi anunțată
de situație (Relatează The Guardian). Modelul nu era înregistrat ca
având probleme și nici nu a fost
rechemat vreodată în fabrică.
Blocul incendiat a fost construit
în anul 1974 de către „Consiliul
Local Kensington și Chelsea” și renovat între anii 2014-2016, pentru
un total de 8,6 milioane de lire sterline, prin compania Rydon Construction. Clădirea era ocupată
majoritar de familii de azilanți, în
special musulmani. Potrivit cotidianului The Telegraph, mulți își
datorează salvarea faptului că, fiind
sărbătoarea Ramadamului, musulmanii stau până târziu în noapte la
moschei. Așa se face că cei care se
reîntorceau acasă au simțit miros
de fum și i-au alertat și pe alții,
bătând din ușă-n ușă.
Autoritățile încă se bâlbâie atunci
când vine vorba despre numărul
locatarilor care se aflau în clădirea
cu 120 de apartamente, cifrele
oscilând între 200 și 600 de ocupanți, fiind avansat însă la un
moment dat și un număr de peste
1000. Migranți fără documente de
identitate și chiriași ilegali s-ar
putea număra printre locatarii
blocului rezidențial, fără ca aceștia
să poată fi contabilizați de autorități, conform ziarului The Independent.
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Fig. 2: Evoluția rapidă a incendiului
Încă din 2016, o organizație
civică locală, „Grupul de acțiune
Greenfell” a publicat numeroase
postări pe blog despre modul în
care proprietarul Kensington and
Chelsea Tenant Management
(KCTMO) nu a pus în aplicare
măsurile de siguranță la incendiu
adecvate. Recent au afirmat că:
„Toate avertizările noastre au ajuns
la urechile unor surzi și am prezis
că o catastrofă ca aceasta era
inevitabilă, fiind doar o chestiune
de timp până să se producă”. Au
existat mai multe persoane care au
declarat, ulterior, postului de televiziune Al Jazeera că știau de mai
mult timp că măsurile de siguranță
erau ca și inexistente în clădire.
Imediat, așa cum era și firesc,
mass-media britanică a reacționat
și s-a concentrat asupra a ceea ce
s-ar fi putut face pentru a preveni
tragedia, mai ales că au apărut
repede informații ca cele relatate
anterior, potrivit cărora grupurile de
rezidenți ar fi avertizat despre deficiențele din interiorul turnului.
Critica a fost, de asemenea,
îndreptată asupra guvernului,
deoarece nu a făcut suficient pentru a impune cerințele normale de
siguranță în clădiri de locuit. Primul
ministru Theresa May a confirmat
că 120 de blocuri-turn din 37 de
zone ale autorităților locale au pe
exterior placări din materiale inflamabile. Westminster Coroner’s
Court a deschis o anchetă în cazul
victimelor.

Blocurile-turn sunt proiectate
astfel încât incendiile ar trebui să
rămână „închise” în spațiile apartamentelor individuale în care izbucnesc. Dar acest lucru nu se
întâmplă de fiecare dată. În 2009,
trei femei și trei copii au fost uciși
de un incendiu în clădirea cu 14
etaje Lakanal din Camberwell, sudestul Londrei, incendiu care a pornit
de la un televizor aflat la etajul al
nouălea. Consiliul Local Southwark
a recunoscut că nu a reușit să
răspundă riscurilor de incendiu și
a fost amendat cu 270.000 de lire
sterline, plătind și alte cheltuieli în
valoare de 300.000 de lire sterline.
Cercetarea cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului
continuă, 60 de companii fiind identificate, până acum, ca având
responsabilități în renovarea turnului și despre ale căror lucrări se

crede că au contribuit la propagarea incendiului. Imaginile transmise de la fața locului au arătat că
incendiul se propaga, la început, pe
o latură a clădirii, în exterior,
înainte de a înghiți întregul bloc.
Expertul în domeniul siguranței la
incendiu Elvin Edwards a descris
fenomenul ca pe un „efect de coș”,
adăugând că și vântul ar fi contribuit la alimentarea cu oxigen a
flăcărilor. Antrepenorul Rydon Construction se pare că ar fi adus o
serie de îmbunătățiri proiectului de
reabilitare, în ideea de a se înregistra economii la consumurile energetice ale clădirii și de a se
moderniza aspectul fațadelor. Au
fost recompartimentate spațiile
interioare pentru a se crea noi
apartamente sau garsoniere. Fațadele au fost modernizate, a fost
înlocuită tâmplăria ferestrelor și
instalat un nou sistem de încălzire.
Reprezentanții Rydon Construction au afirmat că lucrările au avut,
la timpul lor, toate avizele și autorizațiile necesare. Cu toate acestea,
un alt subcontractor, care s-a ocupat de ușile rezistente la foc, a afirmat că a observat inexistența
izolării la trecerea conductelor și
cablurilor utilităților prin planșeele
etajelor. Au fost formulate, de-a
lungul perioadei de renovare, mai
multe obiecții privind calitatea
lucrărilor și legat de faptul că
mașinilor pompierilor li s-a limitat
accesul la clădire, prin modificarea
gabaritului căilor de acces.
Experții în domeniul siguranței
la incendiu au subliniat faptul că
placarea fațadelor clădirii londoneze Grenfell Tower este o cauză

Fig. 3: Aspectul imobilului după incendiu
continuare în pagina 26 È
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Æ urmare din pagina 25
posibilă care a favorizat propagarea
incendiului atât de repede, în exterior. Placarea folosită pentru renovare era compusă dintr-o folie
exterioară din aluminiu și un miez
din polistiren, în loc de un alt material mai rezistent la foc.
The Times a scris că tipul special
de placare folosit pentru Grenfell
Tower este deja interzis în SUA
pentru clădiri mai înalte de 12 m,
din motive de siguranță la incendiu,
iar în Anglia, în prezent (2017), nu
poate fi folosit la clădiri mai înalte
de 18 m. Producătorul mai oferă și
două alternative, rezistente la foc,
dar ele sunt mai scumpe. Diferența

Fig. 4: Explicații preliminare
asupra propagării incendiului
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de costuri la Grenfell Tower s-ar fi
ridicat pentru întreaga clădire la
mai puțin de 5.000 de lire sterline.
Matthew Needham-Laing, arhitect și avocat la firma de avocatură
Katten UK, a declarat pentru Radio
4 că, în incendiu, turnul nu arăta
diferit de imaginile din alte clădiri
înalte din lume unde se aprinsese
placarea exterioară. Elvin Edwards
declara și el, pentru Radio 5, că
majoritatea pompierilor sunt instruiți să facă față unui incendiu limitat,
închis doar într-o parte a unei clădiri ca aceasta.
„Se pare că focul s-a răspândit
în exterior și asta a făcut situația de
100 de ori mai rea decât ar fi trebuit. Era ca un efect de coș
de fum. Vântul a fost și el un
factor major în răspândirea
flăcărilor”. Întrebat despre
s i s t e m u l d e alarmă al
clă dirii și despre absența
sprinklerelor, a spus: „Oamenii
s-ar putea să nu fi auzit
alarma care s-ar fi putut
declanșa doar local. Totul
depinde de cerințele stabilite
de autoritatea locală care
deține clădirea. Pentru acest
tip de clădire, sprinklerele
sunt cunoscute ca mijloace
eficiente de stingere și care
salvează vieți”, a adăugat
Edwards.
Ce concluzii putem desprinde până acum, chiar
dacă ancheta este încă în
desfășurare? Cel mai îngrijorător este faptul că tragedia din Turnul Grenfell s-ar
putea repeta oricând. Mii de
oameni sunt în continuare în
pericol după ce s-a descoperit că locuiesc în blocuri
izolate cu materiale similare
celor folosite la Grenfell.
„Izolația folosită la Grenfell Tower, răspunzătoare pentru propagarea rapidă a
flăcărilor în incendiul din
noaptea de marți spre miercuri, este interzisă în Marea
Britanie”, a declarat ministrul
britanic de finanțe Philip
Hammond. El a susținut că
Guvernul a emis recomandări
de siguranță după incendiul
din 2009, dar va aștepta

concluziile anchetei publice înainte
de a aduce alte modificări reglementărilor în materie. Alte 60 de
blocuri-turn din Anglia au fost
inspectate, și în cazul tuturor s-au
descoperit nereguli grave. Clădirile
sunt izolate cu același tip de material ieftin ca și cea distrusă de
flăcări în iunie. Adică polistiren.
„Materialul folosit la izolarea
Grenfell Tower, despre care
autoritățile cred că a contribuit la
propagarea rapidă a flăcărilor, a
fost o variantă ieftină, care nu este
rezistentă la incendii”, a declarat un
director al companiei care a produs
panourile izolatoare, Omnis Exteriors, citat de The Guardian. Deja,
mii de oameni care locuiesc în cinci
dintre blocurile cu probleme au
primit ordine de evacuare pentru
perioada în care se vor face lucrări
de înlocuire a izolației. Alte 500 de
clădiri de apartamente urmează să
fie verificate. Compania Harley
Facades a confirmat, deja, că a
instalat la Grenfell Tower panourile
izolatoare cumpărate de la Omnis.
Însă, ancheta demarată va analiza și alți factori care este posibil să
fi contribuit la tragedie, inclusiv
modul în care au fost instalate
scările de evacuare și barierele
antiincendiu de minimum E 30 la
fiecare etaj și existența eventualelor spații libere ascunse între
peretele blocului și peretele-cortină, rămase în urma renovării,
spații care ar fi putut permite
propagarea căldurii și a flăcărilor,
prin „efectul de coș”. Va trebui
explicat și fenomenul prin care s-a
inundat cu fum încă de la început
casa scărilor.
Situația este, însă, și mai îngrijorătoare din cauza asemănărilor cu
ceea ce se întâmplă acum cu
mulțimea lucrărilor de anvelopare a
blocurilor românești. q
Comentariul:
col(r) Petre Liviu NEGOESCU,
Au colaborat:
col(r) ing. Șerban SFARLOS,
col (r) Florin DINCĂ
Surse documentație:
BBC, The Guardian, The Sun
și alte ziare britanice
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Profesioniști în soluții antiincendiu

Incendiile prezintă un potențial de distrugere a proprietății private, mai ales în spațiul de interferență
seminatural/urban și, cu siguranță, constituie un risc
pe care nimeni nu își dorește să și-l asume, în eventualitatea unei situații neplăcute.

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

Master Engineering oferă servicii de consultanță
tehnică gratuită pentru analiza proiectelor și scenariilor
de incendiu. Mai mult, furnizează echipamente de
pompare incendiu, pompe și grupuri de pompare, configurate conform proiectelor în cadrul cărora lucrează.
Avem avantajul de a optimiza și configura oferta de
echipamente conform cerințelor și bugetului beneficiarului. Oferim, deci, 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 asigură accesul la o gamă largă de mărci de
echipamente de pompare, îndeplinind, deci, cu ușurință
solicitările colaboratorilor noștri.
Credem în calitatea serviciilor oferite, comercializând echipamente de pompare furnizate de firme cu
renume pe piață (Grundfos, Wilo, Saer, Lowara), astfel
încât reducem considerabil riscul complicațiilor generate de performanțele tehnice slabe.
Serviciile noastre sunt complete și includ suport
tehnic gratuit pentru analiza tehnică a ofertei de
echipamente, pentru desfășurarea achiziției și a
proiectului de montaj al instalațiilor contra incendiu,
asistență 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 experiență, angajații noștri sunt mereu gata să asigure consultanța și
soluțiile tehnice de care aveți nevoie.
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Securitatea la incendiu - încotro?

Primul set de răspunsuri îi aparține dlui Ioan Marius RETEGAN - executive manager al firmei Helinick SRL, fondată în
1991. Astăzi, dl. RETEGAN are peste 25 de ani de prezență activă pe piața de specialitate din România, în care firma
Helinik a devenit un nume de referință. Opiniile Domniei-Sale reprezintă concluziile (cam amare!) rezultate din experiența sa
dar și a unei întregi generații de antreprenori români care au pornit „la drum” imediat după 1989, într-un mediu de business
pe care, de atunci, îl tot așteaptă să devină mai prietenos și mai profesionist....
A. SITUAȚIA ACTUALĂ DIN
ROMÂNIA (CE AR TREBUI FĂCUT
ACUM LA NOI?)
1. Unde sesizați disfuncționalitățile majore actuale ale domeniului
securității la incendiu în România?
Există o decuplare evidentă între cei
care instalează, cei care proiectează și mai ales - cei care verifică și aplică
sancțiuni de neconformitate în domeniul, denumit generic, „Securitate la
incendiu”. Despre asiguratori mi-este
foarte greu să vorbesc pentru că ei sunt
concentrați pe „capturarea de clienți în
orice condiții”!
În domeniul de detecție și stingere
incendii știm că se folosesc masiv
echipamente sau sisteme care nu sunt
conforme cu standardele în vigoare iar
faptul că legislația încurajează degrevarea de orice responsabilitate a acelora
care distribuie, cu nepăsare, neglijență
sau chiar rea voință aceste echipamente
conduce la situația în care – în cele mai
multe cazuri – societatea care instalează (și care este responsabilă 100%
pentru sistemele instalate) este împinsă
și forțată, de o piață cu „concurență sălbatică”, să aleagă cel mai ieftin produs /
sistem, fără să-și dea seama la ce pericole se expune! Astfel, mulți nici nu
conștientizează acest aspect iar alții
(deși îl conștientizează) se expun și
acceptă aceste riscuri, mizând pe faptul
că, statistic vorbind, apariția unui incendiu pe durata de funcționare a unui sistem este extrem de scăzută (cca.
0,1%). Din păcate, DISTRIBUITORI
IMPORTANȚI introduc pe piață aceste
echipamente neconforme fără nicio
problemă de deontolgie profesională,
unii chiar știind că își împing proprii
clienți la niște riscuri pe termen lung.
Astfel, de multe ori, deviza care funcționează la noi: „profit cu orice
preț” și „vânzare cu cel mai mic
preț” UCIDE! și este un semn clar că
piața locală nu e nici MATURĂ și nici
STRUCTURATĂ.
În România, foarte puțină lume
cunoaște care sunt standardele de conformitate pentru aceste produse dar și
standardele pentru întregul sistem sau
tipul de clasificare a sistemelor în funcție de destinație (înălțime, aglomerare
de persoane). Trebuie subliniat un fapt
evident, că „în domeniul securității la
incendiu”, în cvasimajoritatea situațiilor
există sisteme instalate care necesită
servicii profesionale post vânzare. Și aici
există o disfuncționalitate majoră,
deoarece:
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• nici „cultura locală” nu asigură bugetele minime care să garanteze funcționarea corectă a sistemelor;
• nu există o evidență și nici o trasabilitate foarte clare ale serviciilor „post
vânzare” pentru sistemele deja instalate;
• rezultă că activitățile de service
preventiv și cel corectiv sunt extrem de
precare și se fac formal;
• autoritățile fac verificări superficiale iar majoritatea clienților doresc
minimizarea acestor cheltuieli și implicit,
se expun la niște riscuri sporite;
• multe firme (dacă nu chiar cele
mai multe firme) sunt avizate de IGSU
fără să dispună de competențele și de
capabilitățile reale minime necesare.
Nu vreau să intru în detalii și să
spun nume dar, după 35 de ani de
activitate neîntreruptă în domeniu,
multe lucruri sunt aproape neverosimile și pun la îndoială capacitatea pieței locale de a se conforma
culturii și spațiului economic din
care facem parte după 2007.
2. Ce ar trebui făcut acum pentru
remedierea situației și alinierea
României la trendul mondial?
Ar fi nevoie de o strategie coerentă,
în care cei trei factori implicați – vânzătorul, clientul și autoritatea de reglementare (dar și asiguratorii!!) să se
implice în acest proces încă din fazele
de concepție, comercializare, instalare
și servicii post vânzare dar și în procesul
de verificare și de conformare forțată.
În prezent, există încă:
• prea multe compromisuri și hățișuri legislative care permit clienților să
se strecoare și să funcționeze fără sisteme conforme;
• foarte puține cazuri în care cei care
nu respectă regulile plătesc pentru asta.
B. PERSPECTIVA GLOBALĂ DE
VIITOR
1. Va mai exista aceeași structură
a cerinței de securitate la incendiu
în următorii 10 ani? Dar în 20?
Securitatea la incendiu e un sector
destul de conservator și asta datorită
unui sistem de standarde tehnice coerente și care funcționează, de peste 50
de ani, pe principalele piețe din Statele
Unite & Canada, Comunitatea Europeană, Australia și Japonia.
În plus, fiecare piață are și un set de
standarde în construcții care nu acceptă
utilizarea celor mai noi tehnologii cu
orice preț. De aceea, evident că noile
tehnologii și-au pus amprenta, mai ales
în zona centralelor de detecție, a substanțelor de stingere, a materialelor
rezistente la foc și chiar a unor tehnologii noi de detecție.

Ioan Marius RETEGAN
În viitor, probabil că legarea la internet sau chiar noile concepte de IT pot
pune presiune și pe industria noastră –
vorbind despre „hardware”. În ceea ce
privește, însă, „soft-ul”, cerințele de
securitate la incendiu nu sunt influențate așa de tare de tehnologie și se
referă la riscuri; în plus, este greu de
crezut că cele 4-5 clase de foc care sunt
recunoscute azi se vor mai diversifica în
viitor.
2. Cum va evolua cererea de
piață, având în vederea dezvoltarea
tehnologică a societății în general?
Cu siguranță cerințele vor crește și
asta datorită tendințelor globale de concentrare a populației în “megapolis-uri”,
aglomerări urbane cu clădiri înalte, cu
sisteme de transport în comun de mare
capacitate (metrou, aeroport, trenuri
rapide).
Și zonele industriale vor genera cerințe mai mari, mai noi și mai sofisticate; paradoxal, cu cât societatea
avansează tehnologic, factorul uman
rămâne deficitar și mult mai vulnerabil
la provocările elementare - focul e o
provocare veche de peste 10.000 de
ani și sunt convins că pagubele create de foc sunt mult mai mari acum,
deși avem sisteme de apărare mult
mai avansate tehnologic!
Focul și evident riscurile legate
de incendii rămân și probabil vor
rămâne și în viitor.
Tehnologia, procedurile dar și
educarea factorului uman vor putea
ține riscul la un nivel acceptabil.
Cererea va fi mai mare și
creșterea va fi continuă și susținută, cu un avans – în multe cazuri
– chiar de 20 unități procentuale. q
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Rubrica în care prezentăm, ca de obicei, noutăți legislative din domeniul
Securității la Incendiu
a. Prorogare termen autorizații ISU
Ceea ce era așteptat s-a întâmplat: termenul limită
de obținere a autorizațiilor ISU de funcționare s-a
mutat (prorogat !?!) pe data de 30 septembrie 2017.
Nu vă bucurați, însă, prea mult: termenul este apropiat
și, cum zice proverbul: Numai mâine nu-i poimâine!
Deci grăbiți-vă!
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 76 din 30 iunie 2017
Termenul pentru obținerea autorizației de
securitate la incendiu a fost prorogat până la
data de 30 septembrie 2017.
Conform prevederilor Legii nr. 146/2017 privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la
incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie
2017. Până la această dată, cei care dețin obligația
obținerii acestui act administrativ nu vor fi sancționați
contravențional pentru nedeținerea acestuia.
*
* *
b. Ghid IGSU pentru avizare/autorizare
A apărut acum și un GHID IGSU privind avizarea /
autorizarea.
Ca de obicei, în ultimii ani de după 1989, la apariția
unui nou act legislativ părerile sunt împărțite: unii îi
susțin utilitatea (de regulă cei care îi emit) iar alții i-o
contestă (societatea civilă, veșnic „cârtitoare”).
Personal, mă situez în a doua categorie și consider
că - sub presiunea evenimentelor, a timpului și a
sarcinilor primite „de sus” - IGSU începe să lucreze
„pompieristic”, cu riscuri evidente de coborâre a ștachetei de calitate în domeniul pe care îl păstorește!
Spun aceasta având în vedere și decizia anterioară a
IGSU, prin care se reduce nivelul de calificare la
redactarea scenariului de securitate la incendiu, împreuna cu noul Ghid. Aceste hotărâri au rolul de a tipiza și
automatiza un sector în care judecata proprie fiecărei
situații este esențială! Toți știm că nu există două
incendii identice iar faptul de a încerca să aplicăm
tuturor un „pat al lui Procust” va avea efecte și mai rele
în timp! Cred că era de preferat o situație în care
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autorizațiile ISU de funcționare s-ar fi obținut mai dificil și mai încet (dar cu o analiză particularizată, făcută,
în fiecare caz, de oameni cu maximă calificare și experiență în domeniu) decât graba autorităților de a putea
raporta încheierea „cu succes” a unei misiuni primite
„de sus”! Să dea Dumnezeu să mă înșel și viitorul să
mă contrazică, dar trendul ultimilor ani și scăderea
continuă a calității în domeniul securității la incendiu
(și a coerenței actelor administrative) nu îmi oferă
niciun motiv de optimism... Promit să revenim, mai pe
larg, într-un număr viitor asupra acestei probleme.
*
*

*

c. Emiterea avizului în vederea autorizării
furnizorilor de formare profesională a adulților
în ocupațiile din domeniul reglementat de IGSU
ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea
avizului în vederea autorizării furnizorilor
de formare profesională a adulților în ocupațiile
din domeniul reglementat de Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. e)
din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1)
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale punctului B1 lit. b) din anexa nr.
6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare
profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr 353/5
202/2003, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 14 alin.
(3) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 1.490/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
Inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind emiterea
avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare
profesională a adulților în ocupațiile din domeniul
reglementat de Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
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Art. 2. - (1) Personalul cu atribuții în procesul de
avizare din cadrul Inspectoratului General va lua
măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplică documentațiilor transmise spre avizare începând cu data
intrării în vigoare.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea l.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență nr. 1.124/IG/2008*)
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului
în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupația „cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor” și Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență nr. 104/IG/2014 pentru aprobarea Procedurii
privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupațiile din domeniul
reglementat de Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență, publicat în Monitorul Oficial el României,
Partea l, nr. 215 din 26 martie 2014.
Inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență,
Daniel-Marian Dragne
București, 17 mai 2017
Nr. 223/IG
*
*

*

d. Competiția Mondială de Descarcerare și
Prim Ajutor Calificat (World Rescue Challenge) –
Premieră pentru pompierii români
România va găzdui, în premieră, în perioada 30
august – 3 septembrie, Competiția Mondială de
Descarcerare și Prim Ajutor Calificat (World Rescue
Challenge).
Competițiile World Rescue Challenge reunesc,
începând din 1999, cele mai bune echipe de descarcerare și prim-ajutor din lume, care provin din fiecare
țară membră World Rescue Organization, la care România
a aderat în urmă cu patru ani.
La World Rescue Challenge de la Târgu Mureș va fi
înscris numărul maxim de echipaje, 36, prevăzut pentru această competiție și vor fi în jur de 600 de participanți, fiind deja înscrise echipe din Africa de Sud,
Australia, Marea Britanie sau Cehia.
Probele competiției de descarcerare constau în
proba rapidă, de 10 minute, o probă standard, de 20
minute, fiecare cu câte o victimă încarcerată și grade
diferite de dificultate, și o probă complexă de 30 de
minute, plus o competiție de traumă.
Deschiderea Competiției va fi pe data de 30 august,
de la ora 18.00, în Piața Trandafirilor.
Competiția se va desfășura în Parcul Municipal, în
fiecare zi, între orele 8.00 – 19.00. q

Spitalul FILANTROPIA o clădire readusă la viață !
Scheletul construcției, situată în
strada Sărarilor din municipiul Craiova,
a fost ridicat în anul 1988, dar a
fost abandonat la puțin timp după
evenimentele din 1989.
Pentru finalizarea clădirii au existat, de-a lungul timpului, mai
multe planuri. La începutul anilor
‘90, s-a dorit amenajarea aici a
unui spital pentru bolnavii de SIDA,
cu 150 de paturi. Lucrarea a fost
sistată, însă, din cauza lipsei de
fonduri. Apoi, proiectul a fost prins
în lista de investiții a Ministerului
Sănătății pentru construirea unui
spital de copii cu 150 de paturi, dar
și pentru extinderea spitalului cu
secții de pneumoftiziologie, însumând tot 150 de paturi, pentru
adulți și copii. Și acest proiect a
primit răspuns negativ de la Ministerul Dezvoltării și Administrației
Publice.
În aceste condiții, structura a
rămas complet deschisă și neprotejată, fiind expusă intemperiilor și
deprecierilor. Corpurile de clădire
sunt amplasate pe domeniul public,
pe un teren relativ plan, cu
suprafața de 4.731,0 mp și erau
ridicate parțial la nivel de structură
de rezistență - cadre și planșee prefabricate din b.a. - cu fundații și
elevați din b.a., lucrările structurale
fiind stopate înainte de finalizarea
lor. Nu erau executate niciun fel de
instalații și utilități pentru deservirea acestor corpuri de clădire.
Neîmprejmuită corespunzător,
oferind acces permanent oricui,
acestă clădire adăpostea numeroase
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persone ale străzii, haite de animale și mormane de mizerie,
devenint o rușine a orașului și un
loc foarte periculos, din cauza accidentelor care s-ar fi putut produce.
Deoarece Spitalul Filantropia a
pierdut o serie de spații destinate
procesului medical, secții care
funcționau în clădiri ce au fost
revendicate și restituite în natură
foștilor proprietari, edilii Municipiului Craiova au hotărât relocarea
acestora din componența Spitalului
în corpurile de clădire abandonate
din stradă Sărari, nr. 28.
În aceste condiții, în toamna
anului 2015 au început lucrările la complexul din strada
Sărarilor cu scopul construirii noului Spital Municipal Filantropia.

DATE TEHNICE
Ac total = 2.184,44 mp
din care
Ac corp A = 494,00 mp
Ac copertină corp A = 74,00 mp
Ac corp B = 491,00 mp
Ac corp C = 491,00 mp
Ac corp D = 392,00 mp
Ac articulație A-B = 81,00 mp
Ac articulație B-C = 81,00 mp
Ac articulație C-D = 80,00 mp
Ac pasarelă 1 = 1,44 mp
Ac pasarelă 2 = 73,00 mp

SITUAȚIE INIȚIALĂ
Construcție compusă din patru
corpuri de clădire, A, B, C și D:
• corpul A are regim de înălțime
S+P+1E, cu suprafață construită de
460 mp la sol și suprafață desfășurată de 1.380 mp;
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• corpul B are regim de înălțime
S+P+2E cu suprafață construită de
460 mp și suprafață desfășurată de
1.840 mp;
• corpul C are regim de înălțime
S+P+3E cu suprafață construită de
460 mp și suprafață desfășurată de
2.300 mp;
• corpul D - S+P+2E cu suprafață construită de 354 mp și
suprafață desfășurată de 1.416 mp.

SITUAȚIE PROPUSĂ
Prin tema de proiectare, beneficiarul dorește:
• consolidarea construcției în
concordanță cu expertiza tehnică;

• etajarea corpului A de la
S+P+1 la S+P+2;
• etajarea coridorului de legătură dintre corpurile A și B de la
S+P+1 la S+P+2;
• completarea etajului corpului D;
• construirea unor coridoare de
legătură la nivelul etajului 1, între
corpul C și Blocul Alimentar, respectiv între coridorul de legătură dintre
corpurile C și D și Spitalul Clinic;
• execuția unor case pentru lifturi
care să servească la transportul
pacienților, al alimentelor și altor
necesități în fiecare corp de clădire,
concomitent cu etajarea casei scării
și a liftului peste planșeele terasă;

• desființarea scării semicirculare din traveea mediană a corpului
D, între axele 2, 3 și C, B;
• desființarea coridoarelor de
legătură dintre corpurile B și C și C
și D dinspre str. Sărari;
• suprabetonarea planșeelor terasă
de la coridoarele de legătură dintre
corpurile A și B și B și C, în vederea
amplasării a două instalații de ventilare;
• realizarea unor case pentru
scări de acces cu regim de înălțime
P+2, anexate articulațiilor A-B și B-C;
• refacerea unor planșee corp A;
• realizarea unei copertine pe acces
ambulanță pe latura de sud a corpului A;
continuare în pagina 34 È

Æ urmare din pagina 33

• realizare copertinei pentru acces
corp D;
• execuție rampă de acces demisol corp D.

Finisaje interioare propuse
• pardoseli;
• pardoseli epoxidice în spațiile
spălătoriei și în spațiile tehnice
(cameră pompe, spațiu tehnic lift);
• pardoseli din PVC și scafe din
PVC pentru spitale (antistatic, antimicrobian) în restul spațiilor;
• pereți;
• zugrăveli lavabile;
• muchii protejate cu colțare la
intersecții de ziduri și la stâlpi;
• bandouri de protecție pe circulații;
• faianță la pereți, pe toată
înălțimea lor, în grupurile sanitare,
băi, spații de întreținere - curățenie, oficii și local în saloane și cabinete în zona lavoarelor (h = 1,8 m,
lățime 1,20 m);
• plafoane;
• plafoane false, din casete
dreptunghiulare de aluminiu prevopsit, pe coridoare, pentru a se
permite accesul la instalații;
• plafoane false din gips-carton
lis în saloane, cabinete medicale,
vestiare etc.;
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• tâmplărie interioară;
• uși metalice tip sandwich, cu
fonoizolație - la toate spațiile;
• compartimentări și uși din HPL
la grupurile sanitare pentru public;
• uși metalice rezistente la foc la depozite, la casele de scări, la
spațiile tehnice, cu rezistență adaptată sarcinii termice și destinațiilor.

Finisaje exterioare propuse
• soclu - tencuieli mozaicate;
• fațade ventilate placate cu
panouri casetate din fibrociment
sau HPL;
• panouri casetate din tâmplărie
de aluminiu, cu barieră termică, cu
geam termopan.

Lucrări exterioare
• Circulații carosabile și parcaje
- strat pământ compactat;
- strat balast compactat 20 cm
grosime (grad de compactare 95%);
- strat final de uzură beton
carosabil Bc R4/ SR 183-1 finisaj
elicopterizat, cu delimitările spațiilor de parcare marcate cu vopsea.
Platformele vor fi delimitate cu
borduri carosabile, cu dimensiunile
120 mm x 500 mm x 250 mm, montate pe pat de mortar de ciment.

• Circulații pietonale
- strat pământ compactat;
- strat pietriș compactat 15 cm
grosime (grad de compactare 95%);
- strat nisip compactat 2 cm;
- strat final de uzură calupuri din
pavele de beton prefabricat.
Trotuarele sunt delimitate, către
circulațiile carosabile, cu borduri cu
dimensiunile 120 mm x 500 mm x
250 mm montate pe pat de mortar
de ciment, iar către spațiile verzi cu
borduri pietonale cu dimensiunile
50 mm x 500 mm x 200 mm, montate pe pat de mortar de ciment.
• Spații verzi
- strat pământ natural;
- strat pământ vegetal 15 cm;
- gazon.
Împrejmuirea este executată cu
stâlpi din profile de țeavă de oțel
0,80 mm x 0,80 mm x 0,4 mm și
panouri din sârmă zincată bordurată, cu h = 2,0 m, cu 2 porți auto
și o poartă pietonală din profile
laminate de oțel, cu închidere
automată, comandată de la distanță. q
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Un constructor mai puțin –
ing. Liviu Valer GUȚIU
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Încet-încet, dintre oamenii care au construit
România modernă, rămân tot mai puțini. Sărăcim
ca neam și țară și nu știm ce să punem în loc. Din
când în când ne aducem aminte de ei, dar uităm că
mulți dintre constructorii țării au fost uniți doar prin
sărăcie. Sărind de la statutul de eroi în miezul zilei,
sistemul ce ne-a batjocorit vreme de mai bine de 40
de ani era capabil ca, până seara, să te transforme
într-un condamnat cu acte-n regulă. Mulți dintre
părinții noștri, după ce dădeau de mâncare găinilor
în zorii zilei, până seara erau aruncați în vagoanele
pentru vite și-și începeau călătoria către moarte în
pustiul Bărăganului sau în jungla de stuf de la
Periprava.
În 8 august 2017 s-a stins, la 85 de ani, un erou
de-al nostru, de-al constructorilor, inginerul LiviuValer Guțiu. Născut la 13 martie 1932 la Josenii
Bârgăului, în județul Bistrița, se înscrie la Facultatea
de Construcții Hidrotehnice a Institutului Politehnic
din Timișoara. Devine absolvent în anul 1957 și-și
dedică întreaga energie în practicarea profesiunii în
cadrul HIDROCONSTRUCȚIA SA, începând și continuând cu: betonare baraj Bicaz până în anul 1960,
apoi, până în 1966, în cadrul Grupului de Șantiere
„Bistrița Aval”, la barajul Piatra-Neamț, UHE Roznov,
Zănești, Costișa și Racova. Ca inginer-șef conduce

Barajul Stânca‐Costești
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execuția lucrărilor de la
amenajările Racova, Gârleni, Lilieci și Bacău.
Din 1967, ca director al
Grupului până în 1986
(redenumit „Grup Șantiere
Bacău”, apoi „Antrepriza de
Construcții Hidroenergetice
Siret Bacău”), are în subordine șantierele independente de la Poiana Uzului,
Siriu
pe
râul
Buzău,
Stânca-Costești pe Prut,
Liviu‐Valer GUȚIU
Bolboci pe Ialomița, Tașca
pe Bicaz, precum și Stația
de Pompe Cernavodă, la care s-au adăugat Canal
Evacuare Apă Caldă de la CNE Cernavodă, Centrala
hidroelectrică din același amplasament, precum și
puternicele lucrări de organizare de șantier din
ansamblul nuclear-energetic.
Conduce direct execuția investițiilor de la AHE
Galbeni, Răcăciuni și Berești de pe râul Siret și-și
aduce contribuția la realizarea alimentărilor cu apă
din Bacău, Buhuși, Târgu-Neamț, precum și din alte
comunități mai mici.
În perioada în care conduce Grupul, acesta
devine cel mai mare din structura Trustului de
Construcții Hidrotehnice (TCH, ulterior HIDROCONSTRUCȚIA) având la dispoziție peste 6.000 de
angajați.
Devine autor și coautor al unei serii de invenții și
inovații aplicate la Barajul Poiana Uzului (baraj din
beton cu contraforți tip ciupercă, prevăzuți cu tălpi
de fundație joantive, lestate, cu înălțimea de 84 m
și un volum de beton de 710.000 mc), precum și la
Barajul Stânca-Costești (cea mai mare acumulare
din țară după Porțile de Fier I – 1.400.000.000 mc
apă).
Tehnician de elită, participă la turnarea, pentru
prima dată în țară, a betoanelor vacuumate (deversor Poiana Uzului), imaginează și participă la realizarea morilor cu bare – utile la obținerea nisipului în
zone cu deficit de astfel de material, imaginează și
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execută uriașul cofraj metalic glisant pe plan înclinat, cu care se betonează deversorul de ape mari de
la Stânca-Costești.
Odată cu scăderea ponderii lucrărilor de amenajare în scopuri energetice a apelor interioare,
HIDROCONSTRUCȚIA îi folosește experiența la
monitorizarea lucrărilor derulate la amenajarea
Izbiceni, precum și la lucrările de reparații capitale
de la UHE Sadu V.
În data de 10 august 2017, rudele, colegii și prietenii l-au condus pe ultimul drum, către Cimitirul
Sfânta Vineri din București.
Prin bunăvoința colaboratorilor noștri de la publicația „Mesagerul de Neamț”, publicăm un fragment
din interviul acordat, în anul 2014, reporterului local
Ioan Apopei.
— (R) Cum a fost cu frontiera? Că a fost
o legendă…
— (L-VG) La Stânca – Costești am vorbit cu IASurile, rugându-le să-mi dea 20-25 de tractoare. Ei
au sucit-o, dar i-am întrebat: „Ce vreți?” „Un
saivan”, au răspuns. „Bine, vă fac, eu sunt om de
cuvânt, numai că vreau ca fâșia asta să fie gata
până mâine”. Nu ieșea decretul de modificare a
frontierei. Păi, eu stau să aștept decretul? Mi-au
spus că mă puteau împușca, pentru că am mutat
frontiera fără aprobare. „De ce nu mă faceți erou
întâi și după să mă împușcați!”. Am mutat frontiera
fără decret. Dar ce, eu stau după ei? Când le-am
promis la ruși că fac fâșia lată de 25 m și gardul de
sârmă ghimpată, au acceptat. Eu am pregătit
incinta de lucru și trebuia să retrasez frontiera. Era
vorba de câteva mii de hectare, pentru că noua
fâșie intra în zona neutră. N-a fost niciun caz ca
vreun român să fugă la ruși. Dar de la ruși găseam
câte un basarabean ascuns, apoi îl duceau în
Siberia, îi schingiuiau… Aveam și noi frontiera bine
păzită. Treceau de la ruși, dar de la noi la ei nu trecea nimeni. Revenind, am făcut saivanul, dar au
vrut să mi-l impute. Eu le-am zis: „L-am făcut pentru tata?”
———————————————————————
— (R) Concret, care este situația pe Siret?
— (L-VG) Siretul are 17 hidrocentrale prevăzute.
A început ceva la Botoșani. Acolo, unitatea mea a
făcut un baraj de alimentare cu apă a orașului
Botoșani, iar la Bucecea este o stație foarte mare.
Dacă se mai făceau încă 2-3 dintre acestea, nu era
distrus Vadu Roșca. Am să spun până la moarte.

Barajul Poiana Uzului

Vadu Roșca, așa cum făcusem Galbeni, Berești,
Călimănești, începusem Movileni, dar mai era încă
una, la Suraia-Vadu Roșca, era bine să le fi terminat, dar le-au îngropat. Este păcat, pentru că, pe
Siret, din 17 hidro, s-a lucrat doar la 5. Mai era
Cosmești și încă una, apoi le-au închis. Se lucrase în
procent de 50%. Important este să luptăm să nu se
distrugă hidroenergetica românească. Spun cu
tărie: este o crimă! Important nu este faptul că
avem energie electrică destulă. Prin amenajarea
Siretului, important este să creezi apă rezervă în
caz de secetă. Când o să fie secetă, de pomană urli!
Că astfel de lucrări nu se pot face în trei zile… Avem
potențial hidroenergetic și pentru doi ani de secetă.
Dacă nu se fac hidrocentrale, dacă nu se fac acumulări, îngheață totul. Când faci o hidrocentrală, nu
o faci doar pentru acumulare de apă. Dacă te urci
într-un elicoper și vezi numai pe Siret cum sunt
digurile, cum intră apa din centrală din amonte…
Totul este o frumusețe! Și apoi vezi în aval Movileni,
Cosmești și ți-e greață, unde, un kilometru în
dreapta, a rupt Siretul. Așa a rupt Moldova, Crișurile
și așa se distrug toate.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! q

Metode moderne folosite la reabilitarea și testarea forajelor
în scopul determinării parametrilor hidrogeologici
ing. Petre UȚĂ, ing. Ionuț CIOCANIU, ing. Raluca PĂȘCĂLĂU - SC GEOSOND SA
Lucrarea de față descrie metodele folosite pentru reabilitarea și testarea unui număr de 60 de
foraje aparținând rețelei naționale, în scopul monitorizării cantitative și calitative a apelor subterane aflate în interacțiune cu fluviul Dunărea.
Forajele selectate aveau circa 40 de ani de funcționare. După finalizarea lucrărilor de reabilitare,
acestea au fost echipate cu senzori de măsurare a parametrilor fizici (nivel hidrostatic și temperatura apei din foraj) și transmitere a datelor în timp real.
Lucrările au constat în inspecția
și vizualizarea coloanelor de exploatare ale forajelor înainte și
după finalizarea lucrărilor, cu camera video specială pentru astfel de
lucrări; decolmatarea filtrelor și a
coloanei de exploatare, prin perierea crustelor și spălare cu apă;
eliminarea depunerilor de nisip, prin
pompare în sistem aer-lift; reabilitarea chimică prin clorinare;
testarea cu electropompa submersibilă, divere speciale destinate
monitorizării nivelului și temperaturii apei, în scopul identificării
parametrilor sistemului acvifer foraj: nivel hidrostatic (Nhs), nivel
hidrodinamic (Nhd), debit (q),
denivelare (s), conductivitate hidraulică (K), transmisivitatea acviferului (T), raza de influență a forajului
(R) - totalul orelor de pompare a
fost de cca. 20 ore pentru fiecare
foraj; recoltarea probei de apă din
foraj și efectuarea analizelor fizico chimice; montarea unui nou capac
de protecție.
Pentru execuția propriu-zisă și
interpretarea datelor, SC GEOSOND
SA a folosit un sistem complex de
utilaje și echipamente moderne,
capabile să reducă la maximum erorile apărute, în general, la testarea
forajelor (măsurarea exactă a debitului și a denivelării), acestea
fiind prezentate detaliat în lucrare,
împreună cu modul de execuție.
Obiectivul proiectului din care
face parte prezentul studiu de caz a
constat în crearea unui sistem
transfrontalier România - Bulgaria
de gestiune și monitorizare a factorilor de mediu pe Dunăre, sistem
menit să sprijine măsurile comune
de combatere a situațiilor extreme
(secetă, inundații, poluări, contaminări), împreună cu asigurarea

dezvoltării durabile a zonei transfrontaliere și îmbunătățirea calității
vieții locuitorilor din aria eligibilă.
O parte a sistemului de monitorizare este reprezentat prin 60 de
foraje amplasate în zona limitrofă
fluviului Dunărea în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Călărași, Constanța și repartizate
pe Administrații Bazinale de Apă,
astfel: ABA JIU: 34 foraje; ABA
ARGEȘ - VEDEA: 15 foraje; ABA
BUZĂU - IALOMIȚA: 9 foraje și ABA
DOBROGEA - LITORAL: 2 foraje.
Forajele selectate pentru implementarea proiectului aveau circa 40
de ani de funcționare și necesitau a
fi reabilitate în scopul continuării
monitorizării cantitative și calitative
a acviferelor interceptate de ele.
Lungimea totală a celor 60 de
foraje reabilitate este de 2.056 m,
dintre care 57 sunt foraje freatice,
cu adâncimi cuprinse între 12,00 m
și 48,50 m, iar 3 sunt foraje de
adâncime: două cu adâncimea de
151,00 m și un foraj cu adâncimea
de 293,00 m. Coloanele de exploatare ale forajelor au diametrul interior cu dimensiunile: 263 mm, 210 mm,
200 mm, 168 mm, coloanele fiind,
în marea majoritate, din PVC și
câteva metalice.
Pentru execuție s-a folosit un
sistem modern de reabilitare și
testare a forajelor, care crește productivitatea și reduce posibilitatea

erorilor de înregistrare a parametrilor monitorizați, permițând calculul parametrilor hidrogeologici cu
precizie mare.

Fig. 1: Aparatura folosită la investigarea video

Fig. 2: Investigarea video

LUCRĂRI EXECUTATE
ȘI ECHIPAMENTE UTILIZATE
Tehnologiile moderne apărute și
folosite pentru executarea operațiunilor au determinat scăderea personalului implicat și a timpului de
execuție, mărind, totodată, productivitatea și calitatea operațiunilor
de acest tip.
Metodologia de execuție pentru
lucrările aferente celor 60 de foraje
a fost bine definită și cu rezultate
apreciabile, desfășurându-se în următoarele etape:

Investigarea video
Investigarea video a forajelor a
fost efectuată prin introducerea
unei camere video speciale pentru
astfel de lucrări. Operațiunea s-a
efectuat în apă limpede și s-au
monitorizat următoarele caracteristici: starea forajului, starea coloanei
forajului, a filtrelor și adâncimea
reală a forajelor. Înregistrarea și
interpretarea datelor s-au făcut în
timp real și, de asemenea, a fost
înregistrată pe un suport media
pentru vizionarea ulterioară și
predarea către beneficiar, împreună
cu raportul elaborat pentru fiecare
foraj în parte (fig. 1 și 2).

continuare în pagina 42 È
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Denisiparea
Operațiile de curățire, spălare și
denisipare s-au executat prin pompare în sistem aer-lift cu o pompă
tip Mamuth. Spălarea și liftarea
s-au făcut prin avansarea treptată
cu sorbul pompei cu oprire și liftare,
începând cu primul interval de filtre
până în decantorul coloanei de
exploatare a forajului, cu opriri porniri pentru decolmatare și extragere a nisipului din jurul filtrelor. Pe
parcursul reabilitării / denisipării
forajelor au fost recoltate și analizate probe de apă, fiind urmărit
conținutul în suspensii sau nisip;
operațiunile au fost oprite după
eliminarea totală a nisipului și
limpezirea completă a apei.
Operațiunile de îndepărtare a
crustelor depuse pe interiorul
coloanelor s-au făcut prin periere
cu echipament adecvat ca diametru
și material, pentru fiecare foraj în
parte. Reabilitarea chimică s-a realizat prin metoda clorinării apei din
foraj și ulterior, eliminarea apei
clorinate prin liftajul și pomparea
forajului (fig. 3).

Teste de pompare
Pentru testarea eficacității și
performanței fiecărui foraj în condiții optime și pentru efectuarea
măsurătorilor (nivel și debit) s-a
folosit un sistem de utilaje și
echipamente moderne, capabile să
reducă la maximum erorile apărute,
în general, la testarea forajelor.
Din componența sistemului de
testare au făcut parte:
• electropompe submersibile și
motopompe adecvate caracteristicilor forajelor hidrogeologice și
testelor de pompare;
• contor cu trasmitere de date
(acesta a permis afișarea debitului
instantaneu), urmărirea putând fi
efectuată în permanență prin afișaj
electronic (fig. 4);
• dispozitiv electronic (nivelmetru) cu semnal acustic și vizual,
care a permis măsurarea cu exactitate a nivelului;
• divere speciale destinate monitorizării nivelului și temperaturii
apei (sistem compus din minidivere si baro-diver), aparate care
pot fi programate să monitorizeze
nivelul și temperatura apei la intervale de timp programate (fig. 5 și 6).
Acest sistem garantează continuitatea măsurătorilor și a citirilor
parametrilor în sistem programat și
odată calibrat înainte de utilizare,

Fig. 3: Operațiunea de reabilitare
Fig. 5: Mini‐divere și baro‐divere

Fig. 4: Aparatură folosită
pentru măsurarea debitului
reduce posibilitatea erorilor de înregistrare a parametrilor monitorizați.
După instalarea pompei submersibile, înainte de începerea pretestului de pompare, s-a măsurat
nivelul piezometric din foraj (raportat ca nivel piezometric inițial).
S-a efectuat pretestul de pompare
pentru calibrarea instrumentelor de
măsură și reglarea treptelor de
debit. La finalizarea pretestului s-a
lăsat o perioadă de timp de
revenire a nivelului apei în foraj.
Testul de eficiență a constat în
pomparea continuă a forajului cu
trei trepte de debit constant, a câte
maxim două ore fiecare treaptă de
debit. Testul a început cu debitul cel
mai mic și s-a finalizat cu debitul
cel mai ridicat. În timpul pompării
forajului s-au efectuat măsurători
sistematice de nivel și debit.

Fig. 6: Echipamente de măsură a nivelului
Pe baza datelor obținute în urma
testului s-au calculat parametrii
hidrogeologici ai acviferului.
Testul de performanță a constat
în pomparea neîntreruptă a forajului cu debit constant timp de 6 ore
și în revenirea către nivelul piezometric inițial. În timpul testului de
performanță s-au efectuat măsurători sistematice de debit și nivel
dinamic (fig. 7).
La finalizarea testelor de performanță au fost recoltate probe de
apă pentru analize fizico-chimice,
de la fiecare foraj în parte.

Fig. 7: Grafic cu variația apei în timp
continuare în pagina 44 È
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Fig. 8: Model de calcul al parametrilor hidrogeologici

CALCULUL PARAMETRILOR
HIDROGEOLOGICI
Calculul parametrilor hidrogeologici s-a făcut pe baza datelor
înregistrate în timpul pompărilor
experimentale executate și a fost
adaptat pentru fiecare foraj în parte
(fig. 8).
Calculul parametrilor s-a făcut
conform normelor și standardelor în
vigoare și pe baza datelor din literatura de specialitate.
Pentru fiecare foraj au fost
determinați următorii parametri:
nivel hidrostatic (Nhs), nivel hidrodinamic (Nhd), debit (q), denivelare (s), conductivitate hidraulică
(K), transmisivitatea acviferului (T),
raza de influență a forajului (R).
Pentru fiecare foraj în parte a
fost întocmită o „Fișă de reabilitare a forajului”, în care au fost
centralizate rezultatele obținute.
Condițiile hidrogeologice, geologice și geotehnice variază foarte
mult pe sectorul analizat, atât ca
dezvoltare regională cât și ca proprietăți fizice, situație ce poate fi
demonstrată din analiza comparativă a conductivității hidraulice (K)
pentru toate forajele testate,
acesta variind de la 1 m/zi, valoare
44

caracteristică rocilor slab permeabile de tipul nisipurilor fine,
loessurilor, la valori de peste 200 m/zi,
în cazul rocilor cu permeabilitate
foarte mare, reprezentate prin
bolovănișuri și pietrișuri cu nisipuri
grosiere.

CONCLUZII
Utilizarea sistemelor moderne
de testare a forajelor compuse din
întreg ansamblul de operațiuni și
echipamente prezentate mai sus
reduce posibilitatea apariției erorilor
de înregistrare a parametrilor monitorizați și permite calculul, cu o mai
mare precizie, al parametrilor hidrogeologici. Din compoziția sistemului
fac parte, în special: contor cu trasmitere de date, care permite afișarea debitului instantaneu și
divere speciale destinate monitorizării nivelului și temperaturii apei,
ce reduc erorile apărute la înregistrarea debitului și a denivelării,
acolo unde, în trecut, se generau
cele mai mari erori.
Estimarea cât mai exactă a
parametrilor hidrogeologici are ca
efect optimizarea cerințelor de eficacitate tehnică și eficiență economică, pentru lucrări geotehnice
unde sunt necesare epuizmente
sau pentru orice alt tip de lucrări ce
interferează cu apele subterane.
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII
Eugeniu MARCHIDANU
S-a născut la 11 septembrie 1940,
în satul Berca, județul Buzău.
După terminarea Școlii Profesionale de Construcții și Instalații
din București, a urmat cursurile
Facultății de Geologie Tehnică Institutul de Petrol, Gaze și Geologie București, devenind inginer
geolog în anul 1967.
A început activitatea de inginer
geolog la Institutul pentru Planuri
de Amenajări Construcții Hidrotehnice și, în continuare, la Institutul
de Studii și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor (1984-1991).
În activitatea inginerească a
parcurs toate treptele de pregătire
profesională: de la inginer, la inginer
principal gradul I și consilier.
În cei peste 40 de ani de activitate geologică inginerească, a contribuit la elaborarea de proiecte și
la execuția diverselor tipuri de construcții: baraje și lacuri de acumulare, regularizări de albii ale râurilor,
irigații, desecări, combaterea eroziunii solurilor, cariere pentru exploatări de cărbune și roci utile,
drumuri, poduri, alimentări cu apă
din surse subterane, etanșări și
drenaje ale terenurilor de fundare,
epuismente pentru fundații adânci etc.
De asemenea, a avut preocupări
susținute în domeniul protecției
mediului geologic, fiind inițiatorul
metodologiei de elaborare a hărților
de hazard la alunecări de teren în
România - problemă deosebit de
importantă.
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Ca elaborator de proiecte, consilier sau consultant, a participat la
realizarea a numeroase amenajări
hidrotehnice și hidroameliorative.
Menționăm barajele Valea de Pești,
Paltinu, Siriu, Zetea, Gura Apelor Retezat etc.
Contribuții importante a avut și
la promovarea amplasamentelor de
baraje și lacuri de acumulare pe
formațiuni vulcanogen-sedimentare.
De menționat că, între anii
1974 - 1975, a efectuat cercetări
geologice pentru amplasamente de
baraje și lacuri de acumulare în
cadrul unor proiecte mari de acumulări
hidroameliorative în Bazinul Eufratului, pe teritoriul Siriei. Intre anii 1980
- 1981, în zona Wadi Nina din deșertul Libiei, a efectuat studii geologice
inginerești pentru proiecte de ameliorații, precum: construcții subterane sub formă de rezervoare
îngropate (5.000 mc), pentru stocarea apei extrase din foraje de
mare adâncime (-800 m); amenajări de drumuri; sisteme de irigații etc.
Este doctor inginer din anul
1978 în specialitatea geologie, titlu
științific obținut la Universitatea
București, Facultatea de GeologieGeografie.
Din anul 1991 până în prezent,
activează ca profesor la Universitatea Tehnică de Construcții București.
A publicat cărți de geologie
inginerească pentru construcții,

cursuri, manuale de lucrări practice
pentru studenți, articole în diferite
reviste de specialitate și a prezentat comunicări la diverse manifestări științifice din țară și străinătate.
Dintre publicațiile importante,
amintim: Impermeabilizarea prin
cimentare a rocilor fisurate (1982);
Practica geologică inginerească în
construcții (1987); Hidrogeologia în
ingineria construcțiilor (1995);
Geologie pentru ingineri constructori, cu elemente de protecție a
mediului geologic și geologie turistică (2005) - toate publicate la Editura Tehnică, București.
Amintim că este și conducător
de doctorat la Universitatea Tehnică
de Construcții, București.
Datorită activității sale însemnate este membru al Societății
Internaționale de Mecanica Pământurilor și Inginerie Geotehnică şi
membru al Societății Române de
Geotehnică și Fundații.
Este atestat de MLPAT ca expert
și verificator de proiecte pentru
domeniul Rezistența și stabilitatea
terenurilor de fundare a masivelor
de pământ etc.
Profesorul Eugeniu Marchidanu
este specialist de seamă, cu merite
de excepție, recunoscute în domeniul geologiei inginerești în construcții.
Altruismul său în a ajuta colaboratorii, doctoranzii, modestia, onestitatea, obiectivitatea, simțul datoriei
însoțesc omul ale cărui cuvinte sunt
fapte. q
(Din vol. Personalități românești
în construcții ‐ autor Hristache Popescu)
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Noua tehnologie
pentru construirea
canalizărilor
Firma românească SC Roboterr Sewerage Construction SRL
a conceput o nouă tehnologie de realizare a canalizărilor, cu ajutorul unui
robot care execută toate operațiunile pe care ar trebui să le efectueze un
muncitor în șanțul de canalizare:
• Nivelează automat patul de nisip, cu o precizie de +/-1 cm față de cotă;
• Montează țevile de canalizare;
• Nivelează nisipul peste țevile de canalizare.
Această tehnologie prezintă avantaje foarte importante:
1. Condiții de muncă mai sigure: muncitorii nu mai sunt nevoiți să intre
în șanțul de canalizare;
2. Economii de materiale și manoperă;
3. Nu se mai folosesc panouri de sprijin al malurilor;
4. Reducerea lățimii șanțului de la minimum 900 mm, la minimum 550 mm;
5. Total consum de energie electrică, aproximativ 1 EURO/ZI;
6. Viteză și eficiență de execuție ridicate;
7. Tehnologia a fost integrată într-un autoturism Dacia Dokker pentru a
facilita mobilitatea instalației.
Tehnologia este nouă și patentată internațional, nemaiexistând ceva
similar în lume.
Robotul este construit în totalitate din inox și alimentat cu energie electrică. În plus, este controlat de la distanță cu ajutorul unei telecomenzi
speciale. Acesta are o autonomie de minimum 10-12 ore și poate fi încărcat peste noapte.
Într-o simulare economică, a rezultat o economie de aprox. 17.000 EURO/KM la sistemele de canalizare
executate cu această tehnologie, față de varianta clasică de execuție. Siguranța muncii, viteza de execuție și precizia nu sunt cuantificate valoric în acest calcul.
Aferente robotului, pentru execuția canalizării, sunt „Sprijinirile active”: un set de 7 dispozitive care susțin
malurile șanțului și previn surparea acestora.
Modul de lucru cu robotul:
1. Se amplasează o nivelă laser în teren;
2. Se sapă șanțul, cu ajutorul unui utilaj;
3. Se amplasează și se montează sprijinirile active ale malurilor;
4. Se introduce robotul în șanț, cu ajutorul unui utilaj;
5. Se aruncă nisip în șanț, în fața robotului;
6. De la suprafață, un operator controlează robotul și, ghidat de nivela laser din teren și de receptorul laser
de pe robot, se nivelează patul de nisip;
7. Cu ajutorul unor frânghii, se coboară țeava de canalizare în șanț, pe patul de nisip nivelat de robot;
8. De sus, sunt potrivite capetele țevilor, iar cu ajutorul dispozitivului special de pe robot se mufează țeava în
cea anterioară;
9. Se aruncă nisip pe țeavă, și cu ajutorul troliului robotului și al unei raclete speciale, se nivelează nisipul
peste țeavă.
Tehnologia poate fi achiziționată, prin comandă fermă, de la firma SC Roboterr Sewerage
Construction SRL.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul ROBOTERR.RO,
la adresa de email: contact@roboterr-sewerage.com sau la numărul de telefon: 0752 777 711.
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Arhitectură fără limite (XIV)
Proprietarii de hoteluri încearcă să-şi atragă clienții, atât prin serviciile oferite cât și prin arhitectura exterioară și interioară a spațiilor de cazare, sperând că turiștii vor trăi senzaţii deosebite și
vor dori să revină sau vor tenta pe alții să se cazeze acolo.
Așa se face că, în ultima perioadă, au apărut în peisajul hotelier construcții din ce în ce mai
spectaculoase.
Câteva dintre ele le vom prezenta în articolul din această lună a serialului „Arhitectură fără
limite”.
BURJ AL ARAB –
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Având 321 de metri și 60 de
etaje, Burj Al Arab (în traducere,
Turnul Arabilor) este cea mai înaltă
clădire din lume folosită exclusiv ca
hotel.
Este recunoscut oficial ca singurul
hotel de 7 stele - clasificarea oficială
fiind, însă, 5 stele Deluxe.
Burj Al Arab este situat pe o
insulă artificială, la 280 de metri de
plaja Jumeirah, fiind legat de țărm
cu un pod curbat.
Construirea clădirii a început în
1994 și s-a finalizat în 1999. Doar
execuția fundației, care a constat
din 230 de piloni din beton înfipți în
nisip la 40 de metri adâncime, a
durat circa 3 ani și tot circa 3 ani și
clădirea propriu zisă.
Designul clădirii – proiectat de
societatea britanică WS Atkins PLC
– coordonată de arhitectul Tom
BURJ AL ARAB – Dubai, Emiratele Arabe Unite
Wright - imită o ambarcațiune cu vele
tipic arabă.
Exteriorul clădirii are o arhitectură ultramodernă, în timp ce interiorul – proiectat de designerul Khuan Chew
- este o combinație luxoasă de stiluri occidentale și orientale.
La construcție s-au folosit: 70.000 mc ciment, 9.000 t de oțel și 24.000 mp de marmură. Clădirea are un
atrium imens de 180 de metri înălțime şi o platformă de aterizare pentru elicoptere la etajul 28.
8.000 mp din interior sunt acoperiți cu foiță de aur de 24 de carate.
Costul total al construcției: circa 1,6 miliarde de dolari.
TUBOHOTEL –
Tepoztlan, Moreno – Mexic

TUBOHOTEL – Tepoztlan, Moreno – Mexic
48

Ce aţi zice, însă, de un hotel cu
spațiile de cazare în niște tuburi din
beton. Ideea a aparținut echipei de
arhitecți de la Studioul Arhitect T3,
care a răspuns, astfel, dorinței proprietarului de a avea un hotel construit rapid, ieftin, ecologic și foarte
accesibil.
Așa au rezultat 20 de camere care
au și avantajul de a oferi locatarilor o
ambianță exterioară plăcută, tuburile
fiind amplasate într-o zonă cu multă
vegetație.
continuare în pagina 50 È
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HOTELUL CUTIILOR DE BERE –
Danemarca
Dacă nu v-au plăcut camerele din tub, poate
vă plac cele din niște cutii de bere. Evident, mult
mai mari.
Acest camping din cutii de bere este situat lângă
lacul Skandenborg.
Are 121 de camere și este folosit doar în
luna august, atunci când aici are loc un festival
musical.

HOTELUL CUTIILOR DE BERE – Danemarca

CASAPUEBLO –
Punta Ballena, Uruguay
Este o clădire construită în Punta
Ballena, la 13 km de Punta del Este,
după ideile artistului uruguayan Carlos Paez Vilaro.
Practic, ansamblul a fost construit
fără niciun plan inițial, fiind modificat
și adăugându-i-se, în fiecare an, alte
clădiri. Așa se explică și faptul că au
fost necesari 36 de ani pentru a
căpăta forma finală.
CASAPUEBLO – Punta Ballena, Uruguay

În acest sens, însuși artistul a declarat că
atunci când municipalitatea a solicitat planurile
construcției, un prieten arhitect a muncit vreo
lună de zile pentru a descifra detaliile construcției și a le desena.
Stilul construcției poate fi comparat cu cel al
caselor de pe coasta mediteraneeană Santorini –
Grecia.
Clădirea, cu 13 etaje, cu numeroase terase,
este un adevărat labirint, fără linii drepte și cu
forme imprevizibile. Carlos Perez Vilaro și-a
petrecut aici ultimii ani din viață. Acum clădirea
găzduiește un muzeu, o galerie de artă, o cafenea și un hotel.

CASAPUEBLO – Punta Ballena, Uruguay
continuare în pagina 52 È
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INNTEL HOTEL ZAANDAM –
Amsterdam, Olanda
Iată o idee deosebit de ingenioasă a proiectantului acestei
clădiri, care a asamblat, pe cele
patru exterioare ale sale, câteva
zeci de fațade ale unor case specifice zonei, creând un adevărat
puzzle.
Construcția face parte dintr-un
proiect de restaurare şi reurba nizare a zonei istorice a Amsterdamului, devenind, foarte repede,
un simbol local și un punct de atracție turistică.
De asemenea, decorațiunile fiecărei camere sunt inspirate din
arhitectura și istoria locală, completate de fotografii ce ilustrează
scene tipic olandeze.

INNTEL HOTEL ZAANDAM – Amsterdam, Olanda

CASTELUL DE LUT –
Valea Zânelor, Porumbacu de Sus
Poate credeți că doar străinii au
imaginație. Nici vorbă!
Răzvan și Gabriela Vasile și-au
vândut casa din București, au
renunţat la joburile pe care le aveau
acolo și au cumpărat 8.000 mp într-o
o zonă superbă, la poalele munților
Făgăraș, în comuna Porumbacu de
Sus, pe malul râului Porumbacu.
Au schimbat cinci arhitecți până
au găsit unul - Ileana Mavrodin - care
să le transpună ideile în practică. Şi a
rezultat această construcție inspirată
din poveștile cu Albă ca Zăpada și cei
șapte pitici.
CASTELUL DE LUT – Valea Zânelor, Porumbacu de Sus

Construcția este, în bună parte,
ecologică fiind executată de meșteri
din Maramureș, din: fundație de
beton și pietre, structura din lemn,
pereţii din lemn solid şi cob (amestec
de pământ, paie, argilă și nisip).
Pereții exteriori, având 60 cm
grosime, sunt tencuiţi cu var hidraulic. Turnurile din capete sunt executate din piatră de râu, zidită cu var și
nisip.
Pentru amenajările interioare au
fost folosite ideile arhitectei Ramona
Pop.
În final, pensiunea va avea 6
camere duble și 4 apartamente.
CASTELUL DE LUT – Valea Zânelor, Porumbacu de Sus
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Aplicarea teoriei de fracturare
la materiale cu rupere de tip fragil
ing. Mircea MIRONESCU, ing. Adrian Mircea STĂNESCU,
ing. Teodor BROTEA, ing. Radu Florin COMĂNESCU,
ing. Daniel Dumitru PURDEA, ing. Mircea Vlad STĂNESCU – MIRO GRUP SRL

Articolul de față dezvoltă principalele aspecte ale teoriei de fracturare pentru elemente realizate
din materiale de tip fragil neomogen, așa cum sunt betonul, zidăria și în anumite variante, elemente
din aceste materiale, armate cu bare de oțel beton.
Într-una dintre principalele sale
lucrări, privind teoria de fracturare
pentru structurile din beton,
Zdenek P. Bazant [1] spune, în
introducere, că „structurile din
beton sunt pline de fisuri”. Trebuie
să vedem despre ce fel de fisuri
este vorba și care dintre ele au, în
prezent, un interes practic în evaluările prin calcul. În general, sunt
prezente o multitudine de microfisuri.
Ruperea la aceste structuri
înseamnă creșterea stabilă a unor
zone fisurate și formarea unor
ruperi pe zone din ce în ce mai
mari, înainte ca maximul forței
necesare de rupere să fie atins.
Teoria clasică a mecanismelor de
fracturare a fost aplicată până
acum numai materialelor omogene,
cu ruperi fragile, precum sticla și
anumite materiale ceramice și la
ruperi fragil-ductile pentru metale.
Pentru beton și beton armat,
evoluția acestor teorii a cunoscut
trei etape până azi, incluzând-o pe
cea prezentă:
• Prima etapă, până în 1930, a
fost teoria stadiului elastic al evaluărilor prin calcul, fără luarea în

considerare a capacității la întindere a betonului.
• A doua etapă a fost teoria stadiului plastic, introdusă după 1930,
până în 1970.
• A treia etapă a fost perioada
de după 1970, atunci când a
început introducerea teoriei mecanismelor de rupere, sub diferite
forme, pentru beton și beton armat.
Această a treia etapă este în
curs de desfășurare și aprofundare,
atât la nivel teoretic, cât mai ales la
cel al aplicării în practică.
În acest articol sunt enumerate
aspectele considerate mai importante pentru practica de proiectare
din punct de vedere al teoriei de
fracturare, necesare la evaluările
prin calcul privind siguranța construcțiilor din punct de vedere
structural.

Aspectele importante ale teoriei
de fracturare, pentru practica
proiectării privind evaluarea
siguranței construcțiilor
din punct de vedere
al structurilor de rezistență
După Bazant [1] sunt două
tipuri de rupere structurală - plastică
și fragilă - atunci când ne bazăm, în

Fig. 1
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această clasificare, pe o diagramă
(relație) forță - deplasare (fig. 1).
Dacă nu există un efect geometric
semnificativ, precum efectul P-Δ,
flambaj, pierdere de stabilitate,
absența platoului și degradarea
prin fisurare și ruperi locale succesive implică un proces de rupere
total de element, care se propagă și
nu este simultan.
Diferențele importante între
teoriile clasice de rezistență (rupere)
și teoria de fracturare apare, în
primul rând, datorită faptului că în
cazul celei dintâi, la toate materialele și situațiile date de elementele
structurale diferite și la acțiuni
diferite, prin enunț, se aplică pentru
rezistență, deformație sau energie
maximă într-un punct, pe când în
teoria de fracturare, aceasta apare
ca un proces care se propagă pe
zone caracteristice materialului
casant, neomogen, cum este cazul
elementelor din beton și zidărie, cu
particularizări pentru elementele
din beton armat.
În al doilea rând, dacă teoriile
clasice de rezistență (fig. 2) se bazau,
pentru validare, pe încercări cu
solicitări în regim static, nealternat,
uniaxiale și legi histeretice aferente, în etapa actuală încercările s-au

Fig. 2
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Fig. 3
diversificat; au apărut încercări
bidirecționale, în regim static alternant, cu un număr suficient de
mare de încercări, în unele cazuri
pentru a apărea prelucrări statistice, semiprobabilistice (nivel I) și,
în fine, în etapa actuală, probabilistice de nivel II și III.
Sunt definite trei moduri de
fracturare, I, II și III (fig. 2).
Modul I este o fracturare de
smulgere, cu solicitări simetrice,
modul II este fracturare de lunecare,
care are loc în planul elementului
cu solicitări asimetrice, iar modul
III este tridimensional. În general,
fracturările pot fi o combinație
liniară a celor trei moduri.
O ilustrare elocventă a teoriei de
fracturare în care este inclus aspectul de rupere după teoriile - liniar
elastică, neliniar elasto-plastică și
plastică - apare în modelele din figurile 3÷6.
În figura 3, după [1], este ilustrat cel mai bine aspectul interpretării noțiunii de ductilitate pentru
un element din beton armat, solicitat în acest exemplu în așa fel încât
să rezulte ruperea prin lunecare străpungere, în funcție de situația
care conduce la efectul de dimensiune. În cazul acesta, grosimea
plăcii străpunse de starea de eforturi sugerează efortul axial dat de
stâlpul pe care reazemă placa.
Figura 4a arată același aspect
pentru solicitarea la încovoiere.
Figura 4b arată schematic aspectul fundamental al teoriei de
fracturare, în care apar justificarea
adoptării diferitelor abordări ale

teoriei fracturării elastic
liniară,
elasto-plastică
neliniară sau plastică, în
funcție de dimensiunea
care dă acest efect.
Asemenea aspecte sunt
arătate pentru cazul încovoierii grinzilor din beton
sau beton armat de
diferite dimensiuni.
Aspectele respective
sunt arătate la fel în
figura 5 pentru cazul
întinderii axiale a grinzilor,
în care schema cu modelele cinematice dezvoltate în figura 6 justifică felul în
care se interpretează ductilitatea
elementelor din beton și zidărie
nearmate sau armate, respectiv
influența mărimii d care definește
efectul dimensiunii, în comportarea
acesteia din punct de vedere al
fracturării, într-un domeniu sau altul.

Odată stabilită, pentru toate
tipurile de elemente, de materiale
și solicitări, limita maximă de rezistență de la care începe degradarea
de rezistență în funcție de creșterea
deformației, se intră pe domediul
stabilirii dimensiunilor legate de
fisurare, deschiderea fisurilor și
lungimea dintre fisuri.
Dacă depășim acest prag, apar
fisurile și aceasta pentru elementele din materiale cu rupere
casantă, neomogene, cum sunt
betonul și zidăria sunt declanșate
pe o anumită zonă, ilustrată în
figura 7, pentru modul I de rupere,
cu energia de rupere corespunzătoare, GI = KI2/E și cu energia
totală G = GI + GII + GIII. Pentru
modul II avem GII = KII2/E´ iar
pentru modul III, G III = K III2/m.
G se exprimă dimensional în J/m2
sau N/m.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
continuare în pagina 56 È
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Fig. 7
Semnificația deschiderii fisurilor
și a distanței între fisuri rezultă din
schemele redate în figura 8, în
care I0 este lungimea caracteristică,
2·I0 putând fi luată în considerare
ca fiind deschiderea între fisuri.
Există două modele pentru definirea deschiderii și a distanței dintre fisuri: modelul fisură fictivă și
modelul bandă de fisurare.
Diferența între modelele cu
fisură fictivă și banda de fisurare
constă în faptul că prima este adecvată mai ales la o singură fisură a
unui element, pe când banda de
fisurare este valabilă la fisurile

paralele, proprii elementelor din beton armat
atunci când această valoare indică o lungime
minimă posibilă între
fisurile paralele, cât și
dimensiunea optimă pentru
modelarea cu elemente
finite a elementelor din
beton.
Plecând de la relația
valabilă pentru cele două
moduri de rupere GI =
KI2/E, respectiv GII = KII2,
E´ = E/1-ν2 și rf = 1/2π ·
KIc/f´t, KIc fiind valoarea
critică a lui KI, aceasta poate avea
valoarea KIc = GfE´. În aceste
condiții se poate scrie pentru
lungimea caracteristică rf = l0/2π,
l0 = KIc2/ft´2 = GfE´/ft´2.
O estimare alternativă a lungimii
caracteristice este dată pe baza
valorii maxime a agregatului, da.
Astfel, în [3] sunt date valorile
lungimilor caracteristice, în funcție
de mărimea maximă a agregatului
și de stările diferite de solicitări
(Tabelul 1).
În privința lățimii benzii de
fisurare, poate fi luată o valoare
medie de mc = 3da, putând varia
între 1da și 6da.

Fig. 8
Tabelul 1

Trebuie spus, în această ordine
de idei, că raportarea la diametrul
maxim al agregatului delimitează,
în multe modelări, domenii de comportare sau mărimi caracteristice
ale materialului, în cazul nostru,
betonul sau zidăria.
Astfel, pentru lungimea d0 din
diagrama care delimitează teoria
mecanismului de fracturare liniar
elastic, de analiză, de rezistența
limită plastică și d lungimea maximă a elementului, valorile d0 și d
pot fi, în funcție de starea de solicitare, conform Tabelului 2.
Se poate lua, pentru beton,
da = 10÷30 mm iar pentru mortar,
da = 3 mm.
Raportul β poate avea, în general,
valorile:
• β < 0,1 – pentru analiză la limită
plastică;
• 0,1 ≤ β ≤ 10 - pentru mecanismul de fracturare neliniară,
• β > 10 – pentru mecanismul
de fracturare elastic-liniară.
Pentru domeniul practic de
dimensiuni, care încadrează elementele structurale și structurile în
mecanismul de fracturare neliniar,
se poate folosi 1/25 ≤ β ≤ 25.
În perioada actuală multitudinea
de încercări acumulate, stabilirea
unor modele de încercare validate
și perfecționările algoritmilor de
calcul, au permis să se stabilească
formule pentru determinarea energiilor de rupere și algoritmi, care să
poată cupla modurile de fracturare.
În FIB-CEB-FIP Model Code
2010 - vol. I [5] sunt date următoarele relații pentru determinarea
energiei de rupere și valorile de
bază care definesc acest concept.
Energia de fracturare GF = 73fcm0,18
N/mm, fcm = rezistența cilindrică
medie a betonului în Mpa la compresiune, fcm = fck + 8 Mpa.
Sunt date, de asemenea, relații
și pentru rezistențele stărilor de
solicitări multiaxiale.
Tabelul 2

continuare în pagina 58 È
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De 14 ani la înălțime !
ROLIFT SRL Timișoara este dealer în partea de vest a României pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 14 ani pe piață în domeniul echipamentelor de acest gen, compania oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în
depozite și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.
Obiectele de activitate ale
grupului ROLIFT:
• ÎNCHIRIEREA de echipamente de manipulat marfă și lucru
la înălțime (stivuitoare, platforme
de lucru la înălțime, alte echipamente industriale);
• COMERCIALIZAREA de echipamente noi și second-hand din
aceleași game, dar și alte mărci și
furnizori;
• SERVICE autorizat ISCIR specializat în domeniul acestor tipuri
de echipamente;
• SERVICII DE RSVTI autorizate;
• COMERCIALIZARE piese de
schimb pentru stivuitoare și nacele
de lucru la înălțime de la furnizori
externi și interni;
• TRANSPORT UTILAJE, ECHIPAMENTE pentru utilajele proprii și
pentru diverși beneficiari.
ROLIFT dispune de un parc propriu de echipamente pentru activitatea de închiriere, de modele și
caracteristici diferite, care acoperă
o plajă foarte largă de activități
specifice.
Ca arie de acoperire a serviciilor,
în special pe partea de închiriere și
service, ne ocupăm să asigurăm un
raport optim calitate - preț al acestora în zona de vest a României.
Începând cu anul 2009, ROLIFT
este membru fondator al Asociației
de Închiriere din România ARIRENTAL,
alături de societăți reprezentative și
puternice în domeniul închirierii

echipamentelor de lucru la înălțime,
fiind o afacere de familie cu capital
strict autohton. Politica noastră
este una de orientare către client cu
flexibilitate și versatilitate specifice
unei firme relativ mici în domeniu.
Acest lucru ne-a făcut „supraviețuitori” ai crizei declanșate în

România în 2009, când piața de
închiriere a suferit o cădere bruscă
de 70%. Atunci cererile de închiriere de echipamente de ridicat și
de lucru la înălțime au scăzut în
timp ce prețurile au ajuns aproape
la un sfert față de cele practicate în
perioada 2006-2008. q

ROLIFT
Timișoara, România, DN 59 km 8+550 m stânga (Calea Șagului) Zona industrială INCONTRO
Tel.: 0743 099 048, 0731 630 165 | E-mail: office@rolift.ro
Web: www.rolift.ro | www.rolift-online.net
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Fig. 9
Relația efort unitar mediu și
deformație specifică la întindere și
relația efort unitar mediu la întindere și deschiderea fisurii sunt
reprezentate în figurile 9 și 10.
Cu valorile atribuite pentru întindere GF, se poate trece la stabilirea
valorilor pentru compresiune, Gc =
(70 ÷ 100)Gf, luată în considerare
în lucrări ale lui Vecchio [6] sau [7].
Deși este cunoscut că nu există,
teoretic, rupere și energie de
rupere din compresiune, aceste
relații și interpretări sunt folosite
pentru a furniza algoritmi, prin teoria Mohr-Coulomb, cu înfășurători și
relații ajutătoare (fig. 11, 12).
Din datele pe care le-am putut
culege din diferitele publicații, se
poate afirma că energiile de rupere

Fig. 11

Fig. 12
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pentru beton pot fi estimate ca fiind Gf = 0,08 ÷
0,16 N/mm, pentru zidărie
0,002 ÷ 0,02 N/mm, iar
pentru metal 500 ÷ 2.500
N/mm.
Prin prelucrarea acestor valori se pot determina relațiile efort unitar
- deformație specifică,
efort unitar - deformație,
forță efort secțional deformație, folositoare la
modelarea cu elemente
finite sau bielă - tirant.
Dacă pentru elementele din
beton armat și respectiv, structurile
din aceste elemente, evaluările prin
calcul se pot obține folosind
tipologii, modelări prin calcul care
sunt bine acoperite, cu verificarea
siguranței pe o perioadă de timp
destul de mare, pentru structurile
din zidărie nearmată și mai ales
pentru construcțiile istorice, modelul de calcul descris mai sus nu este
valabil.
O asemenea teorie pentru structuri cu elemente din zidărie este din
ce în ce mai dezvoltată și completată cu validări corespunzătoare în
lucrările lui Vecchio și P. Lourenço
[8]. Noi am realizat și aplicat, de
asemenea, prin legea intrinsecă τ-δ
și modelarea bielă - tirant proprie,
astfel de adaptări.
Trebuie să înțelegem că, în
aceste abordări, se pleacă de la
teorii cunoscute în mecanică, rezistență și elasticitate, relațiile de
bază fiind, efort unitar - deformație
specifică, energie specifică de
deformație, definirea criteriilor de
rupere pe bază de rezistență sau
deformație și pentru marea majoritate a cazurilor reale,
practice, prin îmbinarea
acestora în metoda energetică, adică definirea
energiei de fracturare.
CONCLUZII
În lucrare se face o
trecere în revistă a
aspectelor importante ale
teoriei de fracturare pentru structurile cu elemente din beton, beton
armat și zidărie.

Fig. 10
Dacă pentru lucrările din beton
se consideră că, în lume și la fel și
în țara noastră, avem o multitudine
de coduri, tratate, cercetări, algoritmi și programe de calcul verificate într-o perioadă rezonabilă de
timp, din punct de vedere al siguranței pentru construcțiile istorice,
cu elemente din zidărie, este necesară dezvoltarea și aplicarea teoriei
de fracturare cu dezvoltarea de
algoritmi, programe de calcul cu
element finit, modelare bielă tirant, pentru a avea evaluări de
siguranță la același nivel de încredere și siguranță cu cele pentru
celelalte structuri și construcții.
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Rampe ecologice mobile sau transportabile
pentru spălarea „in situ” a automobilelor, utilajelor de construcții,
utilajelor agricole sau industriale
Instalațiile asigură spălarea utilajelor de construcții, agricole, comerciale și industriale pe șantiere, în ferme și
oriunde legea interzice ieșirea pe drumuri publice a vehiculelor și utilajelor murdare.
Spălătoriile și rampele mobile auto rezolvă orice problemă de curățare-spălare a utilajelor folosite în șantierele de construcții și în industrie, cum sunt: buldozere, excavatoare, basculante, automacarale speciale pentru
transport ciment, încărcătoare frontale, macarale auto, stații pentru mixturi asfaltice și orice altfel de utilaje
grele. Instalațiile sunt compuse dintr-o rampă metalică modulară sau din plastic gonflabilă, o pompă și un pistol
de spălare și o unitate de filtrare-reciclare apă, care sunt ușor de transportat și instalat acolo unde avem nevoie.
Rampele se montează deasupra solului, fără nicio săpătură și sunt perfect etanșe, astfel că nu au loc niciun
fel de scurgeri de apă uzată sau reciclată în mediul înconjurător. Ele sunt singurele care nu au nevoie de
construcții, aprobări și timp de execuție a lucrărilor de construcții.
Rampele portabile cu buclă închisă, pentru spălare automobile, camioane și orice tip de utilaje de construcții
sau industriale oferite de noi sunt cea mai bună alegere pe care o puteți face!

Excavator și stivuitor
la spălare pe rampe metalice mobile

Camion greu cu remorcă
la spălare pe rampa gonﬂabilă din mase plastice

Rețineți: Rampele de spălare din mase plastice și cele metalice se pot folosi pentru toate tipurile
de utilaje grele cu roți de cauciuc, șenile metalice sau din cauciuc.
Sarcini de cca 25.000 kg și mai mari, distribuite pe trei puncte, sunt preluate de rampe fără
probleme.

SC FLUIDTEC SRL
Str. Arinului Nr. 1, Bl. 46, AP. 68, Ploiești, jud. Prahova
Mobil: 0721.060.325
Tel.: +40 24 453 76 54
Fax: +40 24 453 76 54
E-mail: juncugelu@gmail.com
Web: www.fluidtec.ro
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MONUMENTE CARE PLÂNG… (II)
Conacul CALLIMACHI – Văcărești-Mănești, Prahova
Moșia Mănești a aparținut,
începând cu secolul XVII, familiei
boierilor Mănești. La mijlocul secolului XIX pe moșie exista un alt
conac, vechi de aproape două secole, care îi aparținea lui Dumitru
Mănescu Fillitti și soției sale, Elena
Arsachi.
În 1863, fiica lor, Maria Mănescu
Fillitti, s-a căsătorit cu Theodor C.
Văcărescu – general, diplomat,
istoric și om politic. Acesta a fost
mareșal al lui Carol I între 1873 și
1881, perioadă în care a supravegheat lucrările de construcție de la
castelul Peleș.
Impresionat de reședința regală,
a luat decizia de a construi la
Mănești un conac al cărui model era
chiar Peleșul.

60

Conacul Callimachi – Văcărești‐Mănești, Prahova
Proiectant a fost arhitectul francez Paul Gottereau.
Lucrările au început în 1882 și
au durat 10 ani.

Vechiul conac a fost demolat și
pe locul lui s-a ridicat, din temelii,
noul castel. S-a păstrat doar pivnița
uriașă cu pereții din cărămidă,
acoperită cu o boltă care a fost consolidată. Deasupra ei a fost construit parterul și un etaj înalt.
Conacul avea un frumos pridvor,
cu un acoperiș susținut de două
coloane zvelte din lemn și de două
capiteluri din zidărie, fin ornamentate.
La parter era un salon somptuos
și o sufragerie vastă, ale cărei
ferestre mari se deschideau spre
parcul conacului. Din salon, pornea
spre etaj o scară largă din marmură
albă, cu o balustradă frumos traforată, cu mici piese de sculptură
montate la colțuri.
La etaj, un mare și elegant hol
corespundea spre mai multe dormitoare, camere de oaspeți și băi.
Fațadele conacului erau albe,
contrastând cu maronul închis al
lemnăriei și cenușiul pietrei cioplite.
La construirea, finisajul și mobilarea conacului au mai contribuit:
arhitectul vienez Wilhelm Doderer,
sculptorul Stohr, pictorul Nicolae
Vermont și decoratorul R. Ziegler
care a executat vitraliile, aici ca și
la Castelul Peleș.
continuare în pagina 62 È
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Æ urmare din pagina 60
Maria Văcărescu, soția mareșalului, s-a ocupat personal de finisarea și mobilarea conacului, cu
valoroase plafoane casetate din
lemn, sobe străine din faianță și
caolin, mobilier modern din import,
covoare, candelabre, tablouri, ceramică, statuete ș.a.
Pereții erau tapetați cu piele sau
mătase și cu picturi murale, iar în
unele încăperi erau fresce și stucaturi de mare rafinament.
Conacul adăpostea și una dintre
cele mai valoroase biblioteci private
din acea vreme, cuprinzând rarități
bibliofile adunate de generalul
Theodor Văcărescu - un pasionat de
cărți și documente valoroase.
Conacul Callimachi – VăcăreştiMăneşti era înconjurat de un frumos parc de 14 hectare, cu copaci
de diverse specii. Parcul era înconjurat, la rândul său, de un gard de
cărămidă având două intrări, una
care ducea, printr-o alee străjuită
de copaci falnici, direct la conac.
În parc se mai aflau: un helesteu cu
pește, câteva alei șerpuite, un
chioșc și o fântână arteziană.
Astăzi, conacul oferă o imagine
dezolantă, pentru că exteriorul abia
mai stă în picioare iar interioarele
sunt prăbușite.
De-a lungul anilor, castelul și
moșia sa au trecut în posesia mai
multor moștenitori.
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După 1948, odată cu un naționalizarea, ele trec în posesia Ministerului de Interne fiind, pe rând,
sediul Poliției Militare, al unei companii de gaz, iar din 1962, preventoriu TBC pentru copii.

Din păcate, cutremurul din 1977
a șubrezit, la rândul lui, structura
de rezistență.
O parte dintre obiectele de
mobilier și de artă au fost preluate
în 1953 de către Muzeul Regional
din Ploiești, altele au dispărut în
incendiul din 1974.
În 1998 terenul și clădirile aflate
pe el au fost retrocedate prințesei
Alexandra Callimachi Reininger,
stabilită în Franța. Prințesa dorea
să transforme domeniul într-un
Conac - Hotel de lux dar planurile
nu s-a concretizat din lipsă de fonduri.
Astăzi ansamblul la care ne
referim este clasificat monument
istoric de interes național. Ultimele
informații sunt că moștenitoarea i-a
vândut proprietatea unui om de
afaceri din Prahova, care a promis
readucerea domeniului la frumusețea de altădată.
Să sperăm! q
Ionel Cristea
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Noutăți editoriale

Jumătate de secol în slujba podurilor !
Recent a avut loc, într-un cadru festiv, aniversarea
vârstei de 75 de ani a dlui dr. ing. Victor Popa și lansarea,
cu această ocazie, a volumului scris de reputatul specialist: „Jumătate de secol în slujba podurilor”.
Absolvent al liceului din Slatina, dl Victor Popa s-a
înscris la Facultatea de Poduri și Drumuri din București pe
care a absolvit-o cu brio. Începând chiar din primul an de
studii, podurile (proiectare,
execuție, performanțe, calcul,
estetică etc.) au devenit pasiunea sa pentru tot restul vieții.
Iată, în sinteză, ce l-a
determinat pe autor să dea
publicității o asemenea lucrare:
„Când am plănuit această
carte, doream să fie un tratat
pentru proiectarea podurilor,
folosind experiența mea îndelungată în această activitate.
Până la urmă a rezultat o
culegere de învățăminte și sfaturi desprinse din îndelungata
activitate a unui proiectant de
poduri, care s-a străduit să

pună la dispoziția beneficiarilor soluții de poduri sigure,
economice, func ți ona le și
estetice.
Aam socotit că ar fi util să
adun într-un volum tot ceea ce
am scris până acum despre
poduri, volum care să fie pus
Victor Popa
la dispoziția tinerilor pro iectanți și nu numai, așa cum și eu mi-am îmbogățit
cunoș tin țele, la rândul meu, din materialele publicate
de către înaintașii mei.
Volumul se adresează, în primul rând, tinerilor ingineri
care lucrează sau doresc să proiecteze poduri, studenților
care au înclinații spre concepție, spre creație, dar și
tuturor inginerilor constructori proiectanți sau executanți
de poduri, care doresc să afle și alte păreri și să le compare cu propriile lor idei.”
Cartea cuprinde două părți principale:
Partea I-a: Descrierea succintă a principalelor lucrări
de poduri concepute, proiectate și coordonate de către autor;
Partea a II-a: Articole publicate în reviste de specialitate și prezentări la evenimente tehnico-științifice naționale
și internaționale.

Prețiosul volum „Jumătate de secol în slujba podurilor” poate fi obținut de la Librăria AGIR:
B-dul DACIA nr. 26, Sector 1, București, Cod poștal 010413, Tel.: 0040.21.319.4945, E-mail: libraria@agir.ro
sau accesând linkul: http://www.agir.ro/carte/jumatate-de-secol-in-slujba-podurilor-vol1-122937.html q

Construcție Pavilion Muzeal Multicultural - Sibiu
Beneficiar: Complexul Național Muzeal ASTRA
Proiectant general: SC SFERA CON SRL - arh. Mihai Mânzat
Proiectant arhitectură: SC INSP SRL - arh. Silviu Ioan Popa
Proiectant de specialitate: SC UP-TOWN PROIECT SRL - arh. Radu Mihail Trăușan
Executant: SC CONSTRUCȚII SA - Sibiu
În 1861 se înființează, la Sibiu, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” - ASTRA. Scopul declarat era propășirea materială și spirituală a românilor, iar unul dintre mijloacele
indispensabile acestui proces era cunoașterea, păstrarea, valorizarea și popularizarea moștenirii culturalnaționale și a potențialului creator al poporului.
În 1867 „Astriștii” preconizează înființarea unui
„Muzeu de însemnătăți”.
În 1905, la 19-28 august, se inaugurează, printr-o
mare expoziție „etnografică și istorico - culturală”

MUZEUL ASOCIAȚIUNII, în noul Palat din Parcul ASTRA
(actualmente sediul Bibliotecii Județene „ASTRA”), edificiu pe frontispiciul căruia a rămas, din 1905,
inscripția „Muzeul Asociațiunii”.
În 2001, Guvernul României aprobă, prin Hotărâre
de Guvern, constituirea Complexului Național Muzeal
„ASTRA”, cea mai vastă structură etnomuzeală din
România, având în componența sa: Muzeul Civilizației
Populare Tradiționale „ASTRA”, Muzeul de Etnografie
Universală „Franz Binder” (1993), Muzeul Civilizației
Transilvane „ASTRA” (1993), Muzeul Culturii și Artei
Populare Săsești „Emil Sigerus” (1998), Laboratorul
Zonal de Conservare și Restaurare (1991), Studioul
„ASTRA Film” (1991), Centrul de Informare și Documentare în Etnologie „Cornel Irimie”.
Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA este
cel mai mare muzeu în aer liber din România și găzduiește cea mai mare expoziție etnografică în aer liber
din Europa. De asemenea, este cel mai vizitat muzeu
din Sibiu, cu o medie anuală de 158.000 de vizitatori.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE
ALE ANSAMBLULUI DE CONSTRUCȚII PROPRIU-ZISE
Volumetria PaMM decurge din interacțiunea între
mai multe concepte: ideea de protejare a patrimoniului, arhitectura tradițională din lemn pe o temelie din
piatră, eficiență în asigurarea calității climatului interior. Astfel, peste o bază monolită din beton și piatră
reconstituită este așezată o învelitoare din lemn și
tablă de titan-zinc, care protejează un spațiu public
amplu și o prispă orientată spre lac.
Spre stradă, învelitoarea, detașată de pardoseală
printr-o bandă vitrată, permite însorirea indirectă a
expozițiilor temporare și a galeriilor de artă populară,
imprimând volumului superior impresia de plutire.
Materialele alese pentru anvelopantă - piatră reconstituită, tablă de titan-zinc, lemn de pin - sunt naturale, nepretențioase și au calități estetice intrinseci,
care se îmbunătățesc în timp.
64
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Construcția este alcătuită sub forma unui ansamblu
coerent de corpuri și spații dispuse în legătură cu cele
două construcții învecinate (clădire birouri B și pavilion
expoziție de bază PEB). Construcțiile existente sunt
integrate în compoziția finală a ansamblului, atât ca
funcțiune, cât și ca volumetrie.
Spațiile au următoarele destinații:
1. Spațiu expozițional permanent stil „catacombă”
Acesta găzduiește expoziția principală (cu caracter
permanent) și este un spațiu care asigură o bună protecție a exponatelor, un climat constant, lumină controlată și un bun control al accesului și fluxului
pietonal.
2. Spațiu pentru ateliere și expoziții temporare
Atelierele aduc în atenția publicului vizitator
meșteșuguri specifice diverselor comunități tradiționale. Pentru ilustrarea activităților vor fi realizate
micro-expoziții cu obiecte și cu includerea materialelor
multimedia. Obiectele tradiționale vor fi prezentate
într-un context cât mai larg care să evidențieze relațiile
multiple dintre comunitate și evoluția meșteșugurilor, a
tehnicilor de lucru tradiționale. Atelierele vor pune în
valoare rezultatele cercetărilor din teren efectuate de
specialiștii muzeului sau de invitați.
Activitățile desfășurate în ateliere sunt: pictură de
icoane pe sticlă, icoane de pomenire, cruci de jurământ,
sisteme tradiționale de îngrădit, șiță, tâmplărie, olărit,
construcții tradiționale din lemn și altele.

3. Spațiu pregătire expoziție (realizat în legătură
cu spațiul pentru ateliere și expoziții temporare)
4. Depozit mobilier pentru expoziție în aer liber
(realizat în legătură cu spațiul pentru ateliere și expoziții temporare)
Expozițiile în aer liber se pot desfășura într-un
spațiu protejat de tip prispă / pridvor sau într-un spațiu
neprotejat, situat în cadrul arhitectural al ansamblului.
5. Spațiu de legătură
Este necesar ca aceste corpuri să fie legate funcțional printr-un spațiu acoperit de tip prispă / pridvor,
spațiu intermediar care să permită activități în aer
liber, trecerea dintr-un corp într-altul și marcarea
ansamblului ca spațiu distinct în peisaj.
6. Birou muzeograf
7. Grup social
8. Spațiu supraveghetor
9. Vestiar
10. Spațiu tehnic, care găzduiește centrala termică
și micro-stația de epurare, precum și alte echipamente
propuse. q
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„Revista Construcțiilor” este o publicație lunară care se distribuie gratuit, prin poștă, la câteva mii dintre cele mai importante
societăți de: proiectare și arhitectură, construcții, fabricație, import,
distribuție și comercializare de materiale, instalații, scule și utilaje
pentru construcții, beneficiari de investiții, instituții centrale aflate în
baza noastră de date.
În fiecare număr al revistei sunt publicate: prezentări de materiale
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