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tistică a publicat rezultatele
economice pe primul tri -
mestru. Produsul Intern Brut
a crescut cu 5% față de
primul trimestru din 2018 și
cu 1,3% față de trimestrul 4.
Ocazie pentru comentatori să
constate că marea majoritate
a analiștilor (mulți dintre ei reprezentanți ai unor instituții
importante: Comisia Europeană, FMI, BERD, BNR, Consiliul
Fiscal ș.a.) deci, marea majoritate a analiștilor s-au înșelat.

Estimările lor se plasau între 3,3% și 4,5%. Mai mult,
recent, mulți dintre ei își corectaseră în minus estimările.

Pentru cei care urmăresc mai cu atenție viața economică,
estimările lor mai pesimiste nu reprezentau o surpriză. De ani
buni analiștii ne anunță că în România va veni criza. Iar criza
nu mai vine!

După fiecare măsură mai îndrăzneață a Guvernului sau
Parlamentului suntem amenințați că vine dezastrul. Și dezas -
trul încă nu a venit!

Anul trecut, de pildă, atunci când s-au transferat con-
tribuțiile de la angajator la angajat ni s-a spus că vor fi pro -
bleme mari. Până la urmă nu au fost decât efecte pozitive.

Evident că diferențele mari între estimări și realitate nu
sunt chiar în regulă deoarece previziunile analiștilor repre -
zintă și elementele pe baza cărora multe firme își conturează
planurile de afaceri.

Dar să îi lăsăm pe analiști, urându-le prognoze mai aproa -
pe de realitate și să ne bucurăm pentru rezultatele obținute,
în primul trimestru, de ramura noastră.

În primul trimestru sectorul construcțiilor a înregistrat o
creștere de 12,5% față de trimestrul 1 din 2018 iar în martie
creșterea a fost chiar de 23,4 la sută. Cea mai mare creștere
din 2009 până acum. Și mai îmbucurător este că aceste creș-
teri au fost la construcții noi 38,6%, clădiri rezidențiale 29,6%,
clădiri nerezidențiale 27,3% și construcții inginerești 16,9%.

În urmă cu un an dl Cristian Erbașu, vicepreședintele
Federației Patronatelor Societăților de Construcții, anunța,
cu oarecare îngrijorare, că s-au semnat multe contracte.
„Acum se lucrează la proiectare – spunea dânsul – dar anul
viitor, în 2019, când se va trece la execuție, nu vom avea
suficienți oameni cu care să lucrăm”.

Așa se explică, probabil, insistența cu care conducerea
FPSC a militat pentru încheierea Acordului cu Guvernul,
acord prin care s-au solicitat o serie de facilități pentru
ramura construcțiilor. S-au obținut, prin Acord, creșterea la
3.000 de RON a salariului minim brut în construcții și redu -
ceri de taxe pentru ca salariul minim net lunar să depă -
șească, în lei, echivalentul a 500 de euro.

Se încearcă, astfel, stimularea constructorilor români să
rămână pentru a lucra în țară. Acordul prevede și alte măsuri
pentru îmbunătățirea activității în construcții, toate acestea
contribuind, fără îndoială, la rezultatele obținute de con-
structorii români în primele trei luni din 2019.

Nu sunt analist dar pot să pariez că trendul din prima
parte a anului se va menține și în continuare. Într-un edito-
rial viitor mă voi referi și la câteva obiective de investiții în
care lucrurile au demarat exemplar în 2019.

Ionel Cristea

Surprize, surprize…
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Contextul conferinței
A 16-a ediție a Conferinței Naționale de Construcții Meta-

lice (CM16-2019) va avea loc la Timișoara (UPT), în perioada
13-14 iunie 2019, onoarea de a fi gazdă și organizator reve-
nindu-i din nou Facultății de Construcții din cadrul Universității
Politehnica Timișoara, Departamentul de Construcții Metalice
și Mecanica Construcțiilor (CMMC), împreună cu Academia
Română - Filiala Timișoara, Centrul de cercetări tehnice fun-
damentale și avansate (CCTFA) și în colaborare cu Asociația
producătorilor de construcții metalice din România (APCMR).

Tematica conferinței
Conferința va integra următoarele tematici:
• Noutăți și tendințe în metodologia de calcul, în proiec-

tare, în execuție și în normele tehnice din domeniul construc -
țiilor metalice și compuse din oțel – beton

• Construcții remarcabile: proiectare, execuție, montaj
• Comportarea construcțiilor metalice la acțiuni extreme
• Reabilitarea construcțiilor prin soluții constructive bazate

pe utilizarea materialelor metalice
• Impactul asupra mediului înconjurător: criterii și para-

metri de dezvoltare durabilă
• Structuri metalice în arhitectura modernă

Formatul conferinței
Conferința se va desfășura pe secțiuni tematice, lucrările

acceptate spre publicare urmând a se prezenta oral. 
Pe lângă sesiunile conferinței vor fi prezentări ale unor

invitați speciali (keynote speakers) de la Universitatea Teh-
nică Atena (Grecia), Universitatea din Coimbra (Portugalia),
Universitatea din Aachen (Germania), Universitatea din Łódź
(Polonia).

De asemenea, vor fi organizate 2 workshop-uri care vor
prezenta rezultate obținute în cadrul proiectelor de cercetare
europene EQUALJOINTS Plus și PROGRESS. 

Workshopul 1: PRE-CALIFICAREA EUROPEANĂ A
ÎMBINĂRILOR METALICE GRINDĂ - STÂLP

Codurile moderne de proiectare antiseismică (P100-1,
Eurocode 8) impun demonstrarea experimentală a performan -
ței seismice a îmbinărilor grindă - stâlp de la cadrele metalice
necontravântuite, ceea ce îngreunează mult procesul de pro-
iectare. O soluție la această problemă o constituie adoptarea

unor îmbinări pre-calificate. În cadrul proiectului european
EQUALJOINTS-PLUS au fost pre-calificate trei tipologii de
îmbinări grindă - stâlp cu placă de capăt extinsă utilizate frec-
vent în Europa, pe baza unui amplu program de cercetare
experimental și numeric. La simpozion vor fi prezentate prin-
cipalele rezultate obținute în cadrul proiectului: (1) procedura
de proiectare a îmbinărilor grindă - stâlp precalificate seismic;
(2) procedura de proiectare, modelare și calcul a structurilor
ținând cont de comportarea îmbinărilor; (3) software și apli-
cație pentru mobil pentru calculul răspunsului inelastic al
îmbinărilor. De asemenea, rezultatele obținute prin proiect,
respectiv precalificarea îmbinărilor vor deveni Anexă a normei
europene EN1998-1.

Workshopul 2: REUTILIZAREA STRUCTURILOR
METALICE

Proiectul PROGRESS oferă metodologii, instrumente și
recomandări privind refolosirea componentelor din oțel din
clădirile existente și planificate. Proiectul vizează în special
proiectarea pentru deconstrucția și reutilizarea învelitorilor, a
cadrelor structurale, a zăbrelelor și a elementelor secundare
ale clădirilor parter din oțel. Acest tip de construcție are o
aplicabilitate amplă ca industrială, comercială, sportivă, expo-
ziție, depozitare și prezintă cel mai mare potențial de suste-
nabilitate pentru reutilizare și viabilitate pentru modelele de
afaceri din economia circulară. Beneficiile pentru întreaga
durată de viață ale clădirilor parter din oțel reutilizabile sunt
cuantificate din punct de vedere ecologic și economic. Rezul-
tatele sunt diseminate extensiv în special în rândul producăto-
rilor, proiectanților, contractanților și cercetătorilor.

Participarea este liberă, iar participanții vor primi mate-
riale informative în format tipărit și electronic. 

Locul de desfășurare și data
Timișoara, Universitatea Politehnica, Biblioteca UPT, bd.

Vasile Pîrvan nr. 2, în perioada 13-14 iunie 2019.

Informații suplimentare
www.ct.upt.ro
www.ct.upt.ro/cncm2019/index.htm
daniel.grecea@upt.ro

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), Facultatea de Construcții,
Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor (CMMC),

Centrul de Cercetare pentru Mecanica Materialelor și Siguranța Structurilor (CEMSIG)
împreună cu

Academia Română – Filiala Timișoara,
Centrul de cercetări tehnice fundamentale și avansate (CCTFA), Secția de construcții metalice și sudură

vă invită să participați la cea de-a 16-a Conferință Națională de Construcții Metalice
CM16-2019 (Timișoara, 13-14 iunie 2019)

A XVI-a Conferință Națională de Construcții Metalice CM16-2019
(Timișoara, 13-14 iunie 2019)
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Construcțiile metalice – prezent și viitor
INTERVIU CU ACADEMICIAN DAN DUBINĂ –

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PRODUCĂTORILOR DE CONSTRUCȚII METALICE

Ionel Cristea: Unde se pla sează
sectorul Construcțiilor Metalice din
România, în comparație cu alte țări?
Dan Dubină: Nu este posibil să

avem un răspuns precis la această
întrebare, întrucât în bazele de date
ale Institutului Național de Statistică,
construcțiile metalice pentru lucrări
de inginerie civilă nu apar ca o cate-
gorie specifică, ci sunt incluse într-o
categorie mai largă. Apoi, structurile
metalice nu se realizează exclusiv în
România; se importă și structuri noi
sau refolosibile.

Cert este că, în statistica World
Steel Association și în cea a EUROFER,
producția actuală – după criza pro-
duselor de oțel în Europa - este în
jurul a 170 de milione de tone, care,
față de 2007, arată o scădere de cca
28-30%.

În 2007, România avea o produc -
ție de 6,3 mil. tone, ajungând în
prezent la cca 3 mil. tone.

În 2007-2008, volumul estimat al
structurilor metalice (construcții indus -
triale, rezidențiale, birouri, infrastruc-
tură) executate în fabricile din țară
și/sau importate, noi sau reutilizate,
era de cca. 150-170 mii tone. Dacă
ne raportăm la volumul actual al pro-
ducției de oțel, ar trebui să consi -
derăm că structurile metalice ar fi
sub 50% față de valorile dinainte de
criză, undeva pe la 60-70 mii tone,
cel mult.

Ionel Cristea: Care sunt princi-
palele probleme cu care se con-
fruntă construcțiile metalice în
țara noastră?
Dan Dubină: În România cultura

construcțiilor este centrată pe beton
și zidărie. Apoi, construcțiile metalice
necesită o calificare mai ridicată a
personalului, care de fapt nu prea mai
există. Sudorii certificați au devenit
„rara avis”. Respectarea proiectului și
controlul execuției sunt mult mai
stricte, iar manipularea cantităților –
în kilograme la confecția metalică, cu
certificate de calitate de la producă-
tor, este mai riguroasă; la zidării și
betoane se lucrează cu metri cubi,
dozajele și calitatea sunt mai dificil de
controlat/mai ușor de manipulat. Una
peste alta, cu mână de lucru mai
puțin calificată și execuție mai puțin
controlată se pot obține prețuri mai
bune cu beton sau zidărie. 

Apoi, în unele situații, vulnerabili-
tatea la foc a structurilor metalice,
neprotejate, activ și/sau pasiv, poate
deveni un factor descurajant față de
beton, care are o comportare mai
bună la temperaturi ridicate.

Și nu în ultimul rând, marketingul
și acțiunile de promovare a struc-
turilor din beton și a zidăriilor des-
fășurate de firmele de profil sunt mult
mai ingenioase, mai agresive și mai
eficiente decât cele întreprinse de
producătorii de structuri metalice.

Ionel Cristea: Din punct de ve dere
al legislației mai sunt probleme?
Legislația, în sine, este aliniată la

cea europeană, nu pune piedici. Lipsa
de calificare specifică și/sau a
proiectanților - ingineri și arhitecți -, a
diriginților de șantier, a responsabi -
lilor tehnici cu execuția, asociată cu
lipsa de informare a beneficiarilor,
neglijarea de către aceștia a impor-
tanței raportului calitate/preț corobo-
rată cu politica deficitară a sistemului
de asigurări care se practică în con-
strucții, toate defavorizează con-
strucțiile metalice. 

Ionel Cristea: În ce domenii se
folosesc mai mult construcțiile
metalice în țara noastră: industri-
ale, comerciale, sportive, reziden -
țiale sau infrastructură?
Dan Dubină: În momentul de față,

soluțiile cu prefabricate din beton
armat au devenit preponderente față
de cele cu structură metalică în con-
strucția de hale industriale. Se mai
fac hale metalice, dar substanțial mai
puțin ca acum 10-15 ani.

Acolo unde sunt deschideri mari -
săli de sport, stadioane, aeroporturi
etc., unde oțelul este competitiv față
de beton, acesta predomină, dar
asemenea lucrări nu sunt prea multe.

În cazul clădirilor înalte, multieta-
jate, trendul este spre structuri mixte,
oțel-beton, numite la noi structuri din
beton cu armătură rigidă - BAR, pro -
blema comportării la temperaturi ridi-
cate (incendiu) fiind un argument.

Este păcat că nu a cunoscut o
dezvol tare mai accentuată construcția
de case cu structură metalică. Româ-
nia este o țară seismică, iar aceste
case cu structură metalică sunt,
incontes tabil, soluția ideală.

Ionel Cristea: Practic, care sunt
avantajele pe care le oferă con-
strucțiile metalice în comparație cu
cele tradiționale (beton și zidărie)?

Dan Dubină: Calitate, controlul
prețului, o mult mai bună reziliență,
adaptabilitate, recuperarea și/sau
reciclarea materialului metalic. 

Ionel Cristea: Între aspectele
prevăzute a se discuta la actuala
ediție a Conferinței se află „Con-
strucțiile remarcabile”. Avem în
România construcții metalice remar -
cabile?
Fără îndoială că sunt, deși, din

păcate, nu prea multe: Sadioanele de
la Cluj-Napoca și Craiova, Sala Poliva-
lentă din Cluj Napoca, sunt asemenea
exemple.

Ionel Cristea: Conferința Națională
de Construcții Metalice de anul
acesta reprezintă a 16-a ediție. Pe
scurt, care au fost cele mai impor-
tante realizări ale edițiilor ante-
rioare?
Dan Dubină: Această serie de

conferințe a debutat în 1973. În acei
ani cu o participare largă, cca 400 de
participanți, constructori, proiectanți,
beneficiari și academicieni, aceste
conferințe erau un forum care per-
mitea prezentarea și dezbaterea pro -
blemelor tehnice, a noilor tehnolo gii
și a normelor de proiectare, pre zen -
tarea lucrărilor remarcabile.

După 1990, participarea s-a redus,
deși s-a încercat păstrarea caracteru-
lui de forum. Schimbul de idei și de
experiență a continuat, întrucât este
important să cunoaștem și să dis-
cutăm cea ce facem și cum facem.
Este important să se conștientizeze și
să se mențină spiritul de comuni-
tate a specialiștilor într-un domeniu,
în acest caz fiind cel al constructo-
rilor de structuri metalice.

Ionel Cristea: Ce realizări deo se -
bite așteptați de la ediția de anul
acesta? 
Dan Dubină: Păstrarea spiritului

comunității constructorilor de structuri
metalice! q

Academician Dan Dubină
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Liniile de conservare KON
Tehnologia de vopsire Rösler este folosită pentru a asi-
gura o acoperire preliminară sau finală a pieselor de
lucru, după procesul de sablare. Scopul său principal
este aplicarea de primeri de sudură solvenți, sau pe
bază de apă, ca protecție temporară împotriva coroziu-
nii pentru table și profile.

În general, o linie completă de conservare este
formată din următoarele componente ale siste-
mului:

• Partea de alimentare și sisteme de descărcare, stație
de sablare, pre-încălzitor, echipament de sablare cu
benzi transportatoare sistem automat de vopsire cu
colector de praf, uscător de vopsea cu bandă transpor-
tatoare cu lanț și sistem de post-combustie termală.

• Benzile rulante în cruce sau în lanț, precum și benzile
rulante transportatoare sunt folosite pentru a manevra
piesele de lucru. În funcție de aplicația respectivă, pot
fi completate de benzile transportatoare înclinate / bas -
culante cu mediul integrat al sistemului de întoarcere,
dispozitivele de centrare și cele de sortare.

• Pre-încălzitorul, în combinație cu stațiile de sablare,
permite eliminarea apei, gheții / zăpezii și a altor con-
taminări de pe piesele de lucru depozitate la exterior și
contribuie la creșterea temperaturii suprafeței la un
nivel ce va permite vopsirea. Acest lucru previne ca
mediul de sablare al sistemului de reciclare să fie afec-
tat de umiditate.

• Prin intermediul unui sistem sofisticat de distribuție a
aerului, încălzitorul cu convecție mare, funcționând pe
bază de gaz sau ulei, încălzește piesele de lucru la o
temperatură optimă pentru următorul proces de vop-
sire. Acest lucru ajută în mod specific în ceea ce pri-
vește adeziunea vopselei și reduce timpul de uscare,
contribuind la o viteză de linie per total și la o rată de
transfer mai mare a pieselor de lucru.

• Echipamentul de sablare cu benzi transportatoare
este piesa centrală a întregului sistem. În echipament,

în funcție de sarcina respectivă, zgura, rugina sau alte
materiale sunt eliminate de pe piesele de lucru, iar
suprafața lor este, în același timp, uniformizată pentru
o aderență mai bună a vopselei. Turbinele de înaltă
performanță, a căror poziție pe camera de sabalare
este determinată prin intermediul unei simulări pe
computer, garantează rezultate de prelucrare omogene
și timpi mai scurți ai ciclurilor. În următorul sistem
automat, vopseaua se aplică în diferite culori la o gro-
sime a învelișului specificată, într-un timp foarte scurt.
Un senzor va reduce surplusul de pulverizare la un
minimum absolut. Sistemele de vopsire oferă o mare
varietate de opțiuni ale procesului, îndeplinind cele mai
înalte cerințe ale clientului. Parametrii de func ționare ai
uscătorului sunt reglabili. Este alimentat cu aer cald
eliberat de pre-încălzitor și în mod normal nu implică
un arzător suplimentar, ajutând în mod semnificativ la
reducerea per ansamblu a consumului de energie. Lun-
gimea uscătorului de vopsire se calculează în funcție
de vopseaua folosită, grosimea învelișului și viteza de
mișcare a pieselor de lucru.

Liniile de conservare pot fi integrate foarte ușor în liniile
generale de producție și pot fi complet automate.

Rösler oferă soluții complexe, precum și multe
combinații de sisteme. Suntem încântați să vă
ajutăm cu tot ceea ce aveți nevoie în rezolvarea
problemelor legate de protecția împotriva
coroziunii. q









Soluții eficiente de protecție
împotriva căderii blocurilor de rocă

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

Execuția unor taluzuri în roci
stâncoase și expunerea lor la agen -
ții atmosferici oferă condițiile inter-
venției unor factori destabilizatori.
Printre cauzele alunecărilor de
mase din formațiunile acoperitoare
sau de rocă alterată putem aminti
acțiunea apelor de suprafață (pre-
cipitații), a celor de adâncime (ac -
țiunea apei acumulate în fisuri) sau
factori exteriori (îngheț, insolație,
cutremur, factorul antropic). Toți
acești factori conduc, în principal,
la formarea unor rețele de fisurări
și stratificare a rocilor, ce contri-
buie masiv la reducerea rezistenței
la forfecare a rocii de ansamblu,
având uneori ca rezultat desprinderi considerabile
de blocuri de rocă. Chiar recent au avut loc și la noi
în țară astfel de evenimente, pe DN7C (foto 1),
respectiv DN10 (foto 2).

Aceste fenomene pot conduce la efecte negative
grave asupra siguranței circulației și calității structu-
rii căilor de comunicație. Din fericire, în România
ultimilor ani, a crescut gradul de conștientizare a
acestui potențial risc, în unele cazuri fiind luate
măsuri concrete de protecție. Sisteme tip bariere de
protecție împotriva căderii blocurilor de rocă pot fi
întâlnite pe rețeaua de drumuri naționale (DN7,
DN66), pe cea de drumuri județene (DJ105G) sau
pe cea de transport feroviar (Câmpina – Predeal,
Gura Humorului – Ilva Mică).

Fiind implicată în primul rând asigurarea condițiilor
de securitate a vieții omului, este imperios necesar
ca aceste sisteme să aibă garantată comportarea în
exploatare conform condițiilor pentru care ele au
fost proiectate. În realitate, s-au constatat cazuri în
care bariere de la producători diferiți, dar având

aceeași clasă energetică (deci echivalente în teorie),
ambele având și marcajul CE, să aibă o compor -
tare mai mult sau mai puțin eficientă în exploatare
(foto 3 și 4). 

Este de dorit a fi evitate astfel de situații prezen-
tate mai sus, astfel că proiectantul și beneficiarul
lucrării ar trebui să acorde o atenție sporită tipului
de sistem ales. Acest lucru presupune o studiere

Foto 1: Căderi blocuri de rocă, DN7C Foto 2: Căderi blocuri de rocă, DN10

Foto 3: Barieră pe DJ105G, blocuri de rocă și un copac oprit
fără cedarea plasei din oțel de înaltă rezistență



atentă a certificatelor puse la dispoziție de către
producător cu menționarea condițiilor de testare a
acestor sisteme. Trebuie solicitată Evaluarea Teh-
nică Europeană (ETA), precum și Documentul Euro-
pean de Evaluare (EAD), acesta din urmă fiind
documentul care descrie condițiile de testare și pe
baza căruia este realizată ETA.

Practica vine și confirmă faptul că testarea unor
astfel de sisteme la scara de 1:1 în condiții de
cădere liberă pe verticală constituie scenariul cel
mai sigur. Mai mult, în unele cazuri fiind vorba de
forțe exorbitante ce trebuie transferate și/sau disi-
pate într-un interval de timp extrem de scurt
(uneori de ordinul milisecundelor), este esențială
folosirea oțelului de înaltă rezistență la fabricarea
elementelor structurale principale.

Cele menționate mai sus sunt confirmate de
practică și în țara noastră, o situație de acest gen
fiind întâlnită în cadrul unui proiect de anvergură
realizat pe DN7 Valea Oltului. În cadrul proiectului
„Protecție ver sanți pe DN7, km 198+000 –
226+000”, având ca perioadă de execuție iunie
2008 – mai 2010, s-au ales spre rezolvare 18
poziții, considerate ca fiind critice. La poziția km
206+000, în 2008 s-a instalat o barieră de protecție
împotriva căderii blocurilor de rocă de 3.000 kJ,
energie corespunzătoare unui bloc de rocă ce cân-
tărește 9,60 tone, care lovește bariera cu 90 km/h.
În iulie 2013, bariera a reținut 8 m3, echivalentul a
aproximativ 17 tone de material stâncos (foto 5). 

Deși volumul de material a fost mai mare decât
cel cu care s-a efectuat testul, bariera a funcționat
cu succes, deoarece, datorită înălțimii mai reduse
de cădere a materialui, energia cinetică dezvoltată a
fost sub nivelul de 3.000 kJ.

Întrucât beneficiarul încă nu a luat măsurile de
întreținere care se impun, bariera se află și astăzi în
aceeași stare, estimând chiar că volumul de mate-
rial a crescut spre 19 tone (foto 6). Deși au trecut
5 ierni, în care s-a adăugat și încărcarea statică dată
de greutatea zăpezii, comportarea în timp a siste-
mului este exemplară.

Așadar, pe lângă solicitarea documentelor care
atestă certificarea unor astfel de bariere, se impune
și studierea condițiilor de testare din care rezultă
performanțele sistemelor. Doar astfel se poate face
o comparație obiectivă a unor sisteme încadrate,
teoretic, în aceeași clasă energetică. Aceste detalii
pot face diferența! q

Foto 5: Iulie 2013 ‐ barieră de 3.000 kJ
reținând aproximativ 8 m3 de material (DN7 km 206+000)

Foto 6: Septembrie 2018 ‐ stadiul aceleiași bariere de 3.000 kJ
(DN7 km 206+000)

Foto 4: Barieră pe DN66, retenție parțială de material la bază dar
plasa din oțel moale este perforată în jumătatea superioară

în mai multe locuri

Distribuitor în România al sistemelor Geobrugg:
Iridex Group Plastic | Bulevardul Eroilor 6-8 | Cod 077190 | Voluntari | Județul Ilfov

T.: 021.240.40.43 | E.: dmc@iridexgroup.ro | www.iridexplastic.ro
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Soletanche Bachy este unul dintre liderii mondiali și naționali în domeniul construcțiilor speciale, atât în ceea ce
privește proiectarea și executarea lucrărilor subterane, cât și a lucrărilor de fundații speciale. Soletanche Bachy
aparține grupului Soletanche-Freyssinet (Vinci), prezent în 100 de țări din întreaga lume, iar în România din 1992.

Viziunea noastră:
Experiența și expertiza dinamică, în continuă dezvoltare, a echipei noastre asigură succesul pe termen lung al
companiei. Cu soluțiile noastre inovatoare și competitive, câștigăm încrederea și satisfacția partenerilor
noștri.
Siguranța personalului nostru este baza culturii noastre. Păstrarea sănătății angajaților noștri și implicarea
socială fac parte din viața noastră. În cadrul operațiunilor noastre, acordăm atenție protejării valorilor noastre naturale
și a mediului înconjurător.

Valorile noastre:
• Prevenire și siguranță pe șantier
• Calitate
• Colegii noștri: echipă de specialiști
• Parteneriat cu toți colaboratorii, de la proiectare până la implementare
• Receptivitate și flexibilitate față de tot ce e nou

Noi suntem:
Forță de muncă locală, expertiză locală și internațională. Soluții complexe, profesionalism, bază tehnică avansată.
Flexibilitate, colaborare, eficacitate. Revenirea clienților și a partenerilor.

Bazează-te pe noi!
Build on us!



Proiecte cu rezonanță internațională sunt, de exemplu, fundația turnurilor Petronas din Kuala Lumpur; stabi-
lizarea nisipului maritim de la cele două Palmiere din Dubai; lucrările portuare de la Port 2000 din Le Havre;
incinta de la Ground Zero – WTC New York; cel mai adânc ecran de etanșare din lume la reabilitarea barajul Mud
Mountain, SUA; cea mai mare cantitate (25.000 m3!) de betonare continuă din lume la construirea Muzeului „Al
Doilea Război Mondial” din Gdansk, Polonia.

Dedicat inovațiilor tehnice, Soletanche Bachy investește anual 2% din cifra de afaceri în programe de
cercetare din Uniunea Europeană, ajungând să dețină un portofoliu total de peste 500 licențe, cu câte 35 înregistrate
anual, licențe care au contribuit la obținerea numeroaselor premii de inovaţie acordate pentru tehnologii și
soluții, cum ar fi sistemul de etanșare CWS, procedeul Hidrofreză, metoda Geomix, tehnologia T.pile,
metodele JetPlus, Proccope, Starsol, Colmix, Springsol.
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V&K® România se prezintă

Serviciile oferite de noi acoperă
toată gama de coordonare a execuției
investițiilor, de la proiect până la darea
în folosință.

Vă oferim servicii competente în
următoarele domenii:

• Proiecte de amenajarea teritoriu-
lui, planuri urbanistice (Plan Urbanistic
General, Plan Urbanistic Zonal, Plan
Urbansitic de Detaliu);

• Proiectarea unor lucrări complexe
(centre comerciale, construcții industri-
ale, stații de alimentare carburanți,
complexe hoteliere, clădiri de birouri,
centre de recreere și loisir, case de
locuit și vile);

• Lucrări tehnico-edilitare, instalații
sanitare, ventilații, termice, climatizare,
sprinklere etc.

Serviciile noastre includ toată gama
de management a unor proiecte complexe
cu toate domeniile complementare:

- Identificarea proiectului, identifi-
carea locațiilor, analiza complexă a
amplasamentelor;

- Studii pregătitoare (topografice, geo -
tehnice, hidrogeologice, de impact asu -
pra mediului etc.);

- Studii de prefezibilitate și fezabilitate;
- Proiectare arhitectură, rezistență,

toate specialitățile de instalații;
- Proiectare în faza de proiect tehnic

și detalii de execuție;
- Documentații specifice pentru orga -

nizarea licitațiilor privind execuția

lucrărilor, analize de costuri, caiete de
sarcini etc.;

- Organizarea execuției, supervizarea
execuției în calitate de firmă de consul-
tanță și inspecție de șantier pe toate spe-
cialitățile;

- Managementul execuției.
Până în 1992 echipa noastră fonda-

toare a obținut experiență și perfor-
manțe lucrând în cadrul Institutului
Județean de Proiectare Covasna. 

Membrii fondatori ai firmei noastre
au obținut Premiul Uniunii Arhitecților
din România, alte mențiuni și premii la
competiții importante.

Suntem membri ai Camerei de Co -
merț și Industrie și prezenți în „Topul
firmelor” din 1995 până în 2018, în
fiecare an, la nivel județean și național. 

Suntem membri activi ai Uniunii
Arhitecților, ai Ordinului Arhitecților din
România, ai Registrului Urbaniștilor din
România; colaboratorii noștri sunt ingi -
neri experți atestați de Ministerul
Lucrărilor Publice.

Societatea noastră are elaborat
„Manualul calității” în conformitate cu
SR EN ISO 9001-2001.

Firma noastră și colaboratorii noștri
dispun de toate licențele și atestatele
necesare lucrărilor specifice pe care le
angajăm. q

• Îndeplinește-ți obligațiile ca arhitect, mai bine  decât  crezi că  o
poți  face.

• O lucrare mai mică este la fel de semnificativă  ca  un  proiect
complex. 

• Impune-ți, ca țel, executarea cu grijă și acuratețe a fiecărei
lucrări, respectând termenele  angajate.

• Perfecționează-te continuu!

V&K® S.R.L. România este o firmă independentă, cu capital privat,
specializată în proiectarea și managementul investițiilor în domeniul
construcțiilor civile și industriale.

Firma a fost înființată în anul 1992 și a desfășurat o activitate
eficientă și continuă în întreaga perioadă.

Calitatea lucrărilor noastre  este rezultatul unei echipe  de specia -
liști cu experiență în domeniul proiectării construcțiilor. Suntem un
grup de parteneri activi, o echipă de peste 50 de specialiști formată
din arhitecți cu drept de semnătură OAR și RUR, conductor arhitecți cu
drept de semnătură OAR, ingineri constructori, ingineri de instalații
pentru construcții (electrice, termice, sanitare), geologi, tehnicieni,
verificatori proiecte, experți.

arh. Vivianne GHEORGHIU, director general V&K®





w Revista Construcțiilor w iunie 201916

Sectorul Construcțiilor - prioritate națională a României
în perioada 2018-2028

ing. Iulian Liviu SIMION - prim-vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților de Construcții,
membru în Consiliul de Administrație al Casei Sociale a Constructorilor

Obiectivele și proiectele de inves -
tiții pentru următorii 10 ani au necesi-
tat și necesită, în continuare, o nouă
abordare a priorităților în ansamblul
economic și social al României, cu
deosebire investițiile în infrastructură,
atât la nivel național, cât și la nivel
local, investiții finanțate din fondurile
României, dar și din fonduri atrase din
bugetul Uniunii Europene.

Drept urmare, s-a considerat
necesar ca la nivel guvernamental să
se intensifice dialogul cu partenerii
sociali din acest domeniu, în special
cu patronatele, dialog finalizat cu
semnarea unui Acord între Guvernul
României și Federația Patronatelor
Societăților de Construcții.

Prevederile acestui Acord, semnat
la data de 1 decembrie 2018 la Alba
Iulia, prin care se declară sectorul
construcțiilor sector prioritar, de
importanță națională pentru econo-
mia românească în următorii 10 ani,
începând cu 1 ianuarie 2019, ne ono -
rează, deoarece sunt reconfirmate
recunoștința și aprecierea față de
constructori.

Măsurile legislative luate după
semnarea acestui Acord sunt, de
acum, bine cunoscute firmelor de
construcții, dar și celorlalți factori
implicați în aducerea la îndeplinire a
prevederilor Acordului, drept care mă
voi referi doar la cele care vizează
Casa Socială a Constructorilor,
organizație non guvernamentală
și non profit, înființată prin Legea
nr. 215/1997.

Această lege organică este de
interes public, pentru că ne vizează
pe noi toți, indiferent dacă suntem
constructori sau beneficiari ai con-
strucțiilor. 

Administrarea Casei Sociale a
Constructorilor se face de către
patronatele și sindicatele din con-
strucții și din industria de producere a
materialelor de construcții care au
reprezentativitate în domeniile respec -
tive. Este un exemplu de autoregle-
mentare sectorială, așa cum se aplică
și în alte state din Europa, de la care
am luat și noi exemplu.

În prezent, se află în Parlamentul
României o inițiativă legislativă de
modificare și completare a Legii nr.
215/1997 - prima modificare după 20
de ani de aplicare, dovadă că demer-
surile făcute în urmă cu două decenii
au fost bine fundamentate.

Sperăm să fie adoptată cu extin-
derea competențelor Casei în ceea ce
privește formarea profesională a per-
sonalului angajat în firmele de con-
strucții membre ale CSC, pe perioada
în care se află în șomaj tehnic, dar și
cu alte prevederi care să stimuleze
aderarea societăților de construcții și
a celor din industria de producere a
materialelor de construcții la acest
sistem de protecție socială, coroborat
cu răspunderea pentru calitatea și
siguranța lucrărilor de construcții.

Aș dori să mă refer, pe scurt,  la
Federația Patronatelor Societăților de
Construcții, organizație patronală fără
scop lucrativ, neguvernamentală și
apolitică, înființată conform Legii patro -
natelor nr 356/ 2001, unul dintre par -
te nerii sociali ai CSC, alături de Federația
Generală a Sindicatelor „FAMILIA”.

Federația noastră este organizație
reprezentativă la nivelul sectorului de
Construcții Civile și Industriale în
România, începând cu octombrie 2015.

Federația Patronatelor Societăților
de Construcții este constituită din 5
patronate din domeniul construcțiilor:
Patronatul Societăților din Construc ții;
Patronatul Producătorilor de Tâmplă -
rie Termoizolantă; Uniunea Națională
a Restauratorilor de Monumente
Istorice; Asociația Română a Dis-
tribuitorilor de Metale, Patronatul
Drumarilor din România.

În prezent, una dintre preocupările
noastre o constituie elaborarea cadru -
lui normativ, la nivel de lege, pentru
procesul de certificare a operatorilor
economici pe piața construcțiilor,
temă care face parte dintre obiec-
tivele Acordului încheiat anul trecut
de Guvern cu Federația Patronatelor
Societăților din Construcții. 

De altfel, printre primele măsuri
ale acestui Acord se remarcă intro-
ducerea unor facilități fiscale, prin
OUG nr. 114/2018.

Certificarea operatorilor economici
pe piața construcțiilor a fost introdusă
ca obligativitate prin modificarea legii
nr. 10/1995 (inițial prin Legea 163/2016
și recent prin OUG 6/2018). Un pro -
iect de Hotărâre de Guvern a fost
deja redactat în urma protocolului
semnat la finele anului trecut de mai
multe asociații profesionale și patro -
nale din domeniu. Acestea s-au angajat
să acționeze unitar pentru promo va -
rea, cât mai rapidă, a unei legi care
să reglementeze această certificare. 

Protocolul privind certificarea ope -
ratorilor din construcții a fost semnat
de: Federația Patronatelor Socie tă ților
din Construcții, Ordinul Arhi tec ților
din România, Asociația Inginerilor
Constructori Proiectanți de Structuri,
Asociația Inginerilor de Instalații,
Asociația Profesională de Drumuri și
Poduri, Asociația Producătorilor de
Materiale de Construcții, Asociația
Română a Antreprenorilor de Con-
strucții, Patronatul din Industria
Cimentului și Altor Produse Minerale
pentru Construcții, Patronatul Produ -
cătorilor de Tâmplărie Termoizolantă,
Patronatul Societăților de Construcții,
Federația Generală a Sindicatelor
„FAMILIA”, Universitatea Tehnică de
Construcții București, Corpul Exper -
ților Contabili și Contabililor Autorizați
din România.

Problema este deosebit de com-
plexă, pentru că ea vizează atât per-
soane, cât și societăți, motiv pentru
care necesită un studiu de impact
aprofundat, precum și alte măsuri
pregătitoare, despre care îi vom infor -
ma pe cititorii dumneavoastră într-o
ediție viitoare. q

Iulian Liviu Simion
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HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXIV).

Aducțiuni secundare și amenajări conexe ale Bazinului râului Argeș (V)
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Continuând descrierea lucrărilor
de la barajul și acumularea Budeasa,
este de menționat faptul că în
deschiderile 1 și 3 ale barajului, pe
creasta descărcătorului, sunt prac-
ticate două prize tiroleze sub forma
unui canal cu grătar, din care pleacă
o conductă de legătură cu camera
de încărcare a prizei mal stâng și
care asigură captarea de rezervă
pentru apele de adâncime.

CHE Budeasa – centrala baraj
amplasată în frontul de retenție –
are dotări și capacitate asemănă-
toare cu cele din avalul ei, dar cu o
producție de energie electrică supe-
rioară, datorită căderii mai mari:
15,50 m față de 7,70 m.

La coada lacului Budești este
amenajată o incintă, Gălătești,
înconjurată de un dig cu lungimea
de 2.280 m, cu rolul de preluare a
volumelor de apă ce depășesc coro-
namentul barajului în cazul unei vii-
turi cu probabilitatea de producere

situată între 1% și 0,1%, incintă ce
se poate descărca prin intermediul
unui canal betonat în albia naturală
a râului Argeș, în aval de Budeasa.

Utilată cu două agregate Kaplan,
poate uzina un debit de 90 mc/sec
la o putere instalată de 11,5 MW
și o capacitate de producție de
15,80 GWh/an.

Bascovul este localizarea unui
nod hidrotehnic ce conține o stație
de pompare, o centrală hidroelec-
trică și un baraj, cu caracteristici
asemănătoare celorlalte noduri, dar
cu o serie de particularități datorate
constituției geomorfologice a ampla -
 samentului, precum și vecinătății cu
o mare aglomerare urbană: Pitești.

Acumularea, cu o capacitate
redusă, numai 5,25 mil mc întinsă
pe 140 ha, este realizată la adăpos-
tul a două diguri cu lungimi de
2.811 m și 760 m, la care se ada ugă
terasa naturală a malului stâng.

Ca și la celelalte diguri, etan -
șarea de adâncime este executată
cu ajutorul unui perete continuu din
beton sau gel-beton, taluzul udat
fiind etanșat cu ajutorul unui pereu
din beton armat, coronamentul
înzestrat cu o grindă sparge-val, iar
la piciorul aval al taluzului înierbat
este prevăzut un contracanal care
adună apele de infiltrație. De-a lun-
gul timpului, însă, din cauza col-
matării, volumul acumulării s-a
redus la ceva mai puțin de jumă-
tate, problema aflându-se și astăzi
în studiu.

Descărcătorul de ape mari este
un stăvilar de tip WES, cu profil
practic, constituit dintr-un radier
masiv deversor din beton armat, cu
schema statică tip „cuvă”, în care
sunt încastrate culeele și cele trei
pile intermediare ce formează patru
câmpuri deversoare de câte 12 m
lățime. Retenția este realizată cu
ajutorul a patru stavile-segment de
12 m x 5,50 m, cu clapete incluse
de 9,90 x 1,50 m. Disipatorul ame-
najării este într-o singură treaptă,
de tip bazin cu dinți Rebock și prag
șicanat, având lungimea de 55,5 m.

În culeea mal stâng este am -
plasată priza principală de apă, cu
un debit maxim de 6 mc/sec, care
alimentează Stația de Pompare
Bascov, ce trimite apa către Stația
de Tratare a apei potabile Budeasa.
Priza este continuată de o cameră
de spălare, o cameră de vane și
conducta casetată de alimentare,
din beton armat, cu dimensiunile de
1,20 m x 1,80 m.

În deschiderea nr. 4 a barajului
deversor este amplasată o priză de
tip tirolez, legată printr-o conductă
de spălare de la malul stâng.

Stația de pompare pentru irigații
este executată la 500 m în amonte,
pe digul mal stâng al acumulării și
deservește Institutul pentru Pomi-
cultură Mărăcineni.

Stația de pompe este o sursă de
rezervă care asigură alimentarea cu
apă brută a Uzinei de Apă Budeasa.



Amplasată în stânga barajului, este
deservită de trei linii tehnologice
separate, fiecare echipată cu câte o
electropompă cu ax vertical, în
camera umedă. Partea subterană
este o cuvă din beton armat, cu
dimensiunile de 16,50 m x 15,50 m,
ridicată până la planșeul sălii
motoarelor. Aducțiunea apei de la
prize la camera de distribuție
comună pentru cele trei linii se face
prin conducte casetate, iar refu-
larea către Uzina de Apă prin două
conducte metalice cu diametrul de
1.000 mm.

Centrala Bascov este amplasată
pe malul drept, în continuarea
barajului deversor și este echipată
cu două turbine Kaplan de 3,8 MW,
care funcționează cu un debit de
45 mc/sec fiecare, la o cădere de
10,5 m, producând o cantitate de
energie de 14,3 GWh/an, cu un
regim preponderant de funcționare
la „vârf”, în special seara. Canalul
de fugă, betonat, are o lungime de
2.251 m și descarcă în vechea albie
a Argeșului.

În continuarea amenajării com-
plexe se află Nodul Pitești (Prundu),
format din stație de pompare, baraj
și centrala hidroelectrică, amplasat
la 3 km în aval de confluența cu
râul Doamnei. Nodul este asemănă-
tor celui de la Bascov. De asemenea,
folosințele sunt identice: asi gură
alimentarea platformei petrochimi -
ce și de producere a energiei Pitești
cu 6 mc/sec, alimentarea sistemu-
lui de irigații al localității Ștefănești
cu un debit de până la 2,1 mc/sec și
alimentarea cu apă a municipiului
Pitești, ca a doua sursă de rezervă,
alături de producerea de energie
electrică.

Acumularea este adăpostită de
digul mal stâng, cu lungimea de
3.452 m, descărcătorul de ape mari
și centrală. În digul mal stâng este
practicată o breșă de descărcare a
debitelor ce depășesc 1.300 mc/sec,
care se transmit în vechea albie.

Barajul este identic cu cel de la
Bascov, inclusiv alimentarea stațiilor
de pompe. Priza principală, cu un
debit de 6 mc/sec, este amplasată
în culeea dreaptă, iar priza secun-
dară în deschiderea 1, sub forma
unei prize tiroleze. Priza de irigații,
furnizând un debit de până la
2,1 mc/sec, este amplasată în digul
mal stâng, la 740 m în amonte de
baraj. Centrala este identică cu cea
de la Bascov, cu un canal de fugă cu
o lungime de 2.251 m. 

(Va urma)
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Sediul Judecătoriei Raionale Ungheni,
Republica Moldova

Proiectul cuprinde sediul judecătoriei, parcarea,
curtea de serviciu și terenul aferent.

Cladirea are subsol, parter,  cinci etaje si etaj tehnic.
La subsol se află camere de ședere temporară a

deținuților și a pazei în așteptarea procesului, precum
și încăperi pentru odihna temporară a șoferilor și ves-
tiar pentru personal. Se mai regăsesc la subsol:
camere pentru instalația de pompe și distribuție a
energiei electrice, grupuri sanitare si încăperi de uz
tehnic, spații pentru păstrarea corpurilor delicte,
camere pentru avocați și gardieni.

Toate încăperile sunt asigurate cu două ieșiri de
evacuare. Sunt proiectate două scări, una pentru tre-
cerea deținuților din celula  de arest în sala de judecată
și alta pentru trecerea judecătorilor în încăperile pen-
tru transport special.

La parter sunt  amplasate: vestibulul, casa scării și
ascensorul, garderoba, încăperea pentru pază, arhiva,
birou arhivar, camera de audiere a minorilor, camera
de păstrare a corpurilor delicte, oficiul de calcul și
imprimare, grupuri sanitare, lift de serviciu pentru
judecători și două scări ce fac legatura cu etajele supe-
rioare. La parter mai sunt amplasate două  garsoniere
de serviciu, iar la etajele unu și doi patru săli de jude-
cată, sală pentru conferințe, birouri pentru procurori,
încăperi pentru martori, camera de audiere a marto-
rilor. Există, de asemenea, încăperi pentru alimentație
tip oficiu și grupuri sanitare.

La etajul trei sunt amplasate: patru săli de jude-
cată, săli pentru conferințe, birouri pentru avocați,
încăperi pentru martori, camera de audiere martori,
încăperi tip oficiu și grupuri sanitare.

La etajul patru este amplasată sala de consiliu,
birouri cu destinații diverse, biblioteca judecătoriei,
cameră de odihnă,  oficiu și grupuri sanitare.

La etajul cinci, sunt amplasate două săli de sport cu
vestiar, dușuri și grupuri sanitare, camere pentru insta-
lațiile de ventilare, spații tehnice. Camera centralei se
afla pe terasă.

DATE TEHNICE
Suprafața construită: 810,10 mp.
Suprafața totală: 4.371,60 mp.
Dimensiunile clădirii în plan, pe axe, sunt : 41,6 m x

12,8 m și 25,6 x 12,8 m. 
Regimul de înălțime este subsol, parter + 5 etaje. 
Gradul seismic la care a fost proiectată clădirea: 7.
Gradul de rezistență la foc II și clasa de importanță

a clădirii II.

Beneficiar: JUDECĂTORIA RAIONALĂ UNGHENI
Antreprenor general: SC CONEST SA Iași

Proiectant general: IPS IPROCOM - Chișinău, Republica Moldova
Subantreprenor: I.M. “PRO EX 2005” SRL Chișinău, Republica Moldova
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STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Structura - cadre din beton armat monolit C20 -

(M250/B20), fundații continue din  beton armat C20,
planșee, scări din beton armat monolit C20.

Zidărie exterioară din BCA și cărămidă GV, pereți
despărțitori din zidărie și gips carton.

Acoperiș tip terasă.
FINISAJELE INTERIOARE
Pereții interiori, tencuiți cu mortar, s-au finisat și

vopsit cu vopsea lavabilă.
S-au placat cu marmură, lemn, faianță în funcție de

locul ocupat în clădire.
Pereții din grupurile sanitare și încăperile cu desti-

nația „alimentație” tip oficiu sunt placați cu faianță,
pardoseala fiind din gresie. 

În sălile de judecată și birouri, pardoselile sunt din
parchet.

În interior sunt uși din lemn și  lambriuri din lemn la
pereți. Balustrada este din inox, pardoselile din holuri
sunt marmură și granit.

FINISAJELE EXTERIOARE
La exterior, fațadă ventilată în sistem integrat (BCA

30 cm, vată minerală  5-8 cm, strat de aer ventilat
4 cm, finisaj exterior ceramic pe structură de alu-
miniu), placaj cu bond care, pe lângă rolul estetic în
imaginea clădirii, creează o separare între mediul exte-
rior și interior, funcționând ca un foarte bun izolator
termic și fonic. Rezistența la ciclurile de îngheț-dezgheț,

întreți nerea ușoară, flexibiliatea, rezistența la radiațiile
solare, la eroziune și coeficientul de dilatare foarte mic
reprezintă o soluție optimă pentru construcție. Soclul
clădirii este finisat cu granit. Tâmplăria exterioară este
din aluminiu (barieră termică și geam termopan cu
argon). Instalațiile electrice, interioare și exterioare,
instalațiile de curenți slabi (control acces-date-voce-
rețea CaTv), semnalizare incendiu, sunt executate cu
materiale de calitate, conform prevederilor proiectului.
Alimentarea cu apă și canalizarea au fost executate
prin branșament la rețeaua inelară a localității. 

Instalațiile sanitare și termice sunt din materiale ce
corespund cerințelor proiectului și respectă Normele și
Normativele de specialitate. 

Centrala termică funcționează cu gaz metan și asi -
gură apa caldă și încălzirea. 

Centrala termică este amplasată pe terasă, spațiul
fiind amenajat și echipat cu respectarea Normativului
pentru proiectarea și executarea centralelor termice. 

EXTERIORUL CONSTRUCȚIEI
Împrejurul edificiului s-au amenajat trotuare care

unesc drumurile pietonale existente cu cele proiectate
într-o singură rețea. 

La 9 februarie 2018, a avut loc inaugurarea Judecă-
toriei Ungheni, eveniment organizat de către Consiliul
Superior al Magistraturii, în cooperare cu Judecătoria
Ungheni și cu suportul Proiectului european „Sporirea
Eficienței, Responsabilității și Transpa renței Instanțelor
Judecătorești în Moldova” ATRECO. q
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Proiect „Complex Educațional Lauder-Reut”

Imobilul este situat în sectorul 3 al Municipiului
București, pe Str. Cluceru Udricani la nr. 12, colț cu
Str. Olteni și este clasat ca monument istoric la catego-
ria B, consemnat în Lista Monumentelor Istorice –
Municipiul București, 2004 la poziția 1604 B-II-
m-B-19307 Casa str. Olteni sector 3 sf. sec XIX.

Datele culese arată că imobilul a fost construit în
anul 1885 de un anume I. Iancu și a suferit, de-a lun-
gul timpului, mai multe intervenții, în mare parte
reparații simple.

Clădirea, compusă din pivniță + parter + 2 etaje +
mansardă a fost construită din zidărie de cărămidă, cu
acoperiș din metal și planșee din lemn. Volumul para-
lelipipedic are un decroș ușor care marchează colțul
clădirii, completat de două balcoane.

Fațadele principale sunt diferențiate pe cele 3
nivele: parterul sobru, etajul nobil – etajul atic, domi-
nate de ritmul dat de alternanța plin/gol, care continuă
egal pe orizontală și se suprapune pe verticală. Tre-
cerea de la un nivel la altul este subliniată de un brâu
compus din două baghete. Fațadele se compun din 3
travee iar pilaștri colosali, canelați, subliniază, la etaj,
începutul și sfârșitul traveelor.

Clădirea se înscrie în stilul neoclasic, atât ca volu -
metrie, cât și ca rezolvare decorativă a fațadelor, fiind
foarte valoroasă prin acuratețea limbajului.

Fațadele de nord și de vest din strada Cluceru Udri-
cani, nr. 12, sector 3, București, întrunesc calitățile
pentru care au fost clasate monument istoric de cate-
gorie B.

Din cauza faptului că nu a fost locuit timp de apro -
ximativ 20 ani, starea de degradare a imobilului s-a
accentuat, riscând să ducă la pierderea sa. Din acest
motiv, autoritățile locale Primăria Municipiului Bucu -
rești și Primăria Sectorului 3 au căutat soluții pentru
salvarea imobilului. Începând cu 2011 au demarat ac -
țiunile de reabilitare și restaurare a clădirii monument
istoric și au stabilit că noua clădire va avea drept desti-
nație activitatea de învățământ, funcționând ca o
extindere a Complexului Educațional „Lauder-Reut”.

În anul 2013, Primăria Sectorului 3 a încărcat în sis-
temul de achiziții publice SEAP/SICAP documentația de
licitație pentru proiectul de „Consolidare, restaurare,
reabilitare, remodelare, modernizare și supraetajare,
în scopul realizării unei clădiri pentru învățământ” la
imobilul descris mai sus. SC MIDANNE INVEST
GRUP SRL a fost declarată câștigătoare pentru proiec -
tarea și execuția lucrărilor.

Grupul MIDANNE reunește mai multe societăți cu
activități complementare, care conferă grupului capa -
citatea de a aborda proiecte complexe, incluzând:

• Activități de consultanță și expertiză inginerească,
economico – financiare și juridică;

• Managementul proiectelor complexe;
• Activități de construcții civile și industriale;
• Activități în domeniul lucrărilor de reabilitare, res -

taurare, amenajare interioară;
• Activități în domeniul instalaților complexe pentru

construcții.
Contractul este semnat în aprilie 2013 iar Ordinul

de începere a proiectării a fost emis în luna iunie 2016.

Proiectare și execuție: MIDANNE INVEST GRUP SRL

continuare în pagina 26È
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SC MIDANNE INVEST GRUP SRL, în calitate de
proiectant general, în conformitate cu PUZ aprobat și
cu avizul emis de Ministerul Culturii, a prevăzut supra -
etajarea cu încă un etaj a clădirii existente, având grijă
ca pe de o parte această supraetajare să fie în armonie
de forme și ritm cu fațada monument iar pe de o altă
parte să poată fi ușor diferențiată de fațadele monu-
ment istoric.

Având în vedere că partiul construcției a fost definit
de către studiul istoric ca fiind fără valoare, SC MIDANNE
INVEST GRUP SRL propune un plan nou, corespunză-
tor necesităților procesului de învățământ. Din aceleași
considerente funcționale, subsolul va fi adâncit și
extins până la limita permisă de pânza frea tică, soluția
propusă de SC MIDANNE INVEST GRUP SRL fiind în
concordanță cu studiul geotehnic și expertiza tehnică.
Pe scurt, proiectul nou întocmit de SC MIDANNE
INVEST GRUP SRL prevede, pe lângă lucrările speci-
fice de restaurare a celor două fațade monument, două
scări pentru evacuare, două ascensoare, spații tehnice
(cameră centrală termică, cameră grupuri pompare –
apă potabilă și hidranți, cameră tablou electric gene -
ral), spații administrative specifice activității de
învățământ (cancelarie profesori, sală consiliu, birou
administrativ, birou contabilitate, birou director școală
etc.), săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare pe
fiecare etaj (băieți, fete, persoane cu dizabilități), ca -
binet medical, și o terasă circulabilă protejată cu
panouri din sticlă securizată până la H = 2,10 m. Clădi-
rea proiectată are regim de înălțime S+P+2E+E3-4
retras + Terasă, aria construită de 353,69 mp iar aria
construită desfășurată de 1.700,00 mp și înălțimea la
atic de 22,00 m.

EXECUȚIA
Ordinul de începere a execuției și predarea - primi -

rea amplasamentului au fost înregistrate în luna
decembrie 2013.

La data începerii lucrărilor imobilul era într-o stare
avansată de degradare, adăpostind pe timpul nopții
oameni ai străzii. Subsolul și curtea imobilului erau
folosite pentru depozitarea deșeurilor, devenind un
focar de infecție, periculos atât pentru vecinii din zonă,
cât și pentru angajații SC MIDANNE INVEST GRUP SRL.
Pe parcursul anului 2013, mansarda imobilului a ars,
iar în timpul intervenției echipelor de pompieri, restul
de acoperiș a fost distrus, lăsând loc pentru infiltrații
din apele meteorice, ceea ce a dus atât la slăbirea

planșeelor cât și la deteriorarea accelerată a fațadelor
monument. Din acest motiv, s-a considerat impetuos
necesar că demolarea să nu se execute mecanizat,
pentru a reduce vibrațiile rezultate iar fațadele monu-
ment să fie sprijinite în regim de urgență cu o structură
din lemn care mai apoi să fie completată cu o structură
metalică lestată cu blocuri din beton.

Pentru implementarea proiectului, SC MIDANNE
INVEST GRUP SRL a delegat o echipă tânără, dina -
mică, pregătită să facă față provocărilor unui șantier
complex, compusă din manager de proiect ing. Irinel
Trifan și șef de șantier ing. Cătălin Barbu, coordo-
nată de directorul general al SC MIDANNE INVEST
GRUP SRL – ing. Dan Nechifor.

Lucrările cu cel mai ridicat grad de complexitate au
fost cele legate de fațada monument (sprijiniri, sub-
zidiri, săpătura generală, ancorarea fațadelor de struc-
tura de beton nouă etc.) și au fost finalizate cu
succes. O atenție deosebită a fost acordată restaurării
fațadelor monument istoric, unde, sub îndrumarea
specialistului avizat de Ministerul Culturii, arhitect Dan
Lăcătuș, echipele SC MIDANNE INVEST GRUP SRL
au prelevat șabloane pentru toate elementele decora-
tive. Materialele folosite pentru refacerea fațadelor
monument au fost și pe bază de var și livrate de HASIT
ROMÂNIA. Majoritatea elementelor decorative au fost
refăcute la fața locului și doar în situații excepționale
au fost înlocuite cu elemente noi, executate pe banc de
lucru în baza șabloanelor.

Æ urmare din pagina 24
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ÎMBUNĂTĂȚIRI ADUSE PROIECTULUI
PE PARCURSUL EXECUȚIEI

Exigențele proiectului au fost depășite pe mai multe
planuri, unele la cererea beneficiarului final, altele la
sugestia SC MIDANNE INVEST GRUP SRL și ine vi -
tabil, au dus la optimizarea consumurilor și la adăuga -
rea unui plus privind eleganța și comfortul, cum ar fi:

• ferestrele din lemn au fost înlocuite cu ferestre din
lemn stratificat cu geam termopan;

• balustradele clasice au fost înlocuite cu balus -
t radele din sticlă, cu mână curentă din inox;

• tâmplăria PVC a fost înlocuită cu tâmplărie din
aluminiu;

• radiatoarele de la etajele 3 și 4, adiacente fațadei
cortină, au fost înlocuite cu ventiloconvectori de par-
doseală;

• corpurile de iluminat clasice au fost înlocuite cu
altele având surse cu tehnologie LED;

• pentru punerea în valoare a fațadelor monument,
din punct de vedere estetic au fost adăugate corpuri de
iluminat architectural montate la fiecare fereastră;

• ușile grupurilor sanitare s-au schimbat cu uși din
sticlă securizată colorată în masă;

• pentru reducerea consumului de apă au fost mon-
tate baterii monocomandă cu senzor de prezență;

• s-a montat sistem de degivrare pe terasa circula-
bilă și pe zona de acces în imobil.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor s-a
întrunit în luna ianuarie 2018, ocazie cu care s-a trecut
la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Ter-
minarea Lucrărilor.

Recepția s-a desfășurat în condiții normale, re pre -
zentanții ISC-IRCBI și ai Ministerului Culturii neavând
obiecțiuni.

CONCLUZII
Echipa SC MIDANNE INVEST GRUP SRL a reușit

să implementeze cu succes prevederile proiectului.
Rezultatul este o școală nouă, construită după ultimele
standarde în domeniu, cu materiale moderne și dotată
cu echipamente de ultimă generație, care facilitează
întreg procesul de învățământ, atât pentru profesori
cât și pentru elevi. Securitatea profesorilor și a elevilor
este foarte importantă, astfel că școala este echipată
cu sisteme de alertare și stingere în caz de incendiu
îndeplinind cerințele IGSU. De asemenea, școala este
dotată cu sistem de control acces și sistem de
supraveghere audio-video având 5 săli de clasă care
întrunesc cerințele cu privire la susținerea examenului
de bacalaureat.

Considerăm că am reușit să integrăm cu suc-
ces un monument istoric cu valoare culturală
medie spre mare într-o clădire nouă, modernă ce
poate fi considerată un etalon pentru viitoarele
școli ce se vor construi. Mărturie a succesului
proiectului este și faptul că, ulterior recepției,
autoritățile locale au decis să continue amenajarea
domeniului public din imediata vecinătate a imobilului
pentru a îl pune pe acesta în valoare. Strada Cluceru
Udricani va deveni stradă pietonală în dreptul „COM-
PLEXULUI EDUCAȚIONAL LAUDER-REUT” iar la inter-
secția Străzii Olteni cu Strada Cluceru Udricani se va
amplasa o statuie, monument de for public. q
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TOP GEOCART prezintă LEICA Rugby CLA & CLH
LASERE ROTATIVE PERFECT ADAPTABILE ȘI RECONFIGURABILE

TOP GEOCART răspunde prompt așteptărilor profesioniștilor în domeniu prin lansarea în România a noilor
echipamente LEICA Rugby CLA & CLH, primele lasere rotative care pot fi upgradate și reconfigurate,
inclusiv după achiziția lor inițială.

Noile echipamente rezolvă provocările profesionale zilnice și sarcinile legate de creșterea cererii în domeniul
măsurării și preluării datelor din teren, concomitent cu posibilitatea extrem de facilă de a configura un echipa-
ment adaptabil la nevoile lucrătorilor din teren, chiar și după vânzarea inițială.

Directorii executivi ai departamentelor de construcții  beneficiază de un timp minim de întrerupere a echipelor
de teren, pentru a realiza proiecte în conformitate cu bugetul și în timp util.

Utilizarea facilă a echipamentului Leica Rugby CLH permite folosirea fără efort a capabilităților sistemului
laser. Economisește timp, simplificând aplicații  pentru a vă face mai productivi. Designul său robust asigură
stabilitatea măsurării și precizia pentru sarcinile zilnice ale specialiștilor din teren.

Mânerul este fixat pe bază cu socluri speciale care prezintă o rigiditate ridicată și oferă o fixare puternică. Flexi -
bilitatea maximă și capacitatea de a se adapta rapid la nevoile locului de muncă sunt vitale pentru proiectele dvs.

Cu Leica Rugby CLA puteți obține upgrade-ul laserului, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicare. Plătiți
pentru funcționalitatea de care aveți nevoie, fără a plăti pentru funcțiile suplimentare pe care nu le utilizați.

TOP GEOCART va continua să reprezinte un partener de încredere pentru specialiștii constructori și de
măsurători terestre din România, oferind soluții moderne și convenabile, prin deschiderea de a colabora cu
soluții tehnice și de tip „know how” Leica Geosystems și prin participarea la proiecte comune de cercetare și
diseminare. q
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Verificarea calității execuției  terasamentelor rutiere
prin metode alternative  

- DEFLECTOMETRUL DINAMIC UȘOR LFWD -
ing. Emil OLTEAN – Șef departament geotehnică SC Geostud SRL

drd. ing. Sebastian MUSTĂȚEA – Șef laborator geotehnic SC Geostud SRL

Deflectometrul dinamic ușor LFWD a ajuns în România la începutul anilor 2000, odată cu asocierea de con-
structori Swietelsky-Wiebe, cea care a executat reabilitarea liniei de cale ferată București – Câmpina. Era un pro-
dus ZFG realizat de Zorn-Germany. Între timp, însă, a apărut și un deflectometru dinamic ușor produs de
Carl-Bro, Olanda, și anume placa dinamică Prima 100.

Prin metoda de testare cu deflectometrul dinamic ușor se determină
modulul dinamic de deflecție „Eνd”. Acesta este un parametru pentru defor-
mabilitatea terenului testat sub acțiunea unui impact, de durată „t” și a
cărui valoare este calculată în funcție de amplitudinea „s” a tasării terenu-
lui sub o placă circulară, după formula:

În figura 1 este prezentată
schema constructivă a deflecto me -
trului dinamic ușor, iar în figura 2,
schema principiului de funcționare.

Testul are avantajul că permite
măsurători în spații foarte strâmte,
nu necesită asigurarea unei greu tăți
de lestare și are un timp de execuție
redus, ceea ce duce la o estimare
rapidă a gradului de uniformitate a
zonei de testare, printr-o abordare a
metodelor statistice. Din aceste
motive, s-au realizat, pe baza unor
rezultate obținute în poligoane
experimentale, anumite corelații
între valorile Eνd și capacitatea
portantă (modulul de deformație
liniară Eν2 – obținut cu placa statică,

Dorința constructorilor de a controla calitatea execuției terasamentelor prin metode cât mai sim-
plu de aplicat și care să nu perturbe activitatea pe șantier poate fi înțeleasă. Din acest motiv, prin
Caietele de Sarcini pentru Terasamente, deseori proiectanții, pentru a veni în întâmpinarea Execu-
tantului, caută metode alternative pentru verificarea modului de compactare sau obținerea capaci-
tății portante. Dar pot înlocui întotdeuna aceste metode clasicele teste cu placa statică necesare
pentru determinarea capacității portante sau testele de densitate și testele Proctor necesare pentru
determinarea gradului de compactare?

În acest articol vom analiza dacă testele cu deflectometrul dinamic ușor LFWD (placa dinamică)
pot fi o soluție, ca metodă alternativă, fie pentru înlocuirea testelor de capacitate portantă, fie a
celor de compactare.

Fig. 1: Schema constructivă

Fig. 2: Traiectoria în timp a forţei de impact
exercitată de LWD şi tasarea cauzată

de aceasta

(1)



conform normei germane DIN 18134) sau între valorile
Eνd și valorile gradului de compactare (D). 

Considerăm, însă, că prezen tarea acestor corelații,
în literatura de specialitate, este facută, chiar de
autori, cu anumite precauții.

De exemplu:
1. În Wirtgen Road Construction Manual testele cu

LFWD sunt cuprinse în grupul încercărilor pentru deter-
minarea capacității portante și a gradului de com-
pactare, dar în Manualul WRC nu este prezentată
niciun fel de corelare între valorile Eνd și D, iar core-
larea între valorile Eνd și Eν2 este acceptată cu anumite
limite:

„Relația Eν2/Eνd nu este constantă, ea depinzând de
tipul de material și gradul de compactare. Ea poate fi,
totuși, în următoarele limite:

• pentru nisip și nisip cu pietriș: Eν2 = 2,0 -2,3 Eνd;
• pentru argile și prafuri plastic vârtoase-tari: Ev2 =

1,3 – 1,6 Eνd;
Testele cu placa dinamică oferă rezultate sigure,

dacă a fost efectuată anterior calibrarea cu testele sta-
tice sau cu testele de densitate.”

2. În lucrarea Der Eisenbahnunterbau (Infrastruc-
tura căii ferate) [1] autorii comentează relațiile dintre
valorile Eνd și valorile D sau Eν2, astfel:

• „odată cu creșterea valorii Eν2, respectiv cu
creșterea gradului de compactare, crește și modulul de
deformare dinamică Eνd”;

• „modulul de deformare dinamică Eνd este mai mic
numeric decât cel static Eν2...”; 

• „raportul Eν2/Eνd nu este constant, ci depinde de
tipul pământului și gradul de compactare situându-se
în următoarele limite: Eν2 = (1,5…..3,5) x Eνd,”....;

• „încercarea dinamică dă rezultate sigure, dacă
înainte s-a efectuat o calibrare cu încercarea statică
sau cu verificarea densității”.

Iar concluziile autorilor sunt:
În ceea ce privește „controlul dinamic al capacității

portante cu placa ușoară” se poate concluziona: Acest
mod de control este efectuat printr-o metodă foarte
rațională și performantă:

• Realizând mult mai multe puncte de control, la
intervale mai reduse, pot fi făcute evaluări statistice.

• Metoda de control este aptă în special pentru
supravegherea proprie, care trebuie să însoțească
lucrările de construcție.

• Metoda își va câstiga deplina importanță abia
atunci când nu va mai trebui să se meargă pe calea
ocolită a corelărilor, ci se vor recunoaște valorile mi -
nime de sine stătătoare. În acest sens, trebuie să se
facă, însă în continuare, alte cercetări.

3. În documentațiile tehnice ale celor două aparate
(ZFG și Prima 100), doar producătorul modelului ZFG
(Zorn) prezintă relații de legătură între valorile Eνd și
valorile Eν2: 

Din acest motiv, dar și datorită faptului că testele
paralele pe care le-am făcut cu cele două aparate au
dat valori total diferite, atenționăm că relațiile de mai
sus nu pot fi folosite decât pentru aparatul Zorn.

Iar în documentația tehnică ZTVA-StB/1997, care
reglementează tehnic testarea cu LFWD tip Zorn, core-
larea între valorile Eνd și D nu este prezentată decât în
cazul săpăturilor efectuate la șanțurile pentru utilități
(cabluri și conducte), deci la lucrările cu o importanță
scăzută.

4. Din experiența proprie:
• Pe terasamentul de cale ferată București - Câm -

pina (90 km), reabilitat în perioada iunie 2001 – iulie
2003 de asocierea germano-austriacă Swietelsky –
Wiebe, Institutul de Proiectări Căi Ferate (ISPCF) a
efectuat testele de verificare a capacității portante (cu
placa statică, conform DIN 18134), de verificare a
gradului de compactare (înlocuiri de volum și încercări
Proctor) și teste cu deflectometrul dinamic ușor (LFWD). 

Materialul încercat a fost un amestec de balast cu
piatră spartă concasată (PSS), cu o grosime medie de
50 cm. Au rezultat peste 430 determinări ale caracte -
risticilor de compactare, peste 350 de valori ale modu-
lului liniar de deformație Eν1, respectiv Eν2 și peste
10.500 valori ale modulului dinamic de deformație. 

Rezultatele acestor încercări și corelațiile dintre va -
lorile obținute au fost prezentate la Conferința Națio -
nală de Geotehnică și Fundații din 2004, în lucrarea
„Reabilitarea liniei C.F. BUCUREȘTI – CÂMPINA compo-
nentă a Coridorului IV Pan – European. Studii geo -
tehnice pentru asigurarea capacității portante a
fundației căii” - ing. Emil Oltean, ing. Constantin
Cârstea, ing. Leonin Bogățeanu, ing. Ștefan
Bucioacă, ing. Vasile Șerban.

Deși volumul de date obținut a fost deosebit de
mare, în lucrare nu au putut fi efectuate corelări canti-
tative (grafice) decât între parametrii de portanță
(Eν1, Eν2) și cei de compactare (D), relația acestora cu
valorile Eνd rămânând în domeniul calitativ.

• În cadrul proiectului de reabilitare a liniei de cale
ferată Brașov – Simeria, Varianta Podu Mureș – Coșlariu,
SC Geostud SRL a efectuat, în perioada 2016 – 2018,
monitorizarea geotehnică a execuției. Pentru aceasta,
în cadrul programului, s-au efectuat în poligonul

(2)

(3)
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experi mental Coșlariu (km 396+800 - km 396+850),
la partea superioară a primului strat din componenta
stratului de transfer (h = 0,50 m) următoarele teste:

- 6 teste cu placa statică pentru determinarea modu -
lilor de deformație liniară Ev1 și Ev2; 

- 5 înlocuiri de volum pentru determinarea în situ a
densității în stare uscată (ρd). Pentru determinarea
gradului de compactare, valorile obținute au fost com-
parate cu valorea Proctor a materialului pus în operă
(ρdmax), determinată în laborator;

- 30 de teste cu deflectometrul dinamic ușor, pentru
determinarea modulului dinamic de deflecție Eνd;

Rezultatele testelor efectuate cu deflectometrul
dinamic ușor (foto 1) au fost folosite pentru verificarea
uniformității execuției, evaluarea făcându-se atât cali-
tativ (fig. 3), cât și cantitativ, prin analiza statis tică
pentru determinarea coeficientului de variație Cv.

CONCLUZII
Considerăm că folosirea pe șantier a deflectome-

trelor dinamice ușoare poate fi utilă în anumite condiții
și anume:

• Pentru îndesirea punctelor de verificare a carac-
teristicilor de portanță și compactare prevăzute în Ca -
ietele de Sarcini pentru Terasamente astfel încât,
printr-o analiză statistică a valorilor Eνd, să se obțină o
imagine cât mai detaliată a uniformității terasamentu-
lui testat.

• Pentru o verificare internă proprie constructorului,
astfel încât acesta să poată lua în timp util decizii, dacă
este cazul, de refacere a terasamentului.

• Pentru înlocuirea parțială a unora dintre punctele
de verificare a capacității portante sau gradului de
compactare efectuate prin metode clasice. Aceasta se
poate face însă numai pentru lucrări de mai mică
amploare și numai în condițiile unei bune cunoașteri a
corelațiilor dintre valorile Eνd și parametrii de capaci-
tate portantă sau compactare. Această cunoaștere
poate fi obținută în poligoane experimentale, pe un
numar reprezentativ de determinări paralele, ale căror
rezultate, concludente, să fie prezentate sub forma
unei documentații tehnice. Chiar și în acest context,
înlocuirea unei părți din volumul de determinări clasice
cu teste cu deflectometrul dinamic ușor (LFWD) tre-
buie făcută cu precauție și numai pe baza unui pro-
gram scris, însușit de Beneficiar.
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Foto  1: Test cu deflectometrul dinamic ușor efectuat de
SC Geostud SRL în poligonul experimental Coșlariu (aprilie 2018)

Fig. 3: Distribuția valorilor modulului dinamic de deflecție
pe suprafața poligonului experimental
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Verificarea pe cale dinamică a capacității portante
a unor piloți prefabricați introduși prin batere

ing. Eugeniu VASILACHE - SC PROINGINER CONSTRUCT SRL,
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN - membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România

Pentru colectarea deșeurilor, în
vederea transportului acestora pe
calea apei, au fost prevăzute în

Delta Dunării o serie de puncte de
acostare (fig. 1). Un punct de
acostare are lungimea de cca.

16,00 m și lățimea de cca. 3,50 m
și este format dintr-un tablier din
beton armat care solidarizează 22
piloți prefabricați cu secțiunea de
40 cm x 40 cm (fig. 2). Lungimea
piloților este de 14,00 m ÷ 16,00 m,
iar pătrunderea în teren este de
cca. 12,00 m, din care prin greu-
tatea proprie cca. 5,00 m.

Piloții au fost puși în operă prin
batere, folosind un ciocan Diesel de
72 KN, cu greutatea Q0 a părții în
mișcare de 19,6 KN (berbecul) și cu
o sonetă de susținere montată pe
un corp plutitor (fig. 3).

Pentru execuția unor puncte de acostare pe Brațul Sulina a fost prevăzută fundarea acestora pe
piloți prefabricați introduși prin batere solidarizați la partea superioară cu un radier din beton
armat. Având în vedere condițiile dificile de execuție ale încercărilor și numărul mare de amplasa-
mente, testul static ar fi fost costisitor și de lungă durată. Încercările pe piloți au fost efectuate pe
cale dinamică, și anume prin batere, înregistrând numărul de lovituri și deplasarea verticală a piloți-
lor, corespunzător lucrului mecanic aplicat. În urma interpretării acestor citiri, s-au calculat capa -
citățile portante ale piloților. Validitatea calculelor a fost demonstrată prin comparație cu rezultatul
încercărilor statice de probă asupra unor piloți de același tip, de lungime și secțiuni similare și în
condiții de teren asemănătoare, conform prevederilor din SREN 1997-1-2006 referitor la „Eurocod 7.
Proiectarea geotehnică”. Pentru caracterizarea globală a terenului a fost folosită metoda
Amprentei. Avantajul metodei dinamice constă în faptul că se pot efectua un număr mare de încer-
cări, cu aceeași tehnologie de execuție folosită la punerea în operă a piloților.

Fig. 1: Plan cu amplasamentul punctelor de acostare pe Canalul Sulina

Fig. 2: Secțiune și vedere în plan a unui punct de acostare Fig. 3: Schema de batere a pilotului
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MODUL DE DETERMINARE
A CAPACITĂȚII PORTANTE

A PILOȚILOR
Încercarea pe cale dinamică

urmărește stabilirea refuzului pilo-
tului, adică pătrunderea medie a
acestuia sub o lovitură dintr-o serie
de 10 lovituri consecutive efectuate
cu un berbec cu cadență rară.
Valoarea refuzului se determină în
timpul execuției piloților atunci
când vârfurile acestora au pătruns
în zona indicată de studiul geoteh-
nic. Masa berbecului M se stabilește
conform Cărții utilajului, iar înăl -
țimea de cădere H (mărimea cursei
berbecului), din condiția ca lucrul
mecanic al unei lovituri să fie de
cca. 40 kNm, în funcție de masa
pilotului. Se măsoară pătrunderea
totală în teren E a pilotului prin
raportarea unui reper de pe corpul
pilotului față de cadrul de refe rință.
Măsurarea se face cu aproximație
de 1 mm; rezultatul se exprimă
în cm. Refuzul (pătrunderea medie
sub o lovitură) se calculează cu for-
mula: e = E/10 [cm].

Pentru utilajul care execută
baterea se vor preciza: tipul sonetei
utilizate; cadența de batere a
berbecului; masa berbecului și
înălțimea de cădere determinate cu
o precizie de ±1%; lucrul mecanic
efectiv transmis de o lovitură (scă-
zând pierderile datorate frecărilor

etc.), masa căciulii de protecție
determinată cu precizie de ±1% și
materialul din care sunt constituite
straturile amortizante. Formulele
stabilite prin metoda dinamică pen-
tru deducerea capacității portante a
piloților sunt mult întrebuințate în
practică. Ele nu necesită cercetări
de laborator sau utilaje speciale.
La introducerea piloților în teren
prin batere se măsoară pătrunde-
rea „e” la o lovitură a berbecului de
greutate Q0 căzând pe capul pilotu-
lui de la înălțimea H0 (fig. 3).

Pentru stabilirea capacității por-
tante se pleacă de la transformarea
energiei potențiale a berbecului în
lucru mecanic pe care îl dezvoltă
reacțiunea terenului Qt în timpul
unei pătrunderi „e” a pilotului:

Q0 x H = Qt x e + W (1)
Întrucât numai o parte a ener -

giei potențiale se transformă în
lucru mecanic al deformației elas-
tice a pilotului și terenului, în căl-
dură, trepidații în teren etc, toate
acestea se notează cu „W”.

Prin încercarea pe cale dinamică
(efectuată conform STAS 2561/2-
81) a unui pilot prefabricat introdus
prin batere, încărcarea critică se
poate stabili cu relația:

în care:
Pcr - încărcarea critică a pilotu-

lui, în kN;
a - factor ce depinde de tipul

pilotului și condițiile de batere,
care pentru piloți din beton este de
1.500 kPa;

A - aria secțiunii pilotului, în m2;
e - refuzul pilotului, în cm, pă -

trunderea sub 1 lovitură;
Q0 - greutatea berbecului (sau a

părții care lovește), în kN;
q - greutatea pilotului (inclusiv a

căciulii de protecție și a părții
staționare a berbecului), în kN;

H0 - înălțimea de cădere a berbe -
cului, în cm.

Se poate determina refuzul „e”,
corespunzător unei sarcini Pc, con-
form relației de mai jos:

Coeficienții de siguranță și pen-
tru condițiile de lucru sunt consi -
derați a fi egali cu 1. În practică s-a
dovedit că există o influență pozi-
tivă a timpului de odihnă, întrucât
refuzul crește. Perioada de odihnă
în funcție de felul terenului este de
2-3 zile pentru nisip sau pietriș, 5
zile în nisip argilos și de 15 zile în
argilă. În cazul prezenței prafului
argilos, această perioadă poate
ajunge la 20-25 zile.

REZULTATE OBȚINUTE
Pentru fiecare pilot au fost

întocmite diagrame de batere,
respectiv înregistrarea pătrunderii
în teren și numărul de lovituri apli-
cate (fig. 4). Având în vedere dia-
gramele de înfigere și prin aplicarea
formulei menționate mai sus, se
poate determina valoarea capaci -
tății portante a unui pilot în funcție
de lucrul mecanic de batere,
mărimea refuzului și lungimea pilo-
tului (fig. 5). Pentru variații ale
lungimii pilotului de cca. 4,00 m,
aceasta nu influențează esențial
forța de batere, dar o importanță
deosebită o are lucrul mecanic de
batere (fig. 5, 6). Au fost întocmite
diagramele de variație a capacității
portante a piloților în funcție de
lucrul mecanic de batere și refuz
(fig. 6). În funcție de lucrul
mecanic de batere se obține un
refuz „e” conform Tabelului 1 prin
care se poate determina capaci-
tatea portantă a pilotului.

Fig. 4: Diagrama de înfigere a piloților

Fig. 5: Capacitatea portantă a piloților în funcție de mărimea refuzului, lungimea pilotului
și lucrul mecanic de batere

(3)
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ÎNCĂRCAREA STATICĂ
În SREN 1997-1-2004 privind

Eurocod 7, la pct. 7.6.3., se specifică
că pot fi folosite pentru estimarea
portanței piloților supuși la compre-
siune și rezultatele încercărilor în
condiții dinamice cu obligația să fie
efectuată o cercetare corespunză-
toare a terenului, iar metoda a fost
etalonată prin raport cu încărcări de
probă statice asupra aceluiași tip de
pilot, cu lungime și secțiune trans-
versale similare și în condiții de
teren comparabile. Astfel, în acest
scop au fost analizate datele
obținute prin efectuarea de lucrări
în Delta Dunării la care au fost uti-
lizați piloți cu caracteristici geome -
trice similare. Încercările statice au
fost efectuate prin aplicarea asupra
piloților a unor sarcini verticale de
până la 200 kN, măsurând tasarea.
Au fost obținute diagramele care
exprimă relația P = f(s) (fig. 7).

CARACTERIZAREA
GEOTEHNICĂ

A AMPLASAMENTULUI
Conform CE 044-2001 „Ghid

pentru sistematizarea, stocarea și
reutilizarea datelor privind para-
metrii geotehnici”, pentru caracteri-
zarea prin mijloace grafice a
terenului de fundare în diversele
amplasamente ale lucrărilor din
Delta Dunării a fost utilizată
„metoda amprentei” obținută prin
prelungirea abacei Casagrande, a
curbei de granulozitate și diagramei
Skempton. Pentru amplasamentele
Punctelor de încărcare a fost inves-
tigat terenul de fundare, rezultând
că acesta are o litologie compara-
bilă cu cea din zona de efectuare a
testelor statice, respectiv pe primii
6 m o argilă prăfoasă după care
urmează pe cca 5 m un nisip prăfos
și apoi un nisip mediu. Identificarea
a fost efectuată prin utilizarea rezul-
tatelor de laborator privind caracteris-
ticile geotehnice ale terenului, limita

superioară de plasticitate (W2),
indicele de plasticitate (Ip), curba
granulometrică.

Prin reprezentarea specifică a
pământului și unirea punctelor ca -
racteristice rezultă „amprenta
pământului”. Se poate stabili un
coeficient de analogie, An, între
două pământuri „i” și, j”, astfel:

unde Ai și Aj sunt suprafețele dia-
gramei amprentei.

Dacă An > 10, cele două pămân-
turi au un caracter similar. Pe baza
acestor date au fost construite
amprentele fiecărui amplasament.
Din analiza efectuată a rezultat o
mare asemănare a terenului din
zonele studiate. În cazul de față,
A~15, deci se poate afirma că, în
ansamblu, terenul din amplasa-
mentele punctelor de acostare este
comparabil cu cele din zonele în
care piloții au fost testați static
(fig. 8). Din analiza rezultatelor
încercării statice efectuate în Delta
Dunării, în cele două amplasamente
(Sf. Gheorghe și Parcheș) au rezultat
datele medii redate în Tabelul 1.

ETALONAREA
REZULTATELOR

Prin corelarea mărimii tasărilor
și a forțelor aplicate, a fost obținută
diagrama (fig. 9), din care rezultă
că pentru o anumită capacitate por-
tantă a pilotului se obține o tasare
la încărcare statică și o altă valoare
a tasării (refuz) la încărcarea
dinamică (Tabelul 1).

În acest mod au fost etalonate
valorile obținute la încărcarea
sta tică și cea dinamică pentru
capacitatea portantă a piloților.
Rezultatele obținute au permis să
fie determinată cu siguranță capa -
citatea portantă a piloților din toate
amplasamentele menționate mai
sus.

CONCLUZII
Prin etalonarea rezultatului

încărcării de probă în regim static
cu cele efectuate în regim dinamic,
au fost obținute corelații care au
permis verificarea cu cheltuieli mi -
nime a capacității portante a
piloților puși în operă prin batere.
Această soluție s-a dovedit a fi efi-
cientă în condițiile realizării de
lucrări relativ mici, dar numeroase
și în zone distanțate. În cazul în
care lucrările ce conțin piloți care se

Fig. 7: Capacitatea portantă a piloților (P) în funcție de înălțimea (H0)
sau de lucrul mecanic de batere (Q0 x H0) și mărimea refuzului (e)

Fig. 6: Capacitatea portantă a piloților (P) în funcție de lucrul mecanic de batere
și mărimea refuzului

(4)
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introduc prin batere sunt de mici
dimensiuni și amplasate în zone
distanțate este eficient să fie deter-
minată capacitatea portantă a
piloților pe cale dinamică conform
prevederilor SREN 1997-1-2009.

Rezultatul încărcării de probă în
regim dinamic trebuie etalonat cu
cel efectuat în regim static pentru
piloți asemănători și în condiții de
teren comparabile. În acest mod,
se obțin corelații între elementele
măsurate, ceea ce permite verifi-
carea cu cheltuieli minime a capa -
cității portante ale piloților puși în
operă prin batere. Este necesar să
fie întocmită o bază de date care
este esențială pentru calibrarea
rezultatelor.

BIBLIOGRAFIE
1. SREN 1997-1-2006 Eurocod

7. Proiectare geotehnică. Partea 1.
Reguli generale;

2. STAS 2561/3-90 Piloți;
3. NP 123/2010 Normativ

privind proiectarea geotehnică a
fundațiilor pe piloți;

4. NP 045 - 2000 Normativ
privind încercarea în teren a
piloților de probă și a piloților de
fundații;

5. GE 044-2001 Ghid pentru
sistematizarea, stocarea și reuti-
lizarea datelor privind parametrii
geotehnici;

6. ȚÂTOVICI, N. ș.a. Teren de
fundare și infrastructuri (lb. en gle ză)
Ed. Mir, Moscova;

7. MAIOR, M., PĂUNESCU M.
Geotehnică și fundații. Editura
Didactică și Pedagogică, București,
1967;

8. Biroul American pentru
Meca nica terenului în fundații și
structura de pământ, Platforme
și Cheuri (lb. engleză);

9. SC TIB-CONS SRL, Proiectul
lucrării și Studiu geotehnic;

10. SC TIB-CONS SRL, Fișele
de batere a piloților;

11. SC GTE PROSPECT SRL,
Teste de încercare la forțe statice
verticale și orizontale pe piloți de
fundație Complex Somova Parcheș,
Stăvilar tubular, Mila 42 - Tulcea
(mai 2009). q

Fig. 8: Amprenta terenului

Fig. 9: Tasările înregistrate la încercarea statică ‐ dinamică pentru un pilot

Tabelul 1: Rezultatul încercărilor statice și al celor dinamice
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Atunci când alegem un loc con-
fortabil pentru odihnă, căutăm,
instinctiv, clădiri cu vedere
panoramică. Accesul la lumină
naturală, perspectivă largă, la
distanță și sentimentul spațiu-
lui nelimitat ne ajută să ne
relaxăm și ne influențează buna
dispoziție. De aceea, casele cu
vitrări mari reprezintă sinoni -
mul confortului și luxului, iar
tâmplăria modernă oferă, în
acest sens, tot mai multe posi-
bilități. 

Clădirile moderne, în care ne petre-
cem cea mai mare parte a vieții -
aproape de 90% - au drept menire
nu doar să ne pună la dispoziție un
spațiu utilitar, ci și să le creeze condiții
favorabile menținerii sănătății și
bunei dispoziții utilizatorilor lor. 

Nu trebuie să mai convingem pe
nimeni cât de important este pen-
tru igiena minții accesul la lumina
naturală. În mod similar, și
apropierea de natură, verdeața și
spațiul deschis. În opinia Asociației
Poloneze a Construcțiilor Ecologice,
în construcțiile durabile mediul este
unul dintre cele trei elemente
esențiale, alături de conștientizarea
impactului pozitiv al naturii asupra
omului și de asigurarea apropierii
de aceasta. Din aceste motive,
vitrările mari, de exemplu, cu
vedere la grădină sau la terenuri
verzi, reprezintă un element atât de
popular al clădirilor inteligente și
luxoase. Ce alte avantaje care
decurg din vitrările panoramice
atrag atât de mult investitorii sau
proprietarii caselor? 

Designul

Vitrările mari s-au împletit definitiv
în aspectul modern al fațadelor, nu
doar ale clădirilor de birouri sau ale
hotelurilor, ci și ale caselor fami -
liale. Cel mai adesea reprezintă
liantul dintre bucătărie și sufragerie
sau grădină. Permit obținerea unei
vederi panoramice, estompând
diviziunea din interiorul casei și
peisajul din spatele ferestrei, con-
ferind și sentimentul unui spațiu
aproape nelimitat. Cu cât este mai
puțin vizibilă această îmbinare, cu
atât efectul este mai intens. Sunt
posibile soluții din ce în ce mai
estetice, datorită tehnologiilor
avansate.

Sistem cu cadru ascuns
MB SKYLINE



„Sistemul de uși glisante cu toc
ascuns MB-SKYLINE se bazează pe
profile înguste, datorită cărora
structurile câștigă un aspect mo -
dern și minimalist. Cadrul îngust
este îngropat în perete, pardoseală
și tavan. Avem aici și cercevele
complet acoperite de profilul tocului
pe laterale. Lățimea vizibilă a
îmbinării cercevelelor este de doar
25 mm. Totul reprezintă aproape o
vitrare unitară, cu linii delicate de
diviziune. Ușile astfel executate
conferă clădirii un stil deosebit,
încadrându-se perfect în tendințele
clădirilor de lux și crescând implicit
percepția întregii investiții. În plus,
sistemul permite folosirea ușilor cu
o înălțime de până la 4 metri,
oferind multiple posibilități proiec -
tanților și permite obținerea unor
vitrări spectaculoase” precizează
Bożena Ryszka, director de marke-
ting și PR Aluprof SA.  

Confortul

Interioarele deschise cu acces la
lumina naturală reprezintă unul
dintre cele mai importante avantaje
ale vitrărilor mari în casele fami -
liale. Pentru obținerea avantajelor
maxime care decurg din accesul la
razele soarelui, ferestrele mari sau
ușile de terasă ar trebui să fie pozi -
ționate spre sud sau sud-est. Sis-
temele moderne de ferestre și uși

permit maximizarea confortului și
în alte arii.
„Sisteme atât de avansate tehnolo-
gic, precum MB-SKYLINE, pot fi
acționate manual sau automat, iar
propulsiile și centralele de comandă
pot fi ascunse în profilele tocului
sau pot fi montate în exteriorul
structurii” descrie Bożena Ryszka,
din cadrul Aluprof.  

Tehnologia

Pentru ca vitrările mari să fie com-
plet eficiente, trebuie să asigure
izolația termică la cel mai înalt
nivel. În acest sens, sunt necesare
profilele corespunzătoare. Para-
metrii perfecți sunt obținuți mai
ales de profilele din aluminiu.
„Pentru producția ferestrelor și uși-
lor din aluminiu se folosesc profile

cu punte termică, construite din
două profile din aluminiu și un
insert termic. Structurile moderne
permit executarea produselor cu un
nivel de izolare foarte ridicat. De
exemplu, MB-SKYLINE are profile
cu structură tricamerală și izolație
termică UW începând cu 0,85 W/(m2K).
Confortul termic este influențat și
de sticlă, de aceea în sistemul
menționat a fost utilizată o sticlă cu
pachete de 3 geamuri, având o
grosime cuprinsă între 52 mm și
60 mm – concluzionează Bożena
Ryszka.

Atunci când decidem vitrări mari în
casă, merită să mizăm pe soluții
care asigură nu doar un aspect per-
fect, ci și confortul și siguranța
locatarilor.  q
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Arhitectură fără limite… (XXXII)

Incendiul violent declanșat în seara zilei de 15 aprilie la Catedrala
Notre Dame din Paris a distrus, în întregime, turnul-săgeată, care s-a și
prăbușit, precum și o mare parte din acoperișul și șarpanta monumentului.

Intervenția câtorva sute de pompieri a salvat, însă, structura globală
a Catedralei, cele două turnuri, precum și fațada dinspre Apus a edificiu-
lui. Totuși, stricăciunile din interiorul și exteriorul Catedralei sunt consi -
derabile.

Nefericitul eveniment din Capitala Franței a provocat, însă, o solidari-
tate fără precedent. Companii importante, oameni de afaceri bogați, dar
și mii de anonimi s-au alăturat acțiunii de strângere a fondurilor pentru
reconstrucția Catedralei. Suma colectată este, în prezent, în jur de 1 mili -
ard de euro, peste ceea ce apreciază experții că ar fi necesar pentru res-
taurare, respectiv 600-700 milioane de euro.

Dar - ceea ce era poate, de asemenea, de anticipat - au apărut și pro -
puneri, din partea unor arhitecți și designeri, care sugerează cum ar
putea fi reconstruită Catedrala.

Una dintre soluții aparține arhitectului belgian Vincent Callebaut.
Soluția propusă de Callebaut pentru reconstrucția Catedralei vizează sta-
bilirea unei relații simbiotice mai echitabile între om și natură.

De altfel, tânărul arhitect – născut la 27 mai 1977 – este renumit pen-
tru preocuparea pe care o acordă în activitatea sa ecologiei, respectiv
energia regenerabilă, biodiversitatea și agricultura urbană.

Unul dintre cele mai intere-
sante proiecte ale sale – care se
înscrie în conceptul de dezvoltare
durabilă – este Dragonfly.

Dragonfly este o locuință pe care
Callebaut o consideră potrivită la
nivelul anilor 2050, atunci când arhi-
tectul apreciază că planeta va fi
populată de cca 9 miliarde de
oameni. O situație ce va reprezenta o
mare provocare atât în ceea ce
reprezintă locuirea, cât și asigurarea
hranei pentru un număr atât de mare
de oameni.

Proiectul Dragonfly (libelula) este
format din două turnuri având 132 de
etaje cu 565 m înălțime, turnuri
conectate între ele cu o seră biocli-
matică cu grădini și ferme zooteh -
nice, în care locatarii își asigură
produsele vegetale și animale nece-
sare.

Sigur, Dragonfly este un proiect
complex care prevede și valorificarea
energiei solare, eoliene, folosirea
apei de ploaie, colectarea, refolosirea
și revalorificarea deșeurilor ca îngră -
șăminte etc.

Reconstrucția catedralei Notre Dame din Paris: Vincent Callebaut propune unirea navei, aco-
perișului și turnului Catedralei cu un baldachin din sticlă și crearea, în interior, a unei ferme
urbane…

Vincent Callebaut

Dragonfly 

continuare în pagina 44È
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În același context se
înscrie un alt proiect al lui
Vincent Callebaut, conceput
în colaborare cu Grupul
Boygues Immobilier.

Denumit „Arboricole” (copac
sau cultivare), proiectul aduce
agricultura în peisajul urban. În
acest tip de clădire, locuitorii pot
produce legume și fructe în pro-
priile terase. Și aici, proiectul
este deosebit de complex. Ca și
la Dragonfly, conceptul prevede
valorificarea energiei solare și
eoliene, apa de ploaie, deșeurile
ș.a. Totodată, plantele din tera -
se nu asigură doar hrana ci și
temperatura plăcută în locuințe
în timpul verii.

Câteva dintre ideile pe
care le-a aplicat în alte
proiecte ale sale, Callebaut
încearcă să le transpună în
practică și la reconstrucția
Catedralei Notre Dame.

Designul lui Vincent Callebaut
urmărește să unească nava,
acoperișul și turnul Catedralei.
De la cele patru frontoane, a
fost respectată geometria origi-
nală a mansardei de 10 metri iar
secțiunea triunghiulară a clădirii
și acoperișurile abrupte de 55 de
grade se extind treptat pentru a
forma o turlă verticală.

Restaurarea ar transforma,
astfel, Catedrala într-o clădire
energetică pozitivă, care pro-
duce mai multă energie decât
consumă. Acoperișul contempo-
ran, tridimensional, din vitralii
gotice, produce toată energia
electrică, termică și ventilația pe
care catedrala le-ar necesita,
prin combinarea sistemelor
pasive și a energiilor rege -
nerabile avansate.

Arboricole 

Catedrala Notre Dame

Æ urmare din pagina 42
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Baldachinul tridimensional din sticlă de cristal este subdivizat în elemente cu formă de fațete de diamant.
Cristalele sunt compuse dintr-un strat organic activ, realizat din carbon, hidrogen, azot și oxigen, care absorb
lumina și o transformă în putere. Această energie, stocată în celulele de combustie cu hidrogen, va fi redistribuită
direct în catedrală. Pentru a evita orice efect de seră, solzii de cristal ai structurii sunt deschiși, pentru a permite
un flux natural de aer spre partea superioară a vârfului.

Dedicat contemplației și meditației, pro -
iectul oferă o grădină cultivată de voluntari și
asociații caritabile, pentru a ajuta parizienii
cei mai defavorizați și fără adăpost. Această
grădină geometrică „à la française” se
bazează pe o structură dublă, cu sol ușor,
pentru a-și produce fructele și legumele de-a
lungul navei bisericii, de la est la vest, de la
cele două turnuri până la absidă. Callebaut
estimează că până la 21 de tone de fructe și
legume ar putea fi recoltate și redistribuite
direct, în mod gratuit în fiecare an, printr-o
piață a agricultorilor care să se desfășoare
săptămânal în fața catedralei.

„Susținem un proiect exemplar în dome-
niul ingineriei ecologice, care se dovedește a
fi adevărat în timp și care evită o arhitectură
pastișă ce transformă orașul într-un muzeu
în aer liber”, explică Vincent Callebaut.

Economia circulară, energiile regenerabile,
inovația socială, agricultura urbană, protec -
ția biodiversității sunt direcții ce caracte -
rizează proiectul îndrăzneț al lui Vincent
Callebaut.

Și, ca orice idee ieșită din comun, și
propu nerea lui Vincent Callebaut a stârnit
nume roase păreri controversate.

Iată, în final câteva dintre ele:
• Este o mare oportunitate de a trans-

forma tragedia într-un triumf.
• Interiorul va arăta ca holul unei bănci

din Dallas – Texas, iar exteriorul ca un ter-
mometru.

• Va fi o adevărată Renaștere.
• Aici, adevărata provocare nu este să

reproiectăm, ci să reconstruim cât mai aproa -
pe de original. Noul aspect propus de arhitect
va fi doar un alt Centru George Pompidou sau
Piramida de la Louvre.

• Chiar și Turnul Eiffel a fost criticat, în
mod firesc, înainte de construirea sa, dar
acum nu se poate concepe Parisul fără el. 

Cătălina CristeaCatedrala Notre Dame

Catedrala Notre Dame Catedrala Notre Dame
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Traian ONEȚ

S-a născut la 29 mai 1937 în
Dealul Negru, județul Cluj.

A absolvit Facultatea de Con-
strucții din Cluj-Napoca, în anul 1959.

În perioada 1959 - 1963 a lucrat
ca șef de lot și șef de șantier în
industria de prefabricate și pe
șantier la Turda, activitate pe care a
continuat-o, în paralel cu cea didac-
tică, în proiectare, expertizare,
experimentare și asistență tehnică.

Activitatea didactică a început-o
în anul 1963 la Institutul Politehnic
Cluj - Facultatea de Construcții, ca
asistent (1963 - 1969), șef de
lucrări (1969 - 1974), conferențiar
(1974 - 1978), profesor (1978 -
prezent). A predat la disciplina
Beton armat și precomprimat, ocu -
pându-se și de dezvoltarea și dota -
rea laboratorului disciplinei.

În anul universitar 1993 - 1994,
a activat ca profesor invitat la Uni-
versitatea Transilvania din Brașov.

Titlul științific de doctor inginer
l-a obținut în anul 1972 cu teza:
Contribuții la studiul deformațiilor
grinzilor încovoiate din beton ușor
armat, sub încărcări de scurtă
durată.

Teza de doctorat a fost valorifi-
cată la elaborarea Normativului
P 72-73, pentru calculul elemen -
telor din beton ușor de granulit și
pentru STAS 10107/0-75, la
realizarea unor construcții de
locuințe P + 10E la Cluj-Napoca și a
unor suprastructuri de poduri din
beton precomprimat.

A avut stagii de specializare în
Olanda (1978), Anglia (1995) și
mobilități în cazul Programului Tem-
pus (Grecia, Franța, Portugalia,
Anglia), în perioada 1995 - 1998.

Din 1990 este conducător de
doctorat în specialitatea Inginerie
civilă, finalizând numeroase teze de
doctorat.

În anul 1984, a primit distincția
de Profesor universitar evidențiat.

Activitatea științifică s-a axat pe
următoarele direcții: perfecționarea
metodelor de calcul al betonului
armat cu valorificare prin partici-
pare la elaborarea și perfecționarea
normelor de proiectare; folosirea
betonului cu agregate ușoare; com-
portarea, calculul și alcătuirea ele-
mentelor din beton precomprimat
parțial; durabilitatea betonului; uti-
lizarea ferocimentului în construcții.

A efectuat peste 100 de con-
tracte de cercetare și experimen -
tare și numeroase expertize tehnice
elaborând, în paralel, 20 de pro -
iecte, dintre care două pentru Siria.

Profesorul Traian Oneț a publicat
numeroase articole în reviste de
specialitate din țară și din străină-
tate și a prezentat comunicări la
manifestări științifice naționale și
internaționale.

Din cele 27 de lucrări didactice,
manuale și cărți, inserăm cărțile
tipărite (autor și coautor): Proiec -
tarea betonului armat (coautor),
Ed. Didactică și Pedagogică, ed.
1975, 1977, 1984 și o ediție la Ed.
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
1995; Verificarea calității con-
strucțiilor de beton armat și beton
precomprimat (coautor), Ed. Dacia,
1979; Beton armat (coautor), Ed.
Didactică și Pedagogică, 1982;
Betonul parțial precomprimat, Ed.
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
1993; Durabilitatea betonului
armat, Ed. Tehnică, 1994 (cartea a
obținut Premiul Anghel Saligny al
Academiei Române); Proiectarea
betonului structural (coautor), Ed.
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,
1996; Betonul Structural (coautor),
Ed. Societății Academice Mateiu -
Teiu Botez. 2006.

Profesorul Traian Oneț este și
expert tehnic și verificator de
proiecte atestat MLPAT (1993) și
expert evaluator al cercetării științi-
fice din învățământul superior
(2001). 

În facultate a avut și funcții de
conducere administrative: prode-
can al Facultății de Construcții -
Institutul Politehnic Cluj-Napoca
(1977 - 1981); decan al aceleiași
facultăți (1984 - 1989), pre-
ocupându-se de buna funcționare a
procesului de învățământ și de
îmbunătățirea acestuia.

Amintim că a fost membru în
organisme științifice, precum: Con-
siliul științific al ICCPDC, Comisia
de betoane CNIT, Comisia de struc-
turi și inginerie seismică a ICCPDC
etc. De asemenea, este membru al
Societății Internaționale de Feroci-
ment, membru al Federației Inter-
naționale a Betonului (Task Group
4/1 - Serviceability) și membru
corespondent al Academiei de Ști-
ințe Tehnice din România. De su -
bliniat că este și directorul Editurii
UTPRES Cluj-Napoca.

Menționăm că, pentru bogata sa
activitate, i s-a acordat titlul de
Doctor Honoris Causa la Universi-
tatea Tehnică Gh. Asachi din Iași
(2004), titlurile academice de Profe-
sor Onorific la Universitatea Transil-
vania din Brașov și la Universitatea
Politehnică Timișoara.

Perseverent, cu dragoste de
muncă, doritor de a se autodepăși,
iubitor al lucrului bine făcut - sunt
calități care îi întregesc personali-
tatea.

Prin realizările sale, profesorul
Traian Oneț s-a înscris în rândul
celor mai de seamă personalități
ale științei și tehnicii românești în
construcții.

(Din Vol. Personalități românești
în construcții ‐ autor Hristache Popescu)
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Abordarea securității la incendiu
în SUA, Europa și România

ÎNCOTRO AR TREBUI SĂ SE ORIENTEZE ROMÂNIA?
arh. Horia Mihai NICOLESCU – vicepreședinte ASI, director Școala PROMETEU 

În ultimii 200 de ani, centrii de
putere ai lumii occidentale s-au
împărțit între Europa și Lumea
Nouă – ultima afirmându-se din ce
în ce mai puternic, în special după
fiecare Război Mondial, în care a
avut un rol determinant și după
care, de fiecare dată, a ieșit întărită
și cu prestigiul sporit în dauna
celorlalți. Beneficiind și de două
oceane care o flancau de ambele
părți (și o apărau în același timp),
America a avut o dezvoltare impe-
tuoasă - având la bază emigranții
din toată lumea, care veneau aici
să-și croiască o viață mai bună.

Având la bază o structură națio-
nală eterogenă și războinică, pre-
cum și o cultură în curs de formare,
America a făcut - normal - ceea ce
trebuia să facă:

• Să își unifice, cu arma, terito-
riile imense de care dispunea –
pentru a-și putea gestiona, echili-
brat și controlat, resursele imense
de care dispunea;

• Să-și creeze, în toate dome-
niile, un cod de valori pragmatic –
în care inovația și experimentul
erau motorul dezvoltării. Cerute de
piață, soluțiile de succes rămâneau
iar eșecurile dispăreau. Astfel, s-a
format o cultură deschisă inovații-
lor, care a evoluat rapid și datorită
lipsei „balastului” cultural venind
din istoria proprie și care – de
multe ori – a fost o frână în calea
afirmării noului în bătrâna noastră
Europa.

Dispunând de un teritoriu imens
și de resurse pe măsură, America a
avut - spre deosebire de cazul simi-
lar al Rusiei (cu care se putea com-
para ca suprafață și resurse) - o
evoluție rapidă, la care a contribuit
și perioada celor două războaie
mondiale  -  în care progresul teh-
nologic și unirea de bunăvoie a
oamenilor într-un singur spirit au
dus la performanțe incredibile (des-
pre capacitatea de înarmare rapidă
a SUA, vezi memoriile gen. Eisen-
hower - „Cruciada în Europa”).

Această matrice de dezvoltare a
fost aplicată în toate domeniile
societății și, bineînțeles, și în cel al
apărării împotriva incendiilor. Era
un domeniu cu care America s-a
confruntat mai repede decât
Europa, având în vedere proble-
mele de dezvoltare industrială pe
care a trebuit să le soluționeze în
premieră. Acesta a fost dezavanta-
jul muncii de pionierat în domeniu
dar a creat și premisa modului ulte-
rior de dezvoltare al acestuia (o
practică și experiență uriașe, la
nivelul unui continent, bazate pe un
suport financiar pe măsură) –
situație care a așezat-o autoritar și
de necontestat în fruntea lumii
occidentale (istoricul firmei ANSUL
este un exemplu de pionierat în
stingerea incendiilor).

Să trecem acum la Europa – un
continent în care:

• Existau nivele diferite de civili-
zație și cultură, provenind dintr-o
istorie foarte diferită: estul față de
vest și nordul față de sud. (La o
conferință de presă, fiind întrebat:
Unde se termină Europa? cancela-
rul Helmut KOHL a răspuns sec:
Odată cu utima catedrală catolică!)

• Au avut loc două războaie
mondiale devastatoare care, de fie-
care dată, au frânat evoluția
coerentă a continentului – tocmai
atunci când se realizau premisele
unei dezvoltări concertate;

• Războaiele au dus la scindarea
Europei în două lumi, cu azimut
total diferit; Occidentul (care s-a
refăcut economic după fiecare răz-
boi, sub oblăduirea Americii) și
Răsăritul Europei (care a avut parte
de o evoluție diferită, fiind împiedi-
cată de fărâmițarea ei politică în
structuri mici și nevolnice, ca și de
existența unui colos retrograd în
răsăritul ei și care le-a supus politic
și economic pentru o jumătate de
secol).

În aceste condiții, încercarea de
reunificare a Europei sub un drapel
comun (cel al UE) s-a dovedit
extrem de complicată și dificilă. 

Câteva repere: 
• 1957 – prin Tratatul de consti-

tuire a Comunității Economice
Europene, încheiat la Roma, s-au
pus bazele unei piețe comune, care
să elimine barierele comerciale
existente între statele membre (o
piață comună a cărbunelui și oțelu-
lui – materialele cheie pentru dez-
voltarea economică și înarmare).

Termen stabilit: 1 ianuarie 1970
Realizat: 
- uniunea vamală la 1 iulie 1968
- eliminarea cotelor vamale și intro -

ducerea generală a TVA în 1970
- celelate obiective nu au fost

atinse nici după 25 ani!
• Cerințele integrării europene

au țintit formarea unei „piețe euro -
pene autohtone”, având următoa -
rele cinci caracteristici esențiale:

- o monedă unică – EURO
- un sistem de taxe armonizat
- o infrastructură integrată
- o libertate completă de circu-

lație a persoanelor
- instrumente legale care să asi-

gure o funcționare eficientă a
mediu lui de afaceri pe această
piață.

Un element-cheie în construcția
arhitecturii acestei piețe unice era
și armonizarea legislativă, care
condiționa atingerea celorlalte
ținte.  Aici problema a fost extrem
de complicată, având în vedere
nivelul diferit de dezvoltare al țări-
lor Pieței Comune. 

Iată în figura 1 o imagine con-
cludentă pentru domeniul nostru
(se observă cerințele foarte diferite
pentru același obiectiv, în diversele
țări comunitare).

Soluția aplicată a fost negocie-
rea între țările membre a nivelului
acestor cerințe comune – așa numi-
tul nivel CE – nivel care să fie
acceptat de toți. 

Idei: 
• SUA – o viziune pragmatică, orientată către piață
• EUROPA – o mulțime de tradiții naționale și încercarea de armonizare a lor. Nivelul de performanță CE.
• România – încercarea de a „prinde din urmă” trenul comunitar. Încotro ar trebui să ne orientăm

eforturile?

continuare în pagina 50È
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În pofida unei retorici bine or -
chestrate, sistemul a favorizat în fapt
statele dezvoltate din Occident în de -
favoarea celor din Răsărit (fig. 2).
Astfel se explică de ce atingerea
nivelului CE nu garantează, auto-
mat, și intrarea pe „piața euro-
peană” a produselor care cu greu
au atins acest nivel.

Tot așa se explică și de ce țările din
estul Europei au devenit, cu precădere:

• piață de desfacere pentru piața
occidentală;

• sursa de aprovizionare cu
„materie cenușie” – fapt care a
accentuat și mai mult discrepanța
între nivelele țărilor Europei.

În același timp, să răspundem și
la o întrebare adiacentă:

De ce respectarea normelor
legale naționale nu asigură, în
același timp, și realizarea unei
protecții la foc mai eficiente,
comparabilă cu cea din Occi-
dent?  

Răspunsul este evident: pentru
că fiecare țară alocă acestui dome-
niu atât cât își poate permite! Nor-
mele naționale reprezintă un nivel
minim general acceptat și impus pe
plan național, la care se consideră
că se obține un nivel satisfăcător de
siguranță la foc pentru societatea
respectivă, în raport cu banii pe care
societatea îi poate aloca acestui
scop. Rezultă, astfel, că respecta-
rea lor nu implică, în mod auto  mat,

și ajungerea la soluția cea mai efi-
cientă de protecție la foc (cu alte
cuvinte, ești sărac - trebuie să te
mulțumești cu un nivel mai scăzut
de siguranță la foc!).

Și ajungem, în sfârșit, la ceea ce
ne doare: România, și la întrebă-
rile noastre: 

1. Ce ar trebui să facem pentru
a „prinde din urmă” trenul comuni-
tar? 

2. Încotro ar trebui să ne orien-
tăm forțele (puține) de care dispu-
nem și cum să ne „jucăm” cât mai
bine atú-urile pe care (încă) le
avem?

Consider că sunt trei aspecte-
cheie pentru înțelegerea problemei
securității la incendiu din România
și care îi vor ajuta – sper - pe toți
cei implicați în acest domeniu să
ajungă la o nouă viziune:

• Cum se poate realiza  azi un
concept de protecție la foc eficient
și real?

• Care trebuie să fie actorii
implicați?

• Ce ar trebui să facă specialiștii
azi în România, ca să poată con-
cepe o protecție la foc care să riva-
lizeze cu cea din Occident dar cu
mai puține resurse materiale / bani
(de care noi nu dispunem)? Suntem
sortiți să rămânem pentru tot-
deauna „în coada” tuturor? NU,
dacă vom ști să „ne jucăm” inteli-
gent singurul atu pe care (încă) îl
mai avem – materia cenușie!

Ce înseamnă o protecție la
foc eficientă și reală?

EFICIENȚA este o problemă
conceptuală și depinde de:

a) nivelul minim general
acceptat și impus legal pe plan
național, cu legătura directă dintre
acest nivel și organizarea respecti-
vei societăți (concept economic,
social, putere financiară etc.).

b) nivelul de exigență al Asi-
guratorului.

REALITATEA ei este o pro-
blemă practică și depinde de:

a) realizarea corectă a între -
gului concept proiectat, verificat,
aprobat de organele abilitate și
implementat de Executant; 

b) păstrarea funcționalității
permanente în exploatare a
acestuia, la parametrii inițiali. 

Pentru atingerea acestui dezide-
rat trebuie să conlucreze Arhitectul
proiectant, Asiguratorul și Benefi-
ciarul investiției.

Să vedem cum trebuie să
colaboreze Arhitectul proiec-
tant, Asiguratorul și Beneficia-
rul investiției pentru realizarea
unei siguranțe la foc eficiente,
reale și cu costuri minime de
investiție. Care este rolul fiecă-
rui jucător?

Pe domeniul de proiectare, pro-
iectanții trebuie să asigure efici -
ența conceptului de protecție în caz
de incendiu. Un  concept corect și
minimal eficient de protecție în caz
de incendiu se obține respectând
simultan două condiții:

I. Conformarea cu Normele na -
ționale  care este OBLIGATORIE și
care asigură un nivel satisfăcător
de siguranță la foc pentru România
dar nu implică în mod automat
și ajungerea la soluția cea mai
eficientă posibilă de protecție la
foc.

II. Aplicând o grilă de verificare
simplă, care se numește „apărarea
în adâncime”. Acesta este un con-
cept venit din alte domenii unde exi-
gențele de Securitate la incediu sunt
mult mai drastice (aviație, nuclear
etc.) și presupune respectarea con-
comitentă a trei principii, văzute
însă ca bariere care trebuie „să cadă
succesiv” în caz de incendiu.

Specialistul trebuie să verifice
dacă a prevăzut totul  astfel încât:

• Focul să nu apară (prevederea
măsurilor de preîntâmpinare a apa-
riției incendiului); 

• Focul să nu se propage (dacă
totuși incendiul a apărut, confina-
rea și împiedicarea extinderii lui); 

Fig. 1

Fig. 2

Æ urmare din pagina 49
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• Să se limiteze pagubele (dacă
totuși incendiul a apărut și s-a
extins, atunci el trebuie să producă
pagube minime). 

Aplicând această grilă simplă de
verificare, fiecare proiectant își
poate analiza proiectul și identifica
„punctele slabe” pe care le poate
amenda. Încercați și vă veți con-
vinge!

Societățile de asigurări ar
trebui să facă tot posibilul că nivelul
de securitate la incendiu impus cli -
enților lor să fie cât mai înalt, pentru
a-și securiza la nivel minimal even-
tualele pagube pe care trebuie să le
achite acestora în caz de incendiu. 

Din această cauză, Societățile
de asigurări trebuie să asigure
un suport solid  și să fie impli-
cate:

• atât la proiectare – pentru o
eficiență sporită a conceptului de
securitate la incendiu care se va
implementa;

• cât și în exploatare (mente-
nanță), alături de Beneficiar – pen-
tru realitatea acestui concept pe
toată durata de viață a obiectivului.

În sfârșit, Beneficiarul investi -
ției este cel care trebuie să facă
acest concept real (funcțional în
realitate). Cum poate el însă să
contribuie și la reducerea costuri-
lor investiției în acest do meniu?
Aici trebuie să conlucreze cu arhi-
tectul, știind că o protecție inte-
grală la incendiu bine articulată,
eficientă și reală,  este mult mai
mult decât suma cerințelor legale și
ea înglobează trei componente
(categorii de măsuri): 

1. Protecția structurală (pasivă)
cu măsuri care țin de clădire, de tip
pasiv.

2. Protecția tehnică (activă)
cu măsuri care țin de sistemele teh-
nologice implementate, de tip activ.

3. Protecția organizațională
(proceduri și instruiri), cu măsuri
care țin de implementarea în com-
portamentul oamenilor a unui con-
cept coerent și eficient de
securitate la incendiu, în scopul
evitării erorii umane. Această
direcție reprezintă – de fapt -
controlul eficienței implemen-
tării primelor două direcții.

În această situație, cheia este
recalibrarea ponderilor celor
trei categorii de măsuri care for-
mează securitatea la incendiu, cu
accent pe cele operaționale. 

Pentru România, rezultă o nouă
abordare a conținutului securității
la incendiu, cu accent pe măsurile
operaționale.

În graficul din figura 3 este ară-
tat comparativ cum se atinge nive-
lul înalt al securității la incendiu în
țările avansate (NFPA), prin combi-
narea celor trei componente ale
acesteia: structurală (pasivă);
tehnică (activă) și organizațio-
nală (proceduri și instruiri) și care
ar fi alternativa pentru noi.

Primul avantaj este că avem
posibilitatea compensării diminuării
eficienței în timp a măsurilor con-
structive și tehnice prin ținerea la
zi, amplificarea și îmbunătățirea
permanentă a conținutului măsuri-
lor operaționale (fig. 4).

Această abordare compensa-
torie a măsurilor operaționale
în raport cu cele constructive și
tehnice mai prezintă și alte avan-
taje deloc de neglijat:

1. sunt mult mai ieftine decât
cele constructive sau tehnice; 

2. nu apar la începutul inves-
tiției inițiale, ci se aplică progresiv
de abia în faza de exploatare (nu
măresc costul inițial al investiției);

3. sunt proprii fiecărei situa -
ții în parte, la nivelul de decizie al
Beneficiarului conducând la o adap-
tare eficientă a măsurilor de sigu -
ranță la foc la fiecare caz concret; 

4. sunt flexibile (adaptabile la
modificările interne și externe care
pot apărea în timp). Astfel ele
rămân mereu „la zi” față de soluțiile
constructive și tehnice care îmbă-
trânesc și se uzează fizic și moral,
menținând nivelul inițial de pro -
tecție la foc și prelungind perioada
de valabilitate a acestora; 

5. în același timp, ele pot marca
și în România trecerea de la
metodele prescriptive la cele
ale ingineriei securității la
incendiu.

De aceea, INVESTIȚI PRIORI-
TAR ÎN OAMENI, NU ÎN FIARE
ȘI BETOANE! Acesta este îndem-
nul pe care vi-l fac privind aborda-
rea securității la incendiu în
România de azi, abordare care are
3 puncte forte:

1. Reduce sensibil cheltuie-
lile inițiale apărând numai în
exploatare;

2. Este cea mai flexibilă în
timp și permanent adaptată la
orice stress-uri noi;

3. Insistă pe latura educa-
tivă, integrată și procedurală a
formării personalului – domeniu
în care România este mult în urmă
în raport cu statele avansate. q

Fig. 3

Fig. 4
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Ca de obicei, Grupul de firme SIGURA este pionierul din România în introducerea celor mai performante pro-
duse ale domeniului. De această dată, SIGURA aduce pe piața locală cortinele BACH SUPERFIRE EW60
EI60/EI120/EI180. Echipamentul este testat și aprobat în conformitate cu Standardele Europene UNE EN
1634-1 și UNE EN 1363-1 și certificat pentru vânzare și instalare pe piața locală prin Agrementul Tehnic 017-
03/281-2018.

În caz de incendiu, aceste cortine nu doar limitează și controlează focul ci și reduc transferul de căldură pe
întreaga suprafață, maximizând, astfel, protecția persoanelor și a mărfurilor aflate în imediata apropiere. Dome-
niile de utilizare sunt protecția spațiilor libere de trecere între compartimentele de incendiu, a vitrinelor de maga-
zine și a ferestrelor clădirilor, a caselor de scări rulante și a caselor de lift, precum și a atriumurilor și a scenelor
de spectacole.

Ce aduce nou acest tip de cortină față de altele existente pe piață?
• Dimensiuni maxime agrementate: lungime cortină: 30,0 m și înălțime cortină: 13,0 m (comparativ cu

alte cortine existente pe piață, ce prezintă dimensiuni agrementate de maximum 3,0 m, atât pe lungime cât și
pe înălțime);

• Caracteristici linie de apă: intensitate minimă de stropire: 3,7 l/min/m2 material cortină și presiune
minimă de lucru: 1,4 bar (comparativ cu alte produse existente pe piață, ce prezintă obligativitatea atingerii
unei intensități minime de stropire de 13 l/min/m2 cu utilizarea unei duze cu constanță k = 80 l/min/bar1/2 func -
ționând la o presiune de minimum 1,5 bar).

• Fiecare sistem livrat vine însoțit de calculul hidraulic al liniei de apă aferente acestuia, calcul efectuat cu soft
specializat (SprinkCALC).

De aici rezultă și avantajele utilizării acestor cortine, atât prin prisma domeniului mai larg de aplicare cât
și prin costurile reduse (la instalare și în exploatare). Sunt produse într-o gamă variată de cortine, verticale și
orizontale, împotriva propagării fumului (fixe sau mobile) - smoke curtains și împotriva propagării focului - fire
curtains.

De asemenea, firma BACH produce și o gamă extrem de variată de ferestre (orizontale și verticale) pen-
tru ventilare și evacuarea fumului precum și uși rezistente la fum și foc.

Produsele BACH au aplicații uzuale în centre logistice, industrie, centrale nucleare, industria agro-alimentară,
centre comerciale, teatre, centre sportive etc.

Alte informații tehnice
• Unitatea centrală controlează electrovana de alimentare a liniei de apă, oferind o întârziere standard în

acționarea acesteia de 3 minute de la declanșarea alarmei de incendiu. Opțional, se poate realiza o condiție
suplimentară de acționare a liniei de apă (pentru a evita inundarea în caz de alarmă falsă) prin realizarea porni-
rii acesteia doar în condiția declanșării unui detector termic montat suplimentar. Astfel, pentru o siguranță

Avantajele unui consum redus de apă
în caz de incendiu folosind cortinele

EI  180’ SUPERFIRE produse de compania BACH SL  



sporită, linia de apă nu va fi acționată până nu sunt
îndeplinite simultan cele trei condiții: 1. alarma de
incendiu, 2. întârziere de 3 minute, 3. detectorul
termic activat.

• Numărul de capete de sprinklere deschise
variază în funcție de suprafața fiecărei cortine în
parte. Sprinklerele deschise se amplasează con-
form Agrementului tehnic.

Echipamente opționale:
• Detector termic suplimentar pentru evitarea

declanșării accidentale a liniei de apă;
• Vopsitoria părților metalice vizibile în orice

culoare a paletarului RAL;
• Profile speciale pentru mascarea elementelor

de contragreutate în tavanul fals;
• Motoare tubulare de acționare de diferite

puteri electrice (80 Nm și 120 Nm);
• Butoane de evacuare de urgență – pentru a

comanda ridicarea cortinei timp de 30 secunde în
vederea evacuării personalului.

În România, sistemele de cortine BACH au fost
deja implementate în centre comerciale (foto 1),
săli de spectacol (foto 2), obiective civile și hale
industriale (foto 3, 4, 5).

Oferim catalog, fișe tehnice
și consultanță tehnică la cerere!

SIGURA TOTAL FIRE & BUILDING ENGINEERING
Str. Balta Arin nr. 4, Sector 3, Bucuresti
Tel.: +(40) 21 312.31.32 | Fax: +(40) 21 314.45.37
E-mail: sigura@sigura.ro | Web: www.sigura.ro

Legendă foto:

1. Izolarea caselor de scări în centre comerciale
2. Săli de spectacole                                                            
3. Culoare virtuale de evacuare în centre comerciale
4. Obiective civile (montajul sistemelor la interior sau

la exterior, pentru clădiri care nu respectă distanța
minimă de 6 m între fațade)

5. Cortine pentru separarea pe orizontală a spa țiului

1.

3.2.

4. 5.
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Protecția la foc pentru acoperișuri ușoare industriale

PROTECȚIA LA FOC
PENTRU

CONSTRUCȚIILE INDUSTRIALE
Termoizolația și hidroizolația

acoperișurilor ușoare industriale,
conform normei DIN 18234
Timpul înseamnă bani – este va -

labil în special la construirea halelor
industriale la scară mare. Acestea
trebuie să fie proiectate și constru-
ite în cel mai scurt timp și, de
preferință, cu optimizirea costurilor.
O asemenea construcție s-a realizat
ușor și rapid, în ultimii ani, pe
structura din tablă trapezoidală. Din
cauza caracte risticilor geometrice
ale profilelor metalice din tablă
trapezoidală apar, în cazul incen -
diilor, situații speciale. 

Centrul de cercetare pentru
incendii din Karlsruhe a început,
încă din anii `70, cercetări aprofun-
date în acest domeniu. Astfel,
există norma DIN 18234, care a
fost revizuită în 2003. În norma
DIN 18234 comportamentul la foc,
referitor la profilele din tablă trape-
zoidală, este tratat în asociere cu
termoizolațiile (fig. 1).

Directiva privind construcțiile
industriale –  Ghid tehnic

referitor la protecția la incendiu
Cerințele minime referitoare la

protecția la incendiu a unor aseme-
nea construcții sunt reglementate
în Directiva privind construcțiile
industriale. Directiva este folosită
drept ghid sau normativ în ceea ce
privește protecția la incendiu și, prin
urmare, are un caracter obligatoriu.
Cu referire, de exemplu, la punctul
5.11 „Suprafețe ale acoperișurilor
>2.500 m2” executate din profile de
tablă trapezoidală, pe baza con-
strucțiilor admi se conform normei
DIN 18234, prevederi le sunt
valabile nu doar pentru halele cu o

suprafață a acope rișului mai mică
de 2.500 m2, ci se recomandă a se
construi, încă din faza de pro -
iectare, conform indicații lor normei
DIN 18234, pentru a evita proble -
mele în cazul unor extinderi. 

Teste în sistem
ca bază pentru protecția efectivă

Un motiv important pentru intro -
ducerea noii norme a fost legat de
cercetările Institutului din Karlsruhe.
Aceasta deoarece comportamentul
la foc al materialelor unei structuri
de acoperiș nu mai este suficient să
fie analizat separat, conform
normei DIN 4102. Pentru a face o
evaluare a riscului, sistemul se va
verifica pe întreaga structură de
acoperiș, în condiții reale. Doar așa
interacțiunile între materialele exis-
tente pot fi cercetate și catalogate
într-un mod precis (fig. 2).

Sistem testat:
BauderPIR, termoizolația

din spumă poliuretanică dură
Sistemele de acoperiș testate

sunt prezentate în norma DIN
18234, partea 2. Pentru sistemele
testate nu mai este necesară altă
certificare. În sistemul testat se
află și termoizolațiile din spumă
poliuretanică dură cu o grosime de
cel puțin 40 mm. Astfel, conform
normei DIN 18234, este aprobată
folosirea ca material termoizolant
a lui BauderPIR.

Proprietățile excelente ale
spumei poliuretanice dure sunt ide-
ale pentru termoizolația construcți-
ilor de aco periș ușor. Plăcile de
format mare (1,2 m x 2,4 m) per-
mit montajul rapid și eficient. În
comparație cu alte termoizolații,
BauderPIR FA se situ e ază mult
mai bine, având o conductivitate
termică cu valori de 0,024 (W/mK),
față de alte termoizolații cu 0,040
(W/mK). Aceasta înseam nă că
spuma poliuretanică poate asigura
aceleași valori de termoizolare, cu
grosimi mai reduse. Rezultatul:
închiderile se fac mai ușor, ele-
mentele de fixare sunt mai scurte,
materialul transportat pe acoperiș
are un volum mai redus, toate fiind
aspecte importante, care fac con-
strucția mai economică. 

autor: Holger KRÜGER 

Fig. 2: Structura normei DIN 18234

Fig. 1: Cerințele la incendiu la un acoperiș terasă



Hidroizolația va fi, de asemenea,
verificată

Conform normei DIN 18234 pot
fi folosite hidroizolații într-un singur
strat sau în mai multe straturi
(bitum sau material plastic). Hotă -
râtor este certificatul la foc exterior.
Întreaga structură de acoperiș tre-
buie, însă, testată și clasificată con-
form normei EN 13501-5. 

În norma DIN 18234 o atenție
specială este acordată barierelor de
vapori. Barierele de vapori au valori
ale puterii calorice care nu trebuie
să depășească 10.500 KJ/m². Pen-
tru aceasta, Bauder recomandă
bariera de vapori autoadezivă pe
bază de bitum BauderTEC DBR.
Un avantaj special este capacitatea
sa de lipire - autoadezivă la rece.

Atenție la străpungeri
(guri de scurgere și luminatoare)

Pentru a împiedica extinderea
focului prin acoperiș, stră pungerile,
precum luminatoarele, necesită o
atenție specială. Aceasta înseamnă
că luminatoarele trebuie așezate
direct pe tabla trapezoidală iar ter-
moizolațiile poliuretanice să fie apli-
cate până în dreptul luminatorului.
Dacă luminatorul va arde sub formă
de picături, peste hidro izolație,
atunci hidroizolația va fi acoperită
cu un strat de pietriș cu grosimea de
5 cm (fig. 3).

De asemenea, realizarea de
„mici străpungeri”, precum gurile
de scurgere, este reglementată în
norma DIN 18234. La montajul ter-
moizolației BauderPIR nu sunt
necesare măsuri speciale în raport
cu gurile de scurgere.

CONCLUZII
Având sistemele testate conform

normei DIN 18234, noi punem la
dispoziția beneficiarilor criterii simple
de alegere a soluțiilor împotriva
incendiilor, pentru acoperișurile
ușoare industriale executate cu
materialele marca Bauder. q

Fig. 4: Luminator fără măsuri speciale
conform DIN 18234Fig. 3

Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții a avizat favorabil
Agrementul Tehnic nr. 001SC-03/353-2018 elaborat de INCD
URBAN INCERC, Sucursala Cluj-Napoca, pentru PROCEDEU DE
REALIZARE A ACOPERIȘURILOR UȘOARE MULTISTRAT, al cărui
producător este SC BAUDER SRL.
Agrementul are și avizul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență privind Securitatea la Incendiu.
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Evaluarea structurală
a Palatului Universitar din Iași

[conf. univ. dr. ing. Ionel GOSAV], dr. ing. Lucian SOVEJA -
Facultatea de Construcții și Instalații, Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași

În perioada ridicării Palatului
Universitar s-au construit mai
multe clădiri de utilitate publică în
Iași (Liceul Internat - 1895, Teatrul
Național - 1896) și în București
(Facultatea de Medicină Generală -
1900-1903, palatul Ministerului de
Agricultură și Domenii -1895, arhi-
tect fiind același Louis Blanc).

Planurile inițiale ale Palatului
Universitar au fost întocmite de

către Petru Poni, după vizite de
documentare și studii amănunțite la
universități din Austria, Germania și
Elveția și au fost modificate ulterior
(cu unele erori, în opinia lui Petru
Poni) de arhitectul Louis Blanc,
desemnat cu execuția lucrării.

Pe timpul execuției edificiului
profesorul Petru Poni s-a implicat
activ, prin planuri și descrieri alese
în străinătate, în dispunerea sălilor,

a nișelor de încălzire și triaj și a dis-
tribuției de apă și gaz. Lucrările de
zidărie au fost adjudecate d-lor
Trolli și Scolari, sub ministeriatul
d-lui Take lonescu.

Construirea Palatului Universitar
a început la 23 mai 1893 iar inau-
gurarea noii clădiri a avut loc la 21
octombrie 1897 în prezența regelui
Carol I, reginei Elisabeta și a primului
ministru D. A. Sturdza. Necesitatea
sporirii spațiilor de învățământ a
condus la extinderea clădirii univer-
sității, prin adăugarea de corpuri
noi la fațada sud, vechiul palat
devenind aripa dreaptă a întregii
clădiri.

Lucrările de construire au început
în anul 1929 și au continuat până în
martie 1938, când s-a făcut recep -
ția provizorie a clădirii, fără ca
aceasta să fi fost finalizată, din
cauza lipsei de fonduri.

În timpul celui de-al doilea
război mondial corpul profesoral și
studenții au fost evacuați la Alba
lulia iar palatul universitar a fost
grav avariat, fiind distruse atât
părți structurale, cât și finisaje,
decorații interioare și mobilier.

Cu mari eforturi, până în anul
1960 (centenarul Universității din
Iași), corpurile de clădire ridicate în
timpul crizei (aripa stângă a
clădirii) au fost finalizate.

Tot în această perioadă de după
război partea veche a Palatului Uni-
versitar (aripa dreaptă) a fost
reparată, remobilată și extinsă.
A fost adăugată aripa amfiteatrelor
P1, P2 și P6, dispuse în spatele

Palatul Universitar din Iași a fost construit între anii 1893 - 1897 pe locul fostului Teatru Mare
din Copou și al Școlii de Belle Arte, după planurile arhitectului elvețian Louis Blanc. În prezent este
monument istoric, înscris în Lista monumentelor istorice din 2010, la nr. IS-II-m-B-03783.

Aripa dreaptă a Palatului Universitar, imobilul A, aparține Universității Tehnice și reprezintă par-
tea mai veche a clădirii.

Clădirea a fost ulterior dezvoltată și consolidată în mai multe etape, dintre care cele mai impor-
tante sunt cele după ultimul război mondial (când s-au adăugat amfiteatrelele din spatele aulei,
garajele din curtea interioară nord și etajul suplimentar la aripile de vest) și după cutremurul din
1977 (când părți importante din clădire, aflate în pragul prăbușirii, au fost consolidate).

Clădirea este folosită în continuare, conform destinației inițiale, ca spațiu de învățământ și
cercetare. Imobilul Universității Tehnice găzduiește sediul Facultății de Electrotehnică, Biblioteca
Universității Tehnice și Aula „Gh. Asachi”.

Fig. 1: Aripa dreaptă a palatului universitar (Imobilul A)

Fig. 2: Universitatea lași (1916)
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aulei și garajele din curtea inte-
rioară dinspre nord. De asemenea,
s-a adăugat un nivel la corpurile de
la fațada vest și a fost înălțată aripa
amfiteatrelor P3 și P7. La cutremu-
rul din 1977, clădirea a suferit avarii
grave, fiind parțial consolidată în
perioada imediat următoare [5].

DESCRIEREA IMOBILULUI
Imobilul Universității Tehnice

găzduiește sediul Facultății de Elec-
trotehnică, Biblioteca Universității
Tehnice și Aula „Gh. Asachi”.

Din punct de vedere geometric
și funcțional se disting două corpuri
principale, notate cu A și B, care, la
rândul lor, au fost divizate în 14
corpuri mai mici. Dimensiunile
maxime, în plan, ale clădirii sunt de
98,5 m x 97,8 m, regimul de
înălțime fiind diferit.

Corpul A are formă dreptunghiu-
lară în plan, cu lățimea de 60,2 m în
dreptul Bibliotecii și 55,4 m la
retragerea fațadei principale, în
dreptul corpului A3h și lungimea de
98,5 m măsurată până la ieșindul
corpului A3d de la fațada lateral
dreapta. În interiorul acestui peri -
metru sunt șapte corpuri, cu regim

de înălțime D+P+E, dispuse în două
careuri, cu două curți interioare
despărțite la jumătate de corpul
A3e, al amfiteatrelor adăugate ulte-
rior cu același regim de înălțime, de
corpul de legătură A3c și de cel al
aulei, A1, cu regim de înălțime D+P. 

Alcătuirile corpurilor ce adă-
postesc amfiteatrele, Aula și Bibli -
oteca sunt de tip sală, în timp ce
restul aripilor sunt alcătuite sub
forma unui culoar longitudinal, din
care se face accesul în spațiile de
învățământ dispuse în săli alăturate. 

Corpul B este format din trei
aripi, dispuse perpendicular pe cor-
pul A3f, unite la fațada vest de un
corp de legătură cu regim de
înălțime D+P+2E. Corpurile late -
rale, B1 și B2, sunt așezate în
oglindă si au alcătuiri similare (de
tip sală). Acestea se extind pe
D+P+2E, ultimul nivel fiind ridicat
numai pe extremitatea vestică.

Al doilea etaj al celor trei aripi a
fost ridicat sub forma unor
supraînălțări într-o etapă de extin-
dere ulterioară. Corpul central (B3)
cuprinde amfiteatrele P3 și P7 și se
extinde pe D+P+E.

Structura de rezistență a clădirii
este, în mare parte, alcătuită din
pereți portanți din zidărie de
cărămidă plină și mortar slab cu
nisip local de carieră (pufar), cu
fundații din piatră legată cu mortar
de var. Planșeele peste demisol și
parter sunt cu profile metalice și
umpluturi din cărămidă sau beton,
iar cele peste ultimul etaj sunt din
lemn. Părțile mai noi ale clădirii
(amfiteatrele din spatele aulei și
garajele din curtea interioară nord)
sunt din beton armat iar la cele
reconstruite sau consolidate după
război (corpurile B1, B2, B3 și fron-
tonul de acces) s-au relevat plan -
șee, stâlpi, centuri și cămășuieli din
beton armat.

Sub culoarele longitudinale ale
demisolului se află o rețea de
canale termice cu lățimi de 1,85 m
.. 2,95 m și înălțimi de 1,8 m execu-
tate inițial pentru distribuția aerului
cald și ulterior pentru pozarea
instalațiilor de apă caldă și apă
potabilă. Canalele sunt dispuse
între fundațiile zidurilor și sunt
acoperite de bolți din zidărie.

Fundațiile sunt executate din
blocuri de piatră brută, înzidite cu
mortar slab executat cu var și nisip

Fig. 3: Avarii după cutremurul din anul 1977

Fig. 4: Fațada principală

Fig. 5: Numerotarea corpurilor

continuare în pagina 58È
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de carieră, cu completări din zidărie
de cără midă și au lățimea apropiată
sau egală cu a pereților. La aripile
de vest au fost identificate con-
solidări, cu centuri jug din profile
metalice, dispuse la nivelul par-
doselilor.

Adâncimea de fundare a fost re -
levată în cele două sondaje geoteh-
nice deschise și este de 0,50 m ...
0,60 m sub cota pardoselii la demi-
solul de sub Sala pașilor pierduți și
de 1,70 m pentru fundația perime-
trală de la interiorul curții din
spatele aulei [4].

Șarpanta este din lemn, cu
ferme transversale rezemate pe
zidăria pereților longitudinali, iar
peste aulă șarpanta este din ele-
mente metalice cu zăbrele. În
decursul timpului au fost introduse
în structură legături metalice supli-
mentare cu tiranți dar și slăbiri prin
crearea de uși noi, nișe de laborator
și canale pentru instalații.

Datorită specificului arhitectural
clădirea are numeroase elemente
nestructurale grele: monumente
din piatră, ornamente din ipsos,
tencuieli groase fixate pe tavane de
trestie și coșuri de fum.

COLECTAREA
INFORMAȚIILOR PENTRU

EVALUAREA STRUCTURALĂ
Informații importante privind

lucrările de intervenții anterioare au
fost extrase din proiectul nr.
8902/1977, Expertizare si Consoli-
dare Corp A al Institutului Poli -
tehnic din Iași după cutremurul din
04.03.1977, întocmit de către Fa -
cultatea de Construcții și Instalații
din Iași.

La cutremurul din 1977 clădirea
a suferit avarii grave, fiind parțial

consolidată în perioada imediat
următoare. O documentare a aces-
tor avarii este prezentată în exper-
tiza din 1977 a clădirii. Descrierea
stării generale a clădirii după cutre-
mur a fost făcută pe zone, în
funcție de gravitatea degradărilor.

Lucrările de intervenție au con-
stat din următoarele: consolidări
provizorii de urgență ale zonelor în
care acțiunea seismică a solicitat

structura până la limita capacității
portante; dispunerea de centuri ori-
zontale cu armături puternice; con-
solidarea sălii bibliotecii prin
rețeserea integrală a peretelui din-
tre Senat și Bibliotecă cu fâșii de
plasă sudată în rosturi și cu stâl -
pișori și centuri din beton armat;
subzidiri și lățiri ale funda țiilor;
refacerea zidăriilor avariate prin
țesere, injectare cu ciment.

Pentru determinarea rezistenței
la compresiune a zidăriei au fost
preluate probe de cărămidă și mor-
tar (în limita impusă de neafectarea
structurală prin prelevarea de
probe) și încercate în laborator la
compresiune și pentru determi -
narea densității aparente. Probele
de mortar nu au putut fi încercate,
acestea neputând fi prelucrate din
cauza rezistențelor scăzute. Rezis-
tența la compresiune a cără mizilor
a rezultat cu o valoare medie de
8,83 N/mp.

Pentru determinarea rezistenței
la compresiune a betonului turnat în
elementele de consolidare executate

Fig. 6: Fațadă corpuri B1, B4

Fig. 7: Etapizarea lucrărilor de intervenție din anul 1977 [3]

Fig. 8: Încercări in situ pentru determinarea rezistenței la compresiune a betonului

Æ urmare din pagina 57
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în anul 1977 a fost efectuată încer-
carea prin metoda combinată cu
sclerometrul Schmidt tip N (PROCEQ)
și aparatului cu ultrasunete TICO
(PROCEQ), cf. normativului NP 137
- 2014. Valoarea medie a rezis-
tenței la compresiune a beto nului a
fost evaluată la 25 N/mp. 

Determinarea umidității din pereți
s-a efectuat cu umidometrul porta-
bil de tip L.T MS-7003, cu o teh -
nologie electro-magnetică nedistructivă
și cu posibilitate de măsurare între
0-100%. Măsurătorile s-au execu-
tat în câte 25 de puncte la fiecare
nivel al construcției.

Degradările relevate la structura
de rezistență a imobilului expertizat
s-au referit la fisuri diagonale și
verticale în buiandrugi, parapeți și
plinul pereților, dislocări de zidării,
infiltrații masive de apă, planșee
din lemn în pericol de prăbușire,
avarii la șarpanta din lemn.

EVALUAREA ANALITICĂ
A NIVELULUI DE ASIGURARE

Calculul structurii s-a efectuat
conform prevederilor din codul
P100/3-2008 [1], pentru structura

inițială, așa după cum a fost înainte
de cutremurul din 1977 și pentru
structura în starea actuală, cu con-
solidările executate în 1977.

Calculul s-a realizat prin mode-
larea structurii, folosind un pro-
gram de calcul cu element finit
(ETABS), în care pereții structurali
au fost discretizați în elemente de
suprafață.

Din analiza gradelor de asigu-
rare pe fiecare perete (în varianta
de dinaintea anului 1977) se
observă că, de la început (înainte
de seismul din 1977), structura a
avut un grad de asigurare foarte
scăzut (R3=0,216). Nu se cunosc
exact degradările suferite la
cutremurul din 1940 dar cu sigu-
ranță acestea au existat. Modifică-
rile aduse ulterior, în sensul
supraînălțării corpurilor de vest cu
un etaj suplimentar fără a consolida
nivelurile inferioare, au încărcat
suplimentar structura, astfel încât
la acțiunea seismică din anul 1977
s-au înregistrat avarii grave și
cedări ale nivelului de bază în acea
zonă a clădirii. De asemenea, avarii
grave au fost semnalate în zona
frontonului fațadei principale.

Cele mai importante lucrări de
consolidare, executate în anul
1977, se referă la nivelul de bază al
aripilor de nord-vest și sud-vest și
la frontonul de acces, însă la restul
corpurilor nu au fost decât lucrări
de readucere a structurii de rezis-
tență la capacitatea portantă ini -
țială, prin rezidiri, țeseri, injectări.

Aportul acestor zone la rigidi-
tatea totală a structurii, și deci la
preluarea forței seismice totale este
relativ mic, astfel încât gradul de

Fig. 9: Determinarea umidității din ziduri

Fig. 10: Fisuri diagonale la fațadele curților interioare

Fig. 11: Modelul de calcul

continuare în pagina 60È
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asigurare total al clădirii crește prea
puțin după consolidările executate
în 1977 (R3 = 0,265). Creșterea
gradului de asigurare se referă în
principal la cel transversal, datorită
orientării în această direcție a
majorității spaleților consolidați.

Gradul de asigurare total rezul-
tat reflectă gradul de asigurare al
structurii doar în ipoteza că plan -
șeele sunt suficient de rigide încât
să transmită încărcările orizontale
de la un șpalet la altul, făcându-i să
conlucreze în cazul unui seism. Alt-
fel, șpaleții lucrează separat iar cei
cu gradul minim de asigurare vor fi
primii avariați. Șpaleții la care
gradul de asigurare a rezultat cu
valoarea zero sunt supuși la întin-
dere, efort pe care nu îl pot prelua. 

Sistemul de planșee cu grinzi
me talice și zidărie de cărămidă sub
formă de bolțișoare prezintă o rela-
tivă rigiditate în planul lor dar
modul de transmitere a încărcărilor
la pereți este defectuos deoarece
(i) profilele metalice nu se încas-
trează perfect în zidărie, fiind mult
mai rigide ca aceasta, distrugând-o
la mișcări de tip vibrații și (ii)
zidăria planșeelor nu conlucrează
cu cea a pereților, oprindu-se la fața
acestora. În plus, prin intermediul
profi lelor metalice dispuse pe o
direcție, sunt lestați doar pereții pe
care reazemă, nu și cei ortogonali
pe aceștia.

Analizând rezultatele pentru
gradele de asigurare al șpaleților în
varianta existentă, rezultă clar că
cei din corpurile B3, B4, A1, A2 și
zonele de articulație (corpurile de
legătură), au gradele de asigurare
cele mai scăzute, fapt confirmat și
de degradările existente.

Având în vedere evaluările ana -
litice, evaluările stării de degradare,
istoricul construcției și experiența
acestor tipuri de lucrări se poate
considera o anumită ierarhizare a
corpurilor structurii în funcție de
gradul de vulnerabilitate seismic
pentru a stabili ordinea execuției
lucrărilor de consolidare, astfel:

• Tronsonul B4 prezintă cel mai
ridicat risc de avariere dintre cor-
purile imobilului A, agravat de mo -
dificările structurale efectuate
ulterior (supraetajare) fără a se
consolida nivelurile de bază. Astfel,
acesta prezintă fisuri și crăpături
diagonale și verticale foarte grave
în numeroși șpaleți longitudinali și
transversali. De asemenea, plan șee -
le din lemn de la cota +11,50 m sunt
puternic avariate și cu deformații mari.

Fig. 12: Modurile proprii de vibrație

Fig. 13: Forma deformată ‐ acțiunea seismică pe direcția longitudinală [2]

Tabelul 1: Gradul de asigurare a structurii înainte de consolidările din anul 1977

Tabelul 2: Gradul actual de asigurare a structurii
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În prezent, acestea prezintă
pericol ridicat de prăbușire sub
încărcări statice gravitaționale de
exploatare. Tot la acest tronson, o
zonă sensibilă o constituie interse-
cția cu corpul B3, aceasta descărcând
eforturile laterale perpendicular pe
zidul interior de fațadă, rezultând
eforturi de încovoiere mari în planul
zidului.

• Corpul Bibliotecii, inclusiv fron-
tonul de acces (corpul A2), la care
vulnerabilitatea ridicată la acțiuni
seismice se datorează conformării
structurale specifice funcționalului
destinat Bibliotecii și Sălii pașilor
pierduți, fără ziduri transversale,
iar cele existente, foarte înalte.
Pereții longitudinali, care mărginesc
Bibli oteca, au deplasări mari în
planul perpendicular pe planul lor,
din cauza înălțimii mari și a lipsei de
legături cu corpurile vecine pe toată
înălțimea șpaleților. Între șpaleții
masivi ai frontonului și cei ai fațadei
există o diferență mare de rigidi-
tate, motiv pentru care la seismul
din 1977 au apărut dislocări ample
verticale și desprinderi între aceștia.

• Corpurile B1, B2 și B3, care au
fost și ele supraetajate și avariate
până aproape de colapsul general la
cutremul din 1977; lucrările de con-
solidare s-au referit în special la
nivelul de bază, având în principiu
un caracter minimal;

• Corpul A1 (Aula), care prezintă
fisuri diagonale în pereți și o reze-
mare necorespunzatoare a struc-
turii metalice a cupolei peste pereții
din zidărie;

• Corpul A3d, care prezintă fisuri
diagonale grave între golurile de
ferestre;

• Restul corpurilor, (A3a, A3b,
A3c, A3f, A3g și A3h) care au regim
de înălțime redus (parter si etaj);

• Amfiteatrele noi din spatele
Aulei (Corp A3e), care au avut un
răspuns structural favorabil și la
acțiunile seismice din anul 1977.
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(Din AICPS Review 3/2017)

Fig. 14: Harta tensiunilor unitare de compresiune pe fațadele principală și posterioară [2]

Fig. 15: Forma deformată ‐ acțiunea seismică pe direcția transversală [2]

Biblioteca Universității Tehnice din Iași
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(Continuare din nr. 155, februarie 2019)

7. Podul peste Olt, la Voila
Aceeași soluție a fost adoptată și

la podul peste Olt, la Voila, pe dru-
mul județean 105, Voila - Agnita.
Podul peste Olt, la Voila, are o
deschidere principală de 78,0 m
în soluția arce cu calea la mijloc

(Foto 25) și un viaduct de acces pe
malul stâng, în albia majoră, cu șase
deschideri de 8,00 m (Foto 26).

Alcătuirea constructivă a podu-
lui peste albia minoră este identică
cu soluțiile adoptate la podul
peste Mureș, la Glodeni, cu dife -
rența că partea carosabilă s-a
făcut de la început de 7,00 m, cu
două trotuare de 0,75 m și fundații
directe, independente pentru fie -
care arc, cu lățime de 3,50 m. Via-
ductul de acces de pe malul stâng
s-a realizat cu fundații directe, ele-
vații lamelare și suprastructură
cadru monolit cu trei grinzi în secți-
une transversală (Foto 26).

La execuția podului peste albia
minoră s-au folosit grinzi metalice
de inventar și palee de lemn pentru
cintre și eșafodaje.

Grinzile metalice folosite la
cintru au fost coborâte la nivelul

platelajului folosind paleele exe-
cutate pentru cintre în aceeași
soluție, care s-a adoptat inițial la
podul peste Mureș, la Glodeni.

Urmare execuției hidrocentralei pe
râul Olt, la Voila, malurile râului au
fost amenajate și protejate cu dale
din beton pe toată zona (Foto 27).

Proiectantul principal al podului
a fost ing. Gh. Buzuloiu, Constructor:
Întreprinderea Construcții Poduri,
șef șantier ing. Dan Bălescu. Podul
a fost proiectat pentru clasa l de
încărcare, S60 A13 și calculat după
metoda rezistențelor admisibile.

8. Podul peste Argeș, la Hota-
rele, județul Giurgiu

Are deschiderea cea mai mare
executată în țara noastră în soluția
arce cu calea la mijloc. Se află pe
Drumul județean 401, Jilava –
Greaca și are două deschideri de
85,00 m (foto 28, 29).

În general, s-a menținut soluția
constructivă adoptată la podul peste
Mureș, la Glodeni, județul Mureș, cu
unele corecții generate de creșterea
deschiderii de la 76 m la 85 m. Ast-
fel, înălțimea secțiunii de la cheie a
fost mărită la 1,60 m, cu aceeași
lățime și grosime a tălpilor de 0,30 m
și a inimii de 0,30 m; secțiunea de
la naștere a fost mărită la 1,00 m
înălțime și 1,56 m lățime, cu men -
ținerea raportului 1/2 între momen-
tul de inerție de la cheie și a celui
de la naștere. De asemenea, pentru
a valorifica avantajele care se obțin
prin reducerea valorii solicitărilor de
la naștere și cheie, în soluția cu
încastrări suple, înălțimea la cheie
s-a menținut la 1,60 m pe cinci
panouri de 28 m și o variație para-
bolică a înălțimilor în continuare
până la naștere.

Partea carosabilă a podului a
fost prevăzută de 7,00 m, cu tro-
tuare de 0,75 m în dreptul arcelor,
platelajul cu antretoaze la distanță
de 5,00 m, înălțime redusă la nive-
lul lonjeroanelor pentru micșorarea
înălțimii de construcție, tiranți din
bare de oțel beton PC 52, protejate
cu beton și trei lonjeroane cu ros-
turi generale la sferturile deschi -
derilor la 61 m.

Natura terenului, alcătuită în
majoritate din materiale necoezive
- nisipuri și pietrișuri - a impus
adoptarea soluției de fundare
directă cu chesoane din beton
armat, coborâte cu aer comprimat
la adâncime de cca. 14,00 m în ori-
zontul marnos.

Podurile: bolți și arce (XIX)
ARCE DIN BETON ARMAT CU CALEA LA MIJLOC

Foto 25: Pod peste Olt, la Voila, pe DJ105,
Voila ‐ Agnita. Vedere generală pod

albia minoră

Foto 27: Pod peste Olt, la Voila.
Vedere generală pod după amenajarea hidroenergetică a Oltului

Foto 26: Pod peste Olt, la Voila. Viaduct de acces mal drept
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Podul a fost calculat cu conlu-
crarea platelajului, cu arcele după
metoda eforturilor.

Sistemul de bază ales a fost cu
gruparea solicitărilor M, V și H în
centrul elastic al arcelor și momente
în secțiunile de suspendare a plate-
lajului de arce, fără secțiunea cu
rostul general în care s-au prevăzut
rezemări simple (fig. 11A).

Pentru simplificarea calculelor,
necunoscutele au fost grupate în
sistemul simetric cu 8 necunoscute
M, H și 6 secțiuni la tablier și sis-
temul nesimetric cu 7 necunoscute
V și 6 secțiuni de la tablier.

Coeficienții au fost calculați pen-
tru o variație a momentelor de iner -
ție la intervale de 2,80 m, ținând
seama și de alungirea tiranților.

Sistemele de ecuații au fost
rezolvate cu metoda Gauss.

În figura 11B este prezentată
linia de influență a momentelor la
limitele sâmburelui central, cu con-
lucrare și fără conlucrare în secți-
unea IV la 22,9 m de naștere.
A rezultat o reducere medie de
15% a solicitărilor datorate influ-
enței conlucrării arcelor cu tablierul.

În figura 11C este prezentată
linia de influență a solicitărilor din
platelaj, în secțiunea IV în axul
tirantului la 22,9 m, iar în figura
11D se prezintă linia de influență a
solicitărilor în secțiunea D de la
mijlocul secțiunii III - IV.

Ținând seama de gruparea soli -
citărilor din încărcarea generală și
din încărcarea locală se poate face
dimensionarea platelajului la soli -
citarea ce rezultă din încărcarea
generală, cumulată cu jumătate din
încărcarea locală pe același prin-
cipiu care se adoptă la dimensio -
narea plăcilor ortotrope carosabile.

Având în vedere rezultatele obți -
nute la calculul de conlucrare în
metoda de calcul menționată, ce se
apropie în mod esențial de situația
reală a structurii, se impune efec-
tuarea calculului de conlucrare în
toate cazurile, cu structuri flexibile
și, în mod special, pentru dimen-
sionarea platelajului.

(Va urma)

(Din Vol. Podurile: Bolți și arce,
autor Gh. Buzuloiu)

Foto 29: Pod peste Argeș, la Hotarele.
Vedere generală amonte

Foto 28: Pod peste Argeș, la Hotarele, pe DJ, 401, Jilava ‐ Greaca.
Vedere generală pod aval mal drept

Fig. 11: Pod peste Argeș, la Hotarele, Județul Giurgiu, DJ401, Jilava ‐ Greaca.
Sinteza solicitărilor
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