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din sumar
Alfabetizarea economiei de piață
Greu de înțeles economia
asta de piață de către unii
reporteri și comentatori de la
unele posturi de televiziune sau
alte mijloace mass-media. Altfel
nu am vedea lansate în fiecare
zi tot felul de aberații care contrazic principiile ce guvernează
acest sistem capitalist.
De pildă, e bine ca românii
să aibă salarii mai mari? După
logica lor, nu! Pentru că, spun ei, dacă se măresc salariile cresc
și prețurile, crește și inflația, iar oamenii nu se mai aleg cu
nimic?! Păi, atunci, poate ar fi mai bine să se reducă salariile, că
poate nu cresc nici prețurile și nu crește nici inflația?!
Greu de înțeles o absurditate mai mare. O absurditate din
cauza căreia România a pierdut în ultimii 30 de ani câteva milioane de compatrioți, plecați în alte țări tocmai în căutarea acestor salarii mai mari.
Sigur că mărirea veniturilor românilor conduce și la creșterea
prețurilor unor produse sau servicii, deoarece creșterea volumului de bani de pe piață crește și cererea pentru unele produse și
servicii și uneori și prețul lor și, deci și inflația.
Important este, însă, ca salariile să crească mai mult decât
inflația. De pildă, dacă salariile cresc cu 15% iar inflația cu 4%,
rezultă creșterea venitului real cu diferența, deci cu 11%.
Deci, ce facem, rămânem în continuare o țară renumită pentru „mână de lucru” ieftină? Probabil că multe dintre țările dezvoltate din Europa ar dori ca noi să rămânem în continuare așa.
Dar, pentru noi, e bine așa? E bine ca să plece, în continuare,
compatrioții noștri în alte țări pentru a căuta salarii mai mari?
O altă întrebare.
E bine sau e rău ca leul să se devalorizeze? Dacă privești
dintr-un singur unghi, așa cum fac mulți comentatori, e foarte
rău! Tocmai de aceea se și citează în fiecare zi aceasta ca un
exemplu negativ. E drept, pentru cei ce au împrumuturi în valută
e rău, deoarece vor plăti lei mai mulți la fiecare rată.
E posibil să crească și prețurile unor produse importate. Nu
obligatoriu, deoarece prețurile sunt stabilite de raportul dintre
cerere și ofertă. Iar dacă prețurile acestora vor crește, ele vor fi
mai puțin vandabile, vor fi importate în cantități mai mici și se va
reduce deficitul comercial.
Dar cel mai mare avantaj, în cazul devalorizării leului, avantaj
care nu se scoate aproape niciodată în evidență, este stimularea
exportului. Nu sunt puține cazurile când unele țări își forțează
devalorizarea valutei pentru a stimula creșterea exportului.
O îngrijorare pe care o auzim menționată aproape zilnic este
că Ministerul Finanțelor se împrumută, îndatorând generațiile
viitoare. O îngrijorare parcă mai mare decât atunci când cuplul
Băsescu – Boc s-a împrumutat cu 20 de miliarde de euro și nu
prea știm ce s-a ales de acei bani, pe care i-au returnat și îi
returnează următoarele guverne.
În ceea ce privește perioada actuală, îngrijorarea e inutilă.
Acum România s-a angajat să nu depășească un deficit anual de
3% din PIB și, de câțiva ani, își respectă acest angajament.
Chiar dacă alte țări nu prea o fac.
Așadar, nu contează cu cât ne împrumutăm în fiecare zi. Important e ca la sfârșitul anului, să nu depășim acel 3% din PIB.
Și tot așa putem continua discuția despre diversele aspecte
ale economiei de piață. Interesant este că, în general, economia
de piață se autoreglează. În economia de piață Guvenul intervine doar cu măsuri economice, respectiv taxe și impozite.
Un exemplu. Atunci când s-a dorit stimularea sectorului IT s-au
redus impozitele în acest sector. Acum, când avem probleme cu
forța de muncă în construcții, s-au acordat facilități la salarizarea
în acest sector ș.a.m.d.
În final, nu pot decât să vă cer scuze că, poate, v-am plictisit
cu aspecte pe care dumneavoastră, antreprenorii din construcții,
le cunoașteți foarte bine, deoarece vă loviți de ele în fiecare zi.
Sunt deranjante, însă, afirmațiile unora care, din neștiință
(sau din manipulare) vehiculează principii străine sistemului în
care ne desfășurăm activitatea.
Ionel Cristea

HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXV).
Aducțiuni secundare și amenajări conexe ale Bazinului râului Argeș (VI)
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA
După punerea în funcțiune a amenajărilor râului
Argeș din amonte, au avut loc o serie de viituri
catastrofale în zona inferioară a bazinului, soldate cu
pagube materiale considerabile. Debitele înregistrate,
cu o asigurare de 5-10%, au avut valori cuprinse între
1.000 și 1.500 mc/sec.
Aceste situații au fost cauzate, în mare parte, de
tipul de amenajări proiectate care, cu excepția amenajării Vidraru, au avut prevăzute volume mici de atenuare. La aceasta se adăugă faptul că râul Doamnei nu
beneficia de lucrări de acumulare. În noile condiții, au
apărut modificări în evaluarea debitelor, fiind luate în
calcul cifre de ordinul a 2.180 mc/sec pentru o asigurare de 1% și 3.760 mc/sec pentru 0,1%.
Stația de pompare, barajul și Centrala Golești sunt
amplasate la 10 km în aval de Pitești și au fost proiectate luând în considerare evaluările mai realiste rezultate din experiența anilor anteriori. Folosințele
satisfăcute de uvraje au avut în vedere regularizarea
debitelor de apă potabilă și industrială necesare orașului București, asigurarea unei rezerve de apă industrială pentru Pitești, volumele de apă necesare sistemului
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de irigații Teiu-Căteasca, producția de energie electrică
și scoaterea de sub efectele inundațiilor a circa 5.000 ha
de teren agricol.
Acumularea Golești ocupă terasa joasă și albia
minoră a râului Argeș, având un curs meandrat în
amplasament, precum și albia majoră cu o lățime de
cca 300 m.
Structura geologică de bază a lucrării este alcătuită
din depozite recente de material granular, de la nisipuri
la bolovănișuri, cu grosimi variind între 3 m și 9 m,
suprapuse pe depuneri de argile prăfoase și nisipoase
așezate pe straturi mai vechi de argile prăfoase cenușii
cu aspect marnos. Elementele componente ale barajului Golești sunt:
• Barajul frontal, de tip omogen, constituit din
pietrișuri cu granulometrie variabilă obținute din
exploatarea cuvetei lacului, având o lungime de 450 m
și o înălțime maximă de 22 m, etanșat la față amonte
cu o mască de beton armat, iar în profunzime cu etanșare realizată cu ajutorul unui ecran de beton;
• Barajul-dig longitudinal de pe malul stâng, proiectat cu un traseu care să ocupe o suprafață agricolă
minimă, are secțiunea omogenă, lungimea de 7.500 m
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și înălțimea maximă de 20 m. Etanșarea este identică
cu structura frontală și se închide în malul înalt al albiei
râului;
• Descărcătorul de ape mari este din beton armat,
tip stăvilar cu timpan, sistem cuvă, alcătuit din 6 deschideri de câte 16 m lățime, echipate cu stavile-clapetă
lenticulare de 16 m x 3 m, la partea inferioară fiind
prevăzute 12 orificii de fund de 6,75 m x 2,25 m, obturate cu stavile segment. Partea mediană dintre
stavilele segment și stavilele clapetă este sub forma
unui timpan. Pentru alimentarea debitului de servitute
de 18 mc/sec necesar în aval, în deschiderile 5 și 6
sunt prevăzute două conducte metalice D 1.400 mm,
echipate cu vană conică și vană fluture;
• Zona de disipator este continuarea descărcătorului în aval, cu o lungime de 24 m conținând 24 de dinți
Rebock, un bazin de liniștire cu lungimea de 25 m, o
rizbermă din blocuri de beton cu înălțimi de 1 m și
0,50 m, dispuse în șah și o pâlnie de afuiere de 6 m
adâncime;
• Centrala hidroelectrică și stațiile de pompare, de
tip baraj în frontul de retenție, sunt amplasate în
aceeași clădire cu dimensiunile de 25,30 m x 47,00 m.
Centrala este echipată cu două hidroagregate cu turbine Kaplan.
Stațiile de pompare utilizate la extragerea și trimiterea apei industriale și pentru irigarea terenurilor
agricole sunt amplasate în continuarea infrastructurii
uzinei hidroelectrice, sub platforma exterioară. Priza
de apă este amplasată în culeea mal dig mal drept și
este de forma unei pâlnii paralelipipedice, prin care se
asigură accesul apei din lac în galeria de alimentare a
stației de pompare. Priza este prevăzută cu grătar,
batardou și vană plană. Pâlnia este continuată de o
galerie cu lungimea de 51 m, din care se alimentează
un număr de 11 pompe cu ax orizontal, din care 4 cu
un debit total instalat de 6 mc/sec, pentru alimentarea
de rezervă a platformei petrochimice Pitești și 5 pompe
cu un debit total de 9 mc/sec pentru alimentarea cu
apă a sistemului de irigații Teiu-Căteasca, 2 pompe
fiind ținute în rezervă.

Lucrările de execuție ale barajului și obiectivelor
asociate au fost demarate în anul 1979 - ianuarie și au
fost încheiate în mod eșalonat între noiembrie 1982 și
noiembrie 1983. În cadrul investiției au fost executate
7 milioane mc terasamente, 380.000 mc betoane în
suprastructuri, 240.000 mc beton în ecranul de
etanșare și 290.000 mp de peree.
Volumul acumulării este de 78,5 mil mc, căderea
proiectată fiind de 16 m și asigurând
un debit instalat de 90 mc/sec ce
generează, cu ajutorul turbinelor cu o
putere instalată de 8 MW, un output
de cca 33 GWh/an. Stația de pompe
Golești asigură o înălțime de pompare de 50 m la un debit de 24 mc/sec
și o putere instalată de 12 MW.
O lucrare frumoasă care acoperă
riscul inundațiilor, alături de alte
folosințe, pentru una dintre marile
platforme petrochimice ale României.
O lucrare frumoasă ce le-a pus la dispoziție și localnicilor un spațiu generos de agrement.
(Va urma)

Halele la cheie TeraSteel durabilitate, montare ușoară și costuri de întreținere reduse
TeraSteel, unul dintre principalii furnizori de sisteme și
soluții complete în domeniul instalațiilor și construcțiilor din România, parte a Grupului TeraPlast, oferă
clienților un sistem de hale la cheie adaptabil la o gamă
largă de nevoi și cerințe.
Halele la cheie TeraSteel se remarcă printr-un consum
mic de oțel, de beton și armături la fundații, ceea ce
asigură un cost total mai mic de construire, precum și
o amprentă de CO2 redusă. Acestea au o modularitate
ridicată, pot fi demontate și relocate cu ușurință.
Halele la cheie TeraSteel sunt realizate din profile cu
pereți subțiri, cu grosimea între 1 mm și 4 mm, iar
panourile termoizolante sandwich sunt executate cu
spumă rigidă de poliuretan de tip PUR sau PIR. Acestea
pot fi echipate cu luminatoare din policarbonat celular,
trape cu funcție de ventilare zilnică, uși secționale
industriale cu acționări manuale sau electrice, iar tâmplăria de tip PVC sau aluminiu este disponibilă în orice
configurație dorită.
Toate componentele halelor la cheie oferite de TeraSteel
sunt certificate în Sistem de Management Integrat,
conform standarelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
și OHSAS 18001 și dețin marcajul CE.
Domeniile de utilizare ale halelor pot fi dintre cele mai
diverse: industrial (hale service, logistică, depozitare,
producție), comercial (supermarketuri, clădiri birouri,
showroom-uri) și agrozootehnic (depozitare cereale,
creștere animale). La cerere, TeraSteel poate oferi și
alte tipuri de hale.
Încă de la lansarea conceptului de hale la cheie, în anul
2015, compania TeraSteel s-a bucurat de mare succes,
atât în țară, cât și în străinătate. Suprafața medie a
halelor la cheie TeraSteel a crescut constant de la an la
an, iar anul trecut aceasta a ajuns la 670 de metri
pătrați, față de 590 metri pătrați în 2017. Anul trecut
TeraSteel a primit mai multe comenzi pentru hale la
cheie din afara țării, peste 54% dintre acestea venind

din comenzi externe. În 2018 cele mai multe comenzi
primite de TeraSteel au venit pentru hale de depozitare
și producție.
Elementele ce compun o hală metalică sunt produse în
cele două fabrici din Bistrița, România, dar și în Serbia,
unde TeraSteel deține din 2017 o unitate de producție.
Fabricile sunt dotate cu linii tehnologice de ultimă
generație care permit obținerea unor produse calitative, atât din punct de vedere al performanțelor
tehnice, cât și estetice. Cele trei fabrici deservesc
peste 25 de țări precum Ungaria, Cehia, Slovacia,
Ucraina, Moldova, Austria, Germania, Olanda, Slovenia, Croația, Elveția, compania fiind recunoscută drept
un partener strategic în regiune. q

Semnificația și avantajul marcajelor CE și EAD
la produsele pentru hazarduri naturale
Într-o lume globalizată, standardizarea produselor este esențială pentru a fi siguri că acestea funcționează așa cum era
de așteptat. Fundamentul performanței lor constă în faptul că produsul fie rezolvă o problemă descrisă, fie o rezolvă
într-un mod specific. Acest articol descrie modul în care standardizarea în Uniunea Europeană ajută la atingerea unui
anumit standard de calitate și la ce ar trebui să fie atenți utilizatorii în compararea diferitelor produse.
De ce marcaj CE și ce semnifică acesta?
Existent în forma sa actuală din 1985, marcajul CE are simbolul
. Literele „CE” sunt abrevierea frazei franțuzești
„Conformité Européene” care înseamnă ad literam „Conformitate europeană”. Marcajul CE este o marcă de certificare
care arată conformitatea cu standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele vândute în
Spațiul Economic European (SEE). Marcajul CE este declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește
cerințele directivelor CE aplicabile. Valoarea adăugată a marcajului CE o reprezintă faptul că toate țările UE trebuie să
permită vânzarea materialelor de construcții care poartă marcajul CE. Aceasta înseamnă că autoritățile publice nu pot
solicita alte mărci sau certificate suplimentare sau încercări suplimentare. Cu toate acestea, este importantă cunoașterea elementelor de bază ale unui marcaj CE.
Responsibilitatea pentru marcajul CE
Responsabilitatea pentru marcajul CE îi revine celui care introduce produsul pe piață în UE, adică un producător din UE,
importatorul sau distribuitorul unui produs fabricat în afara UE sau un birou UE al unui producător neeuropean.
Marcaj CE pentru produse de construcții și mod de obținere
Sub aripa COMISIEI EUROPENE, COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE se ocupă de toate standardele europene
și sprijină legislația UE.
REGULAMENTUL privind produsele de construcții nr. 305/2011 (CPR) al Parlamentului European și al Consiliului European este o reglementare din 9 martie 2011, care stabilește condiții armonizate pentru comercializarea materialelor de
construcții. Regulamentul UE este conceput pentru simplificarea și clarificarea cadrului existent pentru introducerea pe
piață a produselor de construcții. CPR ajută autoritățile și consumatorii să primească produse sigure, de înaltă calitate
și să poată compara diferite produse.
Testând produsele fie pe baza unui STANDARD EUROPEAN ARMONIZAT, fie a unui DOCUMENT EUROPEAN DE EVALUARE
(EAD), se asigură că fundamentul pentru compararea performanței produsului este același. Rezultatele testului
afișează toți parametrii relevanți într-o manieră detaliată. Clienții pot solicita producătorilor furnizarea lor cu detaliile
care să permită compararea produselor și a performanțelor acestora.
Dacă nu există un standard armonizat pentru un anumit produs, atunci poate fi scris un Document European de
Evaluare (EAD). Acesta constă în documentația metodelor și a criteriilor acceptate în cadrul Organizației Europene de
Evaluare Tehnică (EOTA), aplicabilă pentru evaluarea performanței unui produs de construcții în raport cu caracteristicile sale esențiale.
Pe baza EAD, Organismul de Evaluare Tehnică (TAB) efectuează testele asupra produsului și emite o evaluare tehnică
europeană (ETA). De îndată ce Comisia Europeană aprobă și înregistrează ETA, organismul notificat emite marcajul CE.
În cele din urmă, Declarația de Performanță (DoP) trebuie întocmită de către producător, care își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu performanța declarată. Este o parte esențială a Regulamentului privind Produsele pentru Construcții. Acesta oferă informații despre performanța unui produs.
Prevenirea hazardurilor naturale: Noua standardizare pentru căderi de stânci, torenți,
alunecări de teren superficiale și stabilizarea taluzurilor
În domeniul produselor pentru hazarduri naturale, se regăsesc următoarele trei Documente Europene de Evaluare
(EAD) principale care acoperă diferite aplicații speciale:
• EAD 230025-00-0106 „Sisteme flexibile de stabilizare a pantelor și protecție a blocurilor de rocă”
• EAD-340020-00-0106 „Sisteme flexibile pentru retenția aluviunilor și a alunecărilor superficiale de teren/aluviunilor în câmp
deschis”
• EAD-340059-00-0106 „Sisteme de protecție împotriva căderii blocurilor de rocă”

Toate documentele EAD disponibile pot fi găsite oficial pe site-ul web al EOTA: http://eota.eu/en-GB/content/eads/56/

Care sunt detaliile unui EAD?
Să ne aplecăm privirea, de exemplu, asupra EAD-ului „Sisteme flexibile de stabilizare a pantelor și protecție a
blocurilor de rocă”. Independent de materialul din care sunt confecționate, sistemele sunt împărțite în grupe și
respectiv clase în funcție de:
1. Rezistența la forfecare a plasei la contactul cu muchia superioară a plăcii de ancoraj (PR) coroborată cu rezistența
la tracțiune în plan paralel cu panta (ZR)
2. Alungirea relativă din cadrul testului de rezistență la tracțiune longitudinală a plasei
Tabelele de mai jos, ce reprezintă extrase din EAD-ul menționat, prezintă grupele și respectiv clasele sistemelor
în funcție de criteriile de performanță menționate:
Tabel 1 ‐ Informativ: rezistența la forfecare și rezistența la tracțiune, pe grupe de plase

Tabel 2 ‐ Informativ: grupe de plase în ce privește
alungirea relativă, la încercarea de rezistență
la tracțiune longitudinală

Mai mult, documentul descrie în cadrul anexelor sale, modul de realizare a testelor astfel încât, toți producătorii
să-și poată evalua sistemele în condiții similare.
Ce înseamnă acest lucru pentru utilizatori?
Aceasta înseamnă că putem compara performanțele diferitor sisteme ce au fost testate în condiții similare. Mai
mult, în documentația unui proiect, specificarea performanțelor minime rezultate din calcul ce trebuie îndeplinite
de un sistem poate fi făcută prin indicarea grupei și respectiv a clasei în care acesta trebuie să se încadreze.
Este important de știut că este posibilă obținerea marcajului CE fără să fi efectuat toate testele. De exemplu,
adesea a fost testată numai rezistența la tracțiune a unei plase, cu omiterea tutoror celorlați parametrii. Întrucât,
în cadrul unui proiect, existăo relație de interdependență între performanțele minime necesare ale sistemului
(capacități portante și deformații admisibile), este necesară furnizarea documentelor care să ateste perfectarea
tuturor testelor cu evaluarea performațelor, nu doar parțial.
Pentru a evita defecțiunile instalațiilor și riscurile de răspundere, este important să se asigure că toți parametrii
din DoP (Declarația de performanță) sau ETA sunt conformi cu proiectul corespondent. Deci, dacă investitorii,
proiectanții și contractanții doresc să obțină produsul potrivit cu performanța așteptată, documentele și certificatele furnizate de producător trebuie atent verificate. q

BUILD EUROPE și Patronatul Societăților din Construcții – PSC
au prezentat Președinției Române la Consiliul UE
MANIFESTUL lor privind locuințele
Cu ocazia acestor alegeri europene, BUILD EUROPE intenționează să joace un rol-cheie prin
Manifestul său pe tema locuințelor, în special a locuințelor la prețuri accesibile. Este esențial ca
organizația să mobilizeze toți actorii europeni pe o temă care este în centrul preocupărilor cetățenilor europeni, și aceasta în toate statele membre. lată de ce BUILD EUROPE s-a aflat in 22-24 mai
în București, pentru a celebra munca depusă atât de Președinția României a Consiliului Uniunii
Europene, cât și de către Patronatul Societăților din Construcții.
Acest Manifest este o parte integrantă a transformării Organizației, a cărei acțiune este, în opinia
Președintelui Marc PIGEON, mai ales "de a răspunde aspirațiilor sociale și de mediu ale societății.
Aceasta este abilitatea de a face față provocărilor de astăzi, care dă legitimitate acțiunilor construirii Europei".
Manifestul explorează provocările cu care se confruntă cetățenii europeni în găsirea de locuințe care să
răspundă așteptărilor lor. Această provocare este cu
atât mai dificil de rezolvat, deoarece presupune a lua în
considerare aspirațiile cetățenilor europeni de a locui în
spații adecvate, la un preț accesibil, în condițiile în care
cererea este cea mai puternică. BUILD EUROPE nu
pretinde că oferă o singură soluție, care poate fi aplicată uniform pe teritoriul european. Dimpotrivă,
aceasta propune o gamă de soluții complementare
care iau în considerare problema locuințelor într-o
perspectivă holistică nouă, care nu mai este gândită
separat de mediul de viață al europenilor: ocuparea
forței de muncă, educația, cultura, mobilitatea, mediul
și planificarea.
Pentru Filiep Loosveldt, Managing Director al BUILD
EUROPE, "Manifestul răspunde problemelor comune
țărilor europene. Oferim soluții, pentru a răspunde
cererii crescânde de locuințe la prețuri accesibile și
mobilizării necesare a capitalului privat pentru a sprijini politicile publice".
În prezența reprezentanților Președinției Române la
Consiliul UE, Organizația a făcut un pas înainte pentru
angajarea oficialilor români pentru a sublinia importanța țării în lupta împotriva crizei locuințelor, atât la
nivelul UE, cât și la nivel național.
Marc Pigeon concluzionează: "Soluțiile nu pot funcționa decât dacă politicienii europeni și naționali își dau
seama de amploarea crizei locative din Europa, soluția
solicitând neapărat implicarea cooperării și a actorilor
privați și publici, pentru a răspunde așteptărilor concetățenilor noștri".
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Despre BUILD EUROPE:
BUILD EUROPE este organizația „umbrelă" a federațiilor naționale de dezvoltatori, planificatori urbani și
constructori de locuințe din statele membre ale Uniunii
Europene, reprezentând peste 30 000 de dezvoltatori
și constructori de locuințe afiliați federațiilor din 10
state. Obiectivul principal al BUILD EUROPE este, mai
presus de toate, de a satisface aspirațiile sociale și de
mediu ale comunității. BUILD EUROPE colaborează cu
membrii săi pentru a promova abordări politice practice, pentru a construi mai mult, la o mai bună calitate
și la un preț accesibil.
Membrii BUILD EUROPE:
• Belgia: Union Professionnelle du Secteur Immobilier - Beroepsvereniging van de Vastgoedsector
(UPSI- BVS);
• Franța: Fédération Promoteurs Immobiliers (FPI);
• Franța: Union Nationale des Aménageurs (UNAM);
• Germania: Bundesverband Freier Immobilien-und
Wohnungsunternehmen (BFW);
• Irlanda: Irish Home Builders Association (IHBA);
• Malta: Malta Developers Association (MDA);
• Norvegia: Boligprodusentenes Forening (NHBA);
• Polonia: Polski Zwiazek Firm Deweloperskich (PZFD);
• România: Patronatul Societăților din Construcții (PSC);
• Spania: Developer and House Builders Association
of Zaragoza (ACPZ);
• Regatul Unit: Home Builders Federation (HBF);
• Regatul Unit: National House Building Council
(NHBC).
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Despre Patronatul Societăților din Construcții - PSC:
• la nivel european:
- este membru al BUILD EUROPE;
- are următorii reprezentanți în Boardul Director:
Liviu Iulian Simion, Președinte PSC;
Răzvan Niculescu-Aron, Vicepreședinte PSC;
Tiberiu Andrioaiei, Secretar General PSC.
• la nivel național:
- este membru fondator al FPSC - Federație reprezentativă cf. Legii 62/2001;
- este membru al UGIR și ACPR prin FPSC.
La eveniment au participat 23 de lideri ai organizațiilor naționale de dezvoltatori din 9 țări: Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia, Malta, Spania, Polonia,
Norvegia și România.
Au fost invitați Domnul Președinte Gheorghe
Bălăceanu - Federația Generală a Sindicatelor „Familia"
și Domnul Director general Claudiu Munteanu - Casa
Socială a Constructorilor.
Despre Manifestul BUILD EUROPE:
Manifestul își propune să fie un document de referință privind locuințele în Europa, propunând câteva
soluții complementare, între care:
• Desemnarea un comisar european care să se
ocupe de planificarea orașelor și a teritoriului și de construcții la nivelul UE;
• Crearea unui organism european de observare;
• Alinierea și unificarea protecției mediului înconjurător cu nevoia de locuire;
• Încurajarea transformării urbane;
• Sporirea atractivității orașelor de dimensiuni medii;
• Crearea de noi orașe inteligente și verzi;
• Sprijinirea campaniilor de comunicare publică /
campanii de advocacy publice pentru a satisface
nevoile de locuit;
• Accelerarea livrării de noi locuințe;
• Crearea unui nou Consiliu european pentru construcții;
• Declararea unui moratoriu de 5 ani pentru toate
noile reglementări europene privind locuințele noi;
• Încurajarea statelor membre să oprească poleirea
directivelor UE și să se angajeze în mod activ în
evitarea suprareglementării;
• Formularea de recomandări specifice fiecărei țări
cu privire la aspectele cheie legate de locuințe;
• Eliminarea producției de locuințe noi din prevederile referitoare la activitatea speculativă imobiliară a
acordurilor "Basel IV";
• Realizarea sistemului deschis drept referință pentru locuințele sociale europene;
• Construirea unei coaliții la nivelul întregii UE de
sprijin pentru realizarea locuințelor la prețuri accesibile
pentru toți cetățenii europeni.
w Revista Construcțiilor w iulie 2019

Contact:
BUILD EUROPE
Square de Meeus 35 - 1000 Brussels
Fabian Willermain:
fabian.willermain@acuitascomms.com
+32 475 21 89 32
Thomas Tessier:
thomas.tessier@acuitascomms.com
+32 2 893 976
Patronatul Societăților din Construcții - PSC
București, Str. Alexandrina 20-22
Tiberiu Andrioaiei
tiberiu@andrioaiei.ro
office@psc.ro
0740 271 110
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Rolul CSC în protecția socială a lucrătorilor în construcții,
apreciat de BUILD EUROPE
BUILD EUROPE - Uniunea Europeană a Dezvoltatorilor și Constructorilor de Locuințe - a elaborat un document
strategic cu privire la locuirea accesibilă.
Acest document - Manifesto - „HOUSING: THE EUROPEAN CHALLENGE. A new strategy" - a fost lansat
în România cu ocazia Summit-ului pan-european al BUILD EUROPE, organizat de Patronatul Societăților din
Construcții.
Casa Socială a Constructorilor - CSC, împreună
cu Casa de Meserii a Constructorilor - CMC, au fost
menționate în acest document ca exemplu de bună
practică în Europa pentru serviciile oferite, în strânsă
legătură cu direcțiile posibile către succes analizate în
lucrare. Rolul pe care îl joacă cele două entități în asigurarea calitativă, cantitativă și economică a resursei
umane atât de necesare în sector este recunoscut de
industria de profil europeană și este susținut în față
decidenților publici care pot influența asigurarea unor
reglementări funcționale.

este abilitatea de a face față provocărilor de astăzi care
dă legitimitate acțiunilor construirii Europei".
Documentul a fost înmânat oficial ES Domnului Ministru Secretar de Stat Alexandru Viorel MICULA, Ministerul Afacerilor Externe și Domnului Subsecretar de
Stat Alexandru STOICA, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în prezența Domnului Director General Claudiu MUNTEANU, Casa
Socială a Constructorilor și a liderilor constructori și
dezvoltatori din 9 țări europene.

Cu ocazia alegerilor europarlamentare din luna mai
2019, BUILD EUROPE intenționează să joace un rolcheie prin Manifestul său pe tema locuințelor, în special
a locuințelor la prețuri accesibile. Este esențial ca organizația să mobilizeze toți actorii europeni pe o temă
care este în centrul preocupărilor cetățenilor
europeni, și aceasta în toate statele membre. lată
de ce BUILD EUROPE s-a aflat în 22-24 mai în
București, pentru a celebra munca depusă atât de
Președinția României a Consiliului Uniunii Europene,
cât și de către Patronatul Societăților din Construcții.
Manifestul este o parte integrantă a transformării
Organizației europene, a cărei acțiune este, în opinia
Președintelui Marc PIGEON, mai ales "de a răspunde
aspirațiilor sociale și de mediu ale societății. Aceasta
Despre Casa Socială a Constructorilor
Casa Socială a Constructorilor (C.S.C.) este o organizație non-profit, autonomă, cu personalitate juridică, înființată în baza Legii nr. 215/1997, având ca obiect principal de activitate protecția socială a salariaților din sectorul de construcții pe perioada timpului nefavorabil (01 noiembrie - 31 martie).
Organizația s-a constituit și funcționează în sistem bipartit, cu participarea egală și liberă a organizațiilor
sindicale și asociațiilor patronale reprezentative la nivelul sectorului de construcții.
În decursul celor peste 20 de ani de activitate, Casa Socială a Constructorilor:
A acordat peste 511.000 de indemnizații de protecție socială salariaților societăților de construcții membre, a
căror valoare totală depășește 444 milioane lei;
A constituit o alternativă sectorială avantajoasă pentru angajatorii și angajații din sector, ca și pentru statul
român, la șomaj și șomaj tehnic, având ca rezultate principale reducerea șomajului, fidelizarea forței de muncă
calificate în sectorul național de construcții și reducerea muncii la negru;
A reprezentat locul de dialog social și economic al sectorului, de negociere a Contractelor Colective de Muncă
și a altor acorduri bipartite la nivel de sector;
A fost recunoscută ca un exemplu de bune practici în domeniul protecției sociale la nivel național și european,
atât prin obținerea statutului de membru observator al AEIP - Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare de Protecție Socială, cât și prin includerea în materialele tematice ale ILO - Organizația Internațională a Muncii.
12
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Studiu experimental
privind îmbunătățirea terenurilor moi prin fenomenul de electroosmoză
și execuția coloanelor de var
drd. ing. Sebastian MUSTĂȚEA – SC Geostud SRL
dr. ing. Raluca Ioana NICOLAE – SC Geostud SRL
prof. univ. dr. ing. Anton CHIRICĂ – Universitatea Tehnică de Construcții București
În România există numeroase zone în care predomină pământurile de consistență redusă și mai
precis, argilele saturate, moi.
Comportarea acestor argile, sub acțiunea solicitărilor mecanice, are câteva aspecte foarte importante, și anume: tixotropia și consolidarea.
Cunoașterea proprietăților fizico-chimice și mecanice ale acestor pământuri este foarte utilă
pentru a stabili măsurile inginerești pentru îmbunătățirea comportării acestor pământuri, de scurtă
durată și mai ales, de lungă durată, în condiții statice și dinamice.
La noi în țară, de curând, în cazul construcției unor autostrăzi, s-au înregistrat fenomene majore
de pierdere a capacității portante a terenului de fundare alcătuit din argile moi sub încărcări induse
de greutatea proprie a rambleelor și de trafic.
În acest context, urmează să se construiască tronsoane mari de autostrăzi cu lungimi cuprinse între
20 – 30 km, peste zone cu argile moi (cum este, de exemplu, tronsonul 5 al autostrăzii Sibiu – Pitești).

EFECTUL ELECTROOSMOZEI
ASUPRA PROCESULUI
DE CONSOLIDARE
Electroosmoza este un procedeu
folosit în mod curent pe plan mondial pentru reducerea timpului
necesar finalizării consolidării primare. În acest fel, se urmărește
reducerea perioadei de realizare a
rambleelor de drumuri și căi ferate
și respectiv, a îmbunătățirii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului în vederea execuției fundațiilor
directe pentru diferite tipuri de construcții.
Deplasarea electroosmotică a
apei prin argila saturată de consistență redusă se datorează acțiunii
câmpului electric asupra cationilor
din complexul de adsorbție, care
antrenează, la rândul lor, în mișcare
dipolii de apă (fig. 1).

fost o argilă cu compoziția granulo-

redusă, o altă metodă de grăbire a

metrică prezentată în figura 2 și

consolidării și implicit, de îmbună-

având umiditatea inițială de 59,38%.

tățire a terenului de fundare, con-

În cazul argilelor de consistență

stă în utilizarea coloanelor de var.

Fig. 1: a) Schema de principiu a complexului de adsorbție speciﬁc argilelor;
b) Montajul experimental

DESCRIERE
PARTE EXPERIMENTALĂ
Materialul pe care l-am utilizat
pentru realizarea experimentului a
14

Fig 2: Curba granulometrică a argilei utilizate
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Procesul a fost urmărit timp de
72 de ore, în final prelevându-se 8
probe pentru a evalua variația de
umiditate dinspre anod spre catod.

REZULTATE
EXPERIMENTALE
În graficul din figura 4 se
observă faptul că în cazul fenomenului de electroosmoză, modificarea umidității în cele 8 probe
variază crescător, liniar, de la anod
la catod, intersectând valoarea
umidității inițiale, pe când în cazul
fenomenului de electroosmoză combinat cu execuția coloanelor de var,
Fig. 3: Realizarea modelului experimental
Pentru această etapă experimentală, am ales să îmbinăm
fenomenul de electroosmoză cu
execuția coloanelor din var nehidratat. Am realizat un caroiaj de 16
coloane în masa de argilă, pe care

valorile celor 8 umidități se află
toate sub valoarea umidității inițiale.

le-am umplut ulterior cu var nehi-

În urma cercetării experimen-

dratat (fig. 3). Acesta, prin dega-

tale efectuate, a rezultat faptul că

jare de căldură, reduce umiditatea

argila moale utilizată se pretează

pământului, producând în paralel

aplicării procedeului de electroos-

consolidarea argilei saturate.

moză combinat cu execuția unor
coloane de var (fig. 5).

CONCLUZII
Prin experimentul efectuat, a
fost demonstrată importanța aplicării unor procedee de îmbunătățire
a terenurilor moi și, în același timp,
de accelerare a evacuării apei din
pământ, care duc la creșterea
capacității portante și permiterea
realizării unor lucrări inginerești de
anvergură în domeniul infrastructurii transporturilor.
Fig. 4: Variația umidității în proba de argilă
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Topografie, cartografie, geodezie, cadastru
Înființată în 1994 și având astfel o experiență de aproape 25 de ani pe piața din România,
Cornel & Cornel Topoexim SRL este în prezent unul dintre principalii furnizori de soluții integrate în
domeniul managementului și procesării datelor spațiale.
Societatea este membră fondatoare a Asociației Patronale din Cadastru, Geodezie și Cartografie,
din anul 1996.
Angajații noștri sunt membri ai Uniunii Geodezilor din România (UGR), asociație afiliată la International Federation of Surveyors, care are o vechime de 174 de ani și este recunoscută ca partener
de Organizația Națiunilor Unite.
Compania noastră este în continuă dezvoltare și expansiune, prin atragerea de personal de înaltă
calificare și prin continua extindere pe piețe și domenii de expertiză noi.
Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără: Agenții guvernamentale, Ministere, Societăți
din domeniile energiei, petrolier, feroviar, de drumuri și autostrăzi, aeronautic, Administrații locale,
Corporații internaționale.
Cornel & Cornel Topoexim SRL deține echipamente specializate și necesare pentru finalizarea
proiectelor la un nivel înalt de calitate.

MISIUNEA NOASTRĂ
Pentru a crește calitatea serviciilor noastre, misiunea
noastră este de a:
• Aspira mereu către excelență
• Inova în permanență
• Construi relații bazate pe încredere și transparență
• Lucra în echipă împreună cu beneficiarii noștri
• Forma și specializa continuu personalul nostru
• Pune dorințele beneficiarilor în centrul preocupărilor
noastre

VALORILE ÎN CARE CREDEM
• Să aducem plusvaloare clienților noștri
• Responsabilitatea față de clienții și calitatea lucrărilor noastre
• Inventivitate
• Tenacitate
INDUSTRII SERVITE
• Energie, petrol și gaze
Activitățile acestui domeniu sunt supuse unor riscuri
majore, prin specificul lucrărilor pe care le execută.
Compania noastră este un partener al societăților din
aceste domenii de activitate de peste un deceniu.
• Utilități
Cartarea utilităților se face pentru îmbunătățirea procesului decizional și prevenirea riscurilor de defecțiune
a rețelelor.
• Mediu
Pe lângă contribuția pe care o avem la proiectele de
implementare a lucrărilor în domeniul energiilor alternative, compania noastră este implicată în realizarea proiectelor pentru protejarea comunităților și a naturii împotriva
dezastrelor naturale.
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• Planificare teritorială
Soluțiile noastre constau în implementări GIS dedicate acestor
procese și în activitățile specifice
topografice și cadastrale. Beneficiarii noștri sunt atât administrațiile
din orașele mari, cât și de la nivel
local sau regional.

• Transporturi
Lucrările în aceste domenii constau în înregistrarea proprietății,
exproprieri, aplicații GIS, precum și
în lucrări inginerești și de asistență
pe timpul lucrărilor de construire a
infrastructurii, de obstacolare și alte
lucrări specifice pentru aeroporturi.

• Construcții
În construcțiile civile și industriale
asigurăm asistența topografică pe
tot parcursul execuției proiectului.
Urmărim comportarea în timp a
construcțiilor atât la cele mai mari
baraje hidrotehnice din România,
cât și la numeroase termocentrale.

Prima ediție a Săptămânii Geodeziei Românești
va avea loc la Cluj-Napoca, între 23 și 28 septembrie 2019
Săptămâna Geodeziei Românești
(SGR), este cea mai importantă
manifestare a comunității profesionale din domeniu organizată de
către Uniunea Geodezilor din
România (UGR). Anul acesta, la
prima ediție, UGR are alături
Comisia 3 a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) și Universitatea de Știinte Agricole și
Medicina Veterinară din ClujNapoca (USAMV), care aniversează
150 de ani de existență.
Evenimentul se va desfășura în
campusul principal al USAMV ClujNapoca, aproape de centrul municipiului unde sunt amplasate, pe o
suprafață de peste 40 de hectare,
spații de studiu și de cercetare.
Pe parcursul întregii săptămâni
sunt așteptați peste 200 de geodezi, specialiști în managementul
informației spațiale, în evaluarea
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proprietății și geomatică, din aproximativ 10 țări. Toți aceștia vor fi
prezenți începând cu data de 23
septembrie la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
din Cluj-Napoca.
Pe parcursul unei săptămâni
întregi, oaspeți speciali din Europa
vor fi alături de noi la Cluj-Napoca,
în campusul USAMV. Președintele
FIG – Prof. Rudolf Staiger, Președintele Comisiei 3 FIG – prof. Hartmut
Müller și alți lideri de marcă ai organizației internaționale, prieteni ai
României, prof. Chryssy Potsiou –
președinte onorific al FIG, dr. Enrico
Rispoli, ex-președinte al Comisiei 3,
prof. Ralf Schroth, ex-vicepreședinte
FIG sunt doar câțiva dintre oaspeții
anunțați în acest an la Cluj-Napoca,
la „Săptămâna Geodeziei Românești”.
În cadrul programului, între 23 și 26
septembrie, va avea loc Workshop-ul

Comisiei 3 FIG cu tema „Advances
in Geodata Analytics for Smart
Cities and Regions”, întâlnirea
anuală a Comisiei, dar și o expoziție
de tehnologie dedicată furnizorilor
de servicii de profil, urmând ca
între 26 și 28 semptembrie să se
desfășoare lucrările Conferinței
Internaționale a USAMV „Life Sciences for Sustainable Development”, secțiunea „Geodesy,
Geomatics and Property Valuation”.
„Săptămâna Geodeziei Românești
este cel mai important eveniment al
comunității geodezice care va avea
loc anul acesta în România, fiind
organizat pentru geodezi și care va
aduce alături specialiști din țară și
străinătate. În cadrul evenimentului
vor avea loc sesiuni tehnice ale
UGR și ale Comisiei 3 FIG, dar și
workshop-uri și dezbateri pe teme
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diverse din sfera geodeziei. De
asemenea, în această săptămână
va avea loc și o expoziție tehnică,
unde firme din sectorul privat vor
prezenta ultimele noutăți în domeniul echipamentelor de specialitate.
Cu ocazia Conferinței Internaționale
„Life Sciences for Sustainable
Development”, secțiunea „Geodesy, Geomatics and Property
Valuation”, vor fi susținute prezentări științifice, participanții
având ocazia publicării lucrărilor ca
articol in-extenso, în Buletinul
UASVM-CN Horticulture (indexat în
presigioase baze de date internaționale). Așteptăm cu nerăbdare
să vă întâmpinăm în vibrantul oraș
Cluj-Napoca, unul dintre cele mai
efervescente orașe europene, cu un
mediu multicultural.”, a ținut să ne
transmită principalul organizator al
evenimentului de anul acesta de la
Cluj-Napoca, dl conf. univ. dr. ing.
Tudor Sălăgean, prodecan în cadrul
Facultății de Horticultură, USAMV
Cluj-Napoca și vicepreședinte al
UGR.

conf. univ. dr. ing. Tudor Sălăgean
Unul dintre oaspeții de seamă pe
care îi așteptăm la Cluj-Napoca,
începând cu 23 septembrie, este dl
prof. univ. dr. ing. Hartmut Müller,
Președintele Comisiei 3 FIG –
Managementul Informației Spațiale. Prof. Müller ocupă poziția de
Pre ședinte al Comisiei 3 FIG
începând cu luna ianuarie a acestui
an, anterior fiind Vicepreședinte al
aceleiași Comisii. Cu o bogată
experiență în cadrul Comisiei 3 FIG,
dl Muller a dorit să transmită câteva
cuvinte înainte de eveniment.

prof. univ. dr. ing. Hartmut Müller
„Noi, membrii Comisiei, suntem
foarte recunoscători gazdelor noastre
din România, care au făcut posibilă
desfășurarea acestui eveniment și
care susțin această inițiativă cu
entuziasmul lor. Permiteți-mi să vă
invit să participați la workshopuri și
la întâlnirea anuală și să impărtășiți
cu colegii din diverse țări cunoștințele și experiența dumneavoastră.
Mai mult de 80% din PIB este
obținut în orașe, urbanizarea fiind
un motor al dezvoltării continue.
Dezvoltarea urbană sustenabilă are
nevoie urgent de metode avansate
de management, permițând pătrunderea inovării și a noilor idei. Tema
seminarului „Advances in Geodata
Analytics for Smart Cities and
Regions” vizează rolul comunității
geospațiale profesionale dar și științifice în a forma viitorul devoltării
urbane și regionale și de a crea
oportunități.
Veniți cu noi în România și nu
uitați să vă faceți noi prieteni.
Vă aștept să ne întâlnim în frumosul oraș Cluj-Napoca, în septembrie”, a încheiat prof. Hartmut
Müller.
Obiectivul organizatorilor evenimentului este ca Săptămâna Geodeziei Românești să devină un
moment special în viața UGR.
În fiecare an, pentru câteva zile,
într-unul dintre centrele universitare cu studii geodezice, specialiștii din domeniile cadastrului,
geodeziei, topografiei și cartografiei
vor avea posibilitatea ca, împreună,
la sesiuni tehnice, ateliere de lucru,
dezbateri pe teme de interes și
expoziții de tehnologie, să participe
activ la viața comunității profesionale.

Pe parcursul acestor evenimente
vor fi alături specialiști din toate
generațiile, cadre didactice și companii, iar tinerii geodezi și studenții
vor avea un cadru optim pentru
participarea activă la „Săptămâna
Geodeziei Românești”. Astfel, coeziunea comunității profesionale va
crește și va exista un climat propice
inovării, introducerii progresului
tehnic și a standardelor europene în
domeniu, cu un impact asupra calității serviciilor oferite de profesioniști în beneficiul întregii societăți
românești.
În afara sesiunilor tehnice și a
prezentărilor științifice, în data de
25 septembrie 2019, va avea loc
Consiliul Național al UGR, la care
sunt așteptați să participe, pe lângă
membrii Biroului Executiv și Președinții Comisiilor UGR, și toți președinții Asociațiilor Locale ale
Uniunii.
Și anul acesta, ca și în anii trecuți, în organizarea evenimentelor,
UGR are alături sponsori precum
Heveco, Gauss, Corne&Cornel
Topoexim, Top Geocart, Geoter Proiect, Molbak Proiect, Toposurvey.
Alți sponsori tradiționali sunt așteptați să se alăture în organizarea cu
succes, la înalte standarde calitative, a primei ediții a „Săptămânii
Geodeziei Românești”.
Reamintim că, pe parcursul
celor patru zile „geodezice” avem 6
sesiuni tehnice în cadrul workshopului Comisiei 3 (24 – 26 septembrie), și 3 sesiuni de prezentări
științifice organizate de către
USAMV Cluj-Napoca cu ocazia Conferinței Internaționale „Life Scenice
for Sustainable development” (26 –
27 septembrie).
Săptămâna începe cu un tur al
orașului Cluj-Napoca și se termină
cu o excursie la Sighișoara.
Joi, 26 septembrie, va fi inaugurată expoziția tehnică unde sunt
așteptați expozanți de marcă în
domeniu.
Programul evenimentului și
alte detalii organizatorice
dis ponibile la data prezentei
se regăsesc la adresa web
www.sgr.ugr.ro. q

Acoperișurile retrofit - avantajele acoperișurilor verzi
Acoperișurile și terasele verzi se împart, în principal, în două mari categorii: extensive și intensive, care, la rândul lor, pot fi de mai multe tipuri. Diferența majoră constă în vegetația plantată,
respectiv nevoia diferită de întreținere, pentru mentenanța acestora folosindu-se diferite tehnici de
execuție.
Acoperișul verde extensiv reprezintă, în principiu, o alternativă ecologică la acoperișurile obișnuite, unde s-ar folosi PVC, bitum, tablă metalică sau alte materiale expuse capriciilor vremii. De regulă, produce o încărcare specifică mică, plantele folosite, în cele mai multe cazuri diferite specii de
Sedum, ierburi rezistente la secetă, neavând nevoie de o adâncime mare a substratului folosit.
Această categorie se poate amplasa și pe construcții existente, pe structura unei clădiri obișnuite
care suportă, în cele mai multe cazuri, această suprasarcină fără ca inițial să fi fost proiectat ca un
acoperiș verde.
Construcția acoperișului verde extensiv se realizează urmând o tehnologie bine definită, care desigur
se adaptează situațiilor specifice de la caz la caz, în
funcție de structura de rezistență a clădirii, înclinația
acoperișului sau expunerea la soare a acoperișului.
O grădină pe acoperiș, astfel realizată, va avea o
greutate specifică pe suprafață, în stare suprasaturată
cu apă, de 70 -120 kg/m². Desigur, aceste date sunt
orientative și în funcție de structura de rezistență a
clădirii, sau în cazul unei construcții noi, când proiectul
imobilului se va realiza luând în calcul și grădina suspendată ce va înfrumuseța mediul, există soluții
diverse mai complexe și cu un grad de încarcare mai
mare. Se pot construi acoperișuri extensive ultraușoare, de 55 kg/m², sau mai sofisticate, cu o diversitate mai bogată a vegetației dar a căror greutate va fi
între 300-600 kg/m².
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Avantajele unui acoperiș verde extensiv sunt
multiple:
• Acoperișurile cu vegetație de tip extensiv
izolează foarte bine termic, atât vara cât și iarna,
variațiile de temperatură în incinta clădirilor reducându-se substanțial. Vara, acoperișurile tip terasă,
fără vegetație, pot fi cu până la 50°C mai calde decât
cele verzi. Acoperișul vegetal are capacitate de termoizolare datorită substratului special de acoperiș
verde și vegetației instalate, respectiv datorită reflectării razelor infraroșii, evaporării apei reținute pe timp
de ploaie. În celelalte anotimpuri acoperișul verde
izolează mai bine și prin degajarea de căldură produsă
de condens sau brumă care se formează dimineața pe
suprafața stratului de vegetație (la producerea condensului a 1 g de apă se degajă căldură de 530 calorii).
• Izolarea fonică este, de
asemenea, un aspect important
al unui acoperiș verde extensiv.
În mediul urban simțim zi de zi cum
zgomotul de fond ne înconjoară, însă
într-o clădire cu vegetație pe acoperiș liniștea devine un factor de
mediu de neprețuit.
• Mai puțin aer condiționat,
costuri mai mici de încălzire.
Acoperișul verde reduce, în mod
semnificativ, necesitatea folosirii
aparatelor de aer condiționat vara și
izolează în timpul iernii. Folosind mai
puțin aerul condiționat vara și cu costuri mai mici de încălzire iarna,
acoperișul verde realizează importante economii de energie.
• Subvenționarea anumitor
tipuri de construcții ecologice
este din ce în ce mai des întâlnită, fie din fonduri locale, fie
naționale sau europene. Orice petec
de verdeață instalată în zonele
w Revista Construcțiilor w iulie 2019

urbane contribuie la reducerea efectului „Urban Heat
Island”, cunoscându-se că în orașe temperatura ambientală poate fi cu 5-7°C mai mare decât în mediul
rural, cu vegetație abundentă.
• Costul unui acoperiș verde extensiv retrofit,
în funcție de structura acestuia, vegetația
folosită, cota de înălțime la care se instalează,
suprafața totală în cadrul proiectului poate fi
cuprinsă la cheie, în România, între 40-80
Euro/mp + TVA, însă, cu aceleași materiale, în
Germania se realizează cu costuri de 70–100
Euro/mp. Principala diferență între valorile din România și cele din alte țări este costul mai mic al forței de
muncă din România, costul mai redus al închirierii
automacaralelor folosite la ridicarea materialelor pe
acoperiș și nu calitatea materialelor folosite, ele
provenind 90-95% din import, direct din UE sau prin
dealerii locali ai producătorilor mari din domeniu,
având țări de origine ca Germania, Olanda.
• Un avantaj semnificativ îl reprezintă și faptul
că acoperișurile verzi extensive, în special cele
ușoare si ultraușoare, 55 – 70 kg/mp, se pot
instala și pe clădirile existente, fără ca acest
lucru să fi fost prevăzut în structura inițială a
clădirii. Prin tehnologia retrofit, după o expertiză a
structurii clădirii, se pot amenaja spații verzi la costuri
rezonabile și, cu logistica adecvată, fără a perturba în
mod semnificativ activitatea ce se desfășoară la adresa
respectivă.
Mai multe detalii la Odú Green Roof – www.odu.ro

Influența caracteristicilor suprafeței de forfecare
asupra cedării unei probe de pământ
prin metoda de forfecare directă
Zsombor KISFALUDI-BAK, Andor-Csongor NAGY - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Facultatea de Construcții, Departamentul Mecanica Construcțiilor
Lucrarea prezintă, în paralel, efectuarea unei serii de încercări de forfecare directă pe probe de
pământ și modelarea acestora într-un program de calcul care folosește metoda elementului finit
(Abaqus). Analiza comparativă permite o urmărire detaliată a variației ariei suprafeței de forfecare,
căutând o explicație pentru neuniformitățile acesteia înregistrate în funcție de timp. Existența unei
legături între aria suprefeței de contact și oscilația punctelor de rupere (totale sau parțiale) din
interiorul unei probe de pământ forfecate poate conduce la stabilirea unor metodologii și proceduri
de calcul aplicabile în cazul alunecărilor de teren existente sau în formare.
Stabilitatea și rezistența masivelor de pământ este influențată
decisiv de rezistența la forfecare a
materialului granular din care sunt
compuse. Rezistența la forfecare a
pământului definește rezistența
opusă la ruperea prin forfecare a
legăturilor dintre particule, având o
valoare egală cu mărimea tensiunii
tangențiale care produce ruperea.
Folosind relația lui Coulomb și
legea frecării, se exprimă legătura
dintre efortul vertical „σ” și efortul
de forfecare „Τ” sub forma:
• Pentru pământuri necoezive:
T = σ*tgφ
(1)
Pentru pământuri coezive:
T = σ*tgφ + c
(2)
unde φ este unghiul frecării
interne, iar c este coeziunea. Dacă
se dorește o exactitate sporită în
cazul pământurilor coezive se poate
lua în considerare și coeziunea
datorată tensiunilor capilare în
pământ. Dreapta corespunzătoare
ecuațiilor (1) și (2) se numește
dreapta intrinsecă a pământului sau
dreapta lui Coulomb. Studierea
aceastei dreapte permite cunoașterea variației efortului unitar în jurul
unui punct, care este importantă
pentru a putea analiza condițiile în
care se atinge starea limită de
cedare în teren.
Încercarea de forfecare a pământurilor în laborator necesită crearea
unor condiții cât mai apropiate de
cele întâlnite in situ pe probele de
pământ recoltate. Prima etapă a
încercării implică reconstituirea stării de tensiuni în care se afla proba
înainte de prelevarea din teren (se
numește etapa de consolidare a
pământului). A doua etapă presupune încărcarea probei până la
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producerea ruperii, păstrând starea
de tensiuni a situației din teren.
Există mai multe tipuri de aparaturi de laborator prin care se pot
efectua încercări de forfecare, cum
ar fi: aparatul de forfecare directă,
forfecare monoaxială și forfecare
triaxială.
Un factor care influențează
încercarea de forfecare este apa din
porii probei. Evacuarea sau păstrarea apei în probă, pe parcursul
încercării, distinge trei tipuri de

încercare de forfecare (drenarea se
poate efectua prin procedeul de
consolidare sau prin viteză scăzută
impusă pe durata încercării):
• încercare neconsolidată - nedrenată (U-U): apa nu este drenată
din probă, viteza de forfecare impusă este mare;
• încercarea consolidată - nedrenată (C-U): apa este evacuată doar
în timpul consolidării, viteza de forfecare impusă este, de asemenea,
mare;

Fig. 1: Caseta de forfecare înainte și după încercarea de forfecare directă

Fig. 2: Aparatul de forfecare directă
w Revista Construcțiilor w iulie 2019

• încercarea consolidată - drenată (C-D): apa din pori este drenată atât în etapa de consolidare
cât și în etapa de forfecare, viteza
impusă fiind scăzută, astfel presiunea
apei din pori se consideră zero [1].
Prezentul studiu se axează pe
determinarea influenței ariei de
contact asupra variației parametrilor de cedare, în încercarea de forfecare directă. Conceput de Arthur
Casagrande, forfecarea probei de
pământ după un plan impus reprezintă cel mai simplu tip de încercare
de laborator pentru determinarea
parametrilor φ și c.
Principiul încercării este dat de
introducerea unei probe de pământ
de formă regulată (în cazul nostru
BxLxh = 6x6x2 [cm]) într-o casetă
de forfecare (fig. 1), a cărei parte
inferioară este fixată în aparatul de
forfecare (fig. 2), și cuplată la
motorul electric al aparatului,
aceasta glisând față de partea
superioară, cu o viteză impusă, în
funcție de tipul încercării. Pe linia
cinematică formată din motor și
partea inferioară a casetei de forfecare este amplasată o celulă dinamometrică, ce indică forța (practic
efortul de forfecare „T”) care este
necesară pentru a deplasa caseta,
și implicit de a forfeca proba la
viteza de forfecare impusă în prealabil. Metodologia de lucru este
foarte simplă și se poate asigura un
drenaj corespunzător probei, respectiv un timp de consolidare relativ
scurt (comparativ cu încercările monoaxiale sau triaxiale de exemplu).
Dezavantajul metodei este că nu
se poate obține o stare uniformă de
tensiuni și deformații. Aplicarea
forței orizontale produce modificarea ariei de forfecare, prin mișcarea
de translație a celor două părți ale
casetei de forfecare, iar prin scăderea ariei de contact rezultă o modificare constantă a stării de tensiuni
din interiorul probei. Tensiunile principale intermediare nu pot fi impuse
pentru încercările de forfecare a
pământului după un plan obligat,
având valori necunoscute [2].

În coloana A este reprezentată
etapa încercării. Aceasta poate să
aibă valorile 1 și 2, etapa 1 fiind consolidarea, iar etapa 2, forfecarea
propriu-zisă. În cazul încercărilor
neconsolidate există o singură
treaptă, cea cu numărul 1 ce reprezintă forfecarea propriu-zisă.
Coloana B conține timpul (determinat în secunde) pentru fiecare
pas. Încercările efectuate în prezentul studiu s-au consolidat într-un
interval de timp de 2.000 de minute, adică 120.000 de secunde.
Coloana C cuprinde forța tăietoare „T” înregistrată la fiecare pas,
Tmax = T/A, unde A reprezintă aria
suprafeței probei, care a fost inițial
6x6 [cm], iar înălțimea probei este
de 2 cm, înălțimea planului de forfecare impus se situează la 1 cm
(corespunzător înălțimii părții inferioare a casetei de forfecare).
Valorile coloanei D reprezintă
forța normală „σ”, care este reprezentată în unitatea de măsură kPa.
Menționăm că toate mărimile de
lungime au fost introduse în programul de calcul în metri, iar presiunile în kPa.
Coloana E reprezintă valorile
deplasărilor pe orizontală, care la
prima etapă în cazul încercărilor de
tip consolidate indică valoarea
de 0 mm, deoarece deplasările pe
orizontală încep să aibă valori în
etapa 2, adică etapa forfecării.
Coloana F afișează valorile deplasărilor pe verticală, ceea ce în cazul
nostru reprezintă tasarea probei de
pământ. Încercările de forfecare
s-au efectuat pe eșantioane de
nisip argilos cafeniu (fig. 4), obținându-se o coeziune de 14,78 kPa,
și un unghi de frecare de 21,23°.

Tabelul 1: Centralizatorul rezultat
din încercarea de forfecare directă

Tabelul 2: Parametri casetei de forfecare

Tabelul 3: Parametri probei de pământ

Modelarea în Abaqus
Pentru determinarea parametrilor de forfecare directă a probei de
argilă s-a folosit criteriul de cedare
Mohr-Coulomb. În Tabelul 2 se
dau parametri casetei de forfecare

MODELAREA ÎNCERCĂRII
DE FORFECARE DIRECTĂ
Datele inițiale
Aparatul de forfecare directă, pe
care s-au efectuat încercările, este
prevăzut cu un sistem automatizat
de citire a eforturilor și a deplasărilor, datele fiind transmise la calculator prin intermediul unui data
logger. Rezultatele obținute se prezintă în Tabelul 1.

Fig. 4: Probe forfecate de nisip argilos cafeniu, în partea experimentală a studiului
continuare în pagina 26 È
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Fig. 5: Suprafața de forfecare

Fig. 6: Discretizarea ansamblului casetă de forfecare ‐ probă de argilă

Fig. 7: a) și b) Forma nedeformată și deformată a ansamblului de forfecare
modelat în Abaqus

(metalice), introduse în programul
de modelare, în timp ce Tabelul 3
conține parametri de modelare a
probei de argilă.
În pasul următor s-au definit
toate suprafețele și contururile care
aveau rezemări, forțe sau suprafețe
ce acționau pe ele.
Am generat, pentru fiecare corp
separat, aceste SET-uri și SURFACE-uri. SET-ul poate să fie și
suprafață. Principul generării SETurilor și SURFACE-urilor este acela
că reazemele se pot introduce
numai prin intermediul SET-urilor;
la fel și încărcările. SURFACE-urile
se folosesc la crearea suprafețelor
corpurilor care o să aibă interacțiune cu alte suprafețe [5]. După
definirea SET-urilor și SURFACE-urilor s-a trecut la definirea interacțiunilor. La modelarea încercării de
forfecare directă s-au definit 6
interacțiuni, dintre care numai una
a implicat frecare (fig. 5). Meshul
generat a fost mai des pentru proba
de nisip argilos, pentru a exista
minimum trei elemente pe înălțimea probei de argilă [4]. Mesh-ul
carcasei metalice a fost mai rar,
întrucât se consideră indeformabilă.
STEP-urile setate au fost de tip
dinamic, explicit. Timpul consolidării a fost 120.000 de secunde. Ca
încercarea să nu parcurgă într-un
interval prea lung, s-a impus un
factor numit „Scale target time
increment” cu valoare de 100,
însemnând că la verificarea rezultatelor pasul de timp al valorilor va fi
de 100-uri mai mare [6] [7]. La
STEP-ul de forfecare intervalul de
timp al pasului a fost de 3.600 de
secunde. Deoarece am setat intervalul de timp la 3.600 și deplasarea
maximă am setat-o la 20% care
reprezintă 12 mm de deplasare,
concomitent am impus o viteză de
forfecare care are valoarea de 3,3
e-7 [m/s]. Următorul pas este analiza rezultatelor. În figura 7a) și
7b) este reprezentată o formă
nedeformată, respectiv deformată [4].

Rezultate

Fig. 8: Suprafața de forfecare
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Parametrii relevanți pentru prezentul studiu sunt: S11 (tensiuni
după direcția orizontală), S33 (tensiuni după direcția verticală), U1
(translație orizontală/forfecare), U3
(translație verticală/tasare) și
Carea. Dintre toate acestea cel mai
important este Carea, adică Contact Area, pe care se pot urmări
eforturile normale și tangențiale pe
suprafața de forfecare [3].
continuare în pagina 28 È
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Fig. 9a): Diagrama Arie de contact ‐ Timp (la efort de consolidare de 100 kPa)

Fig. 9b): Diagrama Arie de contact ‐ Timp (la efort de consolidare de 200 kPa)

Rezultatele obținute după analiza modelului numeric pot avea
mai multe utilizări practice. Spre
exemplu, dacă studiem cazul unui
taluz care se află în pericol de alunecare am putea estima alunecarea
acestuia numai prin urmărirea ariei
suprafeței de alunecare. Acest lucru
s-ar putea face la taluzuri noi prin
amplasarea unor folii, prin care se
pot urmări alungirile globale și
locale ale acestora. La taluzurile
vechi s-ar putea realiza ulterior o
rețea de senzori prin care să se
monitorizeze distanțele relative față
de senzorii învecinați. Prin colectarea informațiilor, și asigurând o
densitate sporită rețelei de senzori,
s-ar putea determina modificările
ariei suprafeței, iar prin încercări de
forfecare efectuate în prealabil se
poate decide dacă taluzul este în
pericol de alunecare.
O direcție viitoare în acest sens
ar fi analiza stabilității taluzurilor
executate din pământ armat, amplasând la fiecare nod a geogrilei un
emițător (material care reflectă
semnalele magnetice). Planurile viitoare includ construirea unei
machete din pământ armat, armarea realizându-se cu geogrile echipate
cu
senzori
la
noduri.
Solicitarea acestora prin inundare
excesivă și solicitări exterioare
accentuate ar putea conduce la
estimarea cedării structurii, din
informațiile primite de la nodurile
georgrilelor.
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spus, o neuniformitate în modificările parametrilor. După cum am
observat, aceste vibrații au o amplitudine variabilă, care se modifică în
funcție de efortul normal ales la
solicitarea probei de argilă în etapa
de consolidare. După analiza problemei în literatura de specialitate
s-a constatat că aceste vibrații au
scopul de a semnala cedările parțiale în interiorul probei. Aceste
aspecte apar cel mai vizibil pe diagramele de „Arie suprafață de
contact - Timp”.
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII
Florin Ermil Dabija (1933 - 2018)
Profesor Emerit,
dr. ing. Florin Ermil Dabija
1933 ‐ 2018
Profesorul emerit Florin Ermil
Dabija s-a născut la 14 ianuarie
1933 în comuna Pănătău, județul
Buzău.
A absolvit, în 1956, ca șef de
promoție, Facultatea de Construcții
Civile și Industriale din cadrul Institutului de Construcții București.
S-a specializat în Inginerie Seismică, în cadrul Institutului Internațional de Seismologie și Inginerie
Seismică – IISEE Tokio, Japonia, cu
o Bursă UNESCO (1966 – 1967).
Preocuparea pentru acest domeniu l-a determinat să-și îndrepte o
mare parte din activitatea sa spre
zona seismică a construcțiilor.
Inclusiv teza de doctorat, susținută
în 1987, a avut aceeași temă:
“Contribuții la rezolvarea eficientă a
structurilor pentru clădiri de locuit
cu multe niveluri situate în zone
seismice”.
Activitatea profesională a
profesorului emerit Florin Ermil
Dabija cuprinde zeci de lucrări
reprezentative din proiectare, studii
și cercetare.
Vom cita pe cele mai deosebite:
• Ansambluri de locuințe (Hunedoara, Deva, Petroșani, Onești, Tulcea, Slatina, Călărași);
• Imobile de locuințe (București,
Balotești);
• Clădire experimentală din elemente prefabricate spațiale (Deva);

• Teatrul Național Craiova;
• Reabilitarea teatrelor din Brașov,
Arad, Turnu Severin;
• Case de cultură (Hunedoara,
lași, Făgăraș, Mangalia);
• Cinematografe (Galați, Luduș);
• Hoteluri (Mamaia, Eforie, Piatra
Neamț, Iași, Onești, Hunedoara, Băile
Herculane, proiecte-tip);
• Cabane-hotel, hanuri turistice
(Lacul Roșu, Gura Motrului);
• Spitale (Hunedoara, Onești,
Cluj-Napoca, Cula);
• Sanatorii (Căciulata, Victoria,
Olănești);
• Policlinici urbane (proiecte tip);
• Grupuri școlare (Focșani, București);
• Licee (București);
• Complexe comerciale și de servicii (Onești, Lupeni, Hunedoara, Galați,
Mamaia);
• Restaurante (Mamaia, Eforie);
• Banca Industrială a Libiei (Tripoli);
• Imobile de birouri (București);
• Săli de sport (Hunedoara, lași,
București);
• Depozit frigorific în portul Constanța;
• Fabrica muniție de vânătoare
și sport (Chiajna);
Și încheiem această succintă
enumerare cu unul dintre cele mai
reprezentative obiective proiectate
de profesorul universitar emerit, dr.

Teatrul Național Craiova
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ing. Florin Ermil Dabija: monumentul „Electricitate” de la Barajul
Vidraru – lucrare apreciată și premiată de specialiști dar și de mii de
turiști care o admiră în fiecare an.

Studii și Cercetări
În domeniul studiului și cercetării nu putea să lipsească pasiunea
sa: proiectarea și realizarea clădirilor din zidărie în zone seismice.
Apoi, studii pentru clădiri de
locuit cu regim mic de înălţime, în
vederea utilizării energiei solare.
Studii privind soluții îmbunătățite de etanșare a rosturilor la pereții exteriori executați din panouri
prefabricate.
Studii și cercetări privind realizarea celulelor spațiale prefabricate

Monumentul "Electricitate" ‐ Barajul Vidraru
Structura proiectată de prof. F. E. Dabija
a fost premiată
w Revista Construcțiilor w iulie 2019

Hotel Perla, Mamaia
din beton ușor în tehnologii de tip
tunel (inclusiv proiectarea, executarea și urmărirea comportării
unei clădiri de locuit experimentale).
Studii și cercetări analitice și
experimentale pe modele la scară
mare ale unor structuri de clădiri
multietajate având nuclee din elemente prefabricate asamblate prin
precomprimare.
Activitatea de studii, cercetare,
proiectare, verificare tehnică, expertizare și consultanță în ingineria
clădirilor civile a continuat-o și
după anul 1990 în calitate de consultant la SC ORION EXPERT
PROIECT CONSTRUCȚII, unde a
elaborat: studii și cercetări (sisteme structurale pentru clădiri situate în zone seismice, prefabricarea
și precomprimarea în construirea
clădirilor de locuit, concepția și
proiectarea funcțională-structurală
a clădirilor pentru parcaje auto și

Hotel Unirea, Iași
pentru clădiri din învățământul preuniversitar);
proiecte
(Banca
Industrială a Libiei - Tripoli, Spitalul
de Psihiatrie - Cula, Sala de sport
A.S.E. - București, Fabrica de
Muniție pentru Vânătoare și Sport Chiajna; imobile pentru locuințe și
birouri - București); expertize tehnice și verificare de proiecte
(Muzeul de Istorie a Orașului București, hotelurile Athénée Palace
Hilton și Ambasador - București,
sediul central al Băncii Mindbank București, Palatul de Justiție București, Tribunalul Județean Prahova).
Activitatea sa didactică a fost
una extrem de bogată, ea întinzându-se pe parcursul a peste 40
de ani, perioadă în care a fost conferențiar și profesor la Catedra de
Construcții Civile și la Departamentul de Inginerie Civilă din cadrul
Universității Tehnice de Construcții
București.

A elaborat materiale didactice
(manuale, îndrumătoare de proiect)
și a fost președinte sau membru în
comisii de susținere a examenului
de absolvire (diplomă + licență).
A condus doctorate în domeniul
Inginerie Civilă (specializarea Construcții Civile) - 16 teze finalizate și
susținute, 8 doctoranzi în stagiu de
pregătire.
A fost referent oficial în comisii
de susținere a tezelor de doctorat.
A fost Șef al Catedrei de Construcții Civile (1973 – 1985; 1990 1996).
A avut o bogată activitate de
studii, cercetare și proiectare în
ingineria clădirilor civile:
• Structuri pentru clădiri situate
în zone seismice
• Prefabricarea în construirea
clădirilor de locuit
• Expertizarea, reabilitarea și consolidarea clădirilor civile
• Studii în vederea elaborării
unor prescripții de proiectare

continuare în pagina 32 È
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Æ urmare din pagina 31

ATESTĂRI PROFESIONALE
Membru (Fellow & Chartered
Structural Engineer) al Institution
of Structural Engineers din Marea
Britanie (2000).

COOPERARE
INTERNAȚIONALĂ
Reprezentant național în Grupul
de lucru nr. 3 al Proiectului UNDP UNIDO
„Building
Construction
Under Seismic Conditions in the
Balkan Region” (elaborare de materiale documentare privind clădirile
din zidărie: participare la întâlnirile
Grupului de lucru, coautor la elaborarea manualului - monografie
referitor la clădirile din zidărie).
Activitate în cadrul Proiectului
„Continuing Education and Technology Transfer in Civil Engineering”
din Programul TEMPUS, în calitate
de adjunct al coordonatorului de
proiect și persoana de contact pentru UTCB (elaborare de materiale,
participare la ateliere de lucru și
seminarii).
Activitate în cadrul Proiectului
„European Civil Engineering Education and Training” din Programul
SOCRATES/ ERASMUS (elaborare și
colectare de materiale, participare
la întâlniri ale unor grupuri de lucru,
verificare, corectură și control editorial al volumului lucrărilor Conferinței Internaționale EUCEET - ECCE
Sinaia 2001).

• Membru în Societatea de Construcții din cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România
(AGIR).
Iar ca o dovadă evidentă că dl
profesor emerit, dr. ing. Florin Ermil
Dabija a fost apreciat în cele mai
importante foruri internaționale,
iată, mai jos, o scrisoare primită de
la una dintre cele mai exigente și
prestigioase instituții: UNESCO.
***
Pe 29 iunie 2019 s-a împlinit un
an de când dl profesor emerit, dr.
ing. Florin Ermil Dabija ne-a părăsit, după o activitate în ramura construcțiilor pe care a slujit-o cu
deosebit profesionalism și o modestie ieșită din comun, până la vârsta
de 85 de ani.
Cu profesionalism și modestie ca
și soția sa, dna dr. ing. Mioara Beatrice

Dabija, specialist renumit a cărei
activitate se confundă timp de 35
de ani - din 1956 până în 1991 - cu
Institutul de Proiectare pentru Construcții Tipizate.
Dl Florin Ermil Dabija ne-a
părăsit dar a lăsat în urma sa
importante lucrări teoretice și practice. Lucrări din care vor învăța toți
cei ce îl vor urma în această frumoasă specialitate: construcțiile.
Între ei, copiii, nepoții și strănepoții lor: 2 copii, 6 nepoți și 5
strănepoți. Câțiva dintre ei porniți
deja cu succes pe urma părinților,
bunicilor și străbunicilor lor.
Și poate unul, sau de ce nu, mai
mulți dintre ei, se vor înscrie, ca și
dl Florin Ermil Dabija, la rândul lor
între personalitățile științei și
tehnicii românești în construcții. q

LUCRĂRI PUBLICATE
• 14 manuale universitare,
îndrumătoare de proiectare, cărți și
monografii, cu problematică în
domeniul ingineriei clădirilor civile.
• Peste 50 de studii, articole și
comunicări apărute în publicații de
specialitate sau prezentate în
cadrul unor manifestări științifice.
• Verificare, corectură și control
editorial al volumului lucrărilor Conferinței Internaționale EUCEETECCE, Sinaia 2001.

ALTE ACTIVITĂȚI
• Participare la manifestări științifice și tehnice în țară (organizate
de UTCB, AICPS, UAICR, AGIR, Universitatea de Arhitectură „Ion
Mincu” București, Academia Tehnică
Militară, precum și în cadrul Proiectului EUCEET.
• Membru în Senatul Universității
Tehnice de Construcții București
(2000 - 2004).
• Membru în Consiliul Facultății
de Construcții Civile, Industriale și
Agricole (1973 - 1985; 1990 2004).
• Membru în Consiliul de conducere
a Asociației Inginerilor Constructori
Proiectanți de Structuri (AICPS).
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Sc ALMA CONSULTING srl Focșani
ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
Societatea comercială ALMA CONSULTING SRL din Focșani s-a înființat în anul 1992, la
inițiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.
ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
Cele mai reprezentative lucrări de construcții, cărora societatea le-a asigurat consultanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:
a) Consultanță și proiectare pentru accesare
de fonduri naționale și fonduri europene:
• Proiecte integrate - Gugești, Jariștea, Păunești,
Andreiașu de Jos - jud. Vrancea; alte județe - Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR);
• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;
• Reabilitare și modernizare școli;
• Ansambluri de locuințe pentru tineri - lucrări
derulate prin programul național ANL;
• Ansambluri de locuințe sociale;
• Reabilitare termică clădiri;
• Restaurări și puneri în valoare ale monumentelor
istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a
animalelor și procesări produse alimentare - din Fonduri Europene pre și post aderare;
• Lucrări de reabilitări, balastări și modernizări de
drumuri de interes local;
• Lucrări de alimentări cu apă și canalizări;
• Înființări de baze sportive.
b) Alte lucrări:
Efectuarea auditului energetic pentru reabi litarea termică a clădirilor:
• Ansambluri de locuințe;
• Reabilitare termică a școlilor.
c) Asistență tehnică prin diriginți de șantier
atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiectare și alte servicii s-au înscris în termenele contractuale stabilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a
realizat conform cerințelor exprimate prin specificațiile
contractuale.

De când funcționează, SC ALMA CONSULTING
SRL Focșani a primit premii, distincții și atestări.
Deține certificări:
ISO 9001/2008
(Sistemul de Management al Calității);
SR EN ISO 14001/2005
(Sistemul de Management de Mediu);
SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Management
al Sănătății și Securității Ocupaționale).
A fost și este permanent „abonată“ la distincțiile
oferite în cadrul manifestărilor prilejuite de Topul
Național al firmelor private. q

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru desfășurarea activității de consultanță
tehnică, societatea deține o gamă de echipamente lT, de
măsură și control in situ, soft specializat, precum și
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrărilor de construcții.
Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
rețea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborării proiectelor de construcții clădiri, drumuri, instalații, rețele tehnico-edilitare.
În prezent, 18 specialiști cu studii superioare sunt
permanent la dispoziția clienților.
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Terminalul
Cracovia-Balice
cu sistemele Aluprof
O prismă inversă din sticlă a devenit cartea de vizită a terminalului de
pasageri TR 4 în aeroportul Cracovia-Balice. Această clădire care
atrage atenția prin formele sale
simple, vitrările spectaculoase și
interiorul funcțional, a luat ființă cu
ajutorul sistemelor inovatoare din
aluminiu Aluprof. Aceasta este o
nouă clădire destinată transportului
public din portofoliul companiei din
Bielsko-Biała.

Noul terminal TR4
încântă prin arhitectura sa
Terminalul T4, dat în folosință în
anul 2015, reprezintă o parte dintr-o
investiție majoră în extinderea și

modernizarea aeroportului CracoviaBalice. Clădirea proiectată de atelierul APA Czech Duliński Wróbel din
Cracovia surprinde prin forma sa,
aceea a unei prisme inverse din sticlă. Fațada spectaculoasă, o foaie
netedă din sticlă, a devenit rapid
cartea de vizită a celui mai important aeroport din Polonia sudică.
Fațada de sticlă nu doar atrage
atenția și distinge această construcție pe fundalul altor clădiri
destinate transportului public, ci și
îndeplinește o serie de funcții, asigurând, printre altele, o lumină
naturală perfectă, dar și iluminatul
natural al interioarelor, precum și
protecție împotriva încălzirii excesive din expunerea la soare. Clădirea
noului terminal are peste 250 m

lungime, iar înălțimea atinge în cel
mai înalt punct peste 4 m.

Fațada tip prismă carte de vizită a aeroportului
Vitrări atât de spectaculoase, precum cele folosite în aeroportul Cracovia-Balice, nu ar fi posibile fără
sistemele inovatoare și funcționale
ale liderului european în acest
domeniu - marca Aluprof.
Proiectul noului terminal al aeroportului din Cracovia a impus
folosirea unui sistem de aluminiu,
caracterizat printr-un grad estetic
ridicat, care să asigure libertate în
realizarea structurilor spațiale.

În acest scop am utilizat soluții
avansate, datorită cărora a fost
posibilă obținerea unei structuri
simple și totodată spectaculoase,
care simulează, pe partea exterioară, o foaie din sticlă unitară,
netedă, fiind marca de recunoaștere a acestei investiții - declară
Bożena Ryszka, Director Marketing
și PR Aluprof SA.
Sistemul de aluminiu MB-SR60N
EFEKT al companiei Aluprof, folosit
pentru această construcție, este
conceput pentru pereți de protecție
de tip suspendat și de umplere,
precum și pentru acoperișuri, luminatoare și alte structuri și forme.
Fațadele fabricate cu ajutorul sistemului MB-SR50N EFEKT se disting
atât prin gradul estetic ridicat, cât
și prin parametrii perfecți - gradul
ridicat de izolare termică, etanșeitatea la apă (clasa RE 1.200 Pa),
rezistența la lovire (klasa I5/E5) și
la sarcinile generate pentru vânt
(1.200 Pa în cazul terminalului Cracovia-Balice). În clădirea noului terminal al aeroportului a fost folosit și
un perete montant-traversă - sistem, care permite îmbinarea estetică a pereților vitrați cu panourile
mate, finisate cu tablă și plăci de
beton. Acest sistem a fost folosit și
în clădirea 61 Ninth Avenue din
New York, realizată cu soluțiile inovatoare Aluprof.

Portofoliu bogat Aluprof
Terminalul 4 al aeroportului CracoviaBalice este una dintre numeroasele
clădiri destinate transportului public, în care au fost folosite sistemele cu cele mai înalte performanțe
din aluminiu ale companiei din BielskoBiała.
În portofoliul Aluprof se regăsesc și
alte realizări de prestigiu, precum:
cea mai mare gară din Polonia Łódź Fabryczna, Gara Varșovia Est și
Gara Principală Wrocław. De asemenea

și aeroporturi din alte orașe, ca de
exemplu Terminalul de pasageri nr.
3 al aeroportului din Łódź, Aeroportul Varșovia-Modlin, Aeroportul
Frederic Chopin sau Aeroportul Poznań-Ławica.
Aluprof SA face parte din Grupul de
Capital Kęty SA. Compania este

unul din cei mai mari producători
de sisteme de aluminiu din Europa
și are sucursale în numeroase țări
din Europa, precum și în Statele
Unite.
articolul a fost conceput
în colaborare cu aluprof.eu

Determinarea rezistenței la forfecare a pământurilor
prin încercări de laborator
Ștefan CIOARĂ, Anghel STANCIU, Mircea ANICULĂESI – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași,
Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul Căi de Comunicații și Fundații
Mugurel Ovidiu LAICU – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
În majoritatea cazurilor întâlnite în practică, cedarea masivelor de pământ se produce prin
deplasarea unei părți a masivului, ca urmare a depășirii rezistenței la forfecare în lungul unor
suprafețe de cedare. Aceasta este o consecință a faptului că pământul nu posedă, practic, rezistență
la întindere, iar la compresiune hidrostatică eforturile care se transmit masivelor de pământ sunt
prea mici pentru a provoca strivirea particulelor materiale. Astfel, devine evident faptul că, pentru
inginerul geotehnician, cunoașterea parametrilor rezistenței la forfecare este esențială pentru analiza stabilității terenului de fundare, a versanților și respectiv a taluzurilor. Totodată, considerând
că parametrii rezistenței la forfecare pentru pământuri variază în funcție de starea de tensiuni și
deformații, rezultă că, în fiecare caz în parte, trebuie considerat mecanismul specific de cedare și
alese acele încercări de laborator capabile să reproducă în modul cât mai fidel aceste condiții.
Ca urmare, în acest articol, se prezintă o analiză teoretică și asupra rezultatelor obținute prin trei tipuri de încercări, și anume forfecare directă, compresiune triaxială și compresiune biaxială.
Scopul încercărilor geotehnice
de laborator este de a studia comportamentul fizico-mecanic al pământurilor în condiții similare celor
existente în teren și de a furniza
datele necesare pentru transpunerea acestui comportament într-un
set de ecuații constitutive. În acest
sens, se presupune că proba de
pământ studiată reprezintă un
punct din masivul de pământ, ipoteză validă numai în cazul în care
starea de tensiuni din probă este
uniformă. De asemenea, pentru
studiul proprietăților mecanice ale
pământurilor se admit ipotezele de
izotropie și omogenitate, însă aici,
mai mult ca în cazul celorlalte
materiale de construcție, acestea
nu sunt adevărate. De aici derivă
necesitatea studiului pământului în
diferite situații punctuale de solicitare, în cadrul cărora ipotezele mai
sus amintite să fie cât mai bine
îndeplinite. În consecință, în practică se folosesc mai multe tipuri de
încercări pentru determinarea rezistenței la forfecare.
Pentru încercările la forfecare cu
plan obligat, tensiunile principale
nu pot fi impuse și au valori practic
necunoscute. Mai mult, în timpul
determinărilor, stările de tensiuni și
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deformații care iau naștere în corpul probelor sunt neuniforme și, ca
urmare, cedarea probelor se produce treptat și nu respectă direcțiile
tensiunilor principale [1][6].
O parte dintre problemele amintite
anterior sunt rezolvate cu aparatele
de compresiune triaxială. Aici, tensiunile principale pot fi impuse și, în
consecință, se pot realiza o gamă
largă de drumuri de efort. Acestea
sunt, însă, limitate la stări de tensiuni axial simetrice, fapt ce nu
corespunde situațiilor din teren. De
asemenea, prin calcule numerice se
evidențiază faptul că acest tip de

încercare este predispus să producă
cedări plastice [4] [5].
Din cele spuse anterior, referitor
la tipurile de încercări ce se practică
în momentul de față, se constată că
ele nu sunt reprezentative decât
pentru anumite situații de solicitare. Pentru conturarea unei imagini cât mai clare în ceea ce
privește comportarea pământurilor
sub sarcini, este nevoie de aparate
noi, care să le completeze pe cele
menționate mai sus. În consecință,
în cadrul Facultății de Construcții și
Instalații din Iași a fost realizat un
aparat de încercare a pământurilor
la compresiune biaxială, care a
fost, inițial, folosit pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale
probelor de pământ armat [1].
Instalația de încercare (fig. 1) este
alcătuită, în principal, din celula
biaxială și sisteme de încărcare verticală și longitudinală.
Celula biaxială (fig. 2) este
executată dintr-o placă de bază
metalică (1), dispusă la partea inferioară, pe care sunt așezate două
plăci laterale din plexiglas (2) de
20 mm grosime și celulele de pre-

Fig. 1: Aparat de compresiune biaxială
de concepție originală [9]

siune (3). Poziția plăcilor din plexiglas este asigurată prin montarea
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În varianta dimensională concepută în cadrul Facultății de Construcții
și Instalații din Iași, acest aparat
permite testarea unor probe de
pământ cu dimensiunile de 200 mm
x 100 mm x 400 mm (fig. 3). Frecările care apar la interfețele dintre
probe și elementele celulei biaxiale
(pereții laterali din plexiglas, placa
de bază și pistonul celulei ) au fost
reduse prin gresarea tuturor suprafețelor cu vaselină.

CARACTERISTICILE
NISIPULUI FOLOSIT
PENTRU ÎNCERCĂRI
Pentru efectuarea încercărilor
Fig. 2: Celula aparatului biaxial [2]

descrise în continuare s-a folosit un
nisip ale cărui caracteristici au fost
determinate, în prealabil, prin
încercări de laborator. În figura 4
este redată curba granulometrică
pentru materialul folosit, din care
reiese că nisipul pentru încercări
este foarte uniform.
Pentru toate tipurile de încercări, probele au fost confecționate
prin compactare în straturi succesive, cu ajutorul unui piston. În
felul acesta, s-a asigurat aducerea
la starea de îndesare maximă pen-

Fig. 3: Dimensiunile probei și tensiuni în stare plană de deformații [1][2]

tru nisipul folosit. Totodată, prin

lor în canelurile special prevăzute la

principiu, se asigură pe direcție lon-

folosirea acelorași metode pentru

nivelul plăcii de bază, precum și cu

gitudinală poziția celulelor de pre-

confecționarea probelor, s-a încer-

ajutorul cornierelor (16). Celulele

siune, cu ajutorul cadrului metalic

cat obținerea aceleiași texturi pen-

de presiune sunt montate, prin pre-

(14) și a preselor cu șurub (13) [2].

tru nisipul încercat.

sare, pe canturile plăcilor de plexiglas, cu ajutorul unor prese cu
șurub (13) [2].
La partea superioară a celulei
biaxiale este dispusă o placă metalică (8), prevăzută cu trei orificii cu
piese de trecere (9), care au rolul
de a permite culisarea pistonului de
încărcare verticală (10). Unitatea
celulei astfel alcătuite este asigurată, pe direcție verticală, prin
patru tiranți (15), care presează
prin strângere placa de bază și
placa superioară pe canturile plăcilor de plexiglas. Folosind același

Fig. 4: Curba granulometrică a nisipului încercat [9]
continuare în pagina 38 È

w Revista Construcțiilor w iulie 2019

37
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Tabelul 1: Date experimentale obținute prin încercări de forfecare directă [9]

Fig. 5: Rezultate obținute prin încercări de forfecare directă [9]

Fig 6: Curbele tensiune‐deplasare rezultate din încercări triaxiale [9]

ÎNCERCAREA
DE FORFECARE DIRECTĂ
Pentru determinarea unghiului
de frecare interioară, prin încercări
de forfecare directă, s-au efectuat
4 probe, admițând presiuni normale
cuprinse între 200 kPa și 800 kPa.
Viteza de încercare la forfecare
pentru toate probele a fost de
1 mm/min.
Din analiza figurii 5a, în care
este redată relația tensiuni-deformații, se poate observa că graficele
obținute au aluri asemănătoare
pentru toate cele 4 probe. Astfel,
toate curbele trasate prezintă un
palier inițial crescător, porțiune pe
care rezistența la forfecare a nisipului se mobilizează. Urmează,
apoi, un punct de maxim și palierul
de relaxare prin afânare. La finalul
încercării, nisipul ajunge în starea
critică, valoarea unghiului de frecare interioară fiind practic constantă.
Pe baza rezultatelor obținute
(fig. 5b) se poate observa că
maximele în ceea ce privește
unghiul de frecare interioară se
situează în jurul valorii de 35° iar
pentru starea critică, în jurul a 27°30° (Tabelul 1). De asemenea,
odată cu creșterea tensiunii normale pe planul de forfecare, palierele de mobilizare se prelungesc,
păstrând, însă, practic aceeași
alură. În consecință și deplasările
orizontale care corespund valorilor
maxime ale unghiului de frecare
interioară cresc.

ÎNCERCĂRILE TRIAXIALE

Fig. 7: Valorile unghiului de frecare interioară rezultat prin încercări de compresiune triaxială [9]
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Pentru determinarea unghiului
de frecare interioară, prin încercări
triaxiale cu stare axial simetrică de
tensiuni, s-au efectuat 8 probe,
admițând presiuni de confinare
cuprinse între 100 kPa și 800 kPa.
În timpul încercărilor s-au observat două tipuri de cedări. Majoritatea probelor au cedat plastic fără
formarea unui plan de forfecare și
fără evidențierea unui punct de
maxim în ceea ce privește forța
w Revista Construcțiilor w iulie 2019

verticală. Probele TA700 și TA800
au cedat cu evidențierea unui plan
de forfecare. Analizând figura 6a se
poate observa că, pentru aceste
probe, al doilea palier al graficului
începe să prezinte o alură curbă.
Spre deosebire de cazul încercărilor de forfecare directă, aici nu
apare fenomenul de relaxare a nisipului și în consecință, nu se pot
estima valorile reziduale ale unghiurilor de frecare interioară. În
ceea ce privește rapoartele Rf calculate (fig. 6b), se poate spune că,
în medie, se situează în jurul valorii
de 3,5. Curbele trasate pentru a
reprezenta mobilizările unghiurilor
de frecare interioară au maxime
situate în jurul valorii de 33° (fig. 7a).

ÎNCERCĂRI
ÎN APARATUL BIAXIAL
Principial, etapele unei încercări
în stare plană de deformații sunt
aceleași ca și la încercările triaxiale
cu stare axial simetrică de tensiuni
(fig. 8). În prima etapă (fig. 8a)
se impune, pe direcție longitudinală, o tensiune de confinare 03 ce
va fi menținută constantă până la
finalul încercării. În cea de-a doua
etapă (fig. 8b) se acționează asupra probei cu un deviator Δτ1.
Valoarea tensiunii σ1 va fi crescută
constant până în momentul în care
proba cedează (fig. 8c) [8].
Pentru acest studiu comparativ
s-au efectuat un număr de trei
determinări în stare plană de deformații, diferențiate între ele prin
valoarea presiunii longitudinale σ3
impuse în timpul încercării. Astfel,
pentru prima probă, s-a considerat
o presiune σ3 de 50 kPa, pentru a
doua 80 kPa, iar pentru a treia

probă valoarea presiunii longitudinale a fost de 110 kPa.
Probele au fost confecționate în
interiorul celulei de compresiune
biaxială, nisipul fiind așternut în
straturi succesive iar fiecare strat a
fost compactat prin tamponare cu
ajutorul unui piston.
Frecările care apar la interfața
dintre probă și elementele celulei
biaxiale (pereții laterali din plexiglas, placa de bază și pistonul celulei) au fost reduse prin gresarea
tuturor suprafețelor cu vaselină.
Înainte de așezarea membranei, în
interiorul căreia se va confecționa
proba de nisip, în celula biaxială a
fost așternută o folie de polietilenă
care are rolul de a preveni absorbția lubrifiantului de către membrana
de latex.
Încercările au început prin impunerea presiunii σ3 la valoarea dorită
în interiorul rezervorului de apă cu
ajutorul regulatorului de presiune
montat pe parcursul circuitului de
aer comprimat. După ce a fost
atinsă valoarea dorită în ceea ce
privește presiunea apei și a aerului,
a fost deschis circuitul de apă de la
partea inferioară a rezervorului,
astfel încât apa să umple celulele
de presiune ale aparatului biaxial.
În această fază, ștuțurile de aerisire
ale celulelor de presiune au fost
deschise, pentru a permite evacuarea aerului din instalație. După
umplerea completă a instalației, se
închid ștuțurile de aerisire. Presiunea se menține timp de 30 de
minute, pentru a asigura consumarea frecărilor înainte de a porni
presa pentru realizarea încărcării
verticale.

În figurile 9, 10 și 11 sunt
redate modurile de cedare pentru
probele încercate. Se poate observa
faptul că, pentru toate probele,
cedările sunt casante, însoțite de
formarea unor planuri de cedare ce
cuprind întreaga masă de nisip.
Referitor la înclinarea planurilor de
forfecare, în urma măsurătorilor
efectuate s-a constatat că unghiul
format cu orizontala este constant
în jurul valorii de 60°. Rezultatul
prezentat aici confirmă afirmația
făcută de Desrues care, în urma
unor teste similare, constată că pe
interfețele probei cu aparatul de
încercare planurile de cedare se
reflectă sub același unghi [7]. În
urma analizei fotografiilor efectuate
în timpul încercărilor se poate constata că probele încercate cedează
prin același mecanism. Astfel, după
apariția planurilor de forfecare, în
corpul probelor se formează prismuri de îndesare. Odată cu avansarea încercării se observă că, în
aceste zone, nu apar modificări
semnificative, deformațiile probei
datorându-se, aproape exclusiv,
alunecărilor ce se produc în lungul
planurilor de forfecare.

Fig. 9: Cedarea probei 1 (σ3 = 50 kPa) [9]

Fig. 10: Cedarea probei 2 (σ3 = 80 kPa) [9]

Fig. 8: Etapele încercării triaxiale în stare plană de deformații [8]
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Fig. 11: Cedarea probei 3 (σ3 = (110 kPa) [9]
continuare în pagina 40 È
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Fig. 12: Curbele tensiune‐deplasare rezultate din încercări
în aparatul de compresiune biaxială [9]
Ca urmare, sub acțiunea constantă a pistonului de încărcare verticală, prismurile laterale alunecă pe
laturile prismului central, rezultând
o tendință de expulzare pe direcție
longitudinală. Este interesant de
notat că prismul central de îndesare
nu are întotdeauna aceeași orientare, fapt ce se poate constata din
analiza figurilor 9, 10 și 11.
Evoluția tensiunilor verticale,
calculate pe baza forțelor de compresiune verticale înregistrate în
timpul încercărilor, sunt reprezentate în figura 12. Se face mențiunea că în calculul tensiunilor
verticale nu s-a ținut cont de modificarea secțiunii probei. Acest
aspect afectează precizia rezultatelor obținute în special după înregistrarea valorii maxime a forței de

compresiune verticale, deoarece
apare tendința de alunecare a prismurilor laterale, iar secțiunea probelor se modifică considerabil.
Totuși, până în acest punct se
poate considera că proba nu se
deformează semnificativ. În consecință, corecția ariei secțiunii probei
nu este necesară.
Se remarcă, din figura 12, faptul că cele trei curbe au aluri diferite, în special în cazul curbei
obținute pentru proba 2. În ceea ce
privește evoluția raportului tensiunilor principale, Rf, prezentată în
figură observăm că proba 1 prezintă o deviere mare în raport cu
probele 2 și 3. O posibilă cauză
pentru aceste anomalii ar putea fi
lubrifierea insuficientă a suprafețelor celulei. Analizând datele prezentate în figura 12, precum și tabelul

Tabelul 2: Rezultate obținute în urma efectuării încercărilor de compresiune biaxială [9]
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centralizator, se observă că, odată
cu creșterea presiunii de confinare
(σ3), valoarea forței maxime (Fmaxim),
respectiv a tensiunii verticale
maxime (σ1), este atinsă la valori
mai mari ale deformației axiale (ε1),
fapt ce corespunde rezultatelor
obținute prin simulările numerice [9].
Ca și în cazul încercărilor triaxiale cu stare axial simetrică de
tensiuni, se constată că nisipul încercat nu prezintă fenomenul de
relaxare după atingerea valorii
maxime a forței, cu toate că aici cedarea s-a produs cu apariția unor
planuri de forfecare.
Curbele de mobilizare prezentate în continuare (fig. 13a) s-au
obținut prin aplicarea aceluiași raționament folosit și în cazul încercărilor triaxiale cu stare axial simetrică
de tensiuni, folosind următoarea
formulă:

unde: σ1 - tensiunea verticală,
σ3 - tensiunea longitudinală
Prin aplicarea acestei formule,
se admite implicit că tensiunile verticale și cele longitudinale sunt
tensiuni principale, iar direcțiile
acestora nu sunt afectate de frecări. Totodată, prin structura formu lei, se acceptă faptul că
tensiunea principală maximă acționează pe direcția verticală, iar tensiunea principală minimă pe
direcție orizontală. Această ipoteză
nu este valabilă în partea de început a încercării, pe parcursul căreia
tensiunea principală maximă apare
pe direcția longitudinală a probei.
După ce se începe acționarea probei prin deplasarea pistonului de
încărcare verticală, tensiunile principale se rotesc și, la un moment
dat, tensiunea principală maximă
se stabilește după direcție verticală,
iar tensiunea principală minimă
după direcție longitudinală. În consecință formula utilizată este valabilă numai după stabilirea tensiunii
principale maxime pe direcție verticală.
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obligat de forfecare, au avantajul
de a asigura atât formarea unui
plan de forfecare, cât și faptul că
informațiile obținute caracterizează
direct planul de forfecare și nu starea de tensiuni generală din probă.
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Fig. 13: Valorile unghiului de frecare interioară
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Amenajarea hidroenergetică
a râului Strei pe sector Subcetate - Simeria
CENTRALA HIDROELECTRICĂ BRETEA
Beneficiar: SC HIDROELECTRICA București, Sucursala Hidrocentrale Hațeg
Antreprenor: SC HIDROCONSTRUCȚIA SA, Sucursala Râul Mare
Proiectant: S.C. ISPH BUCUREȘTI
CONTRACT DE LUCRĂRI: 677/1989 AHE a râului Strei pe sector Subcetate Simeria. CHE Bretea
Amenajarea hidroenergetică a cursului inferior al
râului Strei avea prevăzute 3 Centrale hidroelectrice și
4 Microhidrocentrale. Zona este situată în vestul
județului Hunedoara, între localitățile Subcetate și
Simeria. CHE Bretea este cea de-a treia amenajare din
cascada râului Strei și asigură a treia treaptă de cădere
pe sectorul Subcetate – Simeria aval de CHE Plopi.
CHE Bretea este amplasată pe malul stâng al râului
Strei, la 1,5 km de DJ 668 care traversează podul
peste râul Strei, făcând legătura cu DN66. Este o centrală de tip derivație care se racordează în amonte cu
camera de încărcare și în aval cu bazinul de liniștire.
Caracteristici:
• înălțimea totală 28,65 m între cota de fundare și
cota acoperiș sala mașini
• lungimea centralei amonte - aval 39,35 m
• este echipată cu două turbine Kaplan de tip KVB
6-15 cu ax vertical, camere spirale din beton armat și
hidrogeneratoare HVS verticale sincrone
• debit instalat: 100 mc/s
• putere instalată: 12 MW
• cădere brută Hb: 15,5 m
• cota ax turbine: 248,85
• NNRam: 265,50; Nav: 250,5
Apa ajunge la turbinele centralei printr-un canal
de aducțiune L = 1.580 m, etanșat cu pereu din beton
S = 57.605 mp; cota coronament 267,00 m.
În aval de centrală apa iese în bazinul de liniștire de
42 m, fiind preluată de canalul de fugă pe o distanță de
2.300 m, bazinul este etanșat cu pereu din beton S =
74.520 mp și are cota coronament de 251,5 m.
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Evacuarea apei în râul Strei (șenal ape mari) la
capătul canalului de fugă se face printr-un prag din
beton ridicat la cota 0,009 248,85 și urmat de o
rizbermă mobilă.
Protecția malului stâng al șenalului de ape mari în
imediata vecinătate a debușării s-a realizat cu
gabioane. Paralel cu circuitul hidraulic s-au executat
contracanale pentru preluarea infiltrațiilor și a apelor
pluviale.
Contracanalul în lungul CA (Canalului de aducțiune)
traversează rampa podului peste CA și a drumului
tehnologic în lungul CA, iar în zona centralei, pentru
protejarea ei, subtraversează prin casete de beton,
terenul debușând în canalul de fugă.
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Contracanalul în lungul canalului de fugă are o
lungime de 2.700 m și debușează în șenalul de ape
mari, construcția lui realizându-se din cauza torenților
existenți în zona de dealuri a depresiunii Hațeg.
Drumul tehnologic în lungul canalului de aducțiune,
precum accesul în centrală și la stația de 110 kv, este
construit în îmbrăcăminte din beton rutier. Structura
drumului tehnologic în lungul canalului de fugă este din
macadam.
Pentru asigurarea continuității DJ668 s-a executat
un pod peste canalul de aducțiune cu trei deschideri
L = 43 m. Structura de rezistență din grinzi cu corzi
aderente tip ciupercă este formată din 45 bucăți de
12 m.

Protecția malului stâng și drept al șenalului s-a executat din saltele Incomat Flex 20116 pe o suprafață de
20.640 mp.
La construirea Centralei și a celorlalte lucrări hidrotehnice s-au aplicat tehnologii clasice de betonare iar
prin folosirea cofrajelor tip PERI au rezultat suprafețe
din beton plane, netede.
Arhitectura interioară și exterioară a fost gândită în
contextul noilor tehnologii și materiale de construcții
cu sisteme eficente de prezentare a energiei, în scopul
asigurării condițiilor de lucru și a microclimatului pe
toată perioada anului.
Centrala hidrotehnică Bretea, începută la sfârșitul
lui 2009, a fost pusă în funcțiune, cu ambele turbine, în
toamna anului 2017. q
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Soluție pentru consolidarea terenului de fundare
la unele celule de însilozare
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România
prof. dr. ing. Sanda MANEA - Universitatea Tehnică de Construcții București,
Departamentul de Geotehnică și Fundații
ing. Laurențiu FLORORIU, dr. ing. Lucian ALICIUC - SC Keller Geotehnica SRL
La un siloz de cereale, alcătuit din 10 celule metalice dispuse pe două rânduri având fiecare
3.000 t capacitate de depozitare și diametrul de 16 m, după o perioadă de exploatare de cca. 5 ani
au fost observate tasări și înclinări ale fundațiilor care au condus la înclinarea celulelor spre zona
centrală, unele depășind limita admisă. S-a hotărât ca silozul să fie pus în siguranță, ceea ce a necesitat lucrări de consolidare a terenului și de verticalizare a celulelor.
Studiul geotehnic efectuat în
amplasament a pus în evidență
existența, pe primii metri, a unui
strat alcătuit din pământuri coezive
reprezentate de argile prăfoase și
argile nisipoase urmate de un strat
de nisip prăfos. La adâncimea de
cca. 7,00 m, pe cca. 4,00 m terenul
este relativ îndesat.
În soluția finală adoptată au fost
menținute radierele cu înclinarea
existentă, întrucât aceasta nu afecta
exploatarea. Pentru consolidare s-au
folosit injecțiile solide. Acestea au
presupus introducerea, sub presiune, în găuri forate, într-o ordine
prestabilită, a unui mortar cu compoziție specială. Distribuția injectărilor solide și numărul acestora a
ținut seama de modul de transmitere la teren prin radier a solicitărilor la încărcarea alternantă a
celulelor.
Verticalizarea celulelor a presupus desfacerea tuturor legăturilor
existente, ridicarea lor cu 5-15 cm,
după care a fost refăcut sistemul de
prindere și etanșare.
Urmărirea în timp a lucrărilor a
arătat că tasările care s-au produs
ulterior au fost reduse, ceea ce
confirmă eficiența soluției adoptate.

canal tehnologic la mijloc. Structura
din beton este continuă. Diametrul
celulei este de 16,0 m iar înălțimea
părții cilindrice de cca. 18,0 m
(fig. 2). Celulele sunt alcătuite din
tablă ondulată, rigidizate la intervale de 0,94 m cu montanți. Aceștia
au la bază o placă metalică 250 mm
x 250 mm x 25 mm fixată de radier
cu buloane.
Radierul constă dintr-o placă
groasă de 30 cm, cu o îngroșare pe
contur sub forma unei grinzi de
0,95 m înălțime. În zona centrală
este prevăzut un canal tehnologic
cu înălțimea totală de cca. 2,0 m și
lățimea de 2,40 m.

CONDIȚII DE TEREN
Studiul geotehnic efectuat a pus
în evidență existența pe primii

metri a unui strat alcătuit din pământuri coezive reprezentate de
argile prăfoase la argile nisipoase,
urmate de un strat de nisip prăfos.
La adâncimea de cca. 7,0 m, pe
cca. 4,0 m, terenul este relativ
îndesat. Sub acest strat, terenul are
un indice de consistență de min.
0,5 (fig. 3).

ÎNCLINAREA CELULELOR
În zona dintre celulele de însilozare solicitarea este dublă față de
cea din zona marginală, opusă
acesteia. Prezența la partea superioară a terenului de fundare a unui
strat loessoid a condus la tasări
generate de umezirea acestuia sub
acțiunea apelor pluviale căzute pe
platforma silozului.

ALCĂTUIREA SILOZULUI
Cele 10 celule ale silozului, pe
două șiruri paralele, sunt așezate
pe un radier din beton armat cu

Fig. 1: Plan general
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Fig. 2: Dispoziții generale ‐ plan (sus) și secțiunea A‐A (jos)
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• înclinarea radierului celulelor a
fost cuprinsă între 23 mm și 116
mm, ceea ce a condus la o înclinare
a celulelor metalice de până la
1:130 depășind cu mult valoarea
admisibilă de 1:1.000 (fig. 6).

SOLUȚIILE PENTRU
VERTICALIZAREA
CELULELOR

Fig. 3: Terenul de fundare

Fig. 4: Deplasări ale platformei celulelor
la începutul anului 2015

Urmărirea în timp a celulelor de
însilozare, făcută de Societatea GEO
- Danemarca, a arătat, începând din
anul 2011, următoarele:
• în jurul celulelor s-au dezvoltat
crăpături și deplasări ale platformei
betonate (fig. 4);
• tasările celulelor au fost de
până la 211 mm și o tasare diferențială de 120 mm (fig. 5);
• deformațiile erau nestabilizate,
ceea ce făcea posibilă creșterea
tasărilor și în perioada următoare;

Pentru ca silozul să funcționeze
în condiții de siguranță a fost necesară aducerea în poziție verticală a
celulelor metalice de însilozare.
În acest scop a fost aplicată următoarea tehnologie:
• se decuplează transportorul
superior de pe celulă;
• se demontează prinderea în
radierul de beton a montanților;
• se demontează stâlpii și
tablele, pentru crearea accesului
utilajului de foraj și injectare;
• se montează sistemul de ridicare;
• se ridică celula până la poziția
orizontală (min. 5,5 cm);
• se montează sub fiecare montant, după verificarea acestora,
câte un distanțier metalic rigid,
care trebuie să asigure contactul
ferm cu radierul și cu placa de bază
a montantului;
• se prelungesc ancorajele existente pentru montanți;
• se curăță suprafața radierului,
se armează, se cofrează și se
toarnă betonul la partea inferioară
a pereților celulei;
• se eliberează sistemul de ridicare și se trece la celula adiacentă;
• se repoziționează transportoarele superioare.

SOLUȚIA APLICATĂ
PENTRU
CONSOLIDAREA TERENULUI
Având în vedere faptul că solicitările în pământul de fundare sunt
aproape duble în zona centrală față
de cea marginală, a fost prevăzut

Fig. 5: Evoluția în timp a tasării celulelor
(de la stânga la dreapta, 31.10.2011, 09.08.2013 și 03.11.2014)

Fig. 6: înclinarea celulelor de însilozare
continuare în pagina 46 È
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Æ urmare din pagina 45
ca îmbunătățirea să fie făcută diferențiat. În acest mod va fi obținută
o tasare relativ uniformă a terenului întrucât aceasta depinde de
solicitarea verticală.
Soluția adoptată, rezultată pe
baza unui calcul tehnico-economic,
a fost aceea a injectărilor solide.
Lungimea acestora, stabilită pe
baza analizei condițiilor de teren, a
fost de 8,0 m față de nivelul
radierului celulelor (fig. 7).
Se menționează necesitatea
creării în peretele celulelor a spațiului pentru accesul utilajului de forat
și injectat, având înălțimea de 2,4 m
și lățimea de 2,0 m.

Principiul aplicării metodei
de consolidare a terenului
prin injectări solide

Fig. 7: Consolidarea terenului cu injecții solide ‐ plan (sus) și secțiune (mijloc și jos)

Fig. 8: Domeniul de aplicare a injecțiilor solide (compaction grouting)

Injectarea solidă este un procedeu care permite densificarea
pământului din amplasament la
diferite adâncimi, prin injectarea,
într-un foraj tubat, a mortarului sub
presiune mare. Pașii de execuție au
înălțimea de cca. 0,5 m.
Plecând de la fiecare punct de
injecție, volumul de mortar crește
mai mult sau mai puțin regulat,
comprimând pământul pe periferia
sa prin injectare. Rezultatul este
acela al unei creșteri sensibile a
densității relative a pământului care
depinde de natura acestuia, precum
și de caroiajul adoptat.
Acest procedeu permite să fie
tratate pământuri foarte variabile,
mai puțin compacte (fig. 8). Tratamentul este aplicabil de la 2-3 m la
câteva zeci de metri adâncime.
Se poate lucra de la suprafață
sau sub o înălțime redusă. De asemenea, pot fi traversate zone dure
pentru a trata orizonturile slabe din
adâncime. Compactarea prin injectări solide nu este limitată decât de
posibilitatea realizării unor foraje cu
diametrul de 100-120 mm.

Execuția injecțiilor solide

Fig. 9: Schema tehnologică de lucru
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Forarea a putut începe după
perforarea radierului cu un carotier
având diametrul 100 mm. Forajele
au fost executate sub protecția unui
fluid de foraj, suspensie de ciment
în apă (γsuspensie = 12 kN/m3) și au
avut diametrul de cca. 10 cm.
S-a forat de la cota radierului
până la adâncimea de cca. 8,5 m.
Abaterea admisibilă a axei coloanei
de la înclinarea proiectată a fost
stabilită la ±2 % (fig. 9).
continuare în pagina 48 È
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După atingerea cotei impuse în
proiect a fost începută injectarea cu
mortar pe bază de ciment. Cantitatea de mortar injectat s-a stabilit
la o valoare de min. 100 litri/m,
corespunzătoare obținerii unui
diametru mediu echivalent de cca.
35 cm și a fost realizată cvasicontinuu, în pași de maximum 50 cm.
Presiunea de injectare a fost
cuprinsă între 0 și 40 bari. În cazul
ridicării radierului cu mai mult de
0,5 cm a fost limitată presiunea,
astfel încât la tronsoanele superioare să nu se depășească semnificativ cantitatea de 100 litri; dacă
s-ar fi observat ridicări ale radierului mai mari de 1 cm, se micșora
presiunea sub 5 bari sau se injecta
o cantitate mai mică de 50 litri/m.

Materialul de injectare
Pentru injectare a fost folosit un
mortar vârtos, pompabil, care să nu
poată pătrunde în porii pământului,
dar care să-l poată îndesa pe
acesta din urmă prin presiunea statică aplicată. În acest scop, a fost
adoptată o compoziție granulometrică. Elementul constitutiv principal
este nisipul, la care se adaugă
următoarele părți fine: ciment,
bentonită, cenușă de termocentrală
etc. Volumul de apă este de cca.
270 l/mc, iar raportul apă/ciment =
1,95, pentru a obține un material
care se poate malaxa, fără a fi prea
vârtos. Tasarea pe con a mortarului
a fost de max. 10 cm, iar rezistența
la compresiune de min. 10 N/mm2
(fig. 10).

ASIGURAREA ETANȘEITĂȚII
DINTRE CELULĂ ȘI RADIER
Prin verticalizarea celulelor,
concomitent cu menținerea pe poziția inițială a radierului, s-a creat o
distanță variabilă între baza structurii metalice a celulei și radier, de
până la 0,25 m. Pentru asigurarea
contactului între baza celulei și
radier, acesta din urmă a fost completat cu beton armat turnat sub
formă de inel. Această completare
cu beton a înglobat distanțierii

Fig. 10: Material pentru injecție solidă.
Verificare pe șantier
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Fig. 11: Tasările în timp ale radierului celulei S4
metalicii rigizi, ce au avut rol de
suporți temporari pentru montanți
pe perioada armării și betonării
inelului. Pentru prindere în radierul
existent, buloanele existente de
fixare s-au prelungit printr-o
conexiune mecanică.

SISTEMATIZAREA GENERALĂ
A ZONEI CELULELOR
Prin sistematizare, apele pluviale care ajung pe amplasament
sunt colectate și dirijate în exterior
în sistemul existent de drenaj.
Spațiul dintre șirurile de celule a
fost reamenajat prin suprabetonare, astfel încât să nu se formeze
denivelări ce rețin apele. În prealabil
s-au îndepărtat zonele degradate și
s-au făcut completările necesare.
Prin etanșarea de suprafață se
elimină posibilitatea infiltrării apelor
în teren.
Lucrările de sistematizare au
fost executate după finalizarea
celor de injectare solidă.

MĂSURĂTORI PRIVIND
TASAREA CELULELOR
Pentru ca exploatarea silozului
să fie făcută în siguranță a fost
necesar să fie instituit un „Program
de urmărire în timp a lucrării”.
Se va măsura tasarea generală
și cea diferențiată a radierelor, precum și înclinarea celulelor. În acest
sens a fost efectuată urmărirea în
timp a celulelor de însilozare. În
perioada de cca. 6 luni care a trecut
de la execuție au fost încărcate și
descărcate aleator de cca. 10 ori
toate celulele, astfel că presiunile
sub fundație au variat de câteva ori
de la maximum la minimum.
Tasarea medie maximă înregistrată a fost de 3,3 cm, iar cea diferențiată a condus la o înclinare
maximă a radierului de 1/200.

Aceste valori, măsurate în timp,
arată o bună comportare a terenului de sub celule, supus unor presiuni variabile care au valoarea
maximă de 250 kPa (fig. 11).

CONCLUZII
Consolidarea pământurilor cu
injecții solide este o tehnologie
nouă, care prezintă, în anumite cazuri, avantaje care în final se
reflectă în costul operațiunii.
Avantajele provin, în principal,
din următoarele:
• în funcție de situația reală
soluția poate fi optimizată, variind
lungimea, presiunea de injectare,
modul de dispunere etc.;
• tehnologia de lucru permite
execuția înclinată a injecțiilor solide;
• soluția permite ca, prin variația presiunii de injectare, să se
obțină ridicări controlate ale terenului de fundare și implicit, redresarea unor construcții;
• tehnologic sunt necesare utilaje de mici dimensiuni, astfel că
pot fi tratate zonele în care gabaritul de acces este redus.
Aplicarea acestei soluții pentru
consolidarea terenului loessoid pe
care sunt fundate o serie de celule
de însilozare s-a dovedit a fi eficientă, fapt pus în evidență atât de
execuția propriu-zisă, cât și de
măsurătorile ulterioare privind
comportarea în timp a lucrării.
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3. SC JD Agro Cocora SRL,
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De 15 ani la înălțime !
Paul CHITIC - director general SC ROLIFT SRL
ROLIFT SRL Timișoara este dealer, în zona de vest a României, pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 15 ani pe piață în domeniul echipamentelor de acest gen, societatea oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.
Obiectele de activitate ale
grupului ROLIFT:
• ÎNCHIRIEREA de echipamente de manipulat marfă și lucru
la înălțime (stivuitoare, platforme
de lucru la înălțime, alte echipamente industriale);
• COMERCIALIZAREA de echipamente noi și second-hand din
aceleași game, dar și alte mărci și
furnizori;
• SERVICE autorizat ISCIR specializat în domeniul acestor tipuri
de echipamente;
• SERVICII DE RSVTI autorizate;
• COMERCIALIZARE piese de
schimb pentru stivuitoare și nacele
de lucru la înălțime de la furnizori
externi și interni;
• TRANSPORT UTILAJE și,
ECHIPAMENTE proprii sau pentru
diverși beneficiari.
Ca arie de acoperire a serviciilor,
în special pe partea de închiriere și
service, asigurăm un raport optim
calitate - preț pentru asemenea echipamente în zona de vest a României.
Începând cu anul 2009, ROLIFT
este membru fondator al Asociației
de Închiriere din România ARIRENTAL,
alături de societăți reprezentative și
puternice în domeniul închirierii
echipamentelor de lucru la înălțime.
Politica noastră este una de orientare către client, cu flexibilitate și
versatilitate specifice unei firme relativ mici - o afacere de familie cu
capital strict autohton. Acest aspect
ne-a ajutat să supraviețuim crizei
declanșate în România în 2009,
când piața de închiriere a suferit o
cădere bruscă de cca 70%. Atunci
cererile de închiriere pentru echipamente de ridicat și de lucru la
înălțime au scăzut, în timp ce
prețurile au ajuns aproape la un
sfert față de cele practicate în
perioada 2006-2008.

În

2017

parcul

nostru

de

închiriere a crescut cu cca 50% față
de 2016, în special cel de echipamente noi, reușind, astfel, să
depășim numărul de 100 de echipamente iar cifra de afaceri în 2017
s-a dublat față de 2016 pe întreg
grupul ROLIFT SRL.

În rezultatele pe care le-am
obținut ne-am bazat pe forțele proprii dar și pe oameni cu experiență
acumulată și profesionalism. Foarte
mult a contat și încrederea acordată
de unele societăți colaboratoare care
ne-au sprijinit, dar și de clienții noștri
care au apelat la produsele și serviciile ROLIFT. q

ROLIFT
Timișoara, România, DN 59 km 8+550 m stânga (Calea Șagului) Zona industrială INCONTRO
Tel.: 0743 099 048, 0731 630 165 | E-mail: office@rolift.ro
Web: www.rolift.ro | www.rolift-online.net

Podurile: bolți și arce (XX)
ARCE DIN BETON ARMAT CU CALEA LA MIJLOC
(Continuare din nr. 159, iunie 2019)
Se constată că liniile de influență se extind pe toată lungimea
platelajului, comparabil cu lungimea liniilor de influență din încărcarea directă care se extind pe cca. 5
panouri, situație ce modifică, în
mod esențial, distribuirea și mărimea solicitărilor în platelajul podului care sunt influențate de
deformația generală a arcelor.
Repartizarea solicitărilor între arc și
tablier este corelată cu raportul dintre momentele de inerție ale arcelor
și ale platelajului.
Ținând seama de gruparea solicitărilor, din încărcarea generală și
din încărcarea locală, se poate face
dimensionarea platelajului la solicitarea care rezultă din încărcarea

Fig. 12A: Pod peste Argeș, la Hotarele, Județul Giurgiu, DJ401, Jilava ‐ Greaca.
Vedere amonte și secțiune longitudinală

Fig. 12B: Pod pe DN73, Pitești ‐ Brașov, peste Dâmbovița, la Podul Dâmboviței.
Elementele caracteristice principale la soluția propusă, corelate cu podul existent

Fig. 12C: Pod peste Argeș, la Hotarele, Județul Giurgiu, DJ401, Jilava ‐ Greaca, ridicat, cu
gabarit de navigație cu lărgiri. Vedere amonte si secțiune longitudinală

Fig. 13: Pod peste Argeș, la Hotarele,
Județul Giurgiu, DJ401, Jilava ‐ Greaca.
Secțiuni transversale
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generală cumulată cu jumătate din
încărcarea locală pe același principiu care se adoptă la dimensionarea plăcilor ortotrope carosabile.
Având în vedere rezultatele obținute la calculul de conlucrare în
metoda de calcul menționată, care
se apropie în mod esențial de
situația reală a structurii, se
impune efectuarea calculului de
conlucrare în toate cazurile, cu
structuri flexibile și, în mod special,
pentru dimensionarea platelajului.
În situația execuției lucrărilor de
Amenajare Complexă a râului Argeș
pentru funcțiunea de navigație,
podul existent nu avea gabaritul
minim de navigație de 7,00 m.
S-a analizat posibilitatea ridicării
podului cu cca. 6,00 m și lungirea

podului cu două deschideri de
38,00 m, bolți cu calea sus (fig.
12C).
Soluția propusă a fost avizată
favorabil de Comisia Tehnică a
Ministerului Transporturilor (CTS MTTc), dar nu s-a executat, preferându-se realizarea unui pod nou în
aval, cu suprastructura din elemente prefabricate, urmând ca
podul inițial să fie demolat.
În principal, în cazul adoptării
soluției de ridicare a podului, era
prevăzută preluarea împingerilor cu
tiranți montați la nivelul nașterilor,
realizarea unui rost la nivelul inferior al cuzineților și ridicarea întregului
ansamblu
cu
vinciuri
hidraulice, calaje din beton, soluție
adoptată cu succes la Podul peste
Dunăre de la Giurgeni.
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Foto 34: Pod peste Argeș, la Hotarele. Cintru arce ‐ pod de lemn existent
Foto 33: Pod peste Argeș, la Hotarele.
Deschiderea 1 mal stâng ‐ Cintru și eșafodaj
După executarea deschiderilor
marginale, care preluau împingerile
de la deschiderile centrale și a continuității elevațiilor, tiranții au fost
dezafectați.
La execuția suprastructurii arc și
platelaj s-au folosit profile metalice
PEINE 100 de 21,00 m, montate la
nivelul arcelor în prima etapă și la
nivelul platelajului în etapa finală,
folosind pentru rezemare palee cu
piloți din lemn (foto 33 și 34).
Pentru execuția fundațiilor s-a
amenajat, pe malul stâng, uzina de

Foto 35: Pod peste Argeș, la Hotarele.
Încărcarea podului. Măsurarea deformațiilor

Foto 36: Pod peste Argeș, la Hotarele.
Vedere generală pod
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aer pentru alimentarea campanelor.
Campanele folosite aveau o singură
cameră care asigura accesul oamenilor și materialelor.
Campanele nu mai aveau garnituri la ușile de acces, etanșarea a
fost făcută manual cu argilă. La
ultimul acces la pilă, pentru verificarea cotei de fundare, s-au întâmpinat dificultăți la evacuare, din
cauza degradării etanșărilor de la
capacul de coborâre în camera de
lucru.
Podul a fost încercat de către
INCERTRANS, cu un convoi de opt
camioane tip Skoda și au fost
măsurate deformațiile și săgețile
(foto 35). Valorile măsurate la
încercare au reprezentat cca. 60 %
din valorile calculate.
La seismul din anul 1977 au
apărut unele fisuri și crăpături la
încastrarea contravântuirilor superioare, degradări care nu au influențat capacitatea portantă a podului.
Podul a fost proiectat la clasa l
de încărcare S60 A13 și a fost
dimensionat după metoda rezistențelor admisibile.
Suprastructura podului a fost
executată cu 1,00 m înălțime de
construcție și un consum de 5 mc
de beton și 1.100 kg de oțel pe
metrul liniar.
Podul a fost terminat în anii
1959-1960.
În prezent, a fost executat un
pod definitiv în aval de podul existent și în circulație.
În condițiile în care se vor relua
lucrările de Amenajare complexă a
râului Argeș și va putea fi motivată
menținerea în circulație a podului
vechi pentru circulație pe direcții
separate, se poate lua în considerație o soluție mai simplă de realizare a gabaritului de navigație
(fig. 12B).

Soluția presupune demolarea
platelajului de pe zona centrală și
refacerea lui la o cotă superioară
necesară gabaritului de navigație.
Poziția nouă a tablierului folosește
actualii tiranți și punctele de reazem pe culei și pilă existente și
rampele de acces ridicate la panta
actuală a rampelor de acces de la
podul nou.
Pentru platelajul ridicat se poate
adopta o soluție cu antretoaze și
lonjeroane metalice cu placă din
beton în conlucrare.
Demolarea podului actual presupune pierderea unui mijloc de bază
și a celei mai reprezentative lucrări
în soluția arce cu calea la mijloc din
beton armat.
Adoptarea soluției de menținere
în exploatare a podului existent
poate fi motivată de o creștere a
traficului în viitor sau menținerea
podului actual ca factor de siguranță. La cercetarea podului vechi,
la data de 30.01.2012, s-a constatat o stare de viabilitate corespunzătoare la structura de rezistență,
cu degradări locale la rosturile de
racordare și la betoanele de protecție a tiranților. Menținerea podului
actual în stare de viabilitate impune
valori reduse de investiție și asigură
conservarea unui mijloc de bază
existent, care este cea mai reprezentativă lucrare din beton armat
cu deschidere de 85 m, executată
până în prezent. Execuția acestor
lucrări evită o dezafectare întâmplătoare ce poate cauza accidente
foarte grave.
Proiectantul principal a fost ing.
Gh. Buzuloiu - IPTANA. șef șantier
ing. losif Doru. Starea actuală de
viabilitate a podului vechi o putem
vedea în foto 36.
(Va urma)
(Din Vol. Podurile: Bolți și Arce,
autor Gh. Buzuloiu)
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Prima clădire de învățământ din România
concepută cu înaltă eficiență energetică
drd. Iosif BOROS, prof. univ. Tamás NAGY-GYÖRGY, drd. Dan STOIAN, prof. univ. Valeriu STOIAN
- Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții,
Departamentul de Construcții civile și Instalații
Lucrarea prezintă principalele aspecte privind proiectarea și execuția primei clădiri de
învățământ din România eficientă energetic. Clădirea s-a construit în municipiul Salonta, jud. Bihor,
și a fost pusă în funcțiune în octombrie 2017. Scopul principal al investiției l-a reprezentat obținerea unei clădiri cu un consum redus de energie cu condiția asigurării unui mediu climatic interior
potrivit pentru educație. Având în vedere caracterul multifuncțional al clădirii (proces de
învățământ, cazare elevi, asigurarea mesei elevilor) precum și regimul de utilizare discontinuu
(întreruperi pe perioada vacanței elevilor), s-a prevăzut un sistem complex de monitorizare a
tuturor parametrilor semnificativi ai bilanțului energetic, la nivelul elementelor de anvelopă și al
instalațiilor.
Pentru a asigura respectarea exigențelor de proiectare, execuția clădirii s-a făcut sub atenta
supraveghere a echipei de proiectare. De asemenea, din momentul punerii în funcțiune, administratorii clădirii au fost instruiți, consiliați și monitorizați pentru a garanta folosirea corectă a sa, cu scopul de a se obține performanțele energetice proiectate.

DESCRIEREA CLĂDIRII
Dat fiind faptul că Liceul Teoretic
”Arany János” din municipiul
Salonta, jud. Bihor, se confrunta cu
dificultăți din cauza desfășurării
programului educațional într-o multitudine de clădiri existente vechi,
amplasate în diferite zone ale localității, în anul 2014 s-a decis construirea unei clădiri care să rezolve
problemele organizatorice ale unității școlare.
Noua clădire cuprinde: 11 săli de
clasă, 4 laboratoare de specialitate,
administrație, sală de lectură și bibliotecă (fig. 2). S-a prevăzut, de
asemenea, construirea unei cantine
școlare formate dintr-o bucătărie cu
capacitate de 400 mese pe zi, o
sală de mese cu 200 de locuri și un
cămin pentru cazarea elevilor cu
capacitatea de 60 de locuri.
Construcția are un regim cu
înălțime P+3E, o arie desfășurată
de 4.000 m2 iar condițiile de amplasament și clădirile învecinate au
impus o formă simplă și compactă
în stil arhitectural clasic, pentru a
putea fi integrată în mediul construit existent (fig. 3, 4). Clădirea
principală este deservită de o centrală termică (construcție independentă) care adăpostește echipamentele
principale ale instalațiilor. Forma în
plan a clădirii este adaptată limitei
de proprietate, pentru a maximiza
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eficiența ocupării terenului, dar
acest aspect a impus și prevederea
unor pereți antifoc, la două dintre

cele șase laturi ale clădirii, din
cauza distanțelor reduse față de
vecinătăți (fig. 1).

Fig. 1: Plan de situație

Fig. 2: Plan etaj 1
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Fig. 3: Fațada principală

Fig. 5: Studiu comparativ al costurilor globale

DETALII
PRIVIND PROIECTAREA

Fig. 4: Fațada secundară

Fig. 6: Perete exterior

Fig. 7: Tâmplărie exterioară

Fig. 8: Planșeu pe sol
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Cerința principală a temei de
proiectare a fost realizarea unei
clădiri cu consum redus de energie
și limitarea costurilor de utilizare.
Înaintea demarării procesului de
proiectare, s-a analizat costul inițial
și global al investiției în două
variante, astfel încât factorii decizionali au avut la îndemână date
concrete în ceea ce privește avantajele pe termen lung ale soluțiilor
eficiente energetic, în comparație
cu soluțiile tradiționale [3].
Scopul principal al investitorului
a fost o exploatare cât mai economică, dar factorul decisiv în
luarea deciziei l-a constituit încadrarea în bugetul avut la dispoziție.
Diferența dintre costurile inițiale ale
celor două variante de realizare ale
clădirii era de cca. 10%, iar economia generată de consumul redus de
energie în varianta eficientă energetic asigură recuperarea în cca. 6
ani (fig. 5). În aceste condiții,
sarcina echipei de proiectare și de
management a fost, în primul rând,
optimizarea întregii investiții, pentru a folosi resursele existente
într-un mod cât mai eficient în
cadrul devizului general.
Structura de rezistență a clădirii
este schelet din beton armat, planșee din beton armat și fundații din
beton armat monolit, iar acoperișul
este cu pantă mare, cu șarpantă
din lemn.
În faza de proiectare s-a folosit
programul Passive House Planning
Package (PHPP) [4], respectiv date
climatice precise [5] pentru amplasamentul studiat la determinarea
bilanțului energetic a clădirii. Consumul energetic țintă a fost stabilit
la maximum 15 kWh/m2/an pentru
cerința de încălzire a spațiilor,
respectiv maximum 120 kWh/m2/an

consum de energie primară totală
pentru toate cerințele clădirii, precum: încălzire, răcire, apă caldă
menajeră, ventilație, iluminat și
consum de energie electrică auxiliară.
În ceea ce privește principiile
caselor pasive, s-au adoptat următoarele măsuri specifice: formă
compactă, transmitanțe ridicate ale
elementelor de anvelopă, luarea în
considere la calculul necesarului de
încălzire și răcire a aporturilor
solare și interne, folosirea energiei
regenerabile și etanșeitatea anvelopei.
S-a avut în vedere funcțiunea
clădirii, numărul mare de utilizatori
în perioada funcționării în condiții
normale, precum și gradul mare de
vitrare ce implică aporturi semnificative de căldură pentru perioada de
încălzire, dar care reprezintă și un
pericol de supraîncălzire pe perioada verii.
Elementele de anvelopă verticale sunt alcătuite din pereți exteriori din zidărie de BCA tip Macon
GBN25 de 25 cm grosime și vată
minerală Isoroc Isofas de 15 cm
grosime (fig. 6), tâmplărie exterioară cu profile PVC Salamander
BluEvolution 92 prevăzut cu bandă
de etanșare la exterior, respectiv
interior, profile de completare la
partea inferioară și superioară, trei
rânduri de garnituri de etanșare și
vitraj cu trei foi de sticlă LE4 / 20 /
4Fl / 20 / LE4 (fig. 7).
Elementele de anvelopă orizontale sunt alcătuite din planșeu pe
sol, planșeele inferioare și planșeul
spre pod, care sunt constituite din
plăci de beton armat de 10, 13
respectiv 15 cm grosime si termoizolații din polistiren extrudat Austrotherm XPS TOP30 de 20 cm
grosime (fig. 8) și vată minerală
Rockwool Multirock de 25 cm grosime (fig. 9).
continuare în pagina 54 È
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Alcătuirea constructivă a elementelor de anvelopă a fost astfel concepută încât să se evite majoritatea
punților termice. Grinzile de soclu
au fost dimensionate considerând o
schemă statică de grindă continuă,

Fig. 9: Planșeu spre pod

Fig. 10: Grindă de soclu

Fig. 11: Fundații continue

Fig. 12: Stâlp de colț
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fapt ce a permis dispunerea continuă a termoizolației de la nivelul
infrastructurii, precum și conectarea termoizolației planșeului pe
sol cu cea a pereților exteriori (fig.
10). S-a dispus un strat de termoizolație din polistiren extrudat
de 12 cm grosime pe înălțimea fundației continue, pe întreg perimetrul exterior al clădirii, în scopul
limitării influenței variației temperaturii terenului natural (fig. 11).
Stâlpii din beton armat au fost
poziționați spre interiorul clădirii, în
raport cu pereții exteriori, pentru a
facilita dispunerea unei termoizolații suplimentare de 5 cm grosime
(fig. 12). Terasele exterioare au o
structură independentă, ceea ce
permite păstrarea continuității termoizolațiilor în dreptul lor. Stâlpii
din beton armat, care la nivelul
parterului se află în contact cu
mediul exterior și cu spațiul
neîncălzit, dar care la nivelul etajului se află în mediu interior încălzit,
sunt termoizolați cu vată minerală
de 5 cm grosime în zona expusă
temperaturilor exterioare (fig. 13).
Pentru a limita efectele punții
termice [6] în dreptul pereților de
calcan de la nivelul planșeului peste
ultimul nivel, s-a dispus o termoizolație suplimentară la partea interioară a peretelui, din vată minerală
de 15 cm grosime, pe o înălțime de
2,00 m (figura 14).
Agentul termic pentru încălzire,
răcire și apă caldă menajeră este
asigurat printr-o pompă de căldură
sol-apă de 75 kW, cu 10 foraje de
120 m adâncime și printr-o pompă
de căldură apă-apă de 75 kW, cu 2
foraje de extracție și 2 foraje injecție
de câte 120 m adâncime (fig. 15).
Sistemul de distribuție a instalațiilor termice este compus din
ventiloconvectoare de pardoseală și
tavan, care sunt acționate de termostate de ambient în fiecare
încăpere. Instalația de apă caldă
menajeră este dotată cu un boiler
de 3.000 litri, prevăzut cu un strat
de termoizolație de 10 cm grosime
(fig. 16).
Asigurarea aportului de aer
proaspăt se face prin sisteme de
ventilare mecanizată cu recuperare
de căldură cu randament de 75%,
independent pentru fiecare nivel și
funcțiune principală și dotat cu senzori de CO2 care reglează funcționarea acestora (fig. 17).
Instalația de ventilare a impus
adoptarea unei înălțimi de nivel mai
mari și necesitatea tavanelor false
pentru mascarea tubulaturilor aferente sistemului de ventilare.

Fig. 13: Stâlpi exteriori

Fig. 14: Pereți de calcan

Fig. 15: Foraje

Fig. 16: Boiler
Dato rită funcțiunii de cazare
pentru încăperile de la ultimul nivel,
distribuția tubulaturii de ventilare
se face prin podul clădirii, astfel
putând fi adoptată o înălțime de
nivel mai redusă.
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DETALII PRIVIND
IMPLEMENTAREA
INVESTIȚIEI

Fig. 17: CTA
Având în vedere caracterul
multifuncțional al clădirii, respectiv
gradul de ocupare discontinuă a
acestuia, instalațiile sunt concepute
într-un sistem descentralizat, astfel
încât să se asigure folosirea eficientă a acestora în toate scenariile
de utilizare ale clădirii.

Fig. 18: Ușa principală

Fig. 19: Chepeng de acces la pod

Fig. 20: Testul cu blower‐Door

Elementele de tâmplărie secundare au fost, de asemenea, alese
pentru asigurarea cerințelor principale de eficiență energetică. Astfel,
ușa principală de intrare a fost prevăzută cu profile din lemn de 78 mm,
cu bandă de etanșare la exterior,
respectiv interior, profile de completare la partea inferioară și superioară, două rânduri de garnituri de
etanșare și vitraj cu trei foi de sticlă
LE4 / 12 / 4Fl / 12 / LE4 (fig. 18).
Ușa de garaj este prevăzută cu
panouri de spumă poliuretanică de
60 mm și garnituri de etanșare, iar
chepengul de acces la pod este din
lemn cu vată minerală de 50 mm,
trei rânduri de garnituri de etanșare, capac termoizolant și bandă
de etanșare (fig. 19).
Verificarea etanșeității întregii
anvelope s-a făcut cu metoda
Blower-Door (fig. 20) [7], rezultatele înscriindu-se în limitele recomandate pentru case pasive și
anume valoarea de 0,4760 / h pentru proba de presiune (fig. 21),
respectiv 0,4935/h pentru proba de
sucțiune (fig. 22) la presiunea de
50 Pa. Lucrările pregătitoare pentru
realizarea testului au implicat închiderea tuturor elementelor de anvelopă, respectiv etanșarea tuturor
coloanelor de canalizare, obiecte
sanitare și a instalațiilor de ventilare.
În timpul primului foraj al pompelor de căldură s-a efectuat o
măsurătoare prin care s-a verificat
capacitatea termică a acestuia și
corelarea sa cu parametrii luați în
calcul la puterea instalată proiectată. Corelarea cu cerința fundamentală de securitate la incendiu a
reprezentat, de asemenea, un impediment în respectarea cerințelor
de eficiență energetică.
A fost necesară montarea unei
uși rezistente la foc neetanșe și mai
puțin termoizolante către garajul
neîncălzit, utilizarea clapetelor antifoc pe tubulaturile de ventilare care
traversează pereții antifoc, respectarea cerinței de rezistență la foc a
chepengului de acces la pod, dispozitivele de deschidere automată a
ferestrelor din treimea superioară a
ultimului nivel a caselor scării și
prevederea în pereții antifoc a unor
cărămizi din sticlă rezistente la foc
(fig. 24) pentru iluminarea coridoarelor.

Fig. 21: Proba de presiune n50

Fig. 22: Proba de sucțiune n50

Fig. 23: Tubulatură ventilare

Fig. 24: Cărămidă din sticlă
continuare în pagina 56 È
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Fig. 29: Senzori de instalații

Fig. 25: Planul de monitorizare

Sistemul de monitorizare
Un sistem complex de monitorizare [8, 9] a fost conceput și
instalat în clădire pentru a demonstra utilitatea soluțiilor adoptate și
a oferi un instrument de control al
parametrilor care definesc confortul utilizatorilor (fig. 25).

Fig. 26: Senzori de anvelopă

Fig. 27: Senzori de anvelopă

Fig. 28: Senzori de instalații
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Parametrii măsurați se împart în
două categorii. Prima categorie de
parametri măsurați urmărește evaluarea eficienței și consumurilor
energetice, cuprinzând: temperaturi (elementele de anvelopă, agentul termic, foraje, mediu interior și
exterior, teren natural și apă caldă
menajeră), consumul de apă caldă
menajeră, consumul de energie
electrică și consumul de gaz.
A doua categorie este atribuită
monitorizării confortului interior și
cuprinde: temperatura aerului interior, temperatura și viteza aerului
introdus de instalația de ventilare,
umiditatea interioară, nivelul de
CO2 al aerului interior și fracțiunea
de supraîncălzire pe durata sezonului cald.
Sistemul de monitorizare este
compus din aproximativ 660 de
senzori de temperatură, umiditate,
CO2, contoare de debit și contoare
de energie electrică legate centralizat în mai multe stații de achiziție
pentru contorizarea în timp real a
datelor [10].
Dispunerea senzorilor de temperatură s-a făcut în toate elementele de anvelopă relevante
(fig. 26, 27), pentru a putea compara măsurătorile cu modelarea
numerică a acestora, respectiv pentru a evidenția eventualele diferențe constatate.
Senzorii de temperatură (fig. 28,
29), contoarele de debit (fig. 30)
și contoarele de energie electrică
(fig. 31) s-au prevăzut pe instalațiile termice, de ventilare (fig. 32)
și apă caldă menajeră, într-o multitudine de zone, atât în centrala termică, cât și în clădire, astfel încât
datele furnizate să ofere informații
complete privind eficiența acestora,
pierderile pe traseu dar și comportarea în detaliu pe întreg traseul
de la sursă până la destinație.
Pentru a colecta datele privind
calitatea climatului interior, s-au
dispus grupuri de senzori (fig. 33)

Fig. 30: Contor de debit

Fig. 31: Contor energie electrică

Fig. 32: Senzori de ventilație

Fig. 33: Senzori de climat interior
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de temperatură, umiditate și CO2 în
diferite zone ale clădirii, amplasate
la 1,50 m înălțime de la nivelul pardoselii.

Detalii privind
exploatarea clădirii
Punerea în funcțiune a clădirii
s-a efectuat în luna octombrie
2017. În primele trei luni de exploatare s-au instruit administratorul și utilizatorii. Până în prezent,
clădirea este folosită în proporție de
75% din capacitate, dat fiind faptul
că dotările de la bucătărie nu au
fost încă achiziționate, iar funcționarea acesteia nu a fost finalizată, dar și din cauză că unitățile
de cazare au fost ocupate doar sporadic. Funcționarea acestora la
capacitate maximă a început cu
anul școlar 2018/2019.
Aspectele privind funcționarea
corectă a clădirii necesită cunoașterea acționării pompelor de căldură,
stabilirea regimului de încălzire /
răcire, a temperaturii agentului
termic, corelarea acestuia cu necesitățile clădirii în funcție de diferitele scenarii de ocupare, regulile
de utilizare ale instalației de ventilare și ale termostatelor.
În primele luni au fost necesare
verificări suplimentare ale instalației de ventilare prin manevrarea
clapetelor de reglaj, folosirea acestora la un nivel scăzut și în perioada
de neocupare, respectiv corelarea
necesității acționării bateriilor de
încălzire/răcire a CTA-urilor cu
instalațiile termice din clădire, respectiv temperaturile exterioare.
În cazul în care instalația de
ventilare este oprită în totalitate,
mediul interior creat este nepotrivit, din cauză că etanșeitatea
clădirii este foarte ridicată, iar ventilarea naturală nu este în funcțiune. De asemenea, tubulatura de
ventilare amplasată la nivelul podului neîncălzit, folosită în regim
alternat de pornit / oprit în perioada
de iarnă, produce condens în interiorul tubulaturii și care ajunge până
la gurile de refulare.
Senzorii de CO2 cu care sunt
dotate CTA-urile inițiază regimul
automat de funcționare a instalației,
în cazul în care nivelul măsurat de
către acestea depășește valoarea
maximă admisă.
Sistemul descentralizat al instalației de încălzire/răcire implică
manevrarea manuală individuală a
fiecărui termostat de ambient de
către administrator. Dat fiind faptul
că aparatele sunt poziționate în
zone accesibile copiilor, este nevoie
de a le bloca după fiecare acționare.
Temperatura agentului termic la
nivelul sursei trebuie stabilită de
către administrator în fiecare zi, în
funcție de utilizarea clădirii și temw Revista Construcțiilor w iulie 2019

peratura exterioară. Sistemele de
ventiloconvectoare necesită o temperatură a agentului termic mai
redusă, dar apa caldă menajeră,
radiatoarele din băile căminului și
bateriile de încălzire / răcire a CTAurilor necesită o temperatură mai
mare.
Dat fiind că rezistența la transfer
termic a elementelor de anvelopă
este foarte mare, diferențele de
temperatură din întreaga clădire au
fost destul de reduse, chiar dacă
parterul și etajul 3 nu au fost folosite sau încălzite. În schimb, la
nivelul etajului 1 și 2, unde se desfășoară programul educațional, în
contextul neutilizării instalațiilor
termice, s-au constatat diferențe
semnificative de temperatură între
încăperile cu ferestre spre Nord,
respectiv spre Sud. Acest aspect
relevă importanța și intensitatea
aporturilor solare aferente.
Pentru instruirea utilizatorilor,
atât a cadrelor didactice cât și a
elevilor, s-au afișat instrucțiuni cu
principiile de funcționare ale clădirii
pasive. În primele luni, utilizatorii
s-au acomodat cu dificultate la
restricția de deschidere parțială a
ferestrelor, parțial din cauza supraîncălzirii cauzate de funcționarea
necorespunzătoare a instalațiilor,
dar și din cauza obișnuinței din
experiențele anterioare din clădirile
tradiționale.
Majoritatea măsurilor de folosire
sunt asigurate de către administrator, limitând astfel inițiativa elevilor
și cadrelor didactice la deschiderea
/ închiderea ferestrelor.
Pentru primele trei luni ale anului 2018, s-au realizat contorizări
ale consumurilor de energie electrică. Consumul mediu total înregistrat a fost de aprox. 6.200 kWh/lună,
ceea ce reprezintă 1,8 kWh/m2/lună,
respectiv 4,7 kWh/m2/lună energie
primară. Din acest total, aprox.
60% reprezintă consumul pompelor
de căldură pentru încălzire, și
anume aprox. 3.700 kWh/lună,
ceea ce reprezintă 1,1 kWh/m2/lună.

CONCLUZII
Clădirile eficiente energetic
reprezintă o soluție pentru îndeplinirea criteriilor de performanță
stabilite de Comisia Europeană, dar
și pentru sporirea confortului interior resimțit de utilizatori. Consumurile reduse de energie și
confortul interior mai ridicat sunt
avantaje evidente ale acestor tipuri
de clădiri, care pot reprezenta
motivația necesară pentru investitori de a implementa asemenea sisteme. Sistemele de monitorizare,
respectiv urmărirea comportării în
timp a clădirilor eficiente energetic,
pot oferi date reale ce pot fi folosite
la proiectarea clădirilor similare și

la îmbunătățirea modului în care se
concep și se utilizează construcțiile.
Cercetarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor este
esențială pentru evoluția construcțiilor din acest punct de vedere și
pot fi un instrument pentru evidențierea problemelor de mediu, în
vederea conștientizării lor și a promovării soluțiilor de remediere.
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Expertize
Consultanță
Teste laborator construcții
Echipa EURO QUALITY TEST
Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Eficiența prestației noastre este garantată de
faptul că firma are în componența ei un personal
competent / recunoscut / atestat / autorizat de:
• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;
• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:
1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ construcții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.
2. Consultanță tehnică în vederea Certificării conformității produselor și materialelor de construcții.
3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile:
• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare);
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă
sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și
Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fonice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării
în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice
și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru construcții și căi de comunicații.
5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asistență, Execuție, Monitorizare topografică.
6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).
7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comunicații - drumuri și căi ferate.
58

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe
domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;
• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /
Geodezie;
• MTI-AFER – Responsabili SC.
În acest sens, este bine de știut că EURO
QUALITY TEST SRL are documentat, implementat
și certificat un Sistem de management integrat,
conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 Calitate,

14001:2005

-

Mediu

și

OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațională, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR
EN ISO/CEI 17025:2005.
Prestigiul societății noastre este strâns legat
și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este
membră a asociațiilor profesionale:
• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ
a Construcțiilor;
• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și
Poduri din România;
• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fundații;
• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica
Solului și Inginerie Geotehnică;
• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori
Proiectanți de Structuri;
• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din
Construcții;
• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a
Inginerilor Geologi. q
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Factori de risc minier în Baia Mare
Constantin Sorin ZAHARIA, Dorina-Maria MOSTIȘ - SC Geoproiect SRL Baia Mare
Stela DINESCU - Universitatea din Petroșani
Dumitru ISTVAN - Universitatea de Nord Baia Mare
În decursul secolelor s-au exploatat mai multe zăcăminte situate pe teritoriul orașului Baia Mare.
Sistematica actuală diferențiază 4 grupări de mineralizații:
• Câmpul minier Săsar-Valea Borcutului, constituit din grupurile filoniene Aurum, Adam - Cremenea, Țigher-Sofia, lojica-Bartoșa-Wilhelm (toate pe V. Borcutului), structura de stock aurifer Borzaș
(Valea Borcutului) (fig. 2);
• Structurile metalogenetice Valea Roșie și Dealul Crucii (Baia Mare) (fig. 1);
• Structura metalogenetică Herja (Ferneziu) (fig. 3);
Toate aceste structuri și grupuri filoniene se situează la nord de intravilanul municipiului, în
zona forestieră.
Atestată de secole, activitatea din mineritul maramureșean împreună cu activitățile conexe acesteia a fost cea mai importantă sursă de venit, precum și de subzistență pentru populația acestui
județ, dar și cea mai importantă sursă de riscuri și de poluare a factorilor de mediu.
După restructurări succesive, dintre care cele mai importante în anii 1997 și 2006, activitatea de
extragere și prelucrare a minereurilor neferoase și prețioase a fost sistată la sfârșitul anului 2006.
Din anul 1999 a inceput procesul de închidere și ecologizare a unor perimetre miniere.
Închiderea perimetrelor miniere
a fost o abordare sectorială și nu
globală a problematicii de mediu și
a zonelor de risc, s-a ținut cont
doar de beneficiarul lucrărilor, nu și
de lucrările de prospecțiuni, explorări geologice sau de deschidere
executate.

• nu s-a stabilit o listă de lucrări
prioritare din punct de vedere al
zonelor de risc, siguranței lucrărilor
miniere, oamenilor și animalelor,
precum și din punct de vedere al
protecției altor factori de mediu;
• nu s-au ales soluții de
proiectare care să conducă la

Fig. 1: Structurile metalogenetice Valea Roșie și Dealul Crucii
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diminuarea riscurilor și la reținerea
poluanților cât mai aproape de
sursă;
• închiderea unor lucrări miniere
s-a executat fără aviz de gospodărire a apelor și acord de mediu;
• din prevederile actelor de
reglementare pentru închiderea

Fig. 2: Câmp minier Săsar ‐ Valea Borcutului
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• lucrările de închidere și ecologizare din perimetre nu sunt în concordanță cu prevederile acordurilor
(avizelor) de mediu, iar documentațiile pentru obținerea avizelor sau
acordurilor de mediu diferă de
proiectele tehnice de execuție a
lucrărilor.
Accidentul ecologic de la iazul de
decantare a sterilului, „AURUL Baia
Mare” - Bozânta Mare (30 ianuarie
2000), a avut un mare impact
mediatic, scoțând încă o dată în
evidență faptul că fenomene meteorologice deosebite pot genera
riscuri majore, care conduc la
poluări accidentale cu impact
regional sau chiar transfrontalier.

FACTORI DE RISC MINIER

Fig. 3: Structura metalogenetică Herja (Ferneziu)
perimetrului minier Valea Roșie nu
au fost executate lucrări foarte
importante, cum ar fi:
- lucrări de suprafață la sistemul
de evacuare a apelor de mină;
- lucrări de consolidare și protecția mediului la Iazul vechi Săsar;
• au rămas nereglementate din
punct de vedere al protecției mediului și neînchise zeci de galerii de
coastă și zeci de lucrări miniere
verticale (suitori și pâlnii de surpare
pe linii de abataj), halde de steril de
mină, precum și cariera Sofia - Săsar;
• în documentațiile pentru
obținerea acordului de mediu nu au
fost prevăzute lucrări pentru diminuarea infiltrațiilor de apă în subteran (betonarea talvegului văilor
situate deasupra lucrărilor miniere), șanțuri de gardă pe versantul
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din amonte de pâlniile de surpare,
suitori sau halde, redirijarea apelor
unor torenți, umplerea golurilor
(acolo unde este posibil, costurile
nu sunt exagerate, și nu afectează
alți factori de mediu);
• prin proiecte, au fost prevăzute lucrări de ecologizare doar
la 25 de halde de steril, în realitate
fiind mult mai multe în acest
perimetru (peste 100 de halde);
lucrările de ecologizare executate la
halde nu au avut eficiență, nu s-au
stabilizat la bază prin lucrări specifice (ziduri de sprijin, gabioane), nu
s-au redus unghiurile taluzurilor,
gărdulețele de coastă din nuiele au
fost parțial distruse, puieții nu s-au
prins decât în proporție foarte mică,
pe taluzul haldelor, sporadic s-au
prins în special mesteacăn, plop și
arin de munte;

Factorii de risc minier identificați
sunt următorii:
1. Goluri subterane care ajung la
suprafață;
2. Zone de prăbușire datorate
golurilor subterane;
3. Acumulări necontrolate de
ape subterane, cu posibile viituri în
cazul unor precipitații abundente;
4. Ape de mină corozive;
5. Halde de steril cu posibile
desprinderi și alunecări datorate
taluzului accentuat sau înfundării
subtraversărilor existente;
6. Halde de concentrate miniere
corozive;
7. Instalații miniere (uzine, conducte de hidrotransport al unor
substanțe toxice) periculoase în caz
de defecțiuni tehnice.
1. Goluri subterane care ajung
la suprafață
Prezintă pericol de cădere pentru trecători sau vânat și sunt
prezente sub formă de suitori de
aeraj, abataje prin care s-au
exploatat mineralizații până la zi,
puțuri de la suprafață (mai vechi
sau mai noi). Necesită localizare și
amenajare (avertizare, împrejmuire).
Pe teritoriul administrativ Baia
Mare au fost identificate mai multe
goluri subterane:
• Suitor de aeraj IPEG V. Borcutului;
• Zona Aurum (Valea Borcutului)
cu Galeria Aurum 309 m și Sofia
(Săsar), Goluri la suprafață pe liniile de abataj Sfântu Ioan și Anton,
continuare în pagina 62 È
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pe versanții V. Antonca, Suitor de
aeraj pe filon Anton versant drept
torent, Pâlnie surpare pe filon 10,
Galerie ventilator +359
Exemplificare:
a. Galeria Aurum 309 m (fig. 4);
Amplasament: versant drept V.
Neamțului, cca 5 m de drumul de
acces, la cota Z =309 m;
- aval de gura galeriei este o
scufundare a terenului din cauza
excavării unui abataj vechi;
- galerie nedefinită Sofia 316;
b. Pâlnie surpare pe filon 10
(fig. 5)
Amplasament: pe culmea versantului drept al V. Antonca, aval

Fig. 4: Galeria Aurum,
versant drept V. Neamțului

Fig. 5: Pâlnie surpare pe ﬁlon 10
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cca 250 m de suitorul principal de
aeraj de pe filonul 3 Alexandru, la
cota: Z = 534 m;
- pâlnia de surpare are o
lungime de cca 25 m, lățime de cca
15 m și adâncime de 40 m și este
deosebit de periculoasă;
- după configurația terenului, se
observă că diametrul surpării se
mărește continuu;
- această surpare nu este inscripționată, nu are tăblițe avertizoare privind pericolul de cădere și
nu este împrejmuită, fiind un real
pericol de cădere a persoanelor sau
animalelor sălbatice aflate în preajmă.
• Valea Roșie. Surpare a terenului de la suprafață pe linia de abataj
Nepomuc
• Galeria IPEG versant drept
Valea Pietroasa
Amplasament: mal drept V. Pietroasa (afluent drept V. Roșie) la
cca 250 m amonte de confluența V.
Lungi cu V. Pietroasa (Trei Stejari),
vis a vis de halda IPEG (fig. 6);
- deasupra acestei galerii, pe
versantul drept al văii Pietroasa, la
cca 20 m amonte este un suitor
(susrupt) adânc de cca 10 m, cu
diametru mediu de 3 m (fig. 7).
• Dealul Crucii: Puțul IPEG
Dealul Crucii, Suitor de fum Dealul
Crucii (fig. 8)
Amplasament: versant drept V.
Vicleanului, în apropiere de culme
(Dealul Înghețat) și a unui drum
industrial;
- cota puțului: Z = cca 470 m;
- puțul a fost săpat de IPEG Maramureș, are adâncime de cca 60 m,
diametru de cca 5 m, nu este închis
sau acoperit;
- în apropierea puțului este suitorul aferent puțului (secțiune cca.
4 mp), care nu este închis sau
acoperit, are o adâncime de cca.
15 m, după care intersectează puțul;
- aceste lucrări miniere verticale
prezintă un real pericol de cădere a
persoanelor aflate în preajma lor;
- în anul 2010, un autoturism cu
două persoane a căzut în acest puț.
• Herja Galeria loachim +380 m
• Firiza. Mina Haiducilor. Puț pe
V. Rostoșa

2. Zone de prăbușire datorate
lucrărilor subterane
Există peste 200 de kilometri de
galerii în minele Săsar și Herja,
galeriile IPEG, din zonele adiacente

Fig. 6: Galerie IPEG, vers. dr. V. Pietroasa

Fig. 7: Suitor (susrupt) galerie IPEG,
V. Pietroasa

Fig. 8: Puțul IPEG ‐ Dealul Crucii
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Fig. 9: Pâlnie de surpare Borzaș

Fig. 10: Galerie de acces auto Borzaș
minelor Săsar și Herja, goluri subterane supuse fenomenelor de presiune
mineră, acumulări necontrolate de
ape de mină, acidifiere ca urmare a
spălării mineralizațiilor de către
apele de infiltrație.
• Borzaș (Valea Borcutului)
Pâlniile de surpare Borzaș (fig. 9)
Amplasament: pe versantul nordvestic al vârfului Iricău;
- terenul de la suprafață a fost
afectat, prin prăbușirea acestuia,
din cauza metodei de exploatare
subterană a minereurilor prin surpare în subetaje;
- suprafața de teren afectată de
surpări este de cca 7 ha; în zonă
există mai multe pâlnii de surpare,
dintre care cea mai mare are un
diametru de cca 150 m și o
adâncime de cca 40 m;
- zona nu este împrejmuită,
există pericol de cădere a oamenilor sau animalelor aflate în zonă;
- s-au identificat plăcuțe de
avertizare cu inscripția: Trecerea
oprită, pericol de cădere;
- în aceste pâlnii de surpare se
acumulează cantități mari de ape
de infiltrație care ajung în subteran
și apoi se evacuează pe galeria
Săsar +215 m (fig. 10).

3. Acumulări necontrolate de
ape subterane, cu posibile viituri la precipitații abundente
O suprafață de teren de câteva
zeci de kmp acumulează atât apele
de infiltrație, cât și cele de adâncime, acestea fiind evacuate la zi
prin trei galerii principale: Săsar,
Valea Roșie și Dealul Crucii. Apele
pătrund în subteran prin numeroasele goluri de mină existente.
Aceste galerii magistrale sunt interconectate prin alte galerii într-un
sistem unic, iar în cazul unor precipitații abundente, eventualele
blocaje cu mâl (Valea Roșie) sau
prăbușiri (Dealul Crucii) (fig. 11),
pot ridica mult debitele deversate
prin galeria Săsar.
Presiunea apelor acumulate în
spatele prăbușirilor subterane necontrolate poate determina dizlocarea
lor și antrenarea odată cu apele de
mină și a unei cantități mari de mâl
(produs rezidual datorat alterării
mineralelor metalice).
Ar fi necesară asigurarea condițiilor minime de vizitare (pentru
salvatori minieri sau alte persoane
autorizate) pentru parcurgerea
periodică a celor trei galerii principale
menționate, în vederea remedierii
rapide a eventualelor deteriorări
constatate. Închiderea acestor
galerii cu diguri de bolțari și rambleu (cum s-a procedat la galeria
Cuza Vodă și se preconizează la
galeria Lobkowitz – Dealul Crucii)

nu mai permite remedierea unor
deteriorări la început minore,
amplificând în timp riscurile legate
de acumularea apelor și mâlului de
mină.
Este importantă, de asemenea,
evaluarea capacității sistemului de
evacuare a apelor de mină de la
gura celor trei galerii în râul Săsar.
4. Ape de mină corozive
Caracterul coroziv al apelor de
mină este datorat alterării sulfurilor
aflate nu doar în zăcăminte, ci și în
rocile înconjurătoare și prezenței
acizilor sulfuroși și sulfurici în apele
de mină. Unele dintre aceste ape
sunt parțial tratate și neutralizate,
înainte de deversare în sistemul de
canalizare (Herja, Săsar), altele
sunt încă ignorate (cele din galeriile
Valea Roșie și Dealul Crucii). Este
necesară efectuarea unui studiu
asupra situației și influenței apelor
de mină, nu doar asupra mediului,
ci și asupra instalațiilor prin care
tranzitează.
Evacuările apelor de mină acide,
direct în emisar, au debite variabile
de la câțiva litri/secundă la 150
litri/secundă, sau chiar mai mari în
cazul unor precipitații abundente
sau topiri rapide ale zăpezilor
(ex. galeriile Săsar, Cuza Vodă,
Lobkowitz, Herja).
Există și alte galerii, din care
apele de mină deversează în rețeaua hidrografică.

Fig. 11: Galeria Dealul Crucii ‐ Dragoș Vodă
continuare în pagina 64 È
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• Galeria Sofia +290 m (fig. 12)
• Galerii și halda IPEG Valea
Lungă + 406 m
• Mina Herja (galeria Ioachim).
5. Halde de steril cu posibile
desprinderi și alunecări de
teren datorate taluzului accentuat sau înfundării subtraversării apelor de suprafață.
Există peste 100 de halde de
steril de mină în zona Baia Mare,
majoritatea manifestând instabilitate mecanică, din cauza unghiurilor de taluz mari, prin creare de
ravene, spălări ale bazei haldelor,
precum și fenomene de migrare în
aval a poluanților (metale grele) din
cauza exfiltrațiilor sau a fenomenelor de leșiere.
S-a sesizat și pericolul de înfundare a canalizărilor de sub haldele
de steril; în cazul unor viituri puternice se antrenează material din
albii și de pe versanți, precum și
crengi, bușteni, deșeuri etc; există
potențialitatea să se întâmple accidente cu efecte deosebite (acumulări de ape în amonte de halde),
fapt ce ar putea produce deversări
masive de steril și ape în aval.
• Haldele galeriei Simion - Trei
Stejari (Bartoșa) +462 m și +412m
• Halda galeriei Simion - Trei
Stejari (Bartoșa) +362 m
Amplasament: mal stâng al V.
Bartoșa (fig. 13);
- halda are o lungime de cca 200 m,
lățime medie 60 m și o înălțime
medie de 7 m, cu un volum de steril
de mină depozitat de 50.158 mc;
- apa V. Bartoșa subtraversează
halda printr-o canalizare cu tuburi
PREMO cu diametrul de 1.600 mm;

- amonte de haldă sunt resturi
de crengi, bușteni (provenite din
exploatările forestiere din zonă),
materiale care, în cazul unor viituri,
pot bloca gura canalizării din
amonte de haldă, existând pericolul
real de a forma o acumulare de
apă, ce ar conduce la antrenarea de
steril din haldă.
• V. Neamțului; Puțul AURUM;
Halda IPEG Valea Lungă (Valea
Roșie) + 406 m; Halda Adam Veta
(Ventilator) - Borzaș, +378 m;
Halda Herja.
6. Halde de concentrate miniere corozive
La UP Flotația Centrală nu se
desfășoară activități de producție,
respectiv de preparare minereuri ci
doar se asigură paza obiectivului;
- activitatea de producție de pe
amplasament a fost sistată în luna
decembrie 2006. Concentratele de
pirită existente în stoc sunt depozitate în mai multe zone, în 7 depozite de pirită (fig. 14). În zona
depozitelor sunt acumulări de ape
pluviale care sunt de culoare brun
roșcat, au caracteristici acide și
conțin ioni de metale. Aceste ape
afectează solul, apele freatice și
apele de suprafață din zonă.

7. Instalații miniere (uzine,
conducte de hidrotransport al
unor substanțe toxice), periculoase în caz de defecțiuni tehnice
Sunt în curs de demontare conductele de hidrotransport dintre
Uzina de Preparare și Iazul
Bozânta. Firul de conductă cu
diametru de 350 mm aparține SC
ROMALTYN MINING SRL, societate
care intenționează să prelucreze
sterilul de flotație depus în Iazul
Central, precum și concentratul de
pirită din depozitele de lângă UP
Flotația Centrală (fig. 15).
Instalația de preparare a SC
ROMALTYN SRL este prevăzută a fi
repusă în funcțiune pentru prelucrarea sterilului din iazul de la UP
Flotația Centrală și a depozitelor de
pirită ale acesteia. Conducta de
hidrotransport poate prezenta
riscuri în cazul unor defecțiuni,
chiar dacă aceasta este în curs de
reînlocuire, pe un traseu ce evită

Fig. 13: Halda Trei Stejari (Bartoșa)

Fig. 14: Halda pirită de lângă
Flotația Centrală

Fig. 15: Conducte de hidrotransport
concentrate de pirită și steril
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Fig. 12: Canale de evacuare a apei de mină ‐ galeria Săsar
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zona centrală a orașului. De asemenea, instalația de procesare ce
folosește o concentrație mare de
cianură de sodiu prezintă riscuri în
cazul unor defecțiuni. De altfel, prin
PUZ-ul zonei, recent întocmit, se
prevede interzicerea activității cu
cianură în acest sector al orașului,
hotărâre atacată în justiție de către
SC ROMALTYN SRL pe motiv că
anterior s-a acordat autorizație de
construcție pentru această activitate.
Riscuri prezintă și conducta de
transport al sterilului la iazul
Bozânta, deoarece sterilul transportat are un conținut ridicat de
cianură de sodiu, distrugătorul de
cianură fiind realizat la iaz, nu la
uzină.

CONCLUZII
Pentru închiderea perimetrelor
miniere s-a adoptat o abordare sectorială și nu globală a problematicii
de mediu și a zonelor de risc. În
proiectele tehnice de închidere a
activităților miniere s-a ținut cont
doar de beneficiarul lucrărilor, nu și
de lucrările de prospecțiuni, explorări geologice sau de deschidere
executat.
Considerăm că ar fi necesar să
se stabilească o listă de priorități
privind zonelor de risc, siguranța
lucrărilor miniere, a oamenilor și
animalelor, precum și protecția
altor factori de mediu.
Impactul lucrărilor miniere
subterane asupra terenului
de la suprafață
Lucrările miniere verticale prezintă un real pericol pentru persoane
și animale sălbatice, lucrările nefiind semnalizate și împrejmuite.
Prin pâlniile de surpare sau prăbușirile terenului de la suprafață se
infiltrează apa provenită din topirea
zăpezilor, care spală mineralizațiile,
dizolvă ioni de metale grele, se
acidifică, în plus crește debitul apelor de mină care se evacuează apoi
pe galeriile de bază.
Siguranța lucrărilor miniere
și impactul asupra mediului
Galeriile de coastă neînchise
prezintă un real pericol, în cazul
intrării în aceste lucrări miniere:
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• multe diguri de bolțari de la
gurile galeriilor închise au fost
sparte;
• în perioada de activitate din
minerit, pentru micșorarea infiltrațiilor de ape de la suprafață în
subteran, talvegul mai multor văi a
fost betonat pe porțiunea unde, sub
aceste văi, erau lucrări miniere
subterane; în prezent betonul este
parțial distrus și se infiltrează masiv
apa în subteran;
• în pâlniile de surpare unde s-a
acumulat apa, există riscul ca, la
precipitații abundente, presiunea
apei acumulate să învingă rezistența materialului de la bază și să
se infiltreze masiv și brusc în subteran, cu consecințe imprevizibile,
mai ales în zone locuibile;
• din cauza intemperiilor, a
pășunatului și a faptului că s-au
tras lemne pe taluzul unor halde,
vegetația de pe taluzul haldelor a
fost aproape în întregime distrusă;
• din multe halde de steril s-a
excavat material, fie pentru prelucrare ulterioară în uzinele de
preparare, fie pentru repararea
drumurilor sau umplerea gurii
galeriilor cu rambleu; după aceste
operațiuni panta taluzurilor s-a
acentuat, crescând instabilitatea
mecanică a haldelor, sau pe platforma haldelor au rămas adâncituri
unde se acumulează apele acide;
• canalizările de sub halde sunt
semiînfundate în majoritatea perimetrelor miniere, existând chiar
situații când tuburile de canalizare
au fost sustrase iar haldele au
alunecat;
• din cauza exploatărilor forestiere, pe versanți și pe cursul unor
văi au rămas mulți bușteni și
crengi; în cazul unor viituri puternice există riscul înfundării canalizărilor de sub haldele de steril,
material din aceste halde putând fi
antrenat în aval de acestea.
Măsuri propuse
• Monitorizarea postînchidere a
tuturor perimetrelor miniere.
• Întocmirea hărților de risc în
toate perimetrele miniere.
• Închiderea tuturor lucrărilor
miniere care au legătură cu suprafața (galerii, suitori etc).

• Executarea lucrărilor de stabilizare, protecția apelor și de ecologizare a tuturor haldelor.
• Împrejmuirea suitoarelor, pâlniilor și galeriilor de surpare, cu
scopul prevenirii accesului sau
căderilor în aceste zone deosebit de
periculoase a persoanelor sau animalelor.
• Cartarea și marcarea pe hărți
topografice sau turistice, întocmirea hărților de risc pentru toate
lucrările miniere în legătură cu
suprafața sau din apropierea suprafeței.
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