




Ionel CRISTEA
(1939 ‐ 2019)

A încetat din viață
Președintele Fondator

al Revistei Construcțiilor
Tristă despărțire… TIC-TAC…

TIC-TAC… Parcă așa sună metrono-
mul în lumea asta…

Cel mai trist este însă când… TAC
pune punct oricărui moment al vieții
pe pământul pe care locuim de mile-
nii. Și dacă în general ne pare rău că
a sosit, atunci când este vorba de
cineva apropiat, durerea este nemăr-
ginită. Ultimul… TAC înseamnă și…
gata, adică adio…

Asemenea sentimente și stări de
suflet le traversăm și noi toți cei
apropiați celui care, trecând în nefi -
ință, se numește Ionel Cristea.

El a fost de-a lungul vieții, așa cum
se spune, un adevărat om de omenie
prin tot ceea ce a făcut și lăsat în
urma sa. Deși inginer energetician, el
și-a dorit cu ardoare să îmbrățișeze
profesia de ziarist. Și soarta l-a aju-
tat să-și vadă visul cu ochii. Inițial a
vrut să fie crainic sportiv pentru că și
vocația lui pentru sport i-a fost pre-
zentă până în ultimele clipe ale exis-
tenței sale printre noi. Viața, așa cum
este ea, a vrut însă să-l îndrepte spre
altă direcție.

Și astfel a devenit realizator de emi-
siuni economice la TVR, ajungând
până pe treapta de director de depar-
tament în cadrul aceleiași instituții.

Neliniștit ca întotdeauna, după ieșirea
la pensie, și-a continuat activitatea
jurnalistică înființând publicația teh-
nică de specialitate Revista Construc -
țiilor pe care a coordonat-o până în
ultima clipă a vieții sale.

Încerc și eu din plin cele mai dure-
roase sentimente pentru că alături de
colegi, prieteni și colaboratori vom
vorbi de acum despre el la timpul
trecut. Ca și el, alți foști pământeni
„populează” ceea ce numim generic
„lumea de dincolo”…

Suntem alături de familia sa îndoliată
peste margini în aceste momente și-l
vom păstra… „viu” în amintirea noas-
tră pentru că merită din plin această
recunoștință.

Adio… Ionel Cristea!

(Și nu fi trist pentru că, asemenea
tuturor ființelor vii, omul se naște
pentru ca apoi să moară…)

Ciprian Enache

... și totuși

Puține sunt lucrurile noi pe care le
putem spune acum, la despărțirea de
cel care ne-a fost mentor.

Multe generații de constructori l-au
cunoscut chiar mai bine decât noi,
din perioada emisiunilor economice
de la TVR. Pe alții i-a format, ca și pe
noi, cât a lucrat în presa specializată.
An după an – ani mai buni sau mai
grei – a continuat să creadă în nevoia
unei Agora a constructorilor în România.
Le-a oferit „microfonul” proiectanților,
furnizorilor de materiale, constructo-
rilor și beneficiarilor, autorităților
publice și asociațiilor profesionale,
studenților și formatorilor din mediul
academic. S-a luptat, cu tenacitate și
altruism, să ducă înainte o revistă
deschisă tuturor. O revistă care să
promoveze toate punctele de vedere
din domeniu, care să îmbine ofertele
comerciale cu calcule tehnice elabo-
rate, iar cele mai noi tehnologii și
cele mai spectaculoase realizări din
construcții să le aducă la un loc cu un
trecut la fel de valoros, pe care, ade-
sea, l-am descoperit, cu toții, cu feri-
cită uimire.

„Personalități în construcții” vorbește,
de ani de zile, despre rădăcini. La fel,
articolele dedicate „Monumentelor
uitate”. Recuperarea unei memorii
care să dea fundament construcțiilor
prezente și viitoare...

„O mare pierdere pentru lumea con-
structorilor”, a rezumat acest trist
septembrie un prieten drag, dl ing.
Petre Badea.

Vocea „omului cu microfonul” a tăcut.
Dar lasă în urma sa alte voci, o
echipă pe care a crescut-o să-i conti-
nue crezul și să ducă mai departe
mesajul. O echipă care speră să fie la
înălțimea mentorilor săi – Ionel Cristea
și Ciprian Enache, ducând mai
departe munca acestora aflată în
slujba constructorilor din țara noastră.

Domeniul construcțiilor din România
are nevoie de un loc de întâlnire.

Ne întâlnim, deci, în paginile urmă-
toarelor numere ale revistei!

Mulțumim, Domnule Cristea!

Redacția

RC

revistaconstructiilor.eu

În redacție

Acasă

La TVR

În redacție



revistaconstructiilor.eu

Despre Revista Construcțiilor
În fiecare număr al revistei sunt publicate: prezentări de materiale și tehnologii noi, studii tehnice de

specia litate pe diverse teme, interviuri, comentarii și anchete având ca temă problemele cu care se con-
fruntă societățile implicate în această activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de con-
strucții, prezentări de firme, informa ții de la patronate și asociațiile profesio nale, sfaturi economice și
juridice etc.

Articolele de prezentare a mate rialelor, tehnologiilor, utilajelor și echipa men telor care apar în Revista
Construcțiilor - ediția tipărită, sunt publicate și online în site-ul nostru revistaconstructiilor.eu.

Întreaga colecție a revistei tipărite poa te fi consultată gratuit, în format .pdf, pe site-ul nostru
revistaconstructiilor.eu.

Având în vedere că odată cu luna octombrie încep contractările de publicitate pentru anul 2020,
invităm firmele interesate să apeleze cu încredere

la experiența noastră de promovare în domeniul construcțiilor!

RC
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CONSTRUCTORII ROMÂNI ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE
Sâmbătă, 14 septembrie,

a fost Ziua Națională a Constructorului

De ce 14 septembrie? Pentru că are o semnificație
deosebită, referitoare la acest sector de activitate, la
sutele de mii de constructori. De la muncitori și ingi-
neri, până la arhitecții și antreprenorii implicați direct
în procesul de edificare a diverselor categorii de obiec-
tive de investiții.

Totodată, Ziua Națională a Constructorului se con-
stituie într-un prilej de omagiu făuritorilor de caractere
și de competențe profesionale, celor implicați în proce-
sul de educație tehnică de specialitate, de la nivel
preuniversitar, liceal și profesional, până la nivel uni-
versitar și postuniversitar.

Care simbol ar fi fost mai potrivit pentru cinstirea
zilei constructorilor români decât realizarea excep -
țională a inginerului român Anghel Saligny, care, la
14.09.1895, a inaugurat podul Carol I, cel mai mare din
Europa și al treilea ca lungime din lume la acea dată!

Așadar, reprezentanții Federației Patronatelor Socie-
tăților din Construcții au înteles că menirea unui astfel
de organism nu se restrânge la activitățile curente pri-
vind implicarea activă și critic benefică în procesul de
legiferare a normelor privind activitatea din construcții
și la acțiunile de dialog social, au înțeles că acest sec-
tor de activitate generează permanent o valoare cultu-
ral simbolică, cu redescoperirea unui trecut valoros, a
unui prezent pe care îl construim zi de zi, dar și cu un
viitor de care trebuie să se preocupe. 

Și pentru că munca în construcții se face în echipă,
alături de Federația Patronatelor Societăților din Con-
strucții, la organizarea primei ediții a Zilei Naționale a
Constructorului au participat Federația Generală a
Sindicatelor Familia, reprezentativă în sectorul de

construc ții și din industria de producere a materialelor
de construcții - precum și Casa Socială a Constructori-
lor, organizație creată pentru protecția socială a con-
structorilor. Echipei constructorilor li s-au altăturat și
reprezentanți ai celor ce beneficiază de truda, creația,
uneori de arta lor: investitorii. Iar cel mai important
investitor, statul român, nu a lipsit de la acest eveni-
ment, fiind reprezentat printre alții și de o echipă a
Companiei Naționale de Investiții, condusă de doamna
Manuela Irina Pătrășcoiu, președintele companiei. 

Acestor trei piloni importanți li s-a alăturat cu
entuziasm un partener deosebit de valoros: Universi-
tatea Tehnică de Construcții București - liantul necesar
între trecut, prezent și viitor, între principiile solide de
ieri și tehnologia de mâine. 

De asemenea, bucuria primei aniversări a Zilei
Naționale a Constructorului a fost împărtășită și de
sponsorii evenimentului, în special Libra Internet Bank
S.A., cărora le mulțumim pentru generozitate și pentru
implicarea în reușita acestei manifestări profesionale.

Prima ediție a Zilei Naționale a Constructorului s-a
desfășurat sâmbătă, 14 septembrie 2019, la Domeniul
Știrbey din Buftea, într-un cadru festiv. Organizatorii
au reușit ca acest eveniment să fie un moment de
înălțare a spiritului românesc, o sărbătoare care a
îmbrăcat cu adevărat caracter național. 

Cunoscuta mezzo-soprană Nina Achilov a fost aceea
care a asigurat rolul de prezentator al evenimentului cu
un succes deosebit, deschizând programul prin into -
narea live a imnului național, într-o manieră care a dat
din start evenimentului un nivel de mare sărbătoare.

Ziua Națională a Constructorului, ca zi de cinstire a constructorului român, a fost stabilită pentru
data de 14 septembrie prin Legea nr. 350/2018. 

Ideea de a crea un reper, un prilej de prețuire pentru ziditorii de țară, a aparținut Federației
Patronatelor Societăților din Construcții, idee care a fost preluată de doamna deputat Roxana
Mînzatu, făcând posibilă legiferarea acestei inițiative. 

Patronii și Sindicatele din Republica Moldova,
umăr lângă umăr

Vasile Daniel Suciu ‐
Viceprim ‐ ministru,

Ministrul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice

Gheorghe Bălăceanu ‐
Președinte FGS Familia

continuare în pagina 8 È
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Invitații oficiali, atât din țară, cît și din străinătate,
nu s-au lăsat așteptați, subliniind astfel importanța și
prețuirea pe care le acordă acestei zile.

A participat domnul deputat Vasile-Daniel Suciu -
Viceprim-ministrul Guvernului României - Ministrul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a
transmis și un mesaj din partea Guvernului.

De asemenea au fost prezenți:
- Doamna deputat Rodica Paraschiv - Comisia de

Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților
- Doamna Elena Solomonesc - Secretar de Stat în

Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Doamna Oana Iacob - Secretar de Stat în Ministerul

Finanțelor Publice
- Domnul Ionel Minea - Secretar de Stat în Ministerul

Transporturilor
- Domnul Alexandru Potor - Secretar de Stat în

Mins  terul Fondurilor Europene
Au onorat cu prezența și alte personalități din

România, cum ar fi domnul Nicolae Noica - fost Ministru
al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - iniția-
torul și promotorul Legii nr. 215/1997 privind Casa
Socială a Constructorilor, precum și a altor reglemen-
tării privitoare la calitatea și siguranța construcțiilor.

De asemenea a fost prezentă doamna Violeta
Alexandru, fost Ministru pentru Consultare Publică și
Dialog Civic, precum și domnul ing. Iurie Druță - una
dintre personalitățile marcante ale constructorilor
români din ultimii 50 de ani.

Dintre invitații străini îi menționăm pe colegii con-
structori din Republica Moldova, reprezentanții organi-
zației paritare patronale din Italia (menționînd aici
doar prezența fostului președinte al celor 116 Case
Edile, domnul Carlo Trestini), dar și reprezentanți ai
SOKA BAU din Germania, care au venit cu o propunere
de colaborare pentru autoritățile din România și Casa
Socială a Constructorilor.

Cu prilejul acestei sărbători, s-au semnat în cadru
festiv protocoale de colaborare între Casa Socială a
Constructorilor și Asociația Inginerilor Constructori
Proiectanți de Structuri din România, precum și Proto-
colul de cooperare dintre Federația Patronatelor Soci-
etăților din Construcții (FPSC) și Federația Patronatului
din Construcții și Producere a Materialelor de Con-
strucții din Republica Moldova (FPCPMC).

Bineînțeles că în centrul atenției au fost muncitorii
constructori, cei mai buni dintre aceștia fiind premiați
de către organizatori, la propunerea firmelor unde
lucrează.

Iată numele celor premiați: Daniel Iosub de la SC
Concelex SRL, Iorga Marian de la SC Citadina 98 SA,
Andrei Gheorghe de la SC Integral SA, Ioan Salaru de
la SC TIAB SA, Filimon Aurel de la SC Vega 93 SRL,
Cezar Caramihai de la SC Iridex Group Plastic SRL,
doamna Crivăț Gica de la SC Servland SRL, Nguyen
Van Hoa (cetățean vietnamez) de la SC Construcții
ERBAȘU SA, Bocai Adrian de la SC Hidroconstrucția SA,
Schipor Mircea de la SC Socot SA și Tudor Ion Emil de
la SC Construcții ERBAȘU SA.

Prima ediție a Zilei Naționale a Constructorului s-a
constituit într-o manifestare profesională cu profunde
semnificații în viața economică și socială a României.

Prezența organizațiilor patronale și sindicale repre -
zentative la nivel național, a asociațiilor profesionale, a
reprezentanților societăților de construcții și din indus-
tria de producere a materialelor de construcții, însoțiți
de cei mai buni muncitori constructori, precum și ai
autorităților publice centrale și locale, a instituțiilor de
învățământ din domeniul construcții, a reprezentat
încă un gest de apreciere pentru meseria de construc-
tor - una dintre cele mai vechi profesii ale omenirii - o
recunoaștere a importanței sectorului de construcții în
economia României, prioritate națională pentru acest
deceniu.

Ziua Națională a Constructorului a însemnat însă în
primul rând un prilej de sărbătoare și dincolo de luările
de cuvânt, de semnarea protocoalelor, de prezența
invitaților străini, participanții s-au relaxat, s-au bucu-
rat de ziua lor de spectacol, de muzică și dans. Bucu-
ria, veselia și dragostea de țară s-au împletit într-o
manifestare vie a spiritului constructorului român în zi
de sărbătoare. Rămâne ca și în anii ce vor urma să
avem grijă ca acest spirit să nu se piardă, să cultivăm
mereu simbolurile sectorului de construcții din România
pentru generațiile următoare

La mulți și buni ani, constructori români!

Casa Socială a Constructorilor

Semnarea Protocolului între patronii din România
și cei din Republica Moldova

Constuctori români la Ziua Națională a Constuctorului

Æ urmare din pagina 6
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Depoul Străulești, Galeria de legătură
cu stația Străulești și Terminalul Multimodal Străulești

DESCRIEREA LUCRĂRII:
AMPLASAMENT

Depoul Străulești și Galeria de
legătură între depou și stația Stră -
ulești se întind pe o lungime des-
fășurată de aproximativ 336 m, cu
lățimi variabile, de la 18,00 m la
confluența cu breteaua de legătură
cu stația Străulești, până la 88,15 m

la capătul dinspre lacul Străulești.
Zona de depou propriu-zisă se
întinde pe o lungime de 127,30 m,
având lățimea de 86,35 m.

Pentru realizarea structurii de
rezistență a depoului a fost nece-
sară crearea unei incinte din pereți
mulați pentru asigurarea sprijinirii
malurilor săpăturii. Incinta din
pereți mulați se află la o distanță
medie de 15,00 m față de malul
lacului pe latura nord-vestică și la
distanță de minimum 41,60 m pe
latura sud-vestică față de limita de
proprietate.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Structura de rezistență a depo -

ului a fost executată în interiorul
incintei de pereți mulați prin meto da
„cut and cover” și este alcătuită
din:

• radier din beton armat cu
grosimi cuprinse între 0,80 m și
1,20 m;

• planșeu acoperiș cu grosimi
cuprinse între 1,00 m și, local, pe
zona supraînălțată la cota -1,30 m,
50 cm;

• stâlpi din beton armat cu
dimensiunile de 60 cm x 120 cm,
axați în direcție longitudinală la
travee de 6,00 m și în direcție
transversală la deschiderile impuse
tehnologic;

• pereții casetă au grosimea de
50 cm și între pereții casetă și pereții

mulați se montează o membrană
hidroizolantă din bentonită, elimi -
nând astfel posibilitatea conlucrării
între ei. Stâlpii de pe șirurile G și H,
între axele 2 și 28, au prevăzute
console pentru montarea căilor de
rulare longitudinale pe care circulă
un pod rulant monogrindă cu
deschiderea de 11,15 m și capaci-
tatea de ridicare 10 tone. Stâlpii de
pe șirurile E - H, între axele 2 și 3,
au prevăzute console pentru mon -
tarea căilor de rulare transversale,
pe care circulă un pod rulant mono-
grindă cu deschiderea de 5,00 m și
capacitatea de ridicare 10 tone.

TERMINALUL MULTIMODAL
STRĂULEȘTI

Terminalul multimodal amplasat
în zona de N-V a Capitalei, cu
referire la zona de acces dinspre
Mogoșoaia - Străulești, va trebui să
„descurajeze” accesul direct cu
mașina până în centrul orașului,
punând la dispoziția călătorilor un
parcaj suprateran și accesul facil la
rețeaua de transport urbană sau la
rețeaua de metrou.Terminalul mul-
timodal are un regim de înălțime
P+3 Etaje și are în alcătuirea sa un
parcaj pentru 690 mașini, o auto -
gară, o sală de așteptare pentru cei
care utilizează transportul urban și
un acces (accesul D) în pasajul
pietonal ce duce la stația de metrou
Străulești.

Beneficiar: METROREX SA
Antreprenor General: Asocierea ASTALDI SPA, SOMET SA, TIAB SA, UTI GROUP SA

Proiectant General: METROUL SA
Proiectant D.E.: IDEEA PROIECT SRL
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Ansamblul este dotat cu toate
utilitățile și echipamentele aferente,
pentru a permite circulația ușoară a
persoanelor la toate nivelurile (scări,
lifturi și escalatoare).

Echipamentele montate au
gabarite care permit transportul
persoanelor cu handicap locomotor
(accesul persoanelor în cărucior),
consum redus de energie electrică,
întreținere și exploatare ușoară
precum și sisteme moderne de
monitorizare a funcționării lor, toate
asigurând o creștere a gradului de
siguranță în transport a publicului
călător.

Caracteristicile geometrice ale
construcției sunt:

• Regim de înălțime:P+3E
• Suprafața construită terminal:

9.717,25 mp din care: Autogara
1.349,50 mp, Sala așteptare termi-
nal 713,60 mp, Drumuri și plat-
forme amenajate: 7.654,15 mp;

• Suprafața desfășurată termi-
nal: 38.869,00 mp din care: Auto -
gara 1.349,50 mp, Sala așteptare
terminal 713,60 mp, Parcaje și plat-
forme amenajate 36.805,90 mp.

Componentele de bază ale con-
ceptului: Acoperișul este realizat în
două variante, terasă necirculabilă

pe structură metalică și acoperiș
terasă necirculabilă pe structură de
beton.

Tavanele false se pot împărți în
două categorii mari, una pentru
spațiile publice și una pentru spați-
ile anexe:

• Tavane false pentru spații pu -
blice: tavan fals din profile metalice
zincate și lamele verticale din alu-
miniu 200 mm x 0,5 mm având
clasa de combustibilitate CO și R.F.
45 min.

• Tavane false pentru spații anexe:
tavan fals realizat din gipscarton de
12,5 mm grosime, având clasa de
combustibilitate CO și R.F. 45 min.

ÎNCHIDERI EXTERIOARE: Cu pereți
cortină și zidărie de cărămidă.

COMPARTIMENTĂRI ȘI FINISAJE
INTERIOARE: Lucrările de compar-
timentare și finisaje sunt realizate
în parte cu sisteme clasice, cu pro-
cese tehnologice umede (șape, ten-
cuieli și vopsitorii) dar și cu sisteme
și procese tehnologice uscate, cu
montaj mecanic, astfel:

• pereți din zidărie de cărămidă
GVP de 25 cm grosime;

• pereți de compartimentare
executați din panouri de gips-car-
ton cu barieră de vapori de 12,5 mm
grosime;

• pardoseli și plinte din piatră
naturală de granit de 2 cm grosime;

• placaje ceramice montate în
sistem uscat, ventilat cu prindere
mecanică;

• placaj faianță cu plăci albe la
pereți;

• ferestre din profile de aluminiu
cu rupere de punte termică tip
SCHUCO-RS65;

• uși interioare din profile PVC
de culoare albă, precum și uși inte-
rioare din profile de aluminiu vop-
site electrostatic.

CERINȚE DE CALITATE ÎNDEPLI-
NITE: Construcțiile supraterane se
încadrează în categoria clădirilor
civile având:

- Categoria de importanță C;
- Clasa de importanță III;
- Gradul de rezistență la foc II.
Au fost asigurate prin execuție:

siguranța în exploatare, siguranța
cu privire la instalații, siguranța cu
privire la lucrările de întreținere,
siguranța la intruziune și efracție,
siguranța la foc, igiena și sănătatea
oamenilor, protecția și refacerea
mediului, protecția termică, hidro -
fugă și economia de energie, pro-
tecția împotriva zgomotului. q
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ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

În continuarea prezentării lucrărilor realizate de
HIDROCONSTRUCȚIA pe râul Argeș, ne vom referi în
articolul de față la Acumularea Zăvoiul Orbului și la
Amenajarea Ogrezeni.

Situată în județul Dâmbovița, în aval de Găești,
acumularea de priză Zăvoiul Orbului se impunea a fi
construită pentru asigurarea și suplimentarea debitului
necesar al Dâmboviței, râu de o importanță deosebită
pentru Capitală. La baza proiectării lucrărilor au stat o
serie de obiecte:

• Un baraj-stăvilar cu înălțimea de 19,50 m, care,
împreună cu digurile laterale, de tip baraj, realizează o
acumulare de 12 milioane mc, din care 1,9 mil mc
volum de gardă. Stăvilarul este construit din beton
armat, prevăzut cu 5 câmpuri deversoare și 10 goliri
de fund echipate cu stavile segment cu dimensiunile de
6,75 m x 2,25 m fiecare. Digurile laterale baraj sunt de
tip omogen, având constituția din balast și înălțimea
maximă de 7,80 m. Lungimea acestora este de 7.400 m
și sunt etanșate în aval cu pereu din beton armat, iar în
adâncime – până la roca de bază – cu ecran de
etanșare de tip Else din beton. Caracteristica principală
a acestui stăvilar este prezența unui anteradier din
beton de 39,50 m lungime, 2,75 m grosime, dispus pe

întreaga ampriză a lucrării. În fața acestuia a fost exe-
cutat un ecran de 5 m adâncime, din beton, tot cu aju-
torul tehnologiei Else, partea superioară a acestuia
fiind plombată cu o mixtură asfaltică, pe o lățime de 4 m,
cu rolul asigurării unui comportament elastic legăturii
anteradier-baraj. Această caracteristică unică a stăvi-
larului a devenit necesară pentru asigurarea frontului
de retenție împotriva alunecării ce ar fi putut să apară
în urma împingerii apei. În aval, stăvilarul se continuă
cu un disipator prevăzut cu dinți Rebock dezvoltat pe
68 m, o rizbermă denivelată din plăci de beton și o
pâlnie de afuiere pentru realizarea racordului la albia
naturală.

• Priza de irigații este amplasată în culeea mal
stâng și este formată din 4 ferestre pătrate cu latura
de 2,50 m, echipate cu stavile plane. Capacitatea ma -
ximă de captare este de 19,66 mc/s, funcție de nivelul
apei din lac și de gradul de deschidere al stavilelor. Apa
preluată din priză este trimisă prin două canale case-
tate din beton într-un bazin de distribuție de unde
poate fi dirijată, prin sifonare și galerii, spre două
canale gravitaționale de irigații, câte unul pe fiecare
mal.

• Priza de servitute – apă pentru București – este
amplasată în malul stâng, în continuarea descărcătoru-
lui de ape mari și este formată din două ferestre drept -
unghiulare cu dimensiunile de 2,00 x 2,50 m, echipate
cu stavile plane, care debușează în zona disipatorului
de energie. Capacitatea de preluare a prizei este de
maximum 44 mc/s. Este necesară și mențiunea că, în
afara acestui debit de servitute asigurat în aval, spre
București, canalul de irigații CV2 – de pe malul stâng –
poate dirija apa și pe râul Dâmbovița și, implicit, spre
București.

Obiectivul a fost realizat în intervalul 1985-1988,
implicând un volum de lucrări în corpul barajului de
155.000 mc și un volum de material depus în digurile-
baraj de 1.030.000 mc.

HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXVI).

Aducțiuni secundare și amenajări conexe ale Bazinului râului Argeș (VII)



Amenajarea Ogrezeni a fost construită cu scopul
captării și direcționării unui debit de până la 26 mc/s
din râul Argeș pentru alimentarea cu apă a municipiu-
lui București. În subsidiar s-au avut în vedere cerințele
de deplină siguranță a alimentării Capitalei, reducerea
consumului de reactivi în stația de tratare Crivina, pre-
cum și asigurarea unei rezerve-tampon pentru situații
deosebite în alimentarea orașului, printre potențialele
riscuri aflându-se poluări accidentale sau viituri de
peste 1.800 mc/s pe râul Argeș.

Amenajarea are în compunere:
• Un baraj pe derivație, care, împreună cu digurile

de închidere, realizează o acumulare de 2,1 milioane
mc, fiind de asemenea capabilă să tranziteze în aval
1.800 mc/s (asigurare 1%), respectiv 2.900 mc/s
(asigurare 0.1%). Barajul de derivație este de tip
stăvilar din beton armat, prevăzut cu 5 deschideri de
tip cuvă echipate cu stavile segment cu clapetă având
dimensiuni de 16,00 m x 4,50 m. În frontul barajului,
pe malul stâng, a fost prevăzut un compartiment de
spălare a aluviunilor ce se depun în fața prizei de acces
a apei în acumularea laterală. Digurile de închidere au
înălțimi cuprinse între 3 m și 7 m la o lungime de cca
6.000 m. Acestea sunt etanșate pe taluzul umed cu
pereu din beton armat, iar în profunzime cu un ecran
de etanșare din beton până la roca de bază.

• Priza pentru captarea apei și umplerea acumulării
laterale, prevăzută cu 6 deschideri de 2,50 m x 4.00 m,
echipate cu vane plane și batardouri. Priza are în com-
punere grătare rare pentru reținerea plutitorilor și a
zaiului, iar pragul prizei este supraînălțat cu 1,50 m
deasupra radierului pentru împiedicarea accesului alu-
viunilor târâte.

• Bazinele de deznisipare, amplasate în continuarea
prizei, chiar în incinta acumulării laterale, constau din
două cuve de beton armat cu lungimea de 51 m și 15 m
x 5 m în secțiune, capabile să rețină particule cu
dimensiuni mai mari sau egale cu 0,25 mm. Accesul
apei din acumularea laterală în bazinele de deznisipare
se face peste un prag deversor, prevăzut cu 6 des -
chideri echipate cu stavile-clapetă de 4,00 m x 1,50 m
fiecare.

• Acumularea laterală, amplasată pe malul stâng al
Argeșului, în aval de baraj, este realizată printr-un
baraj „de contur” cu lungimea de 5.840 m, având o
formă inelar-alungită, cu lățimea medie de 500 m,
lungimea de 2.500 m, volumul stocat fiind de 5,5 mili -
oane mc. Barajul acumulării laterale este realizat din
diguri constituite din material aluvionar, protejate la
taluzul udat prin peree din beton armat, iar fundul acu-
mulării este etanșat cu noroi autoîntăritor.

• Aducțiunea casetată dintre acumularea laterală și
stația de tratare Crivina are o lungime de 6.00 m și
este constituită din două cuve închise din beton armat
de 3,20 m x 3,20 m, pe radier comun. Accesul apei se
face printr-o priză alcătuită dintr-un masiv de beton
armat prevăzut cu un timpan și două deschideri
echipate cu vane plane. Construcția beneficiază și de
facilitatea de blocare a plutitorilor și a zaiului. 

Execuția lucrărilor s-a desfășurat în intervalul 1994
- 2003 pentru acumularea de pe râul Argeș și acumu-
larea laterală.

„Numerele mari” ale construcției sunt: excavații –
700.000 mc, umpluturi – 1.785.000 mc, betoane –
78.000 mc, ecran etanșare – 24.000 mc, noroi auto -
întăritor – 24.000 mc și peree – 200.000 mp.

(Va urma)Priza și deznisipatorul

Barajul
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(Continuare din numărul 162, septembrie 2019)

Jacob Bernoulli (1654 -
1705), un binecunoscut mate -
matician al vremii, este atras în
dezvoltarea teoriei de încovo -
iere.

În timp ce Galilei și Mariotte
s-au ocupat de pro blemele de
capacitate portantă a grinzilor
în consolă, Bernoulli a studiat
deformata lor.

Bernoulli a cunoscut desco -
peririle în domeniul materialelor
elastice personal de la Hooke, cu
care s-a întâlnit în Anglia. Poate
a aflat și de problema benzilor
elastice supuse la încovoiere,
abordată de Hooke, dar fără să
dea o soluție matematică.

Rezolvarea analitică a defor-
matei barelor încovoiate în
domeniul elastic a necesitat cal-
culul diferențial. Acest calcul a
fost dezvoltat simultan, și toto-
dată în mod independent, de
către Isaac Newton și matema -

ticianul de origine germană Gottfried Wilhelm Leibniz.
Jacob Bernoulli, împreună cu fratele său mai mic

Johann (considerat cel mai bun matematician al
vremii), au studiat articolul scris de Leibniz despre cal-
culul diferențial, publicat în 1684 în Acta Eruditorium,
după care au fost primii care au utilizat aceste calcule
în rezolvarea diferitelor probleme fizice.

Astfel, Jacob Bernoulli a ridicat problema defor-
matei elastice la începutul anului 1691. Împreună cu
Johann se interesează de problema deformatei unei
pânze (velă de vapor) expuse la vânt. Într-o scrisoare,
Jacob îi trimite fratelui său ecuația diferențială sub
forma d2x : dx = dy3 și îi cere să deducă din ea o
ecuație algebrică pentru a exprima natura curbei for-
mate de pânză. Johann propune mai multe variante,
pe care însă Jacob le respinge. Inițial, Johann credea
că deformata pânzei este o curbă funiculară, după care
a presupus că forma pânzei este identică cu o curbă pe
care ai căpăta-o dacă aceasta ar fi umplută cu apă.

Jacob a avut o altă viziune asupra problemei și la
începutul anului următor a propus pentru raza de
curbură relația:

fără să menționeze nimic despre natura curbei care
satisface ecuația.

Johann, suspectând că Jacob nu știe ce fel de curbă
este, îi răspunde: curba acestei ecuații este o catenară.
Însă Jacob a publicat descoperirea în Acta Eruditorium
fără a menționa ajutorul dat de fratele său. Johann s-a
supărat și ulterior relația lor s-a deteriorat.

Preocuparea lui Jacob asupra grinzilor încovoiate a
continuat, iar în 1695, în lucrarea intitulată Bernoulli‘s
Explicationes, discută rotirea relativă a două secțiuni
transversale învecinate: „să studiem un element de
lungime elementară ds notat cu ABFD. Dacă secțiunea
AB se rotește față de punctul A, atunci modificarea
lungimii fibrelor va fi proporțională cu distanța față de
punctul A.”

Utilizând modelul elastic a lui Hooke, în fibrele
întinse se naște o forță:

Bernoulli a scris o ecuație de moment al acestei
forțe față de punctul A și a presupus că acest moment
va fi egal cu momentul dat de forța F față de același
punct.

A tras concluzia că raportul dintre lungimile ele-
mentare (cea inițială și cea din rotirea secțiunii) este
egal cu raportul dintre înălțimea secțiunii transversale
și raza de curbură a grinzii deformate:

Ultimii meșteri - primii ingineri
TEORIA CARE A SCHIMBAT MESERIA DE CONSTRUCTOR (II)

Jacob Bernoulli

prof. univ. dr. ing. Zoltán Kiss - Director General PLAN31 RO SRL 
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După care a obținut relația:

Cu această relație enunță: raza curburii în orice
punct al axei deformate a grinzii este invers pro-
porțională cu momentul încovoietor în acel punct.

Bernoulli a considerat greșit centrul de rotire al
secțiunii la partea inferioară a grinzii, obținând pentru
constanta C o valoare greșită.

Totuși, pentru că a fost primul care a presupus că
rotirea secțiunilor se întâmplă după planuri rigide, a
făcut un pas important în teoria grinzii încovoiate.
Inginerii de astăzi, dacă aud de numele Bernoulli, îl
asociază imediat cu „ipoteza secțiunilor plane”.

Antonie Parent (1666-1716) este următorul om
de știință al cărui nume, ca și activitatea, trebuie
neapărat amintite.

Observând că relația lui Mariotte dedusă pentru o
secțiune dreptunghiulară nu dă rezultatele potrivite
pentru secțiuni circulare, a renunțat la ipoteza după
care variația liniară a tensiunii pornește de la baza
secțiunii. Propune pentru prima dată luarea în consi -
derare a tensiunii de compresiune și împarte tensiunile
în două triunghiuri egale.

Obținând un rezultat egal cu jumătate din valoarea
dată de Mariotte, a fost primul care a stabilit corect
capacitatea portantă a grinzii încovoiate.

Parent merge mai departe și afirmă că cedarea unui
element în consolă supus la încovoiere coincide cu
ruperea primei fibre întinse, fibra aflată la partea supe-
rioară a secțiunii, moment în care axa neutră trece prin
centrul secțiunii. După ce prima fibră se rupe, poziția
axei neutre începe să coboare către baza secțiunii, însă
în stadiul ultim el afirmă că axa neutră nu va atinge
niciodată baza secțiunii.

Parent este cel care scoate pentru prima dată în
evidență faptul că poziția axei neutre într-o secțiune
suferă modificări la trecerea dintr-un stadiu de soli -
citare la altul.

Odată obținută relația corectă pentru determinarea
capacității grinzii încovoiate, am putea crede că
aceasta a fost folosită imediat în practica curentă.

Din păcate, Parent a fost nesigur de corectitudinea
modelului său, deoarece cu relațiile elaborate de el nu
obținea întotdeauna rezultate care să corespundă cu
rezultatele experimentale obținute de Mariotte și alții.

Pentru că nu era clar nici pentru el efectul elasto-plas-
tic al materialelor, nu a fost în stare să-și apere mo -
delul elaborat. De aceea lucrările sale nu au fost
cunoscute de contemporani.

După 1700, oamenii de știință pun sub semnul
întrebării modelele prea simple utilizate până atunci și
încep să ia în considerare imperfecțiunile materialului,
de care nu s-a ocupat nici Galileo și nici Mariotte.

Printre acești oameni de ști-
ință a fost olandezul Pieter von
Musshenbrock (1692-1761).
În lucrarea Disertationes physi-
cal experimentalis et geometri-
cal de magnete publicată în
1729 prezintă rezultatele măsu -
rătorilor făcute la o serie mare
de încercări expe rimentale. A
măsurat cu mare precizie forța
de rupere și alungirea firelor
supuse la tracțiune, dar nu a
formulat o lege constitutivă
pentru materialul studiat, deși
pe baza datelor înregistrate ar fi
fost posibilă.

Rezultatele obținute de el confirmă oarecum cele
relatate de Leonardo Da Vinci cu 250 ani mai devreme,
adică faptul că raportul dintre forța de rupere și sec -
țiunea firului nu este o constantă.

Musschenbrock pune un accent deosebit pe dife -
ren ța de comportament al solidelor atunci când sunt
supuse la tracțiune, compresiune sau încovoiere.

Efectuând încercări de compresiune pe bare lungi
din lemn cu secțiunea dreptunghiulară, a tras concluzia
că forța rezistentă paralelă cu axa barei va fi invers
proporțională cu pătratul lungimii barei. Această des -
co perire devansează cu câțiva ani relația dată de Euler
pentru flambajul barelor comprimate.

În următorii ani se fac nu -
meroase încercări experimen-
tale de încovoiere pe elemente
din lemn, piatră, fier și sticlă. Pe
baza acestor încercări, Bernard
Forest de Bélidor (1698-1761)
întocmește tabele cu dimensiu-
nile necesare ale secțiunilor
transversale, în funcție de mate -
rialul ales, de rolul elementului,
de geometria structurii și
mărimea încărcărilor. Tot Bélidor
este cel care în cărțile sale La
science des ingénieurs dans la
conduite des travaux de fortifi-
cation et d‘architecture civile în anul 1729 și Diction-
naire portatif de l‘ingenieur în anul 1758, relevă
proprietățile calitative pentru mai multe materiale
uzuale, precum cărămidă, lemn, nisip, puzzolana, mor-
tar. Sunt tabelate greutățile materialelor (fier, cupru,
lemn, alamă, plumb, cărămidă, precum și pentru
diferite tipuri de nisip și argilă). Nu sunt însă date
rezistențele pentru acestea. 

Pieter von Musshenbrock

Bernard Forest de Bélidor

continuare în pagina18 È
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Nepotul lui Jacob (băiatul lui
Johann), Daniel Bernoulli atrage
atenția marelui matematician
Leonhard Euler (1707-1783)
asupra mecanicii grinzilor și
încearcă să-l convingă să gă -
sească o soluție pentru defor-
mata grinzilor încovoiate. Euler
a apreciat activitatea lui Jacob
Bernoulli, așa că a început cer -
cetarea sa sprijinindu-se pe
realizarea acestuia privind legă-
tura între curbură și momentul
încovoietor. În primul rând a
schimbat relația pentru curbură
a lui Bernoulli, folosind definiția:

după care a obținut următoarea ecuație dintre
curbu ră și momentul încovoietor:

Integrând ecuația, Euler a demonstrat că dacă
deformația consolei este mică, atunci pentru para-
metrul C se obține următoarea relație:

în care f este deformația la vârf a consolei.
Dacă se neglijează termenul 3f din numărător, se

obține relația cunoscută:

Euler fiind matematician, nu s-a preocupat de
conținutul fizic al parametrului C și a propus să se
determine experimental valoarea lui.

Dacă în loc de C folosim produsul EI, relația devine
cea știută:

Numele lui Euler, în rândul inginerilor, este legat în
primul rând de flambajul barelor comprimate.

Euler se ocupă cu problema flambajului într-un
apendice intitulat Curbele elastice, atașat unui tratat
mai amplu despre calculul variațiilor, Treatise on
Isoperimeters. Forța critică de compresiune o deter-
mină cu relația:

în care L este lungimea, n un număr întreg care descrie
modul de pierdere a formei, iar λ depinde de fixarea
capetelor.

Nici această relație nu a fost
acceptată imediat de construc-
tori.

O explicație clară asupra
comportării grinzilor a fost ofe -
rită de matematicianul, fizici anul
și inginerul militar de origine
franceză Charles Augus tin
de Coulomb (1736 - 1805).

În lucrarea Memorie, apăru -
tă în anul 1776, Coulomb a
prezentat două teorii: una pen-
tru lemn și una pentru piatră. În
formularea acestor teorii, aproa -
pe sigur că a ignorat lucrările lui
Parent, formulate cu 60 de ani
înainte. A presupus că, la rupe -
rea unei grinzi de lemn, efor-
turile sunt proporționale cu distanța față de axa
neutră. Pentru piatră face presupu nerea că toate
fibrele se rup la aceeași tensiune, iar acest lucru face
ca axa neutră să se miște spre suprafața grinzii.

El face o secțiune verticală prin grinda în consolă
ACD și stabilește foarte clar condițiile de echilibru pe
care trebuie să le satisfacă tensiunile de pe secțiune.
Pe porțiunea CA, aflată deasupra axei neutre, vor
acționa exclusiv tensiuni de întindere a căror rezul-
tantă este forța QP, în timp ce pe porțiunea CD vor
acționa exclusiv tensiuni de compresiune având ca
rezultantă Q’P’. Rezultanta QP este descompusă în
componentele QM și MP, unde QM (în terminologia
modernă) reprezintă rezultanta tensiunilor tangențiale,
iar MP rezultanta tensiunilor normale.

Pe tronsonul de grindă ADKL acționează forța Φ
(greutatea atârnată la vârful consolei) și se dezvoltă
reacțiunile MP și MP’ (forțe orizontale), respectiv QM și
QM (forțe verticale). Din moment ce tronsonul consi -
derat se află în echilibru, suma forțelor orizontale va fi
zero, astfel că rezultanta tensiunilor de întindere din
volumul diagramei CAB va fi egală cu rezultanta tensi-
unilor de compresiune din volumul diagramei CeD.
Apoi suma forțelor verticale QM și Q’M’ trebuie să fie
egală cu greutatea Φ.

Coulomb enunță foarte clar că rezultantele (tensiu-
nilor) tangențiale QM, Q’M au o influență foarte mică
asupra momentului de rupere, datorită faptului că
brațul de pârghie nL al forței Φ este mult mai mare
decât înălțimea secțiunii transversale.

A realizat experimente și pe o grindă din piatră aflată
în consolă, aplicând o forță gravitațională concentrată
cât mai aproape de secțiunea de încastrare, dorind să
obțină o solicitare la forfecare pură (în limitele posibi -
lităților din vremea respectivă). Coulomb ajunge la
următoarea concluzie: rezistența la întindere a pietrei
este foarte apropiată de rezistența ei la forfecare.

Leonhard Euler Charles Augustin
de Coulumb 

Æ urmare din pagina 17

continuare în pagina 20 È
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Teoria Euler-Bernoulli a in -
trat în practica ingi nerească
odată cu dezvoltarea ei de către
francezul Claude Louis Navier
(1785-1836). 

Navier a rezolvat corect
problema unei grinzi înco voiate.
Cu toate că, la începutul carierei
sale, Navier a dat dreptate
spuselor lui Mariotte, ulterior el
revine asupra acestor conside -
rații în lucrarea Résumé des
Leçons données a l‘école des
ponts et chaussées sur l‘appli-
cation de la Mécanique a l‘étab-
lissement des constructions et
des machines, care se ocupă cu
grinzile încovoiate. Renunță la

studiul exclusiv al grinzilor în consolă și trece la o ge -
neralizare a fenomenului de încovoiere. Enunță prin-
cipiile grinzilor încovoiate în domeniul elastic:

• o secțiune plană înainte de încovoiere, rămâne
plană și după încovoiere;

• în cazul unei secțiuni dreptunghiulare, axa neutră
trece prin centrul geometric al acelei secțiuni.

Navier, în activitatea sa, s-a distins prin aplicabili-
tatea practică a relațiilor de calcul. Spre deosebire de
predecesorii săi, Parent și Coulomb, munca și soluțiile
sale au fost recunoscute și folosite imediat în practica
de proiectare. El este autorul relației de bază folosite în
dimensionarea barelor încovoiate, adică: 

Navier și-a terminat studiile universitare la École
des Ponts et Chaussées. După o scurtă stagiatură în
provincie, în anul 1807, la solicitarea Consiliului uni-
versității, revine în mediul universitar. Aici trebuia să
continue lucrarea didactică în domeniul podurilor și
canalizărilor începută de unchiul său, Emiland Gauthey
(unul dintre cei mai buni ingineri francezi ai vremii).
Până în anul 1830 a rămas în École des Ponts et
Chaussées ca șef al catedrei de Mecanică, ocupându-se
de educarea teoretică și practică a studenților. Din
1831 se transferă la École Polytechnique, unde ocupă
postul de șef al catedrei de Matematică, schimbându-l
pe Augustin Couchy. A fost membru al Academiei
Franceze încă din anul 1824.

În perioada în care Navier a revenit după stagiatură
în mediul universitar, americanul James Finley a
început să dezvolte concepția unui pod suspendat pe
lanțuri de fier forjat. După un prim pod de 21 m
deschidere executat în Uniontown, Pennsylvania, până
în anul 1820 au fost construite peste 40 de poduri sus-
pendate în SUA. Inovațiile și brevetele lui Finley au fost
preluate și dezvoltate în Marea Britanie de un căpitan
de vapor pensionar, Samuel Brown, care a determinat
prin încercări experimentale forma cea mai eficientă a
cablului de suspendare.

Construirea acestor poduri a luat un avânt deosebit,
existând o luptă pentru cine poate executa poduri cu
deschideri din ce în ce mai mari. În anul 1820 s-a fina -
lizat podul Union deasupra râului Tweed, a cărui des -
chi dere a măsurat 133 m.

Guvernul francez, dorind să nu rămână în afara
competiției, hotărăște dezvoltarea tehnologiei de exe-
cuție a podurilor suspendate. Îl trimite pe Navier în
Marea Britanie pentru a studia realizările de acolo. În
urma vizitei și a cercetărilor sale ulterioare a scris o
lucrare importantă privind calculul podurilor suspen -
date, care a fost publicată în 1823.

În anul 1824 se lansează o licitație pentru reali -
zarea unui pod pe Sena, în vederea legării a două
obiective importante din Paris: Domul Invalizilor (mor-
mântul lui Napoleon) și bulevardul Champs Elysées.
Navier a conceput un pod suspendat cu o deschidere
de 155 m.

Podul a fost proiectat cu patru piloni cu diametrul
de 3 m (doi pe un mal și doi pe celălalt) având forma
coloanelor egiptene. Distanța dintre pilonii de pe cele
două maluri a fost de 170 m. Cele două lanțuri de fier
susțineau un tablier de 9,5 m lățime, având o greutate
de 6.000 de tone. Capetele lanțurilor au fost ancorate
în ancoraje amplasate în subteran. Direcția lanțurilor a
fost deviată în așa fel ca să intre vertical în ancorele
subterane.

O comisie de experți a verificat proiectul și cu toate
că avea anumite obiecțiuni față de modul de ancorare
a lanțurilor, l-au avizat favorabil, iar la începutul anului
1824 au fost demarate lucrările de construire. Până în
septembrie 1826 podul a fost aproape terminat. Pe
parcursul execuției tablierului metalic au apărut unele
fisuri în blocul de ancorare a lanțurilor. În noaptea de 6
spre 7 septembrie, în apropierea ancorajului de pe
malul drept, terenul a fost inundat în urma spargerii
unei conducte de apă de la o stație de pompare.

Din acel moment, siguranța ancorei a fost pusă sub
semnul întrebării, provocând panică printre investitori.
La început s-a hotărât consolidarea ancorelor, însă din
considerente financiare (între timp a murit principalul
finanțator), dar și în urma multor acuzații apărute în
presă la adresa lui Navier, podul a fost până la urmă
demolat.

Răspunzând criticilor, Navier a scris numeroase
rapoarte, apărând în mod categoric corectitudinea
proiectului. Cu toate acestea, a devenit principalul
vinovat pentru dezastrul creat.

După cum s-a demonstrat ulterior, calculele făcute
de Navier au fost corecte, deci nu a fost răspunzător
pentru pagubele create. Totuși, a fost afectat de acest
insucces care până la urmă a pus capăt carierei sale de
proiectant de poduri, rămânând însă în continuare un
universitar foarte apreciat.

Abia în anul 1890 s-a construit un alt pod pe locul
podului demolat, mai modest din punct de vedere
tehnic, care funcționează și astăzi (podul Alexandru al
III-lea).

Parcurgând întreaga sa activitate, se poate afirma
că Navier a fost unul dintre cei mai importanți oameni
de știință care au fondat știința mecanicii tehnice, pen-
tru că a reușit să îmbine știința cu practica ingi ne -
rească.

Claude Louis Navier

Æ urmare din pagina 18
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În dezvoltarea teoriei grinzii
încovoiate, merite deosebite
are și matematicianul francez
Adhémar Jean Claude Barré
de Saint-Venant (1797 -
1886). A făcut o analiză amă-
nunțită a ipotezelor enunțate de
Bernoulli și Navier, arătând că
rotirea secțiunilor plane și
apariția unor tensiuni „curate”
de întindere și compresiune
este valabilă numai în cazul
încovoierii pure. 

A arătat că secțiunile se
deformează și în sens transver-
sal, conform cu efectul lui Pois-

son. Astfel a fost primul care a analizat acțiunea
simultană a momentului încovoietor și a forței tăie -
toare și a dezvoltat o teorie generală a încovoierii.

Cu activitatea sa putem considera terminată teoria
clasică a încovoierii grinzilor.

Cu toate acestea, încă o perioadă îndelungată,
proiectanții au fost sceptici în ceea ce privește uti-
lizarea metodelor matematice de dimensionare, ei fiind
mai degrabă încrezători în metodele experimentale de
determinare a capacității portante.

Cei mai mulți considerau că utilizarea brută a unor
formule matematice este periculoasă și adesea con-
duce la erori costisitoare. Mai ales atunci când unele
formule gândite pentru o anumită structură se uti-
lizează pentru alte tipuri de structuri, iar incorecti-
tudinea rezultatelor se află prea târziu și nu pot fi
evitate consecințele erorii.

Nu este de mirare comportamentul constructorilor
de atunci, pentru că până la mijlocul secolului al XIX-
lea construcțiile au fost realizate din lemn, piatră,
cărămidă sau fier forjat, în general pe baza unor reguli
seculare bine precizate și sigure, bazate pe încercări
experimentale și experiență.

Ideea utilizării unor calcule numerice la o structură
a fost luată în considerare pentru prima dată ca
urmare a solicitării Papei Benedict al XIV-lea în anul
1742, către trei matematicieni care întocmeau un
raport pe seama fisurilor cupolei Bazilicii Sf. Petru din
Roma. Momentul trebuie considerat ca fiind începutul
unei noi ere în istoria meseriei de constructor.

Dar numai apariția oțelului, în 1860, și apoi a
betonului armat au adus o schimbare radicală în
metodele după care se proiectau și executau con-
strucțiile. Structurile alcătuite din bare relativ subțiri
din oțel cu solicitări compuse încovoiere + compre-
siune au necesitat o altă abordare. Din acel moment,
relațiile stabilite de Navier pentru încovoiere sau cele
ale lui Euler privind flambajul barelor au devenit indis-
pensabile.

Acceptarea calculelor matematice de către construc -
tori poate fi considerată adevăratul moment al apa riției
meseriei de inginer în construcții.

Inginerii de astăzi, școliți în universități cu dotări
deosebite (laboratoare ultramoderne, biblioteci digita -
lizate, programe de calcul și științifice etc.), cred în
supremația calculelor.

Mulți au impresia că, prin teorie, devenim mai inte -
ligenți decât prin experiență practică, pentru că teo-
reticianul cunoaște cauza unor fenomene, iar
prac  ticianul nu. Desigur, nu toți au fost și sunt de acord
cu această abordare a problemei.

Un caz celebru, consemnat de istorie, este cel al
arhitectului francez Jean Mignot, care a criticat erorile
constructorilor de catedrale (în 1398). Evident, nu a

întârziat răspunsul constructorilor vremii, care suna
așa: „Scientia este unum et ars est alind” (știința este
una, iar arta de a construi este alta). Sigur, Mignot nu
a putut lăsa fără replică această afirmație plină de
ironie și a răspuns la fel de tăios: „Ars sine scientia
nihil est” (practica este nulă în lipsa teoriei).

Incontestabil, progresul în domeniul construcțiilor
are la bază acumularea cunoștințelor teoretice și dez-
voltarea unor tehnologii tot mai performante de exe-
cuție. Totuși, nu putem să nu observăm creșterea
rolului gândirii teoretice, prin expansiunea utilizării cal-
culatoarelor, în detrimentul experienței practice. În
aceste condiții se justifică întrebarea dacă mai este
nevoie de experiență practică sau ajunge doar expe-
riența virtuală.

Răspunsul se va afla poate într-un viitor nu prea
îndepărtat, însă un lucru este cert: cine nu cunoaște
trecutul, nu poate înțelege prezentul și nici viitorul nu îl
poate influența.
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Servicii complete și complexe
de proiectare

Activitatea de proiectare a Grupului KÉSZ este
una dintre activitățile principale, de bază și determinantă
în industria construcțiilor din Europa Centrală și de Est.
Considerăm că cele mai importante valori sunt cunoș -
tințele profesionale ale colegilor noștri dedicați și
responsabili. 

Scopul nostru este să oferim servicii rapide, fiabile, de
înaltă calitate, care să satisfacă exigențele clienților noștri
pe parcursul procesului de proiectare. Ne dezvoltăm și
îmbunătățim în mod responsabil mediul nostru printr-o
utilizare extensivă și flexibilă a cunoștințelor, a expe-
rienței și a activității noastre de inovare.

Pentru a ne menține competitivitatea și pentru a
crește satisfacția clienților, ne îmbunătățim continuu pro-
cesele și formăm profesional colegii, pentru a oferi o
echipă devotată și profesionistă. 

Le oferim partenerilor noștri un serviciu complet și
complex de proiectare care să-i sprijine de la idee până
la detalii de execuție. Cu cele mai inovatoare soluții și pro-
cese de proiectare care asigură în permanență controlul
costurilor, suntem siguri că găsim cea mai bună valoare
pentru nevoile individuale ale partenerilor. 

Experiența dobândită la nivel de grup, în realizarea a
peste 5.500.000 m2 de construcții complexe, ne asigură
un avantaj în proiectare, în găsirea soluțiilor pragma -
tice, fezabile comparativ cu societățile a căror activitate se
reduce numai la proiectare. Acest avantaj este utilizat în
permanență în optimizarea soluțiilor, în „value engineering”
permanent, care este în favoarea beneficiarilor noștri.  

Inovare în Grupul KÉSZ

Scopul echipei KÉSZ este căutarea constantă de ino-
vație, soluții de ultimă generație, soluții funcționale și
domenii de dezvoltare, în primul rând în domeniul proiec-
tării. Ne dezvoltăm continuu colaborarea cu specia -
litățile conexe pentru a găsi cele mai avansate,
per formante și potrivite soluții.

Prin aceste proceduri și soluții inovatoare reușim să
oferim și să realizăm proiecte de înaltă calitate. 

Echipele noastre de proiectare multidisciplinare, inter-
naționale, cu abordarea holistică, sunt dedicate proiec-
tării parametrice. În mediile Rhino-Grasshopper și
Revit-Dynamo realizăm scripturi și macro-uri care ne
oferă o continuă accelerare și îmbunătățire a lucrărilor de
proiectare. Prin abordarea parametrică am obținut deja
rezultate deosebite în domeniul proiectării panourilor de
fațade sau a învelitorii acoperișului acolo unde forma
neregulată a fost un obstacol în abordarea clasică cu
dimensionarea și distribuirea prinderilor. 

Grupul KÉSZ este singura companie din regiune care a
dezvoltat un sistem BIM integrat care folosește modele
informaționale comune în proiectare, care sunt în evoluție
permanentă și satisfac nu numai cerințele beneficiarului ci
și răspund prompt la nevoile departamentelor de ofertare
/ contractare, de achiziție și de producție / construcție.
Analizăm din punctul de vedere al executantului, optimi -
zăm și realizăm proiecte construibile. 

Dezvoltare și cercetare

O echipă a Grupului KÉSZ, împreună cu Universitatea
Tehnică din Budapesta, cu profesioniști, oameni de știință,
ingineri și programatori au dezvoltat și dezvoltă în conti -
nuare programul ConSteel, un program de analiză
structurală pentru ingineri proiectanți specializați în con-
strucții metalice și compozite.

Programul acoperă toate fazele procesului de
proiectare: modelare, analiză integrală, examinare
detaliată a secțiunilor și a îmbinărilor structurale.

Programul permite o analiză de stabilitate globală cu
ajutorul calculelor cu 7 grade de libertate conform Euro -
cod 3. Rezultatele sunt prezentate printr-o manieră ușor
interpretabilă și într-un mod ușor de înțeles. Interfața
unică dintre ConSteel și Tekla Structures sau StruCad
permite utilizatorului să exporte modelul complet proiec-
tat, inclusiv articulațiile.

Echipa ConSteel comunică zilnic cu utilizatorii progra-
mului pentru a îmbunătăți în permanență performanța.



În ceea ce privește optimizarea consumurilor de
materiale, utilizăm cu succes soluțiile BAMTEC pentru
armarea elementelor din beton armat de suprafață,
obținând reduceri semnificative de armături și timp de
execuție.

Referințe

Grupul KÉSZ are o listă de referințe foarte vastă și
diversificată. Majoritatea lucrărilor sunt adevărate
provocări, soluții inginerești complexe și de mare
anvergură. Cu un colectiv de peste 100 de specialiști,
suntem capabili să proiectăm de la detalii de execuție a
construcțiilor industriale (piperackuri, fabrici, centre

logistice etc.) până la stadioane, clădiri de birouri,
structuri „free-form”, chiar și centrale nucleare.

Considerăm că posibilitățile sunt nelimitate în pro -
iectarea asistată de calculator, duse la nivel înalt, ceea ce
se permite numai în cadrul unui grup mare, cum este
grupul KÉSZ. De la idei, prin proiectare parametrică și
realitate virtuală, noi creăm cu ajutorul  proceselor design
& build, realitate. 

Grupul KÉSZ știe. Grupul KÉSZ realizează. „Construim
pe cunoștințe” și chiar executăm până la capăt! 

Sárosi Béla -
sales manager KÉSZ Romania
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Evaluarea soluției tehnice și a siguranței în exploatare
a structurii acoperișului intermediar
al Pieței Badea Cârțan din Timișoara

Dan DUBINĂ, Florea DINU - Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, Departamentul CMMC,
Academia Română, Filiala Timișoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate CCTFA
Călin NEAGU - Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, Departamentul CMMC

Structura investigată are desti-
nația de acoperiș intermediar și a
fost realizată în interiorul structurii
metalice existente a pieței Badea
Cârțan din Timișoara, fără însă să
interacționeze cu aceasta. Struc-
tura metalică existentă a fost reali-
zată în anul 1996, arhitecți loan
Andreescu, Vlad Gaivoronschi și
Adrian lonasiu, iar proiectant prof.
Victor Gioncu (fig. 1). Lucrarea a
primit în anul 1997 premiul Con-
venției Europene de Construcții
Metalice (ECCS).

Structura noului acoperiș inter-
mediar este realizată din grinzi de
lemn lamelat incleiat, montanți din
țeavă și tiranți din oțel rotund
(grindă macaz) (fig. 2). Grinzile au
deschiderea de 20,25 m și sunt
realizate din cinci tronsoane (T1 -f-
T5) cu lungimea de 4,05 m. Secțiu-
nea grinzilor este compusă din doi
dulapi de lemn de grosime 5 cm și
înălțime variabilă, după cum
urmează:

• Tronson T1, T5: înălțimea vari-
ază de la 25 cm la capătul exterior
la 29 cm la capătul interior;

• Tronson T2, T4: înălțimea vari-
ază de la 29 cm la capătul exterior
la 33,5 cm la capătul interior;

• Tronson T3: înălțimea variază
de la 33,5 cm la capete și 35,5 cm
la mijloc.

Tronsoanele sunt prinse între ele
cu șuruburi M12 gr. 8,8 și dulapi de
lemn 5 cm x 20 cm cu lungimea de
1,0 m la prinderea dintre T1-T2 și
1,20 m la prinderea dintre T2-T3 și
T3-T4. Intermediar, cei doi dulapi
de lemn care alcătuiesc grinda sunt
solidarizați cu piese de lemn de
5 cm x 20 cm și lungimea 30 cm,
care servesc și la prinderea panelor
de la partea superioară.

Tiranții sunt realizați din oțel
rotund cu diametrul de 20 mm.
Montanții sunt realizați din țeavă
pătrată 50 mm x 50 mm și lun -
gimea de 810 mm. Montanții au
dispuse la partea superioară două
gusee din tablă de oțel de 10 mm
(fig. 3a). Prinderea dintre tronsoa-
nele de grindă se face parțial prin
intermediul guseelor (primul rând
de șuruburi interior) (fig. 3b).

Inspecția elementelor a scos la
iveală numeroase defecte în ele-
mentele de îmbinare, cum ar fi

găuri suprapuse parțial sau reali -
zate la distanțe foarte mici (fig. 4a).

De asemenea, s-a putut observa
că ruperea grinzii de lemn s-a făcut
prin adezivul dintre lamele, indi -
când o rezistență mai redusă decât
a materialului de bază (fig. 4b).

Caracteristicile mecanice ale
materialelor din structură au fost
determinate experimental în cadrul
URBAN INCERC Timișoara (2017),
obținându-se următoarele rezul-
tate:

• Densitatea, p: 751,37 kg/m3

(valoare medie);

Lucrarea prezintă rezultatele investigațiilor efectuate asupra structurii de rezistență a acope-
rișului intermediar al Pieței Badea Cârțan din Timișoara în urma cedării unor elemente în timpul
lucrărilor de montaj. Structura, având o deschidere de 20,25 m, este realizată din grinzi macaz din
lemn lamelat încleiat și tiranți metalici. Cedarea s-a produs în timpul montajului și a afectat două
dintre grinzile deja montate. Investigațiile au avut ca scop determinarea cauzelor care au stat la
baza producerii accidentului și propunerea unor soluții de intervenție.

Fig. 1: Vedere de ansamblu cu structura existentă

Fig. 2: Vedere cu grinda în faza de montaj pe șantier
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• Modulul de elasticitate paralel
cu fibrele, Emg: 16,0 kN/mm2

(valoare minimă);
• Rezistența la compresiune pa -

ralel cu fibrele, fc,o = 63,02 N/mm2

(valoare medie);
• Rezistența la încovoiere paralel

cu fibrele, fm,o,j,k = 53,60 N/mm2

(valoare minimă);
• Forța maximă la care cedează

piulița în prima spiră a tijei filetate

(tirant): Fmax = 13,38 kN (valoarea
minimă din cele 3 teste realizate).

Accidentul a constat în cedarea
a două grinzi transversale din tota-
lul de 5 montate la acel moment
(Dubină, 2018a).

Prima grindă cedată a fost cea
din axul 4, care a antrenat apoi și
cedarea grinzii din axul 5.

Grinzile din primele 3 axe trans-
versale nu au fost afectate.

Cedarea grinzii din axul 4 s-a
produs ca urmare a cedării îmbi -
nării dintre tronsoanele T1 și T2
concomitent cu desfacerea piuliței
tirantului metalic de la același capăt.

Căderea a antrenat și grinda din
axul 5, însă aceasta nu a suferit
rupturi în secțiunea grinzii sau în
îmbinările de continuitate.
PROGRAMUL EXPERIMENTAL

Pentru a se evalua capacitatea
portantă a grinzii în ansamblu, au
fost realizate și testate două confi-
gurații diferite, câte 2 specimene
pentru fiecare configurație.

Cele patru specimene au fost
realizate dintr-o singură grindă
(luată de pe șantier) și au în com-
ponență două tronsoane de grindă
plus îmbinarea de continuitate cu
șuruburi.

Lungimea totală a specimenelor
este de 4,05 m, tronsonul mai lung
având 2,85 m iar cel scurt 1,2 m
(fig. 6).

În cazul specimenelor S1 și S2,
forța s-a aplicat în dreptul montan-
tului, iar pentru S3 și S4 încărcarea
s-a aplicat excentric (excentricita-
tea e = 0,35 m) (fig. 7).

Procedura diferită de încărcare a
urmărit o posibilă influență a rapor-
tului dintre momentul încovoietor și
forța tăietoare din îmbinare, având
în vedere că cedarea elementelor
de lemn s-a produs prin despicare.

Aplicarea încărcării s-a făcut în
regim cvasi-static în control de
deplasare până la cedarea com-
pletă a specimenelor.

Testele au fost realizate în
cadrul laboratorului Departamentu-
lui CMMC din cadrul Facultății de
Construcții, Universitatea Politehnica
Timișoara (Dubină, 2018).

Figura 8 prezintă comparativ
curbele forță-deplasare obținute
experimental.

În cazul specimenului S1, s-a
produs o cedare parțială la o va -
loare a forței aplicate F = 24,4 kN,
după care capacitatea a crescut,
cedarea producându-se prin despi-
carea elementului de legătură din
lemn la o forță de 30,5 kN (fig. 9a).

Momentul maxim aferent încăr-
cării maxime a fost 25,1 kNm. În
cazul specimenului S2, forța maxi -
mă a fost 29,7 kN, iar momentul
aferent 24,4 kNm (fig. 9b).

Cedarea s-a produs tot prin
despicarea elementului de legătură
din lemn.

În cazul specimenului S3, ceda -
rea s-a produs prin despicarea
grinzii din deschiderea mai mare la

Fig. 3: Vedere cu montantul metalic și piesa de legătură din lemn (a);
îmbinarea de continuitate și legătura cu montantul metalic (b)

Fig. 4: Defecte în elementele din lemn: a) găuri apropiate sau suprapuse în elementele
de îmbinare; b) fisură propagată prin adezivul dintre lamele

Fig. 5: Reconstituirea parțială a grinzii din ax 4

Fig. 6: Vedere cu unul dintre specimene înainte de testare (a) și suprafața grinzii pregătită
pentru sistemul de măsurare pe baza corelării digitale a imaginilor ‐ VIC 3D

continuare în pagina 26 È
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o valoare a forței aplicate F = 31,6 kN,
momentul aferent fiind 33,8 kNm
(fig. 10a).

Deoarece ruperea s-a produs în
grindă și nu în elementul de
îmbinare (situat la interior), a putut
fi urmărită inițierea și apoi propa-
garea fisurii până la cedare (fig. 11).

În cazul specimenului S4, forța
maximă a fost 32,9 kN, iar momen-
tul aferent 35,2 kNm (fig. 9b).

Cedarea s-a produs în urma
despicării elementului de legătură
din lemn.

Compararea rezulta -
telor experi mentale obți -
nute pentru cele 4
spe cimene (Tabelul 1)
arată că forța maximă
aplicată este foarte
apropiată, diferențe mai
mari fiind consemnate
doar în ceea ce privește
momentul maxim la ceda re pentru
specimenele S3 și S4.

Pe baza rezultatelor obținute, a
fost calibrat un model numeric pen-
tru grinda în ansamblu. Acesta a
fost utilizat pentru a determina
capacitatea ultimă a grinzii și pen-
tru a reproduce mecanismul de
cedare.

ANALIZA NUMERICĂ
Analiza s-a făcut folosind pro-

gramul SAP2000 (2018), modelul
fiind calibrat pe baza testelor
experimentale prezentate în secți-
unea anterioară. Proprietățile geo-
metrice și încărcările folosite au
fost adaptate la situația reală din
șantier. Grinda a fost încărcată doar
cu încărcările din greutate proprie,
majorate cu 10% pentru a lua în
considerare eventualele încărcări
suplimentare de pe grindă în
momentul cedării (fig. 12).

Figura 13 prezintă diagramele
de forță axială, moment încovoietor
și forță tăietoare pe structură sub
efectul greutății proprii majorate cu
10%. Valorile momentului încovo -
ietor arată că nu este depășită
capacitatea portantă a îmbinărilor
de continuitate. Se poate observa
însă că valoarea forței axiale în
tirant, în zona de ancorare de la
capăt, are o valoare mai mare
decât valoarea minimă înregistrată
în testele realizate la Urban Incerc
Timișoara (Fmax = 13,38 kN, valoa-
rea minimă din cele 3 teste rea -
lizate). Acest lucru arată faptul că
tirantul putea ieși parțial din lucru
chiar și sub greutatea proprie a
grinzii.

În pasul următor, a fost simulată
scoaterea din lucru a tirantului folo -
sind o analiză dinamică. Momentul
capabil în îmbinările de continuitate
a fost considerat pe baza valorii
minime obținute experimental
(Mexp,min = 24,4 kNm), redusă însă
cu 10% pentru a lua în considerare
eventualele defecte locale în elemen -
tele din lemn (Mexp,r = 22,18 kNm).

Figura 14a prezintă forma
defor mată a grinzii înainte de
cedarea tirantului, iar figura 14b
prezintă forma deformată imediat
după cedarea tirantului, cu marca-
rea îmbinărilor în care este atins
momentul capabil (secțiunile sunt
marcate cu roșu).

Fig. 7: Fig. Schema de încărcare a specimenelor experimentale: a) S1, S2; b) S3, S4

Fig. 8: Curbele forță‐deplasare experimentale: a) specimene/e S1, S2; b) specimenele S3, S4

Fig. 9: Modul de cedare: a) specimenul S1; b) specimenul S2

Tabel 1: Valorile forțelor maxime
și a momentelor încovoietoare aferente

Æ urmare din pagina 25
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Software pentru Arhitectură, Inginerie și Construcții
AUTOMATIZEAZĂ PROCESUL DE PROIECTARE ȘI OBȚINEREA PLANȘELOR DE EXECUȚIE

CYPE este o companie internațională care dezvoltă și distribuie programe de proiectare pentru ingi-
neri și profesioniști în domeniul construcțiilor. Călătoria CYPE a început în anul 1983 cu o activitate
intensă în domeniul ingineriei civile și analizei structurale, care a motivat compania să dezvolte
programe asistate de calculator pentru a acoperi nevoile proprii și pe cele ale clienților săi. Suc-
cesul acestor programe de proiectare a condus compania să-și concentreze activitatea în dez-
voltarea, comercializarea și distribuția de software tehnic.

Oferim trei module pentru inginerii proiectanți de structuri, și anume:

CYPECAD - este un program de calcul structural și detaliere pentru proiectarea elementelor din
beton armat și structurilor metalice supuse forțelor orizontale și verticale. Se poate folosi pentru
proiectarea caselor de locuit, clădirilor etajate și lucrărilor civile. Utilizarea sa garantează fiabilitate
maximă analizei structurale și planșelor finale de execuție. Recomandăm folosirea acestui program
pentru proiectarea caselor de locuit, a construcțiilor multietajate și a altor structuri din beton
armat, zidărie, metal, lemn sau aluminiu.

CYPE 3D - este un program de calcul structural și detaliere pentru hale industriale sau alte tipuri de
structuri din bare, agil și eficient, creat pentru a efectua calcule structurale în 3 dimensiuni: din bare
executate din oțel, lemn, aluminiu, beton sau orice alt material, inclusiv fundații: continue, izolate, cu
grinzi de fundare și piloți forați. Dacă structura este formată din elemente de tip bară din lemn, oțel
sau aluminiu, programul le poate reproiecta astfel încât să obținem optimizarea maximă a structurii
proiectate. Recomandăm utilizarea acestui program pentru proiectarea halelor industriale, a struc-
turilor metalice, inclusiv pentru dimensionarea fundației acestora.

ZIDURI DE SPRIJIN - permite analiza structurală, dimensionarea și verificarea zidurilor de sprijin
și fundațiilor acestora (fundații izolate sau pe piloți).

Software-ul CYPE are implementate ultimele standarde românești în domeniul proiectării civile: 
• Pentru calculul seismic: P100-1/2013 și P100-1/2006.
• Pentru calculul încărcărilor climatice: Eurocod 1 cu anexa națională.
• Pentru calculul elementelor din beton armat și crearea combinațiilor de încărcări: Eurocod 2 și Eurocod 0
cu anexele naționale.

Pentru mai multe detalii vizitați www.cype.ro

Hală metalică în Toplița,
jud. Harghita

Casă de locuit
în Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Bloc de locuințe
în Brașov, jud. Brașov
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CONCLUZII
Studiul prezentat în lucrare a

avut ca obiectiv principal deter-
minarea cauzelor care au dus la
cedarea accidentală a grinzilor
structurii de rezistență a acoperișu-
lui intermediar al Pieței Badea
Cârțan din Timișoara. Având în
vedere alcătuirea complexă a struc-
turii și a îmbinărilor de continuitate
dar si nivelul de defecte din aces-
tea, s-au executat și testat 4 spe -
cimene. Acestea au fost extrase
dintr-o grindă aflată la șantier și
încă nemontată la data producerii
accidentului.

Coroborarea rezultatelor experi-
mentale cu cele obținute în urma
analizelor numerice (pe modele
calibrate experimental) au arătat că
grinda își putea susține greutatea
proprie (chiar majorată cu 10%) în
condiții de siguranță. Dacă însă
tirantul iese din lucru, schimbarea
schemei statice cumulată cu efec -
tele dinamice aferente cedării tiran-
tului conduc la depășirea rezistenței
îmbinărilor de continuitate și
implicit la cedarea grinzii.

Având în vedere nivelul ridicat
de defecte din grinzile de lemn, în
special în zona de îmbinare a tron-
soanelor de grindă, dar și în
prinderea pe reazem a tiranților,
grinzile deja realizate dar încă
nemontate nu pot fi utilizate fără
remedierea defectelor sau înlocu -
irea lor cu altele noi, realizate din
materiale cu proprietăți de rezis-
tență adecvate și prelucrate cor es -
punzător.
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(Din AICPS Review nr. 1‐2/2019)

Fig. 11: Inițierea și propagarea fisurilor în specimenul S3 (VIC‐3D)

Fig. 10: Modul de cedare: a) specimenul S3; b) specimenul S4

Fig, 12: Geometria folosită la modelul numeric al grinzii

Fig. 13: Forța axială (N), momentul încovoietor (M) și forța tăietoare (V)
pe grinda încărcată cu greutatea proprie (majorată cu 10%)

Fig. 14: Modul de deformare a grinzii încărcate cu greutatea proprie (majorată cu 10%):
a) înainte de cedarea tirantului; b) după cedarea tirantului

(scara reprezintă deplasările pe verticală, în mm)
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (II)
ARHITECTURA CONSTRUITĂ - ARHITECTURA LOCUINȚEI COLECTIVE

Premiul secțiunii „Arhitectura construită / arhitectura locuinței colective”

Locuințe colective
Autori: arh. Dragoș Perju, arh. Remus Hârșan, Graphic Studio

Colaboratori
Structura: ing. Andrei Zybaczinsky (AVZ Dezign SRL)

Beneficiar: Societatea de Științe Matematice din România

Proiect: Locuințe colective 
Arie teren = 240 mp
Arie construită desfășurată = 382 mp

Comentariul autorului
Arhitectura de colț a fost întotdeauna un
pretext de a experimenta forme, accente,
de a crea repere. Mereu există dilema
dacă trebuie marcat sau aerisit locul de pe
colț. Până la urmă, clădirea s-a poziționat
exact pe limita de proprietate a colțului și
s-a desprins de vecinătățile imediate care
au o arhitectură nedefinită și parazitată.
Clădirea care cuprinde patru apartamente
și un mic sediu de firmă se poziționează
într-o intersecție din apropierea Pieței
Gemeni, într-un cartier mai sărac, dar
liniștit și cu o arhitectură diversă, unitară
doar prin scara caselor, evident cu unele
excepții. Forma terenului a generat, ca

de obicei în București, o arhitectură care încearcă să se muleze pe
limite, să-și marcheze poziția „favorizată” dar și să dea seamă case-
lor din jur. A rezultat un partiu frânt cu rezolvări minimale ale func -
țiunilor, dar cu o volumetrie aparent complicată. De fapt doar
compoziția pare dezordonată, în interior nivelurile sunt repetitive.
S-a încercat maximizarea spațiului locuibil prin realizarea unei curți
coborâte la nivelul subsolului/demisolului, mașinile găsindu-și loc la
parter. Terasele generoase compensează spațiile interioare reduse și
participă la plastica fațadelor, ca și ritmul dezordonat al golurilor, care
sunt plasate și pe muchiile casei, pentru a atenua masiviatea colțului
și pentru a crea un fel de posibilă pătrundere a privirii prin el.

Continuăm prezentarea lucrărilor premiate în cadrul Anualei de Arhitectură București 2019 cu
exemple de arhitectură construită destinată locuirii colective care au câștigat, pe bună dreptate,
aprecierea specialiștilor recunoscuți la nivel mondial, desemnați să jurizeze anul acesta concursul
de proiecte. Pe lângă adăugarea unei puternice dimensiuni estetice la cea funcțională (care consti-
tuie adesea miza în construcțiile cu funcțiune de locuințe colective), o provocare la care arhitecții
menționați au răspuns cu brio a fost integrarea coerentă a noilor proiecte într-un țesut construit
existent, deja aglomerat și cu personalitate proprie.

Secțiunea arhitectura construită / arhitectura locuinței colective, 2019

continuare în pagina 34 È
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Premiul Wienerberger pentru secțiunea „Arhitectura construită / arhitectura locuinței colective”

Maia Sisești
Autori: arh. Răzvan Puchici, arh. Ioana Moangă, arh. Ciprian Drăghicescu, arh. Daniel Iorga, arh.
Vasile Revin, arh. Laura Parghel - Cumulus Architecture

Colaboratori
Fotograf: arh. Radu Matei

Beneficiar: Maia Residence Invest

Comentariul autorului
Imobilul este primul dintr-un ansamblu ce
se va dezvolta spre lacul Grivița și zona
periurbană din nordul Bucureștiului. Proiec-
tul prezintă rezolvări tipice de locuințe
colective, cu standard ridicat de locuire, arii
generoase, vitraje ample și finisaje de cali-
tate. Arhitectura se subscrie dezvoltărilor
din zonă, dar aduce plusvaloarea prin rezol-
varea volumetrică și abordarea relației
plin/gol a fațadelor.

Nominalizare la secțiunea „Arhitectura construită / arhitectura locuinței colective”

Timona
Autori: arh. Hildegard Brandl, arh. Anca Sandu, arh. Bogdan Tartău, arh. Alexandru Năstase -
UNITH2B

Comentariul autorului
Un proiect provocator încă de la început prin însuși contextul amplasării sale. Inserția nouă ce trebuia făcută în
țesutul zonei protejate din inima Cotroceniului ne-a solicitat atenția către caracterul cartierului. Imobilul propus
se contopește între vecinătățile sale, prin retragerea ultimului etaj și completarea simbolică a volumului prin per-

gola metalică, am obținut un front omo-
gen. O inserție ce pare compactă la
prima vedere, însă dispunerea spațiilor
în lungul lotului generează momente de
detensionare locală – mici curți de
lumină ce creează o atmosferă spectacu-
loasă la interior, pe tot parcursul zilei.

(Va urma)
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URSA România -
inovație în materiale izolatoare
Ultimii ani de inovație în construcții au generat o abordare
nouă, suste nabilitate și dezvoltare durabilă. Eficiența
energetică a clădirilor este cheia reducerii consumului de
energie și a reducerii emisiilor de CO2, îmbunătățind în
același timp confortul clădirii. Populația Europei este
supusă unei noi provocări, renovarea locuințelor sau a
clădirilor comerciale folosind sisteme de izolații eficiente și
inovatoare. Această acțiune va fi benefică din mai multe
motive. În primul rând se va reduce poluarea, se vor
diminua facturile de întreținere a clădirilor atât pe timpul
verii cât și iarna și nu în ultimul rând va crește exponențial
confortul termic și acustic în locunțe și clădiri de birouri.

„Provocarea este transferată și producătorilor de sisteme
de izolare a clădirilor, cu aplicații în renovarea clădirilor
vechi sau în construirea de clădiri noi confortabile, care au
demarat investițiile pentru dezvoltarea unor produse
«verzi». Începând cu 2017, specialiștii de la URSA au schim-
bat toată gama de produse de izolație odată cu lansarea pe
piață a unei noi tehnologii, URSA Bionic. Aceasta a adus
pe piața europeană materiale de izolare performante,
URSA BiOnic fiind o tehnologie care oferă produselor
durabilitate, având o simbioză bună între proprietățile
tehnice și liantul biologic utilizat la fabricarea lor. Produsele
URSA BiOnic au   rezistență excelentă la foc, oferă confort
termic și acustic și posibilitatea reducerii semnificative a
consumului de ener gie în clădiri. Produsele URSA Terra și

URSA Glasswool, care
beneficiază de tehnologia
URSA BiOnic, au o
durată lungă de viață și
sunt complet reciclabile.
Produsele inovatoare au
primit certificatele inter-
naționale Blue Angel,
EUCEB, RAL și EPD. Toate
produsele URSA benefici-
ază de această tehnologie
și sunt marcate cu sigla
BiOnic direct pe ambalaj.

Produsele noi URSA BiOnic sunt garanția pe care compa-
nia noastră o oferă pentru sustenabilitate și dezvoltare dura-
bilă.” a declarat Sorin Pană, director comercial URSA România.

URSA înseamnă confort și sustenabilitate

Produsele premium pentru izolare, care beneficiază de
tehnologii „verzi”, sunt garanția unei locuințe sau clădiri
sustenabile. Sustenabilitatea unei clădiri presupune
proiectarea durabilă în construcții, adică înglobarea în pro-
cesul de proiectare a clădirii a impactului pe care aceasta
îl are asupra mediului pe o perioadă de 50-100 ani, cât a
fost prevăzută să funcționeze. 

Pe toată perioada de funcționare a unei clădiri izolațiile de
calitate, montate corect, aduc economii la facturile de
întreținere, reduc poluarea mediului ambiant și asigură
confortul locatarilor. Pentru a îmbunătăți confortul și
sustenabilitatea clădirilor prin izolarea cu produse pre-
mium, URSA a dezvoltat în ultimii ani cercetarea, iar
rezultatele se văd în produsele prietenoase cu mediul care
satisfac cerințele construcțiilor moderne de astăzi.

„Materialele izolante performante îmbunătățesc confortul
într-o locuință. Este recomandat să alegem materiale ter-
moizolante cu o eficiență energetică mare, produse pri-
etenoase cu mediul. Platforma de cercetare dezvoltată de
URSA și-a propus și a reușit să creeze și să lanseze pe
piață vată minerală cu impact pozitiv asupra protecției
mediului. Produsele URSA îmbunătățesc eficiența energe -
tică a clădirilor cu impact pozitiv asupra reducerii poluării.
După investiția în produse sustenabile a venit investiția în
imagine realizată în 2018, când compania a rebranduit
toate ambalajele URSA.” povestește Sorin Pană.

Produsele URSA sunt prezente pe piața din România încă
de la începutul anilor ’90. În ultimii ani, livrările de pro-
duse URSA au cunoscut o creștere organică, compania
locală URSA România ajungând să dețină o cotă de piață
de circa 40% pe segmentul de vată minerală de sticlă.

Despre URSA

URSA este o companie producătoare de materiale izolatoare termic și acustic, cu o politică de dezvoltare orientată pe
eficiență energetică și dezvoltare durabilă în construcții. Astăzi, URSA este unul dintre cei mai mari producători de vată
minerală și polistiren extrudat (XPS) din Europa, două materiale izolatoare complementare ce contribuie la izolarea ter-
mică și acustică a clădirilor. URSA are o experiență de peste 60 de ani în domeniu. În România URSA este prezentă cu
produsele sale de 20 de ani. Începând cu luna august 2017, URSA a devenit parte din grupul Xella, funcționând ca o
unitate de business independentă.
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Transformarea orașului Katowice are loc de
câțiva ani prin arhitectura locală. Nucleul acestui
proces este modernizarea spațiului din centrul
orașului și apariția așa-numitei Zone de Cultură.
În cele mai importante clădiri, simbol al schim-
bărilor survenite, sunt prezente sistemele de alu-
miniu ale brandului ALUPROF. Una dintre acestea
este complexul de clădiri de birouri .KTW. Chiar
de astăzi putem vedea prima dintre cele două
clădiri.

Schimbarea majoră a orașului Katowice

Pe terenul fostei mine de cărbuni „Katowice”, în cen-
trul metropolei sileziene cu 2 milioane de locuitori, de
zece ani se realizează un plan de revitalizare și trans-
formare a orașului, al cărui nou simbol devine așa-
numita Zonă de Cultură. Modelul său este Zona Ruhr,
situată în Westfalia, Germania. La o distanță de doar

câteva zeci de metri se află unele dintre cele mai valo -
roase clădiri arhitecturale, apărute în ultimii ani în
Polonia – sediul Orchestrei Simfonice Naționale a
Radioului Polonez, Centrul Internațional de Conferințe,
Muzeul Silezian și primul turn al complexului de birouri
.KTW. Atât .KTW, cât și celelalte clădiri au fost reali -
zate cu ajutorul sistemelor de aluminiu ale mărcii
poloneze ALUPROF.

.KTW: simplitatea formei, forța expresiei și etos
într-o singură clădire

Pentru creatorii complexului .KTW, arhitecții Przemo
Łukasik și Łukasz Zagała din Medusa Group, Silezia
înseamnă etosul muncii, conștiinciozitate, sinceritate,
simplitate și modestie. Nimic pentru a se da în specta-
col, și totuși cu idei și fantezie. Proiectul arhitectural
.KTW este reflectarea acestei idei. Prima dintre cele
două clădiri realizate are 31 de niveluri supraterane, 3
niveluri subterane, 39.900 mp de spații de birouri și
2.100 mp de suprafață de comerț și servicii. Este o
clădire care îmbină funcțiile de birouri și servicii publice
sub numitorul comun al arhitecturii moderne și solu -
țiilor funcționale proiectate cu gândul la confortul uti-
lizatorilor și cu respectarea mediului înconjurător.
Merită menționat că această clădire deține certificarea
BREEAM la nivelul Very Good.

Soluții croite pe măsura arhitecturii grandioase

Lucrul care atrage cu siguranță atenția la această
clădire este fațada spectaculoasă de sticlă, proiectată
pe baza sistemelor avansate de aluminiu ale mărcii

Complexul de birouri .KTW
– transformarea orașului
Katowice are loc
cu ajutorul ALUPROF
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ALUPROF. Datorită colaborării proiectanților din
Medusa Group cu inginerii ALUPROF, a fost posibilă
crearea unei fațade segmentate, care permite constru-
irea unor vitrări impunătoare, precum și transferul
unor sarcini foarte mari. Pentru nevoile investiției a
fost proiectat un sistem special de aluminiu – fațada
din elemente MB-SE85.KTW. În clădire au fost utilizate
de asemenea sistemul montant-traversă MB-SR60N
Efekt și ușile din sistemul MB-86 SI prinse în fațada din
elemente și fațada montant-traversă.
„.KTW este o nouă realizare de excepție, care a con -
diționat mobilizarea noastră deplină la lucru pentru o
clădire atât de prestigioasă. Suntem mândri că am
beneficiat din nou de încredere, că ne-a fost apreciat
profesionalismul, gama de soluții inovatoare și că a
fost luată decizia de a utiliza în aceste clădiri sis-
temele ALUPROF. Ne bucură că am avut din nou
ocazia să participăm la finalizarea unei clădiri care
este o parte a procesului unic de modernizare a
orașului Katowice. Este o onoare pentru noi că sis-
temele noastre sunt înscrise deja permanent în Zona
de Cultură” – declară Zbigniew Poraj, Director Vânzări
Clădiri ALUPROF.

Clădirea Anului în opinia utilizatorilor

Primul dintre cele două turnuri .KTW se înscrie deja per-
fect în spațiul transformat al orașului Katowice. Clădirea
este apreciată atât de locuitori, cât și de sectorul arhi-
tecturii. Clădirea a câștigat locul al II-lea în cadrul con-
cursului „Clădirea anului în Sistemele ALUPROF 2018” și
premiul utilizatorilor online, acordat pe baza unui vot
deschis. Așa cum a declarat creatorul proiectului,
arhitectul Przemo Łukasik, „premiul pentru .KTW este
dovada faptului că în Polonia «modern poate fi și simplu»”.

Zona de Cultură cu participarea ALUPROF

Zona de Cultură este simbolul transformărilor care au
survenit în ultimii ani în Katowice și este de asemenea
simbolul dezvoltării majore a societății ALUPROF din ultimii
zece ani. Sistemele avansate de aluminiu ale mărcii din
Bielsko-Biała sunt prezente nu doar în spectaculosul
proiect .KTW, ci și în alte clădiri ale spațiului revitalizat
din centrul orașului, precum în clădirea NOSPR, Muzeul
Silezian și Centrul Internațional de Conferințe, precum și
în numeroase alte clădiri care creează țesutul ex cep -
țional al noii arhitecturi urbane silezienie. q
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Utilizarea șuruburilor de inox A2/A4/HCR
În țările dezvoltate, utilizarea șuruburilor de inox la construcțiile industriale ușoare, pentru fixarea

tablelor trapezoidale și panourilor sandwich, reprezintă folosirea standard. Performanțele net supe-
rioare ale șuruburilor de inox în astfel de utilizări încep să fie recunoscute și pe piața românească,
numărul de proiecte unde se cer astfel de șuruburi fiind în creștere de la an la an.

Nu este de mirare, deoarece raportul preț - beneficii oferite de aceste șuruburi
este foarte atractiv.

Pe lângă protecția îndelungată la coroziune, ce implică costuri ulterioare de
exploatare egale cu 0, avantajele mai puțin cunoscute ale șuruburilor de inox sunt:

• Conductivitate termică de trei ori mai scăzută decât cea a șuruburilor zincate:
- λoțel inox = 15 w/mk 
- λzincat = 45 w/mk

• Ca material, inoxul este mult mai flexibil decât oțelul zincat, șuruburile compor-
tându-se mai bine la solicitările de forfecare și tracțiune, ceea ce implică o exploatare
mai sigură la acțiunea forțelor statice și dinamice.

• Vopsirea în câmp electrostatic, în culorile elementelor structurale, tablă sau
panou, oferă o calitate și durabilitate ulterioară mult mai bună, deoarece prin opera -
țiunea de sablare, anterioară vopsirii, șuruburile nu-și pierd protecția la coroziune, ca
în cazul șuruburilor zincate.

• Termenul de garanție este mai mare, de până la 50 de ani.

În agrementele tehnice europene ETA 10 / 0200 și ETA 13 / 0177 este specificată
folosirea șuruburilor din inox pentru toate zonele și mediile unde poate apărea coro-
ziunea, interior sau exterior.

Conform normei DIN
EN ISO 3506, elemen-
tele de fixare mecanică
pot fi produse din mate-
riale inox grupa A2 sau A4.

În timp ce șuruburile
din inox A2 sunt desti-
nate mediilor slab până
la moderat corozive (în
orașe sau zone indus-
triale), pentru mediile
puternic corozive (zone
industriale sau zone de
coastă marine) se vor
folosi inoxuri din grupa
A4. Pentru medii foarte
puternic corozive (zone
industrializate foarte polu -
ate, medii chimice sau
marine) EJOT recomandă
utilizarea materialului
1.4529 (HCR – High
Corrosion Resistant). q
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Expoziția Trienală
a Uniunii Naționale a Restauratorilor

de Monumente Istorice

Lucrările prezentate sunt rezultatul unui concept
complex de proiectare bazat pe respectarea principiilor
de conservare-restaurare realizat de arhitecți cu expe-
riență, ingineri de structură și constructori, cu toții
specializați pe domeniul monumentelor istorice. Com-
plementar, expoziția mai prezintă și conservarea-
restaurarea componentelor artistice, respectiv pictură
murală, pictură pe lemn-iconostas, sculptură. Aceste
lucrări sunt efectuate de specialiști atestați pe diferite
domenii în colaborare cu istorici de artă, chimiști,
fizicieni, biologi, a căror muncă, în condiții de multe ori
extrem de dificile, nu poate fi răsplătită decât prin
finalizarea cu succes a proiectului!

Panourile expuse reprezintă doar o parte din porto-
foliul panourilor existente în patrimoniul UNRMI care
adună cca. 300 de lucrări, fiind un impresionant aport
profesional depus pentru punerea în valoare a unor
monumente istorice și de artă dintre care unele sunt în
totală paragină, răspândite în diferite zone ale țării. De
asemenea, sunt prezentate restaurări ale unor monu-
mente aflate pe lista UNESCO, cu intervenții de
urgență de conservare.

Pe de altă parte, intervențiile asupra monumentelor
presupun o permanentă cercetare privind materialele
puse în operă, care să prezinte caracteristici perfor-
mante sau cât mai aproape de substanța originară. 

Expoziția Trienalei de Restaurare 2019 a UNRMI
se desfășoară în foaierul Media al Teatrului
Național din București (aripa Intercontinental),
în perioada 13 septembrie – 01 octombrie 2019.

Acest eveniment este un prilej unic de manifestare profesională a specialiștilor care sunt impli-
cați direct în domeniul conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice și de
artă, precum și includerii acestora într-un concept general de activități culturale, de utilitate turis-
tică și pe cât posibil într-un regim de recuperare economică.

Particularitatea Trienalei de Restaurare 2019, ajunsă la a VIII-a ediție, este aceea că multe din-
tre lucrările prezentate sunt în curs de execuție, cunoscut fiind faptul că între cele două programe
de finanțare europene POR pe axa prioritară 5.1, perioadele: 2007-2012 și 2013-2020, a existat o
întârziere regretabilă, timp în care proiectele de restaurare și-au așteptat liniștite „îndeplinirea
destinului”, iar oamenii implicați au urmărit cu îngrijorare și teamă fiece „convulsie” legislativă din
domeniu...

continuare în pagina 44 È
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Expoziția adună 100 de panouri din 48 de lucrări de
restaurare și evidențiază atât lucrările premiate cât și
pe cele selectate de către juriul desemnat pentru Ediția
a VIII-a a Trienalei de Restaurare. În deplină libertate
decizională și cu propriile criterii alese pentru procesul
de jurizare, comisia alcătuită din: arh. Romeo Belea –
președintele comisiei, și istoric de artă Corina Popa,
arh. Șerban Sturdza, ing. Dan Sava Ionescu, arh. Nico-
lae Lascu – membrii comisiei, au oferit 12 premii,
afișate în TNR 2019 sub formă de panou, la care s-a
adăugat premiul președintelui organizației UNRMI.

Totodată, membrii comisiei de jurizare au lansat un
Apel în atenția UNRMI și nu numai, prezent de aseme-
nea în expoziție, sub formă de panou, în speranța că
împreună vom putea trezi conștiințele tuturor acelora

răspunzători decizional de soarta patrimoniului cultural
național.

Vernisajul TNR 2019 a avut loc în data de 13 sep-
tembrie 2019 la TNB, ocazie cu care au fost lansate
catalogul expoziției și insigna UNRMI.

După închiderea expoziției de la București, lucrările
se vor muta la Iași pe perioada 03-06 octombrie 2019,
în cadrul Simpozionului Internațional „Monumentul –
Tradiție și Viitor”, ajuns anul acesta la a XXI-a ediție.

Vă așteptăm cu mare drag! 

Gabriela Carpov
Președinte UNRMI

Membrii comisiei numite de UNRMI pentru apre cierea
proiectelor depuse, prin discuțiile avute în zilele jurizării
dar și pe baza observațiilor personale de-a lungul tim-
pului și mai ales în prezent, constată o discrepanță mai
mult decât îngrijorătoare între numărul admirabilelor
intervenții pe care le fac restauratorii de toate special-
itățile și starea generală a patrimoniului construit, aflat
într-o fază din ce în ce mai avansată de degradare:
culele din Oltenia, casele de patrimoniu din orașe, casele
tradiționale din mediul sătesc, zone construite urbane și
rurale de reală valoare etc. etc. 

Vă propunem foarte colegial să întreprindeți tot
ce vă stă în puteri (așa cum de altfel o și faceți):

A. Să inițiați și, cu ajutorul UAR și OAR, să elaborați
o Carte albă a situației reale și la zi a patrimoniului
nostru, Carte albă care se va adresa nu numai forurilor
competente în domeniu ci și publicului larg prin
difuzare în presă, prin intervenții radio și TV;

B. Dată fiind amploarea intervențiilor necesare, să-i
atrageți în rândurile membrilor UNRMI pe toți restaura-
torii ce profesează, pe tinerii arhitecți, ingi neri etc., în
vederea asigurării continuității într-o activi tate ce nu
trebuie să înceteze niciodată;

C. Vă sugerăm ca împreună să încercăm să ieșim
din izolarea publică în care suntem (în mare măsură

din vina noastră) și să aspirăm la o prezență din ce în
ce mai benefic-agresivă în spațiul public.

În ceea ce vă privește pe voi, colegii noștri care
lucrați în acest domeniu al restaurării, aceasta pare să
fie o țintă primordială. Talk-show-urile, mesele rotunde,
materiale extrem de abundente difuzate pe canale
media, pe diverse teme din această sferă de activitate
sunt mijloace care pot fi folosite în speranța că, mai
ușor sau mai greu, prin insistența noastră, se va
accepta că acest subiect al salvării propriilor noastre
dovezi ale existenței și valorii creației istorice merită
apariția unor profesioniști pe ecrane, pagini de publi-
cații, unde radio etc.

Apelul nostru, în sine, se vrea o chemare la o ieșire
publică cât mai bine organizată și pregătită, căci nu
numai organele în drept trebuie să mediteze și să
acționeze în acest domeniu, ci și opinia publică.

Președinte juriu:
arh. Romeo Belea

Membri juriu:
arh. Nicolae Lascu
ing. Dan Ionescu

ist. de artă Corina Popa
arh. Șerban Sturdza

APEL
către Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice

și către toți cei angrenați în truda de a restaura, și deci salva, comori 
ale patrimoniului național

Æ urmare din pagina 42
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Armarea structurală a pardoselilor
FIBRE MARCA ROMFRACHT

ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT

Deja un renume pe plan intern și
internațional, ROMFRACHT inves -
tește în tehnologia de producție,
precum și în îmbunătățirea propri-
etăților fibre lor din polipropilenă
sau metalice pentru armarea dis-
persă a betoanelor. 

Așa cum am dovedit de-a lungul
timpului, păstrăm trendul ascen-
dent în extinderea capa cităților de
producție, cu intenția vădită de a
ajunge lideri și în alte state din
Comunitatea Europeană și nu numai. 

Alături de președintele com -
paniei, dl. Vladimir Mitroi, am reușit
să aducem fabrica la parametri ridi-
cați de funcțio nare, iar rezultatele
noilor teh nologii de producție
implementate au fost pe deplin
confirmate în cadrul recentelor par-
ticipări la târgurile internaționale de
specialitate.

Vorbind de armarea structu rală
dispersă, trebuie subliniat că,
datorită înaltei calificări a anga-
jaților și calității ridicate a pro-
duselor, am ajuns să lucrăm la
proiecte de anvergură, cum ar fi
extinderea pistei de la Aeroportul
Otopeni sau constru irea depozitelor
Jumbo în Grecia. 

Domeniile de utilizare s-au
diversificat și la noi în țară. Deși
mai timid, iată că armarea dispersă
cu fibre RoFero a început să fie
folosită la planșeele cu cofraje pier-
dute din tablă cutată. Aici, fibrele
din poli propilenă excelează, sunt
ușor de aplicat, iar efectele în beton
sunt spectaculoase. Vorbim despre
turnarea pe planșeu a unui beton
gata armat, iar dispersia fibrei este

net superioară. Faptul că se pom-
pează ușor este unul dintre atuurile
acestui tip de fibră. 

Construirea prefabricatelor din
beton armat cu fibre este încă la
început în România, dar sunt, deja,
câteva firme cu renume, cum ar fi
SW Umwelttechnik, care cunosc
beneficiile pe care le conferă
armarea prefabricatelor cu fibre din
polipro pilenă și economiile ce se
pot obține pe această cale.

Florin Florian (director) și Vladimir Mitroi (președinte)
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Acest tip de dale pentru trafic
greu se armau în trecut cu 6 kg
fier-beton, iar în prezent se ar -
mează cu cca 150 grame fibre
RoFero. Economiile sunt evidente
nu doar din prisma armă rii, ci și a
manoperei. Ușurința cu care se
lucrează și eliminarea manoperei
pentru confecția metalică aduc și
rapiditate în execuție.

În pardoseli industriale, iată că
fibrele din polipropilenă își arată,
după aproape 15 ani de exploa tare,
calitățile de armare în toate
proiectele unde am fost furnizori.
Durabilitatea pardose lilor este evi-
dentă, iar lipsa defectelor struc-
turale ne bucură, atât pe noi,
furnizorii fibrelor, cât și pe benefi-
ciarii lor.

Nou la ROMFRACHT este fibra
fibrilată RoNet de 54 mm, fibră ce
poate fi folosită cu succes la supra-
betonări sau chiar la beto nări
ușoare. Costul relativ redus, în

comparație cu soluțiile clasice sau
cu fibra metalică, face ca această
fibră să fie soli citată de clienții
noștri.  

Este important ca beneficiarii
sau utilizatorii fibrelor să ceară de
la reprezentanții noștri de vânzări,
care sunt foarte bine pregătiți și cu

multă experiență, informații privind
know-how-ul necesar realizării par-
doselilor. Pe lângă calitatea pro-
duselor, corecta lor punere în operă
contribuie decisiv la rezistența
proiectului realizat, iar noi vă
putem ajuta să obțineți proiecte
foarte reziste și durabile. q

www.fibre-polipropilena.ro
www.fibre-metalice.ro

www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08
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Stabilizarea și renivelarea pardoselilor

În esență, tehnologia TOP-INJECT implică injecta-
rea unei rășini artificiale de la suprafață, fără să fie
necesară excavarea. În practică, trebuie determinat
cât de adânc este planul fundației/grosimea pardoselii
și adâncimea necesară sub fundație/pardoseală pentru
injectare. În cele mai multe cazuri, un simplu penetro-
metru portabil DPM 30-20 furnizează date adecvate de
compactare a solului până la adâncimi de aproximativ
5-6 metri. Pentru construcții mai masive sau construc -
ții speciale ar putea fi necesare măsurători cu penetro-
metre de diferite standarde sau un studiu geotehnic
complet. 

TOP-INJECT îndeplinește diverse funcții în solul
fundației. În solurile granulare, rășina se extinde,
umple golurile în toate direcțiile pe care le poate
accesa neîmpiedicat, formând o structură asemănă-
toare rădăcinii în sol. Coeziunea solului granular
crește, deoarece rășina lipește macroparticulele între
ele. În același timp, solul este comprimat în jurul punc-
telor de injectare, datorită forței chimice de extindere.
Este important de menționat că injecțiile au ca rezultat
caracteristici îmbunătățite ale terenului de fundare
chiar dacă rășina nu pătrunde pretutindeni. Expansiu-
nea rășinii și presiunea rezultată a solului îmbună-
tățesc caracteristicile. Această dublă activitate de
solidificare a solului și de compactare a solului în zona
de injecție are ca rezultat o creștere a capacității por-
tante a terenului de fundație. 

Tehnologia TOP-INJECT este potrivită pentru sta-
bilizarea terenului sub pardoseli, fundații continue,
fundații radier și fundații de piloni. Tehnologia de injec-
tare a fost de asemenea utilizată cu succes în cadrul
fundațiilor din cărămidă, de exemplu la vechile clădiri
monumentale, cum ar fi bisericile. Unele clădiri foarte
vechi au fundații din piatră. Chiar și în aceste cazuri,
TOP-INJECT poate îmbunătăți caracteristicile funda -
ției, dar necesită extra inginerie. 

Pentru cele mai multe proiecte, găurile de injecție
sunt forate de la nivelul suprafeței, lângă perete sau
stâlp, la intervale de aproximativ 70-150 cm. Fiecare
gaură poate accepta 1-4 țevi de injecție care transportă

În ultimii 60 de ani, rășinile artificiale au fost folosite în diverse domenii ale construcțiilor, de la
pardoseli din rășini turnate, până la straturi de izolație, hidroizolații sau acoperișuri. Stabilizarea
solului cu rășini se utilizează deja de peste 25 de ani.

Până de curând, soluțiile de creștere a capacității de încărcare a terenului de fundație la structu-
rile existente s-au limitat la diferite tehnologii cu stâlpi, injecții cu jet de ciment, tehnologii de
injecție minerală și bineînțeles, vechea metodă de turnare a betonului sub sau lângă fundațiile exis-
tente. Aceste diverse tehnologii au însă avantajele și dezavantajele lor, din punct de vedere tehnic,
al eficienței sau al timpului necesar de punere în operă.

Noua metodă, care implică injectarea unei rășini expandante pentru stabilizarea și compactarea
solului, a devenit populară în Europa de Vest în urmă cu aproximativ 25 de ani. În Europa Centrală,
grupul de companii ABA Innovator a început să aplice în proiecte această metodă de injecție a răși-
nilor cu aproximativ 20 de ani în urmă. 
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rășina până la nivelul necesar. La fundațiile de plăci și
pardoseli injectatările se execută pe un raster de apro-
ximativ 2 x 2 metri. În mod obișnuit, găurile au un dia-
metru între 16-30 mm, dar în cazuri speciale diametrul
găurii poate fi mai mare.

Adâncimea tipică a injectării este de aproximativ 3
metri de la suprafață, de obicei pentru case de familie
cu fundații continue. Cea mai adâncă aplicare a tehno -
logiei a fost la 11 metri sub o clădire masivă de bise-
rică, cu o încărcare de 800 de tone pe stâlp. Aceste
proiecte de dimensiuni mai mari necesită studii geo-
tehnice detaliate și consultări cu inginerii la fața locului.

Rășina este depozitată în camionul companiei și
pompată prin furtunuri cu lungimea de 50-100 metri la
găurile de injecție. Presiunea de pompare a injecției și
presiunea chimică a rășinii generează umplerea spațiu-
lui din jurul părții inferioare a țevilor de injecție și soli-
dificarea solului și / sau împingerea acestuia spre
exterior. Golurile din sol sunt umplute. Atunci când
presiunea de injectare nu poate presa solul în nicio
direcție, nici în jos și nici în lateral, atunci presiunea
începe să acționeze în sus spre partea inferioară a
structurii de fundație sau pardoseală. În general, în
acest moment structura clădirii/pardoseala reacțio-
nează prin ridicare ușoară, de aproximativ 0,1-0,5 mm,
observată cu ajutorul unui instrument optic de către
echipa de injectare. Echipajul oprește injecția când se
observă această reacție sau când terenul de fundație
nu mai poate accepta material de rășină. În ambele
cazuri, injecțiile au succes pentru acel punct de injec-
tare. 

Tehnologia de injectare a fost utilizată cu succes la
clădiri monumentale masive și podele industriale mari
cu echipamente grele. Compania chiar a stabilizat o
instalație de explorare a gazelor naturale (turn de
foraj) cu o încărcătură de 1.000 de tone și o înălțime
de 63 de metri. Turnul se scufunda din cauza vibrațiilor
continue de forare la doi kilometri adâncime. Exploata-
rea a fost oprită din cauza înclinării excesive și a tasării
de 20 cm pe o parte. Echipele noastre de injectare au
lucrat timp de 8 zile, în schimburi de zi și noapte,  pe
timp de iarnă, cu temperaturi de -12 °C. Cele mai multe

sute de injecții au stabilizat cu succes plăcile de beton
care susțineau dispozitivul de foraj. Procesul de explo-
rare a gazelor a continuat până la șase kilometri și a
salvat compania de explorare de o cheltuială de zeci de
milioane de dolari, pentru că nu a mai fost necesar ca
platforma să fie demontată și reconstruită.

Grupul de companii ABA Innovator operează în
Uniunea Europeană și în regiunile din apropiere. q
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LEICA BLK 2 GO: Rapid, Precis, Util -
în România prin TOP GEOCART

Leica BLK 2 GO captează lumea ce ne înconjoară cu imagini panora mice pline de culoare (full-color) supra-
puse pe un nor de puncte de înaltă precizie. Ușor de utilizat, doar prin apăsarea unui buton, Leica BLK 2 GO
este cel mai mic și mai ușor aparat de acest gen.

Scanerul laser cu imagini portabile
BLK 2 GO recreează spații în 3D în
timp ce vă deplasați. Captează ima -
gini și nori de puncte exacte dimen-
sional în timp real și folosește
teh nologia SLAM pentru a vă înregis-
tra traiectoria prin spațiu.

Ca o torță pentru vizualizarea
realității tridimensionale, BLK 2 GO
construiește automat nori de puncte
3D în timp ce este în mișcare. Din
momentul în care începeți o sesiune
de scanare până în momentul în care
opriți BLK 2 GO, toate imaginile și
datele 3D sunt combinate.

Cel mai mic sistem LiDAR cu axa dublă disponibil, cu cea mai bună precizie în această clasă, închis într-o
cupolă complet protejată și încapsulată, care scanează până la 700.000 de puncte pe secundă. Ambele axe se
învârt constant în timp ce scanează.

Noile echipamente rezolvă provo -
cările profesionale zilnice și sarcinile
legate de creșterea cererii în dome-
niul măsurării și preluării datelor din
teren, concomitent cu posibilitatea
de a configura extrem de facil un
echipament adaptabil la nevoile
lucrătorilor din teren, chiar și după
vânzarea inițială.

Sistemul de vizualizare al BLK 2 GO
este o cameră de detaliu de 12
mega pixeli pentru imagini străluci-
toare cu contrast înalt, plus trei
camere panoramice pentru navigație
vizuală prin SLAM, alocarea corectă
de culori a norului de puncte și
captare de imagini panoramice.

Specialiștii TOP GEOCART înțeleg, respectă și promovează utilizarea unor tehnologii de măsurare și captare
a datelor geospațiale care să garanteze obținerea datelor necesare din teren, fără a afecta caracteristile mediu-
lui în care se lucrează. q
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Silvan Andrei (1924 - 2007)

S-a născut la 15 august 1924 la
Costiceni, Hotin.

După terminarea liceului Nicolae
Bălcescu din Brăila, în anul 1943, a
urmat Școala Politehnică din
București - Facultatea de Con-
strucții, pe care a absolvit-o în anul
1948.

Activitatea în producție a
început-o, în același an, la între-
prinderi aparținând de Ministerul
Costrucțiilor.

Din anul 1950, și-a consacrat
activitatea problemelor de geoteh -
nică și fundații la Divizia geotehnică
a Institutului de Proiectare a Con-
strucțiilor și apoi, la Institutul de
Studii și Prospecțiuni, ca inginer șef
de studii și șef de atelier, efectuând
cercetări pentru numeroase ampla -
samente din țară.

În perioada 1954 - 1957, a efec-
tuat stagiul de doctorat cu frec -
vență la specialitatea Fundații,
ocupându-se de problema drenării
apei din pământurile cu granulație
fină. Cu acest prilej, a imaginat și
construit, pentru prima dată în
țară, aparatura pentru determi -
narea sucțiunii, a coborârii punctu-
lui de îngheț a apei din pământ, a
căldurii de umezire și a izotermelor
de sorbție a corpurilor poroase
hidrofile, aparatură folosită de
numeroase laboratoare și citată în
literatura de specialitate din țară și
străinătate.

După revenirea, în anul 1957, la
Institutul de Studii și Prospecțiuni,
pe lângă activitatea de îndrumare a
studiilor geotermice, ca inginer
specialist, a inițiat o acțiune de
modernizare a aparaturii de recol -
tare și încercare a probelor de
pământ, din care a rezultat, printre
altele, și primul dispozitiv de

recoltare a probelor netulburate de
nisip sub nivelul apei subterane.

La Secția de cercetări fundații,
înființată în anul 1958 la Institutul
de Cercetări în Construcții și Econo-
mia Construcțiilor, a elaborat,
împreună cu colaboratorii, metode
noi pentru determinarea intensității
interacțiunii între fazele con-
stituente ale pământului, migrația
apei în pământurile nesaturate,
influența condițiilor de umiditate și
îndesare asupra proprietăților me -
canice ale pământurilor și asupra
variațiilor de volum, urmărirea
stării de umiditate cu ajutorul
dozelor rezistive din ipsos, cauzele
și modul de desfășurare a feno -
menului de prăbușire a structurii
pământurilor macroporice prin
ume zire, rezistența la întindere a
pământurilor.

Rezultatele cercetărilor privind
proprietățile hidrice au fost prezen-
tate în teza de doctorat „Drenarea
apei din pământurile cu granulație
fină” susținută în anul 1963, teză
apreciată și în străinătate. (O sin-
teză a tezei de doctorat a fost pu -
blicată în anul 1966 de către
Editura Eyrolles din Franța și a fost
distinsă cu premiul Ministerului
Educației și Învățământului).

Pentru a facilita aplicarea rezul-
tatelor în practică, în anul 1967 a
publicat monografia Apa în pămân-
turile nesaturate - lucrare de sin-
teză a cunoștințelor privind faza
lichidă din corpurile poroase hidro-
file, cunoștințe dobândite în diferite
domenii: geotehnică, știința solului,
materiale de construcții, geologie
ingine rească și teoria uscării.

În vederea îmbunătățirii meto -
delor de calcul a terenului de fun-
dații, prof. Silvan Andrei a inițiat și

condus acțiunea de urmărire a
lăsărilor a peste 250 de construcții,
întreprinsă de INCERC în perioada
1959 - 1967, rezultate care au stat
la baza îmbunătățirii standardelor
respective din țara noastră. Pe
aceeași linie s-au înscris și
cercetările privind raionarea geo -
tehnică a teritoriului țării, studiile
de laborator și teren privind argilele
capabile de umflări și contracții
mari, pământurile sensibile la
umezire.

În domeniul fundațiilor, a inițiat
și condus, începând din anul 1958,
acțiuni de implementare în țara
noastră a unor sisteme de procedee
moderne: la filtrele aciculare, înfi -
gerea piloților prin vibropresare,
realizarea de piloți forați cu baza
lărgită prin explozii etc., unele din-
tre cercetări concretizate în norma-
tive.

Între anii 1966-1967, a partici-
pat, ca delegat al țării noastre, la
lucrările comisiilor de specialiști în
problemele de geotehnică și fun-
dații din țările CAER.

Activitatea didactică în învăță -
mântul superior a început-o în anul
1949 la Institutul de Construcții
București, ca asistent. Din anul
1964, ca șef de lucrări, a predat
cursurile Geotehnică și fundații și
Hidrogeologie. În anul 1967 a
devenit conferențiar, iar din anul
1971 profesor la Catedra de Geo -
tehnică și Fundații, predând, pe
lângă cursul de bază, și disciplinele
Mecanica rocilor și Fundații speci-
fice la Facultatea de Hidrotehnică.
Pe lângă activitatea didactică, prof.
Silvan Andrei a desfășurat și o
susținută activitate de cercetare
științifică și de asistență tehnică a
producției.



Cercetările efectuate au condus
la elaborarea unor metode noi de
analiză a stabilității care modelează
mai fidel comportarea reală a
masivelor neomogene de teren, în
raport cu metodele clasice.

Prof. Silvan Andrei și colabora-
torii săi au elaborat o metodă origi-
nală de sistematizare, stocare și
reutilizare a informațiilor geoteh -
nice bazată pe luarea în considerare
a principalilor factori care deter-
mină comportarea pământurilor,
natura lor caracterizată cu ajutorul
unor „amprente” și starea de umi -
ditate și îndesare - metodă care
conduce la o prognozare veridică a
variațiilor de volum și umiditate și
deci, la estimarea tasărilor sub acți-
unea solicitărilor mecanice și a
celor hidrice.

Prof. Silvan Andrei s-a preocupat
și de introducerea geotextilelor în
fundații și lucrările de pământ,
obținând rezultatele interesante în
studierea proprietăților hidrice ale
acestor noi materiale, fapt pentru
care a fost ales membru al Comisiei
tehnice pentru geotexti le a

Societății Internaționale de Geoteh -
nică și Fundații.

Prof. Silvan Andrei a publicat
peste 120 de articole, monografii,
manuale, cursuri, traduceri etc.,
dintre care menționăm cărțile: Curs
de geotehnică și fundații; Mecanica
rocilor - prima lucrare de acest gen
din țară pentru constructori.

De asemenea, a participat la
numeroase congrese, conferințe și
simpozioane internaționale de geo -
tehnică și fundații și știința solului
din URSS, Franța, Anglia, Finlanda,
Germania, Polonia, pre zen tând
comunicări și uneori conducând
lucrările unor secții de profil
(Brighton 1979, Helsinki 1983).

În perioada 1974 - 1976 a pre-
dat la Universitatea din Constantine,
Algeria. Din anul 1977 conduce
doctoranzi români și străini în
domeniul geotehnicii și fundațiilor.

Prof. Silvan Andrei este membru
al Societății franceze de mecanica
pământurilor și lucrări de fundații.

Pentru întreaga sa activitate
didactică, științifică și tehnică, a
fost decorat cu diferite ordine și
medalii.

Prin realizările sale remarcabile
s-a situat la nivelul celor mai de
seamă specialiști din domeniul
geotehnicii și fundațiilor.

Efectuând studii și cercetări
originale, a rezolvat numeroase
probleme ale producției și a
îmbogățit știința și tehnica geoteh -
nicii și fundațiilor din țara noastră,
pe care a făcut-o cunoscută și peste
hotare.

Afirmat în știința și tehnica con-
strucțiilor, prof. Silvan Andrei se
numără printre cele mai valoroase
cadre didactice din învățământul
superior de construcții. Lecțiile sale,
de un înalt nivel științific și peda-
gogic, au format numeroși specia -
liști care îi stimează numele.

Exemplu de muncă, onest, prin-
cipial, cu mult bun simț și de o rară
modestie, prof. Silvan Andrei a
adus onoare profesiei căreia i s-a
dedicat, cu rezultate de excepție.

A decedat în anul 2007.

(Din vol. Personalități românești în
construcții - autor Hristache Popescu)
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TOPOEXIM 25
Topografie, cartografie, geodezie, cadastru

Încă de la înființare, obiectul principal de activitate
a fost realizarea de lucrări în domeniul geodeziei: topo-
grafie, geodezie, fotogrammetrie și cadastru. De ase-
menea, realizarea de software în domeniul geodeziei.

La momentul înființării avea 3 angajați pe durată
nedeterminată, azi ajungând la 102. De asemenea,
vorbind de cifra de afaceri, este greu de comparat
situația din 1994 cu cea de acum.

Problema cea mai mare la momentul înființării o
constituia inflația care depășea 100%, ajungând la
circa 130% pe an. În aceste condiții, orice contract
încheiat pe o anumită sumă devenea nerentabil la
sfârșit deoarece banii încasați abia acopereau cheltuie-
lile făcute cu salarii, deplasări, amortizări etc. Până se
încasau banii, cu suma respectivă, devalorizată, nu
mai putea exista profit. Iar în acest fel era foarte greu
să te dezvolți sau să faci o prognoză pe termen lung.

În ciuda tuturor acestor greutăți, în anul 1995 am
reușit să achiziționăm un apartament, care și azi este
sediul social. În anul 1996 an reușit să cumpărăm
prima stație totală la mâna a doua.

Am rezistat pe piață de atâta timp datorită calității
lucrărilor executate. Nu am făcut niciodată rabat de la
calitate și am încercat să realizăm lucrările la cel mai
înalt nivel. Beneficiarii noștri au apreciat munca
depusă și am primit întotdeauna recomandări pentru
atestarea calității lucrărilor.

Încă din primii ani am avut beneficiari importanți.
De-a lungul timpului am reușit să colaborăm cu socie-
tăți importante și să fim solicitați la colaborare.

Menționăm câțiva beneficiari importanți, în ordinea
cronologică în care am colaborat:

• ELECTROCENTRALE Rovinari;
• Compania Națională a Lignitului Oltenia;
• Hidroelectrica SA;
• Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
• Toate cele 17 Aeroporturi civile din România;
• Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie

cu Oficiile de Cadastru județene;
• Regia națională de drumuri România;
• PETROM;
• CFR Infrastructură;
• Academia Română;
• SAAF SA;
• Primăriile: Sighetu Marmației, Petroșani, Țicleni,

Turceni, Târgu Cărbunești;
• Compania Națională Apele Române;
• APIA;
• Primăria municipiului București.
Mulți dintre beneficiarii noștri și-au schimbat denu-

mirea, dar colaborarea noastră a continuat:
• OMV PETROM;
• Compania Națională Aeroporturi București;
• Aeroporturile internaționale Baia Mare, Sibiu, Craiova,

Târgu Mureș etc.;
• ANCPI;
• CNAIR.

Anul acesta, Societatea Comercială CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L a împlinit 25 de ani de
existență neîntreruptă. Data oficială a înființării este data înregistrării la Registrul Comerțului,
respectiv 26 august 1994.



În prezent am adoptat tehnolo-
giile noi de realizare a documenta -
țiilor topografice și cadastrale, am
achiziționat instrumente noi și pro-
grame care prelucrează datele.

Echipa este tânără, media de
vârstă fiind undeva la 30 de ani.

Avem și specialiști care au deja
23 de ani vechime și circa 30 care
au peste 10 ani de TOPOEXIM.

Suntem deschiși noului și adop-
tăm rapid orice tip de tehnologie
care ne poate ajuta.

Experiența ne-a permis să dez-
voltăm și software propriu, adaptat

nevoilor interne de automatizare a
fluxului de lucru, în vederea evitării
erorilor de introducere a datelor.

Ne propunem ca pe viitor să
menținem calitatea lucrărilor cel
puțin la același nivel și să o îmbu-
nătățim prin folosirea tehnologiilor
noi. q
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Tendințe actuale în Ingineria Geotehnică
reflectate în manifestările științifice

naționale și internaționale din domeniu
– 17th ECSMGE și CNGF2020 –

prof. Loretta BATALI - Președinte Filiala București
a Societății Române de Geotehnică și Fundații (SRGF)

â 17th ECSMGE Reykjavik, Islanda

În perioada 1 – 6 septembrie 2019 a avut loc cea
de-a 17-a Conferință Europeană de Mecanica Pămân-
turilor și Inginerie Geotehnică la Reykjavik, Islanda,
desfășurată sub egida ISSMGE (Societatea Inter-
națională de Mecanica Pământurilor și Inginerie Geo -
tehnică) și sub motto-ul „Ingineria Geotehnică,
fundația viitorului”. 

Pornind de la ideea că, la modul propriu, Ingineria
Geotehnică este fundația pe care se sprijină soci-
etatea, care are la bază o infrastructură construită,
conferința și-a propus să lege trecutul de viitor, să
abordeze atât subiectele clasice ale domeniului, cât și
noi tematici apărute în ultimul timp. 

Astfel, principalele tematici ale conferinței au fost:
• Modelarea și evaluarea experimentală a geo-

materialelor (încercări de laborator și de teren, mo -
delare fizică și la scară mare, modelare teoretică,
parametri de calcul);

• Structuri geotehnice și îmbunătățirea
pămân turilor (fundații, excavații, structuri de susți -
nere, stabilizarea pantelor și terasamente, armarea și
îmbunătățirea pământurilor, lucrări de infrastructură,
mega-orașe, orașe inteligente, structuri off-shore și
near-shore);

• Geo-hazarduri, seisme și reducerea efectelor
lor (alunecări de teren și alte curgeri solide, inginerie
seismică și dinamica pământurilor, inundații, eroziune,
gestiunea hazardurilor și riscurilor);

• Mediu, apă și energie (geotehnica mediului, apă
subterană și hidrologie, energie, inclusiv energie geo -
termală);

• Conservarea patrimoniului istoric (investigare,
caracterizare, încercări, studii de caz);

• Probleme speciale (materiale și medii dificile,
dezvoltare și inovare în Ingineria Geotehnică, educație
și practică, Ingenerie Geotehnică de investigație).

Se poate observa alăturarea tematicilor conexe cum
ar fi energie, apă, hidrologie, inginerie seismică, baraje
etc. într-un efort de corelare a dezvoltărilor din aceste
domenii. 

Sigur, dintre subiectele la modă în prezent, energia
geotermală sau structurile geo-energetice au fost la
ele acasă, dată fiind utilizarea pe scară largă a energiei
geotermale în Islanda, țara gazdă.

O sesiune specială de discuții a fost consacrată
revizuirii Eurocodului 7 referitor la proiectarea geoteh -
nică, fiind prezentate în detaliu cele 3 părți ale

prEN1997 care este așteptat pentru 2024. Prezentările
au fost concentrate pe oferirea unui set de unelte
(tool-box) pentru proiectarea viitoare în domeniul Ingi-
neriei Geotehnice. 

Deși organizată de una dintre cele mai mici societăți
naționale membră a ISSMGE (35 de membri), confe-
rința a fost o veritabilă desfășurare de forțe: 

• 7 workshop-uri ale comitetelor tehnice ISSMGE în
preziua conferinței;

• 5 keynote lectures;
• 7 sesiuni plenare, dintre care una dedicată redu -

cerii decalajului dintre mediul academic și cel practic și
una rezervată tinerilor geotehnicieni;

• 7 sesiuni paralele de discuții;
• sesiuni de postere;

Domeniul Ingineriei Geotehnice este unul foarte dinamic și acest lucru se reflectă în numărul,
diversitatea și programul manifestărilor științifice din acest domeniu.

O parte a delegației României la 17th ECSMGE,
Reykjavik, septembrie 2019
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• peste 600 de articole prezentate;
• peste 800 de participanți;
• peste 50 de expozanți.
Toate acestea arată interesul crescând pentru

Ingineria Geotehnică, precum și potențialul de dezvol -
tare al acestui domeniu. 

România și, respectiv, Societatea Română de Geo -
tehnică și Fundații au fost reprezentate de nu mai puțin
de 21 de delegați, dintre care 18 din Filiala București și
3 din Filiala Cluj a SRGF. Din partea delegației române
au existat următoarele contribuții:

• 1 prezentare în sesiune plenară (prof. Loretta Batali);
• 7 prezentări în sesiuni de discuții (prof. Loretta

Batali, conf. Ernest Olinic, dr. ing. Victor Dumitrescu,
dr. ing. George Tsitsas, ing. Alexandra Ene, ing. Cris tian
Radu, ing. Cristina Tomșa);

• 4 prezentări sub formă de poster (prof. Horațiu
Popa, conf. Nicoleta Ilieș, ing. Eduard Drăgan, ing. Teodor
Malancu);

• 2 persoane au prezidat sesiuni de discuții (prof.
Loretta Batali și conf. Nicoleta Ilieș).

Conferința 17th ECSMGE s-a încheiat, urmează cea
de-a 18-a ediție ce va avea loc în 2023 la Lisabona
(Portugalia), dar ecourile științifice vor mai persista
încă mult timp. 

â CNGF2020, București

În siajul științific al acestei Conferințe Europene se
situează și viitoarea Conferință Națională de Geoteh -
nică și Fundații, ediția a XIV-a, CNGF2020, organizată
de Filiala București a SRGF și UTCB în perioada 2 – 5
Septembrie 2020, la Hotel Ramada Parc, București.

Conferința Națională reprezintă cel mai important
forum de discuție pentru membrii comunității de
Inginerie Geotehnică din România, dar și locul unde se
creionează tendințele si preocupările următorilor 4 ani.

â Motto
Ediția a XIV-a este pusă sub motto-ul „Racordarea

Ingineriei Geotehnice din România la tendințele
Europene”, iar programul previzionat urmează această
idee. 

â Keynote speakeri internaționali
Astfel, sunt deja invitați și confirmați 2 keynote

speakeri: dr. Andrew Bond – președinte până în 2019
al comitetului tehnic al CEN pentru Eurocodul 7
(SC7/TC250) și prof. Dietmar Adam – Directorul Insti-
tutului de Geotehnică și al Unității de Cercetare în
Ingineria geotehnică a Universității Tehnice din Viena,
Austria. Pe lângă aceștia vor mai fi și alți invitați de
marcă din străinătate, dar și, bineînțeles, persona -
litățile recunoscute ale domeniului din România.
â Tematici
Tematicile conferinței, racordate și ele la tendințele
actuale, sunt următoarele:
I. Investigarea și modelarea geotehnică
I.1. Investigare geotehnică pe teren
I.2. Investigare geotehnică de laborator
I.3. Modelare experimentală și numerică
I.4. Parametri geotehnici
II. Structuri geotehnice, proiectarea geotehnică
II.1. Fundații
II.2. Lucrări de susținere
II.3. Îmbunătățirea pământurilor

II.4. Pământ armat / Geosintetice
II.5. Lucrări de infrastructură
II.6. Reabilitarea structurilor geotehnice
III. Geo – hazarduri 
III.1. Alunecări de teren
III.2. Inginerie geotehnică seismică și dinamica

pământurilor
III.3. Managementul riscurilor
IV.   Mediu, hidrogeologie și energie
IV.1. Geotehnica mediului
IV.2. Hidrogeologie
IV.3. Structuri geo-energetice

â Concurs Tineri geotehnicieni EXCELSIOR Young
O noutate pe care o aduce CNGF2020 este con -

cursul pentru tinerii geotehnicieni EXCELSIOR Young. 

continuare în pagina 58 È
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La nivel internațional, din dorința de promovare a
tinerilor ingineri din domeniul Ingineriei Geotehnice,
Președintele ISSMGE – Profesor Charles Ng a lansat
premiul „The Bright Spark Lecture Award”. Acest pre-
miu se adresează tinerilor care activează fie în dome-
niul privat, fie în cel academic și cărora astfel li se oferă
șansa de a susține o prezentare în plenul conferințelor
organizate sub egida ISSMGE. Această activitate de
promovare a tinerilor din Ingineria Geotehnică a fost
ințiată de către YMPG – Young Member Presidential
Group organism din cadrul ISSMGE re pre zentant al
tinerilor membri ai societății internaționale.

Cu ocazia CNGF2020 inițiem un astfel de concurs și
la nivel național, prin implicarea reprezentantei
României în YMPG, șef lucr. dr. ing. Iulia Prodan (Uni-
versitatea Tehnică din Cluj-Napoca). 

Astfel, articolele scrise de tineri geotehnicieni sub
35 ani ca unic autor (și care doresc să participe la acest
concurs) vor fi jurizate de o comisie specială, iar pre-
miile oferite sunt:

• Premiul I – posibilitatea de a prezenta lucrarea în
sesiune plenară și reducere 100% a taxei de partici-
pare la CNGF2020;

• Premiul II - posibilitatea de a prezenta lucrarea în
sesiune de discuții (paralelă) și reducere 50% a taxei
de participare la CNGF2020;

• Premiul III - posibilitatea de a prezenta lucrarea în
sesiune de discuții (paralelă).

â Program
Programul previzionat al conferinței cuprinde:
• două sesiuni plenare dedicate „Racordării la ten -

dințele Europene” – prima referitoare la „Proiectarea
geotehnică și standardizarea Europeană”, iar a doua la
„Noile provocări în Ingineria Geotehnică Europeană”.
Aceste 2 sesiuni principale vor aduce noutățile de la
nivel internațional și național și se vor trasa direcțiile
pentru viitor;

• 4 sesiuni paralele de discuții pentru cele 4 tematici
ale conferinței;

• 2 workshopuri – unul intitulat „Mediul economic -
factor cheie în formarea viitorilor specialiști în Inginerie
Geotehnică”, destinat dezbaterii modului în care poate
fi îmbunătățită cooperarea dintre mediul academic și
producție, și un al doilea dedicat „Modelării numerice în
Ingineria Geotehnică”, care își propune să crească
nivelul de cunoștințe de modelare numerică într-o
epocă în care programele de calcul sunt omniprezente,
dar nu există întotdeauna și calificarea necesară.

De asemenea, în aceeași idee de înnoire și racor-
dare la tendințele moderne, din care face parte și
tehnologia BIM, în preziua conferinței (2 septembrie
2019) va fi organizat un curs de formare în aplicarea
BIM în Ingineria Geotehnică împreună cu partenerul
CNGF2020, societatea ALLBIM NET – Reprezentantul în
România al software-urilor de referință din domeniul
construcțiilor (ex: GEO5, Allplan Engineering, SCIA
Engineer). 

În ultima zi a conferinței va fi propusă o vizită
tehnică, sperăm noi, extrem de interesantă. 

â Expoziție, parteneri, sponsori
Conferința CNGF2020 va cuprinde și o expoziție

tehnică pentru societățile din domeniu, oportunitate
pentru acestea de a-și prezenta produsele, realizările,
tehnologiile. Companiile interesate sunt invitate să
devină parteneri sau sponsori ai CNGF2020 consul -
tând pachetele de sponsorizare pre-configurate sau
consultându-ne pentru stabilirea unui pachet perso -
nalizat (secretariatsrgfbucuresti@yahoo.com,
www.cngf.srgf.ro). Deja au fost încheiate contracte
de sponsorizare cu mai multe firme din domeniu care
au beneficiat de discount-uri pentru plata anticipată a
pachetului de sponsorizare.

â Socializare, locație
Nu trebuie uitat nici programul de socializare, care

va cuprinde un welcome garden party și o cină de gală
găzduite de Hotelul Ramada Parc, precum și o cină
colegială. 

Centrul de conferințe, spațiul pentru expoziție și
restaurantele, precum și celelalte facilități puse la dis-
poziție de gazda Hotel Ramada Parc oferă condiții de
înalt nivel pentru acest eveniment. 

â Comitete științifice și de organizare, Articole
Conferința are un comitet științific compus din

cadre didactice și personalități de renume ale Ingine-
riei Geotehnice din România, prezidat de Președintele
SRGF, prof. Sanda Manea, care va asigura revizuirea
tuturor articolelor propuse spre publicare. O selecție de
articole va fi publicată în reviste indexate în princi-
palele baze de date științifice.

Secretarul științific al evenimentului și al comitetu-
lui științific este șef lucr. Daniel Manoli. 

Președintele Comitetului de organizare este prof.
Loretta Batali – Președintele Filialei București a SRGF,
Președinte executiv este secretarul Filialei București a
SRGF, dr. ing. Árpád Szerző, iar Secretar general al
conferinței este ing. Traian Ghibuș. 

â Organizatori, parteneri
Organizatorul evenimentului CNGF2020 este SRGF

– Filiala București în parteneriat cu UTCB, iar firma You
Events este cea care se ocupă de organizare.
Partenerul media este Revista Construcțiilor. 

Partenerul educațional pentru cursurile de formare
în BIM este ALLBIM NET, iar ASRO este de asemenea
partener al evenimentului. 

â Website, informații
Informațiile sunt în curs de actualizare pe site-ul

www.cngf.srgf.ro și vor fi disponibile în scurt timp,
inclusiv pe social media. 

Toate aceste elemente sperăm să fie incitante și
ofertante pentru comunitatea de Inginerie Geotehnică,
membri sau nu ai Societății Române de Geotehnică și
Fundații, pentru autorități și instituții de stat sau com-
panii private, pentru toți cei implicați în sectorul de
Construcții, cărora le facem invitația de a participa la
cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Naționale de Geo -
tehnică și Fundații, CNGF2020, 2 – 5 septembrie 2020. q
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Geotehnică aplicată - investigații de teren, elaborare de studii și proiecte

Principalele direcții în care se dezvoltă activitatea firmei sunt următoarele:
• Studii și expertize geotehnice și hidrogeologice;
• Foraje geotehnice, geologice și hidrogeologice;
• Proiectare și execuție alimentări cu apă din subteran;
• Proiecte pentru fundații speciale și consolidări;
• Piloți, minipiloți, ancoraje și injecții pentru consolidări și îmbunătățirea terenului.
Investigațiile de teren, elaborarea studiilor și proiectelor sunt realizate de colectivul pluridiscipli-

nar al GEOSOND SA, format din ingineri și tehnicieni cu specializări în domeniul geotehnicii, geolo-
giei, hidrogeologiei și forajelor în conformitate cu cerințele Normativelor Românești și Europene.

GEOSOND SA este una dintre firmele cunoscute în domeniul geotehnicii aplicate, având o tradiție
de 25 de ani, fiind o societate dinamică, adaptată cerințelor actuale ale pieței.

În vederea execuției lucrărilor, compania are certificat sistemul integrat de management al cali-
tății și mediului în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
de către SRAC și IQNet și deține următoarele certificări:

• certificat de atestare emis de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale privind efectua-
rea lucrărilor de teren și de laborator aferente și de elaborare a documentațiilor geologice, tehnice
și tehnico-economice pentru ape subterane și roci utile;

• certificat de atestare emis de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a efectua
lucrări în următoarele domenii:

• întocmire studii hidrogeologice;
• elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor. 
Societatea are personal calificat și este dotată cu utilaje și echipamente specializate pentru fie-

care tip de tehnologie aplicată; totodată, prin politica firmei se impune menținerea unui ritm
constant de îmbunătățire a calității și performanțelor resurselor umane și materiale.

Execuție investigații geotehnice și hidrogeologice
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În domeniul construcțiilor speciale, societatea execută următoarele tipuri de lucrări:
• tratarea și îmbunătățirea tere-

nurilor de fundare prin aplicarea de
diverse tehnologii;

• consolidarea și etanșarea tere-
nurilor de fundare prin injectare cu
diverse rețete de suspensii;

• consolidarea terenurilor de
fundare, a versanților naturali și a
taluzelor artificiale prin tiranți activi
și pasivi în tehnologie Ischebeck
TITAN, pe care GEOSOND SA o
aplică din 2006, și pentru care posedă
Agrement tehnic în România;

• coloane din material granular
compactat;

• drenajul terenurilor și taluzelor artificiale;
• consolidarea versanților naturali și taluzelor artificiale, utilizând combi-

narea tehnologiilor de injectare, drenare, ancorare + protecție;
• execuția de foraje pentru montarea de aparate de măsură și control în

vederea urmăririi în timp a comportării construcțiilor;
• fundații speciale (micropiloți, piloți, coloane forate și umplute cu

beton, amestec de pământ cu var și ciment, nisip sau pietriș).

De regulă, proiectele importante includ mai multe dintre aceste categorii de lucrări, de exemplu ancoraje și sis-
tem drenuri. GEOSOND SA poate aborda astfel de proiecte complexe, având posibilitatea să execute o gamă
variată de intervenții cu instalații care asigură o
productivitate sporită și la un înalt nivel calitativ, în
concordanță cu temele din proiect și cu cerințele
beneficiarilor.

De asemenea, societatea are în dotare dispozi-
tive și echipamente de execuție și măsură pentru:

• injecții cu suspensii sau soluții chimice în găuri
de foraj, pentru realizarea etanșării și consolidării
terenului de fundare;

• punerea sub tensiune și controlul stării de
tensiune în tiranți activi;

• încercări de compresiune și întindere pe piloți,
coloane, ancoraje etc. Încercări și tensionări ancoraje și minipiloți

Foraje sistem de drenuri suborizontale

Tiranți pentru consolidare infrastructură rutieră Ancoraje pentru sistem protecție versant Consolidare fundație sistem feroviar

Administrator: ing. Petre UȚĂ
Director Executiv: ing. lonuț CIOCANlU

România, București, Sector 6, Strada Alexandru Ivasiuc nr. 12
Tel/fax: + 40 (21) 319 48 44; Mobil: +40 744 55 00 14/ +40 749 12 08 45

www.geosond.com; office@geosond.com; birou@geosond.com
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Fațade cu panouri prefabricate din beton - MacRes,
pentru sisteme de sprijin din pământ armat 

MacRes este un sistem din pământ armat având para-
ment vertical din beton, care poate fi folosit atât ca zid de
sprijn clasic cât și ca aripă sau chiar culee de pod la structuri
rutiere, structuri feroviare, lucrări hidrotehnice sau de
inginerie civilă.

În România sistemul a fost utilizat, în principal, ca zid de
sprijin pentru susținerea terasamentelor, închiderea culeelor
înecate și cu rol de aripă. În ultimii ani acest sistem a fost
intens folosit la câteva proiecte importante, cum ar fi:
Autostrada A1 Lugoj – Deva, Autostrada A1 Timișoara - Lugoj,
Autostrada A10 Sebeș - Turda, Autostrada A3 București –
Ploiești etc.

Combinând cunoștințele geotehnice de inginerie struc-
turală și performanțele soluțiilor dezvoltate de-a lungul anilor
de Maccaferri, sistemul MacRes a fost conceput să aducă o
serie de avantaje exclusive antreprenorilor și beneficiarilor:

• Costuri reduse față de sisteme similare existente pe
piață, traduse în eficiență economică totală a lucrării;

• Rapiditate și simplitate la punerea în operă;
• Durabilitatea structurii și gradul mare de siguranță în

exploatare;
• Flexibilitatea structurii și capacitate ridicată de absorbție

la sarcini mari;
• Adaptabilitate în condiții limită de amplasament;
• Versatilitate pentru a se integra cu ușurință în diferite

contexte arhitecturale. 
O bună parte dintre beneficiile soluției MacRes, față de alte

sisteme de pământuri armate, sunt date de faptul că armarea
masivului de pământ se realizează cu ajutorul benzilor sintetice
Paraweb, produse testate și certificate pentru performanțe dura-
bile de minimum 120 ani, în locul geogrilelor extrudate, împletite
sau sudate, ale căror costuri măresc valoarea investiției.

Așa cum se poate observa în figura 1, principalele com-
ponente ale sistemului sunt panourile prefabricate și armă-
tura sintetică. Alături de acestea, prezintă un mare grad de
importanță calitatea materialului de umplere și betonul de
egalizare din bază.

În continuare vom face o prezentare mai detaliată a
principalelor elemente ce compun soluția de sprijin MacRes,
pusă la dispoziție de câtre compania Maccaferri.

Panourile MacRes. În vederea adaptării la orice geome-
trie, Maccaferri produce o gamă largă de panouri având
dimensiuni și geometrii diverse. În general, panourile MacRes
se execută din beton clasa C35/45, iar în cazul zonelor sau
zidurilor foarte solicitate se încorporează în panouri elemente
din oțel cu rol de ranforsare.

Prin așezarea panourilor se obține un parament cu rosturi
verticale, capabile să absoarbă posibile deformații generate de
tasări ale fundației, suprasarcini din trafic, mișcări seismice etc.

O atenție deosebită se acordă modului de realizare a
conexiunii între benzile de armare și panourile de fațadă. Pen-
tru acest lucru se folosesc elementele de prindere circulare,
având diametrul de cca. 15 cm, executate din benzi de armă-
tură sintetică Paraweb. Acestea sunt încastrate pe jumătate în
panou, asigurând un transfer eficient al eforturilor din benzi
către elementele de fațadă. În funcție de necesitățile proiec-

tului, tipul și numărul de elemente
de prindere pe un panou poate
varia. 

Armătura sintetică Paraweb.
Aceasta se execută din benzi
având miez din fibre de poliester
de înaltă rezistență, protejate
într-o teacă din polietilenă, de
asemenea, de înaltă rezistență
(fig. 3). Lățimea benzilor variază
între 45 mm și 90 mm iar rezis-
tența lor între 20 kN și 100 kN.

În șantier benzile sunt livrate
sub formă de role, cu lungimea de
50 m – 100 m.

În anul 2019 se împlinesc 6 ani de la înființarea societății Maccaferri România SRL, ca reprezentanță națională
a companiei Officine Maccaferri. Firma „mamă” a luat ființă în anul 1879 ca un mic business de familie, ajungând
astăzi o referință tehnică în proiectarea și dezvoltarea de soluții pentru control erozional și structuri de
susținere, fiind prezentă în peste 140 de țări, cu mai mult de 30.000 de angajați.

Produsele și soluțiile companiei sunt bine cunoscute pe piața mondială, dar și pe cea locală, chiar dinainte de
înființarea reprezentanței Maccaferri din România, prin intermediul parteneriatelor cu societăți de profil, care au
implementat soluții de succes în multe și importante proiecte de infrastructură și de protecție a mediului.

Maccaferri este o referință pentru gama sa de produse din împletituri din sârmă de oțel dublu răsucită, având
ca principal exponent clasicul gabion, împreună cu produsele sale derivate: saltele de gabioane, gabioane sac,
gabioane Jumbo, gabioane Strong-Face, gabioane pre-umplute CubiRock și întreaga paletă de sistemele inte-
grate de Terramesh (T-System, T-Green, T-Mineral) etc.

Pe lângă structurile de sprijin clasice, care utilizează și combină în diferite modalități produsele din plasă de
sârmă dublu răsucită și geogrilele, compania Maccaferri a dezvoltat un sistem de sprijin din pământ armat
denumit MacRes, ce folosește elemente de fațadă panouri prefabricate din beton și benzi sintetice de armare.

Fig. 1: Secțiune tip zid de sprijin din pământ armat MacRes

Fig. 2: Panou din beton 1,50 m x 1,50 m
Fig. 3: Armătura sintetică

Paraweb



Pentru realizarea de structuri de susținere stabile, efici ente
și rezistențe în timp, alegerea corectă a panourilor, a be n  zilor
de armare și a materialului de umplere se face în funcție de
caracteristicile geotehnice ale pământurilor și de solicitările
asupra întregului sistem. De aceea, pentru fina lizarea în
condiții optime a unui astfel de sistem, Maccaferri completează
oferta de materiale cu o serie de servicii de specialitate:

1. Asistență tehnică la proiectare. Proiectarea aces-
tui tip de structuri de pământuri armate este reglementată în
România de GP 093 – 2006 „Ghid privind proiectarea struc-
turilor de pământ armate cu materiale geosintetice și meta -
lice”. Datorită specificațiilor și particularităților metodologiei
de calcul prezentate în cadrul ghidului menționat, Maccaferri
acordă asistență dedicată proiectării acestui tip de structură,
chiar și atunci când se utilizează softuri de calcul consacrate.
Maccaferri România poate realiza și oferi asistență gratuită la
dimensionarea acestui tip de structuri, în conformitate cu
normele în vigoare din țara noastră. 

2. Asistență tehnică la producția de prefabricate.
Prefabricatorul primește de la personalul tehnic Maccaferri
setul complet de documentație tehnică legată de producția de
panouri MacRes, set complet de cofraje, desene finale pentru
tipurile de panouri necesare și dispunerea acestora, progra-
mul complet de producție în șantier și programul de încărcare
și transport.

3. Servicii logistice. În baza datelor definite de antre-
prenorul general al lucrării, Maccaferri contribuie la stabilirea
programelor de încărcare, transport și producție în șantier și
urmărește calibrarea acestuia în funcție de necesitățile
șantierului.

4. Servicii de asistență tehnică la punerea în operă.
Echipa de specialiști Maccaferri rămâne permanent în contact
cu antreprenorul și echipele de montaj, pentru derularea con-
formă a proiectului sau pentru adaptarea proiectului la
condiții noi, dacă este nevoie.

În încheiere vă prezentăm câteva imagini din timpul exe-
cuției acestui tip de structură.

Soluție MacRes la Autostrada A1
Lugoj ‐ Deva lot 4;

Contractor: Asocierea UMB ‐ Tehnostrade;
Înălțime maximă 12,5 m

Soluție MacRes la Autostrada A10
Sebeș ‐ Turda lot 3;

Contractor: Asocierea Tirrena Scavi ‐
Condotte Aqua; Înălțime maximă 9,5 m

Soluție MacRes pentru descongestionarea trafi‐
cului rutier Bruges, Belgia;

Beneficiar: Municipalitatea Orașului Bruges;
Înălțime maximă 14 m
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Iarna e ca vara
cu fundația SAIDEL-monopile!

Pornind de la nevoile clienților noștri, am dezvoltat
și realizăm fundațiile SAIDEL-monopile, care asigură
respectarea bugetului de fundare și a graficului de exe-
cuție și în condiții de iarnă. Economii considerabile se
obțin și la lucrările de terasamente, atât prin eliminarea
excavațiilor locale și a compactărilor din jurul fundații -
lor, cât și prin utilizarea straturilor de fundare a par do -
selilor ca platformă de lucru pentru execuția
monopiloților. Pentru că implică exclusiv operațiuni
realizate mecanizat iar betonul se toarnă direct în
terenul de fundare și se protejează termic prin
acoperire, fundația SAIDEL-monopile prezintă avanta-
jul major de a se executa independent de condițiile
meteo obișnuite precum ploaie, ninsoare sau ger, până
la temperaturi diurne de -5°C. 

Proiecte cu suprafețe de circa 100.000 m2 construite
în toate regiunile istorice ale țării au la bază fundația
SAIDEL-monopile. Această soluție prezintă avantajul
unei viteze accelerate de execuție și a poziționării pre-
cise a paharului format din corpul pilotului, fiind alcătu-
ită dintr-un pilot de fundare având un diametru mare
pentru zona de încastrare și continuând cu un diametru
redus până la adâncimea rezultată în urma calculului
de rezistență și deformații. 

Diametrul superior al pilotului rezultă din dimensiu-
nile stâlpului prefabricat și grosimea necesară a
gulerului paharului.

Lungimea și caracteristicile de rezistență ale secțiu-
nii inferioare a pilotului se obțin în urma analizelor de
interacțiune teren-structură realizate utilizând pro-

grame de calcul tridimensional bazat
pe metoda elementului finit. În acest
scop realizăm investigații geotehnice
detaliate in situ și în laboratorul pro-
priu, specifice proiectării acestei
soluții.

Piloții se execută conform preve -
derilor SR EN 1536:2011+A1:2015.
Paharul monolit se obține in situ prin
introducerea cu precizie în betonul
proaspăt a unui negativ cu dimensiu-
nile necesare din proiectul de struc-
tură. Pentru asigurarea preciziei
necesare se îndeplinesc o serie de
măsuri și verificări topografice supli-
mentare. Poziția fiecărei fundații
SAIDEL-monopile este verificată

Beneficiind de experiența amplă, acumulată în peste 50 ani de membrii echipei noastre în cercetarea geo -
tehnică, proiectarea și execuția fundațiilor speciale, proiectăm și executăm economic fundarea complet
mecanizată a oricăror stâlpi pentru orice teren și pe orice vreme.

Comparație sisteme de fundare

Etapele de execuție a fundației SAIDEL‐monopile



individual în toate etapele de execuție. Poziționarea
precisă a cofrajului interior se realizează prin reglarea
fină a cadrului de susținere și ghidare atât în plan ver-
tical, cât și în plan orizontal. Verificările se efectuează
în timp real pentru a se asigura poziționarea precisă a
negativului pe orientarea axelor structurii. După
decofrarea fundației, se verifică topografic po ziția inte-
riorului paharului, pentru predarea către echipa de
montare a structurii prefabricate.

Pentru verificarea comportării ansamblului format
din pilotul de fundare și stâlpul prefabricat, am efec-
tuat mai multe încărcări de probă la sarcini verticale de
compresiune și la sarcini orizontale, dar și la sarcini
ciclice combinate. Încercarea combinată cu sarcini ori-
zontale și verticale a fost condusă cu succes până la

cedarea planificată a stâlpului prefabricat, în condițiile
în care deplasările pilotului nu au depășit 2 mm, acesta
revenind elastic la poziția inițială după mai multe cicluri
de încărcare proprii acțiunii seismice.

Sistemul inovator SAIDEL-monopile este protejat
privind dreptul de autor prin cererile de brevet de
invenție nr. 711 din 2016, 41 din 2017 și 223 din 2019,
înregistrate la OSIM. Ne bucurăm să vă oferim cea mai
potrivită opțiune pentru optimizarea proiectelor dum-
neavoastră prin compararea directă a avantajelor fun-
dației inovatoare SAIDEL-monopile în fața oricăror
altor soluții de fundare. q

Carcasă de armătură superioară a fundației SAIDEL‐monopile și
dispozitiv de realizare a paharului de înglobare a bazei stâlpilor

prefabricați, prevăzut cu folie de amprentare (amprentarea
asigură conlucrarea între fundație și stâlpul prefabricat

prin intermediul betoanelor uzuale folosite la monolitizare).

Imagine de ansamblu fundații SAIDEL‐monopile realizate pentru
una dintre halele din cadrul extinderii cu circa 40.000 mp a fabricii

de textile industriale din Sighișoara
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Studiul comportării pământurilor
la solicitări dinamice

dr. ing. Alexandra Alisa GĂINĂ,
prof. univ. em., dr. h.c., dr. ing. Anghel STANCIU,

prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”,
Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul Căi de Comunicații și Fundații

Principalii indici dinamici ai
pământului, ce se urmăresc a fi
determinați, sunt modulul de defor-
mație liniară dinamic (E), modulul
de forfecare dinamic (G), fracțiunea
din amortizarea critică (D). Acești
parametri, în raport cu deformația
specifică la lunecare, pun în evi-
dență comportamentul me canic al
pământurilor la solicitări dinamice.

Drnevich și Richart (1970), Hardin
și Drnevich (1972), Iwasaki și Tat-
suoka (1977), Kokusho (1980),
Saxena și Reddy (1987) au formu-
lat relații empirice pentru deter-
minarea parametrilor dinamici, pe
baza investigațiilor experimentale,
majoritatea pe pământuri nisipoa -
se. La pământurile coezive, în
schimb, sunt mai dificil de stabilit
relații empirice din cauza tulburării
probelor în timpul prelevării. Cu
toate acestea, cercetători precum
Hardin și Black (1968), Stokoe ș. al.
(1995), Vrettos și Savidis (1999)
au formulat relații empirice pentru
determinarea lui G și D, în funcție
de indicele de plasticitate [1].

EVOLUȚIA COMPORTĂRII
PĂMÂNTULUI, DE LA
FORMARE PÂNĂ LA

APARIȚIA UNUI SEISM
Aplicarea încărcărilor, fie statice

fie dinamice, asupra sistemului tri-
fazic al pământului (solid, apă și
aer) conduce la modificări struc-
turale ale acestuia.

În figura 1 se pune în evidență
evoluția pe care un volum de

pământ o are, de la formarea sa din
punct de vedere geologic, urmată
de execuția unei construcții și până
la apariția unui seism. În prima
etapă volumul de pământ, notat cu
P (probă) și situat la adâncimea z,
se consolidează în timp ca urmare a
efortului unitar din greutate pro-
prie/tensiune geologică, pe măsura
desfășurării procesului de sedi-
mentare. Astfel, drumul de efort pe
care volumul de pământ îl parcurge

Necesitatea rezolvării problemelor legate de efectele induse în teren de circulația vehiculelor,
compactarea pământurilor, vibrații induse prin fundațiile de mașini, explozii sau cutremure de
pământ, a dus la dezvoltarea unui domeniu de cercetare relativ nou și în continuă ascensiune înce-
pând cu anii 1960, și anume ingineria geotehnică seismică. Aceste efecte, ale căror cauze sunt
menționate mai sus, caracterizate ca fiind acțiuni dinamice, necesită în rezolvarea lor determinarea
parametrilor dinamici ai terenului specifici fiecărui tip de acțiune în parte.

În comparație cu încărcările statice, la încărcarea dinamică descrierea comportamentului
pământului este mult mai complexă. În consecință, s-au dezvoltat o serie de echipamente de labo-
rator și in situ, precum și studiul legilor care stau la baza comportamentului dinamic al pămân-
turilor. Astfel, în funcție de tipul problemei analizate se aleg metodele de calcul și de investigare
specifice palierului de deformație cuprins.

Fig. 1: Stare de eforturi și deformații în regim de solicitare statică și dinamică [2]



w Revista Construcțiilor w octombrie 2019 71

poate fi repre zentat grafic în figura
1a prin curba de compresine -
tasare ca fiind porțiunea OP’. Într-o
a doua etapă, caz în care se reali-
zează o construcție, tensiunii geo-
logice, σz = y·z, i se adaugă
tensiunea Δσi, indusă de sarcina
dată de repectiva construcție. În
acest caz, drumului de efort par-
curs i se adaugă porțiunea de curbă
P’P (fig. 1b).

Apariția unui cutremur de pă -
mânt face ca energia declanșată în
hipocentru să fie parțial disipată
sub formă de căldură și parțial
transmisă sub formă de unde seis-
mice către suprafața terestră.
Aceste unde pot fi de compresiune,
prin unde primare (P) și unde de
forfecare, prin unde secundare (S).
În drumul lor către suprafață aces-
tea duc la apariția unor unde de
suprafață, numite unde Rayleigh,
respectiv unde Love. În funcție de
mecanismul care declanșează apa-
riția unei acțiuni de tip dinamic pre-
domină fie undele P (explozii
chi mice, nucleare), fie undele S
(seism) [4].

În momentul în care asupra
volumului de pământ acționează o
forță seismică se admit urmă toarele
ipoteze, și anume că aceasta se
propagă în direcție verticală, volu-
mul de pământ este solicitat pe
direcție orizontală ca urmare trece-
rii undelor P și S și că intensitatea

acțiunii duce, de cele mai multe ori,
la imposibilitatea eli minării apei din
pori [2], [3].

Astfel, undele P induc, la nivelul
volumului de pământ situat pe ver-
ticala axei construcției, eforturi nor-
male, Δσi* alternante, care
comprimă și decomprimă elementul
de volum analizat (fig. 1c). Simi-
lar, undele S induc la nivelul
volumului de pământ eforturi tan-
gențiale, τc alternante (fig. 1c,
1c’). Cele două tipuri de solicitări
alternante induc, deci, stări de ten-
siuni de compresiune, respectiv de
forfecare ce pot fi schematizate prin
buclele histerezis din figura 1c,
1c’. Deci această mișcare alter-
nantă la care este supus volumul de
pământ P, schematizată în figurile
1c, 1c’ prin detaliul A, este redusă
la o diagramă specifică unei solici-
tări în regim seismic (fig. 2a), la
buclă histerezis. Pe baza buclei his-
terezis, corespunzătoare domeniu-
lui histeretic stabil, se poate descrie
rigi ditatea pământului și amorti-
zarea, prin modulul de forfecare
dinamic maxim, G0, respectiv
fracțiunea din amortizarea critică,
D. Modulul de forfecare dinamic
maxim, G0, poate fi definit ca panta
tangentei la bucla histerezis în ori -
gine (fig. 2b). De asemenea,
fracțiunea din amortizarea critică,
D, ce se definește prin relația (1),
reprezintă energia disipată pe tim-
pul acțiunii seismice [2], [4].

unde Wb = aria întregii bucle his-
terezis; Wt = aria triunghiului PAB.

Aceștia sunt cei doi parametri
dinamici principali care definesc
comportamentul meca nic al pămân-
turilor la solicitări dina mice, fie
direct prin intermediul încercărilor
de laborator sau de teren, fie cu
ajutorul relațiilor empirice.

Bucla histerezis, ce exprimă
corelațiile (σ-ε), (τ-y), poate fi
idealizată biliniar ca în figura 2c.
METODE DE DETERMINARE

A PARAMETRILOR DINAMICI
Determinarea proprietăților dina -

mice se poate face fie prin deter-
minări de laborator, fie de teren. În
ultimul deceniu acestea au cunos-
cut un progres remarcabil, permi -
țând determinarea caracteristicilor
dinamice ale pământurilor, de la
deformații foarte mici până la
deformații foarte mari, chiar ru -
pere. Cea mai comună clasificare a
parametrilor dinamici se face în
corelație cu deformația specifică la
lunecare, y (fig. 3 și 4).

Metode de determinare a
parametrilor dinamici in situ

Încercările de teren (fig. 3) au
avantajul că pământul se găsește în
starea lui naturală și nu este deran-
jat de procedurile de recoltare a
eșantioanelor de pământ, cum este
în cazul încercărilor de laborator. În
schimb, permit studierea compor-
tamentului pământului doar pe
domeniul liniar elastic. Parametrul
care se determină în mod direct din
încercările in situ este viteza unde-
lor de forfecare Vs. Aceasta se
poate obține cu ajutorul încercărilor
de tip down-hole (DHT), up-hole
(UHT), cross-hole (CHT), reflexie /
refracție seismică sau analiză spec-
trală a undelor de suprafață
(SASW) [5].

Fig. 2: Schematizarea corelației efort unitar ‐ deformație
pentru acțiuni dinamice de tip seismic [2], [4]

(1)

continuare în pagina 72 È
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Măsurarea vitezei Vs permite,
prin aplicarea relației (1), determi-
narea modulului de forfecare inițial,
G0, domeniul de deformații fiind
<0,001% [5].

unde p = densitatea [Mg/m3] și Vs

= viteza undelor de forfecare pen-
tru un mediu considerat liniar
deformabil, elastic și izotrop [m/s].

Modulul lui Young Ed se esti -
mează cu relația (2):

unde ν = coeficientul lui Poisson,
estimat cu relația (3):

iar VP = viteza undelor de compre-
siune.

Metode de determinare
a parametrilor dinamici

în laborator
Prin metode de laborator (fig.

4) se pot efectua încercări în
condiții controlate care se pot des-
fășura într-un domeniu de deformații
mult mai mare. Ca dezavantaj,
încercările de laborator presupun
folosirea unor probe de pământ de
dimenisuni reduse. Apar, deci, difi-
cultăți în prelevarea probelor
pământurilor necoezive, iar în cazul
celor coezive apare deranjarea
structurii prin prelevarea și con-
fecționarea probelor. În urma încer-
cărilor de laborator se obține
modulul de forfecare dinamic și
fracțiunea din amortizarea critică în
raport cu deformația specifică la
lunecare. Acestea pot fi grupate în:
încercări dinamice, cum sunt cele
efectuate cu bender element (BE),
coloana rezonantă (RC) și încercări
ciclice realizate în aparatul de forfe-
care torsională ciclică (CTS), forfe-
care simplă ciclică (CSS) sau în
triaxialul ciclic (TXC).

Parametrii care se urmăresc a fi
determinați sunt modulul de forfe-
care dinamic maxim G0, fracțiunea
din amortizarea critică maximă D0,
modulul de forfecare G și fracțiunea
din amortizarea critică D în raport
cu deformația specifică la lunecare,
y, pentru încercările de tip BE, RC,
și în raport cu y și numărul de
cicluri, N, pentru încercările CSS,
CTS, TXC.

În Tabelul 1 se prezintă o cen-
tralizare a parametrilor obținuți în
laborator pentru fiecare metodă în
parte, în funcție și de domeniul
frec vențelor cuprins. Figura 5
pune în evidență starea de eforturi
la care este supusă proba pentru
cele cinci încercări de laborator.

Metode empirice
de determinare

a parametrilor dinamici
Încă din 1965 s-a încercat for-

mularea unor relații empirice pentru
estimarea parametrilor dinamici,

(3)

(2)

(1)

Fig. 3: Metode in situ de determinare a parametrilor dinamici
în raport cu deformația specifică la lunecare [2]

Fig. 4: Metode de laborator pentru determinarea parametrilor dinamici în raport cu
deformația specifică la lunecare, y [2], [6]
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majoritatea având ca studiu pă -
mânturile necoezive. În Tabelul 2
sunt prezentate câteva relații pen-
tru estimarea lui G0 și D0, pentru
deformații mici.

În același domeniu al deforma -
țiilor mici, în Tabelul 3 se prezintă
câteva relații din literatura de spe-
cialitate pentru estimarea lui G0 și
D0, pe pământuri coezive pe baza
încercărilor ciclice și dinamice în
laborator. Principalii parametri
care influențează G0 și D0 sunt
indicele porilor, structura pământu-
lui, efort unitar efectiv și gradul de
supraconsolidare.

Încă de la sfârșitul anilor ‘70 mai
mulți cercetători au observat că
atât comportamentul pământurilor
necoezie, cât și al celor coezive
odată ce depășesc pragul defor-
mațiilor liniare prezintă o descreș-
tere a rigidității și o creștere a
fracțiunii din amortizarea critică
odată cu creșterea deformației
specifice la lunecare [3]. Aceste
legi de degradare a modu lului de
forfecare dinamic G/G0 se pot
obține în laborator prin încercări în
coloana rezonantă și/sau apa ratul
de forfecare ciclică sau pe triaxial
ciclic adaptat cu traductori de
măsurare a presiunii interstițiale.
Pentru o anumită valoare a defor-
mației specifice unghiulare, y, frac -
țiunea din amortizarea critică, D, se
determină de cele mai multe ori pe
baza modulului de forfecare nor-
malizat G/G0 [9], [10].

Seed și Idriss a publicat, pentru
prima dată, în 1970, curbele de
degradare ale modulului de forfe-
care pentru nisipuri, cu scopul ana -
lizelor de răspuns seismic al
amplasamentelor [11], [12]. Cer-
cetă rile s-au efectuat variind diverși
factori care influențează comporta-
mentul pământurilor necoezive, și
anume starea de îndesare, efortul
unitar efectiv, forma gra nulelor și
gradul de cimentare. Ulterior, s-au

dezvoltat și relații specifice pămân-
turilor coezive. În acest caz s-a
urmărit influența indicelui de plas-
ticitate, efortului unitar efectiv,
gradul de supraconsolidare, timpul
de consolidare și viteza de defor-
mare, asupra parametrilor dinamici.

În Tabelele 4 și 5 se prezintă
câteva dintre aceste relații.

În Tabelul 5, în relația propusă
de Ishibashi și Zhang (1993), ter-
menul k(y,Ip) se definește astfel:

Fig. 5: Starea de eforturi la care este supusă proba de pământ P
în raport cu metoda de laborator utilizată [3]

Tabelul 1: Încercările de laborator pentru determinarea parametrilor dinamici [3]

Tabelul 2: Estimarea lui G0 pentru nisipuri [6]

Tabelul 3: Estimarea lui G0 și D0 pentru pământuri coezive [7], [8]
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unde:
- n(Ip) = 0,0 pentru Ip (nisipuri)
- n(Ip) = 3,37 x 10-6 x Ip1,404 pen-

tru 0<Ip≤15 (pământuri cu plastici-
tate mică)

- n(Ip) = 7,0 x 10-7 x Ip1,976 pen-
tru 15<Ip≤70 (pământuri cu plas-
ticitate medie)

- n(Ip) = 2,7 x 10-5 x Ip1,115 pentru
Ip>70 (pământuri cu plasticitate
mare)

Detalii privind parametrul a din
relația propusă de Darandeli (2001)
se găsesc în lucrarea [14].

CONCLUZII
Lucrarea prezintă, pe scurt, o

aducere la zi a diferitelor metode de
investigare dinamică a terenului in
situ sau pe probe în laborator, pre-
cum și relațiile empirice, cele mai
utilizate, pentru estimarea modulu-
lui de forfecare dinamic maxim G0
și fracțiunea din amortizarea critică
maximă D0. Acestea sunt esențiale
în ana liza răspunsului seismic al
unui amplasament, întrucât în
funcție de tipul de problemă ana -
lizată se adoptă metodele de inves-
tigare specifice. Cele mai des

utilizate relații pentru determinarea
modulului de forfecare normalizat
G/G0 în raport cu deformația speci-
fică la lunecare, y, și a fracțiunii din
amortizarea critică în raport cu y,
sunt de asemenea prezentate.

Analizele de laborator sau de
teren presupun costuri relativ mari
și necesită timp atât în efectuarea
lor cât și în interpretarea rezul-
tatelor, dar cu ajutorul relațiilor
empirice parametrii dinamici ai
pământului pot fi estimați cu ușur-
ință, fiind utili atât în studiile de
fezabilitate, cât mai ales în ana -
lizele de răspuns seismic al ampla -
samentelor.
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CONSTRUCȚIILE DE DRUMURI: OPTIMIZAREA COSTURILOR
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII – MIT SAU REALITATE?

Stabilizare pământuri existente vs. înlocuire pământuri cu agregate

Deseori, în cadrul lucrărilor de terasamente, terenurile ce se doresc a fi folosite în umpluturi sau
ca straturi de fundație sunt clasificate drept „necorespunzătoare”, prezentând caracteristici
fizico-mecanice reduse, umidități mari, umflări mari. Pentru a evita un volum mare de lucrări,
respectiv costuri ridicate pentru înlocuirea lor cu pământuri corespunzătoare sau materiale
granulare (balast, piatră spartă), se recurge la îmbunătățirea - stabilizarea lor cu lianți hidraulici
(de regulă, diverse amestecuri pe bază de var, ciment și compuși hidraulici). Tratarea pămân-
turilor existente reduce de obicei costurile cu până la 50% în comparație cu metoda de înlocuire
cu agregate.

Tratarea și stabilizarea pământurilor in situ, cu gama de lianți minerali și hidraulici VIACALCO®,
reprezintă o soluție economică, dar și sustenabilă, stabilizarea fiind pe termen lung, prin
creșterea rezistenței la compresiune și la condițiile meteo de îngheț-dezgheț, scăzând,
totodată, gradul de umiditate și modificând structura pământului prin reducerea plas-
ticității.

Soluțiile ViaCalco® au dovedit: 
Ø Economii din faza de proiectare
Ø Timpi de execuție reduși cu 65%
Ø Reduceri de cost: aprox. 50 %

Studiu de caz: Excavarea pentru terasamente 

Presupuneri:
1. 300 m între excavare și zona de terasament
2. 20 km între șantier și zona de depozitare
3. 20 km între șantier și carieră



w Revista Construcțiilor w octombrie 2019 79

Rezultat: Înainte & după tratament ViaCalco®

Soluțiile ecologice și economice de lianți hidraulici din gama ViaCalco® și-au dovedit eficacitatea
în aplicații de îmbunătățire și stabilizarea pământurilor coezive cu rezistența mecanică redusă, la
execuția paturilor de fundare, a umpluturilor din alcătuirea terasamentelor și a straturilor de
formă, în scopul:

Ø îmbunătățirii terenurilor cu rezistențe mecanice reduse
Ø stabilizării terasamentelor amenajate în taluz (ramblee și deblee)
Ø creșterii capacității portante a straturilor de formă pentru sistemele rutiere

ViaCalco®: Soluții dovedite – Execuție rapidă – Costuri reduse – Durabilitate

Pentru informații suplimentare vizitați pagina de web: www.carmeuse-constructii.ro

Contact:
SC Carmeuse Holding SRL
Str. Carierei Nr. 127A
500052 – Brașov, România
Tel: + 40 368 405 502
E-mail: office@carmeuse.ro
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Monitorizare geotehnică și structurală
MĂSURĂTORI ȘI INSTRUMENTE

ing. Ionela IONESCU, dr. ing. Andrei ILAȘ,
ing. Adrian ASPRIȚOIU, ing. Alexandra ENE, ing. Dragoș MARCU -

POPP & ASOCIAȚII Inginerie Geotehnică, București, România

TIPURI DE MĂSURĂTORI
ȘI INSTRUMENTE

UTILIZATE FRECVENT
ÎN ACTIVITATEA

DE MONITORIZARE
În funcție de cerințele proiectu-

lui (ce elemente și ce parametri
trebuie urmăriți, domeniul de
măsu ra re necesar, precizia accep-
tată etc.) și de condițiile de insta-
lare a instrumentelor, prin Programul
de monitorizare emis de proiectant
se prevăd diferite tipuri de măsură-
tori și instrumente.

Se redau în continuare câteva
dintre tipurile de măsurători și
instrumente utilizate frecvent la
urmărirea unei clădiri pe perioada
de execuție și de exploatare a aces-
teia.
Măsurători ale fisurilor din
elementele de construcție
În urma inspecției unei con-

strucții – construcție învecinată sau
construcție urmărită – sunt identifi-
cate și monitorizate fisuri reprezen-
tative din elementele structurale.
Această activitate se realizează cu
dispozitive specifice care pot asi-
gura o precizie suficientă raportată
la dimensiunile fisurilor urmărite și
la valorile de variație așteptate. 

Cel mai frecvent se utilizează lupa
gradată tip IOR-București (domeniu
de măsurare 10 mm, rezoluție 0,1 mm,
precizie de măsurare 0,2 mm),
împreună cu un deformetru, cum ar
fi deformetrul tip DU II 250/10
Huggenberger (domeniu de măsu-
rare 10±5 mm, rezoluție 0,01 mm,
precizie 0,04 mm).
Măsurători ale deplasărilor

prin metode topografice
Urmărirea deplasărilor construc -

țiilor prin măsurători pe puncte izo-
late se realizează cel mai frecvent
prin măsurători topografice: nivel-
ment geometric de precizie pe
mărci de tasare (cu nivela digitală)
și nivelment trigonometric pe mărci
de deplasare (cu stația totală).
Măsurători ale deplasărilor

în lungul unei linii
în extensometre

Cea mai frecventă aplicație de
măsurare a deplasării în lungul unei
linii (se înregistrează prin extenso-
metre) este determinarea variației
deplasării pe verticală, în adân -
cime, a diferitelor straturi din pro-
filul litologic (tasarea sau umflarea),
ca urmare a încărcării/descărcării
tere nului de fundare. Pentru
aceasta, se realizează foraje în care

se introduc senzori, în diferite
puncte care pot fi de mai multe
tipuri constructive, printr-un sis-
tem denumit taso metru.
Măsurători ale deplasărilor
perpendicular pe o linie -

în înclinometre
Înclinometrul poate fi utilizat

pentru monitorizarea geotehnică,
dar și pentru cea structurală, atât
pentru măsurarea deplasărilor ori-
zontale atunci când sunt montate
vertical în teren sau în elemente
structurale, cât și pentru măsu -
rarea deplasărilor verticale (tasări
sau umflări) atunci când sunt mon-
tate orizontal.

Măsurători ale apei
subterane prin piezometre

Determinarea presiunii apei din
pori cu piezometre instalate în
teren sau a nivelului apei subterane
în puțuri piezometrice este o aplicație
frecventă în urmărirea lucră rilor
geotehnice. Astfel, se monito ri -
zează acțiunile date de apa subte -
rană asupra terenului și asupra
structurilor.
Măsurători ale deformațiilor

specifice prin mărci
tensometrice

Deformațiile specifice (modifi că -
rile de lungime) din elementele de

Realizarea construcțiilor, în special a celor cu mai multe subsoluri și construite în zonele aglo -
merate, este asociată cu multiple riscuri în ceea ce privește comportarea lor, dar și influența aces-
tora asupra construcțiilor învecinate. Aceste riscuri pot fi reduse atâta timp cât există informații
suficiente, iar ipotezele considerate în proiectare sunt verificate atât înainte de execuție, prin inves-
tigarea terenului și încercări, cât și în timpul construirii și al exploatării construcțiilor prin măsură-
tori in situ. Practic, riscurile sunt reduse printr-o evaluare mai riguroasă a situației reale din teren
și prin implementarea mai rapidă, din timp, a unor eventuale măsuri de intervenție rezultate necesare. 

În plus, la nivel de activitate de proiectare, monitorizarea furnizează date și rezultate foarte
importante pentru actualizarea informațiilor despre proiect și realizarea calculelor inverse în ve -
derea îmbunătățirii modelelor de calcul și (re)evaluării riscurilor, conducând spre o proiectare mult
mai eficientă. Rezultatele lucrărilor de monitorizare pot sta și la baza „Metodei observaționale” de
proiectare indicată de codurile de proiectare europene și românești.

Conform legislației din România, în acest moment „urmărirea comportării în timp se desfășoară
pe toată durata de viață a construcției, începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de
culegere și valorificare (prin următoarele modalități: interpretare, avertizare sau alarmare, pre-
venirea avariilor etc.) a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și
mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambiant
și tehnologic” [1].

Eurocodul 7 [2] prevede că una dintre ipotezele de proiectare este aceea că „există o continui-
tate și o comunicare adecvate între personalul implicat în colectarea datelor, proiectarea și execuția
lucrărilor”. Din acest motiv, printr-o echipă multidisciplinară – proiectant, geotehnician, responsa-
bil cu monitorizarea, ne propunem să redăm succint modalitatea în care implementăm urmărirea
comportării construcțiilor, exemplificând și printr-o lucrare realizată.



construcție se monitorizează cu
mărci tensometrice care se mon-
tează pe elementele structurale
sau în interiorul elementelor tur-
nate.

Cel mai adesea, acestea se
folosesc la instrumentarea pentru
încărcări de probă ale structurilor
(cum ar fi piloții de fundare), la
transfer de sarcini pe elemente,
dar și pentru verificarea nivelului
de solicitare al unui element nou,
mai ales dacă acesta este mai sen-
sibil sau calculele prezintă incerti-
tudini.

Măsurători ale eforturilor
secționale prin celule

de forță
Atunci când se dorește măsu -

rarea directă a forței dintr-un ele-
ment structural, se instalează
celulele de forță. Dintre aplicațiile
cele mai frecvente ale acestora
menționăm ancorajele în teren,
piloții încărcați de probă, dar și alte
elemente structurale. Practic, prin
acestea se înregistrează direct
compresiunea sub încărcare a
celulei propriu-zise care coincide cu
efortul din elementul structural. 

Măsurarea acțiunii seismice
asupra construcțiilor
prin accelerometre

Cele mai multe dintre con-
strucțiile amplasate în zone seis-
mice și încadrate într-o clasă
superioară de importanță-expunere
trebuie instrumentate pentru măsu -
 rarea valorilor de accelerații induse
de această solicitare severă. Codul
de proiectare seismică pentru clă-
diri valabil în prezent în România
[3] menționează explicit acest lucru
pentru construcțiile înca drate
în clasele I și II de importanță -
expunere. Prelucrări matematice

Fig. 1: Aparatură de monitorizare utilizată frecvent la urmărirea construcțiilor civile, în România

continuare în pagina 82 È
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ulterioare ale valorilor înregistrate
permit determinarea precisă a răs-
punsului seismic al structurilor și
compararea/confirmarea cu răspun -
sul așteptat sau proiectat. 

Sistemul de instrumentare seis-
mică este compus din senzori tri-
axiali de accelerație poziționați în
interiorul construcției și la exteri-
orul acesteia (de câmp liber). Sen-
zorii sunt conectați la o stație de
achiziție a datelor în regim dinamic
(cu densitate foarte mare la
momentul declanșării unei acțiuni).
Acestea, cel mai adesea, sunt  setate
să și transmită datele înregistrate
prin internet într-o bază de date
disponibilă de la distanță.

STUDIU DE CAZ
Monitorizarea unei excavații

adânci din București
și corelarea rezultatelor

cu estimările din proiectare.
Măsuri de intervenție

Se prezintă în continuare proce-
sul de monitorizare a unui ansam-
blu de trei clădiri de birouri din
București, inclusiv lucrările aferente
realizării excavației adânci (cu
adâncimea între 11 m și 13,35 m).
Mai multe informații despre acest
proiect, dar și despre lucrările de
monitorizare în raport cu premisele
din proiectare au fost redate în arti-
colul susținut la Conferința AICPS
din 2019 [4].

Activitatea de monitorizare a
început înaintea demarării lucrărilor
în șantier – pentru construcțiile
învecinate – și a fost continuată pe
parcursul execuției, precum și pe
perioada de exploatare a con-
strucției.

Lucrările de monitorizare pe
perioada de execuție au constat din:

• Inspectare și măsurători de
fisuri ale construcțiilor învecinate;

• Măsurători topografice ale con-
strucțiilor învecinate, ale sistemului
de susținere și ale construcțiilor noi
prin mărci de tasare și mărci de
vizare;

• Măsurători de înclinare ale
zidurilor de sprijin învecinate;

• Măsurători ale nivelului apei
subterane în 16 puțuri piezometrice
în interiorul și în exteriorul excava -
ției;

• Măsurători ale deplasărilor
verticale ale terenului de fundare în
5 tasometre cu repere magnetice;

• Măsurători ale deplasărilor ori-
zontale ale peretelui mulat în 13
coloane înclinometrice;

• Măsurători ale efectelor seis-
mice prin 12 senzori de accelerație.

REZULTATE
DIN MONITORIZAREA

EXCAVAȚIEI
Rezultatele obținute prin activi-

tatea de monitorizare au fost în
permanență comparate cu esti -
mările din proiectare. Astfel, a fost
posibil ca pe zonele pe care s-au
identificat evoluții diferite față de
estimările din proiectare să se reia
calculele și să se prevadă măsuri de
intervenții.

După finalizarea peretelui mulat,
prin intermediul măsurătorilor pie -
zometrice s-a înregistrat creșterea
nivelul apei subterane în exteriorul
incintei, fiind necesară recalcularea
și verificarea sistemului de susți -
nere a excavației adânci.

Deplasările sistemului de sus -
ținere s-au încadrat în limitele con-
siderate prin proiectare, deplasările
înregistrate fiind cu 20÷55% mai
mici decât cele estimate. 

Una dintre zone a fost proiectată
prin Metoda Observațională încă de
la început, ceea ce implică realiza-
rea unei monitorizări de încredere
pentru a decide în fiecare etapă
scenariul de proiectare care se
aplică. Valorile măsurate într-o
primă etapă au fost apropiate de
valoarea limită impusă și s-a dispus
pregă tirea sistemului de sprijinire
suplimentar împreună cu re-etapi-
zarea lucrărilor.

Analizând variabilitatea rezulta -
telor înregistrărilor, în condiții bune
de măsurare, se confirmă existența
unor incertitudini importante în
proiectare și necesitatea realizării
monitorizării. 

Proiectul este un exemplu repre -
zentativ în care monitorizarea
atentă și corectă a permis analiza
rapidă a datelor și implementarea
soluțiilor de adaptare a proiectului,
reducând riscurile asociate acestui
tip de lucrări.

REFERINȚE
1. P 130-1999. Normativ pri -

vind comportarea în timp a con-
strucțiilor;

2. SR EN 1997-1:2004. Euro-
cod 7: Proiectarea geotehnică. Par-
tea 1: Reguli Generale;

3. P 100-1/2013. Cod de
proiectare seismică. Partea 1 –
Prevederi de proiectare pentru clă-
diri;

4. ENE A., MARCU D.,
IONESCU I., POPA H., Diferențe
și similitudini între estimările din
proiectare și măsurătorile in situ ale
unei excavații adânci. Utilizarea
datelor obținute în vederea evalu -
ării fiabilității lucrării și a riscurilor
asociate, XXIX-a Conferință Națio-
nală AICPS, Eforie, România - mai
2019. q

Fig. 2: Amplasarea elementelor
de monitorizare aferente excavației adânci

Fig. 4: Deplasări orizontale ale peretelui
mulat pentru Secțiunile 1 și 2

Fig. 5: Deplasări orizontale ale peretelui
mulat pentru Secțiunile 4, 5 și 6

Fig. 3: Variația nivelului apei subterane
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Investigare in situ: stabilirea condițiilor inițiale in situ, respectiv condițiile de stabi-
litate și rezistență, presiunea apei în pori, permeabilitatea pământului etc.   

Validarea premiselor de proiectare: validarea premiselor din faza de proiectare pe
întreaga perioadă de exploatare a construcției (datele din faza inițială de investigare a
terenului de fundare pot fi utilizate în adaptarea proiectului în fazele ulterioare).

Controlul execuției: monitorizarea efectului realizării construcțiilor asupra vecină-
tăților și asupra lucrării în sine. Datele măsurătorilor pot fi utilizate pentru a stabili ritmul
de realizare în siguranță a construcțiilor.

Controlul calității: verificarea calității lucrărilor executate și pentru a certifica aplicarea
proiectului, funcție de scopul stabilit în faza de elaborare a proiectului de monitorizare.

Siguranță: determinarea în faza incipientă a producerii de evenimente care necesită
evacuarea sau luarea de măsuri de remediere. Monitorizarea de siguranță necesită achi-
ziția de data în timp real, procesarea și interpretarea lor astfel încât să poată fi luate
decizii în cel mai scurt timp.

Protecție juridică: oferă un element important și decisiv în expertizarea impactului
unei structuri asupra vecinătăților sau a stării unei lucrări aflate în conservare.

Performanță în exploatare: urmărirea evoluției structurii pe perioada de exploatare;
parametrii monitorizați în cazul fiecărui tip de structură oferă informații asupra compor-
tării acesteia pe perioada de garanție și exploatare. q

Monitorizarea structurală și geotehnică furnizează informații asupra evoluției parametrilor folosiți în
premisele utilizate în faza de proiectare și presupune urmărirea în timp a acestora și a efectelor asupra
echilibrului structurii, terenului sau masivului de pământ pe perioada de execuție și post execuție, unde
este necesar.

Monitorizarea geotehnică și structurală realizată prin intermediul instrumentării cu echipamente speci-
fice oferă informații utile pentru proiectant, antreprenor si beneficiar în fiecare fază a unui proiect:

Monitorizare structurală și geotehnică 
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Fundații speciale

Serviciile pe care le oferim clien -
ților noștri sunt diverse, ele atin-
gând practic toate subdomeniile
geotehnicii și forajelor speciale:

• Studii geotehnice cu probe tul-
burate / netulburate

• Întocmire de studii geotehnice
• Analiza probelor de foraj în

laborator geotehnic autorizat
• Avizare studii
• Grinzi compresiune 12.000 KN
• Foraje de mică și medie adân-

cime
• Echipări puțuri
Un domeniu căruia îi acordăm o

atenție specială este cel al piloților
forați.

Este un fapt cunoscut că piloții
de fundare sunt o componentă
importantă a multor construcții
deosebite. Ei fac parte din structura
menită să suporte și să transfere
încărcarea structurii către fundația
de sprijin situată la o anumită adân -
cime sub suprafața pământului.

O structură poate fi ridicată pe
piloți de fundare în cazul în care
solul aflat imediat sub baza sa nu
conferă capacitatea de suport adec-
vată. O estimare a costurilor poate
indica, deseori, faptul că execuția
unui pilot de fundare poate fi mai

ieftină decât orice altă soluție de
consolidare a terenurilor.

În domeniul piloților societatea
noastră vă poate oferi următoarele
servicii:

• Piloți forați de consolidare
• Piloți forați sub protecție de

noroi bentonitic
• Piloți forați cu tubing recupera-

bil
• Verificare continuitate piloți

prin metoda carotaj sonic sau
impedanță sonică

• Spargere cap pilot cu diame-
trul până la 1.200 mm, cu un ran-
dament de până la 40 buc/zi

Trebuie să menționăm că toate
lucrările executate de SC HIDRO
CONSTRUCT SRL se fac cu utilaje
speciale de forat iar forajele pentru
piloți, cu utilaje BAUER & DELMAG.

În anul 2019 ne putem mândri
cu 4 echipamente de foraj ce pot
executa lucrări pentru Fundații
Speciale, respectiv piloți de diame-
tru mare cu tubaj recuperabil, cu
noroi bentonitic și micropiloți,
media în ultimii ani depășind
30.000 ml în fiecare an.

Activitatea societății este des-
fășurată în toată țara, acumulând
experiență, datorită provocărilor, în
toate terenurile.

Datorită investițiilor numeroase
și colaborării cu companii din Ger-
mania și Italia, putem susține că
avem în dotare echipamente și
anexe de foraj de ultimă generație
ce pot duce la o productivitate de
foraj mare și logistică ce poate face
față oricărei provocări în domeniu.

Hidro Construct SRL este o societate specializată în execuția lucrărilor de fundații speciale, fiind în conti-
nuă creștere de echipamente și know-how.

Înființată în 1995, firma are o experiență de peste 20 de ani în execuția forajelor și exploatarea acestora.



Câteva lucrări executate în
2016-2019:

• Incinte etanșe de piloți secanți
în nisip refulant – 900 buc. x 14 m

• Cheson etanș piloți secanți
• 250 piloți de 1.080 mm cu

adâncime de 24 m cu tubaj recupe-
rabil total pentru construcție rezi-
dențială 2S+P+13E dintre care
150 piloți de 1.080 mm cu adân-
cime 22 m

• 90 piloți de 1.080 mm cu
adâncime de 18 m / 400 mm – 300
buc. pentru construcție rezidențială

• 660 piloți de 620 mm x 19 m
în nisip refulant și maluri

Toate lucrările sunt executate cu
tubaj recuperabil total.

Anul 2019 a adus un volum mare
de lucrări de foraj și excavații
pentru lucrări de consolidare și fun-
dare în România, ceea ce a făcut ca
HIDRO CONSTRUCT să folosească
utilajele achiziționate în 2016 cu un
real succes atât pentru investitori
cât și pentru întreaga companie, și
achiziționând încă un utilaj
marca DELMAG pentru urmă-
toarele proiecte.

Nu în ultimul rând, începând cu
acest an deținem soluția completă
pentru foraj în sistem bentonitic și

unul dintre utilaje va fi echipat
cu garnitură de foraj și FDP (full
displacement piles), urmând a
putea executa piloți tip FDP de
400-500 mm.

În final am dori să menționăm
îndrumarea și sprijinul pe care
societatea noastră le primește de la
dna prof. univ. dr. ing. Sanda
Manea, reputat specialist din
cadrul Universității Tehnice de Con-
strucții București, instituție al cărei
absolvent este și managerul socie-
tății noastre, dl ing. Marius
Brehuescu. q
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Studiu hidrogeologic
pentru proiectarea unei captări de mal

în Comuna Pipirig, Județul Neamț

ing. Alexandru-Maximilian GHEȚU

Valorile parametrilor hidrogeologici ai acviferului și
ale parametrilor hidraulici ai forajelor rezultați în urma
prelucrării datelor, folosind modele specifice curgerii în
regim nestaționar și staționar, au fost apoi folosite la

calculul debitului optim de exploatare al unui foraj și
respectiv la dimensionarea captării.

Folosind principiul superpoziției, a fost calculată
denivelarea totală în toate punctele rețelei, ca sumă a

Această lucrare se încadrează în una dintre ramurile importante ale geologiei, și anume hidro -
geologia. Domeniul hidrogeologiei se ocupă cu studiul sistemelor acvifere atât cu nivel liber cât și
sub presiune, dar și cu studiul traseului apei din atmosferă până la nivelul acestor sisteme.

Captarea înglobează totalitatea construcțiilor și a instalațiilor necesare pentru captarea apei din
sursa naturală. Captarea de apă poate fi definită ca o lucrare hidrotehnică prin care apa este recep -
ționată doar din surse naturale, în vederea alimentării populației cu apă potabilă.

Studiul hidrogeologic are ca scop recunoașterea potențialelor surse de apă de suprafață sau de
adâncime și stabilirea condițiilor de captare.

Prezentul studiu are ca obiectiv dimensionarea unei captări de apă din malul drept al râului
Ozana (Neamț), pe un amplasament indicat de către beneficiar, captare care să asigure un debit
total de 12 l/s.
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denivelărilor induse de
funcționarea fiecărui foraj
în parte.

Ca etape principale
ale studiului, trebuie
menționate:

• Interpretarea datelor
rezultate în urma investi-
gației amplasamentului
prin intermediul a opt
foraje, punându-se în
evidență existența unui
ac vifer cu nivel liber, can-
tonat în aluviunile din
malul drept al râului
Ozana, cu grosimi cu -
prinse între 1,14 m și
6,85 m. Direcția princi-
pală de curgere în zona
investigată este aproxi-
mativ paralelă cu cursul
râului, VNV – ESE, iar
gradientul de curgere în
regim natural are valori
de 0,008 până la 0,012.

• Interpretarea datelor obținute în urma testului de
pompare in situ, executat pe un grup de trei foraje.

• Calculul debitului optim al unui foraj din viitoarea
captare, pe baza parametrilor obținuți anterior,
rezultând un debit de lucru recomandat de Q = 3,6 l/s.

• Numărul de foraje care să asigure debitul impus
prin tema de proiectare, patru, precum și pozi ționarea
acestora pe amplasament.

• Efectul produs de funcționarea simultană a celor
patru foraje, rezultând harta denivelărilor indu se, pre-
cum și harta suprafeței piezometrice în regim influ-
ențat. q

Harta detaliată a distribuției induse de funcționarea în interferență

Harta piezometrică pentru acviferul aluvial (cu nivel liber) din malul drept al râului Ozana (Neamț)
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