Sistem cu cadru ascuns
MB SKYLINE

Atunci când alegem un loc confortabil pentru odihnă, căutăm,
instinctiv, clădiri cu vedere
panoramică. Accesul la lumină
naturală, perspectivă largă, la
distanță și sentimentul spațiului nelimitat ne ajută să ne
relaxăm și ne influențează buna
dispoziție. De aceea, casele cu
vitrări mari reprezintă sinonimul confortului și luxului, iar
tâmplăria modernă oferă, în
acest sens, tot mai multe posibilități.
Clădirile moderne, în care ne petrecem cea mai mare parte a vieții aproape de 90% - au drept menire
nu doar să ne pună la dispoziție un
spațiu utilitar, ci și să le creeze condiții
favorabile menținerii sănătății și
bunei dispoziții utilizatorilor lor.

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

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

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

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

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

Tehnologia
Pentru ca vitrările mari să fie complet eficiente, trebuie să asigure
izolația termică la cel mai înalt
nivel. În acest sens, sunt necesare
profilele corespunzătoare. Parametrii perfecți sunt obținuți mai
ales de profilele din aluminiu.
„Pentru producția ferestrelor și ușilor din aluminiu se folosesc profile

cu punte termică, construite din
două profile din aluminiu și un
insert termic. Structurile moderne
permit executarea produselor cu un
nivel de izolare foarte ridicat. De
exemplu, MB-SKYLINE are profile
cu structură tricamerală și izolație
termică UW începând cu 0,85 W/(m2K).
Confortul termic este influențat și
de sticlă, de aceea în sistemul
menționat a fost utilizată o sticlă cu
pachete de 3 geamuri, având o
grosime cuprinsă între 52 mm și
60 mm – concluzionează Bożena
Ryszka.
Atunci când decidem vitrări mari în
casă, merită să mizăm pe soluții
care asigură nu doar un aspect perfect, ci și confortul și siguranța
locatarilor. q

Construire ansamblu rezidențial
„CONEST GRAND RESIDENCE”
Beneficiar: SC CONEST SA
Executant: SC CONEST SA
Proiectant general/arhitectură: SC SAM CONCEPT SRL Iași
Proiectant structură: SC REFCON STEEL SRL Iași
Proiectant instalații: SC CLIMATHERM CENTER SRL Iași

DESCRIEREA LUCRĂRII
Conest Grand Residence se
întinde pe o suprafață de teren de
11.932 mp și este alcătuit din 3
clădiri cu regim de înălțime
S+P+11E, respectiv S2+S1+P+11E
- complexul dispune de: spații
verzi, locuri de joacă pentru copii,
centru SPA / salon de înfrumusețare, sală fitness, club activități
artistice pentru copii și ceainărie.
Complexul de construcții se află
situat în bulevardul Chimiei, nr. 2,
în imediata apropiere a campusului
studențesc „Tudor Vladimirescu”
municipiul Iași.
Corpul 1 are un regim de
înălțime de S2+S1+P+11E, cu 3
scări, cu Sc = 1.474 mp și Sd =
17.688 mp.
Corpul 2 are un regim de
înălțime de S1+P+11E, cu o scară,
cu Sc = 661 mp și Sd = 7.932 mp.
Corpul 3 are un regim de
înălțime de S1+P+11E, cu 2 scări,
cu Sc = 951 mp și Sd = 11.412 mp.
Corpul 4, denumit parcajul
general la nivelul subsolului S1, cu
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o suprafață totală = 7.969,01 mp și
incluzând suprafața celor trei construcții, este alcătuit din 7 tronsoane (P1, P2 , P3, P4, P5, P6 și
P7) cu rosturi seismice de 5 cm.
Corpul 1 are un subsol 2 cu Sc =
1.474 mp, în care sunt amenajate
adăposturile de protecție civilă pentru întregul complex și spațiile
tehnice. Suprafața totală construită
a celor trei corpuri este de 3.087
mp, cu o Sd = 37.032 mp și cu 459
de apartamente.
La parter există accesele în
fiecare casă de scară, spații tehnice
aferente scărilor (spații pentru
tablourile de distribuție, contoare,
apometre etc.) precum și 6 spații
comerciale cu suprafețe sub 200 mp
fiecare unitate.
Corpul C1 are 209 unități
locative - 40 apartamente de 1
cameră, 120 de apartamente de 2
camere, 40 apartamente de 3
camere, 1 apartament tip penthouse cu 3 camere și 8 apartamente tip penthouse cu câte 4
camere.

Corpul C2 are 84 unități locative - 60 de apartamente de 2
camere, 20 apartamente de 3
camere și 4 apartamente tip penthouse cu câte 4 camere.
Corpul 3 are 166 unități locative - 80 de apartamente cu 1
cameră, 80 apartamente cu 2
camere și 6 apartamente tip penthouse cu câte 4 camere.
Suprafața balcoanelor aferente
apartamentelor este de 1.837,41
mp la corpul C1, de 715,62 mp la
corpul C2 și 1.248,5 mp la corul C3.
CORPUL 4, parcajul subteran
aflat la subsolul 1 - puternic ventilat, este împărțit în 4 compartimente de incendiu distincte, din
considerente de securitate la
incendiu.
Accesul pe terasa blocului se
va face exclusiv prin chepenguri
metalice și scări de pisică,
securizate, fiind destinate doar
accesului ocazional, pentru întreținere. În cazul în care, pe parcursul realizării execuției sau
ulterior, proprietarii apartamentelor de la ultimul nivel vor dori,
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vor putea opta pentru transformarea terasei de deasupra
apartamentului în terasă circulabilă pentru agrement.

SISTEMUL CONSTRUCTIV
Construcțiile au fundații din
beton armat sub stâlpi. Structura
de rezistență este structură duală
cu diafragme, stâlpi, pereți, grinzi
și planșeu din beton armat monolit.
Deoarece presiunile pe teren la
nivelul radierelor depășesc rezistența terenului, pentru corpurile
clădirilor rezidențiale cu structurile
de rezistență de tip dual (pereți
structurali și cadre din beton armat
monolit) s-a optat pentru un sistem
de fundare indirect, pe piloți forați
cu tubaj recuperabil - diametrul
piloților fiind Ø100 cm. Vârful
piloților este încastrat în stratul de
argilă cenușie pe o adâncime de cel
puțin 2,0 m, iar capătul superior al
piloților va fi încastrat în radiere de
tip placă groasă cu grosimea de 80
cm din beton armat monolit clasă
C25/30. Pentru asigurarea rigidității
sistemului de fundare, astfel încât
distribuția presiunilor sub radiere
să fie cât mai aproape de o distribuție liniară, s-au prevăzut pe

înălțimea subsolului (corp 1, 2 și 3)
și pe înălțimea subsolului care
servește și ca adăpost de apărare
civilă (corp 1), pereți structurali
suplimentari.
Pentru structurile pe cadre din
beton armat monolit ale parcărilor
de la nivelul subsolului, sistemul de
fundare este alcătuit din grinzi de
fundare din beton armat monolit
clasă C25/30 cu secțiunea 55 cm x
90 cm. Fundațiile s-au realizat pe
un teren consolidat realizat din
cadre de beton armat monolit. S-a
optat pentru un sistem de fundare
indirect, pe piloți forați cu tubaj
recuperabil pentru susținerea pereților găurii în timpul săpării până la
betonarea corpului pilotului. Diametrul piloților este Ø100 cm. Vârful piloților este încastrat în stratul
de argilă cenușie pe o adâncime de
cel puțin 2,0 m, iar capătul superior
al piloților va fi încastrat în radiere
de tip placă groasă cu grosimea de
80 cm din beton armat monolit
clasă C25/30.
Pentru structurile pe cadre din
beton armat monolit ale parcărilor
de la nivelul subsolului sistemul de
fundare este alcătuit din grinzi

de fundare din beton armat monolit
clasă C25/30 cu secțiunea 55 cm x
90 cm. Grinzile s-au executat pe un
strat de egalizare din beton simplu de 5 cm. Fundațiile se vor realiza pe un teren consolidat în
suprafață prin intermediul unui
strat de geogril rigid și a unui
strat de balast (grosime 0,50 m).
• Fundații pentru corpurile
clădirilor rezidențiale - având în
vedere tasările foarte mari, presiunile pe teren la nivelul radierelor și
recomandările din studiul geotehnic, pentru corpurile clădirilor rezidențiale cu structurile de rezistență
de tip dual (pereți structurali predominanți și cadre din beton armat
monolit) s-a optat pentru un sistem
de îmbunătățire a terenului în
adâncime cu coloane din beton
armat, vibrate, pentru a asigura o
distribuție uniformă a încărcărilor și
reducerea tasărilor. Coloanele se
execută prin îndesare și sunt parțial
armate. Distanța interax între
coloane va fi de cca. 1,85 m ... 2,50
m, pentru un diametru mediu al
coloanei Dmed = 50÷60 cm. Vârful
coloanelor este încastrat în stratul
de argilă cenușie, iar capătul superior al coloanelor reprezintă un

continuare în pagina 8 È
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reazem simplu pentru fundații.
Radierul de tip placă are o grosime
de 80 cm din beton armat monolit
clasă C30/37. Radierele s-au executat pe un strat de egalizare din
beton simplu.
• Finisaje interioare: la nivelul
parcajului subteran pereții și
tavanele s-au zugrăvit cu vopseluri
lavabile, iar elementele verticale
s-au zugrăvit cu culoare puternică
(până la h = 120 cm) pentru a fi
vizibile.
Spațiile comune: (zone de
intrare, casa scării, holurile de
nivel) au pardoseli din gresie
Albaracin beige – 33 cm x 33 cm,
plintă din gresie de 8 cm înălțime,
pereți tencuiți, gletuiți și văruiți.
Traseele verticale (coloanele) de
distribuție au fost îmbrăcate cu
măști de gips-carton având prevăzute ușițe de vizitare.
În apartamente s-au realizat
finisaje complete:
- Pardoseli, parchet laminat 8
mm pentru trafic mediu;
- Pereții tencuiți, gletuiți și
văruiți cu var lavabil alb;
- Băile - a fost montată faianță
aleasă de către cumpărător;
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- Balcoanele au gresie porțelanată, antiderapantă;
- În grupurile sanitare au fost
montate obiectele sanitare (WC cu
rezervor pe obiect, lavoar cu corp
de mobilier cu sertare și cadă de
baie rectangulară);
- Traseele verticale (coloanele)
de instalații din apartamente au
mască cu placări cu gips-carton
rezistent la umezeală;
- Tâmplăriile interioare sunt de
tip prefabricat, celulare, cu fețe din
MDF, HDF sau similar cu toc reglabil
și pervaze pe ambele părți. Ușile
interioare au dimensiunea golului
de montaj de 700 mm x 2.080 mm,
800 mm x 2.080 mm, 900 mm x
2.080 mm, iar cele de intrare în
apartament, metalice: 1.040 mm x
2.170 mm.
• Finisaje exterioare: soclu tencuială mozaicată de soclu;
fațade - tencuială decorativă de
fațadă (alb și pastel); trepte exterioare - granit și gresie porțelanată
antiderapantă.
Tâmplărie exterioară (ferestre și uși de ieșire pe balcoane) din
PVC, profil cu minimum 5 camere.

- Glasvanturile de la parter
sunt din profile de aluminiu, pe sistem de perete cortină.
- Pereții exteriori sunt izolați
cu termosistem cu vată bazaltică și
tencuială decorativă.
Parapeții balcoanelor sunt din
sticlă securizată cu montanți și
mână curentă din inox.
Terasa superioară este de tip
necirculabil (circulabilă ocazional
pentru întreținere). Acoperișul și
învelitoarea - accesul pe terasa
blocului se va face exclusiv prin
chepenguri metalice și scări de
pisică, securizate, fiind destinate
doar accesului ocazional, pentru
întreținere.
Amplasarea centrală a ansamblului rezidențial Conest Grand
Residence, vizavi de Iulius Mall, în
apropierea Campusului Studențesc
„Tudor Vladimirescu”, le oferă noilor
proprietari proximitatea Universității „Gh. Asachi”, a școlilor și a
grădinițelor cu tradiție și a unui
puternic centru de retail și hypermarketuri (Kaufland, Lidl, Practiker,
Leroy Merlin). q
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Anghel Saligny
„Întâiul care își exprimă gândirea
prin linii”
Numele inginerului român A. Saligny este indisolubil legat în
memoria românilor de Podul de la Cernavodă. Puțini dintre noi
știm însă că Anghel Saligny a fost un remarcabil inginer constructor, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de
beton armat, realizator de multiple invenții și soluții unice în proiectarea și construirea podurilor și a construcțiilor industriale,
pentru fundația cheiurilor portuare și a docurilor, precum și a
silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în
premieră mondială.
A fost nu numai unul dintre
membrii titulari ai Academiei Române,
dar și președinte al acesteia. Despre activitatea acestuia ca membru
al Academiei Române, aflăm de la
Ion Bianu, în Cuvântul de recunoștință pentru activitatea lui Anghel
Saligny ca președinte al Academiei
Române (1907-1910) cu un concept de scrisoare din partea funcționarilor, BAR, secția Manuscrise,
Fond Ion Bianu.
„La inaugurarea podului peste
Dunăre am mers și eu împreună cu
miile de Români care alergase din
toate părțile țării la acea mare serbare națională, prin care se afirmă
stăpânirea țării noastre asupra
cursului de jos al fluviului măreț,
stăpânire pe care nu o mai aveam
deplin, de câteva sute de ani.

Anghel Saligny s‐a născut la 19 aprilie
1854, în comuna Șerbănești, județul
Tecuci (actualmente, județul Galați) și a
murit la data de 17 iunie 1925 la Bucu‐
rești. A urmat primele clase de școală la
pensionul de copii din Focșani, înființat de
tatăl său, Alfred Saligny, pedagog de ori‐
gine franceză din Alsacia, stabilit în
România, apoi a urmat studiile secun‐
dare, la gimnaziul din Focșani, Colegiul
Național Unirea. Studiile liceale le‐a
urmat în Germania, la Potsdam.
Fiind inițial atras de astronomie, a frec‐
ventat cursurile Universității din Berlin,
avându‐l ca profesor și pe celebrul fizician
Hermann von Helmholtz (1821 ‐ 1894).
În perioada 1870‐1874 a urmat studiile
inginerești la Școala Tehnică Superioară
din Charlottenburg. A lucrat sub conduce‐
rea profesorului G. Mehrtens, la construc‐
ția căii ferate Cottbus‐Frankfurt pe Oder.

Lucrarea sa cea mai importantă rămâne proiectarea în 1888 și construcția între 1890 ‐
1895 a podului peste Dunăre de la Cernavodă, care era, la acea vreme, cel mai lung din
Europa și printre cele mai importante poduri metalice cu deschidere mare din lume. Proiectul
elaborat de Saligny aducea două mari inovații în construcția de poduri: sistemul nou de grinzi
cu console pentru suprastructura podului și folosirea oțelului moale în locul fierului pudlat ca
material de construcție pentru tabliere de poduri.

Stăteam pe un șlep din jos de
feerica și gigantica dantelă de oțel,
întinsă deasupra pânzei liniștite a
apei și susținută la mare înălțime
de câteva rare coloane de piatră
subțiri și elegante care sunt picioarele podului.
Toți în jurul meu erau cuprinși
de entuziasm și lăudau, fiecare în
felul lui, pe inginerii români și pe
conducătorul lor; toți se simțeau
crescuți ca Români, în fața măreției
lucrării, despre care puteau zice
«este a noastră și este făcută de
noi».
Când cele 15 locomotive legate
una de alta au sburat peste pod cu
o iuțeală amețitoare, în țipătul ascuțit al fluerelor lor, în urletul sirenelor de la toate vapoarele și în
bubuitul tunurilor de pe țărm, entuziasmul s-a schimbat în delir.

Cel mai lung pod din Europa

10

w Revista Construcțiilor w martie 2020

După trecerea momentului de
amețeală - toți într-un gând
ziceam: acum, chiar acum ar fi
drept și bine ca Regele să dea cea
mai mare decorație a țării, cea mai
mare cinste posibilă, acelui care a
condus munca inginerilor noștri
pentru realizarea acestei minunate
lucrări - strălucită afirmare a energiei naționale și a avânturilor spre
viitor.
Așa am fost cuprins și eu atunci
de admirație pentru activitatea
domnului A. Saligny. Dar se vede
că aceleași simțăminte s-au deșteptat față de dânsul și în alții cu
mai multă cunoștință de lume și cu
putere de a face să se recunoască
și să se cinstească în toate felurile
meritele bărbatului care era și este
personificarea energiei naționale
manifestată în - direcțiunea tehnică
- necunoscută la noi aproape cu
totul de 40-50 de ani. Una din
aceste recunoștințe și cinstiri a fost
alegerea domnului A. Saligny în
Academia Română la 7 aprilie
1897.
În această instituțiune, de care
mi-a fost și-mi este legată viața,
domnul Saligny apăru un om de un
fel nou.
Văzusem filologi tari la discuții și
la argumente, pe care nimeni cu
nici un mijloc nu-i putea urni din
convingerea lor; ascultasem oratori
care te fermecau cu frumusețea

vorbei și cu eleganța frazei lor;
scriitori din pana cărora curgea stilul armonios și eleganța, toți aceștia gândeau și își îmbrăcau
gândirea în cuvinte și fraze, prin
vorbire sau prin scriere, ori prin
amândouă”.
Domnul Anghel Saligny este
întâiul care gândește și își exprimă
gândirea prin linii. Nu vorbește și
nu scrie decât rar și numai când
necesitatea îl silește spre a explica
altora gândirea sa.
Gândirea domniei sale are două
faze: concepția tehnică a operelor
care trebuie făcute, care se exprimă prin planuri de linii și închipuirea organizării de muncă
omenească menită să execute planurile puse în linii pe hârtie.
La Academie este un tăcut din
gură și din condei. Rar - foarte rar și cu mare neplăcere ia cuvântul în
discuții, numai când nu se poate
feri.
Dar, îți spune unde se face
greșeala, îți arată punctul slab,
cărarea greșită, sau direcția bună
de urmat.
Nimeni nu a fost mai surprins și
mai încurcat decât domnul Saligny,
când i s-a spus că va fi ales președinte al Academiei. Gândul ca va
trebui să stea în frunte, să reprezinte, să facă discursuri la solemnități îl apăsa și îl chinuia. A primit
numai când a fost convins, de unele

dintre puținele persoane al căror
cuvânt este pentru Domnia Sa
hotărâtor, că alegerea era o necesitate pentru bunul mers al instituției.
Membrii Academiei se întâlnesc
din toate Țările Românești odată pe
an pentru o lună în sesiunea generală. În aceste întruniri anuale
domnul Saligny a introdus un element nou și de cel mai mare interes: excursiunile în țară. A voit să
scoată acest corp de inițiați pentru
o zi sau două dintre cărți, memorii
și rapoarte, spre a-i duce în țară să
vadă marile lucrări ale vieții celei
mari economice, cu care țara se
înzestrează, fără încetare, și să
vadă priveliștele mărețe ale naturii.
Astfel în 1909 domnul Saligny a
organizat pentru membrii Academiei o neuitată incursiune pe
Dunăre de la Giurgiu la Cernavodă
și la Constanța, unde s-au văzut
podul și portul celei mai mărețe
lucrări tehnice făcute în țara noastră sub a Domniei sale conducere.
În 1910 o altă excursiune a fost
organizată la salinele de la Slănic în
Prahova și la exploatările de petrol
de la Bușteni și Câmpina.
prof. ing. Nicolae Noica Membru de onoare
al Academiei Române

Prea Stimate Domnule Saligny,
„În cei trei ani, 1907‐1910, cât ați condus ca Președinte lucrările Academiei Române, ați făcut să
se organizeze serviciile, să se asigure situațiunea funcționarilor, cari își dau cunoștințele și munca lor
spre a ajuta această instituțiune să‐și îndeplinească înalta ei menire. Regulamentul fondului de
pensiuni, votat la 7 Aprilie 1908, și Regulamentul pentru serviciile Academiei, votat la 23 Mai 1909,
sunt rodul stăruințelor Domniei Voastre; ele dau siguranța viitorului pentru funcționari și familiile
lor și prin aceasta le dau liniștea necesară unei munci rodnice. Funcționarii Academiei Române
mai jos subscriși vă sunt adânc recunoscători și vă roagă, Prea Onorate Domnule Saligny, să
binevoiți a primi, ca semn văzut al recunoștinței lor, această mică statuetă de bronz a Minervei,
care este emblema Academiei noastre și care de aceea vă aduce aminte de legătura de simță‐
minte, care ne unește de Domnia Voastră de noi, funcționarii ei.”
(Funcționarii Academiei Române,
după trecerea celor trei ani de președinție ‐
cel mai mare număr de ani în care poate fi cineva ales în șir președinte la Academie)

Trei ani (1907‐1910) ne‐a fost președinte
Deprins, cum este, cu organizarea și conducerea unor servicii mari, unde atribuțiile și răspunderile trebuie să fie bine lămurite, domnul
Saligny a văzut îndată punctele slabe și lipsurile serviciilor noastre, dezvoltate și organizate în mod cam patriarhal, și cu cea mai mare delica‐
tețe, căutând să nu atingă pe nimeni, a adus îndreptări și îmbunătățiri.
Îngrijirea sa principală era: stabilirea răspunderilor și asigurarea stabilității lucrătorilor.
Sub îndemnul și conducerea Domniei sale, s‐au votat cele două regulamente care realizează aceste două necesități pentru orice servi‐
ciu perpetuu căruia își dau anii și puterile vieții mai mulți bărbați culți și muncitori.
Aceste regulamente sunt Regulamentul fondului de pensiuni și Regulamentul pentru Serviciile Academiei. Fiind Domnul Saligny însuși un
muncitor cum rar se găsesc, Domnia Sa apreciază și timpul și munca altora și se ferește de a le risipi fără trebuință.
w Revista Construcțiilor w martie 2020
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII
Dinu Bratosin
S-a născut la 22 aprilie 1938.
A absolvit Facultatea de Construcții Civile și Industriale - Institutul
de Construcții București în anul 1971.
Activitatea inginerească a început-o
la Institutul de Mecanica Solidelor al
Academiei Române. A funcționat ca
inginer (1971-1974), cercetător științific (1974-1977). La Centrul de Fizica Pământului și Seismologie a
funcționat ca cercetător (1977-1989)
și cercetător principal III (19891990). La Institutul de Mecanica
Solidelor al Academiei Române a
funcționat ca cercetător principal II,
iar din 1994 - prezent, ca cercetător I.
Între anii 2000-2008, a fost profesor la Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Arhitectură, predând cursul
de Mecanica Structurilor.
Din anul 1999 - prezent, funcționează ca secretar ștințific la Secția de
Științe Tehnice a Academiei Române.
Domenile de specializare, ca
cercetător științific, sunt: Mecanica
Solidelor, Mecanica Pământurilor,
Dinamica Pământurilor, Inginerie
Seismică.
Titlul științific de doctor inginer l-a
obținut în anul 1983, la Institutul
Național de Fizică, prezentând teza:
Contribuții la calculul stării de tensiune și deformație în masive de
pământ ținând seama de caracteristicile neliniare și reologice ale acestora.
În prezent, este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă.
Inserăm, dintre cercetările științifice obținute de doctor inginer Dinu
Bratosin: Model elastic neliniar pentru
pământuri izotrope și transversalizotrope cu proprietăți reologice
neglijabile; Relații constitutive între
invarianții tensorilor tensiunii și deformației; Model vâscoelastic neliniar
(static) pentru pământuri și proprietăți reologice; Metodă de suprapunere a efectelor în medii neliniare;
modelarea mecanică a încercării triaxiale; Model Kelvin-Voigt neliniar
pentru pământuri; Un nou criteriu de
rezistență pentru pământuri; Evaluarea rezistenței de rupere dinamică
cu ajutorul efectului de degradare
dinamică; Modelarea lichefierii ca un
caz particular de rupere dinamică;
12

Aplicarea modelului Kelvin-Voigt
neliniar la evaluarea răspunsului seismic; Ecuația de propagare a undelor
prin pământuri considerate medii vâscoelastice neliniare; Determinarea
răspunsului dinamic (seismic) al
masivelor de pământ considerate a fi
formate din materiale vâscoelastice
neliniare prin rezolvări cu metoda elementelor finite în domenii spațiu timp - frecvență; Model liniar echivalent pentru comportarea dinamică
neliniară a pământurilor; Model vâscoplastic pentru pământuri; evaluarea
efectelor neliniarităților de material
asupra răspunsului dinamic structural;
Model Kelvin-Voigt neliniar pentru
comportarea dinamică a materialelor
antivibratorii; Evaluarea amortizării
seismice date de materialele din
depozitele geologice naturale; Evaluarea prin extindere a neliniarității
pământurilor și rocilor pentru studii de
microzonare; Modelarea amortizării
histeretice cu modelul Kelvin-Voigt
neliniar; Evaluarea efectelor date de
comportarea neliniară a materialelor
izolante asupra răspunsului structurilor cu baza izolantă antiseismic;
Evaluarea neliniară a perioadelor
dominante ale excitației seismice;
Modelarea rezonanței multiple în sistemele neliniare teren - structură.
Pentru grupul de lucrări Model
vâscoelastic neliniar pentru comportarea dinamică a pământurilor, i
s-a acordat Premiul Academiei Române
Anghel Saligny, în anul 1994.
În anul 1992, a fost ales membru
corespondent al Academiei de Științe
Tehnice din România, iar în anul
2003, membru titular, fiind și secretar
științific al Secției de Construcții și
Urbanism.
Doctor inginer Dinu Bratosin are o
activitate publicistică însemnată,
cuprinzînd 4 cărți: Aspecte neliniare
în mecanica pământurilor, Ed.
Tehnică, 1996; Elemente de macanica
mediilor continue, (în colaborare), Ed.
Ex. Ponto, 2000; Elemente de mecanica structurilor, Ed. Fundației România de Mâine, 2001; Elemente de
dinamica pământurilor, Ed. Academiei Române, 2003; 4 capitole de
cărți: Nonlinear aspects in soils

dynamics in Topics in Applied
Mechanics, vol. I, Ed. Academiei
Române, 2003; A dynamics model for
rubber in Topics in Applied Mechanics,
vol. 2, Ed. Academiei Române, 2004;
Passive control in structural dynamics
în Topics in Applied Mechanics, vol. 3,
Ed. Academiei Române, 2006; Natural periods of the building nonlinear
systems, în Research Trends in Mechanics, vol. 4, Ed. Academiei Române,
2010.
De asemenea, a publicat 45 de
articole în diferite reviste din țară și
străinătate și a prezentat 30 de
comunicări științifice la manifestările
științifice din țară și 8 comunicări la
manifestările științifice internaționale.
Ca director de program, a realizat
12 contracte de grant dintre care
amintim: Evaluarea efectelor date de
neliniaritatea proprietăților mecanice
asupra amplificării dinamice structurale cu aplicabilitate la protecția
antiseismică; Metode de atenuare a
impactului seismic; Aspecte neliniare în protecția pasivă antiseismică a
structurilor prin izolarea bazei.
Este membru în Comitetul editorial al revistei Revue de Science Technique, Série de Méchanique Appliquée
și secretar științific al Comitetului editorial al revistei Proceedings of the
Romanian Academy - series A, ale
Academiei Române.
În activitatea de cercetare științifică, desfășurată aproape 40 de ani,
dr. ing. Dinu Bratosin a obținut rezultate meritorii în domeniile: mecanica
solidelor, mecanica pământurilor, inginerie seismică, impunându-se în rândul specialiștilor din țară.
Profund, dornic de a-și ajuta
semenii și devotat profesiei, este
apreciat de personalitățile din domeniul construcțiilor. Remarcăm elogiile
aduse de personalități de seamă,
privind conținutul cărții Elemente de
mecanica mediilor continue, elaborată în colaborare cu regretatul academician Radu Voinea.
(Din vol. Personalități românești
în construcții ‐ autor Hristache Popescu)
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Patronatul Societăților din Construcții (PSC), în parteneriat cu Universitatea Politehnică
Timișoara – Facultatea de Construcții, vă invită joi, 26.03.2020, la:

Conferința Națională „PREZENT ȘI VIITOR ÎN CONSTRUCȚII”
Evenimentul va avea loc între orele 13.00 - 17.00 la sediul Facultății de Construcții din
Timișoara, str. Traian Lalescu nr. 2, Cod 300223, Județul Timiș.
Tematica conferinței se adresează companiilor din sectorul construcțiilor și ramurile
conexe, autorităților publice, asociațiilor, mediului universitar.
La eveniment vor fi invitați reprezentanți ai autorităților publice, firmelor de construcții,
proiectanți și arhitecți, reprezentanți ai mediului universitar cu ajutorul cărora ne propunem clarificarea unor aspecte legislative specifice.
Menționăm că participarea la eveniment este gratuită și înscrierea se face in baza confirmării participării la adresa de e-mail office@psc.ro sau prin formularul de înscriere, pe
site-ul www.psc.ro pâna in data de 24 martie 2020.
Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa persoanelor de contact: doamna Mădălina
Pena, Director PSC, la telefon 0726138662 și domnul Lőrincz Barnabás, Consilier al
președintelui PSC, la telefon 0722 507 307.
TEMATICA ȘI PROGRAMUL CONFERINȚEI:
13.00 – 13.30 - Primirea și înregistrarea invitaților.
13.30 – 15.00
1. Timișoara, capitală europeană – o provocare pentru constructori.
2. Grupul GrECo – partener PSC – Prezentare companie și servicii oferite pentru constructori în asigurări, consultanță
de risc, managementul daunelor – invitat reprezentant companie.
3. Casa Socială a Constructorilor – Protecție socială în vremuri de iarnă.
4. Materiale de construcții inovatoare – prezentare companii producătoare.
15.00 – 17.00
5. Legislația din construcții. O legislație corectă și stabilă asigură succesul procesului investițional.
Dinamica legislației din construcții în România:
a) OUG 114/2018 – o reglementare pentru sectorul construcțiilor care încă mai ridică probleme;
b) Legea 10/1995 și Legea 50/1991 – modificări în 2020;
c) Certificarea profesională a firmelor din construcții. Un deziderat care este doar la îndemâna breslei pentru a
deveni viabil.
17.00 - Închiderea Conferinței
Patronatul Societăților din Construcții
Str Alexandrina 20- 22, Sector 1, București
Telefon: (+4) 0726 138 662 | E-mail: office@psc.ro | Web: www.psc.ro
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Specialiști în proiectarea structurală
prof. dr. ing. KISS Zoltán
Povestea firmei PLAN 31 începe în anul 1999 și se derulează până astăzi cu deosebite realizări în domeniul proiectării
structurilor civile și industriale, aceasta fiind activitatea principală care antrenează cea mai mare parte din timpul specialiștilor noștri.
Concomintent cu activitatea de proiectare, PLAN 31 are o vastă experiență și în consultanța de specialitate, în
realizarea expertizelor tehnice, a consolidărilor, a testelor pe materiale și a monitorizării construcțiilor în timpul
execuției și în exploatare.
De-a lungul timpului, firma PLAN 31 s-a afirmat ca una dintre cele mai serioase și profesioniste din România. Acest
lucru se datorează interesului pe care colectivul de proiectare l-a manifestat întotdeauna în a fi la curent cu cele mai noi
tendințe în domeniul construcțiilor. De reținut este și faptul că avem deschise birouri specializate atât în Serbia cât și în
Republica Moldova, ceea ce reprezintă un câștig atât pentru firmă cât și pentru colaboratorii noștri din aceste țări.
PROIECTARE STRUCTURALĂ
Activitatea principală pe care PLAN 31 o desfășoară este
proiectarea structurilor civile și industriale. Echipa de specialiști a firmei PLAN 31 a reușit ca, la ora actuală, să fie
identificată cu seriozitatea, meticulozitatea, inventivitatea și
creativitatea în domeniul proiectării acestui gen de lucrări.
SOLUȚII STRUCTURALE
Pentru a răspunde cerințelor colaboratorilor noștri am
fost obligați să fim în permanență la curent cu ultimele
noutăți din domeniul construcțiilor, ceea ce a reprezentat un
deosebit avantaj și pentru PLAN 31. Colaboratorii noștri
apreciază promptitudinea de care am dat și dăm dovadă, ori
de câte ori suntem solicitați.
INGINERIE STRUCTURALĂ
Pe lângă activitatea principală de proiectare structurală,
PLAN 31 are și preocupări adiacente, precum: consultanță,
expertize tehnice, consolidări, teste pe materiale și monitorizarea construcțiilor. Experiența dobândită de-a lungul timpului este primul argument care ne recomandă pentru
consultanța de specialitate.
Iată, mai jos, doar trei dintre cele mai importante lucrări
proiectate de PLAN31:
• Sala Polivalentă din Cluj-Napoca
Inițial a fost proiectată și realizată pentru 7.000 de
locuri; ulterior a fost extinsă până la 10.000 de locuri. Este cea
mai mare Sală a Sporturilor din țară, având ca destinație:
baschet, handbal, patinaj, hochei, tenis, box etc. Este o sală
modernă, cu toate dotările necesare.
Acoperișul are deschiderea, la interior, de 64 m, cu două
console. Acesta are o structură metalică în formă de arc
pleoștit, iar fermele sunt triunghiulare. Restul sălii are structura din beton armat prefabricat, cu soluții moderne de fundare. Planșeele satisfac condițiile de vibrații și asigură, astfel,
confort în desfășurarea sporturilor practicate.
Înălțimea maximă la interior este de 18,7 m, iar înălțimea
maximă la exterior este de 18,91 m.
• Stadionul Ion Oblemenco din Craiova
Are 31.000 de locuri, corespunde cerințelor FIFA și UEFA,
putând găzdui orice meci internațional; arhitecți Dico&Țigănaș.
Structura stadionului este executată din beton armat și
prefabricat. Acoperișul, foarte întins, are structură metalică
din ferme triunghiulare. Amprenta la sol este de 27.000 mp,
iar suprafața desfășurată de 54.000 mp. În zona cea mai
înaltă a tribunei are regimul P+6. Înălțimea maximă este de
31,4 m la tribună și 50 m la vârful acoperișului.
• Trade Center Oradea
Este o construcție de birouri și spații multifuncționale:
cafenea, sală de expoziții, festivități, evenimente, parcare
subterană, concepută de 3DE Arhitectură. O clădire relativ
joasă, cu 5 etaje (S + P + 5 + etajul tehnic). Peste sala de
nunți se află o terasă verde, care are un planșeu mare precomprimat. q
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Sala Polivalentă din Cluj‐Napoca

Stadionul Ion Oblemenco din Craiova

Trade Center Oradea
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Studii numerice pe grinzi compuse
realizate din bare cu pereți subțiri formate la rece
și inimă din tablă cutată asamblate cu sudură
Viorel Ungureanu - Universitatea Politehnica Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara
Ivan Lukacevic - Universitatea din Zagreb, Croația
Ioan Both - Universitatea Politehnica Timișoara
Mircea Burcă - Universitatea Politehnica Timișoara
Dan Dubină - Universitatea Politehnica Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara
Elementele compuse realizate din profile de oțel formate la rece sunt elemente structurale eficiente, atractive din punct de vedere al consumului de material dar și pentru ușurința de punere în
operă. Mai mult, astfel de elemente compuse mai prezintă și avantajul unei manipulări ușoare
datorită greutății reduse a componentelor. Îmbinarea dintre componentele grinzii compuse poate fi
ușor realizată cu șuruburi autoforante, însă dezvoltarea proceselor de sudare a condus la alte
soluții de îmbinare eficientă precum sudarea electrică prin presiune în puncte.
În cadrul Departamentului de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor al Universității
Politehnica Timișoara, s-a studiat experimental o soluție tehnologică nouă pentru grinzi cu inimă din
tablă cutată, constând din profile C formate la rece, tablă cutată pentru inimă, și tablă plană la ambele
capete cu rol de panouri de forfecare [1]. Părțile componente au fost îmbinate inițial prin intermediul
șuruburilor autoforante [1], ulterior, soluția inițială fiind îmbunătățită prin utilizarea sudurii electrice
prin presiune în puncte [2], care elimină șuruburile și reduce cantitatea de manoperă.
Lucrarea prezintă modelul numeric calibrat pe baza rezultatelor experimentale precum și un
studiu pentru a identifica influența parametrilor care guvernează capacitatea acestor elemente, și
anume: (1) imperfecțiuni inițiale, (2) numărul și distanța dintre punctele de sudură, (3) grosimea
tălpilor, (4) grosimea inimii cutate, (5) grosimea panourilor de forfecare. Rezultatele studiului
parametric au arătat că grinda compusă cu inimă din tablă cutată are o capacitate portantă influențată major de stabilitatea componentelor și mai puțin afectată de configurația și numărul
punctelor de sudură. Din punctul de vedere al rigidității, comportarea favorabilă a grinzii a fost dată
de poziția punctelor de sudură.

REZULTATELE
EXPERIMENTALE
Rezultatele experimentale utilizate pentru validarea modelului
numeric au avut la bază testele
efectuate la Universitatea Politehnica din Timișoara [3] unde au fost
încercate două grinzi, având diferite
grosimi ale panoului de forfecare și
o configurație diferită a dispunerii
punctelor de sudură de la îmbinarea panourilor de tablă cutată care
alcătuiesc inima.
Încercările experimentale au
fost realizate într-un cadru plan
rigid, într-o configurație de încovoiere în 6 puncte, pentru a simula
o încărcare uniform distribuită,
grinzile având ambele capete prinse
rigid de cadru. Aplicarea încărcării a
fost realizată cu ajutorul unui
actuator hidraulic de 500 kN printr-un sistem de pârghii care distribuie uniform sarcina în 4 puncte.
O structură separată a fost montată
pentru limitarea deplasărilor în afara
planului.
Rezultatele încercării includ: forța
de încărcare, înregistrată de celula
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de forță a pistonului hidraulic, și
deplasările verticale la fiecare L/4,
obținute cu ajutorul captorilor de
deplasare.
Grinzile cu inimă din tablă cutată
au o deschidere de 5.157 mm, o
înălțime de 600 mm și o înălțime a
cutelor de 60 mm. Componentele
unei astfel de grinzi sunt următoarele: (1) tablă cutată pentru
inima grinzii, având 0,8 mm la
mijlocul grinzii și 1,2 mm la
capetele grinzii; (2) panouri de
forfecare suplimentare, adică plăci
plane de 1,0 mm (CWB SW-1) și
1,2 mm (CWB SW-2); (3) două
profile C, spate-în-spate pentru
fiecare talpă a grinzii, 2 × C120/2,0;

(4) profilele de întărire a punctelor
de încărcare U150/2,0 și (5)
șuruburile M12 gr. 8,8 pentru prinderea grinzii de ansamblul de elementele ce realizează dispozitivele
de rezemare și prindere de cadrul
rigid, aşa cum se prezintă în figura 1.
Proprietățile mecanice ale materialului de bază a fost obținute prin
încercări de tracțiune și sunt
prezentate în detaliu în lucrarea
[3]. Tabla de 1,0 mm a inimii se
încadrează în valorile oțelului
S250GD+Z, în timp ce tabla cu
grosimea de 1,2 mm și 2,0 mm
pentru panourile de forfecare respectiv tălpile grinzii se încadrează
în clasa de oțel S350GD+Z.

Fig. 1: Componentele grinzii
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Fig. 2: (a) Curbele forță ‐ deplasare pentru grinzi,
(b) Moduri de cedare în timpul încercărilor experimentale
Figura 2(a) prezintă curbele
forță - deplasare ale celor două grinzi
încercate, în timp ce Figura 2(b)
prezintă moduri de cedare ale componentelor grinzii observate în timpul încercărilor. Deformațiile includ
voalarea panourilor de forfecare,
distorsionarea cutelor și cedarea
punctelor de sudură.

ANALIZE NUMERICE
Validarea modelului numeric
Cu ajutorul programului ABAQUS
/ CAE v.6.14 [4] s-au efectuat
analize neliniare geometrice cu
comportarea neliniară a materialului, inclusiv efecte ale imperfecțiunilor inițiale (GMNIA). Modelele cu
element finit au fost calibrate în
concordanță cu rezultatele experimentale pe baza caracteristicilor
determinate în mod experimental,
prin încercări pe material și încercări pe epruvete îmbinate cu
sudură în puncte prin suprapunere.
Imperfecțiunile geometrice inițiale,
dimensiunea și tipul elementelor
finite au fost calibrate în conformitate cu rezultatele experimentale
ale grinzilor încercate. Fiecare componentă a grinzii compuse a fost
definită ca un element de suprafață
3D extrudat în funcție de forma piesei. Elementele finite utilizate sunt
de tip S4R, cu dimensiunea globală
de 15 mm pentru tălpi și panouri de
forfecare și 25 mm pentru profilele
de întărire a punctelor de încărcare,
așa cum se arată în figura 3.

Dimensiunea elementelor a fost
redusă în jurul găurilor prevăzute în
panourile de forfecare pentru
șuruburile de prindere a grinzii de
piesele de rezemare.
Pentru interacțiunea dintre componentele grinzii a fost utilizată
opțiunea General Contact cu următorii parametri: pe direcție normală
– Hard Contact, iar pe direcție
transversală s-a definit un coeficient de frecare de 0,1 și permiterea separării după contact.
În timp ce condițiile de rezemare
au fost definite pe nodurile găurilor
prevăzute pentru șuruburile care
conectează grinda de ansamblul
plăcii de capăt ca deplasări și rotații
nule, încărcarea grinzii a fost
definită ca o deplasare verticală
printr-un set de constrângeri multipunct (MPC) care formează un sistem de pârghie capabil să transmită
deplasarea la cele 4 puncte de
încărcare (fig. 3). Legătura dintre
punctele de control și suprafața de
acționare definită pe profilele U a
fost determinată de o constrângere
de tip Kinematic coupling pentru
toate gradele de libertate. Au fost
astfel utilizate și elemente RB3D2
drept corpuri rigide pentru transferul de încărcare către grindă.
Punctele de sudură între diferitele componente ale grinzii au fost
definite în funcție de testele de
forfecare - întindere a epruvetelor

simple, după cum urmează. Au fost
definite noduri de tip Attachment
points pe fiecare componentă pe
care a fost aplicat un punct de
sudură (SW). Legătura dintre
aceste noduri a fost definită prin
intermediul opțiunii Point Based
Fasteners cu răspunsul îmbinării
calibrat pe baza rezultatelor
testelor de forfecare-întindere.
Conectorul a fost definit de parametrii Elasticity, Plasticity, Damage
și Failure. Elementul de conectare a
nodurilor a fost definit prin opțiunea Bushing connector. Acest tip de
elemente permite comportarea
independentă după cele trei direcții
principale permițând comportamente diferite pentru două direcții
de încovoiere și o direcție de răsucire [5].
Pentru a obține rezultate realiste
în analizele neliniare cu elemente
finite, comportarea materialului a
fost definită printr-o comportare
plastică, în conformitate cu
EN1993-1-5, Anexa C [6]. Curbele
σ-ε determinate din încercări la
întindere pe epruvete standardizate
au fost incluse în model după ce au
fost transformate în curbe de tip
σtrue-εtrue. Eforturile unitare σtrue și
deformația specifică εtrue au fost
calculate utilizând relațiile (1) și (2)
după cum urmează:
σtrue = εengineering (1+εengineering) (1)
σtrue = ln(1+εengineering)

(2)

unde: σtrue = efort unitar real;
σengineering = efort unitar rezultat
din încercare; εtrue = deformație
specifică reală; și εengineering =
deformație specifică rezultată din
încercare.
Pentru deformații mari, curba
σ-ε după curgerea materialului a
fost scrisă funcție de deformații
specifice logaritmice.

Fig. 3: Modelul numeric al grinzii cu inimă din tablă cutată
continuare în pagina 18 È
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Fig. 4: Comparația rezultatelor experimentale și numerice: (a) CWB SW‐1, (b) CWB‐SW‐2

Fig. 5: Deformațiile grinzii compuse în modelul numeric
Deformațiile specifice logaritmice au fost determinate cu relația
(3) după cum urmează:
εlnplastic = εtrue - σtrue/E

(3)

unde: εlnplastic = deformație specifică
logaritmică, σtrue/E = deformația
specifică elastică, iar E = modulul
de elasticitate.
Analiza numerică constă în două
etape. În prima etapă sunt modelate imperfecțiunile inițiale prin
efectuarea unei analize statice
neliniare cu deplasările normalizate
care reprezintă imperfecțiunile
dorite. În a doua etapă se realizează analiza dinamică explicită
pentru a determina eforturile și
deformațiile grinzii pe baza geometriei din analiza statică anterioară
pentru imperfecțiuni și cu toate
contactele și neliniaritățile de material incluse.
Calibrarea modelelor numerice
este influențată de mărimea imperfecțiunilor inițiale. Influența imperfecțiunilor inițiale este studiată cu
trei imperfecțiuni globale având
valorile: L/500, L/1.000 și L/1.500
(L – deschidere grinzii) și imperfecțiuni locale cu o valoare aproximativ egală cu grosimea inimii.
18

Figura 4(a) compară curba experimentală cu cele obținute pe cale
numerică pentru grinda CWB SW-1,
în timp ce figura 4(b) compară
curba experimentală cu cele obținute pe cale numerică pentru
grinda CWB SW-2.
Așa cum se arată în figura 4,
capacitatea portantă a grinzii este
foarte puțin influențată de imperfecțiuni. Comparând curbele forță deplasare determinate prin încercări
experimentale cu cele obținute prin
analiză numerică, se observă o
corespondență bună între cele două
rezultate.
Forma deformată a modelului
numeric, cu o imperfecțiune inițială
de L/1.000, prezintă fenomenele de
instabilitate și deformare observate
în timpul încercărilor experimentale
(fig. 5): voalarea panoului de
forfecare, distorsiunea cutelor inimii și flambajul local al tălpilor în
punctele de aplicare a încărcării.

sudurile în puncte de pe tălpi,
grosimea tălpilor, grosimea inimii
cutate și a panourilor de forfecare.
• Influența numărului și a
dispunerii punctelor de sudură
Pentru studiul diferitelor dispuneri ale punctelor de sudură, în
modelul numeric prinderea tălpii de
inimă a fost schimbată astfel încât
în loc de două puncte de sudură să
fie dispuse trei puncte de sudură.
Suplimentar curba CWB-SW-1FEM-SF din figura 6 prezintă rezultatele pentru o reducere a
prinderilor dintre talpă și inima
cutată la fiecare a doua cută, în loc
de prindere la fiecare cută,
urmărind astfel diagrama de forță
tăietoare. Așa cum se arată în
figura 6, reducerea acestor prinderi în treimea mijlocie a grinzii
duce la o scădere a capacității portante dar și a rigidității.
Influența reducerii prinderilor
dintre talpă și inimă este minoră în
termen de capacitate însă scăderea
rigidității este semnificativă. Un
efect minor atât în termeni de
capacitate portantă cât și de rigiditate îl constituie și folosirea a trei
puncte de sudură în loc de două
puncte de sudură.
Așa cum s-a observat în timpul
încercărilor, una dintre componentele care au dus la limitarea capacității grinzii a fost distorsiunea
cutelor. Fenomenul a apărut din
cauza îmbinării discrete care are o
axă paralelă cu cuta inimii. O
prindere mai rigidă este obținută
prin dispunerea punctelor de sudură
pe o axă perpendiculară pe direcția
cutei.
Figura 6 prezintă creșterea de
rigiditate oferită de această dispunere a punctelor de sudură care
constrânge/amână distorsiunea
cutelor. Trebuie menționat totuși că
grinda atinge astfel o capacitate
portantă mai mică.

STUDIUL PARAMETRIC
Considerând aceleași dimensiuni
ale grinzii, s-a efectuat un studiu
parametric pentru a studia influența următorilor parametri: numărul, poziția și distanța dintre

Fig. 6: Influența numărului de puncte de
sudură dintre talpă și inimă
continuare în pagina 20 È
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SALT COM – Avantajele halelor metalice autoportante
SALT COM Slobozia este o firmă specializată în lucrări diverse de proiectare și construcții montaj: construcții
și modernizări sedii pentru instituții publice, spații de depozitare pentru agenți economici, lucrări de apărare
împotriva inundațiilor , sisteme de irigații, construcții de locuințe etc.
Societatea dispune de personal tehnic, economic și administrativ calificat și responsabili tehnici autorizați
care asigură respectarea condițiilor de calitate, în conformitate cu prescripțiile tehnice și sistemul referențial de
calitate. SALT COM deține sistem de management al calității: ISO 9001, ISO 14001 și ISO OHSAS 18001.
Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.

AVANTAJELE HALELOR METALICE
AUTOPORTANTE EXECUTATE DE SALT COM
Sunt ieftine și ușor de executat. Sunt reciclabile și lesne
de ventilat și răcit pe timpul verii. Pot avea numeroase utilizări practice, de la hale de producție în industrie, depozite de
cereale în agricultură, până la garaje și hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor.
Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt executate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei
din oțel cu diferite grosimi, protejată împotriva coroziunii
(prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp electrostatic), și având următoarele caracteristici și avantaje față de
construcțiile realizate cu tehnologii clasice (cu structura de
rezistență din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn):
• nu există structură de rezistență pentru susținerea
acoperișului (stâlpi și ferme), prin urmare asigură maximum de spațiu util, raportat la suprafața construită;
• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înălțimea
acoperișului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;
• costuri și durate de execuție mici în raport cu construcțiile clasice;
• ușor adaptabile la cerințele clientului;
• soluții de realizare multiple, în funcție de cerințele clientului: cu fundații și zidărie înaltă, fără zidărie, amplasate pe
platforme din beton sau numai pe fundații perimetrale, neizolate sau izolate, cu căi de acces multiple.

• Reabilitare Cămin Cultural – comunele Spiru Haret și
Berteștii de Jos, județul Brăila;
• Reabilitare pod peste râul Călmățui și construcție podețe
– comuna Spiru Haret, județul Brăila;
• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp, beneficiar Florimar, loc. Ograda;
• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;
• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – București,
comuna Grivița, județul Ialomița;
• Refacere hală metalică cu acoperiș autoportant – cu
suprafața totală construită de 460 mp pentru Agrodamar, loc.
Ograda, jud. Ialomița;
• Execuție showroom cu suprafața de 800 mp pentru societatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomița;
• Case unifamiliale, case de vacanță, spații comerciale,
hale de producție în județele Ialomița și Brăila. q

HALE METALICE AUTOPORTANTE (SEMIROTUNDE)
PUSE ÎN OPERĂ DE SALT COM
• Hală 1.000 mp – Miracom, loc. Căzănești, jud. Ialomița;
• Hală 1.000 mp – A&S Internațional 2000 SRL, loc. Fetești,
jud. Ialomița;
• Două hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,
loc. Pietroiu, jud Călărași;
• 500 mp – V&G Oil 2002, loc. Focșani, jud. Vrancea.

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:
• Reabilitare dig local de apărare – comunele Alexeni și
Căzănești, județul Ialomița;
• Amenajare trecere bac-gabară peste brațul Borcea –
comuna Bordușani, județul Ialomița;
• Reabilitare dig local de apărare – comuna Căzănești,
județul Ialomița;
• Extindere canalizare strada Libertății și strada Cuza Vodă
– oraș Amara, județul Ialomița;
• Construcție ciupercărie – Alpha Land, comuna Ciulnița,
județul Ialomița;
• Documentații fază PAD pentru 25 de stații și 3 depozite
deținute de Petrom în județele Ialomița, Brăila, Călărași și Tulcea;
w Revista Construcțiilor w martie 2020
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Fig. 7: Influența distanței dintre punctele de
sudură de pe talpă

Fig. 8: Influența grosimii tălpilor

Pentru a menține capacitatea
portantă la valoarea inițială, se pot
dispune patru puncte de sudură
(distanța dintre punctele de sudură
pe orizontală fiind de 40 mm,
respectiv de 50 mm pe verticală)
care conduc astfel la o creştere a
rigidității.
• Influența distanței dintre
punctele de sudură de pe talpă
Distanța dintre punctele de
sudură de îmbinare a inimii de tălpi
poate diferi. Influența acestei distanțe este prezentată în figura 7.
Deși este o situație nerealistă în
practică, pentru acest caz particular, autorii au dorit să evidențieze
efectul unei distanțe mărite dintre
punctele de sudură de pe aceeași
talpă și distanța redusă dintre
punctele de sudură dintre cele două
tălpi. Astfel, distanța dintre punctele de pe aceeași talpă a crescut
de la 50 mm la 100 mm. Curbele
din figura 7 prezintă o influență
minoră a acestui parametru.
• Influența grosimii tălpilor
În acest caz au fost efectuate
analize numerice pentru a vedea
influența grosimii profilelor care
alcătuiesc tălpile grinzii compuse,
înălțimea
profilului
rămânând
aceeași, C120. Au fost considerate
următoarele grosimi: 1,2 mm, 1,5
mm, 2,0 mm (experiment) și 2,5
mm. O reducere relativ mică a

grosimii tălpilor (de la 2,0 la 1,5 mm)
conduce la o reducere semnificativă
a rezistenței întregului sistem de
componente. O creștere relativ
mică a grosimii tălpilor față de
grosimea grinzii încercate experimental (de la 2,0 la 2,5 mm) va
duce la o creștere minoră a rezistenței grinzii, așa cum se prezintă
în figura 8. Trebuie remarcat faptul
că grosimea tălpilor are o influență
majoră și în rigiditatea inițială a
grinzii.
• Influența grosimii inimii din
tablă cutată
Având în vedere faptul că există
posibilitatea de a realiza inima din
tablă cutată dintr-o singură piesă,
un alt parametru analizat a fost cel
în care grosimea tablei cutate variază de la 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm
și 1,5 mm, având aceeași grosime
pentru întreaga lungime a grinzii.
Dimensiunile şi grosimile celorlalte componente se păstrează
identic cu cele ale componentelor
din încercarea experimentală (profilele pentru tălpi, panourile de
tablă plană). Rezultatele sunt
prezentate în figura 9(a).
Deși pentru grosimi mici, şi
anume 0,8 mm, atât rigiditatea cât
și capacitatea grinzii sunt dependente de grosimea inimii, pentru
grosimea inimii mai mare de 1,0 mm,
comportamentul este similar dar

Fig. 9: (a) Influența grosimii inimii cutate, (b) Influența grosimii panourilor de forfecare
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forța ultimă este diferită. Spre
deosebire de celelalte grosimi,
modelul cu grosimea inimii de
1,5 mm prezintă capacitate portantă crescătoare în domeniul postelastic, similar cu efectul catenar.
• Influența grosimii panourilor de forfecare
După cum s-a observat din
investigațiile experimentale, grosimea
panoului de forfecare este un parametru care poate influența rigiditatea grinzilor. În consecință au fost
efectuate analize numerice care să
evidențieze influența grosimii panourilor de forfecare, modificând
grosimea panourilor de forfecare de
la 0,8 mm la 1,2 mm sau 1,5 mm.
Dimensiunile şi grosimile celorlalte
componente se păstrează identic cu
cele ale componentelor din încercarea experimentală pentru specimenul CWB-SW-1.
Rezultatele obținute au arătat că
rigiditatea nu este afectată în mod
semnificativ dar în termeni de
rezistență se pot obține diferențe
de până la 15% (fig. 9(b)). De
asemenea, se poate observa că
influența grosimilor panourilor de
forfecare este mai mică decât influența grosimii inimii din tablă cutată,
analizată la punctul anterior.

CONCLUZII
Structurile uşoare realizate din
profile de oțel formate la rece
reprezintă o soluție sustenabilă în
ingineria
structurală
datorită
economiei de material și a uşurinței
în manipulare. În cazul optimizării
grinzilor compuse, realizate din elemente cu pereți subțiri formate la
rece și inimă din tablă cutată,
numărul parametrilor este foarte
mare datorită numeroaselor componente și a numărului de configurații posibile ale grinzii. Printre
parametrii care pot influența
răspunsul grinzii se numără poziția
punctelor de sudură, grosimea profilelor ca alcătuiesc tălpile, grosimea inimii din tablă cutată și
grosimea panoului de forfecare,
acestea fiind studiate în prezenta
lucrare. Contribuția acestor componente influențează în procente
diferite capacitatea și rigiditatea
acestor grinzi.
Astfel, parametrii studiați care
au o mai mică influență asupra
rezultatelor sunt numărul şi dispunerea punctelor de sudură,
respectiv distanța dintre punctele
w Revista Construcțiilor w martie 2020

de sudură, utilizate pentru prinderea tălpilor de inimă. S-a observat că impactul cel mai mare îl au
asupra rigidității grinzii compuse şi
mai puțin asupra capacității. Modelul numeric cu o dispunere a
punctelor de sudură pe orizontală
poate îmbunătăți răspunsul grinzii
în termeni de rigiditate.
Se poate observa că din punct
de vedere al performanței grinda
compusă este semnificativ influențată de grosimile componentelor
și este mai puțin afectată de configurația și numărul punctelor de
sudură.
Cu toate acestea, creșterea
grosimii componentelor grinzii nu
înseamnă neapărat o creștere semnificativă a capacității, însă componentele afectate de pierderea
stabilității limitează forța maximă.
În general, capacitatea şi rigiditatea grinzii compuse sunt în cea
mai mare parte influențate de
grosimea profilelor care alcătuiesc
tălpile și de dispunerea punctelor
de sudură, în timp ce contribuția
panourilor de forfecare și a inimii
cutate este mică, cu excepția utilizării unei table foarte subțiri pentru inimă.

Mențiuni
Această lucrare a fost publicată
pe baza cercetărilor efectuate în
cadrul grantului nr. 57PED/2017,
WELLFORMED - Grinzi de oțel din
elemente formate la rece asamblate cu tehnologii de sudare cu
productivitate ridicată, Proiect tip
PN-III-P2-2.1-PED-2016, finanțat
de Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), România.
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (VI)
ARHITECTURA SPAȚIULUI INTERIOR - AMENAJĂRI REZIDENȚIALE
Ce face o casă să devină „acasă”? O integrare neobstrucționat cursivă a zonelor, în care ființa să
se miște liber, după patternuri personale? Înrădăcinare în natura înconjurătoare? Materialele vii și
calde care îmblânzesc spații? Lumina, claritatea și transparențele? Inclusiv o incontestabilă claritate a conceptului creativ? Un impuls ludic care sfidează cutumele pentu a se mula pe personalitatea locatarilor? De la oricare am porni, este evident că „acasă” se naște astăzi direct din imaginația
arhitectului, fără a-i mai solicita celui care va locui un spațiu efortul adaptiv. Că aceasta este direcția în care mergem o dovedesc proiectele de amenajare rezidențială nominalizate și premiate în
cadrul Anualei de Arhitectură 2019.

Secțiunea arhitectura spațiului interior / amenajări rezidențiale, 2019
Premiul secțiunii „Arhitectura spațiului interior / amenajări rezidențiale”
Casa GG
Autor: arh. Andreea Maria Marinescu - ANDREEA MARINESCU
ARHITECTURĂ
Colaboratori:
Structuri: Horia Mihnea;
Instalații: Bogdan Ioniță;
Finisaje: A[R]TELIER; ATELIERELE ANTIM;
Iluminat: F2MOIR, PROFILISTLED;
Foto: Radu Malașincu
Comentariul autorului
Partiul arhitectural propus aduce,
prin amenajarea interioară, o inversare de zone și locuri.
Astfel, zona de zi este dispusă
curajos la ultimul nivel, deschizându-se spre o terasă.
Elementul conector al spațiilor –
scara, în plus de rolul funcțional,
unește atmosfere.
Spațiile conectate sunt înșiruite
de la un capăt la altul al planului,
aproape fără delimitări perceptibile. Intervențiile sunt făcute cu
puține materiale, accentuând mai
mult variațiile de texturi, cu treceri
fine, existând o evidentă preocupare de a genera o imagine unitară, atent configurată, menținută
și dezvăluită cu multe sensuri narative.
continuare în pagina 24 È
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Materiale de construcții
de calitate superioară
THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL a
fost înființată în anul 2009, având 100% capital românesc și
este deținută de familia Niculescu. În prezent producem mortare uscate, gleturi, chituri, vopsele și tencuieli decorative.
Produsele marca THERMOSYSTEM sunt produse de cea
mai bună calitate, fabricate la standarde europene, acestea
fiind agrementate și avizate de laboratoare specializate. În
componența lor intră materii prime de excepție: nisipuri atent
selecționate, cimenturi superioare și aditivi recunoscuți la nivel
mondial (Germania, Italia, Elveția, Olanda, SUA etc.)
Produsele fabricate de noi oferă soluții complete în domeniul
construcțiilor, sunt certificate ISO de către URS CERTIFICĂRI
SRL, iar specialiștii noștri realizează soluții personalizate în
funcție de particularitățile proiectului și de nevoile sale specifice.
Produsele THERMOSYSTEM sunt prezente pe tot teritoriul României printr-o rețea proprie de distribuție formată din
20 de Reprezentanți de vânzări.
Colaborăm cu dezvoltatori imobiliari, constructori, distribuitori, depozite de materiale.

De peste 10 ani activăm pe piața materialelor de
construcții cu trei capacități de producție anuale:
• 250.000 tone Mortare Uscate
• 60.000 tone Gleturi și Chituri
• 10.000 tone Tencuieli decorative și Vopsele
Aceste capacități de producție sunt deservite de circa 26
muncitori calificați și o echipă de specialiști pentru urmărirea
producției, Controlul Calității și R&D (cercetare și dezvoltare
de produse noi).
Succesul companiei THERMOSYSTEM CONSTRUCT
CORPORATION SRL, de la începutul activității sale până în
prezent, se datorează:
• timpului de livrare redus;
• disponibilității stocurilor;
• paletei diversificate de produse;
• investițiilor în utilaje pentru producție;
• calității produselor.
Deviza noastră este: „Oameni onești, firme oneste, afaceri
de succes.”

• Recomandări THERMOSYSTEM pentru lucrări de termoizolare a fațadelor
Pentru lucrări de termosistem, noi vă recomandăm următoarele produse: TS 1 FIBRE DE ARMARE - adeziv pentru polistiren expandat, extrudat, OSB și VATĂ BAZALTICĂ, ULTRATHERM – adeziv polistiren profesional armat cu fibre, TS 1 - adeziv
polistiren special aditivat, GRUND TENCUIALĂ DECORATIVĂ, TENCUIALĂ DECORATIVĂ ELASTOMERICĂ aspect bob de orez /
aspect scoarță de copac.
• Recomandări THERMOSYSTEM pentru lucrări de finisaje interioare /exterioare
Pentru lucrările de finisaj, vă recomandăm următoarele produse: Șapă de încărcare C16, Șapă autonivelantă – NIVEL
UNO, Adeziv FLEXIBIL cu ciment alb pentru marmură, granit și piatră naturală - MARMOFLEX, Adeziv FLEXIBIL cu ciment
gri pentru placări ceramice - TS-FLEX, chit de rosturi – SYSTEM ROST, tinci pentru perete – TINCI GRI, tinci pentru perete –
TINCI ALB, Glet pentru încărcare – MG20, Glet pentru finisaj – FINGLET-C și Vopsea lavabilă interior – AMBIANCE. q

Æ urmare din pagina 22
Premiul partenerului Delta Studio pentru secțiunea „Arhitectura spațiului interior / amenajări rezidențiale”
Casa I (I House)
Autori: arh. Miruna Pribeagu, arh.
Vlad Ilie, arh. Gabriel Pribeagu, arh.
Flavia Peșuc, arh. Andreea Pănescu,
arh. Diana Pătrașcu - SC REFLEX
ARCHITECTURE SRL
Colaboratori:
Furnizor ceramică: DISENO,
Furnizor mobilă: SENSIO,
Executant placaje lemn: FLOORS4YOU,
Furnizor corpuri de iluminat: LUMINNA
Beneficiar: Dna Irina Mandoiu
Comentariul autorului
”I House” este situată lângă pădurea
Corbeanca, departe de tumultul orașului,
pentru un cuplu, doi câini și un pisoi, un
total de cinci beneficiari plini de energie
și voie bună. Am dorit prin designul interior să conectăm grădina minunată cu
interiorul, să transpunem într-o formă
stilizată elementele naturii. Tapetul luxuriant se întinde pe pereții casei, pardoseala are inserții florale pe alocuri,
lemnul creează un ritm ce dă armonie și
căldură încăperilor. Accentele aurii, date
de corpurile de iluminat și măsuțe, aduc
străluciri vesele spațiului. Adunați toți pe
canapeaua confortabilă, cei cinci ne-au
zâmbit.
Nominalizare la secțiunea „Arhitectura spațiului interior / amenajări rezidențiale”
Loft Emil Gârleanu
Autori: arh. Ion Popușoi, arh. Bogdan
Preda - IN SITU SRL
Colaboratori:
foto Arthur Tintu
Comentariul autorului
Spațiile interioare sunt fluide, interconectate, inundate de lumină și deschise
complet către priveliștea dn vale. Fațada
către oraș este complet vitrată, în timp ce
fațadele laterale și cea din spate decupează
fragmente din peisaj. Anvelopanta clădirii
indică orientarea și direcționarea privirilor.
Nu întâmplător, finisajele traversează deliberat ecranul de sticlă pentru a accentua
unitatea spațială, diluând limita interior-exterior. Pentru a păstra compoziția spațială clară și transparentă, elementele stucturale și cele de închidere sunt descompuse în volume simple, astfel planul orizontal al plafonului nu
atinge planul vertical al pereților. Finisajele traversează ecranul de sticlă pentru a accentua continuitatea spațiului interior cu cel exterior. Peretele de ardezie la intrarea în apartament traversează planul orizontal al pardoselii
și tavanului, secționând plăcile de beton, fiind astfel asigurată continuitatea spațială între cele 2 niveluri superioare ale clădirii, lăsând lumina zenitală să ajungă până la nivelul inferior, filtrată de pardoseala de sticlă.
continuare în pagina 26 È
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Eliminarea amprentelor cauzate de dibluri
la fațadele termoizolate
În prezent se pot vedea multe fațade cu termosistem care prezintă urme vizibile, crăpături sau umflături
în zona unde s-au montat diblurile. Cauzele pot fi un
montaj incorect al diblurilor cu bătaie (diblu bătut prea
tare sau prea puțin), respectiv straturile ulterioare de
mortar și tencuială decorativă de grosime insuficientă.
Problema urmelor lăsate de diblurile montate pe
fațade, urme inestetice, vizibile prin tencuiala decorativă (foto 1), poate fi rezolvată ușor folosind montajul
îngropat în izolație al diblurilor cu șurub patentate de la
EJOT, ejotherm® STR U 2G (foto 2).
Aceste dibluri universale cu șurub prezintă urmă-

Foto 1
• Se livrează împreună cu rondele de izolație (foto 3).
• Conductivitate termică extrem de scăzută: 0,001 W/K.
• Adecvate pentru toate tipurile de strat suport (pentru lemn există varianta STR H).

toarele beneficii:
• Contribuie esențial la estetica fațadei, nu lasă

• Șurub premontat pentru instalare rapidă.
• Sarcini de încărcare mari, număr optim de dibluri.

„urme” (foto 4, 5).
• Montaj ascuns îngropat, practic se comprimă con-

Pentru montarea corectă a diblurilor STR U 2G puteți
găsi informații pe site-ul ejot.ro. q

trolat izolația, fără mizerie (foto 4).

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
EJOT România
Șos. Comercială nr. 21 A, DN 65 B, Com. Bradu, Sat Geamăna, Jud. Argeș, RO‐117141
Tel.: +40 248 2238 – 86 / fax: +40 248 2238 ‐ 84 | E‐mail: infoRO@ejot.com | Web: http://www.ejot.ro

Æ urmare din pagina 24
Nominalizare la secțiunea „Arhitectura spațiului interior / amenajări rezidențiale”
Amenajare casa NIU
Autori: arh. int. Irina Ursu - IUstudio
Comentariul autorului
Totul a început cu un vis, cu o nevoie și cu
o provocare de a trece printr-un proces de
creație și de implementare în construirea unei
case. Locuința veche de 100 de ani, achiziționată de beneficiari, a trecut printr-un proces de consolidare, extindere și modernizare.
Casă, cu a ei amenajare, trebuia să semene
întru totul cu posesorii ei: să ducă mai
departe ceva moștenit, să accepte și să fie
deschisă la tot ce este nou (de aceea, casa
este dotată cu tot ce înseamnă sisteme pentru
o casă inteligentă), să fie durabilă și sustenabilă, să exprime sinceritate și modestie, să
se transforme frumos în timp și să pară mereu
un cuib confortabil și cald. De aceea, s-a păstrat compartimentarea reușită a casei vechi,
iar intervențiile moderne se citesc cu claritate.
Amenajarea conține toate acele materiale
naturale (beton, lemn, metal) care au proprietatea de a se schimba în timp și a aduce surpriză și expresivitate interioarelor. Atât
mobilierul, cât și finisajele, au fost gândite și lucrate în ateliere, ca dovadă a prețuirii meșteșugului. Amenajarea
și ambianța sobră și elegantă vin în întâmpinarea unei dorințe de trai disciplinat și frumos.

Nominalizare la secțiunea „Arhitectura spațiului interior / amenajări rezidențiale”
Locuință Transilvaniei
Autori: arh. Călin Radu,
arh. Dan Enache, arh.
Alexandru Apostol LAMA ARHITECTURA
Colaboratori:
Confecții metalice: GLASS
WORKS SRL
Fotograf: Arthur Zinz
Comentariul autorului
Amenajarea continuă
și completează conceptul
arhitectural, orchestrând
relațiile spațiale și partiul.
Orientarea barei lungi
albe, P+1, dar și deschiderea distinctă a acesteia către curte, este accentuată la interior de scara metalică - coloană vertebrală a casei și unghiul diedru cald
ce o îmbrațișează, compus din pardoseală și peretele vertical fundal. Zona de zi înșiruie, în căușul de lemn, cele
două momente distincte: living și dining, articulate de inima casei: șemineul transparent. Spre deosebire de
transparența și plutirea zonei de zi, zona de noapte este dominată de plin.
26
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Tendințele în design interior și exterior
sunt prezentate la CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2020
Construirea și decorarea unei locuințe presupune timp, resurse financiare, sfaturi de la specialiștii din domeniu, precum și o atentă selecție a materialelor și accesoriilor necesare.
Amenajarea este influențată atât de preferințele personale, cât și de direcțiile trasate de profesioniști. Dacă ai decis să îți reamenajezi casa, te ajutăm să te inspiri din tendințele în designul exterior și interior lansate la CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2020.
Târgul internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru construcții, amenajări
interioare și exterioare, decorațiuni
și piscine se desfășoară în perioada
2 – 5 aprilie 2020, în Pavilionul B2
și pe platformele exterioare ale
Centrului Expozițional ROMEXPO.
Manifestareare unește firme de
top în construcții și amenajări interioare care prezintă cele mai noi
produse și tehnologii apărute în
acest sector.
Expozanții participă la CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2020
cu utilaje industriale și echipamente de șantier, sisteme pentru
construcții și amenajări interioare
sau exterioare, servicii de proiectare, consultanță, design, antreprenoriat și execuție.
În plus, vizitatorii sunt așteptați
cu sfaturi utile despre utilizarea
corectă a materialelor de construcții, modalitatea de combinare a
culorilor, precum și despre alegerea
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accesoriilor ideale pentru fiecare
spațiu amenajat.
În cadrul târgului este organizată și cea de-a doua ediție a Conferinței Construct – Ambient, un

eveniment la care sunt așteptați
designeri, producători și antreprenori români din domeniile conexe,
presa de profil, cât și studenții și
absolvenții de la facultățile de Arhitectură și Design.
CONSTRUCT - AMBIENT este
organizat de ROMEXPO, împreună
cu Camerele de Comerț și Industrie
din România și se desfășoară concomitent cu: ROMTHERM - Expoziția internațională pentru instalații,
echipamente de încălzire, răcire și
de condiționare a aerului, MOBILA
EXPO - Târg de mobilă cu vânzare,
EXPO FLOWERS & GARDEN Expoziția Internațională de flori,
amenajări peisagistice, horticultură
și grădinărit, ANTIQUE MARKET I
- Târgul de obiecte de artă și antichități și MODEXPO I - Expoziția
internațională de țesături textile,
îmbrăcăminte, pielărie, blănărie,
încălțăminte și marochinărie, accesorii.
Informații suplimentare despre noutățile prezentate la târg
se găsesc pe: www.constructambientexpo.ro. q
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Premiile
Trienalei Naționale de Restaurare
ediția VIII 2019

Premiul pentru valorificare, prin restaurare, a unei tradiții culturale locale

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind obiectivul
de investiții: restaurare și reabilitare „Colonia Pictorilor”
COD LMI: MM-II-a-A-04494 - „Colonia Pictorilor” Baia Mare
Amplasament: Str. Victoriei nr. 21, mun. Baia Mare, jud. Maramureș
Finanțator: Fonduri bugetare
Beneficiar: Municipiul Baia Mare
Proiectant general: SC 9.OPȚIUNE SRL - Arh. Mitru Ildiko
Antreprenor: Asocierea SC EURAS SRL - SC THE LIONTECH SRL – SC 9.OPȚIUNE SRL, ec. ing. Lețiu Mircea
REALIZAREA STRUCTURII
• Refacerea rezistenței și stabilității
clădirii prin inserarea unui sistem structural interior nou, cu rol de consolidare a
construcției existente.
• Realizarea fundațiilor stâlpilor pe
cuzineți de beton prin evazarea centurilor
la baza pereților demisolului.
• Realizarea unui dren perimetral poziționat sub nivelul stratului filtrant cu
descărcare într-un cămin alăturat.
• Consolidarea zidăriei prin subfundări
și centuri.
• Turnarea unui planșeu de beton
peste parter.
• Refacerea șarpantei acoperișului
pentru a permite creșterea spațiului util în
pod.
• Mansardarea clădirii prin reamenajarea podului existent.
• Pereți de compartimentare din gipscarton pe structură din profile de aluminiu
sau lemn.
• Realizarea unei termoizolații din vată
minerală sau bazaltică.
• Realizare învelitoare din tablă amprentată.
REALIZAREA LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ
• Refacerea în totalitate a instalațiilor.
• Desfacerea tencuielilor și refacerea lor.
• Placarea pereților spre interior cu vată minerală bazaltică.
• Pardoseli din gresie.
• Compartimentări noi cu pereți din cărămidă iar în grupurile sanitare pereți din panouri despărțitoare PVC.
• Refacerea terasei inițiale existente pe fațada estică.
• Uși interioare din lemn stratificat.
• Tâmplărie exterioară și interioară din lemn stratificat cu geam termopan.
• Refacerea ornamentelor din lemn de la calcanul estic și a celor de la intradosul streșinilor.
• Reparare soclu din piatră naturală.
• Sistematizare verticală pentru a asigura iluminarea naturală a demisolului.
30
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Pamflet
România… aNORMALĂ!?
(Ficțiune sau realitate?)
Da, anormală! Citind acest titlu
s-ar putea să fii intrigat că-i o
greșeală de tipar. Nu, nu este așa și
veți vedea mai departe că la baza
lui stau explicații veridice.
Cetățenii acestei țări sunt agasați și enervați de aprecierile făcute
public de mai toți „competenții”
actualei clase politice care își arogă
„atotștiința lor multilaterală” privind catalogarea stărilor filosofice
ale unor evoluții dintr-un stat, o
țară.
În capul lor este, însă, o bulibășeală intenționată pentru a ne
determina și pe noi, ceilalți, să le
urmăm „găselnițele” speculative.
Numai că nu toți suntem „săraci cu
duhul”. Sigur că ei se înșală dar nu
le pasă pentru că sunt la pupitrul de
comandă și pot face, cred ei, „ce le
vrea mușchii lor”.
Tonul este dat, din păcate, de la
cel mai înalt nivel al Statului, locul
de unde „emană” în ultimii ani tot
felul de aprecieri. Aprecieri care, pe
drept cuvânt, te pun pe gânduri. Și
atunci, nu trebuie să fii mare
„filosof” să dezlegi enigma: România aNORMALĂ. Deci, mai direct
spus, în momentul actual România
este aNORMALĂ! Curat murdar, ar
spune clasicul Caragiale, marele
nostru dramaturg, care a știut, ca
nimeni altul, să definească și să
sintetizeze tulburările din mintea
unor neaveniți din toate punctele
de vedere.
Așadar, ni se propune să facem
o Românie normală dintr-una anormală. Nu se suflă o vorbă, mai concret, de ce ar fi anormală. Dacă nu
o spun ei o spune restul țării care
trăiește zi de zi printre… anormali!
Se bate atâta monedă pe așa-zisa
modernizare europeană. Vrem,
spun ei, „o țară ca afară”. Afară
unde?... Te uiți la „dragii de ei” ajunși
prin tot felul de mijloace în forumul
legislativ al țării, locul de unde
trebuie să se întroneze, conform
32

Constituției, tot ceea ce „mișcă” în
angrenajul funcțional al unui stat
normal. Și îți vine poate să crezi că
titlul acestui pamflet este… normal.
Ați văzut ce spectacol dezagreabil se vede în acest forum? Cine
vrea, și nu vrea, vine la ședințe. În
sală fiecare vrea numai ce dorește
el și bisericuțele, bineînțeles, pe
partide. Apoi vorbitul lejer la telefon, un dute-vino prin sală, cititul
presei și dezlegarea de cuvinte
încrucișate etc. Ca să nu mai vorbim de cei care sforăie nestânjeniți
în fotoliile pe care le ocupă și pentru care primesc tot felul de indemnizații.
Un exemplu edificator este și cel
al senatorului USR-ist toropit de
„oboseală” care, cu cămașa desfăcută, bărbos și inestetic, sfidează
așa-zisul „înalt forum legislativ”.
Personal, am avut fericita ocazie să
vizitez Congresul SUA și Bundestagul Germaniei. Am văzut, de
asemenea, pe micile ecrane imagini
din alte parlamente și nu am reținut
decât oameni îmbrăcați corect cu
cămăși albe și cravată, stând pe
locurile lor și participând în limitele
bunui simț la o atmosferă propice
răspunderii cu care au fost învestiți.
La noi?… Ca la piață! Fiecare
îmbrăcat după cum îl duce capul, cu
lațe și, mai nou, cu bărbi de parcă
au dispărut frizerii. Femeile, parlamentare și ele, oferă același spectacol de prost gust cu îmbrăcăminte
multicoloră, cu decoltee pronunțate, tapate în fel și chip și plimbărețe, fără motiv, pe holurile
Parlamentului.
Să trecem într-un alt loc unde…
normalul este anormal și invers.
Adică în Uniunea Europeană unde,
de zeci de ani, în loc să milităm
pentru o Românie NORMALĂ ne
punem cu propria mână într-o situație de Românie aNORMALĂ. N-ar fi
rău să vedem și cu ce ne-am ales
pentru țara noastră care cotizează
cu bani grei pentru apartenența la

Ciprian Enache
această improvizație care este UE,
organism benefic doar pentru 4-5
țări. Este oare normal? Și dacă tot
vrem să fim europeni - ca și cum
am veni de pe alt continent -, de ce
atâta zarvă! Atunci… suntem sau
nu suntem în UE? Pentru că unii
dintre românii, aflați acolo, originali
ca mai mereu, „au speriat” vestul
Europei! Cum? „Speculanții” acestei
Uniuni s-au prins ușor cu cine au
de-a face și ne tratează ca atare.
Exemplul cel mai edificator este că
în UE, singurii care votează împotriva țării lor sunt chiar românii!?
Ei, românii, se războiesc în forumurile europene pe spatele intereselor țării și nu-i interesează binele
ei pentru a deveni cu adevărat
NORMALĂ. De ani de zile am devenit „broasca râioasă” a Europei.
Batem în zadar la poarta Schengen
și lacătul ei a ruginit pentru România.
Cei care și-au dat seama ce este
UE au fost britanicii. Oameni serioși
care după 47 de ani (aproape
jumătate de secol) au spus „Pa!” și
„Brexit”. Credeți că Marea Britanie
va muri că nu mai este în UE a
șmecherilor? Eu unul nu cred și
sunt sigur că multe țări vor colabora cu Regatul Unit, însă, pe baza
unor principii echitabile și reciproc
avantajoase.
Și pentru că tot am amintit de
englezi vă mai supun atenției și un
alt exemplu, deloc fără semnificație. Parlamentul României este
parcă o copie fidelă a ceea ce este
UE unde minoritatea face ce vrea
cu majoritatea fie că are dreptate
sau nu.
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În privința atmosferei specifice
unui Parlament cuprinzând la noi
„spuma” cetățenilor țării, ce să mai
zicem... Reprezentanții noștri,
aleșii, în loc să facă tot ceea ce le
este cu putință ca viața țării și a
cetățenilor ei să aibă un curs normal și eficient nu fac altceva decât
să se „înjure” unii pe alții potrivit
culorii și sloganurilor propriilor partide. Nu se face mai nimic pentru
un consens pozitiv. Și asta pentru
că aproape toți, ascunzându-se sub
sensul libertății și democrației, cred
că pot debita și face tot ceea ce le
trece prin obiectul acela care le stă
pe umeri.
Libertatea și democrația sunt
două „noțiuni cheie” pentru coexistența în condiții cât de cât egale și
benefice pentru orice cetățean al
unei țări. De ce oare în America ele
guvernează nu numai teroretic dar
și practic? Pentru că ele, cele două,
au fost și funcționează pe baza unor
principii indubitabile. Aceste principii sunt, în esență, patru la
număr: Constituția, Imnul, Limba
și Drapelul.

În SUA Constituția este, în
adevăratul sens al cuvântului, legea
supremă în Stat, legea după care
funcționează întregul mecanism al
țării. Și asta de mai bine de 200 de
ani fără a fi modificată după bunul
plac al unora. Cine o încalcă are de
îndurat sancțiuni grele.
Imnul pe teritoriul SUA - nu se
intonează decât un singur imn care
este american pentru toți cetățenii
indiferent de etnia din care provin.
Limba oficială este engleza –
obligatorie pentru toți locuitorii ei.
Acolo nu te duci la magazin să cumperi pâine și să ți să răspundă că
„nem tudom english” pentru că în
24 de ore zbori acolo unde poți să
nu te supui legii.
Drapelul SUA – este singurul
care flutură pe întregul teritoriu și
nu ai să vezi alte drapele. Asta da
libertate și democrație! Pentru că
de la cele 4 principii nu se poate
abate nimeni pentru că sancțiunile
aplicate te descurajează să le
încalci sensul. Ca de altfel nici în
Anglia, Franța, Germania etc. În
aceste țări nu se crâcnește o vorbă
că din acest punct de vedere ar fi
extremism sau șovinism, așa cum

se interpretează la noi de către unii
conaționali.
De ce am creionat toate cele
scrise până acum? Pentru că este
tot ceea ce înseamnă o țară NORMALĂ și nu una aNORMALĂ.
În concluzie dacă vrem să devenim cu adevărat o țară NORMALĂ a
sosit timpul să ne uităm peste gard
în ograda țărilor cu adevărat normale și nu de a ne afla în treabă
spunând fără temei că vrem o
Românie normală.
PS. Și ca să vedeți unde sunt
banii dumneavoastră, o persoană
sus-pusă (nu-i spun numele) și
adepții acesteia sunt dispuși să plătească din banii bugetului, pentru
alegeri suprapuse și anticipate, nu
mai puțin de 1 miliard de euro! Nu
cred însă că și-ar mai dori așa ceva
dacă suma ar fi suportată din buzunarele proprii și așa destul de burdușite.
Deci, dacă vrem o Românie normală, să punem serios „osul la
treabă” și să construim ceva normal
și nu „cai verzi și ambiguități pe
pereți”!
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Ciprian Enache

A XIV-a Conferință Națională
de Geotehnică și Fundații, CNGF2020
prof. Loretta BATALI - Președinte Filiala București
a Societății Române de Geotehnică și Fundații (SRGF)
Cea de-a XIV-a Conferință Națională de Geotehnică și Fundații, CNGF2020, va avea loc, după 16 ani,
din nou la București, în perioada 2 – 5 septembrie 2020, la Hotel Ramada Parc, fiind organizată de Filiala
București a Societății Române de Geotehnică și Fundații (SRGF) și de Universitatea Tehnică de Construcții
București (UTCB).
Eveniment de tradiție pentru comunitatea geotehnică românească, Conferința Națională de Geotehnică
și Fundații reunește principalii actori din acest domeniu, personalități invitate, autorități, în jurul principalelor
subiecte care îi preocupă.
Pentru CNGF2020, Societatea Română de Geotehnică și Fundații a ales ca tematică generală „Racordarea Ingineriei Geotehnice din România la
tendințele europene”, dorind ca pe lângă subiectele
preocupante pe plan național să fie aduse la cunoștința
participanților și tematicile momentului pe plan european. Dintre acestea din urmă se detașează clar revizuirea Eurocodurilor în general, respectiv a Eurocodului
7 de Proiectare geotehnică în special, proiect care a
coagulat forțe impresionante din comunitatea tehnică
și științifică europeană. România, respectiv Societatea
Română de Geotehnică și Fundații, au participat la
acest efort colectiv de actualizare și modernizare a
principalului standard de proiectare geotehnică, iar
adoptarea sa viitoare (estimată pentru anul 2024) va
face ca toate țările Europei să fie racordate la un nou
nivel de cerințe de proiectare.
CNGF2020 își propune ca membrii comunității
Geotehnice din România să fie informați despre noile
tendințe de proiectare geotehnică și, în acest scop, au
fost invitați doi keynote speakeri internaționali de
marcă, respectiv: dr. Andrew Bond – președinte până
în 2019 al comitetului tehnic al CEN pentru Eurocodul 7
(SC7/TC250), considerat artizanul noului Eurocode 7 și
prof. Dietmar Adam – Directorul Institutului de Geotehnică și al Unității de Cercetare în Ingineria geotehnică a Universității Tehnice din Viena, Austria,
urmaș al lui Karl Terzaghi, întemeietorul mecanicii
moderne a pământurilor și al prof. Heinz Brandl.
Așadar, două personalități recunoscute în lumea geotehnică europeană invitate pentru a face lecții de sinteză pe subiecte importante ale momentului.
Alături de aceștia vor fi prezenți reprezentanți ai
lumii academice române, de la principalele universități
tehnice de construcții, dar și proiectanți, cercetători,
ingineri de execuție, consultanți etc., deoarece Conferința Națională reprezintă cel mai important forum de
discuție pentru membrii comunității de Inginerie Geotehnică din România, dar și locul unde se creionează
tendințele și preocupările următorilor 4 ani.
Tematicile conferinței, racordate și ele la tendințele
actuale din domeniul Ingineriei Geotehnice așa cum au
fost ele prefigurate la recentele conferințe europene și
internaționale, sunt următoarele:
I. Investigarea și modelarea geotehnică (in situ,
laborator, modelare experimentală și numerică);
II. Structuri geotehnice, proiectarea geotehnică
(incluzând toate tipurile de structuri geotehnice);
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III. Geo – hazarduri (alunecări de teren, inginerie
geotehnică seismică și dinamica pământurilor, managementul riscurilor);
IV. Mediu, hidrogeologie și energie.
Depunerea de rezumate și articole tehnice și științifice pentru aceste secțiuni ale conferinței este în desfășurare, până în prezent peste 100 de lucrări fiind
propuse, inclusiv de la autori din străinătate.
În cadrul conferinței vor fi organizate 2 sesiuni
plenare: „Proiectarea geotehnică și standardizarea
europeană”, respectiv „Noile provocări în Ingineria
Geotehnică europeană”, gândite a aduce noutățile de
la nivel internațional și național și a trasa direcțiile pentru viitor.
Sesiunea plenară „Proiectarea geotehnică și
standardizarea europeană” va fi organizată împreună cu partenerul Asociația Română pentru Standardizare (ASRO) și va fi cadrul pentru prezentarea noului
cod de proiectare în construcții (Eurocodul 0) și a celui
de proiectare geotehnică (Eurocodul 7), a calendarului
de implementare, a consecințelor în plan național ale
adoptării sale. Tematica este una de importanță primordială pentru actorii de pe piața națională, iar membrii Filialei București a SRGF care au fost nominalizați
să participe în comitetele tehnice ale Asociației
Europene de Standardizare (CEN) vor participa la prezentări și la dezbatere cu exemple concrete de aplicare.
În cadrul celei de-a doua sesiuni plenare, „Noile
provocări în Ingineria Geotehnică europeană”,
vor fi abordate chestiuni moderne care preocupă comunitatea internațională și națională.
Cele 4 sesiuni paralele de discuții vor permite abordarea principalelor aspecte de interes din cele 4 tematici propuse la nivel național.
Programul previzionat cuprinde și 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 totdeauna există și calificarea
necesară a utilizatorilor.
Credem că acest format al CNGF2020 va suscita
interesul participanților și va crea cadrul necesar pentru a îngemăna atât preocupările naționale, cât și tendințele europene.
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Conferința are un comitet științific compus din
cadre didactice și personalități de renume ale Ingineriei Geotehnice din România, prezidat de Președintele
SRGF, prof. Sanda Manea (UTCB), care va asigura
revizuirea tuturor articolelor propuse spre publicare. O
selecție de articole va fi publicată în reviste indexate în
principalele baze de date științifice. Secretarul științific
al evenimentului și al comitetului științific este șef lucr.
Daniel Manoli (UTCB).
Președintele Comitetului de organizare este prof.
Loretta Batali (UTCB) - Președintele Filialei București a
SRGF, Președinte executiv este secretarul Filialei
București a SRGF, dr. ing. Árpád Szerző (SBR Soletanche Bachy Fundații), iar Secretar general al conferinței este ing. Traian Ghibuș (UTCB).
O noutate pe care o aduce CNGF2020 este concursul pentru tinerii geotehnicieni GEO-EXCELSIOR
Young. Gândit ca o replică a premiului „The Bright
Spark Lecture Award” de la nivelul Societății Internaționale de Mecanica Pământurilor și Inginerie Geotehnică (ISSMGE), premiul GEO-EXCELSIOR Young
se adresează tinerilor geotehnicieni sub 35 ani care
sunt unici autori ai unor articole, iar premiile oferite
constau în posibilitatea de a-și prezenta lucrările în
sesiuni plenare sau paralele la CNGF2020, respectiv
reduceri ale taxei de participare.
De asemenea, în aceeași idee de înnoire și racordare 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).
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 consultând
pachetele de sponsorizare pre-configurate sau consultându-ne pentru stabilirea unui pachet personalizat
(secretariatsrgfbucuresti@yahoo.com, www.cngf.srgf.ro).
Deja au fost încheiate 15 contracte de sponsorizare cu
mai multe firme din domeniu, care au beneficiat astfel
de discount-uri pentru plata anticipată a pachetului de
sponsorizare, pachetele DIAMOND, PLATINUM și GOLD
fiind deja epuizate.
Astfel, sponsorul DIAMOND al conferinței este SBR
Soletanche Bachy Fundații, cei 2 sponsori PLATINUM
sunt IRIDEX Group Plastic și TERRATEST Geotehnic, iar
sponsorii GOLD sunt Popp & Asociații Inginerie Geotehnică, AGISFOR, CARMEUSE, TERRA-MIX și GEO-STRU.
Acestora li se alătură sponsorii SILVER: GEOSOND SA,
GEOCON Global Consulting, Saidel Engineering, GT
Ground Engineering and Construction Services, NAUE
România, TENCATE Geosynthetics, GEOKON (USA). Le
mulțumim tuturor companiilor care ni s-au alăturat
deja ca sponsori pentru acest eveniment, iar lista
rămâne deschisă. Sperăm ca prezența companiilor din
domeniu să fie una masivă, reprezentativă pentru
piața românească de Inginerie Geotehnică.
Partenerul media al CNGF2020 este Revista Construcțiilor.
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Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul
www.cngf.srgf.ro, unde, din decembrie 2019, este
disponibil Buletinul nr. 1 al conferinței, activitatea de
depunere rezumate și notificare a acceptării lor este în
curs, iar în scurt timp vor fi publicate informațiile
legate de taxele de participare și va începe înscrierea
participanților.
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 companii 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
Geotehnică și Fundații, CNGF2020, 2 – 5 septembrie 2020. q
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ViaCalco®: Lianți hidraulici speciali pe bază de var
LIANȚII HIDRAULICI din gama (ViaCalco®) sunt fabricați dintr-un amestec de var calcic și compuși
hidraulici.
Sunt materiale pulverulente cu proprietăți hidraulice care corespund necesității de îmbunătățire a caracteristicilor fizico-mecanice ale diverselor categorii de pământuri coezive (indice de plasticitate, umflare
liberă, reducerea umidității, creșterea rezistenței la compresiune), precum și de stabilizare a acestora.
Gama de lianți hidraulici (ViaCalco®) cuprinde mai multe
produse în funcție de conținutul de CaO din compoziție.
Fiecare tip de liant hidraulic este recomandat pentru
stabilizarea unei anumite categorii de pământuri, după
cum urmează:
• ViaCalco® D - pentru pământuri coezive, cu umflare
liberă și plasticitate mare și foarte mare (argile grase,
argile, argile prăfoase)
• ViaCalco® F, ViaCalco® S - pentru pământuri coezive și slab coezive, cu umflare liberă medie și plasticitate
mijlocie sau redusă (prafuri argiloase, prafuri nisipoase
argiloase, nisipuri prăfoase, nisipuri argiloase)
LIANȚII ViaCalco® se utilizează în procesul de
îmbunătățire și stabilizare a pământurilor coezive, pentru
lucrări de realizare a terenurilor de fundare, a umpluturilor din alcătuirea terasamentelor și a straturilor de
formă pentru următoarele categorii de lucrări: construcții
civile, industriale, agrozootehnice, drumuri de clase
tehnice I - V, autostrăzi, căi ferate, porturi și aeroporturi.
Tratarea pământurilor cu lianți hidraulici ViaCalco® se
realizează pentru:
• îmbunătățirea terenurilor care au rezistențe
mecanice reduse (pământuri sensibile la umezire, compresibile etc.);
• stabilizarea terasamentelor amenajate în taluz (ramblee și deblee);
• creșterea capacitații portante a straturilor de formă
pentru sistemele rutiere;
• lucrări de consolidare a terenului de fundare în cazul
reabilitării clădirilor existente.
Punerea în operă a produselor LIANȚI HIDRAULICI
(ViaCalco®), se efectuează în conformitate cu recomandările specificate în fișa tehnică anexată, prin procedeul de
amestecare ”IN SITU”, respectându-se următoarele etape:
• Așternerea liantului se realizează cu mijloace
mecanice (distribuitor de liant) pe suprafața stratului de
pământ în procentul stabilit în rețeta cadru. Viteza de
înaintare a repartizatorului și treapta de viteză sunt alese
astfel încat să se obțină cantitatea de liant/mp stabilită
prin rețeta cadru;

• Omogenizarea amestecului pământ - liant cu utilaje
specializate (freze de amestec, reciclatoare, pulvimixere)
până la obținerea unui Gf - grad de fărâmițare de minimum 80%, (în 95% din numărul punctelor de măsurare
efectuate conform STAS 10473/2-86) prin trecerea amestecului prin site cu ochiuri pătrate cu latura de 8 mm.
Amestecarea și omogenizarea se realizează pe loc iar
pământul este fărâmițat pe toată grosimea stabilită. Cantitatea de apă necesară pentru asigurarea umidității
optime de compactare se stabilește de către laborator
ținând seama de umiditatea pământului, aceasta adăugându-se în timpul amestecării prin racordarea cisternei
la reciclator, în acest fel stropirea realizându-se uniform,
evitându-se supraumezirea locală;
• Profilarea se face cu respectarea pantei și a lățimii
prevăzute în proiect (aducerea la profilul necesar)
utilizându-se utilaje terasiere speciale (autogreder sau
buldozer);
• Compactarea amestecului profilat - se realizează
prin efectuarea unui număr de treceri cu cilindri compactori lis și/sau picior de oaie, până la obținerea unui grad de
compactare în conformitate cu standardele în vigoare și
caietul de sarcini aferent lucrării, urmărindu-se viteza și
tehnologia de compactare. Numărul de treceri poate varia
în funcție de condițiile din teren, acesta fiind stabilit în baza
rezultatelor de la sectorul de probă executat în șantier.
• Protecția împotriva evaporării rapide a apei necesare hidratării liantului ViaCalco®, fie prin execuția imediată a stratului următor, fie prin aplicarea unei pelicule de
impermeabilizare (emulsie bituminoasă, emulsii parafinoase).
Execuția terasamentelor din pământuri coezive tratate
cu lianți ViaCalco® nu se efectuează în perioade cu precipitații și cu temperaturi atmosferice negative.
În cazul unor ploi accidentale sau de lungă durată, precum și în caz de vânt puternic execuția stratului stabilizat
cu liant ViaCalco® se întrerupe.
Stratul necompactat trebuie protejat împotriva pătrunderii apei prin acoperire cu folii de polietilenă sau prin
compactarea stratului la suprafață. Pentru eventualele
supraumeziri ale pământului stabilizat se impune adoptarea de măsuri pentru reducerea umidității și asigurarea
compactării.
La realizarea lucrărilor de îmbunătățire și stabilizare cu
lianți hidraulici nu se va folosi pământ înghețat și nu se va
așterne pământul peste stratul final al terasamentului
înghețat și/sau acoperit cu zăpadă sau gheață.
Carmeuse România
Str. Carierei Nr. 127A, 500052 Brașov, România
Tel: +40 268 516 841
Email: constructii@carmeuse.ro
Web: www.carmeuse-construction.com/ro
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Fundații speciale
Hidro Construct SRL este o societate specializată în execuția lucrărilor de fundații speciale, fiind în continuă creștere de echipamente și know-how.
Înființată în 1995, firma are o experiență de peste 20 de ani în execuția forajelor și exploatarea acestora.
Serviciile pe care le oferim clienților noștri sunt diverse, ele atingând practic toate subdomeniile
geotehnicii și forajelor speciale:
• Studii geotehnice cu probe tulburate / 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 adâncime
• 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 adâncime 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 adecvată. O estimare a costurilor poate
indica, deseori, faptul că execuția
unui pilot de fundare poate fi mai
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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 recuperabil
• Verificare continuitate piloți
prin metoda carotaj sonic sau
impedanță sonică
• Spargere cap pilot cu diametrul până la 1.200 mm, cu un randament 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 2020 ne putem mândri
cu 4 echipamente de foraj ce pot
executa lucrări pentru Fundații
Speciale, respectiv piloți de diametru mare cu tubaj recuperabil, cu
noroi bentonitic și micropiloți,
media în ultimii ani depășind
30.000 ml în fiecare an.
Activitatea societății este desfășurată în toată țara, acumulând
experiență, datorită provocărilor, în
toate terenurile.

Datorită investițiilor numeroase
și colaborării cu companii din Germania 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.
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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 recuperabil total pentru construcție rezidențială 2S+P+13E dintre care
150 piloți de 1.080 mm cu adâncime 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 fundare 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 următoarele 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 Construcții București, instituție al cărei
absolvent este și managerul societății noastre, dl ing. Marius
Brehuescu. q

Protecția împotriva hazardurilor naturale pe DN18,
între Baia Mare și Sighetul Marmației
ing. George CORBESCU – project manager Departamentul Tehnic, Geobrugg AG Geohazard Solutions

Tronsonul de pe DN18 ce leagă Baia Mare de Sighetul Marmației este o rută care străbate o zonă
de munte alcătuită preponderent din roci vulcanice ce prezintă un grad variabil de alterare. Ținând
cont de riscul asociat desprinderii de blocuri de rocă sau al alunecării stratului de suprafață de pe
roca de bază, fenomene potențiale întâlnite cu precădere în zona Pasului Gutâi, prin proiectul de
reabilitare a acestui sector de drum s-a impus implementarea unor soluții eficiente de protecție
împotriva hazardurilor naturale.
Sectorul de drum dintre Baia
Mare și Sighetul Marmației a fost
supus reabilitării, C.N.A.I.R. adjudecând investiția „Reabilitare DN18
Baia Mare – Sighetul Marmației,
km 3+522 – 6+234” companiei
S.C. AKTOR S.A. Ca urmare a acțiunii forțelor dezvoltate de fenomenul
de îngheț și insolație coroborate cu
prezența elementelor de discontinuitate (stratificație, șistuozitate,
fisurație), unele dintre taluzurile
situate în vecinătatea carosabilului
au prezentat urme ale unor fenomene de alunecări ale deluviului de
pe roca de bază precum și desprinderi ale unor blocuri din masiv și
pierdere a stabilității lor (foto 1).
În contextul unui cadru natural
variat și prevăzut pe alocuri cu
măsuri de protecție vechi și
depășite de situația actuală, a fost
necesară o evaluare atentă a zonelor cu risc potențial de desprindere
și/sau alunecare. Atfel, s-a decis să
se intervină asupra a 6 zone din
cadrul proiectului, fiind propuse
măsuri de protecție împotriva
desprinderilor de blocuri de rocă și
de prevenire a alunecărilor de teren.
S-a decis ca asupra a 5 zone să
se instaleze un sistem performant
de protecție și stabilizare ce a constat în plasă ancorată realizată din
oțel de înaltă rezistență în combinație cu plăci și tije de ancoraj care
conlucrează exercitând o tensionare activă a suprafeței cu o forță
medie de 5 kN/m2. Negăsindu-se
indicii referitoare la probleme de
stabilitate globală, aceasta s-a considerat ca fiind satisfăcută, astfel că
în calculele de dimensionare s-au
analizat numai instabilitățile de
suprafață. În acest scop s-a utilizat
programul RUVOLUM® ce analizează instabilitățile locale dintre tijele
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Foto 1: Selecție taluzuri cu urme de instabilități de suprafață
de ancoraj precum și pe cele paralele cu panta din jurul fiecărei tije
de ancoraj, fiind aplicată metoda
coeficienților parțiali de siguranță
conform EUROCOD 7 (fig. 1). În

funcție de condițiile geo specifice
fiecărei zone, din calcule a rezultat
necesitatea prevederii de sisteme
tip Tecco® G45/2 și respectiv Tecco®
G65/3, in combinație cu tije de

Fig. 1: Analiza instabilităților superficiale
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Foto 2: Poziția 5, sistemul Tecco® G65/3 realizează un contact intim cu suprafața neregulată
ancoraj tip bară plină Ø 25 - 28 mm
(foto 2). Respectându-se legislația
în domeniu, a fost necesară realizarea de teste la tracțiune pe câte 3
ancoraje distincte aferente fiecărei
zone în parte, teste ce au avut ca
rol confirmarea capacității de transfer către teren, prin intermediul
ancorajelor, a forțelor rezultate din
calculul de dimensionare (foto 3).
În cadrul ultimei poziții din
proiect, poziția 6, s-a dispus instalarea unei bariere de protecție
împotriva căderii blocurilor de rocă
de 500 kJ de tip GBE 500A, L= 70 m
și H = 2,0 m (foto 4). Litera „A”
reprezintă clasa barierei în funcție
de înălțimea reziduală a acesteia în
urma unui eveniment cu 100% din
energia maximă luată în considerare la proiectare, în această clasă
fiind incluse barierele a căror

Foto 3: Testarea la tracțiune a unei ancore
aleatoriu alese

înălțime utilă remanentă este mai
mare de 50%. Pentru determinarea
energiei cinetice și deci a tipului de
barieră, cu ajutorul unor programe
de calcul specializate, se rulează
simulări de căderi de blocuri de
rocă, simulări care, prin metode
probabilistice, oferă o serie de
informații legate de traiectoria
blocurilor, salturile maxime ale
acestora sau energiile cinetice
maxime (fig. 2). În urma interpretării rezultatelor obținute, se
recomandă dispunerea unui anumit
tip de barieră.
În general, tehnologia de foraj
utilizată a fost de tip roto-percutant
cu recuperarea carotierei iar materialul de injecție, de tip suspensie
de ciment. În cazul barierei, dispunerea în teren a ancorajelor a
fost fixă, fiind condiționată de distanța dintre stâlpi și șablonul plăcii
de bază a acestora. În schimb, în
cazul sistemelor de protecție și/sau
stabilizare a versanților, plasa îmbracă în mod optim suprafața
neregulată de rocă și facilitează libera alegere a poziționării ancorelor,
permițând astfel adaptarea optimă
a ancorajului, conform situației și
topografiei specifice proiectului.
Pentru montajul tuturor sistemelor
s-au folosit alpiniști utilitari cu
experiență anterioară în astfel de
aplicații.

Fig. 2: Simularea căderii blocurilor de rocă
Protecția anticorozivă a sistemelor instalate în cadrul proiectului
este una performantă, de tip Aluminiu – Zinc care, având în vedere
și categoria de agresivitate a mediului respectiv (C2, conform EN
ISO 14713-1:2009), conferă sistemelor durate de viață de ordinul
zecilor de ani, costurile de mentenanță fiind cât se poate de reduse.
De asemenea, impactul asupra
mediului, și aici nu vorbim doar de
cel vizual, ci mai degrabă de emisiile de CO2 eliminate în atmosferă ca
urmare a adoptării acestor tipuri de
soluții, este cât se poate de redus,
acest gen de soluții având un
impact de 4 – 5 ori mai mic comparativ cu soluțiile de tip rigid precum torcretul, zidurile de sprijin,
polatele sau copertinele. q

Foto 4: Poziția 6, bariera GBE‐500A instalată

Hazarduri hidro-geologice și hidro-geotehnice,
naturale și antropice
conf. univ. dr. ing. Ernest OLINIC - Director Departament de Geotehnică și Fundații,
Universitatea Tehnică de Construcții București, Secretar al Societății Române de Geotehnică și Fundații

Lucrarea a fost prezentată în cadrul forumului „70 de ani de învățământ hidrotehnic superior”
organizat de Facultatea de Hidrotehnică din Universitatea Tehnică de Construcții București, în zilele
de 28 și 29 noiembrie 2019. În acest context, în prezentare s-a pus accent pe influența apei asupra
favorizării și declanșării hazardurilor hidro-geologice și hidro-geotehnice, pentru a scoate în evidență interdependența dintre domeniile Hidraulică – Hidrotehnică și Geotehnică – Teren de fundare.
Prezenta lucrare este o sinteză a mai multor cercetări și preocupări ale cadrelor didactice din
Departamentul de Geotehnică și Fundații al UTCB în domeniul evaluării stabilității la alunecare a
versanților și elaborării hărților de hazard și risc la alunecări de teren, aceștia regăsindu-se ca
autori ai materialelor bibliografice de la sfârșitul articolului.

HAZARDURI GEOTEHNICE
NATURALE ȘI ANTROPICE
Pot fi identificate o serie de hazarduri geologice și
geotehnice, naturale și antropice, în care prezența apei
este factor favorizant sau declanșator:
• Pierderi de stabilitate pe versanți – alunecări de
teren / căderi de roci;
• Eroziuni produse de apă și de vânt pe pante;
• Eroziune costieră;
• Goluri subterane de proveniență naturală sau
antropică (exploatări miniere);
• Depuneri vechi de deșeuri solide industriale (halde)
care pot genera instabilități.

EVALUAREA HAZARDULUI ȘI RISCULUI
LA ALUNECĂRI DE TEREN
Chiar dacă cei doi termeni, hazard și risc, deseori se
confundă, ba chiar din punct de vedere lingvistic
exprimă același lucru, din punct de vedere tehnic, au
semnificații total diferite. Hazardul este probabilitatea
de apariție a unui fenomen, în timp ce riscul este o
cuantificare a efectelor acestuia.
Relația care descrie acești termeni este: R = H ∙ E ∙ V
R – riscul

Nu există o metodă unică de evaluare a hazardului
la alunecări de teren. Nu se poate aplica aceeași
metodă indiferent de dimensiunile și condițiile specifice
din orice amplasament. Există dezvoltate diferite
metode de evaluare a hazardului la alunecări de teren
cu rezultate foarte bune pentru amplasamentele pentru care au fost create.
Elementele expuse pot fi de ordin social (populație
afectată), economic, de mediu sau fizic (construcții, căi
de comunicații). În alte clasificări, printre elementele
expuse se regăsesc obiecte de patrimoniu cultural,
resursele naturale, ecologie etc.
Vulnerabilitatea elementelor expuse se referă la
gradul de afectare în cazul apariției fenomenului de
instabilitate. Dacă ne referim la construcții, vulnerabilitatea acestora la alunecări de teren are legătură
directă cu sistemul de fundare. O construcție cu o fundație de suprafață va avea vulnerabilitate maximă, va
fi afectată în totalitate în cazul în care în amplasament
se produce o alunecare de teren. O construcție cu un
sistem de fundare de adâncime, cu elemente care să
preia împingerile transmise de masa de pământ care
alunecă, va fi afectată de o alunecare de teren într-o
mult mai mică măsură.

H – hazardul
E – elementele expuse
V – vulnerabilitatea elementelor expuse
În contextul prezentei lucrări, hazardul este probabilitatea de apariție a unui fenomen de instabilitate,
respectiv a unei alunecări de teren într-un versant
(declivitate naturală) sau taluz (declivitate artificială).
Evaluarea hazardului la alunecări de teren este o
problematică veche dar mereu de actualitate atât pe
plan național cât și pe plan internațional.
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Din cele enumerate anterior, reiese că pot exista
mai multe scenarii și metode de evaluare a hazardului,
impactul poate fi estimat pentru diferite elemente
expuse iar vulnerabilitatea poate fi diferită în funcție de
o serie de factori. În concluzie, o hartă de risc, fie ea și
la alunecări de teren, este o reprezentare grafică a
unei situații punctuale în timp – AZI, care poate să
sufere modificări semnificative într-o perioadă redusă
de timp și care se obține în urma unor scenarii cu diferite probabilități de apariție.

Ultimii doi factori din relația factorului mediu de
hazard (silvic – gradul de acoperire cu vegetație și
antropic – influența omului, construcții, căi de comunicații, rețele…) pot înregistra modificări semnificative
într-o perioadă relativ scurtă de timp, ceea ce
înseamnă că de asemenea pot fi introduși în diferite
scenarii.

HĂRȚI DE HAZARD DE DETALIU
LA ALUNECĂRI DE TEREN
Pentru scări mai mari, în Departamentul de Geotehnică și Fundații din UTCB s-au dezvoltat alte metode de
evaluare a potențialului la alunecare al versanților.
Pentru amplasamente cu dimensiuni reduse, o hartă de
hazard se poate obține chiar prin evaluarea factorului
de stabilitate la alunecare pe profile caracteristice de
calcul.

HĂRȚI DE HAZARD
LA ALUNECĂRI DE TEREN
În România, evaluarea hazardului la alunecări de
teren, la scară mică (1:25000...1:50000) este reglementată de HG 447 din 2003 în care este prezentată o
metodologie de evaluare a coeficientului mediu de
hazard (km) pe baza mai multor factori de influență:
litologic (ka), geomorfologic (kb), structural (kc), seismic (kf), hidrologic și climatic (kd), hidrogeologic (ke),
silvic (kg) și antropic (kh).

Evident că primii doi termeni au cea mai mare
influență asupra rezultatului și, alături de factorul seismic, formează grupa factorilor de influență care nu vor
suferi modificări semnificative în timp. Dacă urmărim
cât de mult a fost modificat în legislația tehnică din
România coeficientul de intensitate seismică (sau ag –
valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având intervalul mediu de recurență de 100 ani),
ne dăm seama că hărți de hazard realizate în urmă cu
doar câțiva ani pot avea rezultate semnificativ diferite.
Următorii doi factori (hidrologic și climatic – precipitații, eroziuni și hidrogelogic – poziția apei subterane)
pot înregistra modificări majore atât prin prisma modificărilor climatice cât și ca urmare a influenței antropice. Trebuie subliniat faptul că o influență majoră
asupra stabilității unei pante o au precipitațiile de
lungă durată, nu cele cu intensitate ridicată dar scurte.
Totodată, diferite lucrări de construcții pot modifica
regimul apei subterane. Cele enumerate anterior indică
faptul că, pe baza acestor factori, se pot realiza hărți
de hazard la alunecări de teren în diferite scenarii
(nivelul apei subterane coborât sau ridicat).

Semnificația factorului de stabilitate indicat în lungul profilului este aceea ca pe verticala unui punct considerat trece o suprafață potențială de cedare cu
factorul de stabilitate minim cuprins în domeniul coloristicii stabilite.
Cu titlu de exemplificare, în figurile următoare sunt
prezentate hărți de hazard la alunecări de teren pentru
un amplasament, considerând 4 scenarii, legate de
prezența apei subterane – nivel ridicat sau nivel coborât) și seism (cu sau fără luarea în considerare a acțiunii seismice).
Pentru același amplasament s-au realizat aceleași
hărți de hazard prin metoda pantei infinite, metodă
care nu ține cont de împingerile între fâșiile prismului
alunecător ci doar de echilibrul strict dintre efortul tangențial și rezistența la forfecare. Rezultatele și diferențele se pot observa în figurile următoare.
continuare în pagina 46 È
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Pentru fiecare pătrat cu suprafața de 100x100 mp
rezultă următoarele „principii”:
• Teren = 10 unități;
• Suprafață integral acoperită de o construcție tip
parter (hală) = 100 unități;
• Zona cu punctaj maxim poate fi zona cu blocuri
P+10 cu un grad de acoperire a terenului de 50% (550
unități), cu drumuri ~500 m = 5 unități, TOTAL = 565
unități;
• La construcțiile „atipice” (biserici, mall-uri, palat)
se va aproxima înălțimea și se va echivala cu un regim
de înălțime (ex: Palatul Culturii = P+5).
Exemple:

Teren = 10 unități; casă (P+1) = 2 unități; TOTAL = 12 unități

HĂRȚI ALE ELEMENTELOR
EXPUSE LA RISC
Anterior a fost demonstrat faptul că întocmirea de
hărți de hazard la alunecări de teren este un proces
complex, care se efectuează după metodologii aplicabile pentru un anumit areal și în baza unor scenarii cu
probabilitate de apariție mai mare sau mai mică.
Pentru întocmirea hărții elementelor expuse de
ordin fizic (construcții, căi de comunicații), s-a propus,
în cadrul unui studiu experimental, o metodă de evaluare în caroiaje cu latura 100 m x 100 m, astfel:
• 1 casă parter cu suprafața 10 m x 10 m = 1 unitate de evaluare;
• teren 100 mp x 100 mp = 1.000.000 EUR = 10
unități de evaluare;
• 1 drum cu o bandă pe sens de 100 m = 1 unitate
de evaluare.
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Teren = 10 unități; 2 case P+1 aprox 15 m x 15 m (~200 mp/etaj) =
2x4 = 8 unități; TOTAL = 18 unități

Teren = 10 unități; 4 case P+1 = 8 unități; biserică 20x15 = 300 mp
echivalent P+3 = 12 unități ; TOTAL = 30 unități
w Revista Construcțiilor w martie 2020

Această hartă a fost normalizată la nivelul valorii de
200 unități de evaluare care a primit punctajul 1, valori
mai mici de 200 primind punctaj direct proporțional
(valoare minimă 0,05).

Teren = 10 unități; hală industrială tip parter 100 mp x 100 mp =
100 unități; TOTAL = 110 unități

HĂRȚI DE RISC LA ALUNECĂRI DE TEREN
Teren = 10 unități, Drumuri ~200 m = 2 unități, Corp stânga clădire
40 m x 15 m = 600 mp x 5 etaje = 30 unități, Corp dreapta clădire: 80
m x 15 m = 1.200 mp x 5 etaje = 60 unități, Corp central parter =
20x20 = 400 mp = 4 unități; TOTAL = 106 unități
Cu titlu de exemplificare, s-au evaluat elementele
expuse la risc în zone cu hazard mediu și ridicat din
municipiul Iași, în aceste zone fiind evident că se pot
identifica și zone cu risc mediu sau ridicat.
S-au identificat celule cu valori ale elementelor
expuse la risc între 10 și 360 unități.

Harta de risc s-a obținut prin suprapunerea hărții de
hazard și a celei de vulnerabilitate. În timp ce harta de
hazard are valori teoretic cuprinse între 0 și 1, în ceea
ce privește vulnerabilitatea construcțiilor, aceasta s-a
considerat 1, care semnifică vulnerabilitate maximă la
alunecări de teren, necunoscându-se și fiind imposibil
de identificat sistemele de fundare ale tuturor clădirilor. Conform metodologiei de evaluare a riscurilor și de
integrare a evaluărilor de risc sectoriale, un risc foarte
ridicat corespunde unor valori mai mari de 0,4.

continuare în pagina 48 È
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de drenare și colectare a apelor din precipitații, mare
parte dintre ele se află într-un echilibru limită în ceea
ce privește stabilitatea la alunecare.
Haldele de steril din jud. Vâlcea de la Mateești
(2008) și Alunu (2017) sunt doar două exemple în care
s-au produs fenomene de instabilitate soldate cu
pagube materiale importante și în care a fost evitat
pericolul blocării unui curs de apă, situație în care efectele ar fi fost dezastruoase.
În ambele situații factori favorizanți au fost: tehnologia de execuție, topografia și morfologia terenului,
lipsa unui sistem de drenare și colectare a apei din precipitații, blocarea drenajului natural al apei, iar factorul
declanșator: precipitațiile abundente.
Hazardurile hidro-geologice și hidro-geotehnice,
naturale și antropice sunt generate de fenomene comHărțile prezentate anterior au făcut obiectul unui
studiu de caz, alte scenarii și alte abordări putând
genera rezultate semnificativ diferite.

plexe care trebuie tratate după metode și tehnici adap-

FENOMENE DE INSTABILITATE
ÎN HALDE DE STERIL

înțelegerea fenomenului, pe baza unei investigații

În zonele cu exploatări miniere, suprafețe importante sunt acoperite cu halde de steril. Cele mai multe
abandonate, fără nicio mentenanță asigurată sistemelor
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Structuri de sprijin din pământ armat
Mineral Green Terramesh System
Ca urmare a experienței vaste și investițiilor constante realizate în cercetare de-a lungul timpului,
firma Maccaferri a dezvoltat și introdus periodic soluții geotehnice performante de realizare a zidurilor de
sprijin, certificate de numeroase autorități din întreaga lume.
O clasă aparte de soluții de acest tip sunt cele dezvoltate pentru realizarea de structuri rezistente și
stabile pe termen lung (prezumat la minimum 120 ani în condiții statice și seismice) și adaptabile în
situații de deformări ale terenului de fundație. Provocarea unei astfel de soluții este dată de capacitatea
acesteia de a rezolva simultan și în condiții optime de timpi și cost următoarele problematici:
• Control erozional al paramentului
• Integrare arhitectonică și finisajul estetic superior
• Soluție ecologică prietenoasă cu mediul înconjurător
În articolul de față vă prezentăm o astfel de soluție premium aplicată cu succes în România, respectiv
o structură de sprijin din pământ armat cu finisaj la front din piatră brută și plase de oțel. Mai exact,
soluția constă în aplicarea combinată a modulelor Mineral Green Terramesh System împreună cu geogrile
de armare de înaltă performanță a pământurilor de tip ParaLink și ParaGrid.
Mineral Green Terramesh System îmbină avantajele
zidurilor de gabioane cu rapiditatea execuției solurilor
armate. Amenajarea fațadei precum și armarea solului se
realizează cu ajutorul plasei de sârmă dublu răsucită având
diferite tipuri de protecție pentru asigurarea durabilității
indiferent de agresivitatea mediului (Fig. 1 – Mineral
Green Terramesh System). În funcție de necesitățile
proiectului, plasa de ancoraj din sârmă poate fi
dublată/prelungită utilizând geogrile. În vederea asigurării
stabilității fațadei, în spatele plasei din sârmă dublu răsucită se realizează o umplutură din piatră brută având grosimea minmima de 30 cm. Soluția prezintă acoperire de
protecție la coroziune certificată de min. 120 ani, suficientă
pentru a acoperi cerințele condițiilor de expunere și confirmării duratei de viață proiectate a obiectivului de investiții.
Soluția Mineral Green Terramesh a fost aplicată în
numeroase proiecte de infrastructură din întreaga lume
însă, în cadrul articolului de față, vă vom prezenta aplicația cea mai reprezentativă a acestui sistem în România.
În vederea finalizării Autostrăzii Lugoj – Deva, Lot 4,
între km 96+700 – km 97+700, era necesară realizarea
unui rambleu având înălțimea maximă de 22,0 m care, din
cauza limitelor de expropriere, trebuia realizat cu un taluz
având înclinarea de 65° față de orizontală. În vederea
realizării lucrării au fost studiate mai multe soluții incluzând ziduri de sprijin din beton armat fundate pe piloți,
dar datorită extinderii mari în plan a lucrării și variației

naturii terenului de fundare soluțiile considerate prezentau dezavantaje majore din punct de vedere al costurilor,
timpului de execuție, siguranței în execuție precum și al
costurilor de întreținere.
Soluția optimă a fost de realizarea unui zid de sprijin
din pământ armat.
Principalul avantaj al soluțiilor din pământ armat sunt
date de capacitatea acestora de a se adapta naturii terenului de fundare și timpului redus de punere în operă.
Din multitudinea soluțiilor de pământuri armate prezente pe piață cea care a corespuns în totalitate și celorlalte cerințe, respectiv durată de viață mai mare de 120

Fig. 1: Mineral Green Terramesh System

Fig. 2: Profil transversal Tip

50

w Revista Construcțiilor w martie 2020

ani, siguranță în execuție, siguranță în exploatare și nu în
ultimul rând costuri de execuție reduse a fost soluția
Mineral Green Terramesh System.
Echipa Maccaferri a propus Antreprenorului General Asocierea UMB Spedition & Tehnostrade - soluția completă
Mineral Green Terramesh punând la dispoziție suport tehnic de specialitate pentru proiectare (detalii tehnice ale
coponentelor de sistem și breviarele de calcul) și asistență
tehnică la montaj în perioada punerii în operă.
Datele reprezentative ale proiectului:
• Antreprenor: Asocierea Umb Spedition
- Tehnostrade;
• Nume proiect: Lugoj-Deva Lot 4;
• Locație: Autostrada Lugoj-Deva, Lot
4, km 96+700 – km 97+700, Șoimuși;
• Perioada de construcție: septembrie
2018 – iulie 2019;
• Înălțime maximă: 21,20 m;
• Lungime lucrare: 1.023 ml;
• Suprafața: 18.111 mp;
• Module mts 3x3x0.73 65°: 8.270
buc.;
• Geogrila ParaGrid: 260.832 mp;
• Geogrila ParaLink: 75.510 mp;
• Geotextil MacTex: 35.000 mp;
• Umplutură piatră brută: >7.000 mc;
• Umplutură material granular:
>290.000 mc.

Soluția finalizată este una dintre cele mai reprezentative în plan tehnic de specialitate fiind, din cunoștințele
noastre, cea mai înaltă structură de sprijin din pământ
armat executată în România.
Calitatea superioară a execuției și a managementului
de proiect sunt meritele exclusive al echipei Antreprenorului General, care a ridicat performanța tehnică la un nivel
superior.

Imagini din timpul execuției

EcoFundații pe piloți presați prefabricați
Piloții sunt considerați un fundament solid, care rezistă la sarcini mari provenite din sol și din
încărcarea construcțiilor. Un factor cheie în stabilitatea unei astfel de fundații este alegerea corectă
a metodei de presare a piloților. Un criteriu important pentru stabilitate este fixarea structurii
principale.
Pentru o fundare eficientă, compania ALAIDAVA vă oferă o nouă soluție pe piața de construcții
din România: EcoFundații pe piloți presați prefabricați, care sunt, în momentul de față, cei mai
eficienți piloți, și deplin ecologici.
Piloții presați au un impact redus asupra mediului,
dat fiind că metodele folosite în procesul de instalare
nu generează poluarea aerului, sunt silențioase și fără
efecte dinamice.
Elementul prefabricat din beton armat se introdce la
cota de proiect sub forța statică. Grație compactării
solului împrejurul pilotului se obține o forță de frecare
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laterală având capacitatea portantă cu până la 70%
mai ridicată decât în cazul piloților forați. Capacitatea
portantă totală a ecopiloților este cu 50% mai mare,
comparativ cu a celor forați.
Lungimea efectivă a ecopiloților este de până la 16 m,
avantajul fiind, însă, că înfigerea elementului este
posibilă și mai jos de cota terenului.
Tehnologia ecopiloților constituie cea mai prietenoasă variantă de fundare pe piloți, adaptabilă și eficientă în orice situație, bună sau proastă, de teren.
Secțiunile cu care se poate lucra sunt piloți pătrați
cu latura de la 250 mm până la 550 mm, piloți rotunzi
cu diametru de la 300 mm până la 500 mm și palplanșe
metalice.
Mașina de propulsare (îndesare) a piloților și palplanșelor permite executarea de lucrări în imediata
apropiere a clădirilor existente, până la distanță de 1,1
m, deoarece nu utilizează vibrații sau bateri dinamice.
Utilajul este hidrostatic și operează exclusiv pe bază de
electricitate. Pentru execuția efectivă sunt cerințe de
spațiu de minimum 20 m x 20 m și capacitatea electrică de 100 kw.
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O caracteristică importantă a mașinii este capacitatea de compactare și îndesare a solurilor compresibile
cu ajutorul forței statice, aspect ce permite execuții în
zone istorice și reconstrucții la clădiri avariate. Productivitatea atinge 500 metri liniari de piloți pe zi. Costul
total al fundațiilor astfel executate scade cu până la
30%, comparativ cu costul inițial.
Tehnologia presării statice este recomandată în
cazul în care avem volume mari de lucrări. Când numărul de susțineri (piloți) este proiectat la scară largă, o
astfel de tehnologie este soluția optimă pentru problema instalării. Îndesarea poate reduce semnificativ
timpul de construcție și costurile financiare pentru realizarea piloților.

Avantajele metodei sunt ilustrate de lista proiectelor de construcții în care a fost utilizată. În timpul construirii în zonele urbane, fundarea pe piloți introduși
prin presare statică va fi adecvată în astfel de cazuri:
• lucrări de construire în imediata apropiere a clădirilor vechi;
• implementarea lucrărilor în zonele de agrement;
• când există restricții privind implementarea lucrărilor de impact;
• în zonele instabile, predispuse la alunecări de
teren;
• în timpul construirii în zone cu o pantă semnificativă. q

Rezervor de gaz fundat pe teren dificil
MODELARE NUMERICĂ ȘI MĂSURĂTORI IN SITU
Árpád Szerző - SC SBR Soletanche Bachy Fundații SRL
Loretta BATALI, Andreea CARASTOIAN - Universitatea Tehnică de Construcții București,
Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Geotehnică și Fundații
Prezentul articol este un studiu de caz bazat pe o lucrare recentă din Franța - un rezervor de gaz
circular cu diametrul de 56 m fundat pe piloți forați de adâncime mare dispuși radial și un radier
elastic de grosime variabilă. Condițiile geotehnice au fost deosebit de dificile, stratificația constând
într-o alternanță de straturi cu proprietăți foarte diferite în care s-au găsit terenuri foarte compresibile până la adâncimea de 29 m. Investigațiile geotehnice s-au bazat pe determinări CPT și presiometrice, iar proiectarea fundației s-a realizat folosind metoda radierului echivalent.
După construirea fundației, s-a aplicat progresiv, timp de 12 luni, o încărcare de cca. 1,65 ori
sarcina de serviciu. Tasarea radierului în timpul încercării s-a măsurat cu ajutorul a două înclinometre orizontale dispuse pe direcții ortogonale în cadrul radierului. În această lucrare fundația mixtă
pe radier pilotat este modelată folosind o serie de metode de complexitate diferită, de la metode
simplificate până la numerice, iar rezultatele sunt comparate între ele, respectiv cu măsurătorile în
teren.
Scopul lucrării este de a analiza eficiența a diferite metode de calcul în modelarea unei fundații
de mari dimensiuni. De asemenea, se analizează detalii specifice ale modelării numerice.
Fundarea construcțiilor care
transmit încărcări mari pe terenuri
de fundare dificile este una dintre
problemele principale ale ingineriei
geotehnice. în cele mai multe cazuri
se adoptă o soluție de fundare
directă pe teren îmbunătățit sau
una de fundare indirectă.
Proiectarea acestor sisteme de
fundare este un proces complex și
care implică riscuri importante în
exploatare, din cauza posibilelor
degradări care pot apărea și a dificultății realizării unor lucrări de
reparație. Din această cauză, aceste lucrări necesită investigații geotehnice complexe, însoțite de
metode de proiectare care să
modeleze realist comportamentul
ansamblului structură - fundație teren de fundare și să îndeplinească
cerințele de proiectare la starea
limită ultimă (SLU) și la cea de serviciu (SLS).
Prezentul studiu de caz descrie
procesul de investigare a terenului
de fundare, proiectare și modelare
a fundației unui rezervor de gaz de
formă circulară de diametru mare
(56 m) în condițiile unui teren de
fundare deosebit de dificil. De
asemenea, în articol se prezintă
modelarea numerică ulterioară a
fundației utilizând mai multe programe de calcul.
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Lucrarea are două principale
scopuri. În primul rând se urmărește prezentarea unei probleme
practice din ingineria geotehnică
unde s-au utilizat investigații geotehnice avansate și o monitorizare
a tasărilor fundației în timpul execuției și exploatării. Pe de altă
parte, ilustrează principalele detalii
și rezultate ale modelării numerice
pentru aceeași lucrare, cu accent
asupra corelării parametrilor geotehnici clasici din investigații in situ,
alegerea modelului constitutiv al
pământului și a elementelor de
interfață utilizate în modelare.

DESCRIEREA LUCRĂRII
Rezervorul de gaz studiat este
localizat în nordul Franței, lângă un
canal artificial. Stratificația din
amplasament este caracteristică
zonelor maritime și constă în
prezența unor terenuri dificile până
la adâncimi de aproximativ 30 m,
inclusiv orizonturi extinse de argile
mâloase cu compresibilitate foarte
mare. Aceste condiții dificile au
impus un program complex de
investigații geotehnice și adoptarea
unei soluții de fundare de adâncime
folosind piloți forați de diametru
mare cu lungime de aprox. 34 m și
un radier general de grosime variabilă. Pentru a urmări evoluția tasărilor a fost prevăzut un program de

monitorizare folosind două înclinometre orizontale dispuse în radier
în timpul construcției. Suplimentar
s-a realizat o încercare de probă
prin umplerea rezervorului cu apă
pentru a accelera consolidarea primară a terenului și pentru a verifica
îndeplinirea criteriilor de tasare.
Tasarea maximă măsurată a radierului a fost de 38,5 mm față de cea
calculată de 31 mm, ceea ce a confirmat corectitudinea calculelor și
s-a încadrat în valoarea admisibilă
de 50 mm.

Condițiile geotehnice
Cercetarea terenului de fundare
s-a bazat pe sondaje de penetrare
statică cu con (CPT) și presiometrice, conform practicii franceze. În
urma interpretării celor trei sondaje
presiometrice cu adâncimea de 4345 m, a celor 7 sondaje presiometrice de aprox. 30 m și a unui foraj
adânc de 40 m s-a putut identifica
următoarea stratificație caracteristică simplificată: de la nivelul
terenului până la -10,5 m argilă
mâloasă, plastic curgătoare; între
(-10,5 ... -20,0) m nisip fin prăfos,
îndesat; între (-20.0 ... -29,0) m
praf argilos mâlos, plastic moale
spre plastic consistent; între (-29,0
... -36,0) m pietriș uniform, foarte
îndesat și între (-36,0 .. -45,0) m
argilă marnoasă tare.
w Revista Construcțiilor w martie 2020

Figura 1 prezintă diagramele
modulului presiometric, EM, respectiv a presiunii limită, p1, care au
stat la baza proiectării, inclusiv valorile medii, care evidențiază alternanța straturilor cu caracteristici
bune cu cele dificile pe primii 30 m.

Prezentarea proiectului
Rezervorul este de formă circulară cu diametrul exterior de 56,2 m.
Structura de rezistență constă
într-un perete perimetral circular cu
grosimea de 60 cm din beton
armat. Sistemul de fundație este
alcătuit dintr-un radier cu o
grosime de 0,9 m (cu îngroșare
până la 1,6 m în partea exterioară
cu scopul preluării eforturilor locale
provenite din greutatea peretelui
perimetral și a acoperișului) și un
grup de 169 piloți, cu diametrul d =
1,02 m și adâncimea bazei piloților
la -34,0 m, față de cota ±0.00 a
construcției, reprezentată prin cota
superioară a radierului (fig. 2).
Piloții au fost executați cu tehnologia Starsol® [1], o tehnologie asemănătoare cu CFA.
Piloții au fost dispuși pe 7 inele
concentrice, la care se adaugă și
pilotul central. Distanța interax
între piloți variază între (3,40 ...
4,20) d (d = 1,02 m fiind diametrul
piloților), ceea ce reprezintă o dispunere obișnuită pentru fundațiile
pe piloți. Piloții au fost dispuși mai
des în centrul fundației, unde se
înregistrează cele mai mari tasări,
respectiv în zona peretelui perimetral, unde apar concentrări de eforturi.

Proiectare inițială
Fundația s-a proiectat folosind
două metode, amândouă echivalând fundația pe piloți pe fundații de
suprafață similare: metoda radierului echivalent (care consideră
radierul cu aria bazei mărită la baza
piloților) și metoda fundațiilor izolate echivalente (care asociază fiecare pilot cu o fundație izolată,
considerând interacțiunea dintre
aceste fundații).
La dimensionarea fundației au
dominat încărcările verticale. În
lipsa unor încărcări importante din
seism sau vânt, încărcarea verticală
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Fig. 1: Diagrame caracteristice ‐ sondaje presiometrice

Fig. 2: Secțiune verticală prin fundație
totală aferentă stării limită de serviciu este de aprox. PSLS = 314.000 kN,
incluzând și greutatea proprie a
radierului (presiune medie pmed =
126,5 kPa), ceea ce este o valoare
relativ redusă, dar considerând
capacitatea portantă limitată a
stratului de suprafață și deformabilitatea foarte mare (modulul de
deformație liniară Es < 2 MPa) este
necesară o soluție de îmbunătățire
a terenului în adâncime sau o fundație indirectă. Tasarea maximă
estimată pentru această încărcare a
fost de 20 mm (fiind valoarea cea
mai mare dintre cele două metode
menționate anterior).
Tasarea admisibilă în orice grupare de încărcări fiind de 50 mm,
s-a prevăzut o încercare la scară
reală prin umplerea treptată a
rezervorului cu apă pe parcursul
unei perioade de 15 luni, ceea ce a
dus la o încărcare de Ptest =
520.000 kN (echivalentă unei presiuni de pmed = 210 kPa). Pentru
această încărcare tasarea maximă
a fost estimată la 31 mm.

Program de monitorizare
Evoluția tasărilor a fost urmărită
cu ajutorul a două înclinometre orizontale dispuse în corpul radierului.
Tasările s-au măsurat lunar pe parcursul umplerii cu apă a rezervorului. S-a înregistrat tasarea maximă
de aproximativ 38,5 mm în centru
și 11-15 mm la marginea fundației
(fig. 3).

MODELAREA NUMERICĂ
a FUNDAȚIEI
Pe baza informațiilor prezentate
anterior s-a realizat o modelare
numerică a fundației folosind trei
programe de calcul.

Interpretarea investigațiilor
geotehnice
Proiectarea inițială s-a realizat,
conform practicii franceze curente,
direct pe baza sondajelor in situ,
fără transformarea rezultatelor în
parametri geotehnici clasici. De
exemplu, pentru a evalua deformabilitatea pământului, se folosește modulul presiometric, EM, iar
valorile caracteristice ale frecării
continuare în pagina 56 È
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Fig. 3: Tasări măsurate
laterale și rezistenței pe bază a
piloților se estimează folosind
presiunea limită, pi (obținute de
asemenea din încercarea presiometrică) și compoziția granulometrică
a stratului. Aceleași caracteristici se
pot extrage și din încercarea CPT,
folosind de asemenea tabele și
grafice semi-empirice.
Pentru a putea modela fundația
în programe de calcul numeric a
fost nevoie de transformarea rezulatelor încercărilor pe teren în
parametri geotehnici clasici. Datorită adâncimii mai mari și a gradului
mare de încredere, s-a ales calculul
bazat pe rezultatele sondajelor presiometrice. Modulul de deformație
liniară, Es a fost determinat prin
corelație cu modulul presiometric,
EM și pe baza naturii straturilor
(compoziție granulometrică și grad
de consolidare). Coeficientul lui
Poisson, ν și greutatea specifică, γ
s-au preluat din încercările de laborator și tabele de valori uzuale din
literatură. Parametrii rezistenței la
forfecare, φ și c au fost estimați pe
baza graficelor lui Combarieu [2],
care oferă pentru fiecare strat o
diagramă de pe care proiectantul
alege un cuplu de valori φ și c care
caracterizează cel mai bine stratul
respectiv. Astfel au rezultat parametri geotehnici pentru cele 5 straturi (Tabelul 1).

Modelare numerică
Pe baza acestor parametri geotehnici s-a realizat modelarea
numerică a fundației folosind programele Plaxis 2D, Plaxis 3D și
Midas GTS NX 3D. În cazul Plaxis
3D calculele s-au efectuat folosind
atât legea constitutivă MohrCoulomb, cât și modelul de tip
„Hardening Soil”. Aceste calcule fac
parte dintr-un volum mai mare de
cercetări care sunt prezentate în
lucrarea [3]. Se menționează faptul că toate modelările prezentate
se referă la încărcarea maximă din
încercarea cu apă (Ptest = 520.000
kN).
Pentru calculul în Plaxis 2D s-a
folosit varianta axisimetrică a programului, dată fiind simetria circulară a fundației și încărcărilor.
Șirurile de piloți s-au modelat ca
elemente de placă de beton armat
cu rigiditate echivalentă, încărcarea
apei s-a reprezentat ca încărcare
uniform distribuită, iar cea din
pereții silozului ca încărcare punctuală în axul peretelui (fig. 4).
În cazul modelelor Plaxis 3D și
Midas GTS NX 3D s-a modelat
întreaga fundație folosind elemente
de volum, în Plaxis 3D piloții s-au
modelat cu ajutorul funcției
„embedded pile”, în care elementul
de interfață pilot - pământ este

definit automat prin precizarea valorilor limită ale frecării laterale și a
rezistenței la baza pilotului. În cazul
programului Midas GTS elementul
de interfață se generează automat
pe baza a trei parametri introduși în
program (capacitatea ultimă a pilotului, rigiditatea verticală și orizontală), care se calibrează în mod
ideal pe baza unor încercări de
probă prealabile.
Întrucât se cunoaște faptul că
modelul constitutiv Mohr-Coulomb
supraestimează deformațiile fundațiilor, modelarea numerică tridimensională s-a reluat folosind
legea constitutivă tip „Hardening
Soil”, prin aproximarea parametrilor
geotehnici avansați ai straturilor, pe
baza lucrării [4]. Parametrii
avansați E50ref și Eurref s-au estimat
pe baza modulului de deformație
liniară, Es, iar factorul adimensional
„m” s-a estimat pe baza recomandărilor din literatura de specialitate.
Dintre numeroasele aspecte
care se pot analiza la această
lucrare, acest articol vizează problema tasării absolute maxime,
date fiind diferențele semnificative
între rezultatele calculelor și
măsurătorile efectuate în teren.

Rezultatele modelării
Principalul aspect studiat este
cel al tasării absolute, aceasta fiind
și principala cerință a lucrării. De

Tabelul 1: Parametri geotehnici

Fig. 4: Modelare Plaxis 2D
continuare în pagina 58 È
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Explicarea tuturor acestor observații ar necesita informații și
modelări suplimentare, de exemplu
o încercare instrumentată pe un
pilot individual, determinarea în
teren a parametrilor avansați ai
terenului pentru modelările tip
Hardening soil și monitorizarea presiunii la baza radierului, respectiv a
eforturilor în piloți. Totuși, acceptând anumite presupuneri utilizate
în modelare, se pot formula
răspunsuri probabile.

Comentarii
asupra rezultatelor

Fig. 5: Diagrame de tasare
fapt, limitarea tasării în centrul fundației este principala condiție pentru silozuri și rezervoare, în timp ce
pentru grupuri de silozuri tasarea
diferențiată este de asemenea un
criteriu fundamental. Figura 5 prezintă diagramele de tasare pentru
toate modelele numerice și măsurătorile în teren.
Se menționează faptul că aceste
modelări fac parte dintr-o cercetare
mai amplă în care se studiază comportamentul fundațiilor mixte pe
radier pilotat și care includea și o
serie de metode simplificate de calcul. Scopul prezentului articol se
limitează la a trata câteva aspecte
ale modelării numerice a fundațiilor
de adâncime pe terenuri dificile.
În continuare se vor interpreta
diagramele din Figura 5. În primul
rând se observă dispersia mare a
rezultatelor. Față de valoarea
măsurată de 38,5 mm, valorile calculate sunt cuprinse între (41,3 ...
73,7) mm, ceea ce depășește
măsurătorile cu (7 ... 91)%. Se
poate observa faptul că rezultatele
cele mai apropiate de realitate s-au
obținut folosind legea constitutivă
Hardening Soil în Plaxis 3D. De
asemenea, rezultatele din Midas
GTS folosind aceeași lege constitutivă Mohr-Coulomb sunt mult mai
apropiate față de măsurători, ceea
ce se explică cel mai probabil prin

modul diferit de considerare a
interfeței dintre elementele fundației.
În ceea ce privește comparația
între calculul bidimensional (Plaxis
2D axisimetric) și tridimensional, se
observă faptul că rezultatele obținute cu Plaxis 2D folosind aceiași
parametri ai pământului și aceeași
interfață pilot - pământ sunt mult
mai apropiate de valorile măsurate
decât cele obținute prin modelare
3D, însă depășirile sunt semnificative (47% în centru și cca. de 3 ori
în marginea fundației). O ultimă
constatare se referă la forma diagramei: în cazul modelelor Plaxis
3D tasările maxime s-au înregistrat
în zona pereților perimetrali, în
timp ce la celelalte modele, respectiv la măsurătorile în teren, tasarea
maximă s-a înregistrat în centrul
fundației.

Posibilele motive pentru diferențele enumerate mai sus sunt erorile
în alegerea parametrilor caracteristici ai terenului și corelarea lor cu
parametri geotehnici clasici, detaliile de modelare și erorile de
măsurare a tasărilor radierului. Dintre aceste 3 motive, se vor discuta
principalele aspecte ale modelării
numerice, celelalte fiind în afara
scopului studiului.
Două dintre cele mai importante
aspecte ale modelării numerice
sunt alegerea legii constitutive a
pământului, respectiv a interfeței
dintre elementele fundației, în
primul rând interfața pilot - pământ,
care guvernează într-o măsură
semnificativă comportamentul ansamblului.
În modelele efectuate în Plaxis
3D interfața pilot - pământ este
definită prin stabilirea valorilor
maxime ale frecării laterale pentru
fiecare strat străbătut de pilot,
respectiv a rezistenței pe bază, iar
elementul de interfață este generat
automat.
Figura 6 prezintă variația frecării laterale de-a lungul piloților,

Fig. 6: Diagrame de frecare laterală pilot Plaxis 3D
continuare în pagina 60 È
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pentru un pilot central, unul marginal și unul intermediar (aproximativ la jumătatea distanței dintre
centrul și marginea radierului). Se
menționează că în cazul tuturor
piloților s-a înregistrat valoarea
maximă a rezistenței pe bază.
Se observă faptul că piloții marginali sunt mai încărcați decât cei
centrali, ceea ce este în concordanță cu distribuția încărcărilor
transmise de radier, piloții marginali
preluând local încărcarea din pereții
silozurilor. Tasarea maximă se înregistrează de asemenea sub piloții
marginali, ceea ce este în contradicție cu rezultatele măsurătorilor. Această diferență are legătură
cu modul în care elementele îndepărtate ale masivului interacționează între ele în Plaxis 3D și este
în afara scopului articolului.
În ceea ce privește comparativa
dintre rezultatele obținute cu cele
două legi de comportare, se observă o diferență semnificativă la
valoarea frecării laterale în stratul
de bază (aproximativ 20%), ceea
ce este în strânsă legătură cu diferența între tasările maxime rezultate. Tasarea în centrul fundației
determinată cu legea Hardening
Soil este foarte apropiată de valoarea măsurată, prin urmare această
lege de comportare oferă rezultate
mai realiste în domeniul deformațiilor mici, însă tasarea la marginea
fundației este semnificativ mai
mare decât valoarea măsurată, prin
urmare schimbarea legii de comportare nu are influență asupra preluării încărcărilor concentrate.
În calculul efectuat cu programul Midas GTS NX, alura frecărilor
laterale este semnificativ diferită
față de Plaxis 3D, înregistrându-se
valori foarte mici (local chiar și negative) pe înălțimea primelor 3
straturi, inclusiv de-a lungul stratului de nisip cu caracteristici bune
intercalat între cele două straturi
compresibile (fig. 7), iar pe stratul
de bază se înregistrează valori
foarte mari.
Practic, încărcările sunt preluate
în totalitate pe ultimii 5 m de la
baza pilotului, spre deosebire de
Plaxis 3D, unde și stratul de nisip
contribuie semnificativ la preluarea
încărcărilor.
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Fig. 7: Diagrame de frecare laterală Midas GTS NX
Această diferență între programe rezultă din modul în care ele
generează interfața între elemente
și comportamentul global al masivului. Este de interes efectuarea
unor calcule comparative pe configurații mai simple pentru studierea
aprofundată a aspectelor discutate.

CONCLUZII
Acest articol a prezentat câteva
aspecte principale ale unor studii de
caz practice despre un rezervor de
gaz fundat pe piloți în condiții geotehnice dificile. Particularitatea proiectului constă în monitorizarea
tasărilor radierului în timpul unei
încercări la scară reală (materializate prin umplerea rezervorului cu
apă) prin dispunerea a două înclinometre orizontale ortogonale în
radier.
Au mai fost prezentate condițiile, structura și sistemul de fundare a silozului, respectiv procesul
de proiectare și monitorizare a fundației. Proiectarea s-a realizat folosind o metodă simplificată (metoda
radierului echivalent), ale cărei
rezultate au fost confirmate în
urma încercării de probă.
În continuare s-au prezentat
sintetic principalele rezultate ale
modelării numerice ulterioare, folosind trei programe de calcul și
două legi constitutive pentru
pământ. Rezultatele au arătat o

dispersie mare și subliniază importanța

alegerii

metrilor

corecte

avansați

în

a

para-

modelările

numerice în cazul unor probleme
geotehnice complexe.
Datele referitoare la lucrare
(studiu geotehnic, planuri și detalii
proiect, detalii și rezultate monitorizare) au fost furnizate de către
Soletanche Bachy Pieux, executantul lucrării.
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Realizarea cadastrului sistematic în România
Cornel PĂUNESCU - director general CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL
Cadastrul în România se realizează în prezent în două moduri:
• sporadic (la cererea fiecărui
proprietar, în funcție de probleme
apărute: vânzări, ipoteci, moșteniri
etc.);
• sistematic, adică pe un întreg
teritoriu administrativ sau cel puțin
pe un sector cadastral (tarla).
Cadastrul sporadic s-a introdus
în vara anului 1999 și a reprezentat
o cotitură în evidența cadastrală
românească prin faptul că se face o
legătură între realitatea de la teren
(imobilul fizic) și actul de proprietate. Este de fapt modelul cadastral
introdus de austrieci încă din anul
1720 pentru colectarea justă a
impozitelor. Acest sistem este utilizat în toată Europa Centrală și este
un model pentru întreaga lume.
În Ardeal și Bucovina a fost
introdus de austrieci și a funcționat
până la cooperativizare, când a fost
abandonat. Evidența cadastrală în
aceste zone s-a păstrat doar în
intravilan și încă se mai utilizează.
În extravilan se face doar o corelare
între planurile cadastrale vechi și
cele noi, pentru istoric.
Din septembrie 2014 s-a decis
ca ANCPI să poată utiliza o parte
din fondurile încasate ca taxe sau
plăți, care să fie introduse într-un
cont special din care să fie finanțat
cadastrul sistematic. S-au strâns
astfel niște fonduri care în prezent
nu sunt utilizate pentru realizarea
fizică a cadastrului general, deoarece procedura nu a demarat încă.
În iunie 2015 a fost aprobat Programul național de Cadastru și
Carte Funciară care prevede modul
în care se va realiza cadastrul sistematic în România. De asemenea a
fost modificată Legea Cadastrului și
Publicității Imobiliare care a adus
unele îmbunătățiri privind modalitatea de a realiza cadastrul sistematic.
O altă problemă care trebuie
rezolvată pentru realizarea cadastrului sistematic este elaborarea
unei metodologii unice de verificare
a documentației. În prezent fiecare
OCPI are o viziune proprie de realizare a documentației, total diferită
și fiecare are pretenția că numai
viziunea sa este cea care respectă
Legea.
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O lucrare de asemenea dimensiuni nu poate fi tratată atât de
diferit ca realizare. În timpul jocului
se schimbă regulile. Astfel, în timpul realizării proiectului CESAR,
legea cadastrului s-a modificat de
două ori. De fiecare dată ni s-a
cerut să modificăm documentația
după modificările legii, ceea ce nu
este normal. Codul civil prevede
expres că nu se modifică regulile în
timpul jocului. ANCPI chiar a emis
documente în care a precizat că
recepția se va face pe textul legii în
vigoare la data încheierii contractului, însă unele OCPI-uri nu au ținut
cont.
Cadastrul sistematic este lucrarea care ar crea foarte multe avantaje pentru comunitățile locale.
Cunoașterea imediată a acestor
informații despre toate terenurile
cu sau fără construcții de pe un
teritoriu administrativ are efecte sociale și economice directe precum:
• Asigurarea unui cadru adecvat
pentru stimularea comasării terenurilor în vederea organizării unor
exploatații agricole care să sprijine
astfel procesul de modernizare a
agriculturii românești prin dezvoltarea mai ușoară a fermelor viabile
economic și prin simplificarea procedurilor prevăzute de A.P.I.A.;
• Implementarea mai rapidă a
proiectelor naționale și regionale de
dezvoltare a infrastructurii de
transport, utilități publice și transport energie în special, facilitând
astfel procedurile de concesionare
și/sau expropriere de interes public;
• Creșterea absorbției fondurilor
atât pentru proiectele propuse de
mediul privat, cât și pentru cele ale
autorităților publice beneficiare,
unde de multe ori ne-am confruntat
cu proiecte blocate, întârziate sau
eșuate din cauza neclarităților
situației juridice a proprietarilor;
• Realizarea unei baze corecte
de impozitare și implicit creșterea
acesteia cu acele proprietăți nedeclarate sau declarate incorect, contribuind la realizarea veniturilor
suplimentare la bugetele locale,
care sunt atât de necesare dezvoltării infrastructurii locale;
• Asigurarea bazei tehnice necesare pentru restituirea CORECTĂ a
proprietății în cadrul aplicării prevederilor Legii nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau

prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului
comunist în România și implicit
reducerea numărului de litigii în
materie de fond funciar;
• Influențarea pozitivă în derularea cât mai rapidă a Programelor de
protecție a mediului și de înlăturare
a efectelor schimbărilor climatice
(prevenirea inundațiilor și consolidarea malurilor și a zonei costiere,
alunecări de teren, tăieri de păduri,
împăduriri etc.);
• Sprijinirea nevoii de dezvoltare
urbană durabilă a localităților,
reglementată prin documentațiile
de urbanism (P.U.G./P.U.Z./P.U.D.)
care sunt bazate pe redarea unei
situații juridice a terenurilor corectă
și completă precum și prin înscrierea automată în cartea funciară a
acelor restricții urbanistice care
decurg din legi speciale sau din
Regulamentele de Urbanism. Acest
proces contribuie si la corecta informare a cetățenilor care achiziționează proprietăți, diminuând astfel
riscul unor litigii pe tema dată.
Având în vedere importanța
acestei lucrări pentru economia
românească și faptul că sunt alocate fonduri consistente, ar trebui
ca mass media să invite la discuții
serioase specialiști în cadastru pentru a informa corect populația despre modul în care trebuie să
acționeze atunci când localitatea lor
începe aceste lucrări. Sunt necesare informări despre pașii care trebuie făcuți și modul în care trebuie
să urmărească un proprietar lucrarea pentru a evita unele erori inerente. Orice eroare care nu este
depistată la afișarea lucrării la Primărie poate să ducă la litigii sau
chiar la pierderea proprietății.
Cetățenii trebuie să știe că au
drepturi dar și obligații atunci când
sunt proprietari.
Din acest motiv ar trebui o serie
de discuții privind cadastrul general, astfel ca cetățenii să devină
conștienți de faptul că sunt intabulați
gratis, sau cu un efort minim, dar
că trebuie să respecte niște reguli.
Nu există sancțiuni pentru ANCPI
sau OCPI atunci când tergiversează
verificările sau impun cerințe care
nu se regăsesc nici în Lege și nici în
Caietul de Sarcini. De aici, liber la
abuzuri privind verificarea lucrărilor. q
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Topografie, cartografie, geodezie, cadastru
Înființată în 1994 și având astfel o experiență de aproape 25 de ani pe piața din România,
Cornel & Cornel Topoexim SRL este în prezent unul dintre principalii furnizori de soluții integrate în
domeniul managementului și procesării datelor spațiale.
Societatea este membră fondatoare a Asociației Patronale din Cadastru, Geodezie și Cartografie,
din anul 1996.
Angajații noștri sunt membri ai Uniunii Geodezilor din România (UGR), asociație afiliată la International Federation of Surveyors, care are o vechime de 174 de ani și este recunoscută ca partener
de Organizația Națiunilor Unite.
Compania noastră este în continuă dezvoltare și expansiune, prin atragerea de personal de înaltă
calificare și prin continua extindere pe piețe și domenii de expertiză noi.
Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără: Agenții guvernamentale, Ministere, Societăți
din domeniile energiei, petrolier, feroviar, de drumuri și autostrăzi, aeronautic, Administrații locale,
Corporații internaționale.
Cornel & Cornel Topoexim SRL deține echipamente specializate și necesare pentru finalizarea
proiectelor la un nivel înalt de calitate.
MISIUNEA NOASTRĂ
Pentru a crește calitatea serviciilor noastre, misiunea
noastră este de a:
• Aspira mereu către excelență
• Inova în permanență
• Construi relații bazate pe încredere și transparență
• Lucra în echipă împreună cu beneficiarii noștri
• Forma și specializa continuu personalul nostru
• Pune dorințele beneficiarilor în centrul preocupărilor
noastre

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

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

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

Considerații privind modul de calcul al substanțelor
minerale utile extrase din cariere și balastiere
conf. dr. ing. Aurelian Stelian BUDA
ing. Ionuț Cristian SĂVOIU
Problematica ce urmează a fi analizată este dată de importanța resurselor minerale la nivel
național, respectiv de gestionarea acestora, cu accent pe modul de calcul al cantităților excavate.
Vom face referire la modul de calcul al cantităților excavate în cariere și balastiere.
ORDINUL Nr. 198 din 28 septembrie 2009 - pentru
aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea
minieră și a redevenței miniere precum și ORDINUL Nr.
158 din 21 iunie 2011 - pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea
minieră și a redevenței miniere, aprobate de președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale conform Legii minelor Nr. 85 din 18 martie 2003,
constituie baza legală care reglementează la nivel național unele aspecte ce țin de modul de gestiune precum și calculul cantităților de resurse minerale.
La Articolul nr. 1 paragraful a) din Ordinului 158 se prevede că „rețeaua topografică ce s-a folosit la efectuarea

Fig. 1. Sursa: https://www.gebr‐haider.ro/

măsurătorilor împreună cu descrierea topografică a
punctelor de stație; planuri de situație trimestriale cu
măsurători topografice cu o densitate a punctelor
cuprinsă între 20 și 30 m. Măsurătorile vor sta la baza
verificărilor făcute de către Agenția Națională pentru
Resurse Minerale. Planurile topografice de situație aferente programelor anuale de exploatare și documentațiilor pentru obținerea permiselor de exploatare se
prezintă pe suport analogic și digital”.
Este evident faptul că o densitate a punctelor
cuprinsă între 20 și 30 de metri în cazul carierelor de
piatră, de exemplu, nu este suficient de detaliată încât
să modeleze corespunzător suprafața terestră studiată
și volumul de resurse minerale aferent acesteia. În
majoritatea cazurilor, datorită condițiilor geologice și
altor factori minieri, vatra carierei și treptele acesteia
au forme improprii, neregulate, forme cărora dacă li se
aplică condițiile tehnice din actul normativ și metodele
clasice de calcul al volumelor, valorile obținute pot să
difere semnificativ de cea reală. Diferențele de cantități de resurse minerale raportate pot conduce implicit
la o gestiune care nu respectă principiile unei administrări responsabile, atât din punct de vedere al antreprenorului care exploatează resursa minerală, cât și
din punct de vedere al fiscalității Statului Român.
Spre exemplificare, imaginile alăturate prezintă
câteva exploatări la zi de substanțe minerale utile,
pentru care aplicarea metodelor topografice clasice de
calcul al volumelor poate fi deficitară sau chiar imposibil de aplicat.

Fig. 2. Sursa: http://www.coralconstructii.ro/

Fig. 3. Sursa: http://www.eurostradecompany.ro/
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Tehnologia actuală, consacrată deja, devenită standard pe plan internațional în
domeniu, și care poate
rezolva mult mai eficient
situația prezentată, este scanarea LiDAR terestră și
aeriană.
LiDAR (Light Detection
And Ranging) este un sistem
activ de măsurare/redare
3D, cu mare precizie a suprafețelor și a infrastructurii
(atât suprafața terenului cât
și cele ale clădirilor și interiorul acestora). Principul de
bază al tehnologiei constă
Fig. 4
în utilizarea unui dispozitiv
laser pentru iluminarea obiectelor țintă și a unui senzor
de captare a luminii reflectate de acestea. Un sistem
LiDAR are 3 componente de bază: scannerul laser,
sistemul de poziționare prin sateliți (GNSS) și componenta IMU (Inertial Measurement Unit), pentru înregistrarea orientării.
Tehnologia LiDAR are următoarele avantaje: permite măsurarea și redarea cu precizie a morfologiei
terenului; permite scanarea/măsurarea unor suprafețe
mari de teren, ce ar fi practic imposibil de măsurat prin
metode tradiționale; penetrează parțial vegetația
(chiar și păduri dense) oferind informații diverse asupra acesteia; facilitează obținerea rapidă a informațiilor pentru realizarea Modelului Digital al Terenului (prin
măsurători terestre nu s-ar putea realiza cu o precizie
asemănătoare), acestea fiind doar câteva dintre avantajele LiDAR.

Fig. 5
Scanrea LiDAR se poate utiliza pentru studiul suprafeței terenului, studii miniere, volumetrie, arheologie,
construcții, controlul eroziunii solului etc.
Această metodologie la parametrii tehnici ai zilei de
azi va permite o modelare aproape de realitate. Articolul nr. 1 paragraful a) din Ordinului 158 va necesita o
reformulare care să se refere la parametrii tehnici ai
scanării laser și precizia pozițională a punctelor care
modelează suprafața. În condițiile tehnice de azi se pot
obține în exces până la ordinul zecilor de puncte pentru
fiecare metru pătrat studiat și precizii centimetrice.
Ulterior preluării norului de puncte scanate laser la
teren, acestea pot fi reduse prin generalizare în vederea unei modelări și unui calcul de volum eficient. Considerăm că la reformularea paragrafului menționat
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trebuie să fie precizată o densitate de minimum 4
puncte/m și o precizie pozițională și altimetrică relative
de minimum 5 cm indiferent de tehnologia aleasă.
Chiar dacă la acest moment nu există posibilitatea
ca fiecare operator economic să aplice această tehnologie, suntem convinși că pe piața de servicii de profil
există suficienți furnizori cerificați în domeniu care dispun de tehnologie și care pot fi contractați competitiv.
De asemeanea, considerăm că la nivelul ANRM poate fi
constituit un corp de specialiști care să facă ulterior
verificări prin sondaj cu tehnologia adecvată pentru a
certifica dacă valorile raportate sunt corecte în vederea
întăririi conformării voluntare. Pentru exploatările
miniere la zi, respectiv pentru substanțele prevăzute la
art. 45 din LEGEA MINELOR, verificarea volumelor
exploatate se poate face prin tehnologii de scanare
LIDAR.
Mai mult decât atât, în cazul balastierelor, Ordinul
158 din 21 iunie 2011 prevede la art. 1 paragraful 5
următoarele:
„5. Pentru nisipurile și pietrișurile excavate din
albiile minore ale cursurilor de apă sau din lacuri, cantitatea totală excavată se stabilește prin însumarea
volumelor de nisipuri și pietrișuri exploatate și înscrise
în registrul de evidență zilnică.”
Din enunțul de mai sus rezultă faptul că registrul de
evidență zilnică, care este ținut de către firma care
face exploatarea, este documentul care arată cantitățile exploatate. Considerăm că metoda de evidență
poate fi viciată de factori multipli.
Soluții propuse:
1. Pentru cazul exploatării din lacuri, înaintea
exploatării prin metode batimetrice se poate contura
suprafața de sub apă a terenului. Volumele care au fost
excavate într-o unitate de timp se pot calcula prin
metode batimetrice.
2. Pentru s.m.u. exploatate din albiile minore ale
cursurilor de apă, volumele corecte se pot determina
astfel:
• monitorizarea externă a mijloacelor de transport
s.m.u. prin instalarea de tehnologie specifică;
• monitorizarea strictă a perimetrului de exploatare;
• monitorizarea prin metode specifice a cantităților
de s.m.u. ce părăsesc incinta minieră respectivă (obligativitatea monitorizării tuturor mijloacelor de transport care ies cu s.m.u. din incinta securizată a exploatării
miniere - în cazul de față balastieră).
O problemă frecvent întâlnită este cea referitoare la
existența balastierelor ilegale.
Aceste balastiere pot fi foarte ușor descoperite prin
tehnici de utilizare a dronelor cu rază medie și lungă de
acțiune combinate cu preluarea regulată a unor noi
imagini satelitare. Și acest departament ar trebui să
funcționeze pe lângă ANRM având colaboratori în toate
zonele cunoscute ca având potențial de exploatare.
Zonele menționate sunt cunoscute la nivel de fiecare
compartiment de inspecție teritorială.
Toate cele mai sus menționate pot constitui un
punct de pornire pentru a aduce îmbunătățiri la legislația actuală, dacă factorii decizionali vor considera
acest demers ca fiind unul benefic. q
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