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CoHKribiitii la studiul unor soluţii de remediere si consolidare a construcţiilor avariate 

CUVINT înainte 

Lucrarea prezentata ca teza de doctorat cu titlul « Contributii la studiul unor 
soluţii de remediere si consolidare a construcţiilor avariate « , se alatura altor lucrări 
care trateaza din unghiuri multiple vasta problematica a consolidării construcţiilor 
avariate din diverse cauze . 

Lucrarea este rezultatul pina la urma firesc a peste douăzeci de ani de 
experienţa acumulaţi in domeniul construcţiilor (execuţie, proiectare, investitii, 
administraţie, controlul calitatii, umiarirea comportării in timp a construcţiilor). 

Subiectul abordat, prin vastitatea sa , nu poate fi cu siguranţa tratat exhaustiv in 
cuprinsul unei teze oricit de intins ar fi continutul acesteia, personal dorind ca lucrarea 
sa insemne o abordare modema, racordata la ultimele tehnologii si modalitati de tratare 
a construcţiilor avariate, de la care se poate pomi pentru aplicarea practica imediata a 
principalelor concluzii desprinse. 

Pentru indrumare mulţumesc conducătorului stiintific de doctorat profesor .dr.ing. 
Marin Marin, cu care inca din facultate, dar si ulterior, pe parcursul experienţei 
personale acumulate, am avut o foarte buna si eficienta colaborare (fundarea in condiţii 
deosebite a blocurilor din cartierul 1Mai din Craiova , Sala Polivalenta Craiova), iar pe 
perioada susţinerii examenelor, referatelor si elaborarii lucrării, mi-a acordat o deosebita 
atentie indrumindu-ma si impartasindu-mi din ideile si experienţa domniei sale . 

Bineînţeles se cuvin mulţumiri alese domnilor profesori dr. Ing. Marin Paunescu , 
Virgil Haida si Valeriu Stoian, care au contribuit esenţial in timp la formarea mea ca 
specialist, dar si pe perioada pregătirii mele ca doctorand. 
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le aduc mulţumirile mele pentru bunăvoinţă dovedita la recenzia lucrării si pentru 
recomandările si sugestiile formulate cu aceasta ocazie. 

Mulţumesc familiei pentru înţelegerea cu care m-a înconjurat in cei sase ani cit 
mi-au fost necesari pentru elaborarea acestei lucrări, dar mai ales doresc sa mulţumesc 
fiului meu pentru multele ore din copilaria sa pe care a inteles sa mi le ofere, fara ca 
eu, din pacate, sa i le mai pot reda vreodata . 

Dedic aceasta lucrare fiului meu, Vlad Andrei Burada si memoriei tatalui meu, 
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Problematica abordata in teza 

Numărul semnificativ al construcţiilor supuse degradărilor sub acţiunea diverşilor 
factori climaterici ori tehnologici sau cu degradari cauzate de greşeli de concepţie si 
proiectare, neconformitati provenite din procesul de execuţie a condus, de-a lungul 
timpului, la necesitatea analizarii in profunzime a stării tehnice a construcţiilor, a 
cauzelor care produc degradarile la construcţiile de orice tip, dar si la studierea celor 
mai recomandate metode de remediere a neconformitatilor intilnite si consolidare a 
construcţiilor. 

Sub aspect istoric, schimbarea tipului de proprietate (dupa naţionalizarea 
finalizata la inceputul anilor 1960), a condus la un vădit dezinteres al noilor proprietari 
sau beneficiari ai construcţiilor vis -a - vis de intretinerea si gospodărirea construcţiilor, 
cele mai multe cu o virsta .semnificativa si construite in perioade cind standardele 
tehnicii si literatura de specialitate nu erau la nivelul actual. 

Odata cu reintrarea proprietarilor de drept in posesia imobilelor si cu garantarea 
prin constitutie a proprietatii ca fiind un drept sacru, au fost modificate in sens pozitiv si 
unghiurile sub care este abordata o constructie atit ca pasiv, cit si ca perrspective . 

O componenta importanta a noii optici privind construcţiile este data si de 
modificarea si completarea legislaţiei in domeniu, dar si de noile reglementari racordate 
la cerinţele Uniunii Europene. 

Totodata, la nivel mondial, nu pot fi trecuti cu vederea germenii unei crize a 
resurselor primare, fapt care a condus implicit la o orientare generala spre reabilitarea 
construcţiilor, mai ales ca sunt destul de numeroase construcţiile care reprezintă 
monumente istorice si de arhitectura, reabilitările conducind oricum la costuri inferioare 
celor date de noile constructii. 

Lucrarea este structurata in cadrul a cinci capitole astfel: 

Capitolul I - Cauzele degradarli clădirilor - in cadrul caruia este efectuata o 
analiza a celor mai frecvente cauze ce conduc la degradarea construcţiilor, intilnite in 
practica. Astfel cele mai importante cauze analizate, care conduc la degradarea 
construcţiilor aflate in exploatare sunt : 

• Greşelile de concepţie si proiectare 
• Greşelile de execuţie 
• Neintretinerea si nerepararea la timp a defecţiunilor construcţiilor si instalaţiilor 
• Existenta unor curenţi de dispersie 
• Diverse tipuri de agresivitati si incompatibilitati 
• Uzura normala 
• Cauze accidentale 

Dintre cauzele accidentale care conduc la degradarea sau distrugerea 
elementelor de constructie sau a construcţiilor in integralitatea lor au fost analizate : 

• Cutremurele de pamint 
• Tasarile 
• Incendiile 
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• Exploziile de gaze 
• Alunecările de teren 
• Ploi torentiale de lunga durata- inundaţii 

In lucrare este prezentata harta judeţului Dolj, pe care sunt delimitate zonele de 
risc pentru alunecari de teren, precum si limita perioadei de colt Tc (putând fi 1 sau 1,5, 
funcţie de zona respectiva), limita valorilor coeficienţilor Ks in aceasta zona, intensitatea 
seismica exprimata in grade MSK putând fi VII sau VIII, funcţie de zonarea efectuata. 

Delimitările respective au aparut ca urmare a cercetărilor amanuntite in decursul 
mai multor ani privind comportarea in timp a construcţiilor din zona si a deficientelor 
cauzate construcţiilor de acţiunile seismice incepand cu cutremurul din 4 martie 1977, 
precum si a alunecărilor de teren incepand cu anul 1980. 

Cercetările au avut la baza atit observaţiile directe asupra construcţiilor si 
terenurilor din zona, cit si studierea mai multor documentaţii tehnice intocmite de cadre 
specializate, dar si studierea datelor centralizate la arhivele naţionale filiala Dolj. 

Aceasta harta si concluziile aferente pot fi utilizate ca baza de pornire in vederea 
aprofundării unor eventuale studii privind comportarea efectiva a construcţiilor din 
judeţul Dolj la acţiunea seismelor si alunecărilor de teren. 

Capitolul II - Soluţii de consolidare a construcţiilor avariate din diverse 
cauze -prezintă cele mai actuale soluţii de consolidare a construcţiilor avariate, soluţii 
prezente atit in literatura de specialitate de ultima ora, cit si in practica execuţiei si 
proiectării. 

Pentru efectuarea intervenţiilor necesare consolidării construcţiilor se au in 
vedere factori precum :importanta clădirii, natura terenului de fundare, nivelul apelor 
freatice, tipul avariei, elementele afectate si gradul de afectare al acestora, factorii 
economici si de mediu. 

Intervenţiile in sine pot avea loc la : 
terenul de fundare , deci independent de clădire 
infrastructura clădirii 
suprastructura clădirii 
la lucrările de finisaje ale clădirii 
la instalaţiile aferente clădirii 
Exista situatii cind sunt necesare interventii la clădirile alaturate in scopul 

iniaturarii unor cauze care duc la degradarea altor clădiri. 
Diverse tipuri de consolidări se pot realiza in soluţie moderna prin intermediul 

materialelor compozite, opţiune detaliata in cadrul capitolului al doilea. 
Pentru o exploatare in condiţii de deplina siguranţa a clădirilor, este necesar, 

asa cum am aratat in cuprinsul acestui capitol, ca, in eventualitatea apariţiei avariilor 
sau degradărilor la diverse elemente structurale, consolidarea imobilului respectiv sa 
fie gindita pentru obţinerea de rezultate cu maxima eficienta, ca o operaţie ce cuprinde 
intreg imobilul (infrastructura si suprastructura). 

Capitolul III - Particularitati specifice de ordin geotehnic in nnunicipiul 
Craiova . 

In acest capitol sunt analizate principalele particularitati geotehnice ale terenurilor 
de fundare din municipiul Craiova, pornind de la ideea ca in abordarea moderna privind 
reabilitarea construcţiilor in concepţia „interacţiune suprastructura-fundatie-tren,,, care 
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trebuie sa primeze, o importanta deosebita o are cunoaşterea in profunzime a 
terenurilor de fundare, a stratificatiei acestora si bineinteles a caracteristicilor fizico -
mecanice . 

Datele la care s-a ajuns in cadrul acestui capitol folosesc in vederea desprinderii 
concluziilor necesare adoptarii de soluţii corespunzătoare pentru fundarea construcţiilor 
in diverse zone ale oraşului, putindu-se face oricind o estimare din punct de vedere 
tehnic si economic a soluţiilor in diverse variante (foarte necesara documentaţiilor 
tehnice incepind cu studiile de fezabilitate). 

Totodata, prin cunoaşterea tipurilor de terenuri din diverse zone ale Craiovei, a 
stratificatiei (inclusiv grosimea diverselor straturi), dar mai ales datorita determinării 
caracteristicilor generale fizico - mecanice ale acestor terenuri, se pot eliminâ de la bun 
inceput deficientele sau neconformitatile care pot aparea la constructii din cauza 
problemelor specifice pe care terenurile de fundare pot sa le ridice in lucrare este 
prezentata si harta privind zonarea geotehnica a Craiovei. 

Capitolul IV - Analiza si prezentarea unor constructii avariate si soluţiile de 
consolidare a acestora . 

In cadrul capitolului IV sunt prezentate situatiile tehnice ale mai multor constructii 
de diverse tipuri structurale, diverse regimuri de inaltime, categorii de importanta, 
avariile si degradarile acestor constructii, precum si soluţiile de remediere si 
consolidare a acestora. 

Ca urmare a masurilor de interventie propuse si aplicate la construcţiile 
respective, s-au obtinut valori privind gradul de protectie antiseismica peste cele minime 
indicate in normativul P100/92. 

Capitolul V - Concluzii generale si contribuţiile autorului - conţine o trecere 
in revista a principalelor elemente cuprinse in lucrare, fiind reliefate si contribuţiile 
personale ale autoruluidintre care menţionez: 

• Sintetizarea, sistematizarea si analizarea soluţiilor si metodelor moderne de 
consolidare a construcţiilor avariate, atit cu materiale convenţionale, cit si cu 
materiale si tehnologii noi. 

• Tratarea remedierii construcţiilor avariate ca un tot unitar, privind conlucrarea si 
interacţiunea structura - fundaţie (infrastructura) - teren de fundare. 

• Studiul particularitatilor de ordin geotehnic specifice municipiului Craiova, pe baza 
sintetizării cercetărilor geologige si geotehnice efectuate in timp, fapt ce a permis o 
zonare detaliata a teritoriului Craiovei sub aspectul calitatii si caracteristicilor fizico -
mecanice ale terenurilor de fundare, demers important si util pentru cercetarea, 
proiectarea si executarea construcţiilor. 

• întocmirea harţii caracteristice municipiului Craiova, privind stratificatia terenurilor 
de fundare . 

8 
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Analizarea, pentru construcţiile situate in municipiul Craiova, a tuturor factorilor 
care au condus la apariţia degradărilor, intocmindu-se o diagnosticare specifica 
zonei. 

Urmarirea si cercetarea indeaproape a cauzelor producerii alunecărilor de teren 
si inundaţiilor din judeţele Dolj, Gorj si Vilcea, a soluţiilor necesare in vederea 
protejării construcţiilor din aceste zone, ca urmare a acestor fenomene naturale, 
precum si a soluţiilor practice de prăbuşire controlata a planseului de sare din 
tavanul cavernelor si evacuarea saramurii existente, prin intermediul unor 
tehnologii care sa nu atraga factori suplimentari de risc in derularea fenomenelor 
geomecanice din zona. ' 

Delimitarea si corelarea intre zonele de risc seismic si a zonelor de risc privind 
alunecarile de teren pentru judeţul Dolj, inclusiv întocmirea harţii privind aceste 
caracteristici. 

Studii de caz privind aVariile si soluţiile de consolidare pentru diverse tipuri de 
constructii din municipiul Craiova. 

Autorul 
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CAPITOLUL I 

CAUZELE 
DEGRADARII CLĂDIRILOR 

Construcţiile sint bunuri materiale concepute si executate in vederea 
indeplinirii unor funcţiuni economico sociale, ecologice, in concordanta cu mediul 
unde se amplaseaza . -

Construcţiile sunt caracterizate in raport cu necesitatea de adaptare la 
condiţiile specifice de teren si de mediu, printr-o durata mare de utilizare, un 
volum important de manopera si materiale caracteristice inglobate, cu scopul de a 
asigura o exploatare in totala siguranţa pe o perioada îndelungata de timp . 

Dupa importanta lor lor , construcţiile se incadreaza in urmatoarele 
categorii: 

• Constructii de importanta excepţionala - A-
• Constructii de importanta deosebita -B-
• Constructii de importanta normala -C-
• Constructii de importanta redusa -D-

Categoria de importanta este stabilita de către proiectant, la solicitarea 
investitorului pentru construcţiile noi, iar in cazul construcţiilor existente de către 
proprietar. 

Pentru fiecare constructie nu se poate stabili decit o singura categorie de 
importanta , care va fi inscrisa in toate documentele tehnice care se refera la 
constructie, respectiv: autorizatia de construire , proiectul de execuţie 
cartea tehnica a construcţiei ,etc. 
Clasele de importanta ale construcţiilor se stabilesc prin intermediul 

reglementarilor tehnice , avind la baza lor criterii specifice . 
Clasele de importanta se coreleaza cu categoriile de importanta de către 
proiectant in cazul construcţiilor noi si de către expertul tehnic atestat in cazul 
construcţiilor existente. 

Clasificarea construcţiilor in funcţie de categoriile de importanta existente 
se poate face dupa complexitatea acestora, dupa destinatie, gradul de risc sub 
aspectul siguranţei, modul de utilizare si bineînţeles dupa considerente economice . 

Factorii determinant! in concepţia, alcatuirea si modul de execuţie al 
construcţiilor sint următorii: 

— omul, caruia ii sunt necesare anumite condiţii fiziologico-igienice de 
temperatura, umiditate, lumina , in vederea asigurarii celor mai bune condiţii de 
munca, odihna si sanatate; 

— activitatea pentru care este destinata constructia si care determina 
cerinţele funcţionale sau procesul funcţional, adica modul de distribuire (forme, 
dimensiuni) si de legătură pe orizontala si pe verticala a spatiilor si volumelor 
construcţiilor; 

— natura, care exercita asupra construcţiilor acţiuni mecanice, fizice, chimice 
si biologice, variabile in funcţie de amplasamentul construcţiilor, relief, seismicitate, 
clima, vint, fauna etc. 

Fiecare constructie sau element de constructie trebuie sa satisfaca un 
ansamblu de condiţii tehnice sau cerinţe tehnice principale, care privesc : 

-Rezistenta si stabilitatea 
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-Siguranţa in exploatare 
-Siguranţa la foc 
-Igiena , sanatatea oamenilor, protectia mediului 
-Izolaţia termica , hidrofuga 
-Protectia împotriva zgomotului 
-Durabilitatea in timp 
-Condiţii fizice si igienice, arhitectonice. 
Aceste obligaţii revin factorilor implicaţi la realizarea construcţiilor , 

incepind cu concepţia , realizarea si exploatarea construcţiilor , dar si in ceea ce 
priveşte postutilzarea . 

Mai exact aceşti factori sunt: 
-investitorii 

- cercetătorii 
- proiectanţii 
- verificatorii de proiecte 
- fabricanţii si furnizorii de materiale si materii prime 
- executantii 
- proprietarii 
- utilizatorii 
- responsabilii tehnici cu execuţia 
- experţii tehnici 
- autoritatile publice si asociaţiile de profil 
- funcţiune 

La realizarea unei constructii este obligatorie respectarea sistemului calitatii 
in constructii , care reprezintă ansamblul de structuri organizatorice , 
responsabilitati , reglemente , proceduri si mijloace , care concura la realizarea 
calitatii construcţiilor in toate etapele de concepere , realizare , exploatare, 
postutilizare. 

Sistemul calitatii in constructii se compune din : 
-Reglementările tehnice in constructii 
-calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor 

1. agremente tehnice pentru noi produse si procedee 
2. verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor si expertizarea proiectelor si a 
construcţiilor 
3. conducerea si asigurarea calitatii in constructii 
4. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări in 
activitatea de constructii 
5. activitatea metrologica in constructii 
6. recepţia construcţiilor 
7. comportarea in exploatare si interventii in timp 
8. postutilizarea construcţiilor 
9. controlul de stat al calitatii in constructii 

Numărul mare de constructii de diverse tipuri existent in tara noastra, toate 
supuse degrdarilor, atrage dupa sine in mod logic, analiza atenta a stării tehnice a 
acestora (in conformitate cu legislaţia in vigoare racordata la normele europene), a 
defectelor si neconformitatilor, a cauzelor majore care le genereaza, dar si a celor 
mai noi soluţii de remediere si consolidare. 

Cele mai importante cauze ale deteriorării - degradarii construcţiilor pot f i : 
• Greşelile de concepţie si proiectare 
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• Greşelile de execuţie 
• Neintretinerea si nerepararea la timp a defecţiunilor la construcţiile si 
instalaţiile aferente . 
• Uzura normala. 
• Cauze accidentale. 
• Alte cauze. 

1.1.GREŞELI DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE 

La realizarea unei constructii , indiferent de destinatia sa , concura in mod 
esenţial doua activitati complementare - proiectarea si execuţia construcţiilor 

De aceea este evidenta importanta pe care o are asigurarea condiţiilor 
de calitate pentru orice constructie inca din faza de proiectare . 

lata in continuare citeva greşeli de proiectare, greşeli ce pot genera 
degradari ale construcţiilor: 
• alegerea unui sistem de fundare necorespunzator , fapt ce poate sa 
conducă la deteriorarea intregii constructii; constructii fundate pe terenuri de 
umplutura . 
• amplasarea alaturata a unor tronsoane cu incarcari si inaltimi diferite pe 
amplasamente alcatuite din paminturi sensibile la umezire ;este recomandata 
evitarea acestor alegeri atehnice , pentru ca tasarea, chiar uniforma fiind, a unui 
tronson sa nu antreneze tasarea neuniforma a celuilalt tronson 
• amplasarea pe terenuri sensibile ia umezire a unor structuri la care 
tasarile inegale ale reazemelor pot duce la pierderea stabilitatii prin flambajul 
unora dintre barele structurii. 

ancorarea insuficienta a barelor ce constituie armatura intinsa 
armarea transversala insuficienta ; prevederea unor etrieti perimetrali la 

distante prea mari. 
estimarea insuficienta a incarcarilor ce actioneaza asupra construcţiei 
greşeli de dimensionare :-greseli de calcul numeric 

-greşeli de alegere a secţiunilor 
izolaţie acustica insuficienta 
izolaţie termica insuficienta 
alcatuirea incorecta a detaliilor de execuţie 
necorelarea detaliilor de execuţie pentru constructii cu cele de instalatii 
subdimensionarea instalaţiilor fata de nivelul minim necesar specificului 

construcţiei 
neincadrarea ansamblului sau construcţiei in documentaţiile de urbanism 

aprobate 
nerespectarea temei de proiectare propuse 
proiectarea de modificări care slăbesc rezistenta construcţiei in ansamblu si 

implicit a elementelor ce compun structura de rezistenta . 
• proiectarea construcţiilor pe terenuri sensibile la umezire, fara a se 
dispune luarea unor masuri caracteristice creşterii capacitatii portante a acestor 
terenuri ; 

-consolidarea terenului de fundare , reducerea sau eliminarea sensibilităţii la 
umezire a pamintului 

-adoptarea unei soluţii de fundare indirecta (piloţi, coloane , chesoane) 
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-adoptarea unor structuri de rezistenta care sa elimine sau sa restringa efectul 
nefavorabil al eventualelor tasari inegale - neuniforme -
• proiectarea unor structuri cu posibilitati de rupere de tip casant mai exact 
prevederea de diafragme din beton simplu , sau structuri din beton armat cu 
procente mari de armare , apropiate de cele maxime , amplasate pe terenuri 
sensibile la umezire 
• supradimensionare , adica stabilirea unor dimensiuni superioare celor 
rezultate din calculul static si de rezistenta al elementului respectiv 

1.2.GRESELI DE EXECUŢIE 

Pe parcursul executării lucrărilor de construire pot aparea greşeli si 
defecţiuni in funcţie de categoriile de lucrări, astfel: 
1. lucrări de incarcare descarcare a materialelor si prefabricatelor 
2. lucrări de paminturi 
3. zidărie 
4. betoane si betoane armate 
5. montaj prefabricate 
6. invelitori si terase 
7. tencuieli 
8. pardoseli, placaje interioare , tapete 
9. instalatii de incalzire 
10. apa-canal 
11. forţa si iluminat 

Acoperirea lucrărilor de turnare a betonului - acţiune ceare loc la punctul 
de lucru, ca urmare a apariţiei unor defecte in betonul turnat , dupa cum 
urmeaza ; 
1. folosirea unui beton necorespunzator ca marca , lucrabilitate etc. 
2. livrarea neritmica a betonului 
3. compactarea insuficienta ( vibrare insuficienta ) in oricare din cazuri, este 
interzisa acoperirea defectelor de turnare a betonului ;segregari ,zone poroase , 
caverne .întreruperi de secţiune , prin tencuirea zonei respective . 
• adaugarea de apa in betonul sosit la punctul de lucru 
• neglijarea fenomenului de afuiere,adica eroziunea determinata de 
marirea vitezei apei curgatoare in apropierea fundaţiei unei constructii - puţind 
conduce la compromiterea fundaţiei . 
• manipularea elementelor de constructie prefabricate altfel decit in felul 
indicat prin proiect (agatarea acestora in cirligul macaralei din punctele indicate ) 
• folosirea pentru fabricarea betoanelor a agregatelor ce provin din roci 
feldspatice sau sistoase , acestea fiind contraindicate pentru ca nu au rezistenta 
necesara , putindu-se dezagrega la anumite solicitări. 
• Amplasarea nepotrivita a unei constructii pe terenuri supuse alunecărilor 
• Ancorarea defectuoasa a panourilor exterioare - prefabricate de plansee , 
operaţiune ce conduce la executarea unor suduri necorespunzatoare intre 
plansee si panourile de faţada . 
• Aplicarea de vopsitorii pe suprafeţe necuratate sau nedegresate , fapt ce 
conduce la desprinderea in timp a peliculei de vopsea de pe faţada respectiva 
• Neacoperirea armaturilor cu beton conform prescripţiilor din normative , 
ceea ce conduce la neancorarea corespunzătoare a armaturilor in beton . 
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• Realizarea incorecta sub aspectul formei si dimensiunilor proiectate, a 
armaturior din otel -beton. 

1.3. NEINTRETINEREA CORESPUNZĂTOARE A CONSTRUCŢIILOR SI 
INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA 

In cazul cind lucrările de intretinere si reparaţii nu se executa la timp si in 
bune condiţii, uzura construcţiilor se accelereaza si scurteaza durata normala de 
exploatare a clădirii. 

Lipsa de intretinere si reparare la timp a canalizarii, a conductelor de 
alimentare cu apa,a scurgerilor interioare, a teraselor defecte, a invelitorii (inclusiv 
jgheaburile si burlanele), a trotuarelor de protectie din jurul clădirilor sint cauze care 
duc in mod sigur la degradarea accelerata a clădirilor. 

Uzura anormala a clădirilor se mai produce si din cauza lipsei de intretinere a 
interioarelor locuinţelor de către unii utilizatori. 

In exploatarea construcţiilor pot aparea diverse greşeli datorate neglijentei 
beneficiarilor - investitorilor , greşeli care pot sa conducă la degradarea 
prematura a construcţiilor respective . 

lata citeva dintre aceste aspecte : 
1. conducte de apa sparte in interiorul construcţiilor, defecţiune ce apare in 
timpul execuţiei sau exploatarii clădirii si are drept consecinţa infiltrarea apei 
in fundaţii , umezirea pereţilor, inundarea subsolurilor , distrugerea pardoselilor 
pe baza de materiale lemnoase , degradarea -distrugerea finisajelor etc. 
2. conducte nesprijinite si neancorate 
3. colmatare - proces de astupare a porilor unui material prin patrunderea 
in masa acestuia a unei substante coloidale 
4. compactarea superficiala a umpluturii in jurul clădirilor, poate conduce 
la tasari importante . 
5. condensul - fenomenul de transformare a vaporilor de apa in lichid pe 
suprafeţele construcţiilor - pereţi, plansee, stilpi. Prezenta condensului favorizind 
apariţia mucegaiului si degradarea treptata a elementelor de constructii. 
6. condiţii de temperatura interioara diferite de cele proiectate - deficienta 
des intilnita la clădirile unde instalatia de incalzire defecta nu este reparata la 
timp , sau nu functioneaza continuu, ori cind izolaţia termica a pereţilor este 
insuficienta . 

1.4. ACŢIUNEA CURENŢILOR DE DISPERSIE ASUPRA ELEMENTELOR DIN 
BETON ARMAT 

Betonul turnat in diferite elemente de constructie, creeaza prin hidroliza 
componenţilor minerali din clincher un mediu alcalin (pH == 12) protector in jurul 
armaturii, iar prin aderenta lui mare fata de otelul-beton, micsoreaza accesul 
oxigenului si al electrolitilor la suprafaţa de metal protejata. 

Fara asigurarea unei calitati corespunzătoare in timpul execuţiei lucrărilor de 
betoane si fara luarea din timp a unor masuri adecvate de protectie, atunci cind este 
cazul, betonul armat suferă o serie de degradari importante, degradari care merg 
pina la distrugerea si pierderea stabilitatii construcţiei. 
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Una din cauzele care pot provoca deteriorarea sau chiar distrugerea 
elementelor de beton armat, o constituie acţiunea permanenta si de anumita 
intensitate a curenţilor de dispersie , care se .manifesta in special pe teritoriul 
oraşelor mari. 

Curenţii de dispersie se produc din cauza instalaţiilor de reţele de tractiune 
electrica (tramvaie, trenuri electrice, metrouri) alimentate cu curent continuu, la care 
întoarcerea curentului se efectueaza prin sine, care vin in contact cu pamintul. 

In cazuri mai rare, ei pot proveni si datorita releelor de distribuire de curent 
continuu, sau de la diferite cabluri insuficient ori incorect izolate. 

In condiţii ideale, adica in cazul in care şinele ar fi complet izolate de pamint 
si astfel continuitatea lor electrica ar fi asigurata, tot curentul s-ar scurge de-a lungul 
şinelor, de unde ar fi adus inapoi la statia de alimentare. ' 

In asemenea condiţii nu s-ar mai produce curenţi de dispersie in pamintul 
înconjurător si deci nu ar mai exista pericolul de coroziune electrolitica. 

Aceasta slaba izolare fata de sol este cauzata de execuţia precara , iar pe 
de alta parte, de dificultati de exploatare. 

Şinele vin in contact direct cu pamintul, iar din cauza căderii de tensiune 
produse de sine, o buna -parte din curent migreaza din sine in pamint, sub forma 
de curenţi de dispersie.. 

Daca o conducta metalica subterana este aşezata in apropierea 
conductorului de întoarcere, sub influenta cimpului electric al acestuia, se produce 
un schimb de curent intre conducta si solul învecinat, o parte din curentul de 
întoarcere va paraşi sina, va trece din pamint in conducta si avansind pe direcţia 
rezistentei minime, intra in armatura metalica a structurii de rezistenta a clădirii. 

Cimpurile de curent de dispersie se pot întinde pe suprafeţe foarte mari, 
atingind uneori sute de hectare, iar curentul poate avea zeci si chiar sute de amperi 
intensitate. 

La executarea branşamentelor de gaze, apa etc., in zona curenţilor de dispersie, 
se pot introduce in clădiri si aceşti curenţi vagabonzi. 

Fig.1.4.1. Separatori electrici pentru conducte metalice cu rolul de a 
impiedica patrunderea curentului de dispersie in clădire, odata cu 

executarea branşamentului: 
1 - bucşa; 2, 3 - şaiba; 4 - inel; 5 - şaiba de plumb. 

Curentul electric continuu, ajungind la armatura betonului armat, provoaca in 
acesta un proces de electroliza, porţiunile de armatura de pe care curentul se 
scurge in beton alcatuind zone anodice, iar porţiunile in care curentul trece din beton 
in armatura, devenind zonele catodice. 
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Fig.l 4.2. Armaturi din elemente de beton armat corodate 
prin acţiunea curenţilor de dispersie (vagabonzi). 

Ca electrolit poate fiinţa soluţia de săruri care intra in compoziţia betonului 
adaugate sub forma de acceleratori de intarire la prepararea acestuia (CI2Ca), 
precum si sărurile care ajung la el din afara, ca urmare a diferitelor procese 
tehnologice. 

Produsele de coroziune ale otelului-beton, care se formeaza in zonele 
anodice ale acestuia, ocupind un volum de peste doua ori mai mare decit volumul 
metalului din care provine, creeaza in beton eforturi interioare mari, care pot atinge 
valori cuprinse intre 270—300 daN/cm^. 

Datorita acestor eforturi interioare mari, betonul in jurul acestor zone anodice 
fisureaza.in fisurile astfel formate, pot pătrunde oxigenul, umiditatea, C02 din 
atmosfera , care intensifica procesul de coroziune electrochimica al armaturii, puţind 
duce atunci cind nu se iau imediat masuri de remediere, la importante reduceri de 
secţiune a armaturilor si chiar la accidente . 

Pentru prevenirea introducerii acestor curenţi vagabonzi in clădire odata cu 
executarea branşamentelor metalice, se recomanda a se prevedea pe toate aceste 
branşamente metalice, in zonele expuse acestor curenţi, separatori electrici de 
felul celor aratati in fig. 1.4.1 

1.5. AGRESIVITATEA DIVERŞILOR FACTORI ASUPRA ELEMENTELOR 
STRUCTURALE LA CONSTRUCTII. 

La alegerea gradului de impermeabilitate al betonului folosit si a tipului de 
ciment trebuie luate in consideraţie atit criteriile de apreciere a agresivitatii apei sau 
chiar a agresivitatii terenurilor , cit si orice alte condiţii de exploatare, de natura sa 
micşoreze durabilitatea betonului sau a altor materiale componente ale elementelor 
de rezistenta ( metal,materiale compozite , cărămizi, lemn, etc.) 

In situatii obişnuite, agresivitalea apei se poate aprecia avindu-se in vedere 
urmatoarele criterii principale 
1. Natura terenului de fundare 
2. Compoziţia chimica a apei, 
3. Tipul de contact dintre beton si apa sau terenul agresiv 
4. Nivelul de presiune al apei agresive asupra construcţiei 
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5. Gradul de impermeabilizare al betonului 
6. Tipul de ciment utilizat. 

Daca fata de un anumit tip de beton - respectiv grad de impermeabilitate , 
tip de ciment, din analizele chimice de laborator specifice , apa rezulta a fi 
agresiva , este obligatorie luarea unor masuri care sa asigure rezistenta si 
stabilitatea construcţiei. 

In funcţie de agresivitatea apei sau terenurilor, gradul de protectie al 
construcţiei , durabilitatea acesteia fata de diversele tipuri de agresivitati, pot sa 
fie asigurate prin masuri precum : 
1) hidroizolatii] 
2) tratamente superficiale; 
3) acoperiri de protectie anticorosiva, 
4) marirea secţiunii elementelor de beton armat fata de cea rezultata din calcul, 
5) reconsiderarea grosimii stratului de acoperire a armaturii, 
6) drenarea apei: 
1) ecrane impermeabile. 

La alegerea masurilor de asigurare a stabilitalii betoanelor la acţiunea apelor 
agresive, trebuie sa se tina seama si de intensitatile agresivitatii.apelor care pot f i : 

• ape agresive din punct de vedere al aciditatii 
• ape agresive sub aspect alcalin 
• ape agresive sub aspect al conţinutului de bioxid de carbon 
• ape agresive sub aspect al conţinutului de sulf 
• ape agresive sub aspect al conţinutului de ioni de magneziu 
• ape agresive sub aspect al conţinutului de săruri de amoniu 
• ape agresive sub aspect al conţinutului de hidroxizi alcalini (de sodiu si 

potasiu) 
• ape agresive sub aspect al conţinutului de săruri 

In vederea preintimpinarii pe cit posibil a agresivitatilor de orice fel ale apelor 
asupra betoanelor simple sau armate , in componenta acestora se pot include 
aditivi speciali, recomandaţi in astfel de situatii : 

In cazul betoanelor expuse in condiţii de agresivitate intensa si foarte 
intensa, se recomanda aditivi intens reducator -superplastifiant , inhibator de 
coroziune . 

Prin folosirea aditivilor moderni la alcatuirea betoanelor se poate 
imbunatati semnificativ gradul de impermeabilitate al betonelor respective si 
implicit comportamentul acestora la intemperii sau la mediile agresive .(folosirea 
aditivilor impermeabilizatori, a aditivilor antiinghet dezgheţ ,antrenatori de aer) 

Pentru a se pune in opera betoane durabile , care sa poata prezenta 
rezistente ridicate la anumite condiţii de mediu si care sa poata proteja 
corespunzător armatura impotriva coroziunii este necesar ca selectarea 
materialelor care compun betonul sa se faca astfel incit acestea sa nu conţină 
impuritati care pot afecta durabilitatea sau pot provoca corodarea armaturilor,sa 
fie evitate acţiunile interne care dauneaza betonului, cum ar fi reacţia alcalii-
agregate din cadrul betonului ca material compozit. 

Gradul de impermeabilitate a betonului se va stabili funcţie de clasa de 
expunere in care se incadreaza constructia (Tabel 5.1. NE012-99) 

Durabilitatea betonului, inclusiv armatura sa,pot fi afectate de diverse 
substante in cazul in care acestea depasesc anumite cantitati stabilite . Limitele 
admise depind de factori precum : 

• condiţiile de mediu ^ / 3 r n 
• compoziţia betonului ^ 

17 UNTV. "POLFTERNÎCA" 
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In anumite cantitati sulfatii conduc la deteriorarea betonului prin 
fisurări datorita expansiunii , ionii de clor din cadrul betonului conducind 
la corodarea armaturii . 
Ionii de clor solubili in apa din betonul proaspat , nu trebuie sa 
depaseasca urmatoarele valori: 

• 1% din masa cimentului pentru betonul simplu 
• 0,4% fata de masa cimentului , pentru betonul armat exploatat in 

mediu uscat sau protejat contra umiditatii 
• 0,15% fata de masa cimentului pentru betonul armat exploatat in 

mediu de clor 
• 0,3% fata de masa cimentului pentru beton armat exploatat'in alte 

condiţii de mediu 
• 0,06% fata de masa cimentului pentru betonul precomprimat 

In literatura de specialitate ,(codul de practica NE 012-99-partea I) se definesc 
citeva clase de expunere a construcţiilor in diverse condiţii de mediu , astfel; 

1. pentru MEDIU USCAT: 

a. mediu Moderat: 
Construcţii sau elemente de construcţii situate în spaţii închise, ferite de 

acţiunea directă a intemperiilor sau umidităţii cu excepţia unor scurte perioade în 
timpul execuţiei, respectiv construcţii cu închideri perimetrale şi încălzite iarna (ex: 
feţele spre interior ale elementelor structurale din. clădirile civile, inclusiv cele din 
grupurile sanitare şi bucătăriile apartamentelor de locuit şi din halele industriale 
închise, cu umidităţi interioare <75%). 

b. mediu Sever: 
Construcţii şi elemente de construcţii expuse permanent la temperaturi mai 

mari de 30°C (încăperi cu utilaje sau aparatură care degajă căldură, hale cu procese 
calde etc.). 

2.pentru mediu MEDIU UMED: 

a.mediu Moderat: 
Construcţii sau elemente de construcţii expuse la îngheţ în stare nesaturată sau 
expuse umidităţii respectiv : construcţii neîncălzite în perioada de iarnă, cu sau fără 
închideri perimetrale (ex: depozite acoperite), elemente de construcţii în contact 
permanent cu apa (ex: fundaţii sub nivelul apelor freatice fără agresivitate sulf atică), 
elemente de construcţii situate în zonele de variaţie a nivelului apelor, dar fără 
posibilitate de îngheţ (ex: fundaţii radiere, pereţi de contur etc.) fără condiţii de 
impermeabilitate pentru beton. 

b. mediuSever: 
Construcţii sau elemente de construcţii expuse la îngheţ în stare saturată cu apă 
(ex: cheiuri, estacade, canale deschise, diguri, stâlpi pentru estacade, scări 
exterioare, platforme). Construcţii sau elemente de construcţii expuse la condens 
sau alternanţă frecventă de umiditate şi uscăciune generată de procese tehnologice 
(ex: hale în care umiditatea depăşeşte 90% sau se produc frecvent degajări de 
abur). Construcţii supuse presiunii apei pe una din feţe. 
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3. pentru MEDIU UMED CU ÎNGHEŢ Şl AGENŢI DE DEZGHEŢARE 

Construcţii sau elemente de construcţii interioare sau exterioare expuse la 
îngheţ-dezghet şi acţiunea sării pentru dezgheţ. 

4.pentru MEDIU MARIN 

a. agresivitatea apei de mare : 

1. mediu normal moderat: 
Betonul aflat permanent sub apa mării. Betonul de deasupra zonei de variaţie 

a nivelului apei de mare (pe o înălţime a elementului de cca. 2 m, respectiv între 
cotele +3. +5 de la nivelul mării. 

2. mediu sever: 
Betonul din zona variaţiei nivelului apei de mare, considerată ca fiind de cca 3 

m deasupra nivelului mării. 

b. agresivitate atmosferică inclusiv cu posibilitate de îngheţ - dezgheţ: 

1. mediu moderat: 
Construcţii expuse indirect agresivităţii marin e. Construcţii expuse îngheţ-

dezgheţului,fără posibilitate de stropire. 
Construcţii închise care nu se încălzesc pe timp de iarnă. 

2. mediu sever: 
Construcţii situate la nivelul mării expuse direct intemperiilor şi salinitaţii prin 

stropire şi alternanţă frecventă a umidităţii şi uscăciunii, precum şi posibilităţii de 
îngheţ în stare saturată. Condens puternic generat de procesul tehnologic. 

5. pentru MEDIU CHIMIC AGRESIV 
a. Mediu chimic cu agresivitate foarte slabă. 
b. Mediu chimic cu agresivitate slabă (S). 
c. Mediu chimic cu agresivitate intensă (I). 
d. Mediu chimic cu agresivitate foarte intensă (FI). 

Clasele de expunere ale betoanelor se pot întâlni în practică singure sau în 
combinaţie cu celelalte clase de expunere. 

CRITERII PENTRU APRECIEREA GRADELOR DE AGRESIVITATE 
ALE APELOR NATURALE (CU EXCEPŢIA APEI DIN MAREA NEAGRA) 

Tabe uM.5.1. 
Nr. 
crt. Natura agresivităţii f. slabă slabă intensă f. 

ntensă 
1. General acidă, pH 6,5-5,6 5,5-4,5 <4,5 

2. 
Carbonică (CO2 liber) în mg/dm'' pentru 
duritate temporară în "G de : <2 2,1.... 6 
6,1.... 15> 15 

10-14 15-
29 15-29 
<300 

15-30 30-
60 30-90 
>300 

31-60 61-
90 91-150 

>60 
>90 
>150 

3. Săruri de anrioniu(NH4^) mg/dm" 50-99 100-200 201-500 >500 
4. Magneziană (Mg"^*) în mg/dnT^ 100-199 200-1000 1001-3000 >3000 
5. Sulfatică* (SO/ ' ) în mg/drir" 150-249 250-500 501-1000 >1000* 

6. Dezalcalinizare (HCO3-) în mg/doT^duritate, 
(°G) - <120 (<7) - -
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Oxizi alcalini (OH") în g/dnn^ - 17,5-25 >25 -

Continut total de săruri in g/dm^ - 10-20 20,1-50 >50 

Stabilirea tipului şi dozajului de ciment pentru agresivitatea sulfatică intensă 
se diferenţiază trei cazuri funcţie de conţinutul de (S04^) astfel: 

Foarte intensă 11001-2500 
Foarte intensă 2 2501-5000 
Foarte intensă 3 >5000 

CRITERII PENTRU APRECIEREA GRADELOR DE AGRESIVITATE ZONA MAREA 
NEAGRĂ 

Tabeliri 1.5.2. 

Nr. 
crt 

Clasă 
expunere 

(conf. 
Tabel 5.1.) 

Regim de 
expunere Beton 

Zona de salinitate 

Nr. 
crt 

Clasă 
expunere 

(conf. 
Tabel 5.1.) 

Regim de 
expunere Beton Sulina 

+ Sf. 
Gheorghe 

Sf. 
Gheorghe 

+ Cap 
Midia 

Cap Midia 
+ Vama 
Veche 

1. 

4 a mediu 
Agresivita-

tea apei de 
mare 

N - S S 

1. 

4 a mediu 
Agresivita-

tea apei de 
mare 

M 
simplu - S S 

1. 

4 a mediu 
Agresivita-

tea apei de 
mare 

M 
armat - s 1 

1. 

4 a mediu 
Agresivita-

tea apei de 
mare 

S - s 1 

2. 

4b mediu 
Agresivita-
tea atmos-

ferică 

N - -

2. 

4b mediu 
Agresivita-
tea atmos-

ferică 

M 
simplu - s S 

2. 

4b mediu 
Agresivita-
tea atmos-

ferică 

M 
armat - s 1 

2. 

4b mediu 
Agresivita-
tea atmos-

ferică 
S - s 1 

unde 
N - normal; 
M - moderat; 
S - sever; 
I - agresivitate intensă; 
S - agresivitate slabă. 

Agresivitatea atmosferică acţionează asupra construcţiilor din beton, beton armat 
pe o distanţă de 1 km faţă de ţărm. 

CERINŢE MINIMALE DE ASIGURARE A DURABILITĂŢII PENTRU BETON ÎN 
FUNCŢIE DE CLASELE DE EXPUNERE 

Tabel 1.5.3. 

Clasa de 
expunere 

Clasa de 
beton, 
min. 

Grad de 
impermeabi-

litate, 
min. 

Grad 
de 

gelivitate, 
min. 

Agregate 
rezistente 
la îngheţ 
dezgheţ 

A *** 

Aer 
antrenat 

Raport 
A/C, 
max. 

Tip de ciment 
conform 

Tabelelor 
din Anexa 1.2 

1 CI 2/15* P4* - - - 0,65* 1.2.1 

2 a 
b 

C 16/20** 
C 18/22,5 

P4 
P8 G 100 

(150) da da 
0,50 
0,45 

1.2.1 
1.2.2 

3 C 25/30 P 12 G 150 da da 0,40 1.2.2 
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4 a C 2 0 / 2 5 P8 - - - 0,45 
bl C 2 5 / 3 0 P 12 G 100 da da 0,40 1.2.3 
b2 C 25 / 30 P 12 G 150 da da 0,40 

5 a C 18/22,5 P8 0,50 
b C 18/22,5 P8 0,50 1 9 
c C 18/22,5 P 12 0,45 1 .Z.o 

d C 25/30 P 12 0,45 

DOZAJUL MINIM DE CIMENT PENTRU ASIGURAREA CERINŢELOR DE 
DURABILITATE 

Tabel 1.5.4. 
Clasa de expunere Grad de Dozajul minim de ciment (kg/m'̂ ) pentru 

agresivitatee Beton simplu Beton armat 
1 a - 150 250 

b - 180 275 
2 a - 200 290 

b - 300 325 
3 - 325 365 

4 a S 300 325 
1 L 350 390 

b s 300 325 
T 325 365 

ANA AS ANA AS 
5 a FS 225 

(180) 
240'> 260 270'> 

b S 300 
(230) 

330"300" 325 360" 
340^> 

c 1 350 
(280) 

330" 310^' 390 365" 350'> 

d FI-1 350(+) 
(280) 

410" 370'" 390(+) 450'>410" 

FI-2 410"(+)410" 450"(+) 450'> 

FI-3 410"(+) 450"(+) 

Unde :A.N.A. - ape naturale agresive, cu excepţia celor cu agresivitate sulfatică 
şl apa Mării Negre 

A.S. - agresivitate sulfatică 

1)CIMENTIIA-S 
2)CIMENT H I; Hll A-S 
3)CIMENTSR I; SRII A-S 

(+) - măsuri suplimentare de protecţie 
O - valorile din paranteză se adopta pentru betoane suport sau de 

egalizare 

1.6. ACŢIUNI COROZIVE DE NATURA ORGANICA 

Betonul si alte materiale ce pot sa intre in alcatuirea elementelor structurale , 
pot fi atacate prin coroziunea produsa de bacterii, ciuperci, alge si muşchi, sau 
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chiar prin intermediul unora dintre substantele pe care le secreta (produse 
macromoleculare numite enzime) 

Diversele vegetatii care au capacitatea de a se dezvolta pe suprafeţele 
expuse ale unor elemente de beton , metal ,lemn, materiale ceramice , in zone 
care permit dezvoltarea lor datorita eventualei umezeli sau zone neluminate,aceste 
vegetale avind capacitatea sa elimine bioxid de carbon si diverşi acizi, aceşti factori 
ducind dupa un anumit timp la fenomene de coroziune asupra suportului lor. 

1.7.INTERVENTII PENTRU INTRETINEREA IMOBILELOR 

Orice imobil si in general fondul construit , are nevoie la intervale variate de 
timp (funcţie de tipul imobilului,durata sa normala de funcţionare , categoria sa de 
importanta etc.) de interventii calificate menite sa remedieze inerentele degradari 
aparute , degradari care in prima faza pot sa creeze disconfort , dar ulterior pot 
contribui decisiv , odata cu trecerea timpului , la punerea in pericol a rezistentei si 
stabilitatii imobilului respectiv. 

In general prin activitatea legiferata de urmărire a comportării in timp a 
construcţiilor, dar si prin completarea in cadrul cârtii tehnice a construcţiei cu asa 
numitul jurnal al evenimentelor, se pot trage concluzii importante privind inclusiv tipul 
si momentul intervenţiilor pentru intretinerea imobilelor. 

De regula,astfel de lucrări sunt de tipul celor care nu au implicaţii directe 
asupra elementelor structurale, referindu-se la operaţiuni de curăţire a jgheaburilor 
,revizuirea (reperarea)elementelor de feronerie , timplarie , refacere zugrăveli 
interioare si exterioare , repararea instalaţiilor, intretinerea canalelor , canalizarii , 
coloanelor, etc. 

Un alt tip de lucrări executate la constructii prin grija investitorului , 
beneficiarului, sau administratorului imobilului,sunt reparaţiile curente, care practic 
privesc înlocuirea totala sau pe diferite zone a invelitorilor, demontarea si 
montarea sobelor , reparaţii la coşuri de fum,înlocuirea pârtilor degradate sau 
nefunctionale ale instalaţiilor de regula elementele la care se intervine prin acest tip 
de reparaţii, au o durata normala de funcţionare inferioara . 

Pentru lucrări de interventie la clădiri, care implica consolidări, iniocuiri de 
elemente structurale , este obligatorie eliberarea unei autorizatii de construire pe 
baza unui proiect, de cele mai multe ori fiind solicitata si expertizarea imobilului 
respectiv ,in vederea stabilirii soluţiilor corecte de aplicat. 

1.8 UZURA NORMALA 

Uzura normala a unui element de constructie si implicit a clădirii ca 
suma a mai multor elemente structurale,se datoreste duratei limitate de existenta a 
elementelor care alcatuiesc clădirile , fiind dependenta de factori diverşi 
precum lealitatea materialelor intrebuintate, calitatea execuţiei, condiţiile de 
exploatare ,de modul in care a fost intretinuta cladirea,factorii exteriori care 
actioneaza asupra clădirii. 

In conformitate cu prevederile catalogului privind clasificarea si duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe care înlocuiesc H.G. 964/1998, duratele 
normale pentru diverse tipuri de constructii sunt cele prezentate mai jos in tabelul 
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4.5. 

Grupa 1. CONSTRUCTII 
Constructii industriale 
Clădiri industriale in afara de clădirile din: 40-60 
- industria alimentara, industria materialelor de constructii, 
industria metalurgica si industria siderurgica; 

28-42 

- industria chimica. 24-36 
Constructii uşoare (baraci, soproane, etc.). 16-24 
Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare. 40-60 ; 
Centrale termoelectrice si nucleare-electrice, in afara de: 32-48 
- cladirea reactorului 24-36 
Piste si platforme 24-36 
Sonde,si platforme marine de foraj si extractie. 24-36 
Turnuri de extractie miniera. 24-36 
Puţuri de mina, galerji, planuri inclinate si rampe . 20-30 
Structuri de susţinere, eşafodaje, estacade si culoare pentru 
transportoare cu banda. 

24-36 

Rampe de incarcare-descarcare. 25-35 
Constructii miniere subterane: pentru personal; gari si remize; 
statii de pompare; statii de compresoare; canale pentru aeraj; 
buncare; suitori-coboratori; etc. 

20-30 

Coşuri de fum si turnuri de răcire 24-36 
lazuri pentru decantarea sterilului 12-48. 
Camere de fum , de desprafuire , de uscare 28-42 
Lucr. de constr. de decopertare pentru c-tii. miniere 8-12 
Constructii agricole 
Constructii agricole uşoare (baraci, magazii, soproane, 
cabane) 

8-12 

Depozite dc ingrasaminte minerale sau naturale 16-24 
Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor. 28-42 
Patule pentru depozitarea porumbului. 20-30 
Constructii pentru creşterea animalelor si păsărilor, padocuri. 20-30 
Construcii pentru transporturi, posta si telecomunicaţii 32-48 
Clădiri pentru transporturi: autogari, gari, statii pentru metrou, 
aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere. 

32-48 

Infrastructura pentru transport feroviar cu: ecartament normal 
si larg. 

40-60 

- ecartament normal pentru metrou. 32-48 
- ecartament ingust, inclusiv forestier. 28-42 
- ecartament ingust minier. 12-18 
Infrastructura si statii de tramvaie. 24-36 
Reţele electrice dc contact pentru tractiune electrica: pentru 
linii de cale ferata. 

24-36 

- linii de tramvaie 20-30 
- pentru linii de cale ferata miniera. 12-18 
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Constructii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; 
port-gabarit; cheiuri de incarcare-descarcare; pentru 
alimentare si revizie locomotive; canale de coborit osii; fundaţii 
de placi turnante si pod bascula; canale dc zgura, etc. 

24-36 

Aparate de cale. 4-6 
Infrastructura drumuri (publice,industriale,agricolc,trotuare 
parapete;marcaje, semne dc circulaţie) 

Constructii hidrotehnice 
baraje 40-60 
Diguri (de aparare;dc compartimentare;de dirijare a 
curcntilor),consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente 
si casoaie ; ciconaje, traverse de colmatare; din fascine; lemn 
cu bolovan sau piatra, gabioane. 

16-24 -

- din piatra bruta; blocuri de beton; zidărie de piatra; beton 24-36 
Canale de aductiune 40-60 
Pereuri. 24-36 
Constructii hidrotehnice, hidrometrice.hidro-meteorologice, 
oceanografiec, platforme meteorologice inclusiv clădirile care 
le deservsc in afara dc: 

32-48 

- constructii uşoare 8-12 
Lacuri artificiale dc acumulare 40-60 
Constructii pentru afaceri, camere depozitare. 

Centre de afaceri. 40-60 
Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare si 
distributie. Magazine. 

32-48 

Constructii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum a 
mărfurilor industriale si a materialelor de constructii si a 

24-36 

Constructii pentru depozitarea si comercializarea produselor 
petrolifere (benzinării, etc.) 

20-30 

Constructii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor si 
lubrifiantilor. Constructii pentru depoz.itarea valorilor (camere 
tezaur) 

20-30 

Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale 
pulverulente (ciment, var, ipsos). 

20-30 

Rezervoare si bazine pentru depozitare. 20-30 
Depozite frigorifice pentru alimente.Gheţarii 20-30 
Platforme pentru depozitare si activitati comerciale 20-30 

Constructii de locuinţe si social-culturale 

Clădiri de locuit, hoteluri si cămine, in afara de : 40-60 
Clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri si cămine amplasate in 
centre industriale, WC publice. 

32-48 

Constructii pentru invatamint; stiinta; cultura si arta; ocrotirea 
sanatatii ;asistenta sociala; cultura fizica si agrement, in afara 

40-60 

- case de sanatate, bai publice si baze de tratament. 28-42 
împrejmuiri din: lemn, lemn si plasa d sirma 8-12 
- zidărie, beton armat, metal si plasa de sirma . 20-30 
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Clădiri administrative. 40-60 
Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si 
imbunatatiri funciare 
Puţuri sapate sau forate. 24-36 
Drenuri pentru alimentari cu apa. 24-36 

Prin durata normala de funcţionare se intelege durata de utilizare a 
mijlocului fix sau perioada in care se recupereaza sub aspect fiscal valoarea de 
intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii, ca atare durata normala de funcţionare 
este mai redusa decât durata de viata fizica a mijlocului fix (construcţiei). 

In documentaţia respectiva este cuprinsa clasificarea mijloacel9r fixe 
(constructii) de diverse tipuri si duratele normale de funcţionare ale acestora care 
corespund cu duratele de amortizare in ani aferente regimului de amortizare liniar. 

Spre exemplu pentru o constructie din patrimoniu a cărei valoare de intrare 
nu a fost recuperata integral prin amortizare pana la 31.12.2004, duratele normale 
de funcţionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relaţiei: 

DR = DC 
DV 

DN 
(1.1) 

unde: 

- DR - durata normala de funcţionare ramasa, in ani 

- DC - durata normala de funcţionare consumata pana la 31.12.2004, in ani 

- DV - durata normala de funcţionare dupa vechiul catalog aprobat prin HG 964/98, 
in ani 

- DN - durata normala de funcţionare stabilita intre limitele minime si maxime 
prevăzute in noul catalog 
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1.9.CAUZE ACCIDENTALE 

1.9.1.Cutremurele de pamint 

Acţiunile seismice reprezintă una dintre cele mai importante cauze 
generatoare de degradari ale construcţiilor , cele mai afectate fiind cladiriele 
vechi la care nu au fost luate masuri de protectie corespunzătoare . 

Un număr mare de seisme suportate de constructii duc la pierderea 
capacitatii portante ca urmare a oboselii marerialelor de baza , cele mai grave 
situatii fiind insa atunci cind apar acţiuni seismice extraordinare , nespecifice 
amplasamentului , care conduc la distrugeri importante ale fondului construit. 

Acestea produc o mişcare a solului, datorita trecerii unor unde de tensiune 
ce iau naştere in zonele in care se produc ruperile unor roci supuse la tensiuni si 
lunecări de-a lungul unei falii; 

Ele pot aparea in orice parte a globului, dar in anumite regiuni, frecventa 
apariţiei lor este mult mai mare. 

Cutremurele supun scoarţa terestra la solicitări enorme { spre exemplu 
cutremurul care a avut loc in Romania in data de 27. 10.04. a avut o putere 
degajata in epicentrul sau -Vrancea - egala cu puterea bombei atomice lansata 
la Hirosima in 1945.) intr-un timp foarte scurt, provocind o serie de impulsuri 
considerabile si dezordonate denumite in mod frecvent unde seismice 

Din cercetările efectuate pina in prezent, rezulta ca pe teritoriul României 
se produc mişcări seismice de mai mica sau mai mare adincime, acestea 
declansind de-a lungul timpului energii cu efecte de cele mai multe ori 
dezastruoase asupra construcţiilor, in urmatoarele intervale acestea constituind 
factori de risc maxim pentru intreg fondul construit existent. 

Practic peste 20% din suprafaţa tarii noastre are terenuri de fundare cu 
caracteristici fizico- mecanice reduse , care pot declanşa fenomene de tasari 
inegale mari , structurile de rezistenta ale diverselor constructii nefiind in 
masura sa preia in toate cazurile eforturile respective . 

Charles F. Richter este cel care a introdus, in 1935, un sistem (ce ii poarta 
numele) de masurare a intensitatii unui seism, considerata a fi obiectiva, in sensul ca 
estimeaza energia degajata de către un seism la origine. 

Acest sistem se foloseste in paralel cu scara Mercalli, considerata a fi un 
sistem subiectiv, ce descrie intensitatea unui seism dupa efectele pe care acesta le 
produce local, unele fiind legate de percepţia martorilor, de la mişcarea candelabrelor 
pana la prăbuşiri de clădiri sau apariţii de falii tectonice. Nici una dintre scări nu poate 
fi considerata total obiectiva . 

De mentionat ca cele doua sisteme de masura nu sunt egale. Meritul principal 
al metodei Richter consta in posibilitatea aprecierii intensitatii seismului la locul sau 
de origine, adica la epicentru. 

Intensitatea unui cutremur este masurata pe Scara Richter de la 1 la 9. Nivelul 
2, de exemplu, reprezintă cel mai scăzut nivel la care omul este capabil sa perceapa 
un cutremur. Asemenea fenomene se produc in număr de aproximativ 300.000 in 
fiecare an, provocând pagube foarte puţine sau chiar deloc. Pe de alta parte, un 
cutremur cu intensitatea 8,25 pe Scara Richter, precum cel care a distrus oraşul San 
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Francisco in 1906, este clasificat drept „sever". 
In municipiul Craiova , ca urmare a cutremurelor declanşate incepind cu cel 

din 4 martie 1977 au fost practic afectate intr-o masura mai mare sau mai mica un 
procent de 75 % din construcţiile ce compun actualmente fondul construit al 
Craiovei . 

Desigur in fondul construit sunt incluse si construcţiile ce dateaza ca 
punere in funcţiune de la sfirsitul secolului 19 si inceputul sec. 20 , perioada cind 
practic nu existau reglementari privind executarea construcţiilor. 

De retinut, ca urmare a cercetărilor întreprinse a reieşit ca au fost grav 
afectate si construcii executate in anii 60-70 ai sec. 20 , perioada cind normativele 
nu prevedeau masuri deosebite privind protectia antiseismica a construcţiilor. 

Drept consecinţa a eforturilor produse de mişcările seismice , a Tezultat 
in urma studiilor întreprinse ca peste 40% din construcţiile de locuinţe , social 
culturale , industriale . agrozootehnice, au mari degradari , ce pot sa pericliteze 
rezistenta si stabilitatea acestora atit in cazul unor eventuale cutremure , cit si la 
apariţia altor fenomene . 

In timpul unui cutremur, fundaţia unei clădiri se mişca datorita deplasarii 
solului, atit in direcţie verticala, cit si in direcţie orizontala . 

In prezent laboratoarele seismice specializate care dispun de aparatura 
corespunzătoare, pot furniza cu precizie variaţia acceleraţiilor terenului sub acţiunea 
unui soc seismic. 

Un element ce influenteaza intensitatea cutremurului este stratul acvifer si 
natura terenului de fundare. 

Daca stratul acvifer este aproape de suprafaţa sau fundaţiile ajung 
pina aproape de apa, efectul cutremurului creste ca intensitate. 

Din studiile efectuate privind riscurile identificate in cadrul judeţului Dolj, ca 
urmare a condiţiilor geografice , geologice si meteorologice , pot fi definite 
urmatoarele zone de risc : 

• Exista pericolul apariţiei de mişcări seismice in zona comunei Maiu Mare 
• Datorita activitatii seismice pot fi antrenate alunecari de teren , potentiale zone 

de risc fiind comunele Bradesti, Secu .Comanicea ,oraşul Calafat. 
Prin activitatea seismica din judeţul Dolj pot fi puse in pericol clădiri de locuit, 

constructii industriale , lucrări hidrotehnice , in conformitate cu anexele prezentate ( 
vezi in anexa , harta cu zonele de risc in jud. Dolj) 

In anexa la aceasta lucrare este prezentata harta judeţului Dolj, pe care sunt 
delimitate zonele de risc pentru alunecari de teren, precum si limita perioadei de colt 
Tc (putând fi 1 sau 1.5, funcţie de zona respectiva), limita valorilor coeficienţilor Ks in 
aceasta zona, gradul seismic putând fi 7 sau 8 pe scara Richter, funcţie de zonarea 
efectuata. 

Delimitările respective au aparut ca urmare a cercetărilor amanuntite in 
decursul mai multor ani privind comportarea in timp a construcţiilor din zona si a 
deficientelor cauzate construciiilor de acţiunile seismice incepand cu cutremurul din 4 
martie 1977, precum si a alunecărilor de teren incepand cu anul 1980. 

Cercetările au avut la baza atat observaţiile directe asupra construcţiilor si 
ternurilor din zona, cat si studierea mai multor documentaţii tehnice întocmite de 
cadre specializate, dar si studierea datelor centralizate la arhivele naţionale filiala 
Dolj. 

Aceasta harta si concluziile aferente pot fi utilizate ca baza de pornire in 
vederea aprofundării unor eventuale studii privind comportarea efectiva a 
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construcţiilor din judeţul Dolj la acţiunea seismelor si alunecărilor de teren. 
De asemenea harta poate fi completata cu o delimitare a zonelor cu pericol 

ridicat de inundare, avandu-se in vedere ca incepand cu vara anului 2005 si in 
aceasta zona au fost înregistrate inundaţii catastrofale, care au condus la degradari 
importante ale construcţiilor, cailor de comunicaţie din zona, in multe cazuri la 
distrugerea completa a acestora, dar ceea ce este si mai grav, au fost înregistrate si 
pierderi de vieţi omeneşti. 

In capitolul următor vor fi prezentate cele mai actuale soluţii de consolidare a 
construcţiilor avariate , soluţii prezente atit in literatura de specialitate de ultima ora , 
cit si in practica execuţiei si proiectării. 

1.9.1.1.Masuri de interventie recomandate in cazul construcţiilor avariate de 
cutremure 

Masurile de interventie se iau in scopul asigurarii unor nivele de protectie 
antiseismica adecvate (acceptabile din punct de vedere al riscurilor sociale si 
economice) pentru construcţiile existente care pot sa prezinte : 
— degradari si avarii in urma unor acţiuni seismice; 
— nivele de protectie la acţiuni seismice insuficiente in raport cu nivelele de protectie 
prevăzute pentru construcţiile noi si cu durata de exploatare anticipata pentru 
constructia respectiva. 

Prezentele prevederi au ca SCOD reducerea globala (in sens statistic) a 
riscurilor de producere (prin prăbuşiri totale sau partiale) de pierderi de vieţi 
omeneşti, de rănire a oamenilor, precum si de degradare sau distrugere a unor 
bunuri materiale, culturale si artistice de mare valoare, dar nu exclud producerea, in 
cazuri izolate, a unor astfel de efecte. 

Proicctele pentru lucrările de interventie asupra clădirilor existente sa fie 
intocmite de personal tehnic cu experienţa in proiectarea lucrărilor de acest tip. 

Proiectele lucrărilor de intervenie vor fi verificate obligatoriu de către expertii 
care au întocmit raportul de expertiza a construcţiei si au stabilit decizia de 
interventie. 

Lucrările de interventie vor fi executate obligatoriu de către unitati economice 
atestate conform prevederilor legale pentru categoria de lucrări pe care o executa. 

Proiectarea lucrărilor de interventie se face in corelare cu legislaţia in vigoare 
privind: 
— condiţiile generale de proiectare, execuţie si exploatare a construcţiilor, inclusiv 
coditiile specifice de protectie antiseismica : 
— exploatarea, intretinerea si condiţiile de interventii asupra construcţiilor existente; 
— proiectarea si executarea diferitelor procedee de reparaţii -consolidare a 
elementelor de constructii. 
-Stabilirea deciziei de interventie. 

Masurile de interventie se stabilesc in funcţie de: 
a) gradul de asigurare la acţiuni seismice 
b) natura si gravitatea degradărilor si avariilor produse de acţiunile care au solicitat 
constructia respectiva in exploatare acţiuni seismice, tasari ale terenului de fundare, 
variaţii de temperatura, suprasarcini, coroziune, condens etc.; 
c) durata de exploatare ulterioara intervenţiei, propusa de proiectantul lucrărilor de 
interventie. (consolidare) 
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d) clasa de importanta a construcţiei; 
e) rezultatele analizei economice; 
f) implicaţiile masurilor de interventie preconizate asupra confortului si functionalitatii 
construcţiei, precum si asupra modului ei de incadrare in mediul ambiant: 
g) alte exigente formulate de beneficiar (schimbarea parţiala sau totala a funcţiunii, 
retehnologizarea si reechiparea proceselor de producţie ). 

La adoptrea deciziei de interventie se vor lua in considerare urmatoarele 
posibilitati: 

a) Masuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei si funcţiunii existente ale construcţiei: 

a.l. Repararea elementelor structurale consta in remedierea degradărilor astfel incit 
elementele sa fie aduse cit mai aproape de starea lor iniţiala (inaintea producerii 
cutremurului sau seriei de cutremure). 

Prin lucrări de reparare nu se modifica semnificativ proprietăţile de rezistenta, 
rigiditate si ductilitate ale structurii. 

In cadrul lucrărilor de reparare se recomanda si prevederea de masuri pentru 
sporire a siguranţei elementelor nestructurale interioare si este obligatorie asigurarea 
elementelor nestructurale exterioare. 

a.2. Consolidarea elementelor structurale si/sau a ansamblului structural prin 
sporirea rezistentei, rigiditatii si ductilitatii elementelor structurale si/sau prin 
introducerea unor elemente structurale suplimentare. 

Concomitent, este obligatorie prevederea de masuri pentru sporirea 
siguranţei elementelor nestructurale interioare si exterioare. 

b)Masuri aplicabile cu modificarea configuraţiei si funcţiunii existente ale construcţiei: 

b.l. Reducerea incarcarilor utile maxime pe planseele 
construcţiei si/sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel incit sa se realizeze 
trecerea acesteia la o clasa inferioara de importanta. 

b.2. Demolare parţiala — reducerea numărului de niveluri si/sau iniaturarea unor 
porţiuni de constructie, inclusiv elemente de faţada, cu comportare defavorabila la 
acţiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare si prăbuşire. 

SInt obligatorii masuri pentru menţinerea capacitatii de rezistenta a pârtii de 
structura care se pastreaza. 

c) Demolarea totala a construcţiei. 

Criteriul cantitativ pentru stabilirea deciziei de interventie este valoarea ,,R" a 
gradului de asigurare la acţiuni seismice . 

Prioritatea realizarii ansamblului lucrărilor de interventie (proiectare si 
execuţie) definite prin categoriile de urgenta se stabileste in funcţie de clasa de 
importanta si de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei 
respective. 

Prin lucrările de interventie se va urmări ridicarea gradului de asigurare la 
acţiuni seismice al construcţiei analizate. 
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VALORILE MINIME PENTRU GRADELE DE ASIGURARE LA ACŢIUNI SEISMICE 
« R » - ALE CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE ; 

Tabel 1.9.1,1 
Clasa de importanta a 
constructiei i 

1 II III 

Min 0,70 0.60 0,50 

Decizia privind amploarea lucrărilor,de interventie prin care se urmăreşte 
marirea gradului de asigurare la acţiuni seismice se va baza pe exigentele tehnico-
functionale ale construcţiei respective si pe criterii economice. ' 

In situatiile in care, prin masuri de interventie raţionale din punct de vedere 
tehnic si economic, nu este posibila ridicarea gradului de asigurare la valorile minime 
prevăzute in tabelul de mai sus , se va proceda dupa cum urmeaza: 
a) Pentru construcţiile din clasele de importana I si II beneficiarul va aplica, in 
termene de 2 ani 
b) si respectiv 5 ani, una din urmatoarele masuri : 
— schimbarea destinatiei constructiei 
— demolarea parţiala a constructiei; 
— demolarea totala a constructiei 
— construcţiile din clasa de importanta III potf\ mentinute in exploatare un interval de 
timp nu mai mare decit max 2 ani 
Texp = 100 R 
T - este exprimat in ani. 

Construcţiile din clasa de importanta III cu grade ,,R" de asigurare la acţiuni 
seismice avind valori cuprinse intre 0,351 si 0,50, se pot menţine in exploatare un 
interval maxim de timp rezultat prin utilizarea relaţiei de calcul , dupa care urmeaza 
a se aplica masurile de interventie. 

Se vor avea in vedere posibilităţile reale de execuţie si costul estimat al 
fiecărei variante. 

Proiectarea lucrărilor de interventie se va face in concordanta cu: 
— constatările si concluziile raportului de expertiza; 
— decizia de interventie stabilita . 

Masurile de reparare a elementelor structurale deteriorate se vor stabili in 
funcţie de: 
— tipul si nivelul de degradare ale elementului; 
— rolul elementului in asigurarea rezistentei, rigiditatii si ductilitatii sistemului 
structural din care el face parte. 

Dispunerea masurilor de consolidare si a elementelor structurale noi se va 
face in asa fel incit sa se evite crearea unor sensibilităţi structurale (distributii 
neuniforme de rigiditate in plan si pe verticala, suprasolicitarea planseelor etc.). 
— se vor lua in considerare proprietăţile de rezistenta si de rigiditate ale elementelor, 
modificate ca urmare a: 
-suprasolicitărilor seismice anterioare; 
-modificărilor in timp ale rezistentei si deformabilitatii materialelor; 
-efectelor altor acţiuni (depasirea incarcarilor de exploatare, inghet-dezghet, tasari 

ale terenului de fundare, coroziune, diferente de temperatura etc.). 
— se va tine seama de modul in care elementele nou introduse (camasuieli, placaje, 
elemente de contravintuire) se incarca si conlucreaza cu structura iniţiala pentru 
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preluarea incarcarilor gravitaţionale si seismice; 
— pentru soluţiile la care gradul de conlucrare dintre elementele structurale 
reparate/consolidate si/sau cele nou introduse cu structura existenta este incert se 
recomanda verificarea structurii, in ansamblu si in detaliu, in mai multe ipoteze de 
conlucrare, in scopul evidenţierii celor mai defavorabile stări de eforturi si de 
deformaţii ale construcţiei consolidate. 

Realizarea masurilor de consolidare trebuie sa afecteze cit mai puţin structura 
existenta. 

Se vor evita modificările bruşte de secţiune in lungul elementelor structurale 
care pot conduce la concentrări sau stări dezavantajoase de eforturi, ca de exemplu 
schimbări defavorabile ale rapoartelor moment incovoietor -forţa taietoare, sau efecte 
de "stilp scurt" in structurile de beton armat. ' 

Se vor folosi detalii constructive si procedee tehnologice cu caracter repetitiv, 
pentru reducerea pericolului apariţiei greşelilor de execuţie, a căror eventuala 
producere creeaza un potential de mare risc; se vor intocmi studii cu privire la 
condiţiile seismice ale amplasamentului respectiv. 

Zonarea României sub aspect seismic are in vedere doi parametri, respectiv 
coeficientul ,,k" si perioadade colt ,,T". 

Mai jos este prezentat raportul existent intre intensitatea seismica exprimata 
in grade MSK si valorile k si T. 

ECHIVALENTA DINTRE INTENSITATEA SEISMICA 
(EXPRIMATA IN GRADE MSK) 81 VALORILE „k -T" 

Tabel 1.9.1.2. 
k' Tc k' 

0.7 1.0 1.5 
0,08 VI VI • VII 
0,12 VII VII VII 
0,16 VII VII VIII 
0.20 VII VIII VIII 
0,25 VIII VIII VIII 
0,32 1 VIII VIII IX 

Perioadele de revenire ale intensitatilor cutremurelor corespunzătoare zonelor 
seismice de calcul sint aproximativ 50 ani pentru zonele in care predomina influenta 
focarului Vrancea si de ordinul a 100 de ani (sau mai mult) pentru zonele in care 
predomina influenta altor focare. 

Protectia antiseismica a construcţiilor amplasate in zone cu seismicitate 
ridicata se realizeaza la nivelul proiectării prin : 
• Alegerea judicioasa a amplasamentului. 
• Concepţia raţionala a ansamblului prin distributia corespunzătoare a maselor 
si volumelor, a rigiditatii si ductilitatii elementetor portante 
• Dimensionarea judicioasa a elementelor de constructii si a legaturilor lor. 
• Realizarea corecta a detaliilor constructive. 

Prin alegerea corespunzătoare a soluţiilor constructive si a materialelor care 
urmeaza a fi folosite, se poate realiza o conlucrare spaţiala a elementelor portante la 
preluarea solicitărilor seismice, in condiţii care nu duc la supraincarcarea unor 
elemente peste capacitatea lor de rezistenta si de deformare, precum si structuri cu 
capacitate ridicata de disipare a energiei introduse de cutremur. 

Prin proiectarea structurilor, elementele de rezistenta se dimensionează 
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astfel incit, printr-o conformare spaţiala corespunzătoare, structura de rezistemta 
rezultata sa posede o capacitate ridicata de absorbţie a energiei introduse de 
cutremur. 

Prin depasirea limitei elastice a structurii, elementele structurale sunt conduse 
spre deformaţii plastice care contribuie esenţial la disiparea energiei data de seism. 

Capacitatea unei structuri de disipare a energiei in domeniul plastic depinde 
de ductilitatea secţiunilor elementelor componente in general, calculul construcţiilor 
amplasate in zone seismice bazindu-se pe reprezentarea acţiunii dinamice a 
cutremurelor asupra con-structiilor prin incarcari statice convenţionale, care 
iniocuiesc forţele de inerţie reale . 

Protectia antiseismica se realizeaza gradat, in funcţie de clasa de importanta, 
prin adoptarea unor valori diferenţiate ale coeficienţilor seismici. ' 

lata in continuare citiva dintre factorii care au influenta directa asupra modului 
de comportare a construcţiilor solicitate seismic : 
• Natura terenului de fundaţie. 
• Influenteaza comportarea construcţiilor solicitate seismic, prin intermediul 
caracteristicilor dinamice ale construcţiei, caracteristici ce depind de forma clădirii, de 
distributia maselor si a rigidităţilor, precum si de proprietăţile de deformare ale 
materialelor si a terenului. 
• Ductilitatea unei constructii este data de capacitntea de deformare in 
domeniul plastic al acesteia. 

Caracterul ductil al construcţiei in ansamblul sau , asigura o capacitate de 
disipare a unei importante cantitati de energie prin deformatiile plastice si, deci, o 
comportare favorabila la cutremur. 

Ca regula de proiectare , in situatiile cind nu pot fi evitate, pentru construcţiile 
cu ductilitate redusa, se adopta coeficienţi seismici sporiţi. 
Combinaţiile in care intervin mai multe componente date de incarcarile seismice se 

stabilesc tinind seama de posibilitatea de acţiune simultana a incarcarilor seismice 
pe mai mullte direcţii, precum si de natura eforturilor predominante care solicita 
elementele structurii, in timpul seismelor. 

Prin etapele de proiectare a construcţiilor , o atentie deosebita se acorda 
infrastructurilor ca elemente de legătură intre suprastructurile construcţiilor si 
terenurile de fundare ale acestora 
Infrastructura trebuie sa fie dimensionata astfel incit sa poata transmite către 
terenul de fundare presiunie care sa nu conducă la depasirea limitelor de la care 
deformatiile terenului de fundare pot deveni factorul generator al unui răspuns 
nefavorabil asupra suprastructurii. 

Interacţiunea si conlucrarea dintre teren , fundaţii si suprastructura, conduce 
la redistribuirea stării de solicitare si deformare in cadrul construcţiei, ca urmare a 
tasarilor neuniforme date de diverşi factori, inclusiv acţiunile seismice , presiunile 
reactive ale terenului înregistrate la tălpile fundaţiilor, avind efecte in general de 
stabilizare a ansamblului. 

in cazurile de fundare pe terenuri slabe, se ia in considerare posibilitatea 
apariţiei unor concentrări mari de eforturi la diverse elemente ale construcţiei, 
datorita tasarilor mari sau inegale, care se pot produce si sub acţiunea unor 
cutremure puternice. 

Alcatuirea unei constructii rezistente la acţiunea cutremurelor depinde de 
diverşi factori care privesc calitatea execuţiei. ,calitatea materialelor puse in opera , 
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intocmirea unui proiect care sa tina seama de cele mai noi prescripţii tehnice in 
domeniu. 

1.9.2. Degradari ale construcţiilor datorate tasarllor suplimentare 

Tasarile sunt acele scufundări aparute in suprafaţa terenului, din cauza 
micşorării volumului particulelor care compun in adincime terenul. 

In conformitate cu prevederile STAS 2745-1990, tasarile sunt acele dâplasari 
pe verticala ale construcţiilor , datorate in principal indesarii terenului sub acţiunea 
incarcarilor transmise de fundaţie. 

O cauza importanta care duce la apariţia tasarilor , este posibilitatea 
deformării rocilor , deformare care consta in micşorarea volumului acestora , ca 
urmare a acţiunii unor factori (externi sau interni ), ceea ce conduce la 
comprimarea acestora 

Posibilitatea de deformare este direct proporţionala cu porozitatea rocilor 
care compun solul, cu condiţiile din situ ale rocilor. 

Tasarile apar ca finalitate a creşterii tensiunilor in cadrul terenului de 
fundare prin modificarea presiunii apei in pori. 

Principalele cauze care pot conduce la apariţia tasarilor sunt: 

-apa continuta, care la anumite roci , produce dizolvarea si implicit spalarea 
materialului de legătură (liant) dintre particulele ce compun roca , iniesnind apariţia 
tasarilor inclusiv sub incarcarea greutatii proprii a rocii (exemple constituie rocile 
loeossoide si loessurile). 

Prin umezirea rocilor .datorita apei ,creste gradul de deformare al acestora . 
-incarcarile suplimentare ale rocilor , incarcari provenite in genere din construcţiile 
amplasate, sau din greutatea unor materiale (deşeuri ), depozitate pe 
amplasamentul respectiv. 

In practica, in cazul nisipurilor afinate, vibraţiile provocate prin baterea piloţilor, 
sau a altor utilaje - cilindrii compactori , a palplanselor, prin circulaţia rutiera sau 
circulaţia tramvaielor, măresc gradul de compactare al acestora si pot provoca 
prabusirea terenului respectiv. 

Aceasta prăbuşire poate produce deteriorări imobilelor situate in zona 
respectiva . 

De asemenea, tasarile mai pot fi provocate si de apariţia cutremurelor care 
practic conduc la producerea tasarilor instantanee. 

Cind se executa săpături deschise nesprijinite in nisipuri, tasarea terenului 
vecin incintei respective este in general neglijabila la distante egale cu adincimea 
gropii. 

Cind săpătură este sprijinita corespunzător si terenul nu este incarcat. tasarea 
acestuia nu depăşeşte in general 0,5% din adincimea săpăturii. 

Aceasta valoare poate fi totuşi suficienta uneori pentru a provoca deteriorări 
clădirilor aşezate in vecinatatea săpăturilor. 

Excavatiile executate la calcanele clădirilor sau in apropierea acestora, fara sa 
se ia masuri corespunzătoare de sprijinire sau consolidare, pot produce avarii 
importante imobilelor respective. 
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Coborirea nivelului apelor subterane prin pompare pentru executarea 
fundaţiilor sub nivelul pinzei de apa freatica, poate duce, in anumite terenuri 
prafoase, la antrenarea materialului fin de sub clădirile vecine, provocind dislocări si 
surpări de terenuri. 

Operaţiunile de demolare a construcţiilor învecinate, care pot sa fie supuse 
unor deplasari neuniforme prin decomprimarea parţiala a terenului de fundare , pot 
conduce la apariţia de tasari inegale . 
In concluzie .tasarile suplimentare pot aparea ca urmare a unor cauze precum: 
• Scaderea nivelului apelor subterane 
• Capacitatea portanta redusa a unor terenuri de fundare 
• Stratificatia neuniforma a unor terenuri in zona activa a fundaţiilor sau in 
vecinatatea acesteia 
• Creşterea încărcărilor transmise direct fundaţiilor 
• Demolarea construcţiilor învecinate si implicit modificarea incarcarilor ce 
actioneaza direct asupra terenului de fundare . 

Practic tasarile neuniforme apar ca urmare a fenomenelor naturale sau 
provocate de om , prin care cresc tensiunile in terenul de fundare si se modifica 
presiunea apei din porii rocilor. 

In consecinţa , este neesar ca la demararea construcţiilor noi , mai intii sa se 
iniţieze lucrări de drenaje si epuismente acolo unde este cazul,de asemenea mai 
este recomandabil sa se evite plantarea in zonele construibile a copacilor de tipul 
foioaselor, a căror existenta are ca efect scăderea nivelului apei subterane şi in 
consecinţa tasări suplimentare la construcţii existente, tinerea sub un atent control a 
infrastructurilor pentru transporturi terestre , precum si zonele cu lucrări de galerii 
deschise de genul galerii pentru metrou , sau pasaje subterane . 

Construcţiile realizate anterior dezvoltării ingineriei construcţiilor şi respectiv a 
ingineriei geotehnice (care sunt inca intr-un număr destul de ridicat atit in Craiova , cit 
si la nivel naţional) nu au o dimensionare justificată cantitativ pe baza unor studii 
geotehnice şi ca atare, unele dintre ele sunt fundate pe păminturi cu capacitate 
portantă scăzută, degradarile pornind de la infrastructură propagându-se la 
suprastructura . 

Construcţiile care au avut o comportare bună de-a lungul unui interval 
important de timp,pot prezenta degradări datorită tasărilor suplimentare cauzate de 
modificarea încărcărilor, tasările fiind diferenţiate pe talpa fundaţiei. 

In zonele urbane există porţiuni considerate reprezentative istoric şi cultural 
pentru comunitate, zone protejate din punct de vedere urbanistic . 

Intervenţiile asupra construcţiilor din astfel de zone pot sa fie de tipul 
consolidărilor prin diverse metode, dar pot fi şi radicale ,prin demolarea unora care 
nu mai pot fi recuperate. In aceste situaţii, construcţiile vecine rămase sunt supuse 
unor deplasări neuniforme de jos în sus prin decomprimarea parţiala a terenului de 
fundare. In unele situaţii pot apărea probleme de stabilitate locală a infrastructurilor 
prin pierderea sprijnirilor laterale. 

1.9.3.Incendiile (studiu de caz - Sala Polivalenta din Craiova) 

Focul, ca factor necontrolat, este oricind un pericol pentru clădiri, iar, in cazul 
cind nu se prevăd masuri de protectie corespunzătoare, poate sa provoace 
adevarate catastrofe . 
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1.9.3.1. Distrugerile produse ca urmare a incendiului 

Se da in continuare exemplul concret al incendiului care a avut loc in 
Craiova la sala Polivalenta , lucrare aflata si la aceasta data in consolidare . 

Stilpii principali de rezistenta, care au ramas in picioare dupa incendiu, 
prezentau ca urmare a incendiului ,urmatoarele defecte : 

La partea superioara armatura se prezenta ca o incilcitura de fiare, provocata 
de inmuierea fierului in timpul incendiului. 

La unii stilpi, barele de otel-beton erau mpte chiar de la marginea betonului. 
Armatura afectata de incendiu prezenta pe diverse zone o culoare albastra, 

iar in alte locuri o culoare roşcata, caracteristica metalului incalzit la temperaturi de 
peste 250°C. 

Betonul propriu-zis al stilpilor nu prezenta decit pe alocuri, in special la partea 
superioara, alterari care pareau superficiale si de intindere relativ redusa. 

Stilpii prezentau deplasari fata de verticala ce atingeau 7,5 cm. Majoritatea lor 
insa prezentau deplasari cuprinse intre 2 si 3 cm. 

Fig. 1.9.3.1. Rampa, grinzi si gradene, dupa incendiul la Sala Polivalenta Craiova 

Capetele armaturilor care ieşeau din beton erau deformate datorita 
temperaturilor ridicate generate de incendiu. 

Faptul ca aceste armaturi au fost supuse la temperaturi ridicate, a făcut ca 
otelul-beton sa-si piarda calitatile indispensabile pentru solicitările mari la care urma 
sa fie supus la funcţionarea construcţiei. 

In special, rezistenta este afectata serios, ceea ce inseamna ca materialul a 
devenit casant. 

Odata cu executarea proiectului de consolidare au fost efectuate si o serie de 
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alte modificări necesare structurii pentru adaptarea ei la noile condiţii. 

Fig. 1.9.3.2. Gradene si trepte 
dupa incendiu Sala Polivalenta 
Craiova 

Fig. 1.9.3.4. Intrare principala 
dupa incendiu 
Sala Polivalenta Craiova 

Fig. 1.9.4.Conditiile de fundare 
ale Sălii Polivalente din Craiova 

1.9.3.2. Stratificatia terenului pe amplasamentul clădirii incendiate 

Terenul de fundare pentru Sala Polivalenta din Craiova prezenta urmatoarea 
stratificatie: 
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- umpluturi neomogene din pamint slab coeziv amestecat cu moloz, cu grosimi 
cuprinse intre 2,70 m si 4,20 m; 
- praf nisipos, negricios, cu rădăcini de plante si miros de balta, cu cochilii de melci 
avand grosimi cuprinse intre 2,90 m si 3,80 m; 
- nisip mijlociu-mare cu pietriş mic, cenuşiu, indesat, cu grosimi de 1,60 m la 2,90 m; 
- pietriş si bolovani înglobaţi intr-o masa de nisip cenuşiu, cu grosimi variind intre 
2,50 m si 3,40 m, ales suport al fundaţiilor pe piloţi; 
- urmeaza o succesiune de prafuri argiloase si argile prafoase consolidate. 
- grosimea straturilor slabe alcatuite din umpluturi neomogene si prafuri nisipoase 
este de circa 8 m fata de nivelul terenului actual. 
- pentru sala veche fundaţiile au fost realizate pe piloţi de rezistenta din beton armat 
cu secţiunea de 30 x 30 cm si lungimea de 7,2 m incastrati in stratul de pietriş cu 
bolovani. 

Nivelul hidrostatic s-a interceptat la - 0,90 m masurat de la cota terenului 
actual, nivel superior cu circa 1,00 m fata de anii anteriori incendiului. 

Din punct de vedere chimic apa subterana prezintă agresivitate mixta 
(sulfatica si carbonica) fata de betonul din fundaţii. 

Amplasamentul construcţiei se gaseste in zona D de intensitate seismica, 
conform normativului PI 00 - 92, caracterizata prin coeficientul seismic k = 0,16 si 
perioada de colt de 1,5 s (echivalentul gradului 8 MSK). Clasa de importanta a 
construcţiei este II. 

1.9.3.3. Alcatuirea suprastructurii noii constructii 

Deoarece noua constructie a Sălii Polivalente din Craiova, in conformitate cu 
solicitările investitorului, va trebui sa includă si o parte din structura veche, aceasta 
se va compune din mai multe corpuri cu dimensiuni si rigiditati diferite, separate prin 
rosturi antiseimice. 

Noua sala polivalenta va cuprinde din punct de vedere structural, urmatoarele 
parti: 

- terenul de sport si tribuna veche realizate din cadre de beton armat, 
neafectate in mod semnificativ de incendiul mentionat, se vor pastra ca structura 
independenta; 

- o tribuna noua in partea opusa celei existente, cu structura in cadre de 
beton 
armat turnate monolit si gradene realizate din elemente prefabricate din b.a.;. 

- doua corpuri laterale noi ce se adauga la capetele terenului de sport, cu 
structura de rezistenta din cadre si plansee monolite din b.a., care servesc si pentru 
preluarea încărcărilor verticale si orizontale de la acoperiş si închiderile laterale 
longitudinale. 

In esenţa, structura acoperişului va fi constituita din doua cadre 
longitudinale cu lungimea de 72 m (11 travei x 6 m + 2 travei x 3 m), cu dezvoltări in 
cadre spaţiale In zonele de capat si centrale pe modul de 6 x 6 m si inaltimea de 
circa 22 m de la încastrarea in fundaţii. 

Stilpii de la capetele cadrelor sunt dimensionaţi cu secţiunea de 1,20 x 1,20 m, 
fiind cei mal sollcitati. Stilpii cadrelor spaţiale sunt rotunzi cu diametrul de 120 m, iar 
cei curenţi au secţiunea de 60 x 120 m. 

Riglele de la anexe au secţiunea de 50 x 80 cm, cele de la etajele tehnice 50 x 
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60 cm jar rigla pe care reazema structura metalica a acoperişului are dimensiunile 
de 65x 90 m. 

Descarcarea reţelei reticulate de la acoperiş se va face din 3 in 3m prin 
intermediul unor plăcute inglobate. 

Cadrele de la noua tribuna au traveea de 6 m si trei deschideri inegale; una 
de 8,3 m, a doua de 6 m si ultima de 4 m. 

Stilpii din axul "Z" au secţiunea variabila de la 50 x 100 cm pana la 50 x 233 
cm, cei din axul « Y « au dimensiunile de 50 x 80 cm, iar pe deschiderea de 4 m sunt 
prevăzute diafragme cu grosimea de 25 cm si bulbi din beton armat de 50 x 50 cm. 

Riglele cadrelor de la tribune au latimea de 50 cm si inaltime variabila. 
Gradenele sunt gindite in soluţie prefabricata si au fost proiectate la o sarcina 

utila de calcul de 600 daN/m^. ' 
Ele au lungime variabila si reazema pe riglele cadrelor tribune imbinarile 

realizindu-se prin sudarea armaturilor de la capete si monolitizare cu beton. 
Elementele de închidere ale faţadelor laterale se vor descarca pe riglele 

cadrelor longitudinale prin intermediul unor plăcute inglobate la turnarea betonului. 
In faţadele principale, pe langa grinzile din beton armat ale cadrelor de la cele 

doua tribune (noua si vecbe), sunt prevăzute o serie de grinzi metalice interpuse intre 
stâlpii cadrelor, care preiau incarcarile de la structura de rezistenta a pereţilor si o 
transmit structurii din beton armat. 

Tribuna veche s-a propus pentru suprainaltare cu un număr de 6 gradene, 
cu rezemare pe consolele cadrelor tribunei existente de la cota +11,32. 

Racordarea intre structura noua si tribuna veche (extinderea in lateral) se va 
face prin intermediul unor console dezvoltate din cadrele de susţinere a acoperişului 
pe care se dezvolta gradenele suplimentare. 

Intre corpurile clădirii sunt prevăzute rosturi antiseismice de 5 cm la cota + 
2,75 si 10 cm la cotele superioare. 

Pentru realizarea cadrelor se va folosi beton de clasa Bc 25 (B 300) si 
armaturi din PC 52 si OB 37. 

Dupa executarea sudurilor, acestea vor fi verificate de către personal 
calificat al executantului, iar la betonare se va trece numai dupa semnarea unui 
proces verbal de calitate a sudurilor ca lucrări ascunse, asa cum prevăd procedurile 
si legislaţia in vigoare din domeniu. 

1.9.3.4. Alcatuirea fundaţiilor noii constructii 

Avind in vedere condiţiile dificile de teren explicitate anterior, zona seismica 
ridicata si existenta fundaţiilor de la vechea clădire, fundaţiile noilor corpuri ale sălii 
polivalente se vor realiza pe piloţi de diametru mare executati cu tub de protectie, din 
beton armat, turnati la fata locului. 

Aceasta tehnologie este cunoscuta si a fost aplicata la fundarea unor 
constructii importante in Romania . Se vor folosi piloţi cu diametrul de 80 cm si 
lungimea de circa 8,5 m. 

Capacitatea portanta la compresiune a piloţilor a fost limitata la R = 1 500 R. 
Utilizarea piloţilor cu secţiune mare este impusa de preluarea unor sarcini verticale 
si orizontale importante, aferente gradului seismic 8 M.K.S. (conform Normativului P 
100/92). 
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Prepararea betonului pentru realizarea piloţilor si a grinzilor de fundare se va 
face cu ciment SRA 35 sau Hz35 deoarece apa prezintă agresivitate sulfatica. 

Tehnologia de realizare prin forare a piloţilor este impusa si de existenta 
fundaţiilor vechii sali, precum si prezenta unor constructii de locuinţe cu P + 10 E 
aflate in apropierea amplasamentului, fundate pe nisipuri fine ce prezintă potential de 
lichefiere. Utilizarea unor tehnologii bazate pe tehnica vibrării sau folosirea şocurilor 
pentru execuţia piloţilor sau imbunatatirea terenurilor dificile, prezintă un mare risc 
pentru construcţiile din vecinatatea amplasamentului. 

1.9.4. Exploziile de gaze 

Prin producerea acestor explozii puternice, pe lingă pericolul de pierderi de 
vieţi omeneşti, se pot produce si importante pagube materiale. 

Aceste explozii pot produce importante degradari ale structurii de rezistenta a 
clădirilor putindu-se ajunge chiar pina la prabusirea lor. 

In exemplul care urmeaza, se arata modul cum un bloc a fost deteriorat 
grav in urma unei explozii de gaze produse la etajul al patrulea al acestuia. In 
dimineaţa zilei de 20.10.2003 s-a produs o explozie determinata de acumularea de 
gaze la apartamentul nr.30 de la etajul IV. 

Blocul P 3 din strada Zorilor nr.1 Ramnicu Valcea are regim de inaltime P+4 
etaje si a fost realizat in anii 1975 - 1976 cu destinatia de locuinţe confort II. 

Dupa modul in care se prezintă constructia, la data producerii incendiului, nu a 
suferit interventii asupra elementelor structurii de rezistenta, aceasta fiind sub 
exploatare, toate apartamentele fiind locuite, mai puţin apartamentul 30 (unde s-a 
produs explozia), care este degradat. 

Efectul acestei explozii a fost acela ca toti pereţii portanti ai apartamentului au 
fost fracturati prin crăpături inclinate si scoaterea lor din planul vertical 

La apartamentele învecinate, avariile au constat in special in spargeri de 
geamuri si crăpături in pereţii comuni cu apartamentul degradat. 

In perioada de exploatare constructia a suferit efectele seismului din 1977, 
precum si a celor din 1986 si 1990. 

Regulamentul privind urmahrea comportării in exploatare, intervenţiile in timp 
si postutilizarea construcţiilor, aprobat prin H.G.R. 766/1997, precizeaza la capitolul 
III articolul 19 ca lucrările de refacere se pot efectua numai pe baza unui proiect 
intocmit corespunzător concluziilor unei expertize tehnice. 

1.9.4.1. Studiu de caz (Bl. P3, str. Zorilor, Rm. Valcea) 

Cladirea ce face obiectul prezentului studiu de caz este amplasata intr-un 
ansamblu de locuinţe cu regim de inaltime P+4 etaje in municipiul Rm .Vilcea. 

Constructia a fost realizata in anii 1975-1976, cu regim de inaltime P+4 avind 
structura de rezistenta pe zidărie portanta din cărămidă, plansee din fisii inguste cu 
goluri rotunde , cu o invelitoare de tip terasa bituminoasa , cu o forma 
dreptunghiulara in plan,cu doua intrinduri mediane la capete, cu dimensiunile 
generale 24,65 x 12,65 m. Inaltimea de nivel este de 2,75 m, iar inaltimea libera este 
de 2,56 m. 
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Fundaţiile sunt continue din beton armat sub zidurile portante. 
Pereţii portanti exteriori sunt de 30 cm grosime din cărămidă cu goluri 

verticale, iar pereţii interiori de 25 cm grosime. 
Constructia a fost realizata pe baza proiectului intocmit de IPJ Valcea, pentru 

gradul VI seismic, conform normelor tehnice in vigoare la acea data. 
Cladirea are o suprafaţa construita de 303,4 m^ si o suprafaţa desfasurata de 

1517 m^, utilitatile fiind asigurate prin branşamente la reţeaua oraşului. 
In apartamentul incendiat toti pereţii portanti si pereţii despartitori sunt fracturati, cu 
crăpături inclinate si ieşiri din planul vertical. 

S-au accentuat fisurile dintre fisiile cu goluri rotunde ale planseului, dar nu s-
au constatat degradari ale elementelor din beton armat, centurile raminind in aceasi 
poziţie, fara fisuri, zidaria alunecand sub ele spre exteriorul clădirii. ' 

La restul apartamentelor nu se constata degradari ale elementelor structurii 
de rezistenta, cu excepţia pereţilor adiacenţi apartamentului 30 si unele accentuari, 
dar de mica amploare, a fisurilor dintre fisiile planseului. 

Se constata unele degradari minore ale elementelor de finisaj interior.La 
celelalte nivele ale blocului nu au fost constatate degradari nici la elementele 
structurii de rezistenta, si nici la finisaje. 

Nu s-au putut constata eventualele degradari generate de solicitările seismice, 
intrucit finisajele interioare sunt de data relativ recenta. 

Pe faţade nu s-au constatat fisuri sau crăpături. Cărămidă s-a apreciat ca 
fiind de marca 100, iar mortarul este de var-ciment marca M 25. 

In baza prevederilor normativului NP 055-01-2002, constructia este 
amplasata intr-o zona echivalenta gradului VII (exprimata in grade MSK). 

Legat de modul in care constructia respecta prevederile normelor tehnice in 
vigoare, in special a normativelor P 2-85 si PI 00-92, referitoare la realizarea 
construcţiilor cu structura de rezistenta pe zidărie portanta amplasate in zone 
seismice, se remarca urmatoarele aspecte principale: 

a. Din punct de vedere al formei in plan, constructia este dreptunghiulara 
,respectandu-se astfel recomandările normativului P 2-85, care prin art.3.1.2., 
precizeaza ca structurile pe zidărie portanta trebuie sa aiba de regula pereţii dispusi 
dupa doua direcţii ortogonale, intrindurile respectind prevederile art.4.1. din 
normativul P 100-92. 

b. Din punct de vedere al compartimentării, analiza conform normativului P 2-
85 privind alcatuirea si calculul structurilor de zidărie, articolul 3.4.2., conduce la 
urmatoarele constatari: constructia se incadreaza intr-o structura de tip fagure, 
distantele intre pereţii portanti fiind sub 5,00 m ; suprafaţa delimitata in plan de pereţii 
structurali este sub 25 mp, iar inaltimea de nivel nu depăşeşte 3,00 m. 

c. Pentru structurile de tip fagure si cu 3-4 nivele si gradul VII seismic, in 
conformitate cu tabelul 9 din normativ, sunt admise numai plansee din beton armat 
monolit, panouri prefabricate din beton armat cu monolitizare sau prefabricate din 
beton tip fisie avand bucle de legătură la extremitati. Cladirea are plansee din 
fisii inguste cu goluri rotunde. 

d. Lungimea totala a clădirii este de 14,65 m inscriindu-se astfel in limita 
lungimii maxime de 50,00 m admisa de normativ, tabelul 3, pentru gradul VII seismic 
si plansee din fasii inguste cu goluri rotunde. 

e. Blocul are 5 nivele, respectând astfel prevederile art 3.2.5. din normativul P 
2-85 pentru o structura de tip fagure la gradul VII seismic. 
f Referitor la distanta maxima intre zidurile portante, aceasta este de 4,55 m fata de 
maxim 10,00 m admis. 
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g. Inaltimea de nivel maxima este de circa 11 ori grosimea peretelui cel mai 
subţire fata de 16 cit este admis la art.4.1.5. 

h. Aria plinurilor de zidărie raportata la aria construita se prezintă astfel: 

Longitudinal Transversal Valoare 
recomandata 

7,13% 8,50% 5% 

i. Referitor la raportul dintre dimensiunile plinurilor si lungimea pereţilor 
respectivi, este respectat procentul precizat in tabelul 6, pentru pereţii exteriori de 
50% si pentru pereţii interiori de 75%. 

j. La constructie nu s-a putut constata daca exista stilpisori din beton armat. 
Pentru construcţiile amplasate in zone de grad VI seismsc, practica de 

proiectare din acea perioada prevedea numai in zonele cu concentrări de sarcini 
gravitaţionale pe care secţiunea de zidărie le mai putea prelua. 

Din aceste considerente este de presupus ca stilpisorii au fost dispusi in 
poziţiile recomandate de-tabelul 7 din normativ, intrucit in aceste poziţii sarcinile 
gravitaţionale au valori care sunt preluate in bune condiţii de diafragmele de zidărie. 

S-a constatat ca structura de rezistenta prezintă unele deficiente fata de 
prevederile normelor tehnice in vigoare pentru constructii amplasate in zone 
seismice de gradul VII. 

Fata de modul in care se prezintă constructia, comportarea la solicitări 
seismice poate fi apreciata drept satisfacatoare, structura portanta neprezentind 
zone degradate, cu excepţia celor provocate de explozie. 

Din cite s-au putut constata, a ctuala structura de rezistenta îndeplineşte 
condiţiile minime de asigurare impuse de normativul P 100-92. 

Este evident ca sunt necesare masuri de reparaţii si refaceri ale pereţilor 
portanti despartitori de la apartamentul 30. 

In conformitate cu prevederile normativului P 100-92, versiunea 1996, articolul 
11.6, dupa executarea acestor lucrări, constructia se incadreaza in clasa de risc Rs 
iii, corespunzind construcţiilor la care sunt aşteptate degradari structurale care nu 
afecteaza semnificativ siguranţa structurala, dar la care degradarile nestructurale pot 
fi importante la incidenţa unui cutremur avand intensitatea corespunzătoare zonei 
seismice D cu perioada de colt Tc=1,0 sec. 

In prezent constructia se incadreaza la clasa de risc Rs I, corespunzător 
construcţiilor cu risc ridicat de prăbuşire la un cutremur cu intensitate chiar mai 
redusa decât cea corespunzătoare zonei seismice de calcul. 

1.9.4.2. Soluţia de interventîe propusa 

Fata de cele prezentate mai sus, nu sunt necesare masuri de consolidare de 
ansamblu a structurii de rezistenta a blocului, decit daca proprietarii apartamentelor 
doresc majorarea gradului de asigurare la solicitări seismice. Sunt insa necesare 
reparaţii si refaceri urgente ale elementelor structurale fracturate de explozie, 
precum: 

1. Sprijinirea cu popi prin intermediul unor dulapi din lemn a tuturor fisiilor care 
reazema pe zidurile fracturate. 
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2. Popii vor rezema pe planseul peste etajul 3 pe dulapi din lemn pentru 
distribuirea sarcinilor pe toate fisiile prefabricate ale planseului. 

3. Se refac pereţii deteriorati dupa tehnologia de tip subzidire, pe etape de 1,00 
-1,50 m lungime de zid, asigurandu-se legarea prin strepi a etapei urmatoare. 

4. Zidaria se va executa cu acelaşi tip de cărămidă cu cea existenta. 
5. Legătură cu zidurile care se menţin se va asigura atit prin strepi cit si prin 

conectori metalici introduşi in rosturile orizontale ale zidurilor noi si introduşi in 
zidurile care se menţin prin goluri practicate cu rotopercutorul. 

6. Etapele de execuţie vor incepe cu porţiunile de zid care au ieşit din planul 
vertical. 

7. Introducerea sub sarcina se va face, pentru fiecare etapa,prin impanarea in 
centura planseului peste etajul IV,cu pene metalice. ' 

8. Rostul se va umple cu mortar M 100 T in exces. 
9. Zidaria se va executa cu cărămizi marca 100 si mortar M 25 T. 
10. La 7 zile de la înlocuirea tuturor pereţilor degradat! se pot elimina popii. 
11. Se executa pereţii despartitori, recomandabil cu panouri de gips carton 
12. Se refac instalaţiile de toate categoriile si finisajele interioare si exterioare. 

Structura de rezistenta ramine, insa, cu defecţiuni structurale fata de 
prevederile normativelor in vigoare, fiind posibile unele degradari locale, controlate si 
reparabile, asociate deformatiilor postelastice previzibile, la solicitări seismice de 
intensitati semnificative, situatie luata in considerare ca fiind posibila conform 
normativului P 100-92 art. 1.8. 

1.9.5.lnundatiile 

Inundaţiile sunt produse fie de ploile torentiale de lunga durata, fie de 
revărsări ale diverselor lucii de apa ce constituie la un moment dat bazinul 
hidrografic al zonei sau teritoriului pe care este amplasat fondul construit, acestea 
puţind reprezenta adeseori cauze importante ale degradarii semnificative a 
construcţiilor. 

Din cercetările efectuate de-a lungul timpului, a rezultat ca in judeţul Dolj au 
avut loc inundaţii cu efecte dezastruoase in anii 1970 si 1981 in cadrul bazinului 
hidrografic al Dunării, iar in anul 1972 in bazinul hidrografic al Jiului. 

Aceste inundaţii au avut drept principala cauza precipitaţiile însemnate din 
punct de vedere cantitativ (ploi torentiale). 

In cazul Dunării, in anul 1970, cind fluviul nu era controlat prin amenajarile de 
la Porţile de Fier, problemele au aparut odata cu depasirea cotelor de inundaţie cu 
117 cm la Calafat, 172 cm in comuna Bistret si 194 cm in Bechet. 
Inundaţiile din 1981, înregistrate in bazinul hidrografic al Dunării, au fost de mai mica 
amploare, motivele apariţiei lor fiind tot cele mai sus mentionate. 

Acest fapt s-a datorat in principal existentei amenajarilor la Hidrocentrala 
Porţile de Fier. 

In intervalul de timp 1972-1986 au fost edificate lucrări importante de 
îndiguire, care au condus la scaderea riscului de expunere a fondului construit la 
inundaţii. 

Incepind cu anul 1990, se poate vorbi deja de înregistrarea unor importante 
modificări climatice, caracterizate prin temperaturi si precipitaţii cu valori foarte 
ridicate prin comparaţie cu valorile de pina la acea data. 

Anul 1995 s-a soldat cu precipitaţii importante cantitativ in marea parte a 
judeţelor Olteniei, pe Jiu fiind mult depăşite cotele de aparare, semnalindu-se 
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revărsări in albia majora si băltiri de lunga durata. 
Inundaţiile datorate precipitaţiilor de lunga durata, aferente anului 2005, au 

făcut ca debitele de acumulare sa depaseasca orice prognoze, producind mari 
pagube materiale si chiar pierderi de vieţi omeneşti. 

Ca masuri cu caracter general, ce trebuie luate in vederea prevenirii sau 
macar a limitării efectelor inundaţiilor, menţionez : 

• elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice in vederea 
suprainaltarii digurilor (acolo unde acestea deja exista si s-au dovedit a 
fi subdimensionate) 

• punerea in siguranţa a barajelor 
• amenajarea, regularizarea si reabilitarea albiilor 
• efectuarea de pregoliri a lacurilor de acumulare, acolo unde ace'st lucru 

se impune,in vederea atenuarii undelor de viitura 
• cunoaşterea caracteristicilor si evoluţiei undelor de viituri 
• decolmatarea canalelor de garda ale riurilor 
• consolidarea malurilor riurilor 
• refacerea coronamentelor digurilor prin completarea terasamentului 

Este necesara aplicarea prevederilor "Strategiei naţionale de management al 
riscului la inundaţii", aprobata prin H.G. 1854/2005, adica: 

• elaborarea programelopr de prevenire, protectie si 
diminuare a efectelor inundaţiilor 

• elaborarea, la nivel de bazin / spaţiu hidrografic, a planului de 
management al riscului la inundaţii 

• elaborarea sau reactualizarea, la nivel de judeţ, municipiu, oras 
si comuna a planului operativ de interventie 

• la nivel judeţean, se impune aducerea la zi a planurilor de 
amenajare a teritoriului cu hărţile de risc natural la inundaţii, intocmite 
conform "Normelor metodologice privind modul de elaborare si 
continutul harţilor de risc natural la inundaţii", aprobate prin H.G. 
447/2003, precum si completarea tuturor documentaţiilor de urbanism, 
cu datele prevăzute in "Normele metodologice privind exigentele 
minime de continut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism pentru zonele de riscuri naturale", aprobate prin H.G. 
382/2003. 

In cadrul anexei la aceasta lucrare sunt prezentate hărţile privind cursurile de 
apa, acumularile de apa si amenajarile aferente, precum si zonele cu pericol ridicat 
de inundabilitate in judeţul Dolj. 

1.10. Alunecările de teren 

Alunecările de teren sunt acea categorie a deplasărilor de teren date de 
totalitatea translarii naturale a maselor de roca, pe versanti, prin patinare sau 
lunecare, din cauza umezirii bazei, mişcare generata de forţa gravitaţionala in 
asociere sau nu cu alte forte secundare, din cauza umezirii bazei maselor. Ele sunt 
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rezultatul pierderii srabilitatii de-a lungul unei suprafeţe pe care masa de roca se 
deplaseaza . 

Practic stabilitatea se pierde cind efortul mediu de taiere in lungul suprafeţei 
de lunecare este egal cu rezistenta la taiere a rocii , constatata prin încercări in situu 
si laborator. 

Alunecările de teren sunt rezultatul unor procese anterioare alunecarii 
propriu-zise, plecindu-se de la starea limita de echilibru pina la reformarea ei, prin 
alte caracteristici de relief. 

Cele trei faze care se pot distinge clar la o alunecare de teren sunt in 
ordinea apariţiei lor urmatoarele : 

• Alunecarea lenta 
• Alunecarea propriu-zisa si derularea ei 
• Stabilizarea naturala in urma alunecarii - reconfigurarea reliefului 

Fazele mai sus mentionate au loc pe durate diferite de timp. Ca durata, cea 
mai îndelungata este faza alunecarii lente, alunecarea propriu-zisa derulindu-se 
rapid . 

Alunecările de teren au consecinţe dramatice atit in plan economic, dar si 
privind sanatatea medfului înconjurător, astfel punind in pericol intregi asezari 
umane, cai de comunicaţii terestre, lacuri de acumulare, constructii hidrotehnice, linii 
de telefonie, conducte pentru transportul fluidelor si gazelor, apeducte, canalizari, 
tunele , fondul funciar, agricol si silvic. 

Impactul produs de alunecarile de teren asupra mediului conduce la situatii 
precum : lipsa de aer in sol datorita excesului de apa, coborirea temperaturii 
naturale a solului , apariţia fenomenelor de gelizare si pseudogelizare, evoluţii spre 
acidifiere, reducerea fertilitatii solurilor, inundarea terenurilor, modificarea habitatului 
natural, afectarea zonelor de exploatatii miniere si petroliere . 

1.10.1. Prevenirea si stabilizarea alunecărilor de teren 

Acestea se pot realiza prin metode ca : 
Diverse tehnici care sa limiteze acţiunea apelor de suprafaţa sau subterane 
, cum ar fi :captarea , drenarea , evacuarea acestora . 

-c ^ , . \ Tub extenor 

Li/iia de cedare 
/ 

^ FUtru acicular r 
Fig. 1.10.1.1. Lucrări de drenare electrica 

• Acţiuni preventive care sa menţină condiţiile favorizante stabilitatii 
terenurilor respective 
Lucrări specifice de susţinere a masei alunecatoare 

• Reamenajarea ariei ce manifesta tendinte de insiabilitate pentru terenuri. 
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Fig. 1.10.1.2. Reamenajarea ariei instabile 

proâJl dnpsi ^lunec^e 

srrâtiiiceTe CMJcst 
compact 

grohotiş calc^os 

toDei v r - o 3fi<» 

mMTBe jJbastre 
compacte^ 

drcj22J2tR discostmuat 

Fig.1.10.1.3. înlocuirea totala a pamintului care a alunecat 

• Tehnici de bulonare, asociate cu tehnici de stabilizare a terenurilor 
• Stabilizari ale terenurilor 

Placă metalica 
sau de befon 

Rocă fisurată 
instabilă 

Piiilifă 

Suprafaţă de 
desprinderi* 

Rocă stabilă 

Bulb de ancorare 

Fig.1.10.1.4. Stabilizari versanti prin ancorare . 
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4 y X X 

- r 

/ 

Fig.1.10.1.5.Stabilizarea terenurilor prin tratare termica; a-argila plastica ;b-
nisip ;c- sol loessoid ; d-teren care a alunecat ;e-portiune tratata termic ; n-vas 

cu petrol; t-conducta alimentare cu petrol; h-arzator ;r-cos de tiraj. 

• Folosirea geosinteticelor in imbunatatirea stabilitatii taluzurilor sau 
versantilor. 

• Lucrări diverse de "consolidare 
Htctiunt 

r-^ 

:\0 4.0m 
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/"N ^-N /'•N 

SoLUia 2 
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Fig.1.10.1.6. Lucrări de consolidare cu coloane 
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1.10.2.Studii de caz (Ocnele Mari, jud. Valcea: Matasari, Roşia de Amaradia, jud. Gorj) 

1.ln septembrie 2001, pe amplasamentul Cimpului II de sonde din localitatea 
Ocnele Mari - judeţul Vllcea, s-a produs o alunecare de teren , in urma careia 
s-a fomriat un con de surpare. 

Tinindu-se cont de stratificatia terenului din zona , de amplasamentul exact 
unde a avut loc alunecarea de teren , precum si de evoluţia proceselor de 
instabilitate declanşate ulterior datei de 12 sept. 2001 ,majoritatea specialiştilor 
au opinat la data respectiva ca sunt de aşteptat lărgiri ale conului de surpare 
prin fenomenul de taluzare naturala in direcţia sud si nord - vest, deoarece stratul 
de steril stratificat de-a lungul timpului se inclina spre nord cu unghiuri de 10-12 
grade, in timp ce spinarea zacamintului de sare sub steril se va inclina tot spre 
nord. 

Malul de nord si nord -vest este sectionat in mai multe blocuri aliniate 
aproximativ către est si vest, separate fiind in mai multe falii, decrosate pina la 1-
1,5m. 

In aceste condiţii dupa perioadele cu precipitaţii intense s-au constatat 
accelerari temporare ale fenomenelor mentionate. 

Acestea sunt si cauzele care ulterior au cunoscut un proces de dinamizare, 
aparut in data de 12 iulie 2004. 

Ca urmare a acestora, a fost înregistrata creşterea nivelului in lacul din conul 
de surpare cu 3-4 m si deversarea saramurii pe suprafaţa reliefului pe ravena 
existenta. 

Aceasta saramura a fost preluata prin sistemul de captare de la baza digului 
de retentie existent la baza versantului, volumul maxim estimat fiind de cca.20.000 
m3. 

In aceste condiţii, se apreciaza ca fenomenele vor continua pina la 
stabilizarea naturala a taluzurilor. 

In acelaşi timp, asa cum s-a mai intamplat vor aparea noi fisuri concentrice 
lacului, prefigurând blocurile de surpare urmatoare . 

In concordanta cu constatările de la fata locului a fost necesara impunerea 
următoarelor masuri: 
1. reverificarea cotelor reperilor dintre sondele 363, 366,si 365 zona 
corespunzătoare cheii de bolta a cavemei. 
2. monitorizarea si supravegherea permanenta a zonei cu interzicerea 
accesului persoanelor străine in zona afectata de alunecarile de teren. 
3. estimarea permanenta a debitelor expulzate din lac si urmarirea evoluţiei 
presiunii in caverne la sonda 379. 
4. deoarece pe termen mediu , repetarea unor asemenea fenome poate sa 
producă procese de modificare majora a cavemei, a fost necesar sa se treaca la 
începerea execuţiei lucrărilor care sunt prevăzute in proiectul elaborat de firmele 
de proiectare apartinind Universităţii Bucureşti, S.C.Minesa , I.P.C.M.. S.A.Cluj 
Napoca, ICSITPML S A. Craiova. 

In data de 12 septembrie 2001 s-a produs avaria din Câmpul II de sonde, 
prin formarea unui con de surpare şi debuşarea unei cantitaţi de cca. 1 700 000 m^ 
de saramură, ceea ce a atras după sine necesitatea unor masuri urgente de 
protectie a populaţiei din zona, precum şi de diminuare a efectelor unor posibile noi 
surpări. 

Lucrările necesare pentru aceste ultime deziderate reieşite din analiza 
situatiei la fata locului sunt: 
• Strămutarea a 113 gospodării, din care 44 obţiuni pentru construire de case, iar 
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restul pentru despăgubiri băneşti 
• Executarea unui dig de retenţie 
• Evacuarea saramurii din conul de surpare 

Programul nu cuprinde si lucrări de reconstrucţie ecologica a zonei, 
totodata sumele necesare pentru construirea de case noi, viabilizarea terenului si 
asigurarea utilitatilor nu au putut fi asigurate in totalitate, ceea ce a făcut 
necesare fonduri suplimentare fata de cele avute la dispoziţie prin H G. 
NR.602/2001. 

In vederea unei posibile rezolvări a situatiei create se prezintă in 
continuare o succesiune logic posibila de lucrări si operaţii ce se preteaza la 
situatia relevata in cimpul II se sonde , operaţiuni care sa asigure prabusirea 
controlata a planseului de sare din tavanul cavernei si evacuarea saramurii 
existente , prin intermediul unor tehnologii care sa nu atraga factori suplimentari de 
risc in derularea fenomenelor geomecanice din zona . 

Imagini ale lacului cu conul de 
surupare, zona Ocnele Mari, 
Rm. Valcea 
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Coronament dig afectat de deversarea 
masiva din 13-07-2004 

Clădiri din zona aflata la baza 
digului evacuate 

Zona instabila din jurul 
conului de surpare 

Distribuitor conducte necesar procesului 
de prăbuşire controlata a cavernei 

Lucrări de foraje 
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Dig retentie dupa expulzarea 
masiva din 13-07-2004 

Consolidare dig retentie dupa 
expulzarea masiva din 13-07-2004 

Dig retentie 
Fig. 1.10.2.1. 

Date tehnice 
• Prin practicarea unor foraje înclinate - dirijate - de pe platforme cu 
stabilitate sigura , urmeaza sa se execute trei ferestre in planseul cavernei prin 
dizolvarea cinetica a sării. 
• Dizolvarea sării si evacuarea saramurii rezultate se poate face printr-un 
sistem de sonde cu regim gravitaţional. 
• Pentru dizolvare urmeaza sa fie folosita saramura parţial saturata din 
conducta de retur, situata in direcţia combinatul chimic de la Govora, existenta la 
baza versantului. 
• Toate forajele vor fi folosite, in prima etapa, si pentru detectarea si evacuarea 
lichidului izolant remanent 
• Exploatarea lichidului izolant , acolo unde este cazul , se va face prin 
deversare libera , dupa sistemul experimentat deja in toamna anului 2002. 
• Alegerea poziţiei blocurilor care urmeaza a fi prăbuşite s-a făcut pe baza 
unei analize atente a condiţiilor de stabilitate ale cavernei, la nivelul momentului -
febmarie 2002-cind au fost executate ultimele măsurători cavemometrice , avind 
in vedere cauzele si etapele definitorii in evoluţia proceselor geomecanice cuplate 
care afecteaza zona Cimpului II. 
• Se are in vedere folosirea eficienta a rezervorului- bazinului de retentie -
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existent in spatele digului construit in etapa anterioara la baza versantului -cu un 
volum de min. 150.000 mc, folosirea instalaţiilor aferente acestuia, bazinul de 
decantare si sistemul de evacuare a saramurei spre lacul sarat, cu un debit de cel 
puţin 1000 mc/ora [270I_/S] 
• Dupa prabusirea controlata a celor trei blocuri se realizeaza dezamorsarea 
situatiei critice din zona centrala a cavernei si detensionarea zonei vecine , 
caverna fiind practic rambleiata cu depozitele provenite din prăbuşire. 
• Aproximativ 60% din saramura existenta iniţial in caverna se va afla in lacul 
format cu nivelul apropiat de suprafaţa tavanului. 
• Prin exploatarea saramurii din lac -cca.1,5 mii.mc., se creeaza condiţii 
pentru reconditionarea ecologica a zonei. 
• Timpul necesar pentru efectuarea lucrărilor aferente prăbuşirii controlate 
este de circa 18 luni , excluzind timpul necesar exploatarii eventualelor acumulari 
de fluid izolant. 
• Este necesara interventia imediata, deoarece riscurile asociate aplicarii 
acestor masuri sunt minime, in caz contrar existind pericolul declansarii unor 
procese imposibil de controlat, interventia propusa devenind tardiva. 

In noaptea de 27-28 iulie 2004, la ora a avut loc o desprindere de pamînt 
din taluzul conului de surpare, pe latura de vest, care a avut drept consecinţă o 
expulzare masivă de saramură şi noroi din lacul format în conul de surpare. 

Lacul de retenţie din aval s-a umplut pînă la 1 m sub cota deversorului de 
creastă, in circa 30 minute, volumul de saramură şi noroi acumulat fiind de cca 
120.000 m^ 

Incepînd cu ora 4 din aceeaşi zi , debitul de saramură şi noroi debuşate din 
conul de surpare a început să scadă. La ora 9, nivelul depunerilor din lacul de 
retentie era la -1,20 m fată de nivelul atins la ora 4. 

Debitul evacuat prin golirea lacului de retenţie este preluat integral de albia 
Pîrîului Sărat, neînregistrîndu-se inundaţii ale terenurilor din aval. 

Concentraţia de cloruri în riul Olt, în zona prizelor de apă industrială ale 
Oltchim, CET şi USG ,era la ora 7 de 4300mg/l, faţă de max. 500mg/l admis pentru 
funcţionarea în condiţii normale a capacităţilor de producţie ale celor trei 
consumatori. 

Instabilitatea taluzurilor conului de surpare continuă şi este accentuată de 
precipitaţiile abundente care au căzut in 27.07.2004 incepind cu ora 17, au făcut 
posibila extinderea conului de surpare spre vest si spre nord, avînd drept consecinţă 
noi expulzări de saramură amestecata cu noroi. 

Creşterii bruSCA a temperaturii mediului in intervalul 15-17.02.2005, care a 
favorizat acţiunea fenomenului dc dezgheţ şi topirea stratului de zăpadă, precum şi 
precipitaţiile căzute în această perioadă, au condus la declanşarea unor alunecări 
de teren in localităţile Mătăsari şi Roşia de Amaradia, din judeţul Gorj. 

Din verificările efectuate pe teren, au rezultat următoarele: 

• In Comuna Mătăsari, judeţul Gorj, evoluţia alunecărilor de teren a pus în 
pericol stabilitatea celor 40 de gospodării amplasate pe strada Dealului, 
alunecări influenţate de halda de steril Bohorel şi abatajele de mină care sc 
află la o distanţă de cca 250 m faţă de aceste locuinţe. 

Apariţia fenomenelor de alunecare de teren din zona respectivă a fost 
semnalată incă din anul 1998. 

• In Comuna Roşia de Amaradia judeţul Gorj s-a produs o alunecare de teren 
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la o distanţă de 3-4 m faţă de fundaţia clădirii scolii generale din localitate , 
fapt ce a condus la cedarea pe o suprafaţă de 60 mp a te rasamentului 
excavaţiilor. 

• Pe drumul comunal DC 29 km 6 + 700, drum executat în anul 2004, s-a 
produs o alunecare de teren pe o lungime de cca 20 m, in urma căreia s-a 
afectat jumătate din partea carosabilă a acestuia (s-a constatat apariţia unor 
crăpături cu deschideri de 4-5 cm in îmbrăcămintea asfaltică şi prăbuşirea 
terasamentului din fundaţia drumului pe o lungime de 4-5 m). 

• Pe drumul comunal DC 29 km 9+800, din cauza neamenajării sisteniului de 
colectare a apelor pluviale, s-a produs eroziunea taluzului şanţului de 
colectare a apelor, precum şi eroziunea terasamentului drumului în zona 
podeţului tubular. 

• Pe drumul judeţean DJ 675 C km 20+800, din cauza neamenajării sistemului 
de colectare a apelor pluviale de pe versantul sting, s-a produs eroziunea 
acestuia în zona podeţului tubular pe o lungime de 6-7 m. 

Fig. 1.10.2.3. a) Efecte ale alunecărilor de teren in zona de locuinţe a Comunei 
Matasari Gorj. 
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Fig. 1.10.2.3. b) Efecte ale alunecărilor de teren in zona de locuinţe a Comunei 
Matasari Gorj. 

Fig. 1.10.2.4. a) Imagini cu fisuri si dislocări ale zidurilor portante, 
datorate alunecărilor de teren in Comuna Roşia de Amaradia, 

Judeţul Gorj 

5 3 

BUPT



Contr ibu ţ i i la s tudiul u n o r soluţi i J c r e m e d i e r e si cons t i l i J a re a cons t ruc ţ i i lo r a \ ar ia le 

Fig. 1.10.2.4. b) Imagini cu fisuri si dislocări ale zidurilor portante, 
datorate alunecărilor de teren in Comuna Roşia de Amaradia, 

Judeţul Gorj 

Fig. 1.10.2.5 Dc 29 Roşia de Amaradia -Ruget Km6 + 700-fisuri in carosabil 
datorate alunecărilor de teren . 
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Fig.1.10.2.6. b) Imagini cu dislocări de teren datorate alunecărilor din Comuna 
Bengesti-Ciocadia, DC 19 km 1+ 0,000, Judeţul Gorj 

Fig. 1.10.2.6. b) Imagini cu dislocări de teren datorate alunecărilor din Comuna 
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Bengesti-Ciocadia, DC 19 km 1+ 0,000, Judeţul Gorj 

Toate aceste cauze accidentale pot prejudicia rezistenta si uneori chiar 
stabilitatea clădirilor sau amenajarilor de orice tip ,micsorindu-le durata normala. 

CONCLUZII CAPITOLUL I 

Construcţiile ca bunuri materiale cu destinatia expresa de a crea condiţiile 
necesare adapostirii si desfasurarii activitatilor specific umane , sunt supuse 
procesului degradarii , proces datorat mai multor cauze ce pot acţiona sirnultan , 
singular, sau in diverse combinaţii. 

Astfel cele mai importante cauze ce conduc la degradarea construcţiilor 
aflate in exploatare sunt: 

• Greşelile de concepţie si proiectare 
• Greşelile de execuţie 
• Neintretinerea si nerepararea la timp a defecţiunilor construcţiilor si 

instalaţiilor 
• Existenta unor curenţi de dispersie 
• Diverse tipuri de agresivitati si incompatibilitati 
• Uzura normala 
• Cauze accidentale 
• Alte cauze 

Cel mai frecvent intilnite greşeli de proiectare sunt: 

• alegerea unui sistem de fundare necorespunzator, fapt ce poate sa conducă 
la deteriorarea intregii constructii 

• amplasarea alaturata a unor tronsoane cu incarcari si inaltimi diferite pe 
amplasamente alcatuite din paminturi sensibile la umezire ; se recomanda 
evitarea acestor alegeri total greşite din punct de vedere tehnic , deoarece 
tasarea chiar uniforma fiind a unui tronson poate sa antreneze tasarea 
neuniforma a celuilalt tronson 

• amplasarea pe terenuri sensibile la umezire a unor structuri la care 
tasarile inegale pot conduce la pierderea stabilitatii prin flambajul unora 
dintre barele structurii 

• ancorarea insuficienta a barelor de armatura ce constituie armatura intinsa 
• armarea transversala insuficienta ; prevederea unor etrieti perimetrali la 

distante prea mari 
• estimarea insuficienta a încărcărilor ce actioneaza asupra construcţiei 
• greşeli de dimensionare ;greseli de calcul numeric ;greseli de alegere a 

secţiunilor 
• izolaţie acustica insuficienta 
• izolaţie termica insuficienta 
• alcatuirea incorecta a detaliilor de execuţie 
• necorelarea detaliilor de execuţie pentru constructii intre ele si cu cele de 

instalatii 
• subdimensionarea instalaţiilor fata de nivelul minim necesar specificului 

construcţiei 
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neincadrarea ansamblului sau construcţiei in documentaţiile de urbanism 
aprobate 
nerespectarea temei de proiectare data de investitor 
proiectarea de modificări care slăbesc rezistenta construcţiei in ansamblu si 
implicit a elementelor ce compun structura de rezistenta 
proiectarea construcţiilor pe terenuri sensibile la umezire , fara a se 
dispune luarea unor masuri caracteristice creşterii capacitatii portante a 
acestor terenuri 
consolidarea terenului de fundare, reducerea sau eliminarea sensibilităţii 
acestuia la umezire 
adoptarea unei soluţii de fundare indirecta (piloţi, coloane , chesoane) 

• adoptarea unor structuri de rezistenta care sa elimine sau sa restringa 
efectul nefavorabil al eventualelor tasari inegale (neuniforme ) 

• proiectarea unor structuri cu posibilitati de rupere de tip casant mai exact 
prevederea de diafragme din beton simplu , sau structuri din beton armat 
cu procente mari de armare , apropiate de cele maxime , amplasate pe 
terenuri sensibile la umezire 

• supradimensionare", adica stabilirea unor dimensiuni superioare celor 
rezultate din calculul static si de rezistenta al elementului respectiv 

Cel mai frecvent intilnite greşeli de de execuţie sunt: 
lucrări de incarcare- descarcare a materialelor si prefabricatelor 
lucrări de paminturi 
lucrări de trasare in general 
zidărie 
betoane si betoane armate 
montaj prefabricate 
invelitori si terase 
tencuieli 
pardoseli, placaje interioare , tapete 
instalatii de incalzire 
apa - canal 
forţa si iluminat 

• Prin oprirea activitatii de construire fara luarea unor masuri adecvate de 
conservare a acestora se ajunge inevitabil la degradarea in timp a lucrărilor 
executate. 
Mascarea unor deficiente la lucrările de turnare a betonului - acţiune 

savirsita la punctul de lucru ca urmare a apariţiei unor defecte in betonul turnat, 
dupa cum urmeaza : 

• folosirea unui beton necorespunzator ca marca , lucrabilitate etc. 
• livrarea neritmica a betonului 
• compactare insuficienta (vibrare insuficienta ) 

In oricare din cazuri este interzisa acoperirea defectelor de turnare a 
betonului: 

• segregări, zone poroase, caverne, întreruperi de secţiune, prin tencuirea 
zonei respective. 

• adaugarea de apa in betonul sosit la punctul de lucru 
• neglijarea fenomenului de afuiere ,adica eroziunea determinata de 

marirea vitezei apei curgatoare in apropierea fundatei unei constructii 
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• puţind conduce la compromiterea fundaţiei. 
• manipularea elementelor de constructie prefabricate altfel decit in felul 

indicat prin proiect (agatarea acestora in cirligul macaralei din punctele 
indicate) 

• folosirea pentru fabricarea betoanelor a agregatelor ce provin din roci 
feldspatice sau sistoase , acestea fiind contraindicate pentru ca nu au 
rezistenta necesara , putindu-se dezagrega la anumite solicitări. 

• amplasarea nepotrivita a unei constructii pe terenuri supuse alunecărilor 
• ancorarea defectuoasa a panourilor prefabricate de faţada, operaţiune ce 

conduce la executarea unor suduri necorespunzatoare intre plansee si 
panourile de faţada . ^ 

• aplicarea de vopsitorii pe suprafeţe necuratate sau nedegresate , fapt ce 
conduce la desprinderea in timp a peliculei de vopsea de pe faţada 
respectiva 

• Neacoperirea armaturilor cu beton conform prescripţiilor din normative , 
ceea ce conduce la neancorarea corespunzătoare a armaturilor in beton . 

• Realizarea incorecta a armaturior din otel-beton 
Din cauza neglijentei beneficiarilor sau investitorilor, in practica pot sa 

apara greşeli care conduc la degradarea prematura a construcţiilor respective. 
lata citeva dintre cele mai frecvente : 

1. conducte de apa sparte in interiorul construcţiilor, defecţiune ce apare in 
timpul execuţiei sau exploatarii clădirii si are drept consecinţa infiltrarea 
apei in fundaţii, umezirea pereţilor, inundarea subsolurilor , distrugerea 
pardoselilor pe baza de materiale lemnoase , degradarea sau chiar 
distrugerea finisajelor etc. 

2. conducte nesprijinite si neancorate 
3. colmatare - proces de astupare a porilor unui material prin patrunderea 

in masa acestuia a unei substante coloidale 
4. compactarea superficiala a umpluturii In jurul clădirilor, poate conduce 

la tasari importante . 
5. condensul - fenomenul de transformare a vaporilor de apa in lichid pe 

suprafeţele construcţiilor - pereţi , plansee , stilpi - prezenta condensului 
favorizind apariţia mucegaiului si degradarea graduala a elementelor de 
constructii. 

Una dintre cauzele care pot provoca deteriorarea sau chiar distrugerea 
elementelor de beton armat, o constituie acţiunea permanenta si de anumita 
intensitate a curenţilor de dispersie (vagabonzi), care exista dupa cum se stie, in 
special pe teritoriul oraşelor mari. 

Pot avea o acţiune care sa conducă la degradarea si chiar distrugerea 
construcţiilor diversele ape agresive (agresivitate de dezalcalinizare ,general acida , 
carbonica , sulfatica , magneziana, bazica, a sărurilor de amoniu , salinitatii ridicate) 
care pot sa vina In contact cu cladirea fie prin Intermediul terenului de fundare, fie 
prin intermediul factorilor atmosferici. 

Betonul poate fi corodat sl de bacterii, ciuperci, alge si muşchi, fie prin 
substantele pe care le secreta sau le emana acestea, fie prin transformările ce le 
produe asupra unor substante din mediul înconjurător. 

Uzura normala este cauzata de durata limitata de existenta a elementelor care 
compun clădirile. 

Uzura fiecărui element in parte este in funcţie de natura materialului din care 
este executat si de condiţiile de exploatare la care este supus, iar uzura generala a 
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clădirii rezulta din media ponderata a uzurii diferitelor elemente componente. 
In conformitate cu prevederile H.G. nr.964./1998 pentru aprobarea 

clasificatiei si a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe , se prevăd 
durate normale legale tinind cont de tipul construcţiei. 

Dintre cauzele accidentale care conduc la degradarea sau distrugerea 
elementelor de constructie sau a construcţiilor in integralitatea lor se mentioneaza : 

• Cutremure de pamint 
• Tasari 
• Incendii 
• Explozii de gaze 
• Furtuni ' 
• Viscole puternice 
• Alunecările de teren 
• Ploi torentiale de lunga durata- inundaţii 

In anexa la aceasta lucrare este prezentata harta judeţului Dolj, pe care sunt 
delimitate zonele de risc pentru alunecari de teren, precum si limita perioadei de colt 
Tc (putând fi 1 sau 1,5, funcţie de zona respectiva), limita valorilor coeficienţilor Kg in 
aceasta zona, intensitatea seismica exprimata in grade MSK putând fi VII sau VIII, 
funcţie de zonarea efectuata. 

Delimitările respective au aparut ca urmare a cercetărilor amanuntite in 
decursul mai multor ani privind comportarea in timp a construcţiilor din zona si a 
deficientelor cauzate construcţiilor de acţiunile seismice începând cu cutremurul din 
4 martie 1977, precum si a alunecarllor de teren incepand cu anul 1980. 

Cercetările au avut la baza atit observaţiile directe asupra construcţiilor si 
terenurilor din zona, cit sl studierea mal multor documentatil tehnice întocmite de 
cadre specializate, dar si studierea datelor centralizate la arhivele naţionale filiala 
Dolj. 

Aceasta harta si concluziile aferente pot fi utilizate ca baza de pornire in 
vederea aprofundării unor eventuale studii privind comportarea efectiva a 
construcţiilor din judeţul Dolj la acţiunea seismelor si alunecarllor de teren. 

In capitolul următor vor fi prezentate cele mai actuale soluţii de consolidare a 
construcţiilor avariate , soluţii prezente atIt In literatura de specialitate de ultima ora , 
cit si in practica execuţiei si proiectării. 
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CAPITOLUL II 

SOLUŢII DE CONSOLIDARE A CONSTRUCŢIILOR 
AVARIATE DIN DIVERSE CAUZE 

Problemele de consolidare a construcţiilor se refera in special la părţile 
structurale ale acestora, adica la acele parti componente care asigura rezistbnta si 
stabilitatea unei constructii. 
In consecinţa intervenţiile privind consolidarea se fac in funcţie de localizarea 
avariilor in cadrul construcţiei, astfel: 

• Consolidări la infrastructura construcţiilor 
• Consolidări la suprastructura construcţiilor 

Interventii care sa -conducă la o mai buna comportare a construcţiilor in 
timp, la eliminarea tasarilor inegale , se pot face si in ceea ce priveşte terenul de 
fundare, terenuri care intr-o forma sau alta fac corp comun cu constructia si vor 
răspunde sincron la solicitări diverse . 

2.1. CONSOLIDAREA TERENURILOR DE FUNDARE 

Inten/entiile asupra terenurilor de fundare, sunt făcute cu urmatoarele 
scopuri: 

- umplerea unor goluri existente in terenul respectiv 
- reducerea permeabilitatii terenului 
- creşterea capacitatii portante a terenului 

imbunatatirea capacitatii de deformabilitate a terenului 
- depoluarea terenului 
- asigurarea stabilitatii terenului si implicit reducerea riscului de producere a 

alunecărilor de teren . 
Cele mai importante mijloace de consolidare a terenurilor de fundare constau in : 
-compactarea prin diverse mijloace 
-consolidarea prin injectare cu diverse soluţii funcţie de tipul terenului. 

Astfel pot sa fie utilizate : 
• injectări cu suspensii de ciment 
• argila 
• ciment si silicat de sodiu 
• silicati si alti reactivi chimici 
• cu fluide pe baza de rasini sintetice 
• acrilice (acrinilida) 
• fenolice 
• carbonidice (carbonida si formaldehida prin reacţii de policondensare) 
• injectări cu fluide pe baza de rasini cetonice 
• crom -lignina 
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2.2. CONSOLIDĂRI LA INFRASTRUCTURA CONSTRUCŢIILOR 

Infrastructura clădirilor este alcatuita de regula din fundaţii de diverse tipuri. 
Alături de fundaţii, tot ca parti ale infrastructurii, pot sa fie si asanumitele elevaţii 

din beton sau zidărie (pot constitui subsoluri cu diferite funcţiuni pentru clădire ), 
executate in continuarea fundaţiilor , dar aflate la o cota oarecare sub nivelul cotei 
zero al construcţiei respective . 

La fundaţii, ca elemente ale infrastructurii, de regula , degradarile sunt generate 
de cauze precum : 
• schimbări de destinatie ale clădirilor care sa atraga dupa sine creşterea 

încărcărilor permenente si utile 
• micşorarea capacitatii de fundare a terenului datorata funcţionarii defectuoasa 

a instalaţiilor de alimentare cu apa si canalizarilor, execuţie necorespunzatoare , 
nerespectarea adincimii de inghet ,alegerea incorecta a soluţiei de fundare , 
tasari datorate vibraţiilor, circulaţiei rutiere. 
Pentru decizia de consolidare a elementelor ce compun infrastructura este 
necesara analizarea in profunzime a unor parametri precum : 

• natura terenului de fundare 
• nivelul si tipul apelor freatice 
• tipul structurii de rezistenta adoptat 
• categoria de importanta a clădirii a cărei infrastructura se consolidează 
• gradul de protectie antiseismica pe care constructia trebuie sa-l atinga . 
• cotele de fundare di tipul de fundaţii pentru construcţiile adiacente viitoarei 

constructii 
Decizia de interventie la infrastructura prin consolidare poate fi 

generata de diverşi factori ca : 
• modificarea tipului de incarcari ce actioneaza la nivelul fundaţiilor , data de 

diverşi factori precum recompartimentarile pe nivele, schimbarea numărului de 
etaje ale clădirii prin renunţare sau adaugare, schimbări de destinatie ale clădirii, 
sau a unor parti din clădire, care atrag implicit modificarea încărcărilor de 
calcul. 

• capacitatea portanta a terenului redusa de funcţionarea precara a 
instalaţiilor de canalizare (prin colmatare), de alimentare cu apa (prin fisurare sau 
obturare), infiltratii necontrolate date de apa pluviala sau de zăpezile căzute in 
abundenta. 
• micşorarea capacitatii portante a terenului datorata executării unor lucrări 
subterane , fara a se lua masuri minimale de protectie. 
• apariţia de tasari inegale datorate circulaţiei rutiere intense, traficului greu in 
zona, sau in cazul clădirilor care au cote de fundare diferite 

Cele mai frecvente tipuri de degradari aparute la fundaţii sunt: 
- fisuri in blocurile de fundare 
- dislocări ale blocurilor de fundare 
- ruperi ale blocurilor de fundare 

Ca metoda folosita la consolidarea fundaţiilor din beton poate fi - funcţie de 
tipul de fundaţii, adincimea de fundare, natura avariei, importanta cladiriri-
consolidarea terenului de fundare prin injectări, cimentări ,argilizari, impermeabilizari 
cu bitum. 

Aceasta masura conduce implicit la o transmitere in condiţii mai bune a 
incarcarilor construcţiei, prin intermediul fundaţiilor, la un teren cu parametri fizico -
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mecanici superior celui iniţial, netratat. 
Tratarea terenului de funciare, printr-una din metodele consacrate de practica, 

are efecte benefice asupra fundaţiilor, oricare ar fi tipul acestora, ducind la evitarea 
in timp a unor degradari ce pot sa apara ca urmare a caracteristicilor inferioare ale 
unor terenuri. 

La proiectarea si executarea fuindatiilor, pentru o corecta comportare a 
acestora ca parte a infrastructurii construcţiei se vor urmări aspecte precum : 

• descarcarea fundaţiilor in terenul bun de fundare prin intermediul piloţilor 
foraţi 

• subzidirea sau subbetonarea, adica executarea unei fundaţii sub cea deja 
existenta , procedeu ce conduce la extinderea pe terenul bun de fundare a 
fundaţiilor existente 

• executarea de camasuieli armate pe fetele fundaţiilor existente . 
• executarea de fundaţii adiacente celor existente 

Fig.2.2.1. 
a-subbetonare si camasuieli armate b-fundatii adiacente celor existente 

r Sî̂  
l i - r 

înainte de executarea subzidirilor, a camasuielilor sau inainte de executarea 
blocurilor de fundaţie adiacente, este obligatorie închiderea fisurilor in fundaţiile 
degradate , prin injectare . 

In cazul in care se hotărăşte o interventle la fundaţii degradate , iar terenul 
mai sănătos se afla la o adincime mai mare decit cota fundaţiei degradate , se poate 
adopta soluţia de subzidire prin intermediul piloţilor sau pilaştrilor (fig.2.2.2.). 

Fig.2.2.2. Subzidire prin intermediul piloţilor si pilaştrilor. 

PILASTRU DIN BETON ARMAT 

O alta soluţie des intilnita este aceea a introducerii de fundaţii executate in 
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imediata apropiere a fundaţiilor existente , fundaţii nou introduse, care vor avea 
rolul sa preia o parte din încărcările transmise fundaţiilor iniţiale, degrevindu-le 
partial pe acestea. 

In cazul soluţiei de fundare prin intermediul fundaţiilor continue, se pot folosi 
aceleaşi metode ca si la fundaţiile descrise anterior. 

In cazul fundaţiilor izolate se recomanda practicarea unui inel perimetral. 
Inelul din beton armat poate sa lucreze independent, descarcindu-se pe 

fundaţia existenta, sau prin cuplarea directa cu baza stilpilor .(fig.2.2.3.) 

Fig.2.2.3. Consolidare in cazul fundaţiilor izolate prin intermediul 
unui inel perimetral din beton armat. 

Fundaţiile alcatuite sub forma reţelelor de grinzi se pot consolida prin 
introducerea unor fundaţii izolate in zona stilpilor - Fig. 2.2.4.7. 

REŢELE DF GRINTC 

aeCTIUNEA A 

prin intermediul unor grinzi executate suplimentar - Fig. 2.2.5. 

RcTIgl-t CRIN.̂ : 

CTIUr l̂EA A-A 
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8. 

sau prin intermediul unui radier general - Fig. 2.2.6. 

REŢELE DE GKi'̂ Z: 

SECŢIUNE/'. A-A 

2.3.CONSOLIDAREA STRUCTURILOR DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ 

2.3.1. Tipuri de avarii la structurile din zidărie de cărămidă 

Elementele structurale sau nestructurale din zidărie de cărămidă pot sa fie 
avariate sau degradate datorita unor factori complecşi, detaliati in cap.l al prezentei 
lucrări. 

In funcţie de tipul structurii, de cauzele care concura la producerea 
avariilor, la zidăriile de cărămidă pot aparea : 

• defecte cauzate de greşelile survenite in execuţie - asanumitele 
neconform itati in executie-de tipul erorilor de trasare, neteserea 
corespunzătoare a rosturilor, rosturi neuniforme ca dimensiuni sau cu 
dimensiuni incorecte, rosturi neumplute cu mortar, folosirea pentru zidarii a 
mortarelor necorespunzatoare, etc. 

• fisuri - la care deschiderea acestora este cuprinsa intre 0,3 mm si 3mm 
• crăpături - la care deschiderea este mai mare de 3mm 
• dislocări de material de constructie din perete 
• striviri ale diverselor zone de pereţi ( in special la intersecţiile pereţilor cu 

grinzile sau planseele structurii) 

La pereţii care nu au in suprafaţa lor goluri, cele mai frecvente avarii constau in : 

• fisuri intre plansee si pereţii portanti 
• fisurări in zona reazemelor grinzilor 
• fisuri înclinate in planul peretelui 
• zone strivite ale peretelui 
• dislocări in plan vertical 
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Fig.2.3.1.1 - Avarii la pereţi portanti plini din cărămidă : a)-fisuri de separaţie 
intre planseu si peretele portant :b)fisuri inclinate in cimpul peretelui: c)fisuri 

orizontale: d)fisuri aparute la intersectia a doi pereţi portanti: 
e) fisuri sub reazemul de grinzi 

1-planseu ;2-perete ;3-fisuri -4-fisuri inclinate ;5- fisuri orizontale ; 6-perete 
transversal locale ;7,8-fisuri la intersectia pereţilor portanti ;9-grinda ; 

10-fisuri la reazemul de grinda 

• in zonele unde la zidarii exista ca element constructiv si buiandrugii , pot sa 
apara fisuri inclinate deasupra buiandrugilor sau fisuri deasupra golurilor de la 
pereţi 

\ . / 
-

— - î 

Fig 2.3.1.2. fisuri in zonele cu buiandrugi ;a) fisuri inclinate date de forţele 
taietoare :b) fisuri date de efectul de bolta ;1-planseu ;2-perete ;3-gol in zidărie ; 

4- buiandrug ;5-fisuri inclinate ;6-fisura data de efectul de bolta ; 
7 -fisura in buiandrug . 

• pot de asemenea sa mai apara fisuri in zona de zidărie situata intre golurile de 
usi sau ferestre (zona de spalefi ) 

1 - 1 
7 

Fig.2.3.1.3. fisuri in zona spaletilor; a) fisuri transversale ;b)fisuri inclinate ;1-
planseu ;2 ;gol de usa ; 3-gol de fereastra ;4-parapet; 5 -buiandrug ;6-spalet 7-fisuri 

transversale ;8-fisuri inclinate 
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La Stabilirea soluţiei de consolidare a structurilor din zidărie de cărămidă 
(piatra sau alt material de zidit) este necesar sa se aiba in vedere urmatoarele 
aspecte; 

Tipul de zidărie (portanta sau neportanta , grosimea , etc.) 
Tipul materialului de legătură (liantului-mortar) 
Tipul cărămizilor (marca acestora) sau a înlocuitorilor cărămizilor ( blocuri din 

beton celular autoclavizat, etc.) 
Soluţia adoptata pentru structura 
Soluţia adoptata pentru fundatiii 
Natura terenului de fundare 
Nivelul si tipul apelor freatice (daca sunt ape agresive si ce fel de agresivitate 

a acestora) 
Elementele alcatuite din zidărie pot sa fie degradate, punindu-se sub semnul 

întrebării chiar capacitatea lor portanta ca urmare a neconlucrarii ansamblului teren 
de fundare - infrastructura -suprastructura si, implicit, a micşorării sub parametri 
iniţiali a caracteristicilor terenului , din diverse cauze (tasari inegale , fenomenul de 
afuiere , alunecari de teren , inundaţii cu baltirea îndelungata a cantitatii de apa .) 

Fig. 2.3.1.4. Fisuri aparente in pereţii de zidărie datorate slăbirii capacitatii portante 
a terenului de fundare :modul de cedare a zidăriei prin degradarea terenului de 

fundare. 

teren degradat 

Fig. 2.3.1.5. Fisurări la baza si in diagonala pereţilor, ca urmare a cedării 
zidăriei la încovoiere, respectiv ca urmare a depăşirii capacitatii portante la 

întindere. 

Fig.2.3.1.6. Fisurarea pereţilor ca urmare a acţiunilor seismice 

La consolidarea structurilor din zidărie portanta trebuie avute in vedere 
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urmatoarele puncte de vedere: 
• analizarea principalelor cauze care au produs avaria 
• cercetarea mecanismului care a dus la avarierea zidăriei 
• eliminarea cauzelor care produc degradarea zidăriei 
• legarea elementelor verticale adiacente 
• realizarea conlucrării dintre elementele structurale. 

Funcţie de gravitatea degradărilor zidăriilor, funcţie de elementele de zidărie 
afectate, precum si de poziţia acestora in cadrul construcţiei, se pot face 
urmatoarele tipuri de interventii: 

• refacerea zonelor de zidărie dislocate 
• betonarea parţială în ştrepi cu beton ^ 
• ţeserea fisurilor cu scoabe din oţel 
• cămăşuirea armata a pereţilor 
• bordarea cu armatura de consolidare a golurilor 
• introducerea de tiranţi metalici 
• introducerea de eclise din profile metalice 
• dispunerea de elemente orizontale şi verticale din beton armat 
• cămăşuieli din materiale compozite 
• bordarea cu armatura de consolidare a golurilor 
• legarea cu armatura a zonelor de colţ, 
• injectarea fisurilor 

In practica, funcţie de cauzele care au stat la baza producerii degradărilor, 
procedeele de consolidare mai sus mentionate se pot aplica singulare , grupate 
cite doua sau mai multe . 

Ca succesiune a principalelor operaţii pregătitoare la lucrările de consolidare 
a zidăriilor portante menţionez : 

• înlăturarea tencuielilor existente(operatiune care se poate face manual sau 
mecanizat , prin intermediul jetului de aer sub presiune , asa cum am descris in 
exemplul practic din cap.IV, in cazul consolidării turnului de granulare de la Doljchim) 

• adincirea rosturilor in masura suficienta ca materialele injectabile sa poata 
penetra, adera si lucra 

• îndepărtarea materialelor neaderente prin frecare cu peria de sirma, sau prin 
suflare cu jet de aer sau apa(exemplu practic detaliat in cazul Doljchim) 

In zonele în care zidăria este dislocată se procedeaza la demontarea ei şi 
refacerea de dorit prin intermediul materialelor de acelaşi tip cu cele utilizate in 
Varianta Iniţiala. 

2.3.2. Soluţii de consolidare a structurilor din zidărie de cărămidă 

2.3.2.1. Betonarea prin intermediul ştrepilor de beton 

Atunci cind degradarile peretelui de zidărie portanta impun o interventie de 
profunzime ,se poate realiza consolidarea prin intermediul cusăturilor cu strepi din 
beton (fig.2.3.2.1.1.). 
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Fig. 2.3.2.1.1.Cusături cu strepi de beton ; 1- perete portant; 
2- fisura in perete ; 3) strepi de beton . 

Prin soluţia de betonare parţiala se realizeaza înlocuirea zidăriei cu beton 
monolit în zonele cu fisuri şi crăpături ce ocupa volume mari . Betonarea parţiala a 
zonelor de zidărie degradata parcurge obigatoriu urmatoarele etape tehnologice : 

• îndepărtarea blocurilor de cărămidă degradate adiacente fisurilor 
• curăţarea zonei de resturi de mortar 
• suflarea cu aer comprimat 
• udarea cărămizilor din zona pentru a nu fi absorbita apa din beton 
• zvintarea prin eliminarea apei în exces 
• turnarea betonului. 

In cazul in care avem de-a face cu pereţi structurali a căror zidărie a fost 
dizlocata , este necesara refacerea acestei zidarii in zonele afectate . 

Operaţiunea de refacere este precedata de iniaturarea zidăriei dislocate si 
rezidirea cu acelaşi tip de materiale iniţial folosite, pentru evitarea apariţiei zonelor 
neomogene care pot atrage tensiuni suplimentare . 

Toate fisurile aparente se injecteaza cu mortar pe baza de ciment. In cazul 
depistării de fisuri cu deschideri mari sau chiar crăpături , se procedeaza la 
matarea (umplerea ) acestora cu mortar de ciment sau rasini epoxidice . 

Operaţiunile tehnologice corecte sunt: 

• curăţarea de praf a fisurilor cu jet de aer sub presiune, 
• spalarea cu jet de apa a fisurilor, pentru injectarea cu lapte de ciment sau 

mortar pe baza de ciment, 
• introducerea în zidărie, la adincimea de aproximativ 3-5 cm, la distanţe de 

0,8-1.00 m în lungul fisurii a unor ştuţuri prin care se va face injectarea cu materialul 
stabilit prin proiectul de consolidare . 

• aplicarea unui strat de mortar de ciment pe ambele feţe ale zonelor fisurate . 
• injectarea de jos în sus la o presiune corespunzătoare , 
• îndepărtarea ştuţurilor după intarirea (încheierea prizei) materialului de 

injectare şi uniformizarea zonelor. 
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Fig.2.3.2.1.2. Consolidarea unui perete prin injectarea fisurilor cu mortar de 
ciment; 1- perete fisurat ;2-fisuri aparente ;3-portiuni injectate cu mortar de ciment. 

1 

Fig.2.3.1.2.3. Modul de montare a stuturilor in vederea injectării cu mortar 
de ciment; 1- fisura ; 2-stut montat in zidărie ; 3- mortar pentru fixare stut; 

4- mortar pe baza de ciment. 

Datorita faptului ca , la perertii cu grosimi de peste doua cărămizi , ţeserea 
pe toata grosimea in dreptul fisurilor este greu de realizat, este necesara 
urmatoarea succesiune a operaţiilor: 

-se elimina treptat zona degradata a peretelui ( de jos in sus ) 
-se curata de praf si alte resturi de mortar sau cărămidă cărămizile din golul 

creat 
- se spala cu apa suprafaţa 
- sa zvinteaza suprafaţa 
- se amorseaza zona cu lapte de ciment si aracet 
-se aşterne mortar de ciment 
- in prima asiza se monteaza o plasa sudata inglobata in mortar de ciment 
- se trece la realizarea zidăriei, urmind ca la fiecare trei rinduri de cărămizi sa 

se introducă armatura . 
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Fig. 2.3.2.1.4. Tesera zidăriei si injectarea fisurilor 
a) perete fisurat ;b) suprafaţa fisurata de tratat prin injectare: montare slituri in 

vederea injectării; secţiune transversala ; 1- perete ; 2- fisuri; 
3- zona porţiune de perete fisurat ;4- stuturi injectare . 

Daca fisurile sunt izolate pe suprafaţa pereţilor de zidărie portanta, atunci, 
pentru obturarea acestora se folosesc scoabe metalice, montate perpendicular pe 
fisura, ancorate in zidaria sanatoasa . 

Se utilizează scoabe din otel rotund (OB37) sau platbande din otel lat, fixate 
cu mortar pe bază de ciment .0 buna conlucrare se obţine prin montarea scoabelor 
pe ambele fete ale zidăriei in zonele traversate de fisuri. 

Fig. 2.3.2.1.5.Coaserea fisurilor cu bridă din oţel lat. 
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TVT 

i r m L 

Fig. 2.3.2.1.6. Consolidare zidărie cu scoabe ; a) Traseu fisura cu 
poziţionare scoabe b) consolidare cu scoabe , secţiune perete fisurat; 1- traseu 

fisura ; 2-perete; 3- scoabe din otel beton ; 4- găuri care ulterior se astupa cu mortar 
de ciment; 5-tencuiala cu mortar de ciment 

2.3.2.2.Cămaşuirea pereţilor din zidărie 

Cămăşuirea pereţilor din zidărie portanta este un procedeu de consolidare 
utilizat de regula cind este pusa in pericol capacitatea portanta a pereţilor 
respectivi si implicit a clădirii in ansamblu, ca urmare a degradarii masive a zidăriei 
din pereţii portanţi ai structurii. 

In cazurile cind la pereţii din zidărie sunt prezente fisuri de profunzime in 
număr mare, consolidarea se poate face prin : 

-camasuirea întregului perete 
-consolidarea pereţilor cu ajutorul tirantilor metalici 
-consolidarea prin intermediul plaselor sudate aplicate in dreptul fisurilor 
-consolidarea prin injectare cu mortar a fisurilor sau crăpăturilor 
-consolidarea prin ţesere cu scoabe metalice 
-consolidarea prin intermediul strepilor din beton 

Cămăşuielile se aplica pe una sau pe ambele feţe ale pereţilor structurali, 
prin intermediul mortarului pe bază de ciment sau prin intermediul betonului 
(asanumitele camasuiell din beton), armarea facându-se în mod curent cu plase 
sudate (S.T.M.). Plasele la rindul lor se leaga intre ele cu agrafe (scoabe) din oţele 
beton . 

Cămaşuirea pereţilor din zidărie va începe, în general, de la nivelul fundaţiilor 
construcţiei,in acest fel rezolvindu-se transmiterea corespunzătoare a încărcărilor la 
terenul de fundare, asigurindu-se totodata un tratament unitar structurii de rezistenta. 

Operaţiunea de camaşuire a pereţilor portanţi degradaţi sau avariaţi trebuie 
sa asigure implicit o perfecta conlucrare cu zidaria existenta prin fixarea armaturii de 
peretele de zidărie şi asigurarea unei bune aderenţe a materialului utilizat în 
camaşuială la peretele existent, prin tratarea corespunzătoare a suprafeţei peretelui 
(adincirea rosturilor, periere, suflare cu aer, udare). O aderenta foarte buna se poate 
obţine prin tehnologia de torcretare, ce se realizeaza cu mortar marca M 50 sau 
Ml 00. 
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/ 
/ 

SCOABA 

a. b. 
Fig. 2.3.2.2.1.Fixarea armaturii cu scoabe. 

Fig. 2.3.2.2.2. Camasuirea unui perete de cărămidă ; 1- plasa sudata pentru 
camasuire ; 2-agrafe ;3 -tencuiala din mortar pe baza de ciment. 

Fig. 2.3.2.2.3 Camasuirea unei porţiuni de perete fisurat; a) vedere ; b) 
secţiune ; 1- perete ; 2-fisura locala ;3- plasa sudata pentru consolidare ; 

4- tencuiala mortar ciment inrosturile orizontale . 
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Fig. 2.3.2.2.4. Consolidare intersectie a doi pereţi ;1-perete portant; 
perete neportant; plasa sudata ; 4- agrafe ; 5- bare din otel - beton 

La colturi si la intersectii de pereţi se realizeaza consolidări prin intermediul 
plaselor sudate legate intre ele cu bare metalice 

o , -

Fig. 2.23. Consolidare intersectie de pereţi; a) vedere ; b; secţiune ; 
1- perete portant; 2- perete neportant; 3- plase armatura ;4- agrafe . 

l i ! l i ! i i 1 

,v 
x - ş r — ! 

Fig.2.3.2.2.6..Consolidare intersectie de pereţi ;1- pereţi; 
2-plase armatura ;3- agrafe metalice introduse in zidărie prin găuri perforate. 

In zonele de intersectii ale pereţilor de zidărie, in vederea asigurarii unei 
conlucrări corespunzătoare intre pereţi, se introduc in carnea zidăriei legături 
suplimentare constind din plase sudate montate sau suprapuse pe minim 25 cm 
de o parte şi de alta a colţului. Se monteaza suplimentar trei bare cu diametrul de 
10-12 mm, dispuse la circa 15 cm una de cealaltă peste plasă, fixate prin intermediul 
scoabelor metalice străpunse. 
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2.3.2.3. Consolidarea structurilor de zidărie prin intermediul tirantilor metalici 

Tirantii sunt elementele adaugate unei structuri portante din zidărie avind 
rolul de a asigura o conlucrare cit mai buna zidăriei in ansamblul sau , mai ales 
la structurile executate fara centuri sau fara stilpisori din beton armat. 

Ei sunt executati din oţel rotund, tensionarea (întinderea) acestora putindu-se 
astfel controla cu ajutorul piuliţelor. Rigidizarea capetelor tirantilor pe zidărie se face 
prin intermediul plăcutelor metalice si are drept principal scop asigurarea unei cit 
mai uniforme distributii a tensiunilor pe o suprafaţă cit mai intinsa a peretelui de 
zidărie, putindu-se ajunge si la cuplarea zonei de intersectie . ' 

Tirantii metalici se pot monta cite doi (la exteriorul şi la interiorul structurii 
din zidărie de cărămidă), distanţati intre ei cu ajutorul agrafelor si solidarizaţi pentru 
o participare unitara la preluarea eforturilor bridelor metalice , dispuse la 0,8-1,2 m. 

Prin acest procedeu se pot realiza structuri cu o buna comportare a 
ansamblului din zidărie portanta . 

PIACA 
CAPĂT BRIDA A G R A I F A 

L£GATURA 

Fig. 2.3.2.3.1. Tirant-centură 

2.3.2.4. Bordarea golurilor 

Prin bordarea unui gol, se intelege intarirea din punct de vedere structural a 
conturului acestuia, astfel incit, deformatiile cauzate de diverse eforturi aparute sa 
fie cit mai mici, nepunindu-se in pericol rezistenta si stabilitatea elementului de 
rezistenta (in cazul de fata peretele din zidărie) pe suprafaţa caruia este practicat 
golul. 

Din punct de vedere tehnic-constructiv bordarea unui gol practicat in 
structura de zidărie portanta (goluri pentru usi si ferestre, goluri tehnice pentru 
conducte) se poate realiza prin: 

• prevederea de armatură suplimentară pe conturul golului la circa 3-5 cm de 
marginea acestuia, armatura constind in minim doua bare cu diametrul de 10-12 
mm, dispuse la 8-10 cm distanţă una de cealalta, bare cuprinse în camăşuiala 
peretelui. Barele de armatura se vor fixa in zidărie prin intermediul scoabelor 
metalice. 
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• intarirea golului prin incadrarea acestuia cu o structură suplimentara din beton 
armat prin eliminarea unui rind de cărămidă zidita, ulterior adaugindu-se un cadru 
metalic si la exteriorul structurii, facindu-se 
legătură prin bride metalice intre cele doua 
rame (interior si exterior) 
• intarirea golului prin incadrarea cu profile 
metalice suplimentare de tipul profilelor 
cornier sau ţeava rectangular, montate în 
peretele din zidărie prin intermediul unor 
rigidizari metalice. 

Fi2.2.3.2.4.1. Bordare «ol 

2.3.2.5. Consolidarea structurilor 
de zidărie prin intermediul camasuielilor 
cu beton 

Aceasta soluţie tehnica este foarte 
des intilnita si utilizata, avind in vedere 
faptul ca majoritatea structurilor portante 
din fondul actual construit la noi in tara 
este constituit din clădiri in varianta parter 
plus doua sau trei etaje la care nu de puţine 
ori lipsesc centurile si stilpisorii din beton 
armat, care sa dea ansamblului o mai mare 
rigiditate. 

Atunci cind in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare (legea 10/1995 
privind calitatea in constructii), investitorul 
doreşte pentru imobil o asigurare mai mare 
a structurii acestuia la acţiunea diverşilor 
factori de degradare, soluţia camasuirii cu 
beton a pereţilor structurii pe toata 
suprafaţa lor, este cea care are cele mai 
bune rezultate, realizindu-se, astfel, o 
conlucrare spaţiala a structurii. 

La punerea in opera a betoanelor 
necesare camasuielilor , executantul are 
obligaţia de a asigura si pune in aplicare 
tehnologia necesara realizarii unei perfecte 

BRIDA DIN 

A - A 

CORNIER DE 
BORDARE 

B-B 

conlucrări intre zidaria de cărămidă 
consolidata si stratul de beton armat ataşat prin camasuire . 
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Fig. 2.2.3.5.1. Consolidarea pereţilor structurali din cărămidă prin 
camasuieli din beton armat pe ambele fete ;1- fundaţie structura ; 2- pereţi portanti 

3- planseu ; 4- găuri in zidărie pentru golurile de legare intre straturile de 
camasuiala; 5- stut pentru injectare beton ; 6- camasuiala din beton armat. 

Fig. 2.2.3.5.2. Secţiune prin perete consolidat cu camasuieli din beton 
armat; 1-pereţi de consolidat; 2- goluri practicate pentru betonare ; 3- camasuiala 

din beton armat de min 10 cm grosime 
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Fig. 2.2.3.5.3. Armare camasuiala prin betonare ;1- fundaţie ;2- pereţi 
portanti; 3- perete de camasuit; 4- -plasa armatura cu diam. min. 6/20 cm; 

5- bare pentru asigurarea conlucrării pe verticala - min. 3 bare cu diam. 12 
mm .; 6- planseu ;7- goluri in placa . 

2.3.2.6. Remedierea degradărilor ia clădiri vechi cu structura 
din zidărie de cărămidă 

Marea majoritate (circa 70%) a fondului construit din oraşele si satele 
judeţului Dolj consta in imobile relativ vechi, cu virste cuprinse intre 35 si 120 de 
ani. 

Principala caracteristica a acestor clădiri consta in aceea ca la datele 
respective nu au fost construite dupa proiecte care sa aiba la baza reglementari 
tehnice clare si care sa tina seama de principalele cauze care duc la producerea 
degradărilor. 

O alta caracteristica este aceea ca materialele din care au fost construite 
nu erau de cea mai buna calitate, iar greşelile de execuţie nu au lipsit. 

Drept urmare, au aparut si apar cu o mare frecventa o serie de degradari 
care necesita soluţii comune de interventie astfel: 

-pentru fisuri şi crăpături în tencuiaia tavanului, interventia consta in reparaţia 
locală a tencuielilor; 

-pentru crăpături cu desprinderi ale tencuiealilor, interventia consta in 
desfacerea tuturor zonelor afectate, cu controlul zonelor adiacente fisurilor şi 
refacerea porţiunilor degradate; 
- pentru crăpături în tavan la racordare cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor, 
interventia se desfasoara astfel: 

• in cazul in care pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat, se va 
reface local tencuiala; 

•in cazul in care pereţii pe care reazemă grinzile sunt deplasaţi., se vor aplica 
măsurile corespunzătoare consolidării structurii ansamblului clădirii şi se va asigura 
rezemarea corectă a grinzilor; 
- pentru avarierea zidăriei portante sub nivelul planşeului de lemn, interventia consta 
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in sprijinirea locală sau generala a planşeului în funcţie de gradul de avariere şl 
adoptarea uneia din variantele : 

• ancorarea zidăriei portante prin tiranţi metalici. 
• în măsura în care este posibil, desfacerea zidăriei până la nivelul tălpii 

grinzilor de lemn şi turnarea unei centuri continue pe pereţii portanţi, cu înglobarea 
capetelor grinzilor, după prealabila lor protejare şi realizare pe această cale a unui 
cadru orizontal închis; soluţia este aplicabilă mai ales la planşeele de pod; 

• refacerea parţială sau totala a zidăriei degradate, cu realizarea de centuri de 
beton armat; soluţia este aplicabilă cu precădere la planşeele de pod; 

• înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. 

Fig.2.3.2.6.1. Ancorarea grinzilor de lemn de pereţii portanţi exteriori cu 
poziţia tirantului în lungul peretelui: 

1 - perete portant din zidărie; 2 - grindă de lemn a planşeului; 
3 - tencuiala tavanului pe şipci şi trestie; 4 - porţiune din pardoseală care se desface 
pentru montarea şi fixarea ancorelor (circa 50 cm); 5 - porţiune de tencuială care se 
îndepărtează pentru montarea tirantului; 6 - gaură în perete prin care se introduce 
ancora şi care apoi se umple cu mortar de ciment; 7 - tirant metalic O 20-25 mm, 

acoperit cu mortar de ciment; 8 - bridă de ancorare din oţel 50 x 8 mm; 9 - şuruburi 
pentru lemn; 10 - traversă verticală de ancorare din oţel lat 50 x 12 mm; 11 - pană de 

stringere din otel lat 30 x 10-12 mm, teşită trapezoidal (după baterea penei, se 
fixează atât pana, cât şi traversa, cu sudura). 

Fig. 2.3.2.6.2. Ancorarea grinzilor de lemn de pereţii portanţi interiori, cu 
poziţia tirantului in lungul peretelui: 

1 - perete portant interior; 2 - grindă de lemn a planşeului; 3 - tencuiala 
tavanului pe şipci şi trestie; 4 - porţiune din pardoseală care se desface pentru 
montarea şi fixarea ancorelor (circa 50 cm); 5 - porţiune de tencuială care se 

îndepărtează pentru montarea tirantului; 6 - gaură în perete prin care se introduce 
ancora şi apoi se umple cu mortar de ciment; 7 - tirant metalic O 20-25 mm, acoperit 
cu mortar de ciment; 8 - bridă de ancorare din oţel lat 50 x 8 mm; 9 - şuruburi pentru 

lemn. 
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Fig. 2.3.2.6.3. Rezemarea grinzilor de lemn pe pereţii portanţi exteriori, în 
cazul refacerii zidăriei: ' 

a - cazul grinzilor dispuse perpendicular pe pereţii portanţi; b - cazul grinzilor dispuse 
paralel cu peretele; 

1 - perete portant exterior; 2 - grindă de lemn; 3 - talpă de rezemare din lemn sau 
doua straturi de carton bitumat; 4 - ancoră din oţel lat 50 x 6 mm; 5 - şurub; 

6 - mortar de ciment cu adaos de aracet; 7 - bridă (ancoră) din oţel lat. 50 x 6 (8) 
mm. 

x : 

T 

I 
i i o; 

Fig. 2.3.2.6.4. Tiranţi metalici pentru ancorarea şi 
readucerea pereţilor la poziţie: 

1 — tirant metalic O 20-25 mm; 2 - capetele tiranţilor 
filetate invers; 3 - manşon de întindere a tiranţilor; 4 -

traversă verticală din oţel lat 50 x 10 (12) mm; 5 - profil 
U sau placă metalică 250 x 250 x 20 mm; 6 -pană de 

strângere din oţel 
lat 30x10(12)mm. 

In dreptul tiranţilor se îndepărtează tencuiala, pentru ca traversa sa poata 
sprijini direct pe zidărie. 

Pentru a se putea transmite în bune condiţii încărcările orizontale date de 
cutremure la pereţii longitudinali şi transversali, proporţional cu rigiditatea acestora, 
legind construcţia pe ambele direcţii, planşeele existente din lemn, formate din grinzi 
rezemate pe pereţi şi scânduri bătute pe acestea, trebuie consolidate astfel încât să 
poată lucra ca planşee-şaibă, legate rigid cu pereţii de zidărie. 

Pentru obţinerea acestor planşee-şaibă se utilizeaza soluţia realizarii unui 
planşeu-platelaj, format din grinzile de lemn existente, pe care se execută o placă de 
lemn compusă din două rânduri de scinduri de 2.5 cm grosime aşezate prin 
suprapunere. 
Conlucrarea grinzilor de lemn cu pereţii de zidărie se asigura prin ancorarea 
acestora din urma, prin intermediul unei platbande de 400 x 50 x 5 mm, îndoita în 
formă de L şi prinsa de grindă cu două cuie de 10 cm şi celălalt capăt al acestei 
platbande în centura de beton armat ce se execută în zidărie. 

O alta soluţie care poate fi utilizata la constructii deosebite, situate in zone cu 
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pericol ridicat de producere a seismelor, este ca planşeele să fie consolidate prin 
realizarea unui planşeu din beton armat, executat de asa maniera, încit planşeul de 
lemn iniţial sa funcţioneze în continuare, servind drept cofraj. 

Pentru ca plăcile de beton armat nou executate să nu transmită încărcările 
grinzilor de lemn existente, sub acestea se monteaza un strat de vată minerală de 
2.5 cm grosime. 

O situatie des intilnita la construcţiile vechi, cu structura de rezistenta din 
zidărie, este avarierea calcanelor, soluţiile de refacere a acestora avind 
valabilitate generala . 

Refacerea calcanelor nu poate sa fie atacata din punct de vedere tehnologic , 
înainte de consolidarea ansamblului clădirilor. 

Ideal sub aspect constructiv , este renunţarea la soluţia cu calcăn prin 
înlocuirea acesteia cu o alta soluţie care sa introducă o panta (apa) suplimentara la 
acoperiş . 

După revizuirea elementelor şarpantei si eventuala interventie in sensul 
repararii sau consolidării acestora, se recomandă închiderea podului la timpan prin 
intermediul unui schelet din lemn, ancorat în planşeu şi şarpanta. 

Este recomandata închiderea zonei timpanului cu aceleaşi materiale din care 
este confecţionată învelitoarea , exceptind materiale ceramice. 

închiderea calcanului cu zidărie este posibila, dacă structura de rezistenţa a 
clădirii, inclusiv şarpanta, sunt neafectate de cutremur sau de alte cauze precum 
prabusirea parţială a calcanului. 

M O d ' . f i t O f e c 
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Fig. 2.3.2.6.5 . Amplasarea 
punctetor de ancorare în 

funcţie de forma şi 
dimensiunile calcanului de 

pod: 
a - secţiune şi vedere IN 

plan a şarpantei de lemn; b-
amplasarea punctelor de 
ancorare a calcanului de 

şarpanta de lemn; 
1 - şarpanta; 2- calcanul. 

Ancorarea zidăriei calcanului de şarpantă se face la distanţa de maximum 3 
m pe orizontala şl 1,5 m pe verticală. 

Ancorarea calcanului se poate face şi prin intermediul soluţiei cu tiranţi 
metalici, fixaţi pe zidurile portante perpendiculare, intr-o tehnologie similara celei 
prezentate anterior, la consolidarea pereţilor portanti de zidărie cu ajutorul tirantilor 
metalici. 

Grosimea zidăriei calcanelor este de min. 25 cm, dar aceasta poate sa fie si 
de jumatate de cărămida, in cazul in care este întărită cu pilaştri in grosime de o 
cărămidă, la distanţa de 1,5 m. 

Se utilizeaza mortar M50, iar zidăria se armeaza cu bare de 6 mm. montate 
la trei rinduri (asize). 
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Fig. 2.3.2.6 .6. Poziţia ancorajelor peretelui de calcan faţă de şarpantă: 
a -cazul timpanelor de.formă triunghiulară; b - cazul timpanelor de formă 

dreptunghiulară; y - perete de calcan având grosimea de 25 cm sau de 12,5 cm cu 
pilastru;2 - şarpanta de lemn; 3- ancoraje metalice; 4 - contravântuire suplimentară; 
5- pilastru 25 x25 c m . î n zona ancorajelor, zidăria se armează cu 2 0 6 mm în trei 

rosturi succesive. 

2.4. CONSOLIDAREA STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT 

2.4.1. Tipuri de avarii la elementele structurale din beton armat 

Datorita diverselor cauze (mentionate in capitolul I) la elementele care asigura 
rezistenta si stabilitatea structurilor din beton armat, pot sa apara avarii a căror 
netratare corespunzătoare conduce la degradarea totala a structurii si, in final, la 
colapsul acesteia. Funcţie de factorii care producavariile, de gravitatea acestora, 
elementele structurale afectate sunt: 

• fundaţiile 
• diafragmele din beton armat 
• stilpii din beton armat 
• planseele din beton armat 
In linii mari, la toate elementele structurale pot sa apara avarii de urmatoarele 
tipuri: 
- microfisuri cu deschideri mai mici de 2 mm 
- fisuri cu deschideri mai mari de 2 mm 
- beton zdrobit 
- beton cu pelicule macerate din cauza diverselor agresivitati chimice (ape 
agresive, mediu, procese tehnologice ) 
- armătură ajunsa la curgere 
- flambarea armăturii 
- smulgerea armăturii 
- defecte de execuţie ( de tipul segregărilor) 
- cojirea betonului (desprinderea stratului de acoperire) 
- rosturi deschise între elementele prefabricate. 
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2.4.1.1.Degradari intiinite frecvent la stilpii din beton armat 

Sunt: 
- fisurile înclinate la intersecţia grinzilor cu stilpii (zonele nodale) 
- fisurile transversale, una sau mai multe pe nivel, datorate solicitării de 

încovoiere alternanta (aceste fisuri apa, de regulă, în zonele extreme ale stilpilor) 
- fisurile înclinate, datorate efectului forţelor tăietoare şi încovoierii 
-articulaţiile plastice, cu ruperea betonului şi eventual deformarea (flambarea) 

armaturilor, cauzate de eforturile axiale şi de încovoiere altemativă. 
- ruperea (desprinderea) stratului de acoperire a armăturilor de colt ' 
-segregarea betonului cauzata de o execuţie defectuoasa, pusă în evidenţă 

printr-o rupere locală 

Fig.2.4.1.1. Degradari la stilpii din beton armat; 
a - fisuri înclinate la intersecţia grinzilor cu stâlpii; b - fisuri transversale; c - fisuri 

înclinate în câmp curent; 1 - placă de beton armat; 2 - grindă transversală din beton 
armat; 3 -grindă longitudinală din beton armat; 4 - stilp din beton armat; 5 - fisuri 

înclinate la intersecţia grinzilor; 6 - fisuri transversale; 7- fisuri înclinate în cimp 
curent. 

t 

—A 
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Fig. 2.4.1.2. Degradari la stilpii din beton armat; 
a - articulaţii plastice cu ruperea betonutui si eventual flambarea armăturilor; b -

ruperea (desprinderea) stratului de acoperire a armăturilor de colţ; c - segregarea 
betonului; 1 - placa de beton armat; 2 - grindă transversală din beton armat; 3 -

grindă longitudinală din beton armat; 4- stilp din beton armat: 5 -zona de rupere a 
betonului;6- strat de acoperire a armaturilor (zonă de rupere); 7 - zonă de segregare 

a betonului. 
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2.4.1.2. Degradari intilnite frecvent la grinzile din beton armat: 

Sunt: 
- fisurile verticale cauzate de eforturile de întindere provenind din reţeaua 
triunghiulară formata de stilpi, grinzi şi zidărie de umplutură 
- fisurile inclinate datorate efectelor forţelor tăietoare şi solicitărilor de încovoiere 
- fisu rile verticale urmare a efectelor momentelor încovoietoare şi ale eforturilor 
axiale de întindere. 
- fisurile vertcale cauzate de smulgerea armaturilor ancorate în stilpi, sub efectul 
eforturilor de întindere ale solicitărilor de incovoiere; 
- articulaţia plastică, cu ruperea betonului şi flambarea eventuală a arrriăturilor 
datorită eforturilor axiale şi ale încovoieriii alternante . 

Fig.2.4.1.S.Avarii 
beton armat: 

ale grinzilor din 

a - fisuri verticale în grindă la partea 
inferioară şi superioară; b - fisuri înclinate; c -

fisuri verticate în cimp şi pe reazem; 
1 - placă de beton armat; 2 - grindă 

transversală din beton armat; 3 - grindă 
longitudinală din beton armat; 4 - stilp din 
beton armat; 5 - fisuri verticale la partea 

superioară şi inferioară; 6 - zidărie de 
umplutură: 7 - reţeaua triunghiulară (stilp-

grindă-diagonală prin panoul de zidărie); 8 -
fisuri înclinate; 9 - fisuri înclinate în câmp şi 

pe reazem. 
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Fig.2.4.1.4. Avarii ale grinzilor de beton armat: 
a - fisuri verticale datorate smulgerii armăturilor ancorate în stilpi; b - articulaţie 

plastică cu ruperea betonului; 
1 - placă de beton armat; 2 - grindă transversală din beton armat; 3 - grinda 

longitudinală din beton armat; 4 - stilp din beton armat; 5- fisuri verticale ; 6-zona de 
articulaţie plastică. 

2.4.1.3. Degradari ale planşeelor din beton armat 

Cele mai frecvent intilnite avarii si degradari la plansee constau in : 
- fisunie paralele sau înclinate în raport cu laturile de reazem ale plăcii, 

cauzate de efectul forţelor taietoare şl ale încovoierii care solicită diafragma 
orizontală (planşeul) în planul sau 

- fisurile paralele cu grinzile 
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Fig. 2.4.1.5. Fisuri ale plăcilor din beton armat; a) fisuri la placi monolite ; 

b) fisuri la placi prefabricate (grinzi prefabricate si corpuri de umpliitura ); 
1-placa beton armat ;2-rezeme placa ;3 -planseu prefabricat; 4-5-fisuri 

2.4.1.4.Degradari la pereţii plini din beton armat si pereţii din beton armat 
prevăzuţi cu goluri 

Pereţii plini din beton armat pot sa aiba urmatoarele tipuri de avarii: 
- fisuri înclinate cauzate de efectele forţelor tăietoare, ale solicitării de încovoiere şi 
eforturilor axiale 
- fisuri verticale în stratul de acoperire a barelor de armătura 
- fisuri orizontale la marginea liberă a peretelui, datorate eforturilor din solicitarea de 
încovoiere 
- ruperea betonului în rostul tehnologic 
- segregarea betonului, pusă în evidenţă printr-o rupere locală 

Pereţii din beton armat prevăzuţi cu goluri pot sa prezinte următoarele avarii: 
- fisuri la marginea superioară a golului, datorate smulgerii barelor longitudinale 
prevăzute în buiandrug (rigla de cuplare) 
- fisuri înclinate în buiandrug cauzate de forţa taietoare şi de solicitarea de 
încovoiere. 
- fisuri verticale în buiandrug datorate solicitării de încovoiere alternante 
-fisuri orizontale datorate ancorarii defectuoase a armăturii 

j > 

2.4.1.6. Avarii la pereţi din beton armat prevăzuţi cu goluri: 
a - fisuri la colţurile superioare ale golurilor; 

b - fisuri înclinate în buiandrug (rigla de cuplare); 
c - fisuri verticale în buiandrugi; 

d- fisuri orizontale deasupra golului; 
1 - perete din beton armat monolit; 
2 - planşeu; 3 - gol în diafragme; 

4 - fisuri la colturile superioare ale golurilor: 
5- fisuri înclinate în buiandrug; 6 - fisuri verticale în buiandr' 

7- fisuri orizontale deasupra 
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Fig. 2.4.1.7. Avarii la pereţii plini din beton armat monolit. : 
a -fisuri înclinate în cimpul peretelui; b - fisuri verticale; c-fisuri orizontale; 

1 - diafragmă din beton armat monolit; 2 - planşeu; 3 - fisuri înclinate;' 
4- fisuri verticale; 5- fisuri orizontale 

Q N b -l 
Fig. 2.4.1.8. Avarii la pereţii din beton armat monolit; 

a - ruperea betonului în rostul de turnare a betonului; b - segregarea betonului; 
1-planşeu; 2 - diafragmă din beton armat; 3- linia de rupere (urmărind rostul de 

turnare);4- zona segregată (rupere locala) 

Fisurile depistate la pereţii din beton armat vor fi toate injectate, fie cu lapte 
sau mortar de ciment, fie cu răşini sau mortare epoxidice, evident dupa o prealabila 
pregătire a zonei de injectat, in sensul ca aceasta va trebui curatata (prin suflare cu 
jet de aer sub presiune) de eventuale impuritati sau resturi din beton care sa nu 
permită ocuparea integrala a spaţiului fisurii de materialul injectabil. 

Dupa executarea injectării , aderenta materialului injectat la materialul iniţial 
trebuie sa fie perfecta, in vederea unei conlucrări ulterioare care sa nu conducă la 
redeschiderea fisurilor in aceleaşi zone cu cele injectate . 

Zona avariată a peretelui din beton armat terbuie depăşită ca suprafaţa prin 
operaţiunea de consolidare prin cămăşuire, nefiind corecta o camasuire strict in 
zona degradata. 

Avariile care apar la diafragmele din beton armat sunt asemanatoare celor 
prezentate in cazul pereţilor portanti din zidărie de cărămidă , maniera de 
consolidare a acestora fiind in linii mari aceeaşi. 

In concluzie, cele mai frecvente cazuri se refera la apariţia de fisuri inclinate 
dupa una , doua ori mai multe direcţii, sau degradari mari in zonele de rezemare a 
planseelor pe diafragme (inclusiv zone cu dislocări), mai ales la planseele realizate 
prefabricat si montate prin monolitizare peste diafragmele de beton. 

2.4.2. Refacerea capacitatii portante a elementelor structurale 

Prin aceasta maniera de abordare a consolidării construcţiilor, se urmăreşte 
ca prin utilizarea cămăşuielilor din beton armat la elemente structurale precum 
stâlpi, grinzi, diafragme, fundaţii, sa se conserve posibilităţile de răspuns ale acestor 
elemente la acţiunea factorilor de producere a avariilor, astfel asigurindu-se 
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rezistenta si stabilitatea construcţiei in ansamblul sau. 
De fapt prin operaţiunile de cămăşuire, unui element de constructie structurai i 

se măreşte secţiunea iniţiala , prin realizarea unei invelis exterior din beton armat, 
profund asociata structurii iniţiale. 

La ora actuala, pe lingă soluţiile clasice de consolidare care utilizeaza 
meseriile umede si materialele clasice, se folosesc si materialele compozite, care 
au avantajul punerii rapide in operă şi menţinerea unei greutati constante a 
construcţiei. 

2.4.2.1. Consolidarea stilpilor 

Sistemele de consolidare cel mai des utilizate in cazul stilpilor ca elemente 
structurale sunt: 
• cămăşuieli din beton armat 
• carcase din tabla, la care se injecteaza cu mortar pe bază de ciment interspaţiul 
dintre element şi carcasă,. 
• carcase din profile metalice 
• fretari ale stilpilor cu platbande 
• fretări ale stilpilor cu cabluri 
• tole din tabla lipite cu răşini epoxidice 
• mansonari locale 
• consolidări cu materiale compozite 

Fig 2.4.2.1. Procedee utilizate la consolidarea stilpilor din beton armat: a-camăşuială 
din beton armat, b - carcase din tabla şi injectări cu mortar, c -carcase din profile 
metalice, d- fretari cu platbande, e- fretări cu cabluri, tole din tablă lipite cu răşini 

epoxidice. 
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La consolidarea stâlpilor se pot utiliza prinderi suplimentare cu conectori de 
tip conexpand pentru o mai bună conlucrare intre sistemul de cămaşuire şi sistemul 
iniţial. 

Unele sisteme utilizate la stilpi pot fi extinse identic şi la grinzile din beton 
armat, iar nodurile, care de cele mai multe ori fac conexiunea între zonele 
consolidate ale stilpilor cu cele ale grinzilor, trebuie tratate în mod special pentru a 
se putea asigura conlucrarea dintre elemente. 

La extremitatea inferioară a cămăşuielii, precum şi la extremitatea superioara, 
armăturile suplimentare de rezistenţă, introduse în camaşuială, se sudeaza de 
armăturile existente ale stilpului avariat. 

Pe zona de legătură cu grinzile se practica găuri pe înălţimea grinzii, prin 
care să se introducă etrieri cu diametrul de 10-12 mm, care se vor petrece şi'tuda la 
capete. 

Pentru dispunerea etrierilor în dreptul grinzilor se practica goluri cu o 
rotopercutantă.Turnarea se face pe ultima porţiune a stilpului, pe la partea 
superioara prin practicarea de găuri în placa de beton . 

- Etrierii se dispun la 10-15 cm, diametrul acestora fiind 10-12 mm,si se 
sudeaza pe lungimea de 15 diametre . 

Fig. 2.4.2.2. Consolidare la un stilp de 
rost 

a - secţiune orizontală (cu vedere); b -
poziţionarea platbandelor; c - detaliu 

nod de cadru; d- detalii: etrieri; 
prindere platbandă; 

1- stilp existent; 2 - grinzi de beton 
armat; 3 - cămăşuială de beton armat 

10 cm; 
- zona de decopertare a armăturii; 5 -
cornier 60 x 60 x 6 pe toata înălţimea 

nivelului; 
6- platbandă (60 x 8 mm în rost); 7 -
etrieri pe toata înălţimea grinzii; 8 -

gaură practicată în placă; 9 - etrieri 2 
012 mm local - deasupra plăci; 10 -

etrieri 12 mm -placă; 11 - etrieri 010 
mm/20 cm; 12- cordon sudură; 13-
bare verticale <D12 mm; 14- bare 
verticale 2 O 20 mm. . Materiale: 

beton Bc25; oţel - beton PC 52 - bare 
verticale; OB 37 

Stilpii care prezintă fisuri nepătrunse, de mica importanta, cu deschideri de 
maximum 1 mm, se remediaza prin injectare cu răşini epoxidice in cazul în care 
armatura longitudinală nu este deformata sau corodată. 

In caz contrar, pentru consolidare se utilizeaza metoda cămăşuirii, la care in 
prealabil fisurile se vor injecta cu răşini epoxidice. 
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SECTiUNtA l-> 

Fig2.4.2.3. Consolidare stilp de 
rost prin intermediul unor stilpi 
suplimentari cu vute ; a- secţiune 
longitudinala ;b-secţiune 1-1. 
1-stilp existent ;2-stilp nou turnat ;3-
vuta de beton armat ;4-armaturi in 
vuta . 

Fig. 2.4.2.4. Consolidare zona degradata cu 
platbande metalice ; a- defecte intilnite la stilpi de 

rost; b-consolidare - secţiune transversala ;c-
consolidare secţiune longitudinala. 

1 - stilp de rost; 2 - fisura ; 3 - ruperea betonului si 
exfoliere armatura ; 4 - beton existent ; 5 -
camasuiala; 6 - platbande din metal. 

2.4.2.2. Consolidarea stilpilor din beton armat prin camasuire 

Cămăşuirea este una dintre cele mai bune soluţii de consolidare a stilpilor din 
beton armat fisuraţi sau degradaţi, prin introducrea de armaturi care constau in bare 
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longitudinale si etrieri sau frete spiralate . 
Distanta utilizata intre etrieri este de 10 diametre, in vecinatatea planseelor si 

fundaţiilor distanta dintre etrieri se micsoreaza la jumatate, pe o lungime egala cu 
dimensiunea minima a secţiunii transversale . 

Grosimea minima a betonului camasuielii este de 5 cm daca turnarea 
acestuia se face in cofraj si 3 cm daca se aplica procedeul torcretarii. 

Cel mai important lucru la operaţiunea de camasuire este conlucrarea dintre 
betonul nou al camasuielii cu betonul armat existent. 

In cazul camasuielilor stilpilor pe mai multe etaje, transmiterea eforturilor de 
la etajele superioare şi de la grinzile nivelului inferior, se face prin betonul existent 
care are posibilitatea sa transmita o parte din ele, sau, în anumite porţiuni, toate 
eforturile către betonul armat din cămăşuială. ' 

Cămăşuirea trebuie concepută la nivelul proiectării si tehnologiei în aşa fel 
încit să nu conducă la o creştere prea mare a rigidităţii stilpilor consolidaţi. 

De dorit este ca pe înălţimea clădirii, rigiditatea stilpilor sa scada progresiv 
spre etajele superioare. 

Pentru o buna comportare a ansamblului structural al unei clădiri in cadre, 
cămăşuirea se incepe de la fundaţii şi va depăşi cel puţin un nivel după zona 
constatata ca prezentind degradari ale stilpilor. (fig.2.4.2.5.) 

Realizarea unei camasuieli a stilpilor este detaliata in figurile de mal 
jos.(fig.2.4.2.5. ;2.4.2.6.;2.4.2.7;2.4.2.8..;2.4.2.9.;2.4.2.10.) 

Jz] 

1 — 1 

U E T A L I U L B i 

, î 
• P A R T C R 1 1 

r / . 

1 1 
1 

— î ^ U O S O L 

Fig. 2.4.2.S.Camasuirea stilpilora) - elevaţie cu stilp camasuit ;b) detaliul 
C;c) secţiunea 1-1-fundatie existenta ; consolidare fundaţie ;3-stilp existent; 

4-camasuiala stilp (10-14 cm);5-planseu ;6-grinda ;7- armatura longitudinala 
in stilpul existent ;8-armatura longitudinala a betonului din camasuiala ;9-bride 

metalice pentru legătură ;10-etrieri in stilpul existent ;11-etrieri in camasuiala din 
beton 
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St.:iioNti - -; S£C I l U N t A 

> î -l— 

ZONA I 20MA !I ZONA III 

Fig. 2.4.2.6. Detaliu privind legarea armaturilor iniţiale de cele din camasuiala ; 
a)-sectiune 1-1-conform figurii anterioare ;b) secţiune 2-2-conform figurii anterioare 

c)-zone de execuţie a camasuielii. 
1-stilp existent ;2- camasuiala ;3-grinda 4-zona de spargere beton in zona de 

sudura a armaturilor; 5 -suprafaţa amorsata; 6-vuta ;7- armatura longitudinala in 
stilpul existent; 8-armatura longitudinala in camasuiala ;9 -bride pentru legătură . 
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Fig. 2.4.2.7. Consolidare zona degradata ; 
a)etapa 1-consolidarea la profilul exterior a zonei degradate ;b) etapa a II a -

aplicare camasuiala pe zona consolidata in etapa l;c)- etapa a III a - consolidarea 
zonei degradate odata cu executarea camasuielii; 

1- stilp existent ;2 -zona degradata;3 - beton care sw indeparteaza ;4 - armatura 
flambata ;5 -tub de plastic pentru injectare ;6 - camasuiala ;7-armatura longitudinala 

in stilpul iniţial ;8-armatura longitudinala in camasuiala ;9 - bride legătură . 
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secţiunea v-v 
Vi 

Fig. 2.4.2.8. Trecerea camasuielii stilpului prin placa:a - secţiune 1-1.;b-
sectiune 3-3 - spargera plăcii in dreptul stilpilor ;c -secţiune 3-3- dupa turnarea 

betonului. 
1-stilp;2-camasuiala ;3-grinda ;4-gol in planseu ;5- armatura longitudinala in stilpul 

existent;6-etrieri in stilpul existent ;7-armatura longitudinala in camasuiala ;8-placa . 

Intre stilpul existent şi cămaşuire se poate obţine o legătură de profunzime, 
prin sudarea armăturilor longitudinale existente de cele montate suplimentar in 
zona cămasuita. 

Se impune realizarea unei aderenţe directe cit mai bune intre betonul iniţial si 
cel adaugat prin striurile obtinute odatâ cu eliminarea betonului degradat şi prin 
practicarea de rugozitati in scopul înnădirii armaturilor, prin împuşcarea de bolţuri 
metalice în betonul existent, respectiv montarea de etrieri închişi sudaţi in jurul 
stilpilor avariaţi. 

In realitate, prin insusi fenomenul de contracţie a betonului, legătură dintre 
betonul vechi si cel din camasuiala se poate aprofunda . 
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/ , / 

Fig. 2.4.2.9. Consolidarea stilpilor prin camasuire parţiala ;1-stilp existent ;2-
camasuiala ;3-armatura existenta ;4-arnnatura longitudinala ;5- agrafe si etrieri 

adaugati ;6-sudura ;7-bare indoite . 

G> 

s. 

Fig 2.4.2.10. Consolidarea la un stilp puternic avariat, prin adaugarea de 
armatura si completarea cu beton ;1- beton neavariat in stilp ;2- beton existent 

avariat ;3-beton nou ;4- armatura flambata ;5- armatura noua ;6-etrieri noi ;7-sudura 
;8-etrieri existenti ;9- armatura existenta . 

Pina la demararea lucrărilor de consolidare, la orice constructie se au in 
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vedere măsuri de susţinere şi descărcare a elementelor avariate. 
Porţiunile de beton deteriorate se îndepărtează complet de pe elementul 

structural avariat (prin diverse metode precum suflarea cu aer sub presiune , sau 
chiar prin spituire ), până la adincimea la care acesta nu se mai sfărâmă şi se 
produce un sunet clar la iovirea cu ciocanul de zidărie . 

Operaţiunea se va face, astfel încât prin intervenţiile mentionate mai sus ,să 
nu se producă şocuri puternice în element supus consolidării şi să nu se deterioreze 
porţiunile învecinate care nu au suferit degradări, 

Pe întreaga zona de cămăşuire se va prelucra suprafaţa betonului astfel: 
- se sparg muchiile stilpului până la faţa armăturii longitudinale; 
-suprafeţele de beton care nu prezintă deteriorări se curăţă complet şi se crestează 
cu dalta sau şpiţul pentru a se asigura o bună aderenţă a betonului nou, ' 

Barele de armătură dezgolite vor fi curăţite bine de impurităţi, rugină cu perii 
de sârmă, sau prin sablare . 

Daca barele de armatură sunt deteriorate destul de serios datorită coroziunii. 
,pojghiţa deteriorată se îndepărtează cu dalta sau ciocanul, iar după aceea se curăţă 
cu perii de sârmă. 

Montarea armăturilor se va face numai după prelucrarea suprafeţelor de 
contact a betonului vechi cu cel nou. 

Armaturile suplimentare de rezistenţă prevăzute în cămăşuială se sudeaza 
de armătura existentă . 

Sudarea se va realiza prin intermediul ecliselor de oţel beton. 
Etrierii se vor fixa de armătura longitudinală tot prin sudură, dar si prin 

prindere cu legaturi de sirma . 
După montarea armaturii, suprafaţa betonului se spală cu apă sub presiune şi 

apoi se menţine în stare umedă, până în momentul aplicării stratului de beton nou 
(minimum 24 ore). înainte de turnare, se elimina apa rămasă în exces. 

Turnarea betonului se va face în straturi de 10-20 cm grosime. Compactarea 
se va face prin ciocănirea cofrajelor şi îndesare cu vergele sau şjpci. 

La partea superioară a stilpilor, betonarea se va face prin găurile practicate în 
planşeu. Decofrarea nu se va face înainte de trei zile de la turnare. Betonul se va 
menţine umed. minimum 14 zile. 

2.4.3. Consolidarea diafragmelor din beton armat 

Structurile in diafragme sunt alcatuite din pereţi verticali din beton armat, 
distribuit! pe cel puţin doua direcţii si solidarizaţi in plan vertical cu plansee. 

Diafragmele sunt elemente cu rigiditate mare in planul lor. Daca diafragmele 
sunt distribuite la distanta mica, eforturile din incarcarile laterale sunt reduse, iar 
daca diafragmele sunt repartizate la distante medii sau mari, solicitările care se 
dezvolta devin importante. 

In cazul diafragmelor cu goluri , sursa cea mai importanta pentru disiparea 
energiei date de seisme o reprezintă formarea articulaţiilor plastice ductile de la 
capetele buiandrugilor , buiandrugii fiind elemente care vor lucra pentru disiparea 
acestei energii, montantii mentinind o comportare elastica, dind elementului 
stabilitate, pina in preajma apariţiei colapsului. 

Cea mai frecventa metoda de consolidare si in cazul diafragmelor, este 
aceea de camasuire, procedeu prin care terbuie sa se asigure o conlucrare buna 
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intre betonul armat din diafragma de consolidat si cel nou pus in opera In scopul 
consolidării. Aderenta intre betonul vechi si cel nou se realizeaza prin buciardarea 
(spituirea) betonului vechi, prin amorsarea suprafeţei cu un amestec format din lapte 
de ciment si aracet sau prin intermediul aplicarii bridelor metalice. 

Fisurile cu deschideri mici, aparute ca degradari ale diafragmelor, se 
trateaza prin injectări cu lapte de ciment si rasini epoxidice . 

In cazul apariţiei fisurilor inclinate sau fisurilor verticale si orizontale cu 
deschideri mari, consolidarea diafragmelor se face prin camasuire pe o fata sau pe 
ambele fete, in zonele fisurate si celor adiacente fisurilor sau pe intreaga suprafaţa 
adiafragmelor avariate, decizie luata funcţie de importanta si gradul de extindere al 
avariilor. 

De fapt, camasuiala diafragmelor consta in aplicarea unui strat de b^on de 
cca 5 cm. grosime, pe suprafaţa peretelui avariat, prin procedeul de torcretare, dupa 
o prealabila curăţire temeinica a suprafeţei pe care se aplica torcretul, inclusiv 
curatarea armaturilor dezvelite prin periere cu perii de sirma sau prin procedeul 
mecanizat de sablare. 

Torcretul se aplica dupa ce a fost rezolvata armarea camasuielii din beton a 
diafragmelor, care consta, de regula in aplicarea pe stratul suport a unei reţele de 
armatura cu ochiuri la 10-25 cm, fixata din loc in loc cu agrafe metalice de ancoraj. 

In cazul in care consolidarea diafragmelor continua pe mai multe nivele, 
plăcile din beton armat se pot perfora in dreptul camasuielilor din jumatate in 
jumatate de metru, orificii prin care vor fi introduse bare de armatura in vederea 
realizarii continuitatii pe verticala a camasuielii armate. 

Suprafaţa de camasuit se spala cu apa sub presiune, dupa montarea 
armaturii, iar timp de 24 de ore se menţine umeda, dupa care se aplica betonul de 
torcret. 

In cazul unor avarii importante, cind sunt necesare din calcul secţiuni mai 
mari ale zonei de beton pentru camasuiala. atunci soluţia de aplicare a betonuluui 
prin torcretare devine ineficienta si se poate utiliza camasuiala diafragmelor avariate 
prin turnarea betonului in cofraje de diverse tipuri. 

In cazul diafragmelor la care si bulbii prezintă avarii, maniera de consolidare 
a acestora este identica celei de camasuire a stilpilor. 

Dupa operaţiunea de camasuire, rigiditatea diafragmelor nu trebuie sa fie 
cu mult marita, astfel ca intre elementele structurale sa fie in continuare o buna 
conlucrare. 

Consolidarea prin camasuire se incepe de la fundaţiile imobilului, dupa o 
atenta si corecta evaluare a avariilor suferite de acestea si continua pina la nivelul 
stabilit prin proiectul de consolidare intocmit. 

Diafragmele care prezintă fisuri înclinate sau verticale şi orizontale se vor 
consolida, de regulă, prin cămăşuirea pe ambele feţe. 

Cămăşuirea se va executa prin torcretare, într-o grosime de minimum 5-6 
cm. 

In cazul in care este necesară o cămaşuire mai groasă, aceasta se execută 
prin betonare. 

înainte de torcretare fisurile se vor injecta cu răşină epoxidică, această 
soluţie fiind recomandata în cazul diafragmelor care prezintă fisuri locale sau fisuri 
nepătrunse. 

Se poate utiliza soluţia de injectare cu răşină epoxidică şi în cazul fisurilor 
pătrunse, cu deschidere de maximum 2 mm. 

In vederea creşterii considerabile a capacitatii portante, precum si a 
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rigiditatii pe orizontala a structurilor portante, pot fi utilizate urmatoarele metode 
de consolidare: 
• introducerea unor panouri de rigidizare - panourile nou introduse pot fi din beton 

armat sau zidărie; 
• introducerea de contravintuiri din otel in diverse zone ale structurilor 
• introducerea unor structuri adiacentecu rol de rigidizare si reducerea eforturilor in 

structura 
• refacerea capacitatii structurii prin creşterea capacitatii portante a elementelor 

structurale: stilpi, grinzi 

Marirea capacităţii portante a diverselor structuri, se poate realiza astfel: ^ 
1. prin introducerea de pereţi structurali cuplaţi la cei existenţi 
2. cămaşuieli din beton armat pe o parte sau pe ambele părţi ale pereţilor 

existenti (prin torcretare); 
3. bordări pe contur cu legarea elementelor la intersecţii 
4. introducerea unor structuri adiacente. 

PANO'. 
CONTRAVAN~J'RE 

CONSOUDARE 
NOD 

Fig.2.4.3.1. Metode de consolidare a structurilor in cadre din beton armat. 

CONECTORI A- A-A 

Fig. 2.4.1. Consolidarea pereţilor structurali din beton armat cu pereţi noi. 
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A - A 
C,C)NECTORI 

BORL")ARE 
F̂eRblE -̂̂IRDCTURAL VECHI 

; I 

Fig. 2.4.3..2. Bordarea pereţilor structurali din beton armat. 
0 

Diversitatea tipurilor de structuri de rezistenta existente in practica, precum si 
multitudinea avariilor la diversele elemente structurale, fac ca in practica fiecare 
caz sa fie tratat separat, constituind o tipologie speciala referitor la soluţia 
adoptata si la tehnologia optima de consolidare . 

Fig. 2.4.3..3. Procedee de împănare a panourilor din zidărie: a. împănare cu piese 
metalice; b. împănare cu zidărie 

Acolo unde in structura se găsesc goluri de ferestre, este recomandata 
folosirea panourilor din beton armat ancorate în elementele alaturate, grinzi sau 
stâlpi. 

Legaturile se realizeaza cu bare din oţel beton introduse în goluri practicate in 
elementele structurale sau cu conectori. Astfel se asigură o bună conlucrare între 
elementele structurii iniţiale şi elementele nou introduse, eliminindu-se astfel 
aglomerările de eforturi la colţurile panourilor de rigidizare. 

Fig. 2.4.3.4. Procedeu de conectare a panourilor din beton armat introduse în ochiul 
cadrului. 
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Daca grosimea grinzii este mult mai mică decît lăţimea stilpului, panoul din 
beton armat se pozitioneaza in lateralul grinzii si se rigidizeaza la nivelul planşeului. 

A - A 

• I • • t I • • • • 
I i i i l i i l i i i l i i i II 

• 

\ 

CONECTORI 
PRIN PLACA 

CONECTORI 
STÂLP 

Flg 2.4.3..5. Procedeu de conectare a panourilor din beton armat introduse lateral 
grinzii 

Asa se realizeaza o corecta conlucrare la nivelul structurii şi panoului de 
rigidizare, astfel încât în cazul unor solicitări mari să nu se poata produce 
expulzarea panoului din cadrul ansamblului. 

Daca rigidizările au loc pe perimetrul exterior al structurii, se recomanda 
folosirea panourilor prefabricate cu legaturi tip conector şi umplerea rosturilor cu 
mortar. 

Fig 2.4.3.6. Procedeu de conectare a panourilor prefabricate 
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La structurile in cadre din beton armat, datorita in primul rind raportului 
corespunzător dintre greutate si rigiditate (caracteristice sistemelor de contravintuire 
metalice) se preteaza consolidarea prin intermediul sistemelor metalice. 

Instalaţiile de contravintuire sunt executate ca ansambluri de rame din otel, 
prinderea ramei putindu-se realiza în mai multe moduri: 

1. cu conectori, spirale şi mortar 
2. cu conectori de tip conexpand şi matare cu mortar 
3. prin intermediul unor elemente metalice fixate pe conturul golului cu 

conexpanduri, de care se cuplează cu şuruburi elementele de contravintuire 
4. prin lipire cu răşini epoxidice . 

•'.iRiNOA 

MAJARE CL: 
MOP.TA.R 

CONEXPAND 

GRINDA 

COMEXPAND 

SURUPUR! DE 
ASAN-'SLARE 

Fig. 2.4.3.7. Procedee de conectare a panourilor de contravintuire. a. cu 
conexpanduri şi matarea rostului,b. cu piesă intermediară. 

Un alt tip de panou de contravintuire utilizat mai nou este cel cu structura 
metalica sub forma de fagure, cu panouri formate din placi metalice rigidizate cu 
profile metalice. 

Acest ansamblu se poate realiza şi din subansamble îmbinate între ele cu 
şuruburi, (fig 2.4.3.8.), creindu-se astfel posibilitatea de manevrare manuală. 

Fig. 2.4.3..8. Tipuri de panouri de contravintuire din tabla. a. panou rigidizat 
cu nervuri, b. panou din casete asamblate 

Atunci cind este necesara extinderea construcţiei, iar constructia adiacentă 
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este gindita sa conducă inclusiv la creşterea capacitatii de răspuns a ansamblului 
la acţiuni laterale date de seisme, la efectele date de torsiune, putindu-se obţine 
o creştere a rigidităţii laterale datorate cuplării, se poate utiliza ca soluţie 
introducerea unor structuri adiacente, de sine statatoare, ca mijloc al consolidării. 
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Fig.2.4.3.9. 
Consolidare 

diafragma monolita: 
1-perete existent; 
2-perete adaugat; 
3-bulbi adaugati; 
4- sudura; 
5- bara de ancoraj. 
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sEtTUM.ri b-e 

: r r ' T i t s / t ' ^ t ' î 

secţiunea Ĉ-C 

^ 1 

Fig. 2.4.3.10. Detaliu consolidare diafragma din beton armat monolit ;a-
elevatie ;b-sectiune orizontala B-B ; secţiune verticala C-C ; 1-diafragma de 

consolidat ;2- zona torcretata de min. 5 cm ; goluri date in diafragma ; 4-gauri 
practicate in placa ;5- plasa armatura ; 6- bare de legătură ; 7-scarita din otel beton 
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Fîg. 2.4.3.11. Detaliu de 
consoldare a diafragmei şi 

a bulbului: 
a - elevaţie bulb; 

b - secţiunea B-B; 
c - secţiunea C-C; 

1- diafragmă existentă; 
2 - bulb existent; 

3 - cămăşuială bulb; 
4 - planşeu; 

5- grinzi de faţadă; 
6 - găuri (2 - 20 mm) în 

grindă. 

\miiERi_ 
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Remedierea fisurilor cu deschideri mai mici de 0,3 mm se poate face prin 
chituirea cu mortar de ciment cu aracet, dacă avaria nu prezintă importanţă. 
In cazul elementelor care prezintă fisuri cu deschideri sub 0,3 mm, la distanţe mici 
între ele sau intersectate, se recomandă a se analiza daca zona respectivă nu este 
afectată astfel incit sa se impună rebetonarea. 

Buiandrugii, care prezintă deteriorări, se vor remedia prin cămăşuire, 
rebetonare sau injectare cu răşină epoxidica. 

2.4.4. Consolidarea grinzilor din beton armat 

Grinzile (riglele) ca element structural se intilnesc cel mai frecvent in 
alcatuirea structurilor in cadre (structuri spaţiale ), cind sunt legate rigid de stilpi prin 
intermediul nodurilor. Ca urmare a legaturilor prin noduri, in barele cadrelor apar 
momente incovoietoare, momente de torsiune, forte axiale, precum si forte 
taietoare. 

Grinzile funcţionale necesita in anumite situatii rezemarea intermitenta a 
pereţilor, ajungindu-se astfel la grinzi cu înălţime mare (grinzi pereţi), care sunt 
incarcate in planul lor si rezemate pe stilpi.] 

Acest tip de grinzi este de regula utilizat la clădirile de locuit executate pe o 
structura din pereţi (diafragme) de beton armat, la care este necesara întreruperea 
la nivelul peretelui, in vederea obţinerii de spatii libere mari. 

Grinzile mai sunt intilnite si in alcatuirea structurilor din zidărie sau a celor cu 
diafragme de beton armat. 

In orice structura care le conţine, grinzile au un rol important, de aceea 
degradarile sau avarierea lor afecteaza semnificativ structura in integralitatea sa, 
constructia puţind fi pusa in pericol daca nu sunt luate masuri de consolidare sau 
remediere a defecţiunilor aparute drept urmare a diverşilor factori externi. 

Principalele metode de consolidare aplicabile grinzilor sunt: 

• consolidare cu profile metalice si carcase 
• consolidarea folosind tiranti metalici 
• consolidarea cu placi din tabla lipite cu rasini epoxidice 
• consolidarea cu armaturi flexibile 
• consolidarea prin camasuire integrala a elementului 
• consolidarea prin injectarea fisurilor cu rasini epoxidice 
• consolidarea prin camasuire locala a elementului 
• consolidarea cu materiale compozite 

Grinzile care au cedat la nod, cu strivirea betonului în zona comprimată, se 
pot consolida prin cămaşuirea capătului de grindă şi a nodului. 

Grinzile fisurate în cimp (zona centrală), avind deschiderea fisurilor de 
maximum 2 mm, se pot consolida prin injectare cu răşină epoxidică, iar în cazul 
unor fisuri cu deschideri mai mari, se va adopta soluţia de cămăşuire generala . 

Consolidarea prin cămăşuire se poate adopta şi în cazul fisurilor cu deschideri 
sub 2 mm, dacă este necesară sporirea capacitatii portante, la solicitatrea 
investitorului. 

Detalii privind alcătuirea cămăşuielilor sunt arătate în figurile 2.4.4.1. pina la 
2.4.4.10. 
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Fig. 2.4.4.1. Detaliu de 
consolidare grindă de beton 
armat: 

a - vedere în plan; b - secţiunea 
B-B ; c - secţiunea A-A; d-

secţiunea 1 1 - stilp de beton 
armat; 2 - grindă de beton armat: 
3 - planşeu de beton armat; 4 -

armătură de rezistenţă (bare 
iongtudinale); 5 - platbandă 

metalică; 
6 - bare montaj (2 o l 0/15); 7 -
etrieri o6- o10 mm. în grinda 

existentă; 8 -etrieri o14-o20/50 
cm. în cămăşuirea grinzii. 
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SECŢIUNEA J-J 
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Fig.2.4.4.2. Detaliu consolidare 
grinda :a- vedere in plan ;b-sectiune 
A-A; c-sectiune 1-1. 1-1;d-sectiune 
2-2; 1- stilp din beton armat ; 2-
grinda beton armat ;3-goluri lasate 
in grinda ;4-armatura de rezistenta 
;5-bare de montaj; 6-armatura la 
partea superioara ;7- goluri in 
placa de beton ;8-etrieri inchisi la 
golurile din grinzi; 9- etrieri deschisi 
intre golurile lasate in grinzi. 
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grinzii. 
Dispunerea etrierilor se poate realiza prin străpungerea plăcii sau a inimii 

i I 

i i 

a. b. c. 
Fig. 2.4.4.3. Procedee utilizate la consolidarea grinzilor din beton armat (5rin 

cămăşuieli din beton armat 

Camasuirea grinzilor din beton armat inseamna practic marirea secţiunii 
iniţiale a acestora pe o latura , pe trei laturi sau pe toate laturile . 
Practic se trece la iniaturarea stratului de protectie al armaturii de la partea 
inferioara a grinzii, dupa care se sudeaza armatura suplimentara de cea existenta 
. Barele de armatura suplimentare pot sa fie sudate direct de cele existente pe 
porţiuni de 50-100 mm, sau indirect, prin intermediul unor eclise (cupoane) de 
armatura. 

Daca este solicitata de investitor, marirea capacitatii portante a grinzilor atit la 
încovoiere cit si la forte taietoare, se pot monta bare longitudinale prinse de 
armatura existenta cu bare ridicate si etrieri prinşi prin sudura . 

In cazul grinzilor cu secţiuni dreptunghiulare, armatura longitudinala se 
monteaza la fata superioara si inferioara a grinzii si este legata cu etrieri ce cuprind 
grinda, puţind exista si bare ridicate pe reazeme. 

La realizarea cămăşuielilor grinzilor din beton armat se va avea în vedere ca 
diametrul minim al etrierilor să fie de 8 mm, iar dispunerea acestora să se facă la 10-
15 cm distantă. 

Pentru a se putea asigura conlucrarea dintre armătura nouă si armătura 
existentă din grindă se realizeaza conexiuni cu eclise sudate dispuse la distante 
cuprinse între 50 şi 100 cm. 

Consolidarea grinzilor din beton armat, cu profile metalice sau carcase, se 
realizeaza prin fixare de structura existentă a acestor elemente , cu elemente de 
asamblare cu filet (prezoane, conexpanduri etc.) 

I I 

I I 

a. b. c. 
Fig. 2.4.4.4. Procedee utilizate la consolidarea cu profile metalice şi 

carcase a grinzilor din beton armat. 

Profilele metalice şi carcasele pot fi ataşate grinzilor din beton armat cu 
prezoane sau conexpanduri, iar pentru a se asigura un contact cit mai bun între 
elemente se poate practica tehnologia injectării cu mortar pe bază de ciment astfel 
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puţind sa fie corectate si neuniformităţile rezultate din turnarea elementului din 
beton armat. 

Deoarece între beton şi metal se poate realiza o bună conlucrare prin lipire cu 
răşini, acest sistem este des întilnit în practica consolidării grinzilor. 

Procedeul este utilizat atât pentru creşterea capacităţii portante la moment 
încovoietor, şi respectiv la forţă taietoare, cit şi pentru situaţii combinate. 

Utilizarea acestei tehnici subintelege prelucrarea corespunzătoare a 
suprafeţei din beton pentru a se asigura planeitatea sa şi reducerea grosimii stratului 
de adeziv aplicat. 

Fig. 2.4.4.5. Procedee de consolidare a grinzilor din beton armat cu plăci din 
tablă lipite cu răşini epoxidice . 
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l^armatura existenta 
2 armatura longitudinala adaugata 
3 etrieri adaugati 
4 bare de legătură indoite 
5 camasuiala din beton 
6 sudura 

stilp J., 

placa 

grinda 

- Fisuri cauzate de forţa taietoare 

Placa se va decupa local fara compromiterea armaturii 
1 - 1 

t 

a i 

armatura 
existenta 
beton 
existent 

~ camasuiala din 
beton 3-4 cm 

Fig.2.4.4.6. Consolidarea grinzilor din beton armat prin camasuire ; a) 
camasuire integrala b) camasuire locala 
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m 
1 

J 
1 
K 

Fig. 2.4.4.7. Consolidarea grinzilor din beton armat folosind tiranti 
orizontali preintinsi ;1-grinda secundara ;2-tijele tirantului de consolidare ; 

3-dispozitiv de ancorare pe reazenne ; 4- dispozitiv de tensionare 

i / -l-

• I o 

y 

Fig. 2.4.4.8. Consolidarea grinzilor principale folosind tiranti orizontali 
preintinsi; 1-tirant;2-armatura existenta ;3- dispozitiv de ancorare din cornier; 

4-grindacare trebuie consolidata 

Fig. 2.4.4.9. Variante de ancorare a tirantilor orizontali preintinsi ;1- tiranti 
;2- bare de ancorare ;3- piuliţa ;4- platbanda ;5- cornier. 
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Fig.2.4.4.10. Consolidarea grinzilor din beton armat prin camasuire . 

Cea mai noua metoda folosita cu bune rezultate la consolidarea grinzilor 
este aceea bazata pe materialele compozite sub forma de : 

• grunduri pentru amorsarea suprafeţelor 
• chituri folosite pentru umplerea eventualelor goluri pe suprafaţa 

betonului peste care ulterior se vor aşeza materialele compozite 
• matrice pentru impregnarea fibrelor 
• adezivi pentru o mai buna conlucrare dintre compozit si beton 
• strat protector pentru armatura compozitului 
• fibrele ca armaturi 

2.4.5. Consolidarea planşeelor din beton armat 

Planseele sunt elemente structurale de suprafaţa solicitate la încovoiere, 
incarcarile la care acestea sunt supuse fiind aplicate de regula perpendicular pe 
suprafaţa lor, dar sunt cazuri cind planseele sunt solicitate si la compresiune, 
torsiune sau intindere funcţie de natura si tipul încărcărilor ce actioneaza asupra lor. 

La acţiunea încărcărilor orizontale date de regula de acţiunea seismica, 
planseele care au o rigiditate mare in planul lor sunt elementele care coordoneaza 
deplasarile orizontale ale ansamblului intregii structuri. 

In funcţie de mărimea şi importanţa avariei, planseele din beton armat se pot 
remedia prin: 
- rebetonare, atunci cind betonul prezintă fisuri puternic deschise sau chiar dislocări 
de carne 
- injectarea fisurilor deschise cu răşină epoxidică, în cazul fisurilor cu deschidere de 
maximum 3 mm, pătrunse pe întreaga grosime a plăcii 
- chituire cu pastă de ciment şi aracet, în cazul fisurilor nepătrunse şi având 
deschiderea de maximum 1 mm 
- placarea cu tesatura din fibra de sticla înglobate in rasini epoxidice 
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- consolidarea cu materiale compozite 
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Fig. 2.4.5.1. Consolidarea plăcilor din beton armat la partea superioara prin 
suprabetonare 

Cele mai frecvente cazuri de consolidare a planseelor constau in turnarea 
unui strat de beton la partea superioara sau Inferioara a plăcii, dupa ce a fost 
montata o reţea de armatura corespunzătoare. 

Este de preferat existenta posibilităţii de realizare a unei bune aderente intre 
stratul vechi si stratul nou de beton aplicat pe placa avariata (caz in care stratul de 
beton turnat este de 3 cm). 

Daca din diverse cauze este dificil de realizat o buna aderenta intre straturi, 
este de preferat varianta turnării unei noi placi armate in grosime de minimum 5 cm., 
care sa fie capabila sa preia momente. 

In situatiile in care consolidarea nu se poate face la partea superioara a 
plăcii, se procedeaza la dezvelirea pe porţiuni a armaturii inferioare, se sudeaza o 
noua armatura si ulterior se aplica un strat de beton torcretat in grosime de cel puţin 
2,5 cm . Se poate proceda asemanator si in cazul planseelor prefabricate . 

Planseele care prezintă distrugeri locale in cimpul lor se pot remedia prin 
adaugarea armaturilor lipsa, care se vor suda de cea existenta, dupa care se toarna 
betonul. Daca placa prezintă deteriorări in vecinatatea reazemelor, armatura se 
poate monta peste reazem si se ancoreaza prin străpungeri practicate in panoul 
vecin. 

2.5.CONSOLIDAREA CONSTRUCŢIILOR CU AJUTORUL 
MATERIALELOR COMPOZITE 

Consolidarea elementelor structurale prin intermediul materialelor tradiţionale 
(mortar, beton, rasini, otel beton etc.), inclusiv prin aplicarea de tehnologii 
consacrate in urma cu decenii are numeroase dezavantaje printre care enumerăm: 
timpul relativ mare de execuţie, folosirea unor materiale care sunt deficitare , 
neplierea corespunzătoare a acestora pe structurile consolidate. 

Toate acestea au condus la utilizarea materialelor compozite pe o scara din 
ce in ce mai larga, inclusiv in Romania . 

Un scurt istoric al conceperii si utilizării acestor materiale arata ca practic 
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compozitele au fost utilizate in constructii inca din antichitate, de pe vremea 
egiptenilor, cind au fost pentru prima data asamblate doua materiale si anume 
pamintul argilos (argila) si tulpinele diverselor cereale (paie), in vederea obţinerii 
unuia nou,sub forma unor blocuri solide de diverse dimensiuni utilizablile la zidarii. 

Astăzi, cele mai moderne materiale compozite utilizeaza matrice formate din 
materiale polimerice, iar pe post de armaturi fibrele de diverse provenienţe (sticla, 
aramida sau carbon). 

Folosirea masiva a compozitelor este datata totuşi in epoca moderna, cind la 
debutul deceniului al cincilea din secolul XIX, au fost utilizate incepind cu industria 
de război la proiecte din industria aeronautica, industria maritima, industria de 
automobile, dar si in constructii. 

Folosirea materialelor compozite pe scara din ce in ce mai larga ti făcut 
posibila si o cercetare adecvata a acestui domeniu, ceea ce a condus la realizarea 
de performante precum utilizarea compozitelor sub forma de armaturi 
precomprimate la construirea unui pod (Germania -1986). 

O larga utilizare la nivel mondial o au compozitele in domeniul consolidărilor 
structurale (Japonia, Europa occidentala). 

Materialele compozite sunt ansamble alcatuite din doua sau mai multe 
straturi formate din elemente diferite din punct de vedere chimic;materialul nou 
rezultat este posesorul unor proprietăţi si caracteristici neatinse de oricare dintre 
componenţi separat. 

Fig. 2.5.1 Fazele sistemului compozit, a. faza continuă (matricea), b. faza dispersă 
(armătura), c. interfaţa 

Fibra, înglobata in matrice, este componenta principala a materialului 
compozit si se obţine în urma unor procese tehnologice complexe, ceea ce face ca 
preţul fibrei sa fie inca destul de mare. Caracteristicile de baza ale fibrei depind in 
primul rind de forma acesteia şi influenţează proprietăţile generale ale compozitului. 

Dimensiunile secţiunii fibrelor sunt de ordinul micronilor, 3-10 |um. Unitatea 
de bază a materialului este aratata în fig 2.5.2. 

Fibrele sunt materiale anizotrope cu proprietăţi diferite funcţie de direcţie, de 
forţele interatomice şi legăturile intermoleculare ale acestora. 

Legăturile fibrelor sunt diferite dupa direcţia acestora, materialul compozit 
avind o forţă considerabilă pe direcţia legăturii mai puternice. Perpendicular pe 
direcţia puternica , caracteristicile materialului sunt inferioare . 

Fibrele sunt bune conductoare termic si electric, aceste caracteristici 
depinzind de direcţie . 3 

Fig. 2.5.2. Unitatea d J . . ̂  
SI moale Direcţia 2 

si moale 

2.5.2. Unitatea d 
baza a fibrei slab 

Direcţia 1 rezistent 
si risid 
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Dupa raportul dintre lungimea şi diametrul fibrelor, acestea pot fi: fibre 
continue (raportul dintre lungime (/) şi diametrul d >1000j si fibre discontinue 
(raportul dintre lungime (/) şi diametrul d <1000), care în funcţie de dimensiuni se 
clasifică în: 

Daca materialul compozit este produs în cantităţi mari, părţile componente ale 
acestuia sunt de regula orientate intimplator in compoziţie {Fig. 2.5.3 ). Atunci cind 
proprietăţile de baza ale unui compozit sunt apropiate în toate direcţiile, materialul 
in totalitatea sa poate fi considerat izotrop. 

^ Direcţii de rezistenta si 
rigiditate maxime 

/ ^ 
/ / 

Fig. 2.5.3. Unităţi de bază orientate aleator în volumul de material în vrac 

Prin prelucrare se poate realiza ordonarea unitatilor de baza ale compozitului 
dupa direcţia de rezistenta si rigiditate maxima, ceea ce conduce la apariţia unui tip 
de material anizotrop, cu caracteristici superioare (rezistenta si rigiditate) 
materialului neprelucrat (ramas in vrac). 

Direcţii de rezistenta si 
rigiditate maxime 

Fig. 2.5.4. - Unităţile de bază ale materialului aliniate astfel ca direcţiile de rezistenţă 
şi rigiditate maximă să coincidă 

Materialele compozite au in componenta macar o faza discontinua - armatura 
- care este inclusa intr-o faza continua - matricea. 

Caracteristicile pe care le au materialele compozite sunt date de 
caracteristicile fiecărei faze componente, de aşezarea acestora si de 
interconexiunea dintre ele. 

De regula, armatura din cadrul unui compozit este principalul element portant, 
matricea fiind cea care îndeplineşte funcţia de protectie si repartitie a eforturilor intre 
elementele portante. 

Fig. 2.5.5. Alcatuirea 
materialelor 

compozite (lamelare) 
armate 
cu fibre, 

a. cu armare 
unidirecţionala, 

b. armare cu reţea 
ortogonală (ţesătură) 
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Matricea îndeplineşte urmatoarele principale cerinţe in cadrul compozitului: 
• înveleşte si protejaza fibrele, dind forma finala a produsului compozit 
• se opune flambajului fibrelor 
• asigură rezistenţa şi rigiditatea în direcţie perpendiculara pe fibre 
• constituie mediul de transmitere a eforturilor prin compozit 
• redistribuie tensiunile şi deformaţiile anulind extinderea fisurilor 
• stabileşte continuitatea transversală a ansamblului 
• reduce efectele corozive 

Polimerii sunt cei mai utilizati ca si tipologie matriceala in special la 
consolidările structurale exterioare in constructii, datorita costurilor scăzute, dar si 
pentru bune rezistente chimice si lucrabilitate ridicata. ^ 

Sunt ridicate probleme in ceea ce priveşte rezistentele mecanice. Matricile 
sunt polimerice termoplastice (topirea si solidificarea polimerilor respectivi fiind 
reversibile) si polimerice termorigide (pe baza de rasini poliesterice, rasini 
vinilesterice, rasini epoxidice), dupa cum se comporta la acţiunea temperaturilor 
ridicate. 

Fibrele sunt componentul cel mai important al compozitului (asigură rezistenţa 
şi rigiditatea sistemului compozit in ansamblu), ponderea lor in cadrul ansamblului 
compozitului, tipul lor, precum si direcţia pe care o au, definesc caracteristicile 
acestora, incepind de la pret, pina la rezistente. 

Fibrele folosite la compozite au secţiunea transversală circulară, acestea 
avind o comportare bună in cadrul unei matrice polimerice . 

Ca tipuri de fibre utilizate in mod frecvent la alcatuirea compozitelor sunt: 
• Fibrele din sticla - au avantajul unor costuri reletiv reduse, bune caracteristici 

mecanice. Comportamentul liniar elastic pina la rupere este prezentat grafic 
in fig.2.5.6. 

• Fibrele aramidice - sunt rezistente la temperaturi ridicate si prezintă o buna 
comportare la acţiunea diverşilor solvenţi. 

• Fibre de carbon - cu bune rezistente la medii agresive, au o rupere fragila si o 
comportare liniar elastica pina la punctul de rupere. Preţul de fabricaţie al 
acestora este inca destul de ridicat (de cca. zece ori mai mare decit cel al 
fibrelor de sticla). 

Armătura In cadrul materialului compozit are drept rol creşterea rezistentelor si a 
caracteristicilor de elasticitate, mai ales a celor de pe direcţia fibrelor. 

Proprietăţile compozitelor polimerice armate cu fibre sunt influenţate de 
direcţia pe care actioneaza solicitarea. 

La compozitele armate unidirecţional caracteristicile mecanice au valori 
maxime în direcţia fibrelor (longitudinală) şi minime în direcţie normală pe fibre. 

Armarea bidirecţională sau multidirecţională a compozitelor uniformizează 
valorile rezistentelor caracteristice, existind posibilitatea de poziţionare a armăturii 
astfel încât să rezulte calitati programate. 

Compozitele armate cu fibre au posibilitati superioare de absorbţie a 
vibraţiilor in cimp deschis si sunt rezistente la acţiunea agenţilor chimici. 

De aceea se pot folosi in dauna materialelor de constructii clasice care au 
probleme in mediile agresive. 

Compozitele pot fi degradate intens de prezenta in exces a radiaţiilor 
ultraviolete si a temperaturilor ridicate. 
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Fig. 2.5..6. Relaţia tensiune-deformaţie specifică la fibrele utilizate la compozite ;a. 
carbon cu modul de elasticitate ridicat, b. carbon cu rezistenţă ridicată, c., d. sticla S, 

e. sticlă E 

2.5.1. Utilizarea compozitelor in constructii 

Avantajele pe care le prezintă apariţia materialelor compozite, fata de cele 
tradiţionale, a făcut ca prin comparaţie cu anii anteriori aceste materiale sa fie din ce 
in ce mai mult folosite, in special la lucrări de consolidare si reabilitare rapida si 
durabila a construcţiilor degradate din diferite cauze. 

Printre avantajele care au propulsat compozitele in topul preferinţelor 
constructorilor si proiectanţilor pot fi enumerate: 

• rezistenta la coroziune (raport rigiditate - greutate si rezistenta - greutate 
convenabile) 

• dilatare termica redusa 
• rezistente mari la oboseala 
• fiabilitate 
• consumuri energetice mici 
• lipsa proprietăţilor magnetice 
Costurile actuale pentru producerea si punerea in opera a compozitelor sunt inca 

mari, prin comparaţie cu cele ale materialelor tradiţionale . 
Odata cu raspindirea soluţiilor de remediere pe baza de compozite, cererea 

pe piaţa materialelor a devenit insemnata, avind ca rezultanta logica scaderea 
preturilor acestora. 

In ultimii ani au aparut solicitări insemnate pentru astfel de materiale la 
operaţiuni de consolidare si armare a construcţiilor. 

La aceasta data cele mai utilizate tipuri de materiale compozite folosite la 
consolidarea structurilor sunt: 

• fascicole din fibre compozite unidirecţionale, impregnate, cu care se infasoara 
elementele alcatuite din materiale tradiţionale, in vederea creşterii 
rezistentelor. 

• tesaturi monodirectionale, bidirecţionale sau multidirectionale neimpregnate 
sau preimpregnate 
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• lamele simple sau lamele care se preteaza la eforturi de precomprimare 
• materiale sub forma de profile 
• materiale sub forma de panouri multistrat 
• armaturi din compozite pentru betoane armate si precomprimate 
• platbande cu fibre monodirectionale, bidirecţionale sau multidirectionale 

La structurile de rezistenta unde se recomanda soluţii de consolidare a 
elementelor precum grinzi, stilpi, pereţi, etc. prin intermediul platbandelor de otel 
sau a altor piese metalice precum scoabe, eclise, tije metalice, se pot utiliza si 
platbandele din materiale compozite pentru avantaje ca : 

• o mai buna comportare la acţiunea agenţilor chimici agresivi 
• bune izolatoare electrice, magnetice si termice ^ 
• cu greutati proprii mici, compozitele nu incarca prea mult elementul sau 

structura consolidata 
Practic, prin consolidarea cu materialele compozite, se realizeaza marirea 

capacitatii portante - rezistente mărite la încovoiere, forfecare, torsiune, compresiune 
fara a micşora rigiditatea acestora - prin lipirea cu adezivi pe suprafeţele de 
consolidat, a unor materiale, impregnate cu rasini. 

Elementele de constrLfctii asupra carora se intervine prin aplicarea compozitelor 
pot sa fie alcatuite din materiale tradiţionale precum: beton, cărămidă, piatra 
naturala, metal. 

Din punctul de vedere al tipului elementului consolidat cu astfel de materiale, 
acestea pot sa fie : fundaţii, pereţi, diafragme, stilpi, plansee. 

Cele mai frecvente situatii unde sunt se recomanda folosirea compozitelor in 
cazul reabilitării structurilor de rezistenta sunt: 

• marirea gradului de protectie antiseismica a clădirii 
• schimbarea destinatiei imobilului, cu modificarea încărcărilor 
• acţiunea de degradare a mediului asupra structurilor construcţiilor 
• acţiunea de degradare asupra structurilor construcţiilor data de diverse 

procese tehnologice. 

Cele mai importante sisteme de consolidare cu compozite, folosite la aceasta 
data sunt: 

1. Sisteme de aplicare umedă (wet lay-up) alcatuite din fibre 
constituite in tesaturi pe una sau mai multe direcţii,îmbibate cu 
rasina. Pentru lipirea tesaturii cu fibre pe suprafaţa elementului 
structural de consolidat, se folosesc rasini cu rol de adeziv După 
o anumita periada de timp, ce tine de factori precum tipul răşinii, 
tipul fibrelor, temperatura exterioara, umiditatea, sistemul astfel 
constituit se întăreşte in situ. 

Metodei de aplicare umedă ii este caracteristica utilizarea fibrelor uscate 
unidirecţionale, multidirecţionale, împislituri de fibre uscate ţesute sau aplicate 
mecanic pe suprafaţa elementului din beton de consolidat. 

2. Sisteme prepreg constind din fibre sau ţesături dupa una sau 
mai multe direcţii, neîntărite, preimpregnate cu răşină in vederea 
aplicarii. 

Acest ansamblu este aplicat prin lipire pe suprafaţa elementului de consolidat 
de regula prin intermediul unei răşini adaugate, pentru intarirea ansamblului fiind 
necesara o încălzire prealabila.Se utilizeaza fibre unidirecţionale preimpregnate, 
ţesături uscate multidirecţionale preimpregnate, la care armaturile sunt pozitionate 
după minimum două direcţii, împislituri de fibre preimpregnate, care sunt pozitionate 
prin aplicare mecanica pe suprafaţa de beton. 
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3. Sisteme cu elemente prefabricate (preîntarite) beneficiind de o 
varietate de forme sub aspectul prezentării 

In vederea montării diverselor elemente de compozit prefabricate pe suprafaţa 
elementului se foloseste un adeziv recomandat de producătorul compozitului. 

Tipurile de material compozit (inclusiv armaturi) ce pot fi utilizate in cadrul 
sistemului preîntărit sunt; foile laminate unidirecţionale livrate sub formă de benzi 
late sau fişii de benzi subţiri, înfăşurate pe tambur, armături multidirecţionale 
preîntărite. livrate în colaci, foi preîntărite, livrate sub forma de segmente de foi. 
sectionate in lung. 

In alcatuirea sistemelor compozite sunt utilizate diverse tipuri de răşini, 
gmnduri, chituri sau adezivi, care in vederea utilizării trebuie să aiba ânumite 
proprietati cum ar f i : 
-compatibilitate din punct de vedere structural cu stratul suport 
- posibilitatea de aderare la suport, 
-o buna comportare la umezeală, apă sărată, temperaturi extreme şi agenţi chimici; 

Tipurile de materilale frecvent utilizate la consolidările cu compozite sunt: răşinile . 
grundurile , chiturile, adezivii. 

Gnjndurile au rolul de a pregăti (amorsa) suprafaţa elementelor ce urmeaza 
a se consolida. 

Chiturile se utilizează pentru nivelarea eventualelor rugozitati sau goluri mici 
ale stratului exterior al elementului de consolidat şi pentru a asigura o suprafaţă 
corespunzătoare pe care se poate lipi compozitul. 

Răşina de saturare se utilizează pentru imbibarea fibrelor materialului 
compozit, in scopul fixării lor pe poziţie şi pentru a asigura transferul eforturilor între 
fibrele ansamblului compozit pentru o buna conlucrare intre armaturile compozitului. 

Adezivii pot să conţină diverse adaosuri (precum filerul), plastifianţi, diluanţi, 
antioxidanţi si sunt utilizaţi in tehnologiile compozitelor cu scopul creării unor legaturi 
profunde între materialul compozit şi suprafaţa suport. 

Răşinilor epoxidice cu posibilitate de solidificare la rece le sunt necesare circa 
6-12 ore pentru atingerea unui nivel corespunzător de întărire. 

PentiTj a accelera întărirea se pot utiliza echipamente speciale de încălzire 
prin intermediul radiaţiilor infraroşii. 

Materialele compozite au nevoie de un strat de acoperire si protectie 
pozitionat la exterior, care sa le fereasca de efectele agresive ale mediului. 

2.5.2. Punerea in opera a compozitelor 

Buna functionare a elementelor consolidate cu sisteme compozite, este 
influentata in mare masura de modalitatea de pregătire a stratului suport. 

Pe o suprarafata pregătită incorect, la care sistemul de compozit practic nu 
adera in profunzime, la distanta mica de timp, acesta se va dezlipi cu mult înaintea 
atingerii capacităţii portante pe care se conteaza. 

Compozitele nu trebuie aplicate la nivelul elementelor structurale care au in 
componenta armături corodate. 

In cazul elementelor de beton avariate si care se doreşte a fi consolidate cu 
materiale compozite, ti-ebuie depistate si eliminate toate cauzele care au dus la 
degradarea betonului şi coroziunii armăturii. 

Asperitatile si orificiile de suprafaţa suport trebuie curăţate şi astupate cu răşini 
epoxidice, apoi intreaga suprafaţa trebuie protejată până la aplicarea in final a 
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materialului compozit. 
Daca materialul compozit se va utiliza la consolidarea unui element cu 

secţiune rectangulară prin infasurare, colţurile elementului de consolidat se vor 
rotunji, astfel putindu-se elimina concentrările de eforturi care pot aparea la nivelul 
compozitului. 

Orice denivelare, asperitate, concavitate aparuta pe suprafaţa pot influenta 
negativ parametrii scontati ai compozitului. 

Se vor utiliza sisteme de prinderi speciale si ancorare pentru asigurarea 
legăturii dintre suprafaţa elementului avariat şi compozit. 

Elementul ce urmeaza a fi consolidat, va trebui sa aiba suprafaţa suport 
neumezita, avind in vedere ca apa obtureaza asternerea răşinii pe suport. 

Orice denivelare de pe suprafaţa suport se poate corecta prin intermediul 
unor materiale compatibile cu sistemul de consolidare adoptat ca soluţie. 

Este necesar ca stratul suport al elementului de consolidat sa aiba rezistenţa 
la smulgere (întindere) de cel puţin 1.5 N/mm^, iar betonul o clasa de minim 
C12/15, pentru o soluţionare in parametri corespunzători a sistemelor de consolidare 
prin intermediul materialelor compozite 

Răşinile trebuie amestecate în proporţia prescrisă de producătorul acestora, 
calitatea lor verificindu-se tot dupa prescripţiile acestuia. Pentru aplicarea 
materialelor compozite sunt consacrate mai multe sisteme si tehnologii dintre care 
cele mai folosite sunt sistemele cu aplicare umeda (cu tesatura impregnata cu 
tesatura uscata sau automatizat),sistemele preintarite (prin intermediul lamelelor 
pentru elemente solicitate la încovoiere si forţa taietoare, materiale compozite 
prefabricate, utilizate cu precădere la camasuirile stilpilor, armaturi compozite 
utilizate pentru elemente solicitate cu precădere la forţa taietoare si încovoiere ), 
profilele compozite, panourile compozite sau chiar sisteme rezultate ca urmare a 
combinării citorva dintre sistemele mai sus prezentate, funcţie de soluţiile ce se 
preteaza in diferite situatii. 

Sistemele cu aplicare umedă sunt cel mai des utilizate in prezent dtorita 
relativei simplitati a tehnologiei in acest caz. 

lata in continuare cele mai importante etape de parcurs in aplicarea 
tehnologiei: 

• Aplicarea amorsei cu rola sau pensula 
• Aplicarea chitului 
• Impregnarea ţesăturii manual sau automatizat cu rasina de saturare 
• Aplicarea tesăturii pe elementul de consolidat 
• Eliminarea golurilor de aer cu un şpaclu 
• Umezirea suplimentară a ţesăturii 
• Aplicarea unui strat de nisip ca suport al tencuielii 
• Aplicarea stratului de acoperire(protectie) a compozitului ( vopseluri diverse , 

tencuieli, rigips) 
Daca tesatura compozului este in stare uscata , situatie in care etapele de 

parcurs sunt urmatoarele: 
1.aplicarea răşinii de saturare - adeziv-
2.aplicarea tesăturii uscate in pelicula de rasina - adeziv ,pe elementul de 
consolidat 
3. se aplica un strat suplimentar de rasina, in vederea saturarii complete a 
tesăturii 
4. se aplica stratul de protectie, dupa ce ansamblul compozit s-a intarit 

La consolidarea stilpilor din beton armat se pot utiliza sisteme automatizate 
(echipamentul RoboWrapper).Astfel timpul de execuţie va fi de 5 până la 10 ori mai 
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scurt decit o câmăşuire obişnuita cu materiale clasice 

a) Echipament de înfăşurare a fibrelor b) Echipamentul de înfăşurare cu schelă, 
pentru stilpi mai înalţi 

Fig.2.7.1. -Consolidarea automatizată 

Consolidare 
la încovoiere 

Zona de inconvoiere in grinda 

Fig. 2.7.2. Consolidarea la incovoiere si taiere a unei grinzi prin intermediul 
lamelelor din materiale compozite 

Etapele procesului tehnologic de aplicare a materialelor compozite 
lamelare pentru consolidarea elementelor de rezistenta supuse la taiere si 
incovoiere sunt: 

ICuratirea lamelelor de material compozit, pentru a iniatura diversele 
impuritati de pe suprafaţa fibrelor 

2. Aplicarea adezivului pe lamela care are în mijloc grosimea de cca. 2 
mm, iar la margini de cca. 1mm. 

3. Aplicarea adezivului pe element si pe lamele în grosime de cca.1+1.5 mm, 
grosimea finală a răşinii după lipirea lamelei să fie de 2-3 mm. 

4 . Aplicarea lamelelor nefiind necesare susţineri până la întărirea materialului 
adeziv (răşina). 

5. Presarea lamelei cu rola de cauciuc. 
6. înlăturarea răşinii în exces 
/.Aplicarea stratului de acoperire ( protecţie) 

1 1 7 

T^MiiŞOA^iA 
BIBLIOTECA CENTRALĂ 

BUPT



Contr ib i i t i i la studiul unor soluţii de remediere si consolidare a construcţiilor a\ arialc 

m 
Suprafaţa rugoasa 

aer aer 

Rola de 
cauciuc 

Fig. 2.7.3. Pregatirea suprafeţei rugoase si presarea lamelei de compozit cu 
rola de cauciuc 

Consolidarea la încovoiere cu lamele se poate face şi prin procedeul 
precomprimarii, astfel fiind mai bine utilizate proprietăţile lamelelor. 

Procesul de consolidare incepe cu efectuarea găurilor de fixare a ancorajelor, 
urmând aşezarea pieselor de ancoraj fixe şi active, după care se efectueaza 
precomprimarea in sine {Figura 2.7.5;. 

a) Capătul ancorajului Piesa de fixare 
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c) Piesa fixata d) Modul de prindere 
Figura 2.7.4. - Componentele ancorajului activ 

Fig. 2..7.5. Efectuarea precomprimarii 
a) Efectuarea găurii de fixare b) Principiul precomprimării c) Detaliu de 
precomprimare 

a) Capatul ancorajului b) Piesa de fixare 
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c) Piesa fixată - Modul de prindere 
Fig.2.7.6. - Componentele ancx)rajului pasiv 

2.5.3. Tehnologii de consolidare cu compozite 

Consolidarea cu armaturi compozite, este asimilata ca o tehnologie noua si 
moderna, care conduce la creşterea in cazul elementelor consolidate a 
rezistentelor la încovoiere si forfecare 

Armăturile din compozite au fost utilizate, la început, în Japonia şi Canada, şi 
apoi s-a extins în SUA şi Europa. 

Compozitele, alcătuite din fibre impregnate cu răşini, fie din carbon sau sticlă, 
pot fi utilizate ca armături pentru elemente din beton armat, supuse la încovoiere, 
tăiere şi compresiune centrică sau excentrică, fiind rezistente la atacurile ionilor de 
cloride. 

Compozitele au o rezistenţă la întindere de 1,5-4 ori ca oţelul (dupa fibra 
utilizată, sticlă sau carbon) şi 25% din greutatea acestuia, prezentind si alte 
avantaje care le recomanda . precum: 

-greutate mica 
-raport rezistenta -greutate mare 
- nu sunt bune conductoare de curent si căldură 
- rezistenta mare la oboseala 
- rezistenta mare la impact 
- comportare buna la incarcari termice 
- pierderi nesemnificative in procesul de precomprimare 
- nu sunt afectate de cimpurile electromagnetice 
- nu sint corozive in medii agresive 
Dintre dezavantajele armaturilor pe baza de compozite menţionez : 
- costul inca ridicat al acestora 
- ruperea fragila a acestora 
- dificila ancorare in elementele de consolidat 
- precomprimare in procent de max. 60% 
- rezistenta insuficienta la foc 
Montarea armăturilor se face relativ uşor, prin practicarea unor şliţuri pe 

suprafaţa elementului de consolidat. Dacă elementul de consolidat este armat, se 
recomandă montarea paralelă cu armăturile existente. Şliţul practicat va avea o 
secţiune dreptunghiufară cu o dimensiune care depăşeşte diametrul armăturii 
compozite, pentru a permite înglobarea acesteia. Şliţul se face prin executarea a 
două tăieturi paralele pe suprafaţa elementului, materialul dintre tăieturi inlaturindu-
se, rezultind astfel şliţul. 
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înainte de aplicarea armăturii compozite, şliţul practicat in secţiune se va 
curata cu aer comprimat, pentm a îndepărta praful si alte impuritati. 

Lucrarea de consolidare se începe cu aplicarea amorsei în şliţ, după care 
aceasta se umple până la jumătate cu un liant viscos ( pastă epoxidică), compatibil 
cu armătura compozită. 

Armătura se pozeaza în interiorul şliţului şi se presează uşor, obligind pasta 
să curgă şi să acopere bara. Şliţul se umple apoi cu aceeaşi pastă, iar suprafaţa se 
nivelează cu o spatula . 

Dezlipirea compozitului poate rezulta dintr-o întrempere accidentala a 
continuităţii acestuia, ceea ce face ca suprafaţa elementului sa nu mai fie capabilă 
să preia efortul de lunecare de la interfaţă şi astfel compozitul se poate dezlipi , 
antrenind si porţiuni subţiri din beton. 

Dezlipirea acoperirii de beton poate fi data derelevarea eforturilor normale în 
materialul lipit, armătura existentă acţionind ca un factor de rupere al legăturii în 
plan orizontal, betonul smulgându-se din trupul elementului. Finalitatea este de 
regula dezlipirea (delaminarea) stratului de acoperire al elementului stmctural 
tratat. (Figura 2.8.1.) 

Fisura 

Cedarea in 
j zona acoperirii 

de beton 

Material compozit 

Fig.2.8.1. - Delaminarea cauzată de cedarea la întindere a stratului de 
acoperire cu beton 

Figura 2.9.1- Plăci şi profile din fibră de sticlă 
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Figura2.9.2. - Grătare (grilaje) de mare rezistenţa 

Fjgura2.9.3. - Sisteme pentru planşee si platelaje 

Figura 2.9.4. - Sisteme de panouri şi elemente de compozite , buloane şi îmbinări cu 
piuliţe 
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a) Tăierea şliţurilor 
armăturilor 

b) Şliturile verticale şi orizontale inainte de instalarea 

Fig.2.10.1. - Fazele consolidării unor silozuri cu armături compozite aşezate în şliţuri 
umplute cu răşină 

a) instalarea armăturilor b) Aplicarea răşinii de acoperire 

Fig. 2.10.2. - Fazele consolidării unor silozuri cu armături compozite aşezate 
în şliţuri umplute cu răşină. 

a) Clădire consolidată cu compozite înainte de explozie 
b) Clădire consolidată cu compozite după explozie 

Fig.2.10.3. - Mărirea capacităţii portante a clădirilor la explozii prin înfăşurarea cu 
compozite 
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c) Stâlp neconsolidat - detaliu d) Stilp consolidat - detaliu 

Fig.2.10.4.Consolidarea grinzilor - Consolidarea pereţilor din beton armat şi din 
zidărie 

Fig. 2.10.5. - Consolidarea grinzilor . FiQ.2.10.6. - Consolidarea pereţilor 
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ZIDĂRIE EXISTENTA 

t e s a t u r a d in f i b r a 
d e s t i c l a i m p r e g n a t a / 
c u r a s i n a e p o x i d i c a / 

Fig. 2.10.7. consolidarea zidăriilor cu membrane compozite 

Fig.2.10.8. Consolidarea zidăriilor din cărămidă cu fisii din materiale compozite ; a 
; b-fisii lipite pentru creşterea capacitatii la incovoiere si forfecare ;c - fisii nelipite , 

pozitionate pe contur, pentru confinarea zidăriei. 
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ş u r u b de ec l i se p e n t r u f i x a r e a 
t e n d o n u l u i 

fasie compozi ta 
( tendon) 

Fig. 2.10.9. Ancoraje pentru prinderea fisiilor din compozite utilizate la 
consolidarea pereţilor din zidărie de cărămidă 

CONCLUZII CAPITOLUL II 

Pentru efectuarea intervenţiilor necesare consolidării construcţiilor se au in 
vedere factori precum :importanta clădirii, natura terenului de fundare, nivelul apelor 
freatice, tipul avariei, elementele afectate si gradul de afectare al acestora, factorii 
economici si de mediu. 

Intervenţiile in sine pot avea loc la : 
• terenul de fundare , deci independent de clădire 
• infrastructura clădirii 
• suprastructura clădirii 
• la lucrările de finisaje ale clădirii 
• la instalaţiile aferente clădirii 

Exista situatii cind sunt necesare interventii la clădirile alaturate in scopul 
înlăturării unor cauze care duc la degradarea altor clădiri. 

Funcţie de elementul de constructie la care se face interventia se pot pune in 
practica lucrări de consolidare a fundaţiilor din piatra , beton simplu sau armat prin : 

1. subzidire 
2. camasuiala armata pe fetele findatiei 
3. executarea de noi fundaţii in vecinatatea celor deja existente 

Consolidări la infrastructura construcţiilor 

Cele mai frecvente tipuri de degradari aparute la fundaţii sunt: 
- fisuri in blocurile de fundare 
- dislocări ale blocurilor de fundare 
- ruperi ale blocurilor de fundare 

Ca metode de consolidatre : 
- descarcarea fundaţiilor in terenul bun de fundare prin intermediul piloţilor 

foraţi 
- consolidarea terenului de fundare prin injectări , cimentări .argilizari , 

impermeabilizari cu bitum 
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- subzidirea sau subbetonarea, adica executarea unei fundaţii sub cea deja 
existenta, procedeu ce conduce la extinderea pe terenul bun de fundare a 
fundaţiilor iniţiale. 

- executarea de camasuieli armate pe fetele fundaţiilor existente 
- executarea de fundaţii adiacente celor existente 

Operaţiunile de consolidare a construcţiilor au drept principale scopuri: 
• eliminarea tuturor cauzelor care produc degradarea materialelor si implicit a 

elementelor structurale 
• evitarea schimbării sistemului structural al imobilului 
• îmbunătăţirea transmiterii incărcarilor de la suprastructura la fundaţii 
• legarea -consolidarea elementelor verticale adiacente 
• realizarea conlucrării dintre elementele structurale verticale 

Consolidarea structurilor executate din zidărie se poate face prin: 

• refacerea zidăriilor dislocate 
• betonarea parţială în ştrepi cu beton 
• injectarea şi matarea fisurilor şi crăpăturilor 
• coaserea fisurilor cu scoabe din oţel 
• cămăşuirea pereţilor 
• bordarea golurilor 
• legarea zonelor de colţ 
• introducerea de tiranţi 
• introducerea de eclise din profile metalice 
• dispunerea de elemente orizontale şi verticale din beton armat 
• cămăşuieli din materiale compozite 

In funcţie de cauzele care au produs avaria, este recomadata combinare 
metodelor de consolidare mai sus mentionate.La efectuarea oricărei lucrări de 
reabilitare a structurilor din zidărie de cărămida sau piatra, prima etapa tehnologica 
este pregătirea zidăriei,care cuprinde etapele urmatoare: 

• înlăturarea tencuielilor existente, 
• adincirea rosturilor la 15-20 mm, 
• îndepărtarea materialului neaderent prin frecare cu peria de sirma până la 

deschiderea porilor pietrei de zidărie 
• suflarea cu aer comprimat a zonelor curăţate pentru îndepărtarea prafului 

Pe porţiunile unde zidăria este dislocată se va proceda la demontarea ei şi 
refacerea cu aceleaşi materiale utilizate in varianta iniţiala. 

Betonarea parţială în ştrepi cu beton constă în: 
• îndepărtarea treptată, începind cu partea de jos, a cărămizilor degradate din 

dreptul fisurilor, 
• curăţarea zonei de mortar, 
• suflarea cu aer comprimat, 
• udarea cărămizilor din zona afectata pentru a nu absorbi apa din beton 

(operaţiunea se va repeta, iar înainte de turnare se va lasa un interval de timp 
de zvintare pentru eliminarea apei în exces şi deschiderea porilor pietrei de 
zidărie), 

• turnarea betonului. 
Procedeul se recomanda cu precădere în cazul pereţilor interiori în situaţiile 

în care reţeserea zidăriei este dificil de realizat. 
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Alte procedee de consolidare a structurilor din zidărie de cărămidă sunt: 
• injectarea si matarea fisurilor si a crăpăturilor produse din diverse cauze 
• coaserea fisurilor cu scoabe din otel beton 
• camasuirea pereţilor 
• bordarea golurilor prin dispunere de armatura suplimentara in jurul lor, 

armatura inglobata in camasuiala 
• rigidizarea golurilor prin intermediul profilelor metalice 

Atunci cind degradarile peretelui de zidărie portanta impun o interventie de 
profunzime, se poate realiza consolidarea prin intermediul cusăturilor cu strepi din 

beton . 
Structurile alcatuite din beton armat se pot consolida dupa caz folosind procedee 

precum : 
• introducerea de contravintuiri din otel cu caracter local in cazul cadrelor sau 

cu caracter general, cuprinzând zone mai vaste din structură; 
• introducerea unor panouri de rigidizare sau creşterea capacităţii portante a 

celor existente. 
• refacerea capacitatij structurii prin creşterea capacitatii portante a elementelor 

structurale. 
• Introducerea de structuri adiacente cu rol de a rigidiza structura 
Creşterea capacităţii portante a structurilor de rezistenta se realizeaza prin: 
• introducerea de pereţi structurali cuplaţi la cei existenţi,(pereţii noi se pot 

realiza pe o parte a peretelui existent sau pe ambele părţi); 
• cămaşuieli din beton armat pe o parte sau pe ambele părţi ale peretelui 

existent (prin torcretare); 
• bordări pe contur cu conectarea elementelor la intersecţii. 
• introducerea unor structuri adiacente. 

In cazurile cele mai frecvente in practica, la clădirile vechi avariate, cu 
structura din zidărie portanta ,sunt utilizabile masuri de remediere astfel: 

-pentru fisuri şi crăpături în tencuiaia tavanului, remedierea se face prin 
reparaţia locală a tencuielilor 

-pentru crăpături cu desprinderi de tencuială, remedierea se poate face prin 
desfacerea tuturor zonelor afectate, cu controlul zonelor adiacente fisurate şi 
refacerea părţilor degradate 

- pentru crăpături în tavan la racordare cu pereţii pe care reazemă capetele 
grinzilor, consolidarea sau remedierea se va trata astfel: 

• daca pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat, se reface local 
tencuiala 

•dacă pereţii pe care reazemă grinzile sunt deplasaţi se vor aplica măsurile 
corespunzătoare consolidării structurii ansamblului clădirii şi se va reasigura 
rezemarea corectă a grinzilor 

- pentru cazul in care este avariata zidăria portanta sub nivelul planşeului de 
lemn, remedierea se rezolva prin sprijinirea locală sau generala a planşeului în 
funcţie de gradul de avariere şi adoptarea uneia din următoarele soluţii tehnice : 

• ancorarea zidăriei portante prin tiranţi metalici 
• în măsura în care este posibil desfacerea zidăriei până la nivelul tălpii grinzilor 

de lemn şi turnarea unei centuri continue pe pereţii portanţi, cu înglobarea capetelor 
grinzilor, după prealabila lor protejare 

• refacerea parţială sau totale a zidăriei degradate, cu realizarea de centuri de 
beton armat; soluţia este aplicabilă numai la planşeele de pod 

In cazurile construcţiilor a căror structura de rezistenta este realizata in 
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principal prin diafragme din beton armat, pot sa fie aplicate armatoarele metode de 
consolidare: 

• diafragmele care au fisuri inclinate, verticale sau orizontale se pot consolida 
prin intermediul camasuielilor pe ambele fete - torcretare de grosime min.5-6 
cm. sau cu camasuire prin betonare in grosime de min. 10 cm. 

• funcţie de tipul fisurilor, de numărul si importanta elementelor afectate, 
consolidarea se poate face si numai prin injectarea fisurilor cu rasini epoxidice 
(cazul diafragmelor care prezintă fisuri locale nepătrunse ) 

• in cazul fisurilor pătrunse cu deschidere de max. 2 mm. se poate folosi 
metoda injectării răşinilor epoxidice 

• in cazul existentei fisurilor cu deschideri mai mici de o,3 mm. se poate face 
doar o chituire cu mortare pe baza de ciment si aracet. 
Grinzile ca elemente structurale se pot consolida funcţie de avaria suferita 

prin : 
• camasuire 

• injectare cu rasini epoxidice ,1a deschideri ale fisurilor de max.2mm 
• camasuire , in cazul deschiderilor mari ale fisurilor. 
• camasuire daca esfe necesara sporirea capacitatii portante, chiar daca fisurile 

au deschideri mai mici de 2mm . 
• mansonari - rigidizari prin intermediul profilelor metalice 

Stilpii care necesita consolidări, se pot rezolva prin : 
• .camasuiri cu beton armat 
• consolidări cu profile metalice 

Planseele se pot remedia funcţie de gravitatea avariei suferite, astfel: 
• tratamente cu chituri pe baza de ciment si aracet, in situatia fisurilor 

nepătrunse , cu deschideri de max. 1 mm 
• injectări cu rasini epoxidice, la fisuri cu deschideri de max. 3mm cu pătrundere 

pe toata grosimea plăcii 
• rebetonare- atunci cind betonul prezintă fisuri mari sau dislocări. 
Buiandrugii care au deteriorări se pot remedia fie prin injectări cu rasini 

epoxidice, fie daca se impune funcţie de gradul de deteriorare, se epoate trece la 
rebetonarea lor. 

Scările se pot consolida prin: 
• rebetonare 
• torcretare 
• introducerea de noi reazeme pentru podeşte si rampa 
• consolidarea reazemelor existente 

Realizarea legăturii dintre stilpul existent şi cămaşuire se obţine prin : 
- legarea prin sudură a armăturilor (longitudinale existente de cele suplimentare 
din zona de cămaşuire 
- prin aderenţa directă dintre betonul existent şi cel nou 
- prin înseşi pragurile rezultate din eliminarea betonului degradat şi a 
spargerilor care se fac pentru înnădirea armaturilor. 
- prin bolţuri metalice împuşcate cu pistolul în betonul existent 
- prin înconjurarea stilpilor cu etrieri închişi sudaţi 
- ca urmare a fenomenului de contracţie a betonului 

Toate tipurile de consolidări mai sus mentionate se pot realiza in soluţie 
moderna prin intermediul materialelor compozite. 

Materialele compozite sunt alcatuite din doua sau mai multe elemente de 
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baza . 
Utilizarea materialelor compozite la rezolvarea consolidării diverselor 

elemente structurale, a debutat in anul 1980, cind s-au dovedit utile la iniocuirea 
plăcilor metalice lipite si a confinarilor din otel la stilpi. 

Diversele tehnologii de consolidare cu compozite au fost puse la punct in 
Europa (consolidări cu lamele lipite) si in Japonia (cu ajutorul fisiilor infasurate in 
jurul elementelor de consolidat) 

Consolidările cu compozite se realizează prin lipirea unor materiale fibroase, 
impregnate cu răşini, pe suprafaţa diferitelor elemente, pentru a reface sau a mări 
capacitatea portantă (la încovoiere, la forfecare compresiune şi torsiune) fără 
afectarea rigidităţii acestora. 

Elementele consolidate pot sa fie executate din beton, cărămidă, leiîin, oţel 
şi piatră naturala , iar din punct de vedere structural pot sa fie grinzi, pereţi, stilpi şi 
planşee, iar mai nou materialele compozite se pot aplica prin tehnologii 
corespunzătoare şi la noduri. 

Consolidările efectuate cu compozite prezintă avantaje din mai multe puncte 
de vedere. Materialele utilizate sunt nemagnetice, neconductive şi au rezistenţă la 
rupere ridicată, de cel puţin trei ori mai mare decât cea a oţelului. 

Au o greutate mică, de aproximativ 20% din cea a oţelului, reducând 
semnificativ cheltuielile de transport şi de instalare. 

Compozitele sunt materiale cu durabilitate ridicată, permiţând utilizarea în 
medii agresive, iar după executare nu necesita întreţineri pretenţioase reducând 
costul întreţinerii pe toată durata de viaţa a elementului consolidat. 

Larga utilizare a materialelor compozite a făcut ca această alternativă să fie 
aplicabila la consolidări, rezultând performante notabile . 

Pe lângă avantajele compozitelor utilizate la consolidări sunt demne de retinut 
şi câteva dezavantaje ale acestora. 

Dintre acestea cel mai mare dezavantaj poate sa fie considerat preţul relativ 
mare al compozitelor, care însă scade de la an la an, odata cu producţia în cantităţi 
din ce in ce mai mari şi apariţia concurenţei dintre firmele producătoare. 

Compozitele sunt deficitare la acţiuni mecanice si au rezistenţă scăzută la foc, 
în zonele expuse necesitind protectie. 

In comparaţie cu oţelul, modulul de elasticitate şi alungire la rupere sunt mai 
mici, respectiv au o comportare la rupere fragilă, caracteristică ce poate sa fie 
îmbunătăţită prin utilizarea compozitelor hibride. 

Materialele compozite pot sa fie utilizate pentru consolidări in cazuri precum : 
-deteriorări structurale cauzate de acţiunea mediului (coroziunea armăturilor): 
-exploatarea neadecvată a structurii de beton armat; 
-suprasolicitări apărute ca urmare a schimbărilor structurale sau funcţionale; 
-modificările normelor de proiectare; 
-creşterea cerinţelor de siguranţă a clădirii; 
-modificarea condiţiilor de utilizare sau a încărcărilor; 
-pierderea tensiunii din armătură în betonul precomprimat. 

Consolidările cu compozite se recomanda cind este necesara scurtarea 
duratei reparaţiilor. 

Pentru o exploatare in condiţii de deplina siguranţa a clădirilor, este necesar, 
asa cum am aratat in cuprinsul acestui capitol, ca, in eventualitatea apariţiei avariilor 
sau degradărilor la diverse elemente structurale, consolidarea imobilului respectiv 
sa fie gindita pentru obţinerea de rezultate cu maxima eficienta, ca o operaţie ce 
cuprinde intreg imobilul (infrastructura si suprastructura), dar fara neglijarea 
cunoaşterii, consolidării si imbunatatirii terenului de fundare . 

In aceasta concepţie care trebuie sa primeze, devine cu atit mai importanta 
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cunoaşterea in profunzime a terenurilor de fundare, a stratificatiei acestora si 
bineinteles a caracteristicilor fizico - mecanice ale acestora . 

In capitolul următor sunt analizate principalele particularitati geotehnice ale 
terenurilor de fundare din municipiul Craiova . 

CAPITOLUL III 

PARTICULARITATI SPECIFICE DE ORDIN 
GEOTEHNIC IN MUNICIPIUL CRAIOVA 

3.1.OBIECTUL STUDIULUI 

Prezentul studiu a rezultat din necesitatea cunoaşterii terenului pentru 
proiectarea lucrărilor de constructii civile si industriale, amenajarea si reabilitarea 
cailor de transport existente cat si a celor noi, pentru o eventuala zonare geotehnica 
a municipiului Craiova si se bazeaza pe rezultatele lucrărilor de exploatare executate 
in diferite etape si pe concluziile rezultate in urma mai multor studii geotehnice si 
lucrări de proiectare si execuţie pentru obiective din municipiul Craiova. 

In continut se prezintă mai multe lucrări de exploatare geotehnica executate in 
zona cu scopul de a furniza datele necesare soluţionării problemelor de baza 
necesare alegerii si dimensionării sistemelor de fundare la constructii si urmeaza sa 
precizeze: 

stratificatia orientativa a terenului 
caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite 
presiunile admisibile la diferite nivele de fundare 
încadrarea terenurilor din puncte de vedere al tasarilor suplimetare prin umezire 
încadrarea săpăturilor de teren conform normativ TS 
adancimea de inghet 

- nivelul apelor freatice 
încadrarea seismica 

3.2 LOCALIZARE SI DATE GEOMORFOLOGICE 

Municipiul Craiova este situat in partea sudica a tarii pe malul stâng al râului 
Jiu, in partea inferioara a cursului acestuia. Pe de alta parte poziţionarea poate fi 
definita ca apartinind zonei centrale a Câmpiei Romane, morfologic fiind influentata 
de evoluţia in timp a nivelului teraselor râului Jiu. 
Din punct de vedere morfologic in municipiul Craiova se disting doua zone : 
> zona de lunca - corespondenta terasei inferioare a râului Jiu in care 
aspectul este plat cu variaţii mici de altitudine si in care nivelul apelor subterane este 
aproape de suprafaţa. In cadrul acestei zone se incadreaza partea sudica si sud-
vestica a municipiului Craiova in care se pot distinge : 
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• terasa intai de lunca a cărei grosime este de 1m Litologic este 
alcatuita din nisipuri diferite granulometric si prundisuri . Ea face parte din 
albia majora , iar in timpul apelor mari este intim legata de albia minora, 
suferind impreuna procese morfo-hidro-dinamice foarte pronuntate. 
• terasa a doua de lunca a cărei grosime este de 2m, care este 
inundabila la viituri mari .Litologia acestei terase cuprinde pietrişuri si nisipuri 
de diferite granulaţii si este parţial acoperita de vegetatie tanara 
• terasa a treia de lunca a cărei grosime este de 3 m este formata din 
doua orizonturi litologice: 

orizontul inferior format din depozite mai grosiere (bolovanis si 
pietriş in masa de nisip) si 

orizontul superior care este mai fin granulometric fiind format din 
pietrişuri in masa de nisipuri mijlocii si fine si prafuri argilo-nisipoase 

• terasa a patra de lunca cu grosimi cuprinse intre 4 si 5m. Litologic 
aceasta terasa este formata din pietrişuri peste care s-au depus aluviunile 
aduse de pe versanti de natura argilo-nisipoasa. 

> zona de platou - corespondenta teraselor superioare ale râului Jiu in care 
aspectul plan alterneaza cu zone depresionare dar de mica altitudine; din aceasta 
cauza nivelul apelor freatice variaza de la cativa metri pana la peste zece metri. In 
cadrul acestei zone se incadreaza partea nordica, nord-vestica si estica a 
municipiului Craiova si au fost identificate ; 

o terasa veche TO a cărei grosime atinge 70-90 m; litologic este alcatuita 
din formaţiuni argilo-nisipoase 
o terasa inalta T1 a cărei grosime atinge 50-60 m; este cunoscuta sub 
denumirea de terasa Simnic; alcatuita litologic din alternante de roci argilo-
nisipoase 
o terasa superioara T2 a cărei grosime atinge 30 m care este alcatuita 
litologic din roci nisipo- argiloase 
o terasa inferioara T3 a cărei grosime este de 15m este cunoscuta sub 
denumirea de Maiu Mare ; litologic predomina rocile de natura nisipoasa 

Din punct de vedere morfologic, suprafaţa ocupata de municipiul Craiova face 
parte din Piemontul Getic, fiind caracterizata printr-un relief de ses in zona sudica si 
un relief colinar in zona nordica si estica. 

Depozitele neogene-cuaternare care intra in alcatuirea zonei dau forme de 
relief domoale cu altitudini joase variind intre 80 m in zona de lunca si 160 m in zona 
Simnic.Climatul zonei este de tip temperat umed, cu media precipitaţiilor 528 mm in 
maxime anuale de 784.6mm (1901) înregistrate in lunile aprilie, mai, septembrie si 
minime 269.4mm (1907) înregistrate in lunile iunie, iulie. Temperatura medie anuala 
este de 6-7°, vânturile predominante fiind cele vestice si sud-vestice, primele fiind 
mai bogate in precipitaţii. Reţeaua hidrografica este tributara Jiului, care traverseaza 
zona impreuna cu afluenţii lui din zona: paraul Amaradia si paraul Roznic. 

3.3. CONSIDERAŢII GEOLOGICE 

Din punct de vedere geologic, zona municipiului Craiova este localizata in 
cadrul platformei Moesice si anume in partea sa nord-vestica , sector denumit de V. 
Mutihac si L. lonesi (1975) Platforma Valaha. Stratigrafia regiuniii este alcatuita din 
formaţiunile de fundament ale platformei Moesice peste care stau transgresiv 
depozitele sedimentare neogene. Formaţiunile de fundament ale platformei Moesice 
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nu apar la zi, insa au fost deschise prin mai multe foraje in partea nord-vestica si 
estica a platformei (foraje de mare adancime de cercetare pentru petrol ); sunt 
reprezentate prin sisturi cristaline străbătute de more granitice. Acest fundament a 
suferit dupa consolidare mişcări de basculare care au determinat transgresiuni si 
regresiuni ce se reflecta in existenta mai multor cicluri de sedimentare . 

Depozitele cuverturii sedimentare au grosimi diferite datorita faptului ca soclul 
nu s-a comportat ca un bloc rigid unitar, ci a functionat ca un suport compartimentat 
prin falii in mai multe blocuri care s-au mişcat diferentiat pe verticala . 

Ciclul de sedimentare neogen incepe cu Badenianul superior printr-o 
puternica transgresiune , avand drept urmare formarea bazinului Dacic . 
a) Badenianul superior este alcatuit din depozite marnoase cu intercalaţii de 
argile, nisipuri si gresii glauconitice avand o grosime de 180 m 
b) Sarmatianul interceptat de numeroase foraje .include depozite relativ montane 
ca litofacies si este reprezentat prin marne in parte nisipoase cu intercalaţii de 
nisipuri , gresii calcaroase si calcare organogene. In Pliocen platforma Moesica a 
evoluat in cadrul Bazinului Dacic, iar depozitele pliocene sunt reprezentate prin : 
moesian ,pontian,dacian. 
c) Meotianul interceptat cu foraje este construit din trei orizonturi distincte : 

orizontul inferior are un caracter marnos 
orizontul mediu cu caracter nisipos 
orizontul superior caracterizat prin nisipuri marnoase cu intercalaţii de 

sisturi disodilice 
Grosimea totala a depozitelor meotiene poate atinge 600-700 m. 

d) Pontianul are un caracter transgresiv ajungand sa se dispună direct pe 
depozitele sarmatiene si chiar si pe cele cretacice. 

Depozitele pontiene se caracterizeaza printr-o uniformitate litofaciala 
remarcabila , predominând depozitele pelitice alcatuite din marne argiloase si marne 
nisipoase cu intercalaţii subordonate de nisipuri . In general pontianul are grosimi 
mici exceptând partea de vest a municipiului Craiova, unde prezintă grosimi mari. 
Prin faciesul sau monoton si predominant pelltic pontianul reflecta o stabilitate 
tectonica, iar prezenta piritei fin diseminata in roca denota un mediu euxinic. 
e) Dacianul urmeaza in continuitate de sedimentare cu pontianul in cea mai 
mare parte a platformei Moesice avand aceeaşi raspandire .Depozitele daciene se 
caracterizeaza prin nisipuri, argile si straturi de cărbune reprezentate prin 1-4 strate 
cu grosimi de 0.20-7m (podul Amaradia) 
f) Romanianul urmeaza in continuitate de sedimentare si este bine dezvoltat mai 
ales in zona nordica sapandu-si versanti in nisipurile argiloase ale acestui etaj. Din 
forajele executate rezulta ca atat dacianul ca si romanianul prezintă grosimi uneori 
peste 50 m. 
g) Cuaternarul este reprezentat prin depozite apartinand pleistocenului inferior, 
mediu si superior si depozite apartinand holocenului .Pleistocenul este reprezentat 
litologic prin pietrişuri si nisipuri care aparţin teraselor T0,T1,T2 si T3 iar T4 revine 
holocenului. Peste depozitele propriu-zise de terasa s-au depus proluvii si lehmuri 
roşcate loessoide, cu intercalaţii de nisipuri si pietrişuri, care uneori ating grosimi de 
10-15m. 

3.4.CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE 

Lucrările de cercetare hidrogeologice executate in zona au pus in evidenta 
doua categorii de acvifere: 
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a) acvifere freatice cu permeabilitate ridicata sunt situate in formaţiunile 
aluvionare ale luncii si terasei inferioare din lunca Jiului; alimentarea lor se 
realizeaza direct prin precipitaţiile atmosferice . 
b) acviferele de adancime sunt situate in formaţiunile permeabile de varsta 
precuaternara ale perimetrului. Ele se alimenteaza din precipitaţiile in zonele de 
afloriment si din drenarea apelor superficiale. Roca magazin este constituita din 
nisipuri, nisipuri prafoase, nisipuri argiloase si uneori chiar din argile foarte nisipoase. 
In ansamblu aceste agvifere au potential mare de debitare si presiuni ridicate, fiind 
ascensionare ,iar la nivelul luncii Jiului sunt arteziene (in partea vestica a 
municipiului, localitatea Isalnita). 

3.5 CONSIDERAŢII TECTONICE 

Iniţial platforma Valaha (din care face parte zona Craiovei) era integrata intr-o 
serie geosinclinala larga. Depozitele acumulate in geosinclinal au fost afectate de un 
metamorfism regional in timpul orogenezel baikaliene care au condus la 
considerarea întregului domeniu Valah. 

Din Paleozoic acest domeniu s-a comportat ca o platforma instabila a cărei 
evoluţie a fost influentata de mişcările orogenice din zonele invecinate si care au 
avut drept urmare formarea unor fracturi de amploare regionala in domeniul 
consolidat, compartimentandu-l In blocuri.Tectonica fundamentului a constituit 
procesele de sedimentare ale cuverturii. Peste fundamentul cristalin se depun 
depozitele de varsta ordoviciana iar incepand cu silurianul , intregul bazin a intrat in 
subsidenta, care se accentueaza in devonianul inferior. In devonianul inferior se 
simte influenta mişcărilor precursoare orogenezei hercinice. Influenta tectonicii 
subsolului se reduce considerabil dupa încetarea orogenezei hercinice si mai ales la 
finele triasicului, urmând ca in jurasicul mediu si mai târziu in cretacicul superior sa 
se atenueze mult diferentele litofaciale dintre diversele compartimente ale 
domeniului Valah. 
In general platforma a fost influentata de ridicarea orogenului carpatic care a 
determinat formarea depresiunii Getice atenuind-o intr-o mişcare de coborâre , a 
cărei amplitudine creste de la sud la nord. In pliocen procesul de colmatare era 
aproape încheiat Iar In cuaternar platforma Valaha a capatat configuraţia actuala. 
Lunca Jiului si terasele de versant sunt rezultatul evoluţiei in trepte a cursului râului 
Jiu in cuaternar, datorita atat schimbărilor climatice , dar si mişcărilor neotectonice. 
Factorul tectonic se manifesta in morfologia vaii Jiului si a luncii, prin dispariţia unor 
nivele de terasa sau prin lasarea sau ridicarea pe anumite sectoare a nivelelor 
existente, mişcările tectonice avand repercursiuni distincte asupra morfologiei luncii 
,se repercutează si asupra scurgerii apel de suprafaţa sl subterane prin variaţia 
nivelului piezometric din perimetrul luncii. 

3.6. LUCRĂRI DE CERCETARE UTILIZATE 

Cu scopul obţinerii unor date si informaţii geotehnice si studierea zonei s-au 
realizat: 
> observaţii directe, cartarea geologica a tuturor deschiderilor din zona de-a 
lungul executării diferitelor lucrări ; 
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> Studierea forajelor geotehnice executate si a rezultatelor acestora din 
documentaţiile existente pozitionate conform planului de situatie anexat; 
> incercari penetrometrice din diferite zone la diferite adancimi in zona bulbului 
presiunilor fundaţiilor executate cu penetrometrul dinamic uşor (P.D.U.) 
> analize geotehnice efectuate pe probe tulburate si netulburate recoltate din 
forajele geotehnice cat si din deschiderile existente 

3.7 DATE PRIVIND LITOLOGIA SI CARACTERISTICILE FIZICO- MECANICE 
ALE TERENURILOR DIN CRAIOVA 

In urma analizei efectuate asupra studiilor geologice si geotehnice realizate in 
municipiul Craiova a reieşit ca este o mare variaţie de facies atat pe orizontala cat si 
pe verticala. 

Având in vedere diferentele de facies in special pe orizontala ale teritoriului 
municipiului Craiova, care se intinde de la sud-vest din zona de lunca (Gemele, 
Catargiu, Râului) corespondenta terasei inferioare a râului Jiu de varsta recenta 
(cuaternar) epoca holocen constituita din depozite de natura aluviala la Nord-Est 
(Bariera Valcii, Drumul Muntenilor, Hanul Doctorului), zona terasei inalte tot de 
varsta cuaternara, dar constituita din depozite mai vechi (de natura deluviala) s-a 
impus gruparea acestora. 

Natura sedimentarii (aluviala sau deluviala), asociata perioadelor diferite in 
care s-a produs aceasta, cat si diferentele morfologice si granulometrice, au dus la 
zonarea municipiului Craiova in trei zone distincte : 
a) zona de lunca a terasei inferioare a râului Jiu 
b) zona terasei mijlocii a râului Jiu 
c) zona terasei superioare (inalte), zona de platou 

3.8. ZONA DE LUNCA A TERASEI INFERIOARE A RIULUI JIU (ZONA I) 

Este caracterizata prin depozitele deluviale (cele mai recente) necoezive de 
natura nisipoasa la nisipo-argiloasa si mai rar coezive argile la argile groase (in zona 
Popoveni Romaneşti). Nivelul apelor freatice este la adancime mica (0.5-2.5m ) fiind 
dirijat de nivelul apei in râul Jiu sau depunerile locale si gospodărirea apelor 
meteorice din zona. Terasa inferioara se evidentiaza orientativ intre cotele de teren 
72-74 m si 80-83 m sistem de referinţa Marea Baltica. 

Din punct de vedere geotehnic aceste terenuri sunt in general terenuri slabe 
mai ales in zonele mai joase si cu nivelul freaticului ridicat. 

Consideram important de precizat ca pe aceste zone de lunca (terasa 
inferioara), mai ales in zonele joase, au fost efectuate de-a lungul timpului umpluturi 
necontrolate din materiale neomogene , care de asemenea se comporta ca terenuri 
slabe de fundare. 

Din punct de vedere litologic terenul din zona teraselor inferioare este 
constituit din : 
• strat vegetal sau umpluturi neomogene nisipoase la argilo-nisipoase pe primii 
0.4-1.2m 
• depozite necoezive sau slab coezive constituite de la 0.4-1.2 m la 1.8-2.5 m in 
general din nisipuri prafoase la nisipuri argiloase cu indesare medie, mai rar afanate, 
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cu compresibilitate medie la mare foarte umede la saturate cu caracteristicile fizico-
mecanice: 

- gradul de umiditate Sr=0.84-0.96 (foarte umede la saturate) 
indicele porilor E=0.62-0.83(indesare medie la afanat) 
greutate volumetrica Y=1 7.7 kN/mc 
modul de compresibilitate edometric M2-3=68-145 (compresibilitate mare la 

medie) 
unghiul de frecare interna (j)=11-24 
coeziunea c=5-18 kN/mp 

• depozite coezive intalnite in partea sud-vestica sau in zonele mai ridicate de la 
04.-1.2m la 1.8-2.5 m constituite din argile nisipoase, argile sau argile grase (in zona 
Popoveni ) cafenii-galbui la vineţii, plastic consistente (mai rar moi), cu 
compresibilitate medie (mai rar mare), umede la foarte umede zonal cu caracter 
mâlos, active la variaţia umiditatii, cu caracteristicile fizico-mecanice : 

- gradul de umiditate Sr=0.80-0.92 
- indicele porilor E=0.64-0.78 

indicele de consistenta lc=0.42-0.70 (plastic consistente la plastic moi) 
greutate volumetrica Y=1 8.2-18.9 kN/mc 

- modul de compresibilitate edometric M2-3=84-155 
- unghiul de frecare interna (j)=9-19 

coeziunea c=8-28 kN/mp 
Foarte multe constructii se realizeaza in momentul de fata in zona terasei 

inferioare (Cernele, Brestei, Râului, Popoveni) incat trebuie avuta iin vedere natura 
slaba a terenului de fundare la adancimea măsurătorilor constructive. 

3.9. ZONA TERASEI MIJLOCII (ZONA II) 

Terenul din cadrul zonei terasei mijlocii este caracterizat prin depozite 
deluviale mai rar aluviale mai vechi din punct de vedere al vârstei geologice de 
natura nisipo-prafoasa la nisipo-argiloasa, mai rar argilo - nisipoasa. Nivelul apelor 
freatice se gaseste in general la adancimi mai mari de 3.5 m numai zonal (Piaţa 
Veche, Str.Toporasi, zona grădinii botanice, Bulevardul Gheorghe Chitu ) se gaseste 
mai sus scazand portanta terenurilor. 
Putem afirma ca terenurile care compun terasa mijlocie se dezvolta aproximativ intre 
cotele de teren de 83-85 m si 115-120 ( sistem de referinţa Marea Baltica). Din 
punct de vedere geotehnic, terenurile din cadrul terasei mijlocii sunt terenuri bune de 
fundare acolo unde nivelul apei este la adancimi mai mari de 3 m. 

In zonele unde nivelul apei se gaseste la adancimi mai mici de 2 m terenurile 
sunt slabe (dificile) din punct de vedere al fundării directe. 

In cadrul acestui tip de formaţiuni geologice au aparut probleme de fundare 
datorita creşterii procentului de nisipuri fine si prafuri si apariţiei unei sensibilităţi la 
umezire cat si intalnirii la cota de fundare de umpluturi necontrolate (piaţa Valea 
Roşie , Str. Toporasi). 

Terenurile din zona terasei mijlocii sunt constituite in general din depozite slab 
coezive , nisipuri argiloase mai rar depozite coezive (argile) sau necoezive , nisipuri 
prafoase sau nisipuri .Din punct de vedere litologic terenurile din zona terasei mijlocii 
sunt constituite din : 

umpluturi neomogene cu strat vegetal nisipo-argiloase cenuşii la negricioase 
cu fragmente de moloz pe primii 0.5-0.9m 
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> depozite slab coezive de natura nisipoaso-argiloasa cafenii la gălbui, plastic 
consistente, cu compresibilitate medie, umede la foarte umede cu concretiuni 
calcaroase de la 0.5-0.9 m la 1.6 -2.9 m cu caracteristicile fizico-mecanice: 

gradul de umiditate Sr=0.65-0.88 
indicele porilor E=0.58-0.74 
indicele de consistenta lc=0.52-0.74 (plastic consistente) 
greutate volumetrica 7=18.2-19.1 kN/mc 
modul de compresibilitate edometrica M2-3=92-167 kN/mp 
unghiul de frecare interna <t)=11-23 
coeziunea c=6-21 kN/mp 

Putem afirma ca partea mai veche a municipiului Craiova este construita in 
zona terasei mijlocii. 

Având in vedere vechimea multor constructii, cat si natura si sensibilitatea la 
umezire a terenurilor, in multe situatii se impune luarea de masuri pentru a 
preintampina sau împiedica unele procese de afectare a construcţiilor (tasari 
neuniforme, fisurări). 

3.10. ZONA TERASEI SUPERIOARE (ZONA 

In cadrul terasei superioare terenul este constituit din depozite deluviene 
nisipo-argiloase la argilo-nisipoase, mai rar nisipo-prafoase. 

Nivelul apelor freatice se gaseste in aceasta zona la adancimi de peste 6 m 
local la adancimi mai mici (aval de lacul Hanul Doctorului). Terasa superioara se 
dezvolta deasupra cotelor de teren de 120 m (sistem de referinţa Marea 
Baltica).Terenurile din cadrul terasei superioare sunt, in general, terenuri bune de 
fundare. 

Din punct de vedere litologic terenurile din zona terasei superioare sunt 
constituite din: 
> strat vegetal sau umplutura neomogena ,nisipo-argiloasa la argilos-nisipoasa, 
cafenie la negricioasa pe primii 0.4-0.8 m 
> depozite coezive nisipo-argiloase la argilo-nisipoase, cafenii la gălbui, plastic 
consistente la vartoase, cu compresibilitate medie, umede la foarte umede, cu 
concretiuni calcaroase de la 0.4-0.8 m la 1.4-2.6 m cu caracteristicile fizico-
mecanice: 

- gradul de umiditate Sr=0.62-0.86 
indicele porilor E=0.56-0.71 

- indicele de consistenta lc=0.56-0.79 
greutate volumetrica y=1 8.4-19.3 kN/mc 
unghiul de frecare interna (t)=13-23 
coeziunea c=8-22 kN/mp 

Creşterea ponderii fracţiunii argiloase in cadrul terasei superioare conferă in 
unele zone un caracter uşor activ (cu umflări si contractii) mari la variaţia umiditatii. 

In ultimii ani, municipiul Craiova s-a extins in partea nord-estica si estica, 
terasa superioara, fiind necesare lucrări de prospectare a terenului cu scopul 
identificării zonelor dificile si adoptarii soluţiilor adecvate. 
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3.11. CONDIŢII DE FUNDARE 

Avind in vedere natura si starea fizica a terenului de fundare din zona 
Craiovei, au fost efectuate calcule ale terenului intilnit in forajele realizate, pentru 
diferite adincimi de fundare (0.85; 1; 1.5; 2; 2.5;3) si pentru diferite latimi ale 
fundaţiilor (0,45; 0.6; 1), dimensiuni folosite in general la constructii civile si 
industriale. 

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-
85, la starea limita de deformatie (ppi) si la starea limita de capacitate portanta (pcr). 

In funcţie de importanta construcţiei, cit si funcţie de natura terenurilor (mai 
bune sau mai slabe), se folosesc: 
- numai presiunile convenţionale de calcul pconv pentru constructii obişnuite (clasele 
de importanta III; IV; V) ; 
- presiunile la starea limita de deformatie Ppi, presiunile la starea limita de capacitate 
portanta pcr, cit si tasarile absolute probabile S pentru constructii speciale (clasele de 
importanta I; II) sau pentraterenuri slabe si in situatia construcţiilor obişnuite. 

3.12. Calculul terenului de fundare pe baza 
presiunilor convenţionale 

In conformitate cu prevederile STAS 3300/85, se folosesc relaţiile de calcul 
privind 
Pconv si calculul la starea limita de deformaţii (Ppi). 

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor 
convenţionale trebuie sa se respecte condiţiile : 
• la incarcari centrice: 

Pef< Pconv ( 3 . 1 ) 

p'ef < 1.2 Pconv la incarcari cu : (3.2) 

• excentricitati dupa o singura direcţie : 

Pef max < 1.2 Pconv in gruparea fundamentala; (3.3) 

p'ef max < 1.4 Pconv in gruparea speciala; (3.4) 

• excentricitati dupa ambele direcţii: 

Pef max <1.4 Pconv in gruparea fundamentala; (3.5) 

p'ef max < 1.6 Pconv in gruparea speciala . (3.6) 

in care : 

Pef, p'ef - presiunea medie verticala pe talpa fundaţiei provenita din incarcarile 
de calcul din gruparea fundamentala , respectiv din gruparea speciala; 
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Pconv - presiunea convenţionala de calcul; 
Pef max ; p'et max - presiunea efectiva maxima pe talpa fundaţiei provenita din 

incarcahle de calcul din gruparea fundamentala , respectiv din gruparea speciala. 

Pentru paminturi foarte compresibile stabilirea preliminara a dimensiunilor 
fundaţiei se poate face pe baza valorilor pconv minime pentru clasa respectiva de 
pamint, dar este obligatorie verificarea ulterioara la stările limita de deformatie (Ppi) si 
de capacitate portanta (pcr). 

In categoria paminturilor foarte compresibile sunt cuprinse : nisipurile afinate 
=i paminturile coezive (argiloase) cu lc< 0.5 sau cu E >0.90. 

Presiunile convenţionale se determina luind in considerare valorile de baza 
Pconv din tabele (vezi anexa). ' 

Valorile de baza din tabele corespund cu presiunile convenţionale cu latimea 
tălpii B = 1m si adincimea de fundare Df = 2.Om. 

Presiunile convenţionale de calcul sunt centralizate in tabelul pentru adincimi 
de fundare (Df = 0.85; 1; 1.5; 2; 2.5; 3 m) si latimi ale fundaţiilor (B = 0,45; 0.6; 1) 
pentru care au fost calculate si presiunile de deformare plastica Ppi (cu care se 
compara sau se înlocuiesc la construcţiile de inportanta ridicata sau pentru terenurile 
proaste de fundare). 

Exemple de calcul al presiunilor convenţionale Pconv pentru fiecare zona a 
Craiovei sunt centralizate in tabelele 1-3 (vezi anexa). 

Pe fisele forajelor sunt prezentate presiunile convenţionale de calcul Pcc 
corespunzătoare adincimii de 0,85m si lăţimii fundaţiei de 0.45 m. 

Valorile orientative ale presiunilor convenţionale de calcui Pconv (Pcc) pentru 
adincimea de fundare de 0.85 m si latimea fundaţiei de 0.45 m sunt: 
- pentru zona terasei inferioare pcc = 105 - 155kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii pcc = 125 - 185kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 145 - 210kN/mp; 

3.13.Calculul terenului de fundare la starea limita de deformaţii (Ppi) 

Pentru efectuarea calculului trebuie îndeplinite condiţiile: 
• pentru fundaţii incarcate centric: 

Pef < Ppl (3.7) 

• pentru fundaţii incarcate excentric: 

Pef < Ppi; (3.8) 

Pef max <1.2 Ppl; (3.9) 

Pef max < 1.4 Ppl (3.10) 

in care: 

Pef - presiunea verticala pe talpa fundaţiei, provenita din incarcahle de calcul 
din gruparea fundamentala; 
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Pef max - presiunea verticala maxima pe talpa fundaţiei provenita din 
incarcarile de calcul din gruparea fundamentala in cazul excentricitatii dupa o 
singura direcţie; 

Pef max - presiunea maxima verticala pe talpa fundaţiei provenita din 
incarcarile de calcul din gruparea fundamentala, in cazul excentricitatii dupa ambele 
direcţii; 

Ppi - presiunea corespunzătoare unei extinderii limitate a zonei plastice in 
terenul de fundare excentricitatii dupa ambele direcţii; 

Pentru fundaţii de forma dreptunghiulara in plan ppi se calculeaza cu relaţia; 

- pentru constructii fara subsol: ' 

Ppi = ml (Y BxNi + qxNs + cxNg) kPa (3.11) 

- pentru constructii cu subsol: 

Ppi = ml (Y BxNi + (2qe+qi)/3x N2 + CXN3) kPa (3.12) 

in care: 

ml - coeficient al condiţiilor de lucru ; 
Y - media ponderata a greutatii volumetrice de calcul a straturilor de sub 

fundaţie cuprinse pe o adincime de B/4 masurata de la talpa fundaţiei (kN/mc); 
B - latura mica a fundaţiei (m); 
q - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei, lateral fata de fundaţie 

(kPa); 
qe ,qi - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei la exteriorul =i respectiv 

interiorul fundaţiei de subsol (kPa); 
c - valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamint de sub talpa fundaţiei, 

(kPa); 
Ni,N2,N3 - coeficienţi adimensionali in funcţie de valoarea de calcul a unghiului 

de frecare interioara a terenului de sub talpa fundaţiei. 
Pe fisele forajelor sunt prezentate presiunile convenţionale de calcul pcc 

corespunzătoare adincimii de 0,85 m si lăţimii fundaţiei de 0.45 m. 
Valorile orientative ale presiunilor de deformatie plastica de calcul Ppi pentru 

adincimea de fundare de 0.85 m si latimea fundaţiei de 0.45 m sunt: 
- pentru zona terasei inferioare Ppi = 100 - 150kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii Ppi = 125 - 180kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare pcc = 150 - 205kN/mp; 

Tasarea absoluta probabila a fundaţiei 

se calculeaza cu relaţia: 

S = 100xp(Z a zi X hi )/Ei cm (3.13) 

in care: 

Q> - coeficient de corecţie egal cu 0.8 ; 
o zi - efortul elementar mediu in stratul elementar i, calculat cu relaţia: 
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az i = (azi + azi)/2 kPa (3.14) 

azi - efortul unitar la limita superioara, respectiv limita inferioara a stratului 
elementar i ; 

h - grosimea stratului elementar i, (m); 
Ei - modulul de deformatie liniara al stratului elementar i, (kPa); 
n - numărul de straturi elementare cuprinse in limita zonei active. 

In cazul in care in limita zonei active apare un strat practic incompresibil 
(E>100000 kPa) sau atunci cind fundaţia are latimea (sau diametrul) B > 10 m , iar 
stratul din zona activa are valori E >10000 kPa, tasarea absoluta probabila afundatiei 
se calculeaza prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finita. ' 

In acest caz, tasarea absoluta probabila se calculeaza cu relaţia: 

S= 100 X m X pn X B X S(( Ki-Ki-1)/ Ei) x (1-Vî ) cm (3.15) 

in care: 

m - coeficient de corecţie prin care se tine cont de grosimea stratului 
deformabil z°; 

pn - efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei; 
B - latimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei pentru 

fundaţii circulare ( m ) ; 
Ki, Ki-1 - coeficienţi adimensionali tabelari, stabiliti pentru nivelul inferior, 

respectiv superior al stratului 1; 
Ei - modulul de deformatie liniara al stratului i (kPa); 
Vi - coeficient de deformatie laterala a stratului i ; 

Exemple de calcul al tasarilor absolute probabile S pe fiecare zona a Craiovei 
sunt centralizate in tabelele 7-9 (vezi anexa). 

3.14. Calculul terenului de fundare la starea 
limita de capacitate portanta 

Prin calculul terenului la starea limita de capacitate portanta trebuie sa se 
asigure respectarea condiţiei: 

Q < m x R (3.16) 

in care: 

Q - incarcarea de calcul asupra terenului de fundare provenita din acţiunile 
din grupările speciale; aceasta poate fi de natura unei presiuni efective, forţa de 
alunecare, moment de rasturnare etc; 

R - capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare ; poate fi de natura 
unei presiuni critice , rezistente la forfecare , moment de stabilitate etc ; 

m - coeficient al conditilor de lucru. 

Cind rezultanta incarcarii de calcul prezintă o inclinare fata de verticala mai 
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mica de 5° =i in condiţiile unei stratificatii aproximativ orizontale, presiunea critica se 
poate calcula cu relaţia : 

per = y x B x Ny x A y + q x Nq x Âq + c x Nc x Ac kPa, (3.17) 

in care: 

y - greutatea volumetrica a straturilor de pamint de sub talpa fundaţiei ( kPa ) 
B - latimea redusa a tălpii fundaţiei ( m ) ; 
Ny, Nq , Nc - coeficienţi de capacitate portanta care depind de valoarea de 

calcul a unghiului de frecare interna , O al straturilor de sub talpa fundaţiei; 
q - suprasarcina de calcul care actioneaza la nivelul tălpii fundaţiei (kPâ); 
c - valoarea de calcul a coeziunii straturilor de pamint de sub talpa fundaţiei ( 

kPa); 
Ay, Aq, Ac - coeficienţi de forma ai tălpii fundaţiei. 

In cazul prezentei sub fundaţie a unei stratificatii in care caracteristicile de 
rezistenta la forfecare O si c nu variaza cu mai mult de 50% fata de valorile medii, 
se pot adopta pentru calculul capacitatii portante valorile medii ponderate. 
Exemple de calcul al presiunilor la starea limita de deformatie Ppi si la starea limita 
de capacitate portanta pcr pentru fiecare zona a Craiovei sunt centralizate in tabelele 
4-7 (vezi anexa). 

In cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, avind o 
rezistenta la forfecare sub 50% din valoarea rezistentei la forfecare a straturilor 
superioare, se va verifica capacitatea portanta ca si cind fundaţia s-ar rezema direct 
pe stratul slab. 

Valorile orientative ale presiunilor la starea limita de capacitate portanta pcr 
pentru adincimea de fundare de 0.85 m si latimea fundaţiei de 0.45 m sunt: 
- pentru zona terasei inferioare Pcr = 140 - 240kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii Pcr = 165 - 270kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 210 - 290kN/mp; 

Tasarile absolute probabile pentru o fundaţie cu latimea de 2 m si adincimea 
de fundare de Im care exercita o presiune de 200kN/mp sunt: 
- pentru terasa inferioara S = 2.10cm - 3.5 cm; 
- pentru terasa mijlocie S = 1.80cm - 2.70 cm; 
- pentru terasa superioara S = 1.20cm - 2.20 cm; 

In anexa este prezentata si harta municipiului Craiova cu delimitările 
corespunzătoare pentru terasa inferioara (zona I), terasa mijlocie (zona II) si terasa 
superioara (zona III). 

CONCLUZII CAPITOLUL 

In urma cercetărilor de teren, a analizelor de laborator efectuate, cit si studierii 
mai multor documentaţii geologice, geotehnice si hidrogeologice, se desprind 
concluziile: 

Municipiul Craiova este situat in partea sudica a tarii, pe malul stâng al râului 
Jiu, in partea inferioara a cursului acestuia si in partea centrala a Câmpiei Romane, 
morfologic, fiind influentat de evoluţia in timp a nivelului teraselor râului Jiu. 

Din punct de vedere morfologic, suprafaţa ocupata de municipiul Craiova face 
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parte din Piemontul Getic, fiind caracterizata printr-un relief de ses in zona sudica si 
un relief colinar in zona nordica si estica. 

Depozitele neogene-cuaternare care intra in alcatuirea zonei dau forme de 
relief domoale cu altitudini joase, variind intre 80 m in zona de lunca si 160 m in zona 
Simnic. 

Climatul zonei este de tip temperat umed, cu media precipitaţiilor 528 mm in 
maxime anuale de 784.6 mm (1901) înregistrate in lunile aprilie, mai, septembrie si 
minime 269.4 mm (1907) înregistrate in lunile iunie, iulie. Temperatura medie anuala 
este de 6-7°, vânturile predominante fiind cele vestice si sud-vestice, primele fiind 
mai bogate in precipitaţii. Reţeaua hidrografica este tributara Jiului, care traverseaza 
zona impreuna cu afluenţii lui din zona: paraul Amaradia si paraul Roznic. 

Din punct de vedere geostructural si morfologic, in municipiul CraiovaTse pot 
diferenţia trei zone. Natura sedimentarii (aluviala sau deluviala) asociata perioadelor 
diferite in care s-a produs aceasta cat si diferentele morfologice si granulometrice a 
dus la zonarea municipiului Craiova in trei zone distincte : 
d) zona de lunca a terasei inferioare a râului Jiu 
e) zona terasei mijlocii a râului Jiu 
f) zona terasei superioare (înalte), zona de platou 

Terasa inferioara este caracterizata prin depozitele deluviale (cele mai 
recente) necoezive de natura nisipoasa la nisipo-argiloasa si mai rar coezive argile 
la argile groase (in zona Popoveni Romaneşti). Nivelul apelor freatice este la 
adancime mica (0.5-2.5 m ) fiind dirijat de nivelul apei in râul Jiu sau depunerile 
locale si gospodărirea apelor meteorice din zona. 

Din punct de vedere litologic terenul din zona teraselor inferioare este 
constituit din: 
• strat vegetal sau umpluturi neomogene nisipoase la argilo-nisipoase pe primii 
0.4-1.2 m 

depozite necoezive sau slab coezive constituite de la 0.4-1.2 m la 1.8-2.5 m in 
general din nisipuri prafoase la nisipuri argiloase cu indesare medie mai rar afanate 
cu compresibilitate medie la mare foarte umede la saturate cu caracteristicile fizico-
mecanice: 

gradul de umiditate Sr=0.84-0.96 (foarte umede la saturate) 
indicele porilor E=0.62-0.83 (indesare medie la afanat) 
greutate volumetrica aparenta Y=1 7.7 kN/mc 
modul de compresibilitate edometrica M2-3=68-145 (compresibilitate mare la 

medie) 
unghiul de frecare interna (j)=11-24 
coeziunea c=5-18 kN/mp 

• depozite coezive întâlnite in partea sud-vestica sau in zonele mai ridicate de 
la 04.-1.2 m la 1.8-2.5 m constituite din argile nisipoase, argile sau argile grase (in 
zona Popoveni) cafenii-galbui la vineţii, plastic consistente (mai rar moi), cu 
compresibilitate medie (mai rar mare), umede la foarte umede zonal cu caracter 
mâlos, active la variaţia umiditatii, cu caracteristicile fizico-mecanice : 

gradul de umiditate Sr=0.80-0.92 
indicele porilor E=0.64-0.78 
indicele de consistenta lc=0.42-0.70 (plastic consistente la plastic moi) 
greutate volumetrica aparenta Y=1 8.2-18.9 kN/mc 
modul de compresibilitate edometrica M2-3=84-155daN/cmp 
unghiul de frecare interna (t)=9-19 
coeziunea c=8-28 kN/mp 
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Din punct de vedere geotehnic, aceste terenuri sunt in general terenuri slabe 
mai ales in zonele mai joase si cu nivelul freaticului ridicat. 

Consideram important de precizat ca pe aceste zone de lunca (terasa 
inferioara), mai ales in zonele joase, au fost efectuate de-a lungul timpului umpluturi 
necontrolate din materiale neomogene, care de asemenea se comporta ca terenuri 
slabe de fundare. 

Terenul din cadrul zonei terasei mijlocii este caracterizat prin depozite 
deluviale mai rar aluviale mai vechi din punct de vedere al vârstei geologice de 
natura nisipo-prafosa la nisipo-argiloasa mai rar argilo -nisipoasa. Nivelul apelor 
freatice se gaseste in general la adancimi mai mari de 3.5 m ; numai zonal (Piaţa 
Veche , Str. Toporasi, zona grădinii botanice , Bulevardul Gheorghe Chitu ) este 
mai ridicat, scazand portanta terenurilor. ' 

Putem afirma ca terenurile care compun terasa mijlocie se dezvolta 
aproximativ intre cotele de teren de 83-85 m si 115-120 ( sistem de referinţa Marea 
Baltica). 

Din punct de vedere geotehnic terenurile din cadrul terasei mijlocii sunt 
terenuri bune de fundare acolo unde nivelul apei este la adancimi mai mari de 3 m. 

In zonele unde nivelul apei se gaseste la adancimi mai mici de 2 m terenurile 
sunt slabe (dificile) din punct de vedere al fundării directe . 

In cadrul acestui tip de formaţiuni geologice au aparut probleme de fundare 
datorita creşterii procentului de nisipuri fine si prafuri si apariţiei unei sensibilităţi la 
umezire cat si intalnirii la cota de fundare de umpluturi necontrolate (piaţa Valea 
Roşie, Str. Toporasi). 

Terenurile din zona terasei mijlocii sunt constituite in general din depozite 
slab coezive, nisipuri argiloase mai rar depozite coezive (argile) sau necoezive, 
nisipuri prafoase sau nisipuri Din punct de vedere litologic, terenurile din zona 
terasei mijlocii sunt constituite din: 
> umpluturi neomogene cu strat vegetal, nisipos-argiloase, cenuşii la 
negricioase cu fragmente de moloz pe primii 0.5-0.9 m 
> depozite slab coezive de natura nisipoaso-argiloasa cafenii la gălbui, plastic 
consistente, cu compresibilitate medie, umede la foarte umede cu concretiuni 
calcaroase de la 0.5-0.9 m la 1.6 -2.9 m cu caracteristicile fizico-mecanice: 

gradul de umiditate Sr=0.65-0.88 
indicele porilor E=0.58-0.74 
indicele de consistenta lc=0.52-0.74 (plastic consistente ) 
greutate volumetrica aparenta y=18.2-19.1 kN/mc 
modul de compresibilitate edometrica M2-3=92-167 kN/mp 
unghiul de frecare interna (1)=11-23 
coeziunea c=6-21 kN/mp 

In cadrul terasei superioare terenul este constituit din depozite deluviene 
nisipo-argiloase la argilos-nisipoase, mai rar nisipos-prafoase. Nivelul apelor freatice 
se gaseste in aceasta zona la adancimi de peste 6 m local la adancimi mai mici 
(aval de lacul Hanul Doctorului). Terasa superioara se dezvolta deasupra cotelor de 
teren de 120 m (sistem de referinţa Marea Baltica). Terenurile din cadrul terasei 
superioare sunt terenuri bune de fundaţii in general. 

Din punct de vedere litologic terenurile din zona terasei superioare sunt 
constituite din : 
> strat vegetal sau umplutura neomogena, nisipos-argiloasa la argilos-
nisipoasa, cafenie la negricioasa pe primii 0.4-0.8m 

depozite coezive nisipos-argiloase la argilos-nisipoase, cafenii la gălbui, 
plastic consistente la vartoase, cu compresibilitate medie, umede la foarte umede, 
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cu concretiuni calcaroase de la 0.4-0.8 m la 1.4-2.6 m cu caracteristicile fizico-
mecanice: 

gradul de umiditate Sr=0.62-0.86 
indicele porilor E=0.56-0.71 
indicele de consistenta lc=0.56-0.79 
greutate volumetrica aparenta Y=1 8.4-19.3 kN/mc 
unghiul de frecare interna ())=13-23 
coeziunea c=8-22 kN/mp 

Creşterea ponderii fracţiunii argiloase in cadrul terasei superioare conferă in unele 
zone un caracter uşor activ (cu umflări si contractii) mari la variaţia umiditatii. 

Valorile orientative ale presiunilor convenţionale de calcul Pcopv (Pcc) 

pentru adincimea de fundare de 0.8 m si latimea fundaţiei de 0.4m sunt: 
- pentru zona terasei inferioare pcc = 105 - 155kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii pcc = 125 - 185kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 145 - 210kN/mp; 

Valorile orientative ale presiunilor de deformatie plastica de calcul Ppi pentru 
adincimea de fundare de 0.8 m si latimea fundaţiei de 0.4 m sunt: 
- pentru zona terasei inferioare Ppi = 100 - 150kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii Ppi = 125 - 180kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 150 - 205kN/mp; 

Valorile orientative ale presiunilor la starea limita de capacitate portanta p^ 
pentru adincimea de fundare de 0.8 m si latimea fundaţiei de 0.4 m sunt: 
- pentru zona terasei inferioare pa = 140 - 240kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii Pcr = 165 - 270kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 210 - 290kN/mp; 

Tasarile absolute probabile pentru o fundaţie cu latimea de 2 m si 
adincimea de fundare de 1m care exercita o presiune de 200kN/mp sunt: 
- pentru terasa inferioara S = 2.10 cm - 3.5 cm; 
- pentru terasa mijlocie S = 1.80 cm - 2.70 cm; 
- pentru terasa superioara S = 1.20 cm - 2.20 cm; 

Din punct de vedere al agresivitatii apelor fata de betoane si betoane armate, 
apele din zona 1 Mai prezintă agresivitate carbonica foarte slaba si agresivitate 
sulfatica medie fata de betoane si betoane armate conform STAS 3349/1-83. 

Din punct de vedere al seismicităţii, suprafaţa Craiovei se afla in zona D de 
seismicitate, are un coeficient de seismicitate Ks = 0.16, perioada de colt Tc = 1.5s 
are gradul 8 de seismicitate (gradul 8 cu o perioada de revenire de 100 an i ) ; 

Adincimea de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 85 cm. 
Dupa modul de comportare la sapare, paminturile din zona studiata se 

incadreaza in: 
categoria I - a la a ll-a teren uşor la mijlociu terasa inferioara; 

categoria a ll-a teren mijlociu la tare terasa mijlocie; 
categoria a ll-a teren mijlociu la foarte tare terasa superioara; 
taluzurile săpăturilor nesprijinite vor avea înclinarea minima de 1/1 pentru 

adincimi de sapare de Im pentru terasa inferioara pentru terenuri nisipoase 
(necoezive) si de 1/0.5 pentru adincimi de sapare de peste 1.5 m pentru terasa 
mijlocie si superioara pentru terenuri argiloase (coezive). 
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Datele la care s-a ajuns in cadrul acestui capitol folosesc in vederea 
desprinderii concluziilor necesare adoptarii de soluţii corespunzătoare pentru 
fundarea construcţiilor in diverse zone ale oraşului, putindu-se face oricind o 
estimare din punct de vedere tehnic si economic a soluţiilor in diverse variante ( 
foarte necesara documentaţiilor tehnice incepind cu studiile de fezabilitate). 

Totodata, prin cunoaşterea tipurilor de terenuri din diverse zone ale Craiovei, 
a stratificatiei (inclusiv grosimea diverselor straturi), dar mai ales datorita cunoaşterii 
caracteristicilor generale fizico - mecanice ale acestor terenuri, se pot elimina de la 
bun inceput deficientele sau neconformitatile care pot aparea la constructii din cauza 
problemelor specifice pe care terenurile de fundare pot sa le ridice . 

In cadrul capitolului următor se vor prezenta situatiile tehnice ale mai multor 
construcii de diverse tipuri structurale, diverse regimuri de inaltime, categorii de 
importanta, avariile si degradarile acestor constructii, precum si soluţiile de 
remediere si consolidare a acestora . 

Se va putea constata ca in marea majoritate a cazurilor studiate, un rol foarte 
important in influenţarea comportării in timp a construcţiilor respective, in tipul si 
ponderea avariilor in cadrul construcţiilor, dar si in adoptarea soluţiilor de 
consolidare, au avut-o terenurile de fundare . 

De aceea am considerat de mare importanta studierea terenurilor de fundare 
din zona respectiva. 

CAPITOLUL IV 

ANALIZA SI PREZENTAREA UNOR CONSTRUCTII 
AVARIATE SI SOLUŢIILE DE CONSOLIDARE A 

ACESTORA 

4.1. IMOBIL STR. NICOLAE TITULESCU NR. 56 D 

Construcţia are destinaţia de locuinţă, data probabila a construirii fiind anul 
1950; este amplasată pe un teren sensibil ia umezeală si are in componenta subsol 
partial, parter şi, pe o zonă a acoperişului, mansardă. 

Alcatuirea structurala a clădirii consta in fundaţii din zidărie de cărămidă 
plină, pereţi portanţi şi neportanţi din cărămidă, planşeul peste subsol din beton 
armat, planşeu din lemn, peste parter, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă. 
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Fig. 4.1.1. Faţada principala a imobilului 

Avarii existente : 
- pereţii portanţi exteriori fisuraţi şi avariaţi 
- coşurile fisurate la baza 
- planşeul peste pivniţă deteriorat 
- trotuarele deteriorate 

La proiectarea şi executarea construcţiei nu au fost respectate prescripţiile în 
vigoare referitoare la proiectarea construcţiilor in zone seismice şi pe terenuri 
sensibile la umezire: 

• construcţia nu are fundaţii din beton cu centuri armate 
• nu se realizează o şaibă orizontală rigidă la nivelul planşeului peste 

parter 
• coşurile nu sunt consolidate conform prevederilor P2/85. 
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Deficienţele de execuţie de la planşeul din beton armat peste parter au 
favorizat deteriorarea parţială a acestuia. 

Executarea trotuarelor cu laturi foarte mici şi neintreţinerea acestora, ceea ce 
a dus la deteriorarea lor, a favorizat infiltrarea apelor meteorice la fundaţii. 

Fisurarea elementelor structurale s-a accentuat după 1988, dată de la care 
s-a pus în funcţiune linia de tramvai din vecinătate. Este posibil ca vibraţiile produse 
de circulaţia tramvaielor să accentueze fisurarea pereţilor. 

Cauza principală a avarierii pereţilor este infiltrarea apelor de suprafaţă la 
fundaţii. 

La seismul din 1977, clădirea nu a fost avariată vizibil şi nu au fost 
executate lucrări de reparaţii şi consolidări. Din informaţiile culese, la seismul din 
1977 şi 1986, nu au fost produse fisuri şi avarii importante ale pereţilor portanţi. 

Trotuarele sunt deteriorate şi in vecinătatea fundaţiilor sunt zone 
neamenajate pe care băltesc apele din ploi. In vecinătatea clădirii a fost amenajat un 
chioşc care favorizează intiltrarea apelor meteorice la fundaţii. 

Coşurile nu sunt consolidate,cel de la sufragerie fiind fisurat şi dislocat. 
Planşeul din lemn nu asigura legătura între pereţi. 
Constructia poate fu exploatata in siguranţa, daca se iau masurile necesare in 

conformitate cu normativele in vigoare si in urma calculelor se adopta soluţiile 
corecte in vederea consolidării si remedierii neconformitatilor imobilului. 
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( b ( h 

Fig. 4.1.2. Compartimentare imobil 
Determinarea incarcarilor 

- invelitoare tabla - 30 daN/m^ 
- suprafaţa lemn - 40 daN/m^ 
- faţade-140 daN/m^ 
Total: 210daN/m2 

- planseu grinzi lemn - 170daN/m^ 
- incarcari utile - 150 daN/m^ 
Total: 320 daN/m^ 

- pereţi 30 cm grosime - 2025 daN/ml 
- pereţi 25 cm grosime - 1668 daN/ml 
- pereţi de 15 cm grosime - 1012 daN/ml 
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Se determina capacitatile de rezistenta la pereţi 

Se determina coeficientul de supraincarcare 

SAS 
// = 1 + ^^—^ 

Direcţia Y 

= 

TT * V 

2 * 1 T * c m m ' ^ ' l + n . n * V ' l 

ex=exi+ex2 

exi=Xm-Xr=3,37-2,85=0,52 m 
ex2=0,05*8,60=0,42 m 
ex=0,92 m 

= 6 0 3 . 4 6 

=1,019 

Direcţia X 

I A 5 5 c 

2 * 1 T + r * c m i n 1 c m i n 

Gy—Sy*! 

eyi=Ym-YF0,312 m 
ey2=1,0025 m 
ey=1,315 m 

I A 5 „ = 2 8 9 0 

= 1,09 

Se determina incarcarile seismice orizontale 

G r = C r * G 

Cr=a * Ks * Pr* T * £r 

G=120277+146654=266931 
a=1 
Ks=0,16 
|3r=2,5 
H^=0,30 
er=1 

Cr=0,120 
Gr=266931 * 0 ,120=32032 daN 
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Se determina centrul masic 

V * V 
A- = - ^ = 3.37,,, 

}•„, = 9.44W 

Se determina centrul de rigiditate 

X r = 2 , 8 5 m 
Y r = 9 , 7 5 m 

Se determina gradul de asigurare la seism al clădirii 

n*Gr<m<Tcmin (4.8) 

m = 0 , 6 5 

Pentru direcţia X 

' 1,09 32032 

Pentru direcţia Y 

^ „ = ^ . 1 1 1 1 2 = 0,62.0.50 
' 1,019 32032 

Gradul minim impus de normativul P100/92 este R=0,5 

Pentru restul imobilelor metoda de calcul este similara cu cea prezentata mai 
sus, determinandu-se capacitatea de protectie antiseismica a fiecărui imobil dupa 
interventia investitorilor (benficiarilor, administratorilor). 

Prin compararea cu gradul minim de asigurare la seism impus de normativul 
P100/92, va rezulta eficienta intervenţiei in cazul fiecărui imobil in parte. 

4.1.1. Măsuri de reparaţii şi consolidări 

Se propun două variante de consolidare: 

Varianta 1 
- Reparare locală a fisurilor şi deteriorărilor de la pereţi prin injectarea cu mortar de 
ciment, armarea locală cu bare din oţel, beton şi plase sudate şi placarea cu beton 
armat. 
- Repararea şi consolidarea coşurilor conform prevederilor normativului P2/85. 
- Refacerea trotuarelor din beton armat şi asigurarea îndepărtării apelor pluviale de 
la fundaţii. 

Măsurile prevăzute in aceasta variantă realizează grade de asigurare la 
seisme pe cele două direcţii mai mari decât gradul de asigurare minim impus de 
normativ. 
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Varianta 2 
In această variantă, comparativ cu varianta 1, se propune realizarea 

următoarelor măsuri suplimentare: 
- Realizarea unei centuri exterioare din beton armat pe conturul exterior al clădirii la 
nivelul soclului. 
- Realizarea unor centuri din beton armat la pereţii portanţi sub planşeul peste 
parter. 

Având în vedere că imobilul este amplasat pe un teren sensibil la inmuiere şi 
în vecinătatea liniei de tramvai, se recomandă varianta 2 . 

Masurile propuse au în vedere refacerea elementelor de rezistenţa avariate, 
asigurarea condiţiilor de stabilitate pentru elementele nestructurale şi eliminarea 
infiltraţiilor de apă de la fundaţii. ' 
• Pereţii structurali vor fi reparaţi şi consolidaţi local in zonele fisurate prin placarea 
cu beton armat cu plase sudate. Pe conturul exterior al clădirii se va realiza la nivelul 
soclului o centură din beton armat. 
• Sub planşeul din lemn peste parter se vor realiza centuri din beton armat prin 
placare. 
• Coşurile se vor consolida conform prevederilor normativului P2/1985. 
• Pe conturul clădirii se vor realiza trotuare din beton armat cu lăţimea de 1,5 m şi se 
va nivela terenul astfel încât să fie înlăturate de la fundaţii, apele de suprafaţa. 
• Măsurile propuse realizează un grad de asigurare la seism mai mare decât gradul 
impus de normativ. 

4.2. BLOC 14 CARTIERUL EROILOR 

Blocul are categoria de importanta III si este construit dintr-un singur tronson, 
cu regim de înălţime subsol tehnic, parter si 4 etaje; cu o suprastructura verticala 
constind din zidărie portantă întărită cu simburi de beton armat, dispusă în sistem 
fagure, aria construită fiind de 421,1 mp, iar aria desfăşurată de 2232,6 mp, 
compusa din suprafeţele aferente a două scări cu cite 40 apartamente confort 2 
(conform definiţiei de la data execuţiei blocului.) 
Clasa de importanţă-lll 
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Fig. 4.2.1. Fata principala bloc 14, cart Eroilor 

- Subsolul are destinaţie tehnică pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire, dar este 
folosit parţial şi ca spaţiu de depozitare. 
- Cele cinci nivele supraterane au înălţimi de 2.70 m (înălţimea libera=2.55m) 
- Acoperişul este terasă cu termoizolaţie şi învelitoare de tip bituminos, iar aticul 
perimetral are o înălţime de Im. 
- Forma în plan a unui tronson este inscriptibilă într-un dreptunghi. 

Pereţii exteriori sunt din cărămizi cu goluri verticale şi au 30 cm grosime. 
Pereţii interiori portanţi au 25 cm şi sunt din cărămizi pline. Pereţii despărţitori 
din interiorul apartamentelor sunt de 7.5 cm din cărămidă. 
Mortarul prescris prin proiect a fost M 50 la parter, M25 la etajele 1,11,111 şi M 

10 la ultimul etaj. Cu privire la structura orizontală se desprind concluziile : 

-Casa scării constituită din rampă unică,podest de legătură şi două podeşte de 
acces rezemate pe grinzi este realizată din beton armat monolit de 12 cm grosime. 
-Spaţiul de deasupra curţii interioare este lăsat la toate nivelurile fără şaibă şi 
neacoperit, cu excepţia balcoanelor uscătoriei. 
-Placa semilogiilor, împreună cu o adiacenţă la interior de 80 cm lăţime, este 
executată monolit. 
-Planşeul peste subsol este din beton armat monolit, în rest la celelalte niveluri 
planşeul este realizat din semipanouri prefabricate. 
-Fundaţiile sunt din beton simplu B50 cu lăţimi de 75-140 cm, corespunzătoare unor 
presiuni convenţionale de 1.8 daN/cmp. 
-Pereţii elevaţiilor sunt din B 75 de 30 cm grosime.La partea inferioară şi superioara 
pereţii sunt prevăzuţi cu centuri din beton armat. 

Conform studiului geotehnic întocmit, s-a adoptat soluţia de fundare directă la 
o presiune convenţionala de calcul de 1.8 daN/cmp. 

Datind din 1970, proiectul pentru blocul 14 a fost întocmit intr-un context 
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complet deosebit faţă de actualul stadiu al bazei tehnice normative care 
reglementează proiectarea construcţiilor. La data proiectării Craiova era plasată în 
zona seismică 6, pentru care baza normativă de la acea data nu cerea o verificare la 
acţiuni seismice. Aceasta este si explicaţia atit pentru avariile suferite la cutremurele 
parcurse, cit si pentru abaterile faţă de regulile actuale, din care le enumerăm pe 
principalele: 

a) O primă şi importantă abatere este regimul de înălţime cu 5 nivele supraterane, 
actualmente interzis pentru stucturile pe zidărie şi gradul antiseismic 8 de 
protecţie.Tabelul 4 din P2-85 limitează tipul fagure la numai 4 nivele şi H=12 m. 

b) O defecţiune majoră este folosirea cărămizilor de inălţimi diferite, cărămizi cu 
goluri verticale la pereţii exteriori şi cărămizi pline la cei interiori. In aceste condiţii, 
îmbinarea lor prin ţesere nu poate avea loc decit la un număr redus de asize. P2-85 
indică pentru astfel de situatii legături şi mustăti, neprevăzute însă de proiectul din 
1970. 

c) Regimul simburilor şi centurilor prevăzute de proiect, este şi el mult sub exigenţele 
constructive şi de calcul ale lui P2-85. Sâmburii s-au dispus minimal din sarcini 
gravitaţionale, iar centurile, cu excepţia celor de la subsol şi de la terasă,sunt 
incluse în grosimea planşeelor şi slab armate. 

d) Dintre cerinţele impuse zidăriei simple prin tabelul 6 din P2-85, cea privind laţimea 
minimă de 1.5 m a plinurilor este frecvent incălcată prin spaleţi mai mici. In schimb, 
s-a putut constata că aria plinurilor pereţilor pe fiecare din cele două direcţii în raport 
cu aria construită este de cca 6%, cit admite tabelul respectiv pentru gradul 8, însă, 
e drept, pentru regim de înălţime de 9-12m. 

Cutremurele au fost, practic, singurele care au determinat comportarea 
necorespunzătoare a blocului, în special în 1977, apoi necesitatea consolidării sale 
ulterioare. 

Blocurile pe zidărie portantă cu P+4E din cartierul Valea Roşie, au fost cele 
mai afectate in urma cutremurului dintre construcţiile mai noi de atunci, cartierul 
respectiv fiind considerat ca una dintre zonele Craiovei cu virf de manifestare 
seismică. 

Pentru modul de comportare la cutremurul din 1977 stau mărturie şi acum 
avariile de la parter şi etaje. 

lata citeva dintre degradarile structurale aparute in urma acţiunii forţelor 
seismice: 
- la acelaşi perete se intilnesc crăpături înclinate (preponderente mai ales la nivelele 
inferioare, inclusiv în forma de X) si crăpături orizontale în prelungire, dar ambele 
tipuri pot străbate simburii pe care i-a fracturat sau sa se opreasca în dreptul 
acestora; asocierea acestor crăpături cu fisurarea verticală a unor cărămizi sau 
zdrobirea acestora; 
- deşi acest tablou al avariilor se referă în primul rând la parter, care a fost cel mai 
afectat, frecvenţa şi mărimea avariilor sunt accentuate şi la nivelele superioare. 
- deşi buiandrugii au fost proiectaţi şi realizaţi monolit pe toată înălţimea dintre gol şi 
faţa de sus a centurii, este frecventă fisurarea lor, în special la uşi deasupra cărora 
s-au înglobat trasee pentru instalaţii. 
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Contribuţii la studiul unor soluţii de remediere si consolidare a construcţiilor a\ arialc 

Fig. 4.2.2.a Fisuri aparente la pereţii exteriori structurali 

Fig. 4.2.2.b Fisuri aparente la pereţii exteriori stmcturali 

In urnia calculelor se adopta soluţiile corecte in vederea consolidării si 
remedierii neconfonnitatilor imobilului. 

Pentru varianta minimala (1) 

= IT,^ = 0,8 • (240 + 50,4) = 232,7 

= ̂  = 0,52 =0,5 
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Pentru varianta (2) 

= m I r , ^ = 0.8 * (324 + 50.4) = 300.0 

^ = 1 ^ = 0 .65^/? , , . = 0 . 5 
5 nec 

4.2.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

Principala concluzie constă în necesitatea unor lucrări de intervenţie pentru 
consolidarea blocului, principalele argumente fiind: 
-gravele avarii suferite la cutremurul din 1977 
-gradul de asigurare seismică determinat R = 0,26 confirmă în mare comportarea 
necorespunzătoare avută şi este un avertisment privoind riscul seismic, 
-concepţia total depăşită care a stat la baza realizării blocului în 1970 şi care este 
principala cauză a stării de avariere actuale: regim de înălţime excesiv, absenţa 
măsurilor antiseismice, lipsa ductibilităţii şi folosirea concomitentă a două tipuri de 
cărămizi. 

Varinta 1 
O primă idee avută în veder constă în conservarea blocului din punct de 

vedere funcţional, dar cu luarea acelor măsuri care să îndeplinească dubla condiţie: 
- de a reduce riscul în limitele acceptate azi 
- de a păstra la maxim calitătile funcţionale ale apartamentelor 

In acest sens s-a exclus eventualitatea adoptării unor măsuri aplicabile cu 
modificarea configuraţiei şi funcţiunii construcţiei. S-au mai avut în vedere: 
ductilizarea diafragmelor;obţinerea practic a unei structuri noi, din elemente mixte, 
zidărie cămăşuită, pentru care verificarea prin calcul arată grade de asigurare cu 
valoarea de cel puţin valoarea minimă prescrisă de PI00-92 (Rmin=0,5). 

Totodata, astfel se pot îndeplini cerinţe antiseismice cerute de legislaţia în 
vigoare, fără implicaţii majore asupra funcţionalităţii, nefiind necesara evacuarea 
locatarilor. 

Varianta 2 
In situaţia ca varianta 1 asigură exigenţele antiseismice minime, se pune 

problema oportunităţii unei alte variante. Singura justificare a unei variante maximale 
porneşte de la temerea întemeiată că varianta 1 nu asigură o protecţie totală. 

in Varianta 11 grosimea cămăşuirii a sporit de la 3 cm la 5 cm, iar armatura 
sporeste în loc de diam.6/15, diam > 8/15 Pc52. 

Se recomandă varianta I (minimală) constind în consolidarea de ansamblu a 
construcţiei, ţinind seama de: 
- natura şi gravitatea degradărilor produse în special de cutremurul din 1977. 
- durata de exploatare ulterioară intervenţiei, estimată la 35 - 40 ani. 
- costul relativ redus al măsurilor de intervenţie. 
- faptul că măsurile de consolidare nu afectează funcţionalitatea, iar execuţia nu 
necesită ca pe durata ei locatarii să fie evacuaţi. 

Aşa cum s-a mai arătat consolidarea de ansamblu constă în realizarea unei 
cămăşuiri de 3 cm grosime, realizată cu mortar Ml00 şi armătură diam.6/15 Pc52. 

Cămăşuirea se va realiza la toate nivelurile. 
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4.3. PAVILIONUL ADMINISTRATIV AL S.N.P. PETROM SA - SUCURSALA DOLJ 

Amplasamentul pe care este edificata constructia se găseşte în judeţul Dolj, 
în localitatea Işalniţa, situată în partea de vest a municipiului Craiova, 

Zona seismică de calcul a amplasamentului este "D", caracterizată prin 
Ks=0,16, iar perioada de colţ Tc=1,5 sec. 

Conform STAS 10101/21-92 - amplasamentul se găseşte în zona "C". 
Terenul de fundare de pe amplasament este format din nisip fin -'galben 

cafeniu, cu zone alb prafoase. 
Capacitatea portantă a terenului, la cota de fundare a fost considerată la 2,0 

daN/cmp pentru gruparea fundamentată de încărcări şi 3,0 daN/cmp pentru 
gruparea specială de încărcări. 

Stilpii marginali nu sunt coliniari în direcţia longitudinala, stâlpii de colţ fiind la 
marginea clădirii, iar cei din axele 3, 4, 5 sunt retraşi cu 1,25 m faţă de marginea 
clădirii. 

Stâlpii cadrelor (din axele marginale) au dimensiuni sporite faţă de stâlpii din 
axele centrale, la nivelele superioare, dimensiunea stilpilor apropiindu-se ca 
valoare. 

De regula, forma stâlpilor este dreptunghiulară, având latura mare pe direcţia 
transversală, la primele niveluri (etajele 1-5), raportul laturilor la stâlpii cadrelor se 
apropie de 2 . 

Grinzile cadrelor au şi ele dimensiuni diferite în funcţie de cadrul şi nivelul la 
care se găsesc, astfel la cadrele transversale şi cel longitudinal central, dimensiunea 
grinzilor este cuprinsă între 25x90 şi 25x70 cm. 

La grinzile cadrelor marginale (ax A, E longitudinal între axele transversale 1-
2 şi 6-7), dimensiunile sunt constante şi au valoarea de 25x165 cm. 

Planşeele sunt realizate din beton armat şi au grosimi diferite, în funcţie de 
modul de rezemare şi anume: 

- 9 cm când se sprijină pe grinzi 
-16 cm când se sprijină numai pe stâlpi (planşeu dala) 
Etajul 11 are dimensiuni în plan reduse faţa de nivelele inferioare. La 

realizarea acestui nivel, s-au folosit diferite sisteme structurale şi anume: 
- pereţi din zidărie pe care se sprijină planşee din beton armat, în zonele de 

capăt 
- în zona centrală sunt prevăzute doua şiruri longitudinale de stâlpi metalici 

din profile laminate, dispuşi la distanţa de 2,0 m, stâlpi pe care se sprijină un planşeu 
din beton armat (tip dala) turnat monolit. Datorita faptului că atât pereţii din cărămidă, 
cât şi stâlpii metalici sunt dispuşi în dreptul unor elemente structurale de la nivelul 
inferior, descărcarea acestora pe structura de rezistenţă se face cu grinzi 
intermediare din beton armat executate la planşeul de peste etajul 10. 
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Fig. 4.3.1. Faţada principala Pavilion Administrativ al SNP PETROM SA - Sucursala 
Dolj 

Structura de rezistenţa a subsolului este realizata din diafragme din beton 
armat în grosime de 30 sau 40 cm, conlucrând cu cadre centrale din beton armat. In 
sens transversal, diafragmele sunt amplasate în axele 1, 2, 6, 7. Grosimea 
diafragmelor este de 30 cm pentru cele marginale (ax 1, 7) şi 40 cm pentru cele din 
axele 2-6. 

In sens longitudinal, diafragmele sunt amplasate în axele marginale, pe toata 
lungimea clădirii şi în axul central (C) între axele transversale 1-2, 6-7. 

Fundaţia clădirii consta dintr-un radier general, format dintr-o placa din beton 
armat în grosime de 70 cm şi grinzi din beton armat cu dimensiunile de 100x100 
respectiv 200x100 cm. 

In sens transversal grinzile radierului sunt dispuse doar în primele 2 axe de la 
capete (1,2 şi 6,7). 

Elementele nestructurale sunt urmatoarele: 
- pereţii transversali de închidere realizaţi din zidărie de cărămida şi care formează 
panouri de umplutură în cadrele transversale din axele 1 şi 7 
- pereţii interiori de compartimentare realizaţi din zidărie de 25 cm sau 15 cm 
- pereţii interiori de compartimentare realizaţi din panouri de PALEX 
- parapeţii ferestrelor realizaţi din beton armat în grosime de 10 cm, turnat monolit 
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- aticele realizate din beton armat în grosime de 10 cm, turnat monolit 
Avarii ale structurii de rezistenţă 

Asupra construcţiei au acţionat cutremurele din anii 1977, 1986 şi 1990. In urma 
acţiunii acestor cutremure nu s-au produs avarii semnificative ale structurii de rezistenţă. 

Prin observare directa s-au constatat următoarele avarii: 
- subsol : grinda din axul transversal 4 între ax B-C prezintă o fisura verticala cu 
deschiderea de 0,5 mm în zona centrală a deschiderii 
- suprastructură: stâlpul de la intersecţia axelor E-7 (la scara secundara) prezintă fisuri la 
nivelul nodului la parter şi etajele 1, 2, 3, 4; in urma decopertarii zonelor respective, s-a 
constatat ca betonul prezintă defecţiuni de execuţie, fiind segregat. 
- grinzile transversale corespunzătoare nodurilor mai sus menţionate prezintaTcăte o fisură 
verticala. Cauza apariţiei acestor fisuri este defecţiunea de execuţie, betonul fiind segregat 
- etajul 11 - pereţii din zidărie de cărămidă de la casa scării prezintă fisuri profunde, 
direcţia acestora fiind înclinată. Nu s-au executat lucrări de consolidare asupra structurii de 
rezistenţa. 

Forma în plan a construcţiei şi poziţionarea elementelor structurale în ansamblul 
construcţiei, corespund normelor actuale de conformare antiseismica (P100/92). 

Dispunerea la capetele clădirii a unor elemente structurale (cadre) cu ngidităţi 
superioare faţă de cele centrale este benefică pentru preluarea eforturilor produse de 
efectul torsiunii generale. 

Construcţia se încadreaza în clasa Rs III de risc seismic, la care se produc 
degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranţa structurala. 

R=0,65>0,5 

4.3.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

a) Consolidarea stâlpilor din cadrele din axele 1, 2, 6, 7 prin camaşuire cu beton armat, la 
nivelele inferioare (P+et.3) 
b) Consolidarea stâlpilor marginali din axele B, D longitudinal, 3, 4, 5 transversal, cu profile 
metalice pe toata înălţimea construcţiei. 
c) Consolidarea tuturor stâlpilor de la etajele 9 şi 10 cu profile metalice. 
d) Consolidarea celorlalţi stâlpi de la fiecare nivel, atât la capatul inferior, cât şi superior cu 
profile metalice, în sensul suplimentarii etrierilor 
e) Repararea betoanelor segregate prin înlăturarea betonului segregat şi aplicarea de 
beton torcretat. 
f) Repararea fisurilor prin injectarea cu răşini epoxidice. 
g) Consolidarea pereţilor de la casa scării la etajul 11, prin: 

- introducerea de stâlpişori din beton armat la intersectii 
- camăşuirea pereţilor fisuraţi cu plase sudate înglobate în mortar M100T şi repararea 

fisurilor prin injectare cu mortar de ciment 
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Fig. 4.3.2. Detalii consolidare zidărie. 

4.4. IMOBILUL STR. C. FORTUNESCU NR.6 

Imobilul se afla pe lista clădirilor de locuit afectate de seisme si stabilite ca prioritati 
de către Consiliul Judeţean Dolj pentru expertizare in cursul anului 1997. 

Cladirea a fost construita la inceputul secolului XX in regim de inaltime demisol si 
parter, avind, ca majoritatea clădirilor din zona, funcţiune rezidenţiala. 

Constructia a fost realizata pe o structura din zidărie portanta, avind planseeie 
peste demisol si parter pe grinzi de lemn. Ulterior, planseul peste demisol a fost modificat 
cu unul din beton armat. 

De-a lungul existentei sale, constructia a fost afectata de mai multe mişcări 
seismice importante, cum ar fi cele din 1940, 1977, precum si de unele de mai mica 
amploare cum ar fi cele din 1986 si 1990. 

In afara de avariile produse cu ocazia cutremurelor mentionate si care au fost in 
mare masura solutionate, intretinerea curenta a clădirii nu s-a făcut corespunzător. 

Imobilul este realizat intr-o soluţie cu pereţi structurali de zidărie. De la darea sa in 
folosinţa, imobilul analizat a suferit mai multe transformări, Intre acestea menţionez: 

- turnarea unui planseu de beton armat peste demisol 
- modificarea poziţiei unor goluri de usi 
- realizarea unei mici extinderi ce are funcţiuni numai la parter si in care s-a amenajat 

o bucătărie si o 
baie. 

Finisajele exterioare, realizate tot din zugrăveli in culori de apa, sunt intr-un grad 
avansat de degradare. 

Şarpanta este din lemn cu o alcatuire in sistem clasic de popi si scaune, iar 
invelitoarea din tabla. 

Şarpanta este realizata in doua ape, cu deversare printr-un sistem de jgheaburi si 
burlane exterioare, la trotuarul din jurul clădirii. Imobilul este racordat la reţeaua de 
canalizare oraseneasca. 

Pe baza investigaţiilor întreprinse prin examinare vizuala, relevare a elementelor 
structurale, precum si a consultării unor documentaţii tehnice referitoare la clădire, au 
rezultat urmatoarele caracteristici ale acesteia: 
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• Sistemul structural vertical este 
alcatuit din pereţi portanti din zidărie, 
in general cu grosimea de o 
cărămidă, cu excepţia peretelui 
dinspre curte, la nivelul demisolului, 
care are grosimea de o cărămidă si 
jumatate. 
• Nu exista elemente de beton armat 
verticale (stilpisori) sau orizontale 
(centuri) 
• Planseul peste parter este realizat 
pe o structura alcatuita tlin grinzi de 
lemn, umplutura de pamint si 
pardoseala din scinduri; cel de peste 
demisol este din beton armat; 
• Pereţii de la parter calca in general 
pe pereţii demisolului, dar golurile la 
cele doua nivele nu sunt dispuse 
riguros unele peste altele; 
• Buiandrugii uşilor si ferestrelor sunt 
din lemn ecarisat. 
• Fundaţiile sunt continue sub ziduri si 
executate tot din zidărie de cărămidă. 

Orizontul de fundare se 
plaseaza cel mai probabil la cca. 0,50 
m fata de cota pardoselii demisolului. 

La constructia imobilului din 
strada C. Fortunescu s-a utilizat un 
tip de cărămidă obişnuit in epoca, cu 
dimensiunile medii 26/12,5 6,8 cm. 

Imobilul are structura 
rezolvata corect din punct de vedere gravitaţional, 

Fig. 4.4.1. Fisuri aparente la faţada imobilului 
din str. C Fortunescu nr. 6 

cu pereţi care continua, in general, de la acoperiş pina la demisol si prezintă deschideri ce 
nu depasesc in general 4,50 m. Din pacate, toate acestea nu pot suplini carenţele de 
concepţie in ceea ce priveşte conformarea si alcatuirea de ansamblu a 
clădirii din punct de vedere antiseismic. 

Elemente de faţada ale imobilului prezintă fisuri de profunzime. Forma regulata in 
plan a construcţiei, dimensiunile mai degraba modeste si raportul corect intre grosimea si 
inaltimea zidurilor, au contribuit in mare masura la comportarea mai mult decit 
satisfacatoare la acţiunea multiplelor seisme si vibraţiilor datorate traficului stradal. 

Din informaţiile obtinute, cladirea s-a comportat bine la cutremurul dini 940. Nu au 
existat decit fisuri la buiandrugii de usi si ferestre, precum si avarierea unor coşuri de fum. 

In 1977, din cauza puternicului cutremur de pamint resimtit in Craiova, in unele 
zone, constructia a suferit avarii importante: 

- Fisurarea sau chiar craparea unor pereţi portanti de la nivelul parterului 
- Fisurarea zidăriei in jurul buiandrugilor 
- Prabusirea pe o zona de cca. 1,50 m a aticului de zidărie de sub streasina faţadei 

dinspre curte 
- Prabusirea coşurilor inalte ale imobilului împreuna cu o porţiune din 
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calcanul clădirii vecine. 
- Ulterior anului 1977, in pereţii demisolului si parterului din axele transversale precum 

si in cele logitudinale adiacente au aparut unele fisuri fine la inceput, dar care s-au 
dezvoltat devenind adevarate crăpături. 

Sistemul de canalizare menajera din incinta avea un cămin colector amplasat in 
imediata vecinatate a fundaţiei care a suferit tasarea. Căminul era realizat impropriu, 
numai din cărămidă netencuita, deci fara a asigura un grad minim de reţinere a apelor ce 
deversau in el. 

In vederea remedierii situatiei s-a procedat modificarea traseului canalizarii si 
astuparea căminului existent din imediata vecinatate a fundaţiei. Din observaţiile si 
măsurătorile ulterioare rezulta ca, si in urma mutării căminului, tasarea construcţiei 
continua ( mişcarea martorilor montati de-a lungul crăpăturilor din pereţii parterului.) 

Acest fapt conduce la concluzia ca înmuierea pamintului de sub fundaţie a 
continuat si dupa ce căminul colector a fost mutat. Pentru rezolvarea situatiei este 
necesara revizuirea in totalitate a traseului canalizarii si protejarea conductelor purtatoare 
de ape in canale etanşe de beton, pe toata zona de vecinatate apropriata cu fundaţia 
construcţiei. 

Terenul pe care se afla amplasata cladirea aparţine terasei inalte a oraşului 
Craiova; paminturile de fundare in aceasta zona sunt alcatuite din nisipuri de indesare 
mijlocie, sensibile la inmuiere. 

Terenul cu deschidere la frontul străzii prezintă o declivitate redusa, care nu asigura, 
din pacate, indepartarea apelor meteorice de pe amplasament in bune condiţii. 

Presiunea convenţionala de calcul pentru gruparea fundamentala de incarcari nu 
poate fi superioara valorii de l.50kg/cmp. 

Data fiind perioada in care a fost edificata, structura de rezistenta a clădirii nu 
poate respecta regulile actuale de conformare antiseismica sau de alcatuire a fundaţiilor, 
continute in actele normative In vigoare. Este vorba in acest context, in special de 
normativul P2-85 pentru structurile alcatuite din zidărie portanta, de normativul PIO-85, 
privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundaţii directe, precum si de normativul 
PIOO-92 pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor. 

Constructia a fost alcatulta si dimensionata doar la sarcini de tip gravitaţional. In 
cele ce urmeaza sunt enumerate o serie de reguli constructive continute in normele 
tehnice actuale, referitoare la acest subiect si care au fost ignorate la constructia 
analizata: 

- Lipsa planseelor de beton armat la ambele nivele care au rolul de a repartiza 
sarcina seismica la elementele structurale verticale; este adevarat ca, in cazul imobilului 
expertizat, s-a executat ulterior un planseu de b.a., numai peste demisol; 

- Lipsa centurilor de beton armat, care, împreuna cu stilpii înglobaţi in zidărie, sa 
formeze panouri de zidărie inramata, cu suprafaţa <12.00 mp. In cazul construcţiei 
expertizate nu exista centuri si stilpisori de beton înglobaţi in zidărie 

-Nerespectarea unei proporţii convenabile intre plinuri si goluri, in special la peretele 
de pe faţada laterala 

- Neprotejarea conductelor purtatoare de ape in canale etanşe, pentru a preveni 
infiltrarea apelor accidentale la fundaţii 

Se observa ca gradul de asigurare la acţiunea cutremurului este superior la nivelul 
parterului si inferior la demisol celui minim impus de Normativul P-100-92. 

Faptul ca majoritatea elementelor structurale verticale nu au decit cel mult 50% din 
capacitatea portanta pe care ar trebui sa o alba se constituie intr-un avertisment demn de 
luat in seama la stabilirea deciziei de interventie la structura de rezistenta. La aceasta se 
adauga si faptul ca aceasta constructie are aproape o suta de ani si este inevitabil ca 
starea sa de degradare generala, greu de cuantificat prin calcul sa nu isl puna amprenta 
pe răspunsul el la acţiunea solicitărilor exterioare sl, cu precădere, a celor provenite dintr-

162 

BUPT



Contr ibuţ i i la s tudiu l u n o r soluţii do r e m e d i e r e si c o n s o l i d a r e a cons t ruc ţ i i lo r a\ arialc 

un seism. 
Constructia aparţine clasei de risc seismic Rsll, corespunzind construcţiilor la care 

probabilitatea de prăbuşire esle redusa, dar la care sunt aşteptate degradari structurale 
majore . 

R=0.50 > Rnec=0,5, pentru Varianta I de consolidare 

R=0.55 > Rnec=0,5, pentru Varianta II de consolidare 

4.4.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

- Constructia a avut o comportare satisfacatoare in ansamblul sau, la actiunilfe seismice si 
de exploatare, chiar daca ea nu este alcatuita si in concordanta cu standardele si 
normativele ce guverneaza calculul si alcatuirea structurilor. 
- In pofida rezultatului furnizat de analiza prin care s-a făcut determinarea gradului de 
asigurare la acţiuni seismice, structura, nerespectind regulile impuse de normativul P2-85, 
fara elemente verticale si orizontale de beton armat (bulbi si centuri), prezintă riscul unei 
comportări fragile in domeniul post-elastic, cu deformaţii postelastice mici, fara 
posibilitatea reducerii efectelor acţiunii seismice, prin redistribuirea eforturilor si 
amortizarea vibraţiilor. 
- Funcţionarea defectuoasa a sistemului de canalizare exterioara, care a produs deja 
tasari diferenţiate manifeste, trebuie rezolvata definitiv pentru a nu pune in pericol 
stabilitatea locala a structurii de rezistenta. 
- Toate cele prezentale mai sus conduc la concluzia clara ca este necesara interventia la 
structura de rezistenta a imobilului. 
- Prin aceasta interventie se poate asigura, cu costuri rezonabile, exploatarea in condiţii de 
siguranţa acceptabile a clădirii pentru inca o perioada de timp. Aceasta inseamna ca 
acceptam implicit ca In cazul unui cutremur puternic, prin masurile de interventie propuse, 
nu facem decit sa indepartam complet posibilitatea producerii unui colaps al structurii, ce 
poate antrena pierderi de vieti omeneşti. Prin masurile de Interventie propuse nu se poate 
împiedica apariţia unor noi avarii la structura de rezistenta, in cazul producerii unui 
cutremur puternic. 

Varianta 1, minimala, nu urmăreşte sa majoreze coeficientul de asigurare la 
acţiunea seismica, ci doar sa reducă riscul apariţiei unor accidente in exploatarea curenta 
si sa preintimpine posibilitatea cedării locale a unor elemente structurale, la acţiunea unui 
cutremur, cedare ce poate avea consecinţe serioase asupra stabilitatii generale a 
construcţiei. Ea consta din executarea următoarelor masuri: 

• Montarea de tiranti din otel la nivelul planseulul peste parter; 
• Executarea de trepte de fundare prin subzidire, pentru consolidarea zonei de fundaţii 

ce a suferit tasari diferentlate; 
• Repararea tuturor fisurilor din pereţi prin Injectarea lor cu lapte de ciment in adaos cu 

aracet, aplicarea locala, In zonele afectate, a unor plase din otel si tencuirea cu mortar M 
100; 

• Camasuirea cu plase de otel a coşurilor de fum pe inaltimea podului sl a calcanului 
clădirii vecine in scopul prevenirii prăbuşirii acestora la acţiunea unui cutremur; 

• Revizuirea comisei din zidărie de pe faţada principala si cea laterala in scopul prevenirii 
prăbuşirii de cărămizi din corpul ei chiar numai si sub efectul fenomenului de inghet-
dezghet; 

*lnlocuirea in totalilate a sistemului actual de canalizare exterioara si alimentare cu apa 
din incinta, cu unul nou, in care conductele purtatoare de ape sa fie protejate in canale de 
beton etanşe, cu pante către căminul canalizaril stradale. 
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Varianta 2 urmăreşte ridicarea gradului de asigurare la acţiunea unui cutremur si, 
deci, sa limiteze aria efectelor asupra construcţiei la simple avarii locale, fara a fi pusa in 
discuţie in nici un fel stabilitatea locala sau generala a construcţiei. Ea consta in 
executarea următoarelor masuri: 
• Camasuirea cu beton armat torcretat pe ambele fete ale pereţilor structurali; 
• Executarea de trepte de fundare prin subzidire, pentru consolidarea zonei de fundaţii ce 
a suferit tasari diferenţiate; 
• Repararea tuturor fisurilor din pereţi prin injectarea lor cu lapte de ciment in adaos cu 
aracet; aplicarea locala, in zonele afectate, a unor plase din otel si tencuirea cu mortar M 
100; 
• Camasuirea cu plase de otel a coşurilor de fum pe inaltimea podului si a calcanului 
clădirii vecine in scopul prevenirii prăbuşirii acestora la acţiunea unui cutremui*; 
• Revizuirea comisei din zidărie de pe faţada principala si cea laterala in scopul prevenirii 
prăbuşirii de cărămizi din corpul ei . 
*lnlocuirea in totalitate a sistemului actual de canalizare exterioara si alimentare cu apa din 
incinta, cu unul nou, in care conductele purtatoare de ape sa fie protejate in canale de 
beton etanşe, cu pante inspre căminul canalizarii stradale. Prin aplicarea atit a variantei 1, 
cit si a variantei 2 de consolidare, funcţionalitatea si arhitectura imobilului nu se modifica in 
nici un fel, iar lucrările de reparaţii si consolidare implica utilizarea de tehnologii si metode 
de lucru curente in constructii cum sunt: montarea de tiranti, repararea risurilor prin 
injectare, montarea de plase sudate si executarea unor lucrări de subzidire. 

Interventie propusa 

La stabilirea masurilor de reparaţii si consolidare s-au avut in vedere urmatoarele 
aspecte: 
• Eliminarea cauzelor ce au condus la apariţia de tasari diferenţiate, cu implicaţii grave 
asupra stabilitatii construcţiei in ansamblu, prin revizuirea in totalitate a conductelor 
purtatoare de ape; 
• Asigurarea stabilitatii elementelor fara rol structural (cornişe, coşuri); 
• Reîntregirea capacitatii portante a pereţilor avariaţi; 
*lmplicatii minime asupra confortului si functionalitatii atit pe durata execuţiei cit si a 
exploatarii; 

Desi a suferit acţiunea citorva cutremure, constructia se prezintă satisfacator. 
Cu costuri rezonabile, prin aplicarea uneia din variantele de consolidare propuse, 

ea poate fi mentinuta in exploatare inca multa vreme. 

4.5. IMOBIL STR. GHE. BIBESCU NR. 58 

Construcţia analizată a fost construită în anul1950 si are destinaţia de locuinţă cu 
demisol, parter si mansardă, cu un sistem structural bazat pe zidărie portantă.Clasa de 
importanţă a construcţiei este III. 

Din analiza construcţiei rezultă o structură din zidărie portantă simplă cu o 
compartimentare de tip fagure, la care distanţele între pereţii structurali sunt de 4,15 - 5,15 
m, înălţimea liberă este de 2,45 la demisol, 2,65 la parter şi 1,80 la mansardă. 

Infrastructura clădirii formată din ansamblul fundaţiilor şi pereţilor de la subsol, 
împreună cu planşeul din beton armat de peste demisol, asigură la nivelul cotei de la 
parter, cota zero a clădirii unde se poate considera încastrarea diafragmelor. 

Conform normativului P2-85, pct. 5.2.,din punct de vedere al protecţiei antiseismice, 
planşeul existent peste etaj, alcătuit din grinzi de lemn se poate asimila cu planşeu de tip 
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"c". 
Normativul P2 - 85 precizează la pct 3.2.5 înălţimea clădirii şi numărul maxim de 

niveluri, care pentru cazul de fata nu trebuie să depăşească 12 m şi 4 niveluri. Clădirea 
analizată respectă prevederile mai sus mentionate. 

Pereţii portanţi sunt realizaţi din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 45 cm la 
demisol şi din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 30 cm la parter. 

In conformitate cu normativul privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor 
din zidărie indicativ P2 - 85, pct. 4.3., golurile mari (pentru ferestre şi uşi) din pereţii 
structurali se amplasează şi dimensionează astfel ca plinurile dintre ele să satisfacă 
condiţiile de rezistenţă şi stabilitate sub acţiunea încărcărilor verticale şi orizontale. 

Totodată prin amplasarea judicioasă a golurilor se va căuta uniformizarea 
rigidităţilor pereţilor la sarcinile orizontale care acţionează în planul lor, pentru obţinerea 
unor rigidităţi de valori apropiate pe cele două direcţii principale în plan. 

Pentru clădirea aniizată cerinţele de mai sus nu sunt respectate în totalitate, având 
plinuri de zidărie cu lăţimea mai mică de 1,50 m cât prevede tabelul 6 pentru zona 
seismică 8 şi clădiri cu înălţimea de maxim 12 m. 

Fig. 4.5.1. Faţada principala a imobilului 
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FOTO ft 

Fig. 4.5.2. Planul parter al imobilului. 

4.5.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

Structura nerespectând regulile impuse de normativul P2 - 85, fără elemente 
verticale şi orizontale din beton armat (stilpişori şi centuri) prezintă riscul unei comportări 
fragile în domeniul postelastic cu deformaţii postelastice mici, fără posibilitatea reducerii 
efectelor acţiunii seismice, prin redistribuirea eforturilor sau amortizarea vibraţiilor. 

La stabilirea măsurilor de intervenţie se au în vedere următoarele aspecte: 

a) Realizarea unei capacităti portante a elementelor de zidărie în domeniul postelastic; 
b) încadrarea clădirii în clasa de risc seismic R III, cuprinzind construcţii la care sunt 
aşteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală; 
c) Implicaţii minime asupra confortului şi funcţionalităţii; 
d) Costuri minime în aplicarea lucrărilor de consolidare. Soluţia de consolidare vizează 
atât suprastructura cât şi infrastructura cuprinzând toate intersecţiile de ziduri portante şi 
planşeul de peste parter (numai pe suprafaţa mansardei) 

R=0,55>Rnec=0,5 
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Lucrările de consolidare recomandate in acest caz constau în următoarele: 

- conform propunerii de consolidare cămăşuirea intersecţiilor zidurilor portante cu mortar 
M100 de 5cm grosime şi armătură 8/15 Pc52 pe toată înălţimea clădirii (demisol, parter, 
pod) camasuiala executata cu plasa sudata diam.8/15 PC52 inglobata in mortar M100 cu 
grosime de 5 cm. 

Fig 4.5.3. Montarea de tiranti metalici la ziduri 

167 

BUPT



• i ^ j t i i l o r avar ia te 

- legarea zidurilor longitudinale şi 
transversale la nivelul ultimului 
planşeu cu tiranţi metalici 

revizuirea instalaţiei de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
la nivelul demisolului 

la şarpantă elementele 
deteriorate vor fi înlocuite sau 
consolidate după caz şi revizuirea 
îmbinărilor dintre cosoroabă, pane 
şi căpriori. 

Masurile de' consolidare 
propuse duc la marirea 
capacitatii de rezistenta si a 
ductilitatil zidurilor construcţiei , 
obtinindu-se practic diafragme 
cu comportare buna la acţiuni 
seismice. 

4.6. IMOBILUL 
MADONA DUDU NR. 61 

STR. 

Se afla pe lista clădirilor de 
locuit afectate de seisme si 
stabilite ca prioritati de către 
Consiliul Judeţean Dolj pentru 
expertizare. 

Cladirea a fost construita la 
începutul ultimului deceniu al 
secolului al XIX lea , in regim de 
înălţime subsol, parter si etaj, 
avind ca majoritatea clădirilor din 
zona funcţiune dubla si anume 
comerţ la parter si locuinţa la etaj. 

Constructia a fost realizata 
pe o structura din zidărie portanta, 
avind planseul peste subsol 
realizat pe bolti de cărămidă iar pe 
cele de peste parter si etaj pe 
grinzi de lemn. 

De-a lungul existentei sale 
constructia a fost afectata de mai 
multe mişcări seismice importante 
cum ar fi cele din 1940, 1977, 
precum sl de unele de mai mica 
amploare cum ar fi cele din 1986 

sl 1990. 
In afara de avariile produse cu ocazia cutremurelor mentlonate si care nu au fost in 

întregime 
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Fig. 4.6.1. Faţadele clădirii care prezintă degradari de profunzime 
solutionate, nici intretinerea curenta a clădirii nu s-a făcut corespunzător. 

Fig. 4.6.2. Secţiune verticala prin clădire 

De la darea sa in folosinţa, imobilul analizat a suferit mai multe transformări. Intre 
acestea, semnificativa este adaugarea a inca unui tronson, cu regim de inaltime parter si 
etaj, aparte de constructia iniţiala al cărei regim de inaltime este subsol, parter si etaj. 

Compartimentările sunt realizate in general tot din zidărie de cărămidă cu grosimea 
de 50 cm sau 35 cm, ce corespund unor ziduri cu grosimea de o cărămidă si jumatate si 
respectiv o cărămidă. In extindere se intilnesc grosimi de ziduri mai mici, de 30 cm si 
respectiv 20 cm. 

Finisajele exterioare sunt intr-un grad avansat de degradare, tencuiala lipsind . 
Şarpanta este din lemn cu o alcatuire in sistem clasic de popi si scaune, iar 

invelitoarea din tabla. Şarpanta este realizata in doua ape, cu deversare la sistemul de 
canalizare stradala pe faţada principala si la trotuarul din jurul clădirii, pe faţada laterala. 
Imobilul este racordat la reţeaua de canalizare. 

Pe baza investigaţiilor întreprinse prin examinare vizuala, relevare a elementelor 
structurale si executarea unor decopertari, in lipsa proiectului de execuţie sau a oricărei 
documentaţii tehnice referitoare la imobilul analizat, au rezultat urmatoarele caracteristici 
ale structurii de rezistenta: 
• Sistemul structural este alcatuit din pereţi portanti din zidărie de cărămidă, iar planseele 
sunt din bolti de zidărie -planseul peste subsol- si grinzi din lemn la restul nivelelor; 
extinderea are plansee din beton armat 
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• Nu exista elemente de beton armat verticale (stilpisori) sau orizontale (centuri) 
• Planseul peste subsol este realizat pe un sistem din bolti de cărămidă cu deschideri de 
cca 4,00 m. 
• Planseul peste parter, cit si cel peste etaj, sunt realizate pe o structura alcatuita din grinzi 
de lemn, umplutura de pamint si pardoseala din scindura. 
• Pereţii de la etaj calca in general pe pereţii parterului cu o singura excepţie notabila: 
peretele din axul 2 de la etaj, cu grosimea de o cărămidă si jumatate, nu are corespondent 
in planul parterului.Rezemarea acestuia se face pe o grinda metalica ce transmite 
incarcarea la cei doi pereţi longitudinali adiacenţi. 

Peretele din axul 1 de la parter, cu goluri mari pentru vitrine, este prevăzut cu o 
grinda metalica deasupra acestora, pentru a putea prelua in bune conditiuni sacinile 
provenite din greutatea peretelui de la etaj. ' 
• Buiandrugii uşilor si ferestrelor sunt din lemn ecarisat. 
• Scara de acces de la parter la etaj este din lemn la cladirea veche si din beton armat in 
extindere. 
• Fundaţiile sunt de tip fundaţii continue sub ziduri si sunt executate tot din zidărie de 
cărămidă. In baza unui foraj executat in subsol pe axul 3, s-a putut constata ca starea lor 
nu este dintre cele mai bune, iar talpa coboara cu cca 80 cm sub cota pardoselii 
subsolului. 

La constructia imobilului s-au utilizat mai multe tipuri de cărămidă. 
Se intilnesc astfel chiar numai la pereţii construcţiei intiale tipuri diverse de 

cărămidă in corpul aceluiaşi perete, care la rindul lor sunt diferite de cel utilizat la 
constructia boltii. Pereţii sunt cu grosimi de 42 de cm si respectiv 28 cm. La realizarea 
extinderii se intilneste un tip de cărămidă mai nou, iar pereţii sunt cu grosimea de 25 de 
cm si respectiv 12,5 cm. Datorita acestui fapt nu s-a putut realiza o tasere intre ziduri, 
ceea ce face ca aceştia sa nu conlucreze in bune conditiuni. Este evident ca, in 1890, cei 
care au construit casa nu isi puneau probleme de conformare antiseismica. In epoca, 
construcţiile se realizau cel mai frecvent chiar fara proiect, numai in baza experienţei 
profesionale a antreprenorului. In acest fel, imobilul are structura rezolvata corect din 
punct de vedere gravitaţional, cu pereţi ce sunt in general continui de la acoperiş pina la 
subsol. Din pacate aceasta nu răspunde si la cerinţele unei bune conformări antiseismice, 
prin faptul ca exista o pronuntata diferenţa intre rigiditatile ei pe cele doua direcţii de lucru . 

Forma regulata in plan a construcţiei, dimensiunile mai degraba modeste si 
raportul corect intre grosimea si inaltimea zidurilor, s-au constituit in tot atitea atuuri ale 
structurii in comportarea mai mult decit satisfacatoare la acţiunea multiplelor seisme, 
vibraţii datorate traficului stradal si uzurii in timp. 

Desi prezintă numeroase fisuri, cedări locale a bolţilor planseului peste parter, o 
dislocare a peretelui din axul 3, la nivelul subsolului, fisurarea inclinata a zidăriei peretelui 
din axul 1 la nivelul etajului, degradari ale unor însemnate porţiuni de ziduri datorate 
infiltraţiilor de ape provenite din funcţionarea defectuoasa a instalaţiilor sau a celor 
meteorice, constructia a supravieţuit fara avarii majore la toate solicitările la care a fost 
supusa de-a lungul timpului. 

Aceasta nu inseamna ca prin starea sa actuala constructia ar putea fi cotata in 
rindul celor sigure, la care nu sunt necesare interventii importante la structura. 

Sunt linii de rezistenta ale acesteia la care este necesara interventia, chiar daca pe 
ansamblu, nivelul de asigurare la acţiunea seismica este satisfacator. 

Se are in vedere in primul rind interventia la peretele de pe faţada principala, ce 
prezintă goluri cu deschideri foarte mari la parter, pilaştri fisuraţi sau cu zidărie dislocata la 
etaj si care nu este capabil sa participe la preluarea solicitărilor dintr-un seism. Peretele 
din axul transversal 5 este de asemenea avariat, avind capacitatea portanta mult 
diminuata. 

Rezolvarea incorecta a scurgerii la canalizarea stradala a apelor menajere trebuie 
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eliminata. In prezent exista o ţeava ce deverseaza aceste ape intr-o base din subsol 
neetansa si care permite infiltrarea apelor la fundaţii. 

Pe faţada principala, burlanele exterioare sunt conectate la sistemul de canalizare 
stradala sub nivelul trotuarului. Umezirea pronuntata a peretelui din axul 1, la nivelul 
subsolului, tradeaza infiltrarea de ape in elementele structurale si in aceasta zona. 

Terenul pe care se afla amplasata cladirea aparţine terasei mijlocii a oraşului 
Craiova, in imediata vecinatate a terasei inferioare dinspre lunca Jiului. Paminturile de 
fundare in aceasta zona sunt alcatuite din nisipuri de indesare mijlocie, sensibile la 
inmuiere. Terenul cu deschidere la frontul străzii Madona Dudu prezintă o declivitate 
redusa care asigura cu toate acestea in bune condiţii indepartarea apelor meteorice de pe 
amplasament. 

0 

4.6.1. Lucrări de interventie executate anterior 

In afara de extinderea clădirii cu inca o travee, la stuctura de rezistenta a clădirii s-
au făcut de-a lungul timpului o serie de modificări si reparaţii dupa cum urmeaza: 
* Cel mai probabil, in urma cutremurului din 1940, s-a montat o grinda din profil de otel 
laminat pentru susţinerea boltii dintre axele 1 si 2; 
* Peste bolţile planselui de la parter s-a turnat o sapa nearmata, ceea ce a contribuit intr-o 
oarecare masura la creerea unui efect de şaiba; 
* In urma cutremurului din 1977, la nivelul subsolului, la intersectia axului median cu axul 
3, s-a executat un stilp si o grinda de beton armat pentru sutinerea peretelui de subsol ce 
suferise o dislocare locala; 
* Tot cu aceasta ocazie s-a refăcut si scara de acces in subsol, in sensul executării unei 
rampe de beton armat in locul celei vechi. 

Intervenţiile de substanta s-au făcut cel mai adesea ca răspuns la avarii ale 
sistemului structural, cauzate de cutremurele succesive pe care constructia Ie-a avut de 
suportat. Reamintim in acest context, consolidarea boltii din subsol şi a peretelui din 
axul 3. Extinderea imobilului cu inca o travee ce nu are cota de fundare la nivel cu cota de 
fundare a clădirii iniţiale, s-a tradus prin apariţia unor crăpături in peretele din axul 5. 

Data fiind epoca in care a fost edificata, structura de rezistenta a clădirii nu poate 
respecta regulile actuale de conformare antiseismica sau de alcatuire a fundaţiilor, 
continute in actele normative in vigoare, respectiv normativul P2-85 pentru structurile 
alcatuite din zidărie portanta, la normativul PIO-85, privind proiectarea si executarea 
lucrărilor de fundaţii directe, precum si la normativul PI00-92 pentru proiectarea 
antiseismica a construcţiilor. 

Constructia a fost alcatuita si dimensionata doar la sarcini de tip gravitaţional. 
Se remarca la structura imobilului urmatoarele deficiente majore : 
* Lipsa planseelor suficient de rigide in planul lor (de preferinţa din b.a.) pentru a putea 
juca rolul de şaiba ce repartizeaza sarcina seismica de nivel la elementele structurale 
verticale; 
* Lipsa centurilor de beton armat, care impreuna cu stilpii inglobati in zidărie sa formeze 
panouri de zidărie armata, cu suprafaţa <12.00 mp. Nu exista centuri si stilpisori de beton 
inglobate in zidărie; 
*Disproportia intre rigiditatea construcţiei pe direcţia transversala in raport cu cea de pe 
direcţia longitudinala; 
* Nerespectarea unei proporţii convenabile intre plinuri si goluri 
*Nerespectarea racordarii fundaţiilor tronsoanelor de constructie adiacente, fundate la 
cote diferite, prin trepte de fundare - Normativ PIO-85 
*Neprotejarea conductelor purtatoare de ape in canale etanşe, pentru a preveni infiltrarea 
apelor accidentale la fundaţii; 

Constructia aparţine clasei de risc seismic Rsll, corespunzind construcţiilor la care 
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probabilitatea de prăbuşire este redusa dar la care sunt aşteptate degradari structurale 
majore. 

4.6.2. Masuri de reparaţii si consolidări 

Structura prezintă riscul unei comportări fragile in domeniul post-elastic, cu 
deformaţii postelastice mici, fara posibilitatea reducerii efectelor acţiunii seismice, prin 
redistribuirea eforturilor si amortizarea vibraţiilor. 

Funcţionarea defectuoasa a sistemului de canalizare interioara a clădirii coroborata 
cu incorecta rezolvare a fundaţiei portiunii de clădire ce s-a adaugat ulterior, pfoate antrena 
in timp producerea unor tasari ce nu vor putea fi preluate de ansamblul structurii de 
rezistenta. 

Toate cele prezentate mai sus conduc la concluzia unica si anume ca este 
necesara interventia la structura de rezistenta a imobilului. 

Aceasta inseamna acceptarea implicita a faptului ca in cazul unui cutremur 
puternic, prin masurile de interventie propuse, practic se indeparteaza complet 
posibilitatea producerii unui colaps al structurii, ce poate antrena inclusiv pierderi de vieţi 
omeneşti. 

Prin masurile de interventie propuse nu se poate impiedica apariţia unor noi avarii 
la structura de rezistenta, in cazul producerii unui cutremur puternic. Tinind cont de cele 
prezentate mai sus se propun doua vaiante de consolidare: 

R=0,50>Rnec=0,5, pentru varianta 1 de consolidare 

R=0,60>Rnec=0,5, pentru varianta 2 de consolidare 

Varianta 1 
Aceasta varianta nu urmăreşte sa majoreze coeficientul de asigurare la acţiunea 

seismica, ci doar sa reducă riscul apariţiei unor accidente in exploatarea curenta si sa 
preintimpine posibilitatea cedării locale a unor elemente structurale, la acţiunea unui 
cutremur, cedare ce poate avea consecinţe serioase asupra stabilitatii generale a 
construcţiei. 

Ea consta in punerea in pactica a următoarelor masuri: 
Executarea unui cadru de otel pe fundaţia de beton in subsol si care, strapungind bolta, sa 
ajunga pina la nivelul planseului peste parter; conectarea acestui cadru cu grinda de otel 
existenta (cu rol de buiandrug) peste golurile din peretele axului 1, de la parter. In acest 
mod, forta seismica ce revine peretelui din axul 1 este preluata de acest cadru de otel. 
* Montarea de tiranti din otel la nivelul planseului peste parter si etaj, pe zidurile 
transversale; 
*Eliminarea improvizaţiei actuale de scurgere a apelor menajere , in basa din subsol si 
mai departe la canalizarea stradala, revizuirea întregului traseu al conductei, înlocuirea 
portiunilor uzate , colectarea apelor menajere intr-un canal etanş, de beton. 
*Eliminarea scurgerii burlanelor de pe faţada principala la canalul orasenesc si înlocuirea 
lor cu burlane cu deversare la rigola stradala; 
* Executarea de trepte de fundare prin subzidire, pentru racordarea corecta a tălpilor de 

fundare a celor doua tronsoane de clădire, realizate in etape diferite; 
* Repararea tuturor fisurilor din pereţi prin injectarea lor cu lapte de ciment in adaos cu 
aracet, aplicarea locala, in zonele afectate, a unor plase din otel si tencuirea cu mortar M 
100; 
*Camasuirea cu plase de otel a coşurilor de fum pe inaltimea podului in scopul prevenirii 
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prăbuşirii acestora la acţiunea unui cutremur; 
* Revizuirea comisei din zidărie de pe faţada principala in scopul prevenirii prăbuşirii de 
cărămizi din corpul ei in strada, chiar numai si sub efectul fenomenului de inghet-dezghet. 
* înlocuirea peretelui din axul 2, de la etaj, cu un perete uşor, in vederea micşorării 

solicitării grinzii din planseul parterului si implicit a masei seismice; 
* Montarea unor grinzi metalice de susţinere in cheia arcelor din subsol ce nu sunt inca 
sprijinite. 

imobilului 
Fig. 4.6.3. Planul parter al 

Varianta 2 
Urmăreşte ridicarea gradului de 

asigurare la acţiunea unui cutremur si pe cale 
de consecinţa, sa limiteze aria efectelor 
asupra construcţiei la simple avarii locale, 
fara sa fie pusa in discuţie in nici un fel 
stabilitatea locala sau generala a construcţiei. 
Ea consta in executarea următoarelor masuri: 
* Realizarea unui sistem de pereţi de beton in 
subsol, dispusi pe axul 2, (B,C) si respectiv 
pe axul longitudinal B (1,3) cu goluri de 
trecere; 
* Camasuirea cu beton armat torcretat pe 
ambele fete ale pereţilor transversali din axele 
3 si 5, precum si a axului logitudinal 8(1,2); 
* Mutarea peretelui transversal de lingă axul 2 
chiar pe peretele de beton din subsol, ce 
urmeaza a se executa in axul 2; 
*Camasuirea cu beton armat torcretat pe 
interior a peretelui din axul A si pe exterior a 
celui din axul C; 
* Montarea de tiranti ca si la varianta 1 cu 
excepţia peretelui din axul 2, de la parter; 
* Aplicarea masurilor prescrise la varianta 1 
referitoare la fundaţii si scurgerea apelor. 

Prin aplicarea variantei 1 de 
consolidare, funcţionalitatea si arhitectura 
imobilului nu se modifica in nici un fel, iar 
lucrările de reparaţii si consolidare implica 
utilizarea de tehnologii si metode de lucru 
curente in constructii cum sunt: montarea de 
tiranti, repararea fisurilor prin injectare, 
montarea de plase sudate si executarea unor 
lucrări de subzidire. 

Aplicarea variantei II de consolidare 
conduce la modificări ale structurii actuale, 
fara ca acestea sa afecteze volumetria si 
estetica exterioara a clădirii. Soluţia consta in 
compartimentarea cu pereţi de beton a 
subsolului, deci modificarea esteticii sale, dar 
prezintă avantajul creerii in schimb a unor 

V î ţ 

1 

BUPT



„ Cont r ibu ţ i i la s tudiu l u n o r soluţ i i de r e m e d i e r e si c o n s o l i d a r e a cons t ruc ţ i i lo r avar ia te 

reazeme corecte pentru pereţii parterului, cu implicaţii majore in creşterea gradului de 
siguranţa structurala pe ansamblu. 

La stabilirea masurilor de reparaţii si consolidare s-au avut in vedere urmatoarele 
aspecte: 
*Eliminarea cauzelor ce pot conduce la apariţia de tasari diferenţiate, cu implicaţii grave 
asupra stabilitatii construcţiei in ansamblu, prin revizuirea in totalitate a conductelor 
purtatoare de ape; 
* Asigurarea stabilitatii elementelor fara rol structural (cornişe, coşuri); 
*Racordarea prin trepte de fundare a tălpilor realizate la cote diferite 
* Refacerea capacitatii portante a pereţilor avariaţi 
*lmplicatii minime asupra confortului si functionalitatii atit pe durata execuţiei cit si a 
exploatarii; 
*Costuri minime in aplicarea lucrărilor de consolidare 

4.7. IMOBIL STR. BUZESTI NR. 6 

Plasată in zona centrală a oraşului, clădirea investigata mai este cunoscuta si sub 
numele de casa Dinopol si prezintă o arhitectură reprezentativa pentru epoca în care a 
fost realizata (secolul XIX). 

Cu un front la stradă de cca 18.00 m, regim de inalţime P + 1E şi un soclu de 1.30, 
cladirea se incadreaza armonios în zonă. Prin uşa dispusă central se accede în curtea 
interioară. Faţada principală este constituită din ferestre de 1.25 x 200 m, cu profiluri 
ornamentale la partea superioară, alternate cu şpaleţi de 1.10-1.25 prevăzuţi cu bosaje din 
tencuiala. In plan dădirea este constituita dintr-un prim tronson cu forma dreptunghiulară 
de 18x15 m, prelungita cu un apendice prin care se leagă, fara a fi fost prevăzut un rost 
între ele, de clădirea învecinată ( Buzeşti Nr. 8). 
In documentele beneficiarului cladirea figurează ca fiind realizată în anul 1890. Din 
mărturiile locatarilor rezulta că înaintea ultimei intervenţii la faţadă ( demolarea balconului) 
exista o inscripţie care arata ca data de realizare anul 1822. Clădirea se afla pe lista 
monumentelor istorice aflata la Consiliul Judeţean Dolj. 

Din punct de vedere funcţional, parterul clădirii este constituit din mai multe 
încăperi, cu acces direct dintr-un gang central, prin uşi duble, prevăzute cu obloane, ceea 
ce sugerează utilizarea lor in trecut ca prăvălii. 

Accesul la etajul utilizat ca locuinţă, se realizeaza printr-o scară din lemn. 
Acoperişul este realizat cu şarpantă din lemn şi învelitoare din tabla cu jgheaburi 

interioare, cu scurgerea dificila a apelor mai ales din topirea zăpezii. 
Pe jumătatea de nord clădirea este prevăzută cu pivniţă iar planşeul acesteia este 

realizat din bolţi de cărămidă. 
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Fig. 4.7.1. Faţada principala imobil str. Buzesti nr. 6 Craiova 

Fig. 4.7.2. Curte interioara imobil str. Buzesti nr. 6 Craiova 

Clădirea analizată are o fornnă neregulată, distingindu-se un tronson principal pe 
care îl vom denumi A şi un tronson secundar B, de legătură cu cladirea învecinată (Buzeşti 
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Nr. 8). 
Tronsoanele, ca şi legătura cu cladirea alaturata, sunt realizate fără rost între ele. 
Clădirea are o structura de tip celular, realizată din pereţi structurali din cărămidă cu 

grosimi neobişnuit de mari: 75 cm la parter şi 50 cm la etaj, cu fundaţii de asemenea din 
cărămidă. 

Planşeul peste pivniţă (pe jumătatea nordică) este realizat din bolţi de cărămidă, iar 
planşeul peste parter, etajul 1 şi şarpanta din lemn. Scara de acces la etajul 1 este 
realizată din lemn. In prezent nu se remarca fisuri periculoase, fară a fi exclus ca unele sa 
fie mascate în tencuiala. 

Spaţiul aferent corpului secundar a devenit parţial insalubru, ca urmare a unor 
scurgeri de apa de la cladirea vecină, parţial neutilizabil din cauza deteriorării zidului din 
frontonul de Vest, ca urmare a putrezirii tâmplăriei şi macerării zidăriei, determinata de 
intemperii şi lipsa de întreţinere ( vezi foto). 

Construcţia este amplasata pe un teren orizontal, evacuarea apelor meteorice la 
canalizarea oraşului facându-se anevoios. 

Forajele executate in zona proximă evidenţiază un teren constituit din argile 
nisipos-prăfoase, de consistenţă medie (p.adm = 2.00 daN/cmp) cu manfestări 
macroporice. Nu s-au constatat tasări sau fenomene de instabilitate ale terenului din zonă. 

Din punct de vedere geoseismic, amplasamentul este situat în zona D, cu perioada 
de colţ Tc-1.5 sec. 

Dată fiind vechimea clădirii este de presupus că a suferit mai multe intervenţii de-a 
lungul timpului, a căror evidenta nu s-a păstrat. Unul dintre indiciile care sprijină această 
ipoteză este prezenţa unor tiranţi, dispuşi pe direcţia transversală şi local longitudinală la 
etaj, introduşi probabil după cutremurul din 1977. 

Examinarea vizuală a clădirii, a releveului, precum şi unele precizări ale locatarilor, 
evidenţiaza o clădire realizata in secolul XIX, pe principii gravitaţionale cu materiale (în 
special mortar) de slaba calitate, care în timp şi urmare a cutremurelor suportate şi-au mai 
pierdut din calităţile iniţiale. Din punct de vedere al conformării, clădirea nu prezintă abateri 
grave de la regulile de construire actuale, dar lipsa betonului în fundaţii, planşee, sâmburi, 
centuri, ca şi lipsa rosturilor de orice fel între cele doua tronsoane, ca şi între tronsonul B şi 
clădirea adiacentă, o fac vulnerabila la acţiuni seismice. 

Prezenţa zidurilor groase de 75 cm sunt de natură să asigure un bun confort termic, 
dar şi forte de inerţie majorate în timpul cutremurelor, necompensate de o rezistenţă 
superioară din cauza mortarului de foarte slabă calitate (M4). Deteriorările precizate la 
tronsonul B, urmare a unui total dezinteres faţă de repararea şi întreţinerea curentă este 
foarte periculoasă, prăbuşirea totală a zonei adiacente zidului de fronton nefiind 
condiţionata de eventualitatea unui cutremur, putând surveni ca urmare a unor precipitaţii 
abundente sau aparent fară nici un motiv, echilibrul actual al zidului fiind extrem de precar. 
Gradul de periculozitate este amplificat şi de faptul că prin aceasta zona se realizeaza 
accesul pe acoperiş, iar o eventuală prăbuşire poate afecta şi persoane aflate în exteriorul 
clădirii. 

In concluzie, se poate aprecia ca, în ciuda vechimii deosebite si a lipsei măsurilor 
de protectie seismică prin proiectare, clădirea nu prezintă abateri grave de la regulile de 
construire actuale, lipsa elementelor din beton în fundaţii, plansee, sâmburi, centuri, ca şi 
slaba calitate a cărămizii si mai ales a mortarului fiind de natura sa-i afecteze rezistenta la 
forţele orizontale generate de seism. 
Prin intermediul incercarilor nedistructive pentru determinarea calităţii cărămizii şi 
mortarului s-a putut evidenţia prezenţa unui mortar de var marca M4 şi cărămidă marca 
C50. Rezultatele trebuie apreciate cu necesara rezervă, determinată de numărul redus de 
încercări, care nu permite interpretări statistice, precum şi de metodologia utilizată care 
presupune încercarea de probe" tulburate", cu detaşarea materialelor, ocazie cu care 
suferă modificări ( mai ales mortarul). Se poate aprecia ca in ansamblu cărămidă este de 

176 

BUPT



„ Cont r ibuţ i i la s tudiu l u n o r soluţi i de r e m e d i e r e si conso l ida re a cons t ruc ţ i i lo r avariate 

O marca superioară celei rezultate din încercări. 
Clădirea investigată cu o vechime de peste 100 ani, cu structura de rezistentă 

verticală alcatuită pe criterii gravitaţionale, fâră sâmburi, centuri şi fundaţii din beton, a 
suportat cel puţin două seisme foarte puternice (1940, 1977), care au impus unele 
reparaţii şi consolidări, dar nu a suferit degradări de natura sa o scoată din funcţiune total 
sau parţial. Degradările grave înregistrate la zidul aferent frontonului de Vest, nu par sa 
aibă nici o legătură cu seismele parcurse, fiind darorata mai degrabă intemperiilor şi 
scurgerilor de apa de la un grup sanitar actualmente scos din uz. 

Cladirea (corp A) nu prezintă sensibilităţi la sarcini fundamentale (de exploatare), 
gradul de asigurare estimat fiind 0.51 pe direcţia transversala şi 0.79 pe direcţia 
longitudinală (faţa de Rmin admisibil = 0.50), ceea ce permite menţinerea ei în exploatare, 
fară intervenţii la structura de rezistenţă, intervenţiile limitându-se la refacerea integrităţii 
fizice a corpului B. 

Se evidenţiază o construcţie cu regim de înălţime P + IE, realizata în secolul XIX, 
cu structura verticală alcatuita din ziduri groase (75 cm), planşee din lemn şi fundaţii din 
cărămidă, care a suportat cel puţin două cutremure putenice (1940 şi 1977) si altele 
semnificative (I 986,1990). 

Alcătuirea de ansamblu nu diferă esenţial de actualele exigenţe specifice clădirilor 
realizate in zone seismice. Inalţimea de nivel mare (3.70 m) şi grosimea zidurilor conduc la 
o masă inerţială mare (2.12 to/mp la parter şi 1.67 to/mp la etaj), care, corelată cu slaba 
calitate a zidăriei şi mai ales a mortarului, submineaza capacitatea de rezistenţă la 
sarcinile laterale induse de seism. 

In decursul timpului, clădirea a suferit mai multe intervenţii a căror evidenţă nu s-a 
pastrat ,cea mai recenta, cu caracter de reparaţie, fiind realizata dupa cutremurul din 
1977. Singurele lucrări identificabile sint constituite din tiranţi transversali şi longitudinali 
montaţi la etajul clădirii. 

Cu excepţia unor fisuri difuze pe holul de la etaj, în prezent nu s-au remarcat fisuri 
relevante. Gradul de asigurare estimat fiind de 0.51 pe direcţia transversala şi 0.79 pe 
direcţia longitudinală (faţă de R admisibil = 0.50), permite menţinerea corpului A al clădirii, 
în exploatare, fară intervenţii cu caracter de consolidare la structura de rezistenţă. 

In cazul unui cutremur de o intensitate apropiată de cutremurul de proiectare al 
zonei ( zona D, Tc =1.5 echivalent cu gradul VIII MSK) se estimează ca vor aparea noi 
degradări la nivelul structurii de rezistenţa: şpaleţi, buiandrugi, dar probabilitatea de 
prăbuşire este minimă. 

Date fiind condiţiile particulare legate de prezenţa clădirii pe lista monumentelor 
istorice si de arhitectură se impun criterii şi exigenţe particulare legate de modul de 
consolidare si conservare a clădirii. 

Valoarea minima acceptată a gradului de asigurare seismică pentru clasa III de 
importanţă este Rmin = 0.50. 

Cladirea investigată prezintă doua tronsoane (zone) cu caracteristici dinamice şi de 
performanţă, dar mai ales de uzură, diferite: 

Corpul (zona) principal A, cu formă apropiata de dreptunghi. 
Corpul (zona) secundar B, o extensie a corpului principal legat de acesta, cât şi de 

clădirea vecina (Buzeşti nr. 8) fară rost intre ele, a suferit avarii grave în zona frontonului 
de Vest (vezi foto), care pot să conducă la prăbuşire, fara ca aceasta sa fie condiţionată 
de eventualitatea unui cutremur. 

R=0,50>Rnec=0,5, pentru Varianta 1 de consolidare 

R=0,55>Rnec=0,5, pentru Varianta I I de consolidare 
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4.7.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

Varianta 1 

Avindu-se în vedere gradul de asigurare seismică determinat pe cele doua direcţii, 
clasa de risc seismic Rsll, precum şi stadiul degradărilor descrise anterior, se poate 
estima că în cazul unui cutremur de intensitatea de proiectare a amplasamentului ( Zona 
D, Tc = 1.50 sec), prabusirea construcţiei, in ansamblul ei, este improbabilă. In acelaşi 
timp degradările locale precizate pentru corpul B (fronton Vest), pot conduce la prăbuşirea 
locală a construcţiei, fară ca aceasta sa fie condiţionată de eventualitatea unui cutremur. 

Se impune demolarea zidului degradat împreună cu planşeul şi şarpanta adiacenta 
şi refacerea în forma inţială. ' 

Aceasta variantă conduce la evitarea prăbuşirii locale a clădirii şi nu este de natură 
să afecteze funcţionalitatea sau înfaţişarea iniţiala, necesitând fonduri modeste. 

Varianta 2 

In cazul unor intervenţii în vederea modernizării clădirii cu păstrarea destinaţiei 
actuale sau mai convenabil cu refacerea funcţiunilor iniţiale ale clădirii, adaptate la 
necesităţile actuale, se impun unele intervenţii suplimentare, cu procedee şi tehnologii 
specifice monumentelor istorice: 
- înlocuirea planşeelor de lemn cu planşee de beton armat, folosind golurile centurilor de 
lemn pentru realizarea centurilor de beton armat 
- Consolidarea pereţilor prin folosirea forajelor în ziduri cu tije, răcite cu apă (aer). 
-Consolidarea fundaţiilor prin injectări in foraje inclinate 

Această variantă se justifica doar în contextul precizat, modernizarea şi 
refuncţionalizarea clădirii, pe baza unui studiu general de fezabilitate. 

Intervenţia propusă în cadrul variantei 1 (demolarea şi refacerea zidului de fronton) 
are un caracter imperativ, de maximă urgenţa, prabuşirea potenţială a clădirii nefiind 
condiţionată de perspectiva unui seism, puţind surveni ca urmare a unor precipitaţii 
abundente sau aparent fară motiv, ca urmare a tensiunilor acumulate in urma 
fenomenelor de mediu anterioare. 

4.8. SPAŢII COMERCIALE BLOC V PIAŢA GĂRII 

Clădirea a fost construită in perioada anilor 1970 cu regim de inalţime 
parter. 

Din punct de vedere srtuctural, clădirea este alcatuita din zidărie portantă, 
incadrindu-se in categoria de importanta normala . 
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Fig. 4.8.1. Faţada principala spatii comerciale bl. V 

Ca urmare a sondajelor făcute la sistemul de fundare, a rezultat că fundaţiile 
stilpilor sunt fundaţii izolate din beton. 

Din analiza la faţa locului a rezultat ca este o structura in cadre, cu planşee din fişii 
cu goluri. 

Cadrele sint dispuse pe 5 travei şi două deschideri, deschiderea învecinata cu 
blocul V fiind realizata în consolă. 

Intre axele L şl K se remarcă o structură pe zidărie portanta separată prin rost de 
structura în cadre. 

De asemenea, în axele M, O si R, e xistă pereţi din zidărie portanta, pe care 
reazemă, prin intermediul unor centuri din beton armat, fişiile de planşeu. 

Ca urmare a sondajelor efectuate s-a constatat că aceşti pereţi reazemă direct pe 
pardoseală neavând fundaţii. 

O altă constatare majoră este tasarea fundaţiilor aferente stâlpilor din axul exterior 
I, tasare datorată, în principal, înfundăril canalizării pluviale. Ca o consecinţă a acestor 
tasări, zidăria de umplutură a cadrelor a suferit numeroase degradări. 

Cu toate că elementele structurale analizate nu respectă noile reglementari, a 
rezultat un grad de asigurare seismică acceptat de normativul P 100-92. 

Verificarea terenului de fundare a arătat că aria fundaţiilor din axul exterior A este 
insuficientă pentru preluarea sarcinilor supraterane (aceasta în condiţiile actuale, pămint 
imbibat cu apă şi cotă de fundare ridicată). 

R=0,55 > Rnec=0,50 

4.8.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

1. Desfundarea canalizării pluviale şi asigurarea scurgerii apelor pluviale la canalizarea 
din zonă (reţeaua stradală). 
2. Indepartarea tencuielii existente pe toată suprafaţa zidăriei ,atât la exterior cit si la 
interior. 
3. Realizarea unor subzidiri sub formă de stilpi la zidaria interioară şi exterioară până la 
cota -1,70. 
4. Realizarea unei camăşuiri pe ambele feţe ale zidăriei cu grosimea de 3 cm. 

Camăşuirea zidăriei se recomanda a fi executata prin torcretare cu mortar M 001 şi 
înglobarea în grosimea cămaşuirii a unei reţele din oţel beton cu diam. de 6/10 OB 37. 
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Prin camăşuire se va asigura şi conlucrarea zidăriei cu stilpii. 
5. Pentru oprirea, pină la limita admisă a tasărilor, este necesară o intervenţie la toate 
fundaţiile, atit la cele interioare cât şi cele exterioare. 

Consolidarea terenului de fundare poate fi făcută prin. procese electrochimice -
electrosilicatizare 
6. Pe tot parcursul lucrărilor de consolidare prezentate, zidăria exterioară si stă Ipii 
exteriori vor fi sprijiniţi provizoriu cu popi din lemn montaţi înclinat la exterior. 
7. Realizarea unui acoperiş funcţional deasupra curţii interioare existente în spaţiul 
florăriei (luminator). 
8. Deschiderea şi verificarea canalului termic pe toata lungimea şi racordarea sa la 
reţeaua de canalizare. 

4.9. IMOBIL „CASA ALBA,, 

Construcţia a fost realizata in perioada 1924-1926. Numărul de niveluri este 
S+P+3E, imobilul avind .o forma neregulată în plan, fiind alcătuită din trei tronsoane de 
înălţimi şi forme diferite, care nu sunt separate prin rosturi antiseismice. 

Tronsonul A, situat la intersecţia străzilor Theodor Arnan şi A.l. Cuza, are la bază 
dimensiunile în plan de 34m x 26m cu o curte interioară de 12m x 9.30m.Acest tronson are 
S+P+4E.Tronsonul B situat pe strada Theodor Aman are la bază dimensiunile în plan de 
10.6mx35m. Tronsonul B are S+P+3E. 

Tronsonul C este situat pe strada Theodor Aman în continuarea tronsonului B şi are 
la bază dimensiunile în plan de 21mx9m. Tronsonul C are S+P+4E. 

Latura clădirii de la strada Theodor Aman are lungimea de 90m depăşind 
dimensiunile în plan recomandate în PI 00/92 cap. 4.11. 

Clădirea nu are conturul regulat şi drept consecinţa are disimetrii pronunţate în 
distribuirea volumelor.Din aceasta cauză pe direcţia transversala apar suprasolicitări 
suplimentare. Pe două tronsoane exista şi mansarda.La parter sunt amenenajate 
spaţii pentru magazine, iar etajele au destinaţia de locuinţe. Subsolul este utilizat pentru 
depozite şi partial este ocupat de conductele de apă, ape menajere şi încălzire. 

Constructia are fundaţii din beton simplu, pereţii la subsol, parter şi etaje cu pereţi 
din cărămidă, fară stilpişori din beton armat şi fara armaturi în rosturi. 

La parter zidurile sunt făcute din cărămidă plină de 240x140x70 pe care se sprijină 
planşee cu centuri de beton şi pe grinzi late de 15- 20 cm la distanţe de 1,5-3m. 

Nu au fost depistaţi stîlpi din beton, zonele probabile care ar fi realizate din beton 
armat, sunt îmbracate cu diferite placaje. 

La zonele cu deschideri mari, cum sunt vitrinele ,planşeele se sprijină pe grinzi de 
beton armat de clasă Bel 5 , armate cu OB O 20 mm şi etrieri O, 6 mm. 

La etajele 1,2,3 planşeele sunt realizate din beton armat sprijinite pe grinzi, iar 
betonul are rezistenţa la compresiune pentru un beton de clasă Bel O - Bel 5. 

Planşeele au grosimea de 13-14 cm. si sunt susţinute în general de grinzi cu h= 25 
cm şi laţimea de 20 mm. 

Planşeele peste parter şi etaje sunt din beton armat monolit cu plăci şi grinzi. Pe 
pereţii structurali planşeele nu au centuri. Pereţii structurali de la etaje nu au continuitate în 
zonele de expunere ale magazinelor. Acestea se descarcă pe grinzi care reazemă pe 
elementele structurale din zidărie de la parter. 

Cladirea are instalaţii sanitare, instalaţii de incalzire şi instalaţii electrice care 
corespund destinaţiei clădirii şi sunt exploatate normal. 

La cutremurul din 1977, pereţii structurali ai clădirii au fost avariaţi şi pereţii de 
închidere a podurilor de la tronsoanele A, C, s-au prăbuşit. 
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La cutremurele anterioare, în anumite zone, pereţii structurali au fost fisuraţi. 
Din cauza avariilor produse la cutremure, construcţia a fost trecuta pe lista clădirilor 

cu destinaţia de locuinţă cu risc seismic potenţial. 
Conform Normativ P 100/1992, pentru imobilul avariat poate fi incadrat la clasa de 

importanţa III. 
Categoria de importantă a construcţiei - constructie de importanta normală (HG 

766/1997) 
In cadrul evaluarii calitative, prin investigaţiile făcute s-a constat că imobilul a fost 

executat pe baza unor documentaţii in care n-au fost prevăzute masuri pentru protecţia 
seismica a clădirii. 

Pe baza încercărilor, măsurătorilor şi examinării construcţiei, au fost constatate o 
serie de abateri faţa de prevederile prescripţiilor actuale privind proiectare^ şi execuţia 
construcţiilor IN zone seismice. 

Construcţia are in plan o forma neregulată, cu raportul intre 2 laturi foarte mare 
(56/10=5,6), ceea ce conduce la suprasolicitarea elementelor structurale pe direcţia 
transversală. 

Elementele structurale sunt dispuse neregulat şi cu variaţii foarte mari între parter şi 
etaje. 

Pe verticala exista dezaxări ale pereţilor structurali din zidărie şi o parte din pereţii 
structurali de la etaje nu au continuitate la parter. 

Pereţii structurali de la etaj pe laturile N-V sunt executaţi in afara axelor elementelor 
structurale de la parter cu 50 cm. şl 100 cm., rezemându-se pe consola plăcii din beton 
armat peste parter. 

O parte din pereţii structurali de la etaje (tronsonul C) au între elementele de 
rigidizare transversale distante şi suprafeţe care depăşesc prevederile normativului 
P2/1985. 

Pereţii de închidere a podurilor de la tronsoanele A şi C, au înălţimi foarte mari şi nu 
sunt rigidizaţi, la seismul din 1977 aceştia prabuşindu-se. Pereţi despărţitori nestructurali 
sunt dispuşi nesimetric, conducând la excentricităţi ale încărcărilor verticale. 

Elementele structurale din zidărie nu au incluşi stâlpişori din beton armat pentru 
rigidizare. Planşeele sunt realizate din placi cu grinzi din beton armat monolit, dar nu au 
centuri în zonele de rezemare pe pereţii portanţi. 

Grinzile sunt dispuse neregulat şi în unele zone acestea reazemă peste golurile de 
la uşi şi ferestre. In zonele slăbite ale caselor scărilor, pe laturile care nu reazema pe 
pereţii structurali, plăcile sunt prevăzute cu grinzi. 

La elementele structurale au fost efectuate o serie de modificări care afectează 
rezistenţa şi stabilitatea. In bolţile de zidărie de la subsol care susţin planşeul din beton 
armat au fost executate goluri de trecere a unor conducte de instalaţii. La parter a fost 
demolat parţial un perete structural şi au fost practicate goluri pentru uşi în unii pereţi 
structurali. 

La etaj au fost practicate o serie de goluri pentru uşi prin pereţi structurali şi au fost 
efectuate o serie de recompartimentari cu pereţi din zidărie nestructurali. 

Nu au fost constatate degradari ale elementelor structurale datorate tasărilor 
terenului de fundare sau încărcărilor gravitaţionale. 

Elementele structurale au o stare corespunzătoare şi nu au uzuri sau degradari 
care sa afecteze siguranţa şi stabilitatea acestora. 

La cutremurele anterioare, pe anumite zone, pereţii structurali au fost avariaţi, iar 
pereţii de închidere a podurilor de la tronsoanele A şi C s-au prăbuşit. 

La rosturile cu clădirile învecinate (tronsoanele A, C) au fost avariate zidăriile de 
închidere a rosturilor. 

Din constatările făcute la faţa locului, a rezultat că după cutremurul din 1940, au 
fost efectuate o serie de reparaţii superficiale la pereţii structurali avariaţi şi au fost 
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executate la etajul 3 in zonele curţilor de lumină, grinzi de legătură ale plăcilor din beton 
armat. 

După cutremurul din 1977 au fost efectuate reparaţii superficiale ale avarilor la 
pereţii structurali şi nestructurali. Au fost rezidite calcanele de la poduri la corpurile A 
respectiv C, fiind refăcuţi şi consolidaţi prin armare cu plase sudate şi tencuire cu mortar 
de ciment pereţii dislocaţi de la corpul C. 

Elementele structurale nu sunt dispuse regulat. Ca alcătuire dimensiuni şi 
dispunere elementele structurale de la parter diferă mult de cele de la etaje. Pe verticală o 
serie de pereţi structurali de la etaje nu au continuitate la parter. 

Fundaţiile sunt realizate din beton simplu clasa BC5. Acestea nu sunt fisurate, 
fundaţia din axul 3-5 şirul M-0 a fost sparta pentru a se realiza o trecere prin pereţi in 
zona respectivă. ' 

Au fost efectuate încercări nedistructive ale cărămizilor, elementelor din beton 
armat şi ale mortarelor de la zidarii, pentru determinarea clasei de rezistenţa a acestora şi 
dispunerea armăturilor. 

Nu au fost constatate uzuri şi degradări ale elementelor din beton armat şi ale 
zidăriilor care să influenţeze rezistenţa acestora, cu excepţia peretelui fisurat de la 
tronsonul B şirul G pentru .care sunt necesare măsuri de consolidare. 

Pe laturile de N şi V de la străzile A.l. Cuza şi Theodor Aman, pereţii structurali de 
la exterior ai etajelor reazemă pe consola planşeului peste parter, fiind dezaxaţi cu 50 cm. 
şi 100 cm. faţă de elementele structurale de la parter de pe laturile exterioare. 

La accesele de la scările tronsoanelor B, C, pereţii transversali de la parter sunt 
decalaţi faţa de pereţii structurali de la etaje. Pereţii structurali şi elementele de zidărie 
structurala de la parter şi etaje sunt dispuşi neregulat, din aceast cauză clădirea 
prezentind excentricităţi mari ale centrelor de rigiditate faţa de centrele de greutate. 

Clădirile învecinate adiacente tronsonului A şi C au fost construite ulterior (anii '60) 
si au fundaţiile la adincimi apropiate de ale clădirii vechi. La tronsonul A pe latura de est 
prin realizarea construcţiei învecinate a fost inclusă curtea de lumină fară să fie realizată o 
acoperire etanşa care să elimine infiltraţiile de ape la fundaţii. 

Construcţia şi instalaţiile interioare au o stare de întreţinere relativ normala prin 
comparaţie cu vechimea lor, uzura acestora fiind sub 50 %. 

Terenul de fundare este praf nisipos omogen de culoare galbena. 

4.9.1. Avariile produse de cutremurele anterioare 

Nu au fost găsite documente în care sa fie menţionate avariile produse la 
cutremurul din 1940. Construcţia a fost probabil avariată, iar după cutremur au fost 
efectuate o serie de reparaţii şi consolidări (de exemplu executarea grinzilor de legătură a 
planşeelor de la etajul 3 în zonele curţilor de lumină). Avariile produse de cutremurul din 
1977 au fost: 
• fisuri la scări şi pereţii caselor scărilor 
• fisuri şi crăpaturi accentuate la pereţii structurali şi nestructurali 
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etaje 

risc Rs 

• secţionări ale pilaştrilor de zidărie de la parter 
• fisuri, dislocarea şi prabuşirea unor 

pereţi de închidere la poduri si calcane. 
Dupa seismul din 1940 au fost executate 

tronsoanele A,B si grinzile de legătură ale 
planşeelor de la etajul 3 în zonele curţilor de 
lumină. 

Dupa seismul din 1977 au fost executate 
lucrări de reparaţii şi consolidări constind în 
repararea fisurilor din pereţi prin introducerea de 
mortar in fisuri şi montarea în unele zone a unor 
bare metalice în rosturi, refacerea pereţilor 
dislocaţi prin rezidirea zonelor dislocate, 
placarea cu beton armat a unor pereţi de la 
tronsonul C prin aplicarea de plase sudate şi 
tencuirea cu mortar de ciment, refacerea 
calcanelor avariate şi prăbuşite de la poduri, 
refacerea tencuielilor fisurate şi refacerea 
tencuielilor de la rosturile cu clădirile învecinate. 

Deţinătorii spaţiilor comerciale si ai 
apartamentelor au executat unele modificări ale 
elementelor structurale şi nestructurale constind 
în: 
• practicarea unor goluri de trecere în pereţii 
portanţi de la subsol la una din treceri fiind 
sparta şi fundaţia 

• executarea unor treceri cu 
conductele prin pereţi 

• demolarea parţială a unui perete portant de la 
corpul A parter 
• executarea unor pereţi grei la parter şi etaje 
• practicarea unor goluri prin pereţii portanţi de la 

Conform prevederilor PI00/1992, cap. 11.6, construcţia se incadreaza in clasa de 

Fig. 4.9.1. Faţadele imobilului (Casa Alba). 

R=0,55>Rnec=0,5, pentru Varianta 1 de consolidare 

R=0,65>Rnec=0,5, pentru Varianta 2 de consolidare 

4.9.2. Masuri de reparaţii si consolidări 

La stabilirea măsurilor de intervenţie s-au avut in vedere următoarele elemente: 
• realizarea unui grad de asigurare la seism de peste 0,50 
• realizarea masurilor de consolidare sa nu necesite intervenţii la faţadele de la străzile A.l. 
Cuza şi Th. Aman. 

• măsurile de intervenţie să poată fi executate pe etape şi separat pe cele 3 tronsoane 
ale clădirii cu indisponibilizarea numai a unor camere pe perioade limitate fară 
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evacuarea locatarilor de apartamente. 
• lucrările de consolidare să nu necesite modificări funcţionale ale spatiilor de locuit şi 
spaţiilor comerciale 
• executarea lucrărilor de consolidare sa nu necesite tehnologii care sa conducă la 
evacuarea locatarilor din apartamente 

Sunt necesare interventii in zonele unde din ignoranta, locatarii sau proprietarii au 
făcut interventii la structura de rezistenta, care au devenit puncte slabe ale structurii, 
precum; 
• refacerea fundaţiei de la subsol, care a fost sparta pentru crearea unui gol de trecere 
• refacerea bolţilor din zidărie prin care au fost practicate golurile de trecere pentru 
conducte 
• consolidarea caselor scărilor prin torcretarea pereţilor 
• demolarea pereţilor înalţi de la calcanele de închidere podurilor (tronson A,C) si 
modificarea acoperişului cu realizarea unor închideri cu materiale uşoare 
• realizarea grinzii de legătură a planşeului de la etajui 3 de la curtea de lumina tronson C , 
la intrarea principala de la parter, tronson A, golurile de ferestre de la pereţii exteriori 
expuşi în diagonala se vor zidi. 

Masuri de consolidare Varianta 1 

Pe lângă masurile de consolidare ce se executa în ambele variante, în varianta 1 s-
a prevăzut realizarea unor stâlpi din beton armat, la subsol parter, etajul 1 şi etajul 2, stilpi 
ce vor fi solidarizaţi cu grinzile şi pereţii structurali. 

Stilpii vor fi astfel dispuşi încât sa reducă excentricităţile rigidităţilor elementelor 
structurale şi sa măreasca capacitatea de rezistenţa a elementelor puternic solicitate. 

In varianta 1 se realizeaza gradul de asigurare la seism la toate tronsoanele şi pe 
ambele direcţii mai mare de 0,60. 

Masuri de consolidare în Varianta 2 

In varianta a II a s-a prevăzut realizarea unor diafragme prin placarea unor pereţi 
structurali cu beton armat aplicat prin torcretare. 

In zonele unde nu se pot realiza diafragme prin torcretare, se vor executa stilpi 
din beton armat. 

La pereţii structurali prevăzuţi sa fie torcretaţi, dar care nu au continuitate la parter, 
s-a prevăzut descărcarea acestora pe stilpi din beton armat legaţi cu grinzi suplimentare, 
adiacente grinzilor existente de la planşeul peste parter. 

Diafragmele din beton armat urmeaza sa fie realizate pina la etajul 2 inclusiv. 
Acestea vor fi astfel dispuse încit sa reducă excentricităţile rigidităţilor elementelor 
structurale. 

In varianta a doua se realizează deasemeni.un grad de asigurare la seism mai 
mare de 0,50. 

Tehnologia de execuţie prin torcretare ce se aplica la Varianta 11 necesita 
evacuarea apartamentelor pe perioada execuţiei. 

S-au constatat unele dezaxări ale elementelor structurale care, este posibil să fie 
consecinţa unor erori de execuţie (axele 7,8,9,11,13, parter). 

La parter, corpul A, au fost efectuate o serie de modificări ale elementelor 
structurale. 
Intre axele 15, 17, şirul F, a fost executat un perete cu grosimea de 37,5. De asemenea a 
fost realizat un perete de 25 cm, în diagonală între punctele 5,L şi 8,F. Aceşti pereţi nu se 
continua pe verticala si la subsol. 

Au fost desfiinţaţi pereţii din şirul L, axele 3,4 si şirul R, axele A A. 
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La tronsoanele B,C parter au fost făcute modificări la pereţii portanţi şir D. 
La etaje au fost efectuate unele modificări la pereţii neportanţi şi au fost executati o 

serie de pereţi de compartimentare neportanţi. 
La o parte din pereţii portanţi au fost proiectate goluri pentru uşi. La subsol, în 

bolţile de zidărie au fost practicate goluri pentru trecerea instalaţiilor. 

Comportarea construcţiei la cutremurele anterioare 

La cutremurul din 1977, o parte din pereţii portanţi de la parter şi etaje, au fost 
avariaţi şi fisuraţi. 

Calcanele înalte de la corpul C şi corpul A s-au prăbuşit. La corpul C, în zona 
calcanului (între axele 38, 41) pereţii de la etajul 3 şi mansarda au fost dislocaţi. 

Aceşti pereţi au fost refăcuţi, armaţi cu plase sudate şi tencuiţi. Pereţii în zona 
rosturilor cu clădirile învecinate au fost de asemenea avariaţi. 

La cutremurul din 1940 probabil au fost fisuraţi pereţii din axul G. La cutremurele 
ulterioare celui din 1977, au fost fisuraţi o parte din pereţii portanţi. La pereţii exteriori şi 
de la casa scărilor, fisurile sunt vizibile şi în prezent. 

Intervenţii asupra construcţiei ca urmare a avariilor produse de cutremure 

După cutremurul din 1940 la corpurile A, B, axul 19, şirurile G, S au fost executate 
grinzi de legătură din beton armat în zonele curţilor de lumină la plăcile peste etajul 3. 

Probabil au fost executate şi alte lucrări de reparaţii şi consolidări ale pereţilor. 
După cutremurul din 1977, au fost refăcute calcanele de închidere a podului care s-

au prăbuşit, au fost refăcuţi pereţii portanţi fisuraţi şi dizlocaţi de la corpul C, au fost 
reparaţi pereţii portanţi fisuraţi de la parter şi de la etaje, au fost refăcute rosturile cu 
clădirile învecinate. 

Pereţii dizlocaţi de la corpul C au fost placaţi cu plase din oţel şi tencuiţi cu mortar 
din ciment. 

Măsuri de consolidare 

Practic sunt necesare urmatoarele masuri de consolidare: 
• Modificarea şarpantei şi desfiinţarea calcanelor înalte de închidere a podurilor de 

la tronsoanele A, C. 
La executarea construcţiei, datorită limitei proprietăţilor, acoperişul a fost realizat cu 

scurgerea către strada Theodor Aman, închiderea podului pe laturile de est şi sud fiind 
realizată cu pereţi de zidărie foarte înalţi (5m, 6m) fără să fie susţinuţi şi consolidaţi. 

Este posibila asigurarea scurgerii apelor si pe laturile de sud si est. 
In aceste condiţii, se propune desfiinţarea calcanelor de închidere a podurilor şi 

realizarea acoperişului în doua ape. 
Din cauza vechimii, şarpanta are un grad de uzură ridicat şi sunt necesare reparaţii 

capitale ale şarpantei care vor fi efectuate odata cu modificarea acesteia. 
La faţada principală (şirul C, ax.3) acoperişul nu se modifică. 
Se vor consolida si reface partial elementele structurale din zidărie cu secţiuni 

reduse - axul 3; axul 4; şirul D. 
• Pentru a reduce disimetriile în plan şi pe verticală a rigidităţilor elementelor de 

structură, vor fi prevăzute elemente structurale din beton armat in zonele slabe. 
• La tronsoanele B, C pentru reducerea diferenţelor de rigiditate pe cele două direcţii 
principale, vor fi prevăzute elemente structurale din beton armat care să mărească 
rigiditatea în plan transversal. 
• La tronsoanele A şi C, se vor reface rosturile cu clădirile învecinate. Refacerea rosturilor 
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nu necesita intervenţii la elementele structurale. 
Prin aplicarea acestor măsuri se realizează un grad de asigurare la seism 

corespunzător prevederilor P 100/92. 

4.10. BLOC F - STR. IMPARATUL TRAI AN 

Constructia este un bloc de locuinţe, cu regim de inaltime P + 4 etaje, avind 
structura de rezistenta realizata din diafragme portante din zidărie de cărămidă (categoria 
de importanta C -normala, clasa de importanta III), situat in vecinatatea unei artere 
principale - Calea Bucureşti- realizat dupa un proiect intocmit in anul 1962-si executat in 
anul 1964. 

Din punct de vedere arhitectural este o clădire paralelipipedica, cu destinatia de 
locuinţa, avind apartamente de doua si trei camere, cu faţada simpla si balcoane 
amplasate atat pe faţada principala longitudinala cit si pe faţada longitudinala secundara. 

Accesul la apartamente se realizeaza direct din casa scării. In ansamblul blocului 
sunt realizate 31 apartamente cu doua camere si 9 apartamente cu trei camere (prezenta 
pasajului la parter diminueaza numărul apartamentelor cu trei camere). Casa scării este 
situata excentric, in raport cu axul longitudinal, dar avand avantajul funcţional al iluminării 
naturale. 

Blocul nu este realizat cu subsol general, racordurile la reţele fiind amplasate intr-
un canal tehnic, dispus in zona centrala longitudinala a blocului. Acoperişul este neventilat, 
de tip terasa. Pe terasa este amplasat vasul de expansiune aferent centralei termice 
adiacenta blocului. 

Lipsa lucrărilor de intretinere efectuate la timp si de calitate, dar si prezenta unui 
număr foarte mare de antene a condus la o avansata deteriorare a hidroizolatiei terasei, 
astfel incat in prezent, puţine din apartamentele de la etajul IV nu au infiltratii masive de 
apa. 

Instalaţiile, atat cele sanitare cat si cele termice, sunt realizate cu coloanele 
mascate in nise de zidărie. Desele defecţiuni, mai ales in uitimii ani, urmate de spargerea 
acestor ghene, mai ales din casa scării, au creat zone slabe in aceşti pereţi. 

Structura de rezistenta este de tip fagure, cu ziduri portante transversale si un zid 
de contavantuire longitudinal interior. 

Zidurile transversale sunt dispuse la 3.60/2.60 m. distanta, delimitând suprafeţe in 
plan de 22/16 mp. sub limitele indicate in P2/1985. 

Atat diafragmele transversale cat si cele longitudinale sunt realizate din zidărie cu 
grosimea de 25 cm. , cu stalpisori dispusi in diafragmele transversale, pe criterii 
gravitaţionale (in general in zona reazemelor fâşiilor monolite ce suporta ziduri de 
compartimentare). 
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Fig. 4.10.1. Faţada Bl. F, str. Imparatul Traian Craiova 
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Fig. 4.10.2. Nomenclator diafragme, Bl. F 

Structura a fost proiectata pentru gradul VI seismic, fara luarea unor masuri 
specifice construcţiilor amplasate in zone seismice. 

Grosimea pereţilor din faţade este stabilita in principiu din condiţia de izolare 
termica si au 37.50 cm. Prin proiectare s-au prevăzut urmatoarele categorii de 
materiale: 
- Pentru ziduri cu grosimea de 12.50, 25, 37.5 s-a utilizat cărămidă marca C75 cu goluri 
verticale, avand dimensiuni 240x115x88 mm; Marca mortarului la parter este M 50, la 
etajelle 1,11,111 - M25; etajul IV si teresa M 10. 

Construcţiile celulare de acest tip oferă posibilitati largi in ceea ce priveşte 
organizarea spaţiului interior, necesita un număr restrâns de elemente prefabricate pentru 
plansee, dar sunt vulnerabile la acţiuni seismice, dupa direcţia longitudinala. 

Planseele sunt realizate din fisii uşoare cu goluri, avand inaltimi de 14 cm. Fisiile 
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sunt calculate pentru incarcari de 300 daN/mp - fasii tip FU - si 600 daN/mp. pentru fisii 
tip F, utilizate la terasa. Asigurarea continuitatii si rigiditatii planseului la incarcari verticale 
si orizontale se realizeaza prin monolitizarea fâşiilor intre ele si in raport cu elementele de 
reazem (grinzi, pereţi), prin intermediul unor centuri in care se inglobeaza mustati de otel 
beton, prevăzute in acest scop la capetele fâşiilor. Se asigura o rezemare de minim 8 cm 
a fâşiilor pe grinzi si pereţi.Rosturile longitudinale dintre fasii se umplu cu mortar M300 
realizat cu agregat mărunt. 

Golurile pentru instalatii, care depasesc dimensiunile golurilor longitudinale 
din fasii. sunt prevăzute in interspatii completate cu beton armat. Comportarea fisiilor la 
cutremurele din 1977, 1986,1980, a fost sub asteptari, aparand numeroase fisuri in lungul 
fâşiilor. 

Planseul este prevăzut cu subcenturi de 15 cm grosime atat̂  pe direcţia 
transversala, cat si longitudinala, la nivelul parterului, in timp ce la nivelele superioare sunt 
prevăzute centuri in grosimea planseului. 

Zidurile interioare de compartimentare sunt in general realizate din zidărie plina 
cu grosimea de 7.5 cm, cu excepţia unui singur zid amplasat in holul comun dintre doua 
apartamente adiacente, realizat din zidărie cu grosimea de 12.5 cm si rezemat pe o fisie 
monolita. 

Zidurile de 7,5 cm amplasate in lungul fâşiilor, sunt rezemate pe fasii monolite in 
grosimea planseului prefabricat. Ambele sisteme fasii/grinzi s-au dovedit foarte elastice, 
in aceste ziduri aparand nu-meroase fisuri, dupa cutremurul din 1977 si au recidivat la 
cutremurele din 1986 si 1990. 

Fundaţiile sunt de tip continuu, cu bloc de beton simplu si cuzineţi de beton 
armat, cele longitudinale si transversale realizind cutii rigide. Cota de fundare (-2.75) 
a zidului longitudinal median este dictata de prezenta canalului tehnic. Celalalte fundaţii 
sunt realizate la cota - 2.25 m. 

Pereţii nestructurali de la parter sunt fundaţi superficial, pe fundaţii realizate in 
grosimea plăcii suport a pardoselii. Se remarca tasarea cvasigenerala a acestora si mai 
ales a zidurilor de 12.50 cm grosime. 

Starea de intretinere a apartamentelor variaza destul de mult, funcţie de 
operativitatea cu care s-au efectuat remedierile la instalaţiile defecte. Se poate aprecia 
uzura instalaţiilor, mai ales cele sanitare la peste 40%. La parter au aparut tasari 
cauzate de inundaţiile subsolului tehnic,iar 
la etajul IV au aparut infiltratii pricinuite de neintretinerea terasei. 

Studiile geotehnice realizate in zona pun in evidenta prezenta unor straturi de 
prafuri argiloase si argile-prafoase, cu structura macroporica. Calculul fundaţiilor s-a 
realizat pentru o presiune admisibila de 1,90 daN/cmp, in condiţiile STAS 2516-1956 sau 
2.45 daN/cmp, daca ne raportam la STAS 8316-77, dupa introducerea metodei de calcul 
la stări limita. 

In zona proxima nu sunt remarcate situatii in care alte constructii sa fi suferit avarii 
grave, imputabile tasarilor sau alunecărilor de teren. 

Cu excepţia unor reparaţii curente in special la instalatii, blocul nu a suferit nici un 
fel de interventii la structura de rezistenta, de la punerea lui in exploatare. Reparaţiile 
efectuate dupa seismul din 1977 au vizat refacerea finisajelor si au fost efectuate de 
fiecare locatar pe cont propriu. 

Din examinarea vizuala a construcţiei, ca si din informaţiile furnizate de locatari ( din 
1977 s-au realizat multiple interventii la nivelul finisajelor), rezulta ca structura de 
rezistenta in ansamblul ei nu a suferit avarii de natura sa puna in pericol stabilitatea 
construcţiei la sarcini din gruparea fundamentala. Excepţia de la regula o constituie 
apariţia in urma cutremurului din 1977, a unei fisuri înclinate, situata la parterul frontonului 
din partea de Nord. Dupa cutremur a fost reparata superficial, prin colmatare cu mortar de 
ciment, fara alte masuri de refacere a continuitatii si capacitatii portante. Desi fisura a 
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aparut in urma cutremurului din 1977, cauza probabila pare sa fie prezenta unei umpluturi 
locale sau unele defecţiuni de execuţie: mortar sau cărămidă de proasta calitate, precum 
si ţeserea defectuoasa a cărămizilor. 

Se remarca de asemenea degradarile la nivelul pereţilor despartitori de grosime 
foarte mica (7.5 cm), rezemaţi pe fisii monolite realizate in grosimea planseului, care s-au 
dovedit excesiv de elastice.Totodata, lipsa de intretinere a hidroizolatiei de la terasa, a 
condus la infiltratii de apa masive la apartamentele de la etajul IV. Prezenta fisurilor la 
tavane, in rosturile dintre fasii este comuna tuturor blocurilor, cu acelaşi sistem de 
plansee. 

Structura este constituita din diafragme dese dispuse simetric pe direcţia 
transversala, cu o conformare regulata in plan (forma dreptunghiulara) si in elevaţie (goluri 
dispuse monoton). Diafragmele constitutive sunt de regula de tip lung (h>l): cu excepţia 
diafragmei longitudinale mediane, avand raportul h/1 = 14.30/14.65. Diafragmele 
transversale, mult mai incarcate gravitaţional realizeaza profile rigide in plan, in timp ce 
diafragmele longitudinale de rigidizare, sunt mult mai puţin incarcate gravitaţional, fapt 
pentru care si capacitatea lor portanta la sarcini orizontale este redusa. 

Dintre calitatile clădirii se remarca alcatuirea ordonata pe verticala si orizontala, in 
buna concordanta cu prevederile normativului P2/85. Ca elemente negative sunt : 
- insuficienta simburilor de beton armat 
- insuficienta secţiunii de forfecare pe direcţia longitudinala 
- prezenta planseului din fasii cu goluri, cu repartitia forţelor axiale practic pe o singura 
direcţie, conducând la diminuarea capacitatii portante a diafragmelor longitudinale 
(capacitatea portanta a diafragmelor la sarcini orizontale fiind tributara prezentei forţei 
axiale). De asemenea fâşiile cu goluri nu realizeaza şaiba orizontala rigida, indispensabila 
structurilor amplasate in zone seismice. 

Prin soluţiile de interventie propuse s-au urmărit cateva obiective, dupa cum 
urmeaza: 
- realizarea rigiditatii laterale si a capacitatii de preluare a incarcarii orizontale 
- modificarea modului de cedare printr-un mecanism mai ductil. 
- asigurarea condiţiilor pentru ca elementele nou introduse si cele existente sa se 
deformeze solidar, sa-si transmita reciproc eforturile, satisfacand aceste condiţii nu 
numai la inceput, ci pe o perioada îndelungata, dupa parcurgerea mai multor cicluri de 
solicitare. 

Au fost studiate doua variante, ambele presupunând menţinerea configuraţiei si 
funcţiunii existente a construcţiei, cu luarea unor masuri obligatorii, dupa cum urmeaza: 
- Repararea elementelor structurale avariate la cutremurul din 1977 (diafragma 
transversala ax 1). 
- Consolidarea structurii pe direcţia longitudinala, care are un grad de asigurare 
insuficient. 

R=0,55>Rnec=0,5, pentru Varianta 1 de consolidare 

R=0,60>Rnec=0,5, pentru Varianta I I de consolidare 

4.10.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

Varianta 1 
In aceasta varianta se propune camasuirea armata cu bare independente a 

diafragmelor longitudinale centrale (L l-B, L 2-B), precum si a diafragmelor transversale 
(T3 si T5), solicitate la forte axiale importante, fara sa fie ramforsate cu sâmburi de beton 
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armat. Solidarizarea acestor diafragme cu diafragmele longitudinale contribuie la o mai 
buna pre-comprimare a acestora cu eforturi axiale marindu-le capacitatea portanta 
principala carenţa a diafragmelor longitudinale , incarcarea axiala fiind insuficienta. 
(Freyssinet a aratat ca numai datorita precomprimarii naturale si greutatii proprii, un zid 
rezista solicitărilor care tind sa-l rastoarne.) 

Grosimea.camasuielii se determina prin intermediul a trei condiţii cumulative; 
- preluarea eforturilor tangentiale 
-compatibilitatea deformatiilor unghiulare dintre camasuiala si diafragmele din zidărie 
- acoperirea armaturilor cu mortar 

S-au utilizat concluziile cercetărilor efectuate de ÎNCERC - Filiala lasi, comunicate 
in lucrarea „Consolidarea pereţilor din zidărie cu camasuiala armata cu bare 
independente „- autor ing. Iulian Grumazescu s.a.- din Gazeta AICR Nr. 29/3(7-07-1996. 

Camasuiala cu o grosime de 5 CM, se propune a fi armata cu bare independente 
orizontale cu diametrul de 6 mm, dispuse la 25 cm, precum si bare verticale cu diametrul 
de 6 mm dispuse la 30 cm. stabilite pe criterii constructive. Camasuiala se va dezvolta pe 
primele trei etaje. 

Soluţia de consolidare propusa conduce la imbunatatirea ductilitatii pe ansamblul 
construcţiei. 

Solidarizarea camasuielii cu diafragmele de zidărie se realizeaza atit prin frecare, 
cit mai ales prin agrafe ce traverseaza zidaria, ancorandu-se in cele doua straturi de 
camasuiala armate. 

Dificultatile date de aceasta varianta sunt legate de necesitatea dezafectării 
coloanelor instalaţiilor sanitare pe timpul execuţiei. Realizarea soluţiei de consolidare 
presupune evacuarea locatarilor pe timpul execuţiei. 

Varianta 2 
Varianta a ll-a nu diferă calitativ de prima varianta, propunind pe de o parte 

extinderea camasuielii la unele diafragme transversale (T2,T6) armate in maniera propusa 
in prima varianta, iar pe de alta parte armarea mai puternica a camasuielii diafragmelor 
longitudinale armate cu bare de 8 mm diametru. 

Rezultatele obtinute in aceasta varianta fac ca gradul de asigurare seismica sa 
creasca la cca 0.80 pe direcţia transversala si cca 0.65 pe direcţia longitudinala. 

4.11. BLOC K1 - BRAZDA LUI NOVAC 

Constructia analizata a fost construita in anul 1970 si este un bloc de locuinţe, care 
se incadreaza in clasa de importanta III. 

Avind in plan o forma dreptunghiulara, blocul se compune dintr-un tronson si are o 
singura scara, la un regim de inaltime de parter si patru etaje. 
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Fig. 4.11.1 Bloc K1, Brazda lui Novac, Craiova 

Structura de rezistenta este alcatuata din zidărie portanta de 30 cm la exterior si 25 
cm la interior. 

.35 ' ' ) 

• 

-4 4^ 

1 ! 1 
1 

Fig. 4.11.2. Secţiune verticala Bloc K1, Brazda lui Novac, Craiova 

Planseele sint din fisii cu goluri de 14 cm grosime si reazema atit PE zidurile 
transversale cit si pe cele longitudinale.La unele colturi si intersectii exista simburi din 
beton armat, iar centurile sint dezvoltate pe inaltimea fisiilor, fundaţiile fiind de tip 
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continuu, din beton, cu centuri la cota zero.Constructia analizata nu a fost proiectata dupa 
norme antiseismice. 

Utilizarea fisiilor cu goluri, care nu conferă structurii caracterul de şaiba orizontala la 
fel de eficienta pe ambele direcţii, precum si lipsa unor simburi in toate intersecţiile si 
colturile de ziduri sunt principalele deficiente ale structurii. 

Fig. 4.11.3. Plan etaj current 

Bloc Kl . Brazda 
lui Novac. Craiova 

Cu toate acestea, structura analizata s-a comportat satisfacator in timpul seismelor 
din anii 1977, 1986 sil990, fiind înregistrate doar avarii de mica amploare. Gradul de 
asigurare seismica, calculat mai mare decit gradul minim prevăzut de P 100-92, susţine 
afirmaţia anterioara . 

Fata de cele mentionate, se poate considera ca nu sint necesare interventii la 
structura de rezistenta. 

4.12. CORPUL „B" AL CLĂDIRII UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

Corpul B al clădirii Universităţii din Craiova consta intr-o extindere a clădirii iniţiale 
principale, extindere edificata la sfirsitul sec. al XlX-lea, spaţiu in care se desfasoara 
activitatile de invatamint si administrative. 

Construcţia corpului "B" este separata (rost îngust cu dimensinui reduse), corpurile 
sunt practic cuplate, cu efecte defavorabile puternice, avind in vedere caracteristicile de 
rigiditate a clădirii. 
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Fig. 4.12.1. Faţada 
F̂  principala corp I si II, 

Universitatea din 
Craiova 

< Fig. 4.12.2. 
principala 

Intrarea 

te 

Regimul de înălţime al corpului B este S+P+2E , iar inaltimea efectiva este H 
=17m. 

Structurile principale de rezistenţă (B/l şi B/ll) sunt alcătuite din stilpi armaţi 
executat! monolit, de tipul unor cadre spaţiale cu discontinuităţi geometrice, elastice şi 
inerţiale. Structura de rezistenţă a corpului B/ll este de pereţi portanţi din zidărie de 
cărămidă şi mortar. 

Remedierile executate ulterior au constat in reparaţii locale şi limitate a acestora, 
fară sa se intervină asupra structurii de rezistenţa prin lucrări de consolidare, cu scopul 
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asigurării unei protecţii antiseismice minime, având in vedere că imobilul a fost proiectat 
numai la încărcări gravitaţionale. 

Cutremurele care s-au manifestat în 31 august 1986, 30 şi 31 mai 1990, mai 
moderate ca intensitate, nu au avut o influenţă semnificativă asupra clădirii. 

Ţînând seama de destinaţia actuală a clădirii şi de gradul ridicat şi aproape 
permanent de aglomerare, s-a considerat oportuna şi justificată încadrarea în clasa a ll-a 
de importanţa deosebită. In acest sens, în conformitate cu tabelul 5.2 dm Normativul PI 
00-92, rezultă pentru coeficientul de importanţă valoarea a = 1,2 prin care se asigură un 
nivel de asigurare la acţiuni seismice puternice, superior cu 20% coeficientului 
corespunzător construcţiilor de importanţa normală. 

Din punct de vedere al cercetărilor dinamice experimentale, clădirea corpului "B" 
poate sa fie zonată în două subunităţi structurale, integrate monolit constricţiei, dar ale 
căror caracteristici structurale sunt distincte, şi anume: 

CORP B/l, alcătuit in exclusivitate din cadre de beton armat, avind componentele 
structurale conformate identic in raport cu axa de simetrie N-S. 

CORP B/ll, alcătuit dm cadre de beton armat, casa scărilor excentrică şi ciţiva pereţi 
portanţi, cu conformare structurală dezordonată pe ambele direcţii (N-S/E-V).Clădirea se 
încadreaza în categoria de construcţie B. 

Avind in vedere că imobilul are S+P+3E, iar proiectarea acestuia a fost realizată 
înaintea anului 1940, din tabelul 11.2. (P 100-92) rezultă încadrarea clădirii în grupa de 
constructii A.l. 

Fig.4.12.3.Aspecte din interiorul corpului 
B, unde se poate constata existenta unor 
degradari de profunzime . 

Pentru o analiza justa a masurilor ce se 
impun in vederea consolidării structurii, trebuie 
avute in vedere urmatoarele: 

Satisfacerea condiţiei corespunzătoare stării 
limită de deformabilitate laterală (deplasări 
orizontale relative/absolute) impusa de 
reglementările naţionale şi internaţionale. 

Asigurarea compatibilităţii deplasărilor 
laterale, pe toate direcţiile celor două corpuri 
care alcătuiesc unităţile structurale examinate 
experimental. 

Configuraţia geometrică a clădirii, atăt in 
plan orizontal cit şi in plan vertical, avind în vedere şi variabilitatea pronunţată a înălţimii 
etajelor. 

Particularităţile de conformare spaţială a structurilor de rezistenţă in ansamblu . 
Cerinţele cu privire la caracteristicile elastice şi inerţiale, corespunzătoare unei clădiri 

similare celei existente, conformată şi proiectată in conceptul actual de protecţie 
antiseismică. 

Natura materialelor componente şi proprietăţile fizico-mecanice ale acestora. 
Posibilitatea asigurării unor proprietăţi de ductilitate şi capacităţi de redistribuire a 

eforturilor, in cazul solicitărilor seismice intensive. 
Dispunerea pereţilor de compartimentare, nestructurali gravitaţional, însă cu 
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participare întâmplătoare şi necontrolabilă la acţiuni seismice. 
Conform prevederilor Normativului P 100-92, ansamblul constructiv analizat face 

parte din categoria clădirilor pentru învătământ şi. în consecinţa, construcţia se încadrează 
in clasa a Ii-a (de importanţă deosebita). 

In acord cu articolul 12.2.3. din normativul menţionat, criteriul cantitativ fundamental 
care argumentează şi justifică decizia de intervenţie, prin lucrări de consolidare şi reparaţii 
capitale, îl constituie valoarea efectivă a gradului de asigurare la acţiuni seismice (R 
efectiv). 

R efectiv < R minim " 0,60 
Deoarece sunt necesare intevenţii de anvergură asupra structurii de rezistenţă, se 

impune aplicarea unor soluţii tehnice de remediere a elementelor afectate diferenţiat, prin 
lucrări de consolidare generală şi locală. 

4.12.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

Interventia la structura de rezistenta se bazeaza pe urmatoarele argumente; 
• Conceptul iniţial, neraţional, de conformare a componentelor structurale. 
• Proiectarea construcţiei j n concept exclusiv gravitaţional, avind deci o capacitate de 
rezistentă întâmplătoare la acţiuni seismice. 
• Flexibilitatea exagerata a construcţiei pe ambele direcţii, cu sensibilităţi dinamice şi 
vulnerabilităţi seismice importante. 
• Depăşirea condiţiei limită de deformabilitate laterala, cu mult peste valorile admise de 
reglementările şi normativele tehnice în vigoare. 
• Valorile ridicate ale perioadelor fundamentale proprii de vibraţie, obţinute prin analize 
numerice multiple şi prin investigaţii experimentale/instrumentale. 
• Valorile efective ale gradelor de asigurare la acţiuni seismice puternice, inferioare 
gradului minim de asigurare prevăzut în Normativul P 100-92 R efectiv < R minim 
• Efectele distructive, cu caracter generalizat, produse de cutremurele care s-au manifestat 
pe durata exploatării construcţiei. 
• Lucrările incomplete de reparaţie executate in timp, numai la elementele constructive 
nestructurale (pereţi de compartimentare şi perimetrali). 
• Vechimea construcţiei, calitatea materialelor şi caracteristicile de seismicitate ale zonei in 
care este amplasată. 
• Clasa de importanţa deosebita a clădirii, ţinând seama de destinaţia actuală a acesteia. 
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Aplicarea soluţiilor de consolidare se structurează pe următoarele cerinţe: 
• îmbunătăţirea capacităţii portante a unităţilor structurale ale celor două corpuri la acţiuni 
seismice intensive, cu scopul satisfacerii simultane a condiţiilor limită de rezistenţa şi de 
deformabilitate laterala. 
• Majorarea rigidităţilor relative de nivel şi de ansamblu ale structurilor de rezistenţă, 
proporţionarea elastică atit in plan orizontal, cit şi în plan vertical, echilibrarea dinamică pe 
ambele direcţii, astfel încât valorile deplasărilor laterale maxime (absolute şi relative) să se 
încadreze în limitele acceptate în normele actuale de proiectare antiseismică. 
• Reconsiderarea caracteristicilor elastice şi inerţiale, care să conducă la valori ale 
perioadelor fundamentale de vibraţie cât mai apropiate de cele maxime necesare. 
• Respectarea cu stricteţe a gradului de asigurare (protecţie) antiseismica, în condiţiile de 
performanţă prevăzute de Normativul PI 00-92, 
• Coaserea fisurilor cu scoabe dispuse perpendicular pe traseul fisurilor, pe ambele feţe 
ale peretelui. 
• Ancorarea panourilor de zidărie de structura de beton a clădirii. 
• Armarea locală cu plase de sirme sudate a panourilor de zidărie, respectiv conectarea 
armăturilor la pereţii existenti. 
• Consolidarea locală cu elemente metalice a stilpilor, grinzilor sau nodurilor de cadru care 
prezintă deteriorări majore. 
• Intarirea golurilor din pereţi pentru uşi şi ferestre, la care nu există buiandugi din beton 
armat (înrămări/simburi de beton amiat). 
• Reparaţii capitale ale scărilor şi eventuala consolidare a acestora, dacă după 
decopertare se constată degradarea sau avarierea unor elemente de rezistenţa. 
• Flexibilitatea exagerată a structurilor de rezistenţă a celor două corpuri (B/l şi B/II), 
rezultată din conceptul iniţial defectuos de proiectare, precum şi din degradările survenite 
pe timpul exploatării clădirii (inclusiv acţiunile seismice intensive). 
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• Inexistenţa unei participări şi conlucrări concludente a pereţilor de compartimentare şi 
perimetrale la solicitări laterale, din cauza avarierii acestora pe durata cutremurului de 
excepţie din 4 martie 1977. 
• Dizlocarea planşeului de beton armat din zona centrală a corpului B/l, rezemat pe pereţii 
"nucleului rigid" format de casa scării principale. 
• Discontinuităţile geometrice şi elastice majore existente, atât in plan orizontal cât şl în 
plan vertical, disproporţii între înălţimile stâlpilor şi deschiderile grinzilor şi distribuţia 
aleatoare a încărcărilor gravitaţionale. 
• Efectul redus de "şaiba orizontala rigidă" între structurile de rezistenţa ale corpurilor B/l şi 
B/II, pe direcţia N-S. 
• Deteriorări structurale accidentale sau inexactitati şi deficienţe de execuţie a lucrărilor de 
construire. 

Este necesar sa se adopte un mod unitar şi spaţial de conformare a structurilor de 
rezistenţă prin lucrările de consolidare, ţinând seama de diversitatea şi distribuţia 
aleatoare a defecţiunilor existente in cele două corpuri experizate (B/l şi B/II). 

In urma masurilor de consolidare se va obţine Ref=0,65>Rnec=0,6 

4.12.2. Descrierea soluţiilor de consolidare 

Soluţia de consolidare generală recomandată, care are în vedere rigidizarea 
ansamblului structural şi majorarea capacităţii de rezistenţă la mişcările seismice 
intensive, respectiv limitarea deplasărilor relative de nivel, se poate realiza prin 
urmatoarele măsuri: 
• Transformarea unor pereţi de compartimentare şi de închidere, din zidărie de cărămidă 
plină, în diafragme de beton armat, cu scopul realizarii unor "linii de rezistenţa" clare şi 
eficiente din punctul de vedere al protecţiei antiseismice de ansamblu. 
• Poziţia în plan şi dimensiunile diafragmelor de beton armat se stabilesc astfel încât să se 
asigure o excentricitate cit mai redusă între centrul masic şi centrul de greutate astfel 
rezultat pe fiecare nivel şi pe ansamblul construit, ţinind cont de simetria geometrică a 
clădirii pe direcţia N-S. 
• Diafragmarea pereţilor de compartimentare prin cămăşuire cu beton armat (turnat sau 
torcretat), pe ambele feţe (cu excepţia subsolului). Cele două feţe se conectează cu 
simburi de beton armat, prin intermediul unor goluri special practicate în pereţii dm zidărie 
şi cu agrafe (conectori), pentru a asigura conlucrarea diafragmelor din beton cu zidăria 
existentă, precum şi comportarea unitară sub încărcări (a fiecărui perete cămăşuit). 
• Diafragmarea pereţilor de închidere prin cămăşuire cu beton armat (turnat sau torcretat) 
numai pe faţa inferioară, asigurindu-se o corectare corespunzătoare. 
• Diafragmarea cu beton armat la subsol şi cu beton torcretat la etaje se va realiza în 
conformitate cu normele tehnice specifice, pe baza unor fişe tehnologice. 
• Eventuala creare a unor nuclee rigide, care să asigure o conlucrare spaţială între noile 
diafragme şi structurile existente în cadre şi care să permită reducerea substanţială a 
deplasărilor relative de nivel, precum şi limitarea manifestării fenomenului de torsiune 
generală. 
• Diafragmele de beton armat nou create trebuie sa fie astfel dimensionate, încât să preia 
cea mai mare parte din forţele tăietoare provenite din forţele seismice. Conlucrarea 
acestor diafragme între ele, cit şi cu stâlpii cadrelor, se va asigura prin intermediul 
planşeelor de beton armat. 
• Consolidarea cu profile metalice a grinzilor şi stilpilor la care se vor identifica degradări 
semnificative, după efectuarea operaţiilor de decopertare. 
• Deschiderea rosturilor de lucru existente între corpurile "A" şi "B". Daca între elementele 
stucturale de rost nu se poate interveni, iar deschiderea acestora este redusă, se impune 
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să se realizeze o rigidizare a structurii mai consistenta în aceste zone. 
Pentru consolidarea şi repararea pereţilor (fisuraţi, crăpaţi sau dislocaţi) şi a altor 

componente structurale, se pot aplica următoarele procedee combinate: 
• Refacerea locală a zidăriei afectate prin zidire cu cărămizi de acelaşi format, zidăni de 
completare armate în asize, dispuse pe traseul fisurilor (în zona de intersecţie a 
diagonalelor panourilor pereţilor şi în zonele de colţ), 
• Injectarea traseelor fisurilor cu lapte de ciment sau mortar de ciment. 

4.12.3. Executarea lucrărilor 

• Clădirea este executată înaintea anului 1940 (corp B/l integral, corp B/ll parţial). 
• Clădirea a suportat satisfăcător seisme intensive în anii 1940, 1977, 1986 şi 1990. în 
urma cărora a fost progresiv avariată. ; 
• In toata această perioadă de timp nu s-au executat lucrări de consolidare, ci numai 
reparaţii locale ale unor defecte limitate. 
• Conformarea structurală a clădirii, precum şi dimensiunile unor elemente structurale, nu 
sunt corespunzătoare normelor tehnice actuale.Sunt posibile defecte şi degradări 
importante, ascunse prin lucrări de întreţinere şi de finisaje efectuate pe parcurs. 
• Clădirea este în exploatare şi nu se pot face sondaje de proporţii prin decopertări, pentru 
depistarea tuturor defectelor ascunse. 
• Alterarea în timp a proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor componente (beton/oţel) 

• Execuţia lucrărilor de consolidare se va eşalona astfel încât să existe posibilitatea să se 
facă decopertări complete, pentru identificarea situaţiei reale. 

In ansamblu, structura de rezistenţă a corpului B prezintă un nivel de flexibilizare 
inadmisibil de ridicat, avind in vedere dimensiunile geometrice în plan orizontal şi înălţimea 
construcţiei, precum şi cerinţele restrictive actuale în privinţa limitării deformabilităţii 
laterale. 

S-a constatat existenţa unui proces avansat de degradare a caracteristicilor elastice 
(de flexibilitate/rigiditate), provenind atit din conceptul iniţial de conformare structurală şi 
proiectare a construcţiei, cât şi din efectele distructive generate de acţiunea mişcărilor 
seismice care s-au succedat in perioada anilor 1940-1990. 

Procesul de degradare elastică este practic identic pe ambele direcţii principale ale 
corpurilor B/l şi B/ll, aşa cum rezultă din valorile perioadelor/frecvenţelor fundamentale 
proprii de vibraţie, obţinute prin măsurători instrumentale, precum şi din valorile gradelor 
efective de asigurare la acţiuni seismice. 

In consecinţă, sensibilitatea dinamica şi vulnerabilitatea seismică rezulta valori 
semnificative, atit pe direcţia Nord-Sud, cit şi pe direcţia est-vest. 

Valorile excesive ale perioadelor fundamentale proprii de vibaraţie obţinute 
instrumental, diferenţierea acestora în toate zonele investigate, precum şi degradarea 
caracteristicilor de rigiditate laterală pun în evidenţă existenţa unor cauze subiective sau 
obiective, dintre care se menţionează cele mai importante: 
• Flexibilitatea exagerată a structurilor de rezistenţă a celor două corpuri (B/l şi B/ll), 
rezultată din conceptul iniţial defectuos de proiectare precum şi din degradările survenite 
pe timpul exploatării clădirii (inclusiv acţiunile seismice intensive). 
• Inexistenţa unei participări şi conlucrări concludente a pereţilor de compartimentare şi 
perimetrale la solicitări laterale, datorite avarierii acestora pe durata cutremurului din 4 
martie 1977. 
• Dizlocarea planşeului de beton armat dm zona centrală a corpului B/l, rezemat pe pereţii 
"nucleului rigid" format de casa scării principale. 
• Discontinuităţile geometrice şi elastice majore existente atit in plan orizonta, cit şi în plan 
vertical, disproporţii între înălţimile stâlpilor şi deschiderile grinzilor şi distribuţia aleatoare a 
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încărcărilor gravitaţionale. 
• Efectul redus de "şaibă orizontală rigidă" între structurile de rezistenţa ale corpurilor B/l şi 
B/ll. pe direcţia N-S. 
• Deteriorări structurale accidentale sau inexactităţi şi deficienţe de execuţie ale lucrărilor 
de construcţie. 
• Defecţiuni ascunse şi diversificate în componentele structurilor de rezistenţă 
(fisuri/segregări/coroziuni), care nu pot fi identificate vizual datorita finisajelor. 
• Neomogenitatea caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor structurale şi probabila 
alterare in timp a calităţii materialelor componente (beton/oţel). 

Având în vedere observaţiile expuse anterior, rezultă că in prezent structura de 
rezistenţă a corpului B (în ansamblu) se situează în categoria construcţiilor de tip flexibil. 
Această constatare este în contradicţie cu înălţimea relativ redusa şi dimensiunile destul 
de mari ale clădirii in plan orizontal. 

Tinind seama de configuraţia geometrică spaţială a corpului B, ar fi trebuit ca 
structura de rezistenţă să se încadreze cel puţin in categoria construcţiilor de tip semirigid 
(0.6 sec.<T < 1,2 sec.). Această cerinţă necesară va putea fi realizată prin majorarea 
caracteristicilor globale de rigiditate, în urma executării lucrărilor de consolidare. 

Cu ocazia verificărilor s-a mai constatat: 
• Existenţa unei incompatibilităţi între caracteristicile de rigiditate laterală ale corpurilor B/l 
şi B/ll pe direcţia N-S, probabil datorită prezenţei golului cu dimensiuni mari în care sunt 
amplasate laboratoarele de Fizică şi Chimie. 
• Zonele din imediata vecinatate a scării principale (corp B/l) nu conlucrează cu "nucleul 
rigid" al acesteia, ca urmare a dizlocării planşeelor care reazemă pe pereţii portanţi 
interiori. 
• La corpul B/l zona către Est este relativ mai echilibrată elastic şi inerţial decit zona situata 
către vest, pe direcţia N-S. 

Au fost determinate şi deplasările laterale corespunzătoare domeniului elastic, pe 
baza asocierii unor analize teoretice cu rezultatele investigaţiilor instrumentale. 

Variabilitatea şi valorile importante ale deplasărilor laterale, reprezintă o consecinţa 
a gradului ridicat de flexibilizare a celor două corpuri analizate . 

Pentru ilustrarea acestor constatări, se prezintă în continuuare limitele 
inferioare/superioare ale domeniului de variaţie pentru deplasările laterale absolute, 
corespunzătoare celor doua corpuri şi pe ambele direcţii. 

CORP B/l 

• direcţia N-S 4,91 cm < Aei.ef <8,60 cm 
• direcţia E-W 4,52 cm < Aei.ef < 7,06 cm 

CORP B/ll 

• direcţia N-S 5,51 cm < Aei.ef < 6,40 cm 
^ direcţia E-W 3,92 cm < Aei.ef < 5,25 cm 

Limitele maxime admise în domeniul elastic, pe ambele direcţii, în conformitate cu 
prevederile Normativului PI 00-92, sunt următoarele: 

•CORP B/l Aeimax = 1,52 cm 

• CORP B/ll Aei max = 1,20 cm 

Se constată o depăşire notabilă a deplasărilor laterale efective în raport cu cele 
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maxime admise. 
In concluzie, structurile de rezistenţă ale celor două corpuri B/l şi B/II au fost 

proiectate şi conformate structural în concept exclusiv gravitaţional, la nivelul anilor 1930-
1940. In acestă situaţie, nu au fost prevăzute măsuri constructive, chiar elementare, de 
protecţie antiseismică. 

Corpurile (tronsoanele) componente ale clădirii prezintă importante discontinuităţi 
geometrice, elastice şi inerţiale (pe toate direcţiile), cu abateri de la regulile şi conceptele 
specifice alcătuirii structurilor de rezistenţa la cutremure. 

Conformarea şi dimensionarea componentelor structurale sunt conceptual 
deficitare, cu un nivel iniţial necuantificat de asigurare la acţiuni seismice puternice. Cu 
toate degradările şi avariile produse de cutremurul din 4 martie 1977, construcţia nu a 
suferit un colaps generalizat, datorita unei rezistenţe întimplătoare la acţiunilfe laterale, ca 
urmare a prezenţei unui mare număr de pereţi de compartimentare, cu funcţie disipativă 
importanta. 

Structurile de rezistenţă nu conlucreaza cu pereţii de compartimentare şi 
perimetrali. Pe timpul cutremurului care s-a manifestat la 4 martie 1977, s-au produs 
degradari multiple şi generalizate în pereţii existenţi, precum şi dizlocarea accentuata a 
acestora. 

Reparaţiile efectuate ulterior au fost superficiale şi inconsistente, încit şi in situaţia 
existentă pereţii sunt inactivi din punct de vedere al acţiunilor laterale. 

Investigaţiile experimentale şi teoretice întreprinse au pus în evidenţă un grad 
ridicat de flexibilitate elastică şi o sensibilitate dinamică deosebită, pentru cele două unităţi 
structurale. 

Multitudinea şi diversitatea perioadelor/frecvenţelor fundamentale proprii de vibraţie, 
obţinute prin măsurători dinamice instrumentale, demonstrează că în starea tehnică 
actuală cele două unităţi structurale investigate nu au o identitate elastică şi dinamică 
unitară. 

In starea fizicA şi tehnică existentă, cele două corpuri ale clădirii, au un nivel redus 
de protecţie antiseismică, inferior prevederilor conţinute in reglementările şi normele 
naţionale şi internaţionale (inclusiv Normativul P 100-92). 

In situaţia existentă, capacitatea de rezistenţă şi deformare a clădirii nu corespunde 
cerinţelor actuale de protecţie antiseismică si, în consecinţă, comportarea la un cutremur 
intensiv, din categoria celui produs la 04.03.1977, este incerta. In acest sens, 
vulnerabilitatea potenţială a construcţiei la acţiuni seismice poate fi apreciată ca fiind in 
prezent mai ridicată decât înaintea cutremurului din 4.03.1977. 

Soluţiile de remediere propuse (consolidări şi reparaţii capitale), pentru 
îmbunătăţirea capacităţii portante de ansamblu a clădirii, au in vedere:satisfacerea 
simultana a condiţiilor privind: 

• Starea limită de rezistenţă şi stabilitate, starea limită de deformabilitate laterală. 
• Realizarea unui grad de asigurare (protecţie) antiseismică superior celui minim 

admis de normele in vigoare. 
• Eliminarea integrală a sensibilităţilor dinamice şi vulnerabilităţilor seismice 

potenţiale existente în prezent. 
Lucrările de decopertare vor permite identificarea, localizarea şi descrierea tuturor 

defectelor ascunse, care nu au putut fi relevate numai prin observaţii şi constatări vizuale. 
Soluţiile şi măsurile tehnice de consolidare recomandate au un caracter amplu şi 

consistent, care asigura clădirii un nivel de protecţie antiseismica satisfacator şi 
controlabil. Parametrii sintetici de performanţă prezentaţi in tabelele alăturate pentru 
structurile de rezistenţă ale corpurilor B/l şi B/II au rezultat din ansamblul analizelor 
complexe, experimentale şi teoretice efectuate. 

CORP B II 
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PAR.AMETRI SINTETICI DE PERFORMANŢA SPECIFICI STRUCTURILOR DE 
REZISTENTĂ 

PERIOADE 
FUNDAMENTALE 
DE VIBRAŢIE 
(sec) 

DEPLASARI 
ELASTICE 
ABSOLUTE 
MAXIME (mm) 

GRADE DE 
ASIGURARE 
SEISMICĂ (R) 

T(N-S) T(E-\V) A(N-S) A(E-W) R(N-S) R(E-V) 

VALORI MEDII IN SITUATIA EXISTENTA 

EFECTIVE 1,33 1.77 59.4- 46,0 0,30 0,38 

VALORI LIMITA NECESARE 

PERIOADE MAXIME 0,72 0,72 

DEPLASARI 
ABSOLUTE 
MAXIME ADMISE 

12,0 12,0 

GRADE MINIME DE 
ASIGURARE 
SEISMICĂ 

0,60 0,60 

CORP B l 
PARAMETRI SINTETICI DE PERFORMANŢA SPECIFICI STRUCTURILOR DE 

REZISTENTĂ 
PERIOADE 
FUNDAMENTALE 
DE VIBRAŢIE 

(sec) 

DEPLASARI 
ELASTICE 
ABSOLUTE 
MAXIME (mm) 

GRADE DE 
ASIGURARE 
SEISMICĂ (R) 

T(N-S) T(E-\V) A(N-S) A(E-V) R(N-S) R(E-V) 

VALORI MEDII IN SITUATIA EXISTENTA 

EFECTIVE 1,33 1.32 59.4- 58,5 0,30 0,30 

VALORI LIMITA NECESARE 

PERIOADE MAXIME 0,72 0,72 
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DEPLASARl 
ABSOLUTE 
MAXIME ADMISE 

15/2 15,2 

GR.\DE MINIME DE 
ASIGITRARE 
SEISMICĂ 

0,60 0,60 

4.13. PASARELA SUSPENDATA DIN PARCUL ROMANESCU 
» 

Unul dintre monumentele istorice ale municipiului Craiova este pasarela 
suspendata din Parcul Romanescu. 

Pasarela a fost construita la sfirsitul secolului al XlX-lea (1897) si reprezintă o 
lucrare monumentala din punct de vedere arhitectonic si ingineresc. 

Aceasta pasarela este o structura metalica din grinzi cu zăbrele suspendate pe 
cabluri din otel cu diametru de 50 mm. 

Deschiderea structurii metalice intre axele de rezemare pe culei este de 49,50m. 
Circulaţia pietonala se realizeaza pe o podina din lemn care reazema pe antretoaze 

(rigle metalice) din profile 116, inaltimea grinzii cu zăbrele fiind de 1,0 m. 
Tălpile grinzilor (inferioara si superioara) sunt alcatuite din profile UI O, cate doua la 

fiecare talpa, iar montantii (poziţionaţi la 970 mm unul de celalalt) sunt din bare patrate 
turnate din fonta (goale pe dinăuntru pentru a reduce greutatea proprie). 

Diagonalele sunt bare rotunde de diametru 22 mm si au capetele inferioare in forma 
de cap de nit, iar la capetele superioare sunt filetate si au piuliţe cu ajutorul carora se 
tensioneaza prin strangerea piuliţelor, realizand in acest fel si blocarea montantilor. 

La mjlocul inaltimii grinzii este montata o umplutura din fier lat 30x8 mm care se 
prinde de montanti. 

Contravantuirea orizontala este din fier lat 60x8 mm montata pe lungimea a 3 
panouri. 

Suspendarea grinzilor de cable se face prin tiranti (ancore) de diametru 24 mm care 
susţin grinzile transversale I 16 (la rândul lor grinzile transversale sunt prinse de tălpile 
profilelor UI O cu şuruburi). 

Prinderea tirantului de tălpile 116 se face printr-un jug din otel rotund (diametru 18 
mm) articulat de tirant; acest jug are partea inferioara filetat prevăzută cu piuliţe care 
susţin prin intermediul unei corniere căpătui profilului 116. La capete grinda se aseaza pe 
culei, rezemand pe circa 60 cm. 

Cablurile in număr de 4 se aseaza la partea superioara a culeilor portal pe nişte 
piese special turnate, avand şanţuri de alunecare realizate cu o anumita raza de curbura. 

Cablurile se incastreaza in teren in structuri de beton construite special pentru 
acest scop prin intermediul unor tiranti de diametru 35 mm (patru la fiecare cablu prevăzuţi 
cu blocuri de ancoraj). 

Reglarea eforturilor in cabluri se face prin strangerea sau slabirea piuliţelor celor 
patru tiranti. 

Blocarea tirantilor se face la capetele inferioare in structura de beton cu traverse 
metalice la cca. 3,50 m de la nivelul terenului. 

Blocajele tirantilor si ancorajele cablurilor sunt vizitabile, existând cămine de 
vizitare acoperite cu capace metalice. 
Culeile portal sunt din zidărie de piatra cioplita si prezintă dislocări, fisuri necesitând 
rostuiri si o tratare superficiala a suprafeţelor. 
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4.13.1. Soluţia adoptata in vederea reparaţiei capitale a pasarelei pietonale 

Pentru consolidarea pasajului suspendat din parcul Romanescu, s-a avut in vedere 
ca multe piese care intra in componenta grinzilor sunt corodate, mai ales in zona 
imbinarilor, tirantii prezentau fisuri, iar cablurile aveau porţiuni cu defecte majore. 

S-au propus urmatoarele lucrări: 
- Demontarea pasajului, piesa cu piesa dupa ce se vor marca si inventaria pentru a putea 
fi remontate in final in poziţia iniţiala. Fiecare piesa va fi examinata vizual, curatata, tratata 
anticoroziv si remontata la locul ei. 
- Piesele cu defecte se vor iniocui cu piese metalice noi din OL 37- de forma si 
dimensiunile iniţiale fara a aduce modificări estetice sau de rezistenta pasarelei. 
- Cablurile se vor iniocui cu cabluri noi cu diametru de 50 mm, urmind ca acestea sa fie 
tensionate corespunzător. 
- Podina din lemn se va iniocui in totalitate. 

Pentru a putea efectua lucrările de demolare si demontare a pasarelei se impune 
constructia unei schele de montaj sub pasarela, schela pe care se va sprijini prin 
intermediul unor chituci fiecare montant, urmărind ca demontarea si remontarea sa se faca 
cu condiţia păstrării nivelului existent al pasarelei. 

Pentm infrastmctura s-a prevăzut rostuirea elementelor din piatra care necesita 
aceasta operaţie, curatirea suprafeţelor si tratarea lor cu soluţii speciale pentru a stopa 
degradarea acestora in continuare. 

Având in vedere ca nu exista planuri ale pasarelei, iar examinarea vizuala este 
limitata, evaluarea corecta a materialului se poate face numai la execuţie. 

Fig. 4.13.1.1) Aspecte din timpul execuţiei la reperatia capitala a pasarelei 
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Fig. 4.13.1.2) Aspecte din timpul execuţiei la reperatia capitala a pasarelei 

Fig. 4.13.1. a) Aspecte din timpul execuţiei la reperatia capitala a pasarelei 
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Fig. 4.13.1. b) Aspecte din timpul execuţiei la reperatia capitala a pasarelei . 
4.14. BLOCUL 21 D - CALEA BUCUREŞTI 

Constructia este alcatuita dintr-un tronson, cu dimensiunile in plan de 27,45 x 
15,00 m, fiind proiectata cu un regim de inaltime S + P + 8E si se incadreaza in clasa de 
importanta III -constructii de importanta normala- in conformitate cu P100 - 1992 si in 
categoria de importanta C - constructii de importanta nomnala - in conformitate cu HGR 
261/1994. 

Cladirea are un regim de inaltime subsol, parter si 8 etaje (executate la momentul 
analizei -anu 200-doar 3), cu o structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat 
dispuse pe ambele direcţii (transversal si longitudinal): 
- stâlpii sunt din beton armat monolit; 
- riglele de cadru sunt din beton amnat prefabricate; 
- planseele clădirii sunt realizate ca plansee prefabricate din beton amiat; 
- panourile prefabricate de planseu sunt monolitizate pe grinzile cadrelor si pe grinzi 
secundare care impart in doua traveea de 6,60 m; 

Din modul de rezemare rezulta ca grinzile lungi cu deschiderea de 6,60 m preiau la 
mijlocul deschiderii sarcina concentrata din reactiunea grinzilor secundare; 
- fundaţiile sunt alcatuite dintr-o reţea de grinzi din beton armat, care impreuna cu pereţii 
subsolului si planseului peste subsol, alcatuiesc o cutie rigida. 

Din informaţiile de specialitate furnizate de beneficiar a rezultat ca aceasta 
constructie a inceput in vara anului 1991 si a fost sistata in anul 1993 luna octombrie, din 
lipsa de fonduri. 

Conformarea generala a construcţiei din punct de vedere al răspunsului seismic: 
nesatisfacatoare - datorita diferentelor de rigiditate pe cele doua direcţii (pe direcţie 
longitudinala are rigiditate mai mica decit pe direcţie transversala) si a unei asimetrii care 
introduce rotiri suplimentare la nivelui IV. 

Fig. 4.14.1. 
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DISTRIBUTIA PANOURILOR DE FORFECARE DIN ZIDĂRIE ARMATA - PARTER -

•0! ' 

stâlp existent 
Camasuiaja 

Panouri de forfecare 
' din zidărie armata • Panouri de focfecare cu qoI 

din zidărie arniata 

Constructia este realizata dupa o trama aproape regulata, avand doua deschideri a 
6 m si travei de 6,60 m, cu un decros de 3,0 m ,ce se dezvolta pe jumatate din lungimea 
clădirii. Rezulta in acest mod cuplarea cadrelor transversale cu doua deschideri prin cadre 
longitudinale cu deschideri de 6,60. 

4.14.1. Masuri de reparaţii si consolidări 

Beneficiarul a optat pentru soluţia de consolidare a structurii iniţiale prin 
camasuirea tuturor stâlpilor de la nivelele executate si introducerea unor panouri de 
forfecare din zidărie armata. 

Fig. 4.14.2. 
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UETALIU REALIZARE CADRU DE BORDARE LA PANOURILE TIP P4 / P5 
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Fig. 4.14.3. 

DETAUU REALIZARE PANOU DE FORFECARE DIN ZIDĂRIE ARMATA • PARTER 
TtPP-1(AXSA-C.C-E/AX1B-D,D-F/AX4A-C) 

âmasula|astalp74cm 

Ca urmare a acestor masuri Ref=0,55 > Rnec= 0 ,5 

4.15. BLOCUL 21A - BULEVARDUL REPUBLICII 

Proiectul construcţiei a fost intocmit de Proiect Craiova, in anul 1991, avind la baza 
un proiect director intocmit de Proiect Bucureşti. 

Constructia alcatuita din doua tronsoane simetrice fata de un ax median transversal, 
perpendicular pe axul b-dului Carol, cu regim de inaltime S+P+M+7E , avind structura 
realizata din cadre de beton armat cu stâlpi monoliţi, grinzi si plansee prefabncate, a fost 
inceputa in 1993. 

In momentul in care stadiul fizic de execuţie al structurii de rezistenta a ajuns la 
montarea grinzilor planseului de la cota + 9,63, la finele lunii octombrie 1995, lucrările de 
constructie au fost abandonate, fara a se întreprinde minime masuri de conservare. 

In vederea reluării lucrărilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in « Codul de 
practica pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat si beton precomprimat », 
indicativ NE 012-99, beneficiarul a cerut inspectarea construcţiei de către o comisie 
alcatuita din reprezentanţii I.S.C., ai proiectantului si constructorului. 

In urma acestei inspecţii, comisia a decis expertizarea tehnica a structurii de 
rezistenta a blocului 21 A, sc.l si 2. 

La data întocmirii proiectului, 1991, principalele acte normative in baza carora se 
facea proiectarea antiseismica a construcţiilor erau "Normativul pentru proiectarea 
antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice si industriale " 
indicativ PI00-81, precum si STAS-10107 / O - 90, « Calculul si alcatuirea elementelor 
structurale din beton, beton armat si beton precomprimat » 

De la întocmirea proiectului si pina in prezent au aparut mat multe acte normative 
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care reglementează calculul si alcatuirea construcţiilor aflate in zone seismice. 
Din punct de vedere al mărimii forţei seismice de calcul, intre normativul PI 00-81 si 

normativul PI 00-92, in vigoare in prezent, nu exista deosebiri majore si in acest fel 
structura blocului 21 A, calculata in conformitate cu PI 00-81, răspunde in buna parte si 
cerinţelor impuse de normativul PI 00-92. 

Au fost necesare: 
• Determinarea stării structurii de rezistenta executata intre anii 1993 si 

1995 
• Identificarea elementelor structurale prefabricate - plansee si grinzi- care 

nu prezintă siguranţa in exploatare 
• Stabilirea masurilor de remediere pentru zonele degradate . 
• Stabilirea in ce masura abandonarea pentru o perioada de peste cinci ani 

a lucrărilor de constructii, fara a se executa lucrări minime de conservare 
, a influentat in sens negativ caracteristicile de rezistenta ale elementelor 
structurale (stilpi, grinzi, plansee, expuse acţiunii directe a intemperiilor), se 
mai Incadreaza in parametri nominali de rezistenta si, deci, daca mai pot fi 
utilizate. 

In baza investigaţiilor întreprinse prin consultarea proiectului de execuţie a clădirii, 
examinarea vizuala a construcţiei, s-au putut formula urmatoarele constatari cu privire la 
alcatuirea de ansamblu a structurii: 
• Cele doua tronsoane sunt realizate dupa o aceeaşi trama aproape regulata: doua 
deschideri a 6,00 m dispuse dupa travei de 6,60 m. Rezulta in acest mod cuplarea 
cadrelor transversale cu doua deschideri prin cadre longitudinale cu deschideri de 6,60 m; 
• Regimul de inaltime este S+P+M+7E; 
• Planseele, atat cel de la parter, cat si cele de la etajele curente sunt alcatuite din 
semipanouri prefabricate de b.a., monolitizate fie pe grinzile cadrelor, fie pe grinzi 
secundare, care impart in doua traveea de 6,60 m; in acest mod grinzile lungi, cu 
deschiderea de 6,60 m preiau la mijlocul deschiderii sarcina concentrata din reactiunea 
grinzilor secundare; 
• Aceasta rezemare de ordin secundar este rezolvata tot prin monolitizarea a doua 
elemente prefabricate; 
• Stâlpii sunt realizaţi din b.a. turnat monolit; 
• Fundaţiile sunt realizate dintr-o reţea de tălpi de b.a. încrucişate, care, impreuna cu 
pereţii de subsol si planseul aferent, formeaza o cutie rigida, cu rol deosebit de favorabil in 
preluarea solicitărilor de natura seismica. 

La data proiectării construcţiei, sept. 1991, proiectarea antiseismica se realiza in 
baza a doua acte normative si anume: "Normativul pentru proiectarea antiseismica a 
construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice si industriale " indicativ PI 00-81, 
precum si STAS-10107 / O - 90, « Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, 
beton armat si beton precomprimat ». 

Ulterior, in 1992, normativul P100 - 81 a fost iniocuit cu « Normativul pentru 
proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, indicativ PI 00-92 », 
iar pentru construcţiile cu structura alacatuita din cadre de beton armat, a aparut un 
normativ specific de calcul si alcatuire « Cod de proiectare pentru structuri din cadre de 
beton armat indicativ NP 007-97 ». 

Examinind proiectul tehnic al blocului 21 A , s-a constatat ca acesta nu respecta 
o serie de prevederi actuale referitoare la alcatuirea structurilor de beton, continute in 
STAS-10107 / O - 90, «Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton 
armat si beton precomprimat », astfel: 
• Etrierii grinzilor prefabricate utilizate nu sunt dimensionaţi ca etrieri conectori, asa cum 
este prevăzut in 3.4.2.6. din STAS 10107 /O - 90. Ex: Ax D, cota +3.93, +6.78, +9.63 
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• Grinzile prefabricate cu deschiderea de 6,60 m nu sunt prevăzute cu etrieri indesiti, 
capabili sa asigure suspendarea sarcinii provenite din reactiunea grinzilor secundare. 
• Lungimile de ancoraj ale barelor din suprabetonare din deschiderile marginale sunt mici 
si nu respecta prevederile paragrafului 6.2 Ancorarea Armaturilor din cuprinsul STAS 
10107/ O - 90, unde este specificat faptul ca pentru barele supuse unor condiţii severe de 
solicitare cumulate cu condiţii defavorabile de aderenta, lungimea de ancorare este de 50 
de diametre la betoanele B 250 si B 300. 
Examinind vizual constructia s-au constatat numeroase deficiente de execuţie cum ar fi: 

• Mulţi stâlpi prezintă zone cu segregări de suprafaţa ale betonului; 
• Betonarea majoritatii nodurilor de monolitizare s-a făcut intr-o maniera neinglijenta, 

cu cofraje inadecvate, fapt ce a avut ca urmare formarea de zone cu beton 
segregat sau chiar cu incluziuni de material lemnos: 

• La scara 1, la cota +3,98, exista numeroase grinzi cu armatura din suprabetonare 
montata, dar fara sa se fi turnat si betonul din suprabetonare: 

• In acest mod armaturile de rezistenta au fost expuse pe o perioada îndelungata 
acţiunii directe a factorilor atmosferici ,cu consecinţe negative asupra capacitatii lor 
de rezistenta.; 

• Tot la scara 1, grinzile prefabricate ale planseului de la cota + 9,58 au fost montate 
in 1995, fara sa se fi executat monolitizarile; 

• Popii metalici telescopici de susţinere au fost insuficient! si in acest mod grinzile s-
au deplasat de la poziţie, unele numai pe verticala, altele si prin răsucire, provocind 
in acest fel îndoirea armaturilor de rezistenta; 

• La scara 2, stâlpii S10B si respectiv S10C, de la etajul I , au mustatile de inadire 
taiate; 

• Betonul de monolitizare din nodul stâlpului SPA, de la cota + 9,58, este segregat in 
totalitate. 
Avind in vedere faptul ca lucrările de constructii au fost întrerupte pentru o 

perioada destul de lunga de timp, fara a se întreprinde masuri minime de conservare, a 
fost necesara o verificare cu mijloace de laborator a mărcilor efective de beton precum si 
a rezistentei armaturilor. 

In urma analizelor de laborator si determinărilor specifice se concluzionează in 
principal urmatoarele : 
• Betoanele din stâlpi, zone de monolitizare , grinzi si plansee realizeaza mărcile 
prescrise in protect, dar exista zone cu segregări ce trebuiesc remediate; 

• Barele de otel cu diametre mal mari de 16 mm, din prefabricate sau elemente 
monolite, prezintă alungiri specifice sub cele prescrise prin standardele in vigoare; 
• Prefabricatele depozitate in aer liber prezintă armaturi cu secţiunea micsorata prin 
corodare, in zonele de contact cu betonul; 

• Betonul din prefabricate este deteriorat, ca uramare a manipulărilor 
necorespunzatoare si a acţiunii intemperiilor; 

• Zidaria din BCA ce asigura termoizolatia s-a deteriorat fiind necesara iniocuirea sa. 
• Desi structura a fost calculata si alcatuita sa reziste la solicitări de natura seismica, 

exista aspecte legate de dimensionarea si alcatuirea in special a grinzilor care nu respecta 
prevederile in vigoare; 

• Exista zone cu beton segregat in special in stâlpi si zone de monolitizare, zone ce 
trebuiesc remediate ; 

• Grinzile prefabricate montate la scara 1 prezintă numeroase deficiente atit in ceea ce 
priveşte calitatea betonului cat mai ales a armaturilor; 

In general, determinările privitoare la mărcile betoanelor puse in opera indica faptul 
ca acestea sunt corespunzatore, in acord cu cele prescrise prin protiect. 

Prin efectuarea de măsurători si încercări de laborator asupra structurii de 
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rezistenta a blocului A 21 din Calea Bucureşti (subsol, parter, etaj 1si 2 ) scările I si II, au 
rezultat urmatoarele: 

• Nu s-au executat acţiuni de conservare la întreruperea lucrărilor de constructii. 
• Betonul din elementele realizate monolit (stâlpi) si elementele prefabricate 

(grinzi si plansee), precum si din nodurile monolite este corespunzător. 
• Betonul din monolitizari are valori cuprinse intre B 200 si B 350. 

S-au verificat si zonele de contact întrerupte intre prefabricat si cel monolit, 
constatandu-se ca nu sunt valori deosebite ale vitezei ultrasunetelor (in aceste zone), fata 
de viteza ultrasunetelor in betonul monolit sau prefabricat, fapt ce duce la concluzia ca 
aderenta betonului monolit fata de prefabricat este buna. 

S-a constatat existenta multor zone de beton segregat ca urmare a neetanseitatii 
cofrajelor. 

Aceste zone segregate trebuie tratate cu multa atentie prin indepartarea betonului cu 
defecte si soluţionarea corespunzătoare. 

S-au recoltat eşantioane de otel beton de diam. 16,18,25 mm, de mărcile PC 60,OB 
37 ramase nemonolitizate sau neprotejate dupa incetarea lucrărilor de construire. 

Din încercările si verificările făcute asupra otelului, a rezultat ca otelul PC 60 016 se 
rupe casant si alungia este sub limita STAS (desi rezistenta la rupere este mult mai mare, 
1100 fata de 520 N/mm^). 

Otelul beton PC 52 O 25 la indoire se rupe casant la un unghi de 120 
In general .otelul nu a fost afectat peste limitele STAS din punct de vedere ai 

coroziunii ,cu excepţia otelului beton din prefabricate montate sau depozitate in aer liber 
(otelul de diam. 6,8,10,12 din grinzi si plansee), care in zonele de contact cu betonul este 
corodat, reducindu-i-se diametrul in aceasta zona cu 3 pina la 5 %. 

Acest lucru este explicabil prin faptul ca apa din precipitaţii in zona de contact a 
otelului cu betonul a ramas mai mult in contact cu otelul. 

Verificând atent prefabricatele depozitate langa bloc si cele din baza de producţie, au 
rezultat urmatoarele: 
- identificarea prefabricatelor nu poate fi facuta dupa marcajul inscris la fabricarea 
acestora. 
- identificarea tipului de prefabricat poate fi realizata prin incercari si verificări ale betonului 
si armaturii cu costuri ridicate. 
- betonul din prefabricate este deteriorat ca urmare a manipulărilor si acţiunii intemperiilor 
de inghet-dezghet (exista fisuri si crăpături in diverse locuri). 
- BCA-ul montat pentru termoizolatii s-a degradat ca urmare a intemperiilor necesitând 
înlocuirea acestuia. 
- armaturile din prefabricate de diametre de 16 pana la 25 mm sunt îndoite pina la unghiul 
de 120 ° si otelul beton prelevat dintre acestea se rupe casant la indoire. 
- exista armatura la 40 % dintre prefabricate pozitionata la suprafaţa si este corodata. 
- sunt zone de armatura descoperite si corodate datorita execuţiei necorespunzatoare a 
prefabricatelor. 

In concluzie, prefabricatele nemonolitizate si depozitate pe şantier nu pot fi folosite 
pentru realizarea blocului A 21. 

4.16. TURN GRANULARE UREE SI HALA ELEVATOARE UREE - DOLJCHIM 

Ca urmare a exploatarii construcţiilor ce alcatuiesc instalatia de uree din 
cadrul S.N.P. Petrom - Sucursala Doljchim Craiova, a fost nevoie de stabilirea 
soluţiilor si masurilor pentru consolidarea si repunerea in funcţiune a instalatiei de uree 
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Procesul tehnologic de producţie a ureei a fost sistat la 05.07.2003, avindu-se 
in vedere, ca de-a lungul timpului structura de rezistenta a clădirilor a fost afectata de 
coroziunea produsa de agresivitatea data de factorii exteriori de mediu, precum si de 
insusi procesul tehnologic specific. 

Conform normativului P100-92, din punct de v edere structural, construcţiile se 
incadreaza astfel: 
- hala elevatoarelor parte componenta a halei de fabricaţie se incadreaza in categoria 

construcţiilor in cadre de beton armat. 
- turnul de granulare se incadreaza in categoria construcţiilor speciale. 

Construcţiile ce fac obiectul analizei sunt amplasate pe platforma industriala 
din vestul municipiului Craiova, in zona seismica D, pentru care Ks = 0,16 sî perioada de 
colt Tc = 1,5 sec., echivalent cu gradul VIII de intensitate seismica, in sistemul M K S 
(conform normativ P 100-92, anexa A, tabel A.2). 

In conformitate cu studiile geotehnice intocmite intre anii 1964-1977, terenul de 
fundare din amplasamentul instalatiei de uree este constituit dintr-un complex argilos 
nisipos plastic virtos . 

Respectând recomandările din studiile geotehnice, fundaţiile construcţiilor 
multietajate (hala de fabricate incluzând hala elevatoarelor) sunt directe, izolate din beton 
armat. 

Fundaţia turnului de granulare este directa, fiind de tip radier de beton armat. 

Structura de rezistenta. Hala elevatoarelor 

Hala elevatoarelor este inclusa in hala de fabricaţie si este o constructie cu 
structura in cadre de beton armat, cu urmatoarele caracteristici geometrice: 
- lungime: = 43,00 m 
- latime: = 24,00 m 
- inaltimea construcţiei variaza intre 23,0 m si 43,65 m 

Hala elevatoarelor amplasata in cadrul halei de fabricaţie pe o zona invecinata 
turnului de granulare are 3 deschideri de 6,00 m si 2 travei de 6,00 m, inaltimea maxima 
fiind de 25,60 m. 

Spre deosebire de hala de fabricaţie, hala elevatoarelor este complet inchisa prin 
pereţi de zidărie. 

Are plansee din beton armat la cotele:+3,00; +6,30; +12,33; +15,53; +20,00; + 
25,57 m. 

Pe aceste plansee sunt amplasate fundaţii de utilaje si platforme metalice de 
susţinere sau deservire a uitilajelor. 

Toate nivelele au funcţiuni tehnologice ceea ce face ca hala de fabricaţie comunica 
cu turnul de granulare la cotele ±0,00; +3,54:+6,5-0 si 43,65. 

Turnul de granulare este o constructie din beton armat, executata prin glisare. Are 
urmatoarele caracteristici geometrice: 
- diametrul interior: 19,75 m; 
- diainmetrul exterior: 20,25 m: 
- inaltimea maxima: 43,65 m, local 46,20 m 
Are plansee intermediare la cotele:+3,54; +6,30 si +43,65 m. 

PE planseul de la cota + 6,30 se afla dispozitivul de disipare a granulelor de uree, 
iar la cola + 4 3 , 6 5 sunt amplasate ventilatoarele. 

Hala elevatoarelor avind inchideri perimetrale ,este cuprinsa intre axele 13-15 / A-
D. Aceste inchideri sunt realizate din zidărie de cărămidă, tencuiala si timplarie 
metalica. 
Structura de rezistenta a clădirii din beton este tencuita si protejata cu masa de 
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şpaclu si vopsitorii cu clorcauciuc. 
Acoperişul este realizat din plansee de beton armat prevăzute cu termo si 

hidroizolatie. Scurgerea apelor meteorice se realizeaza prin burlane 
interioare. 

Pardoselile au fost prevăzute din asfalt antiacid sau cărămidă antiacida, cu canale 
de colectare si scurgerea apelor protejate anticoroziv cu cărămidă antiacida. 

Turnul de granulare 

Structura de rezistenta a turnului de granulare, realizata din beton armat glisat, este 
protejata anticoroziv cu masa de şpaclu pe suprafeţele verticale si cu vopsitorii cu 
clorcauciuc pe suprafeţele orizontale. Pereţii despartitori de la parter si cota +5,54 unde se 
găsesc spatiile tehnice, vestiare si ateliere de secţie, sunt din zidărie de cărămidă tencuita 
si timplarie metalica. 

Pardoselile turnului de granulare sunt protejate anticoroziv cu gresie antiacida si 
asfalt antiacid iar in restul încăperilor, au fost prevăzute pardoseli si finisaje in 
conformitate cu destinatia spaţiului respectiv. 

4.16.1. Starea construcţiilor la data sistării procesului de producţie - gradul de uzura 
si degradare 

Hala elevatoarelor 

Sub acţiunea agenţilor agresivi externi si a soluţiilor si substanţelor corozive 
utilizate, se remarca degradari locale pronuntate ale unor pereţi din zidărie de cărămidă 
tencuiti. Aceste degradari constau din deteriorarea tencuielilor din mortar de ciment si a 
cărămizilor, cu toate ca aceste elemente au fost protejate anticoroziv cu masa de şpaclu 
cu ocazia unor reparaţii anterioare. In majoritatea cazurilor, sub aceste protectii au aparut 
cristalizări de uree si produşi de coroziune. 

Degradarea elementelor de rezistenta a construcţiei (in principal a planseelor si 
grinzilor, si intr-o masura mai redusa a stâlpilor), se datoreaza acţiunii soluţiilor corozive, 
scurse prin străpungerile tehnologice ale planseelor sau infiltrate prin neetanseitati ale 
protectiei anticorozive a planseelor (pardoseli si reborduri din cărămidă sau .asfalt 
antiacid, vopsitorii cu clorcauciuc), precum si din acţiunea prafului de uree umezit. Aceste 
degradari sunt evidente la plansee si unii dintre stilpi. 

Se constata de asemenea o coroziune avansata a elementelor metalice (timplarie, 
balustrade, grile si scări metalice), mergind pana la completa distrugere a acestora pe 
anumite porţiuni. 

Datorita soluţiilor agresive deversate si sub acţiunea solicitărilor mecanice, se 
constata degradarea locala a pardoselilor antiacide din cărămidă sau asfalt, a protectiei 
rebordurilor si soclurilor de utilaje sau a canalelor in pardoseala de la parter. 

Turnul de granulare 

Turnul de granulare a fost reparat in perioada ultimilor ani, respectiv s-au făcut 
interventii la peretele exterior al turnului incluzind si vopsirea lui, la planseul de la cota -
7,50 precum si refacerea invelitorii la acoperiş. 

• Degradarea protecţiilor anticorozive la turnul de granulare, realizate cu masa de 
şpaclu, a condus la degradari ale peretelui de beton al turnului de granulare, in zona 
golurilor practicate pentru aererisire, constând din atacarea in profunzime a betonului si a 
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armaturilor devenite aparente. 

• Ca urmare a infiltraţiilor, scurgerilor si cristalizărilor de săruri (uree si produşi de 
coroziune) rezultate din topitura de uree ajunsa accidental la baza tumulul, care nu a 
trecut In faza de granulare, se constata degradari locale ale planseulul de t)eton de la cota 
-•-6,30 m,chiar daca intre timp s-au excecutat reparaţii locale. 

Fig. 4.16.1. Curatirea suprafeţelor degradate cu aer sub presiune. 

• S-au constatat de asemenea degradari locale ale planseulul de acoperiş la tumul 
de granulare la cota 43.65 m si ale consolelor din beton armat ale ventilatoarelor de la 
cota -47,00, constând in deteriorarea protectiei din masa de şpaclu, a betonului din grinzi 
si planseu sl corodarea armaturilor devenite aparente, ca urmare a acţiunii agenţilor 
agresivi din atmosfera. 

Fig. 4.16.2. Curatirea suprafeţelor degradate cu aer sub presiune 

4.16.2. Agenţii agresivi si agresivitatea mediului 

214 

BUPT



Contribuţii la studiul unor soluţii de remediere si consolidare a construcţiilor avariate 

• Elementele de constructii structurale si nestructurale din cadrul instalatiei de uree 
de la Sucursala Doljchim S A. Craiova au fost supuse acţiunii de lunga durata a agenţilor 
agresivi in stare gazoasa, lichida sau solida, rezultati din utilajele si instalaţiile tehnologice 
din interiorul construcţiilor in care se desfasoara procesul tehnologic de fabricaţie a ureei, 
precum si din instalaţiile tehnologice existente pe plalforma industriala respectiva. 

Astfel, din analiza datelor puse la dispoziţie, rezulta ca elementele de constructii au 
fost si sunt supuse la acţiunea următorilor agenţi agresivi: 

a) in interiorul construcţiilor: 
- gaze si vapori de amoniac, in prezenta umiditatii ridicate a aerului (degajari de aburi, 
condens, infiltratii de ape pluviale, umiditate atmosferica), in special in-interiorul halei 
elevatoarelor; 
- topituri de uree in concentraţii de max. 99,7% si temperaturi dc max. 14 grade C (la 
partea superioara a turnului de granulare); 
- soluţii de formol, la partea superioara a turnului de granulare; 
- pulberi de uree in concentraţii variabile; 
- granule de uree (90% 1-2,4 mm, 5% sub 1 mm, 5% peste 2,4 mm, umiditate maxima 
0,3%), cu temperatura de cca. 40°C (in turnul de granulare - zona craterului): 

b) In exteriorul construcţiilor: 
- pulberi de uree, azotat de amoniu s.a. in concentraţii variabile; 
- umiditate atmosferica. 

Ca urmare a funcţionarii defectuoase a instalatiei tehnologice, inclusiv a 
sistemului de captare si evacuare a agenţilor agresivi din interiorul construcţiilor, a 
creşterii continue a gradului de poluare pe platforma industriala si a intretinerii insuficiente 
a elementelor de constructii, acestea au fost supuse unor condiţii severe de exploatare, 
constând din pulberi agresive. 

Din analiza procesului tehnologic de fabricaţie a ureei, a zonei de amplasare a 
construcţiilor aferente, rezulta ca mediul care actioneaza asupra elementelor de constructii 
aferente instalatiei de uree se incadreaza in clasa de agresivitate puternica fata de 
elementele din beton armat, zidărie si otel, in conformitate cu prevederile reglementarilor 
tehnice in vigoare. 

Practic, peste acţiunea coroziva complexa, determinata de agenţii agresivi chimici, 
de concentraţii si temperaturi variabile, in prezenta umiditatii, se suprapune acţiunea 
distructiva a factorilor climatici (in special la exteriorul construcţiilor), constind din 
fenomene de umezire-uscare, inghet-dezghet repetate s.a. 

Degradarile provocate de coroziune, existente la unele elemente structurale si 
nestructurale sunt cauzate de exploatarea de lunga durata a construcţiilor in medii cu 
agresivitate puternica si de ineficienta masurilor de remediere si protectie anticoroziva a 
elementelor de constructii. 

Procesele de degradare prin coroziune a elementelor din beton armat, zidărie 
tencuita si otel sub acţiunea mediilor agresive din instalatia de uree, afecteaza atat betonul 
si zidaria, cit si otelul, prin mecanisme diferite: 

a) degradarea betonului si zidăriei (mortarului si cărămizilor ) produsa in principal 
prin: 

• coroziunea prin cristalizarea pulberilor de uree si a unor săruri complexe de tipul 
Ca(N03)2 4 C 0 in porii betonului/mortarului sau cărămizilor, cu mărire insemnata de 
volum, avand ca efect final distrugerea acestor materiale de constructie prin fenomene de 
expansiune; 

• coroziunea acida, produsa de gazele, vaporii si soluţiile cu caracter predominant 
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acid (oxizi de azot, acid azotic, s.a.), degajate pe platforma combinatului, prin interacţiunea 
chimica intre constituentii mediului agresiv si ai pietrei de ciment, avind ca rezultat 
distrugerea liantului; 

b) atacul coroziv asupra elementelor din otel si a armaturilor din elementele de beton 
armat, consta in coroziunea locala sau generala a otelului sub acţiunea mediilor acide, a 
sărurilor si a ionilor NH4+ si N03, avand ca efect reducerea secţiunii metalice, mergind 
pina la distrugerea completa a otelului. 

Peste efectele coroziunii produse de agenţii agresivi chimici, s-au suprapus si 
efectele factorilor climatici (fenomene de umezire-uscare si inghet-dezghet repetate), 
conducind la accelerarea procesului de degradare a materialelor de constructii. 

Pentru determinarea stării actuale de coroziune a elementelor de constructii ale 
clădirilor aferente instalatiei de uree, dupa cca. 30 ani de exploatare in mediu agresiv, s-au 
efectuat investigaţii direct pe elemente (in situ), prin: 

• examinarea vizuala a tuturor elementelor de constructii structurale 
• efectuarea de sondaje in stratul de acoperire cu beton a armaturilor din elemente, 

pana la nivelul acestora, in special in zonele unde s-au constatat defecte si degradari 
ale betonului provocate de acţiunea coroziva a mediului, in scopul determinării tipului 
si gradului de coroziune a betonului si armaturii; 

• fotografierea aspectelor caracteristice de degradare a elementelor de constructii 
cauzate de coroziune 
Hala elevatoarelor din cadrul halei de fabricaţie uree prezintă urmatoarele deficiente: 

• degradari ale unor stilpi, datorate scurgerilor de soluţii agresive, constind in 
coroziunea in profunzime a betonului, dezvelirea locala a annaturilor si coroziunea 
superficiala a acestora sub acţiunea agenţilor agresivi atmosferici; 

• degradari locale pronuntate prin coroziune ale plăcilor planseelor in special in zonele 
străpungerilor tehnologice, datorita infiltratiilor/scurgerilor de solulii agresive . 

• degradari locale ale unor grinzi, sub acţiunea soluţiilor agresive infiltrate prin golurile 
tehnologice practicate in plansee, constind in coroziunea si desprinderea betonului 
de acoperire, armaturile fiind vizibile si corodate. 

• degradari locale pronuntate prin coroziune ale unor pereţi din zidărie de cărămidă 
.tencuieli, constind in degradarea tencuielii din mortar de ciment, degradarea 
cărămizilor si existenta cristalizărilor de uree si produşi de coroziune . 

• coroziunea avansata a elementelor metalice (timplarie, balustrade, scări, conducte, 
etc.), mergind pana la distrugerea acestora pe anumite porţiuni. 

In ceea ce priveşte starea protecţiilor anticorozive, se constata: 
• degradarea peliculelor de vopsea clorcauciuc aplicate pe suprafaţa unor elemente ; 
• degradarea protecţiilor din masa de şpaclu aplicate pe suprafeţele verticale, 

desprinse pe anumite porţiuni ale elementelor; 
• degradarea locala a pardoselilor din cărămidă antiacida si in special a celor din asfalt 

antiacid, sub acţiunea solicitărilor mecanice si a soluţiilor agresive deversate pe 
suprafaţa pardoselilor. 

Imagini din interiorul turnului de granulare care atesta gradul de degradare a 
betonului din pereţii glisaţi, datorate acţiunii distructive a ureei. 
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Fig. 4.16.3. Vedere exterioara de ansamblu a turnului Fig. 4.16.4. Degradari ale 
betonului la 

de granulare interiorul tumulul de granulare 
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Fig. 4.16.5. Oegradari ale elementelor structurale datorate procesului tehnologic. 
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Fig. 4.16.6. Curatirea prin mijloacel manuale a straturilor afectate de acţiunea 
ureei, in vederea aplicarii tratamentelor corespunzătoare. 
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Fig. 4.16.7. Curatirea prin mijloace manuale a straturilor afectate de acţiunea ureei, 
in vederea aplicarii tratamentelor corespunzătoare. 

Turnul de granulare uree 

Principalele tipuri de degradari datorate coroziunii constatate la tumul de granulare 
uree sunt urmatoarele: 

• degradari ale peretelui, la interiorul turnului, in zona golurilor practicate pentru 
aerisire (ventilatie) deasupra planseului de la cota + 6.30 m, constind in degradarea 
protectiei din masa de şpaclu, degradarea in profunzime a betonului si coroziunea 
armaturilor devenite aparente 

• degradarea locala a planseului din beton armat (cota +6,30 m) si a elementelor 
situate sub acest planseu : 

• degradarea plăcii si a grinzilor din beton armat, constind in coroziunea de 
profunzime a betonului si coroziunea armaturilor devenite aparente , ca urmare a 
infiltraţiilor, scurgerilor si cristalizărilor de săruri (uree. produşi de eroziune) rezultate 
din topitura de uree ajunsa accidental la baza tumului. 

• degradarea planseului de acoperiş din beton armat a turnului, de la cota + 43.65 in 
zona conului de granulare, constind din degradarea protectiei din masa de şpaclu, 
degradarea betonului din grinzi si placa si coroziunea armaturilor devenite 
aparente; 

• degradarea consolelor din beton amiat a ventilatoarelor de la cota +47,00 m, 
situate pe planseul de acoperiş al tumului, constind din degradarea protectiei din 
masa de şpaclu, degradarea betonului si coroziunea annaturilor devenite aparente, 
ca urmare a acţiunii agenţilor agresivi atmosferici; 

• coroziunea elementelor metalice exterioare . 
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Construcţiile, hala elevatoarelor si tumul de granulare s-au comportat bine la 
cutremurele anterioare : 1977 ; 1990 si 1992, neexistand urme vizibile ale acestora . 

Beneficiarul a executat unele lucrări de intretinere a construcţiilor care alcatuiesc 
instalatia de uree, respectiv: 

• reparaţii locale la tumul de granulare (fata exterioara si intrados plansee), 
• refacerea unor protectii anticorozive (vopsitorii, cărămizi antiacide, etc.),-
• acoperirea cu beton a unor elemente de structura la care lipsea betonul de 

acoperire a armaturilor 
In cei peste 30 de ani de exploatare a construcţiilor care alcatuiesc instalatia de 

uree, s-au produs in special prin coroziune, efecte distructive importante. Ele au afectat 
atit finisajele, cit si structura de rezistenta, inclusiv confecţiile metalice (platfomna de 
susţinere a unor utilaje si pentru circulaţie; scări de acces, conducte, etc.). 

Situatiile defavorabile sunt cele cind efectelor coroziunii li s-au suprapus deficiente 
de execuţie sau accidente tehnologice. 

Fig. 4.16.8. Grinda si placa din beton armat degradate 
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Fig. 4.16.9. Soluţie de consolidare la pereţii turnului de granulare. 
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Fig. 4.16.10. Incinta cu.elemente structurale degradate 

Fig. 4.16.10.1 Incinta după consolidarea si remedierea degradărilor 
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Fig. 4.16.11. Aspecte dupa remedierea degradărilor si finisarea elementelor 
structurale 

R = 0 , 6 0 > R n e c = 0 .5 

4.16.3. Soluţii de remediere si consolidare 

Soluţiile privind repararea si consolidarea elementelor structurale şi nestructurale 
de la instalaţia de uree constau in : 

• Indepartarea de pe întreaga suprafaţă a tencuielii degradate până la t>etonul suport. 
• Curăţirea suprafaţei betonului prin sablare. 

Sablarea se poate realiza cu instalaţii speciale de sablat al căror component 
principal îl constituie rezervorul de nisip, din care nisipul trece în ţeava racord unde este 
antrenat de aerul comprimat furnizat de un compresor, printr-un furtun de cauciuc spre 
duza de sablare. 

Caracteristicile tehnice principale: 
- presiunea de regim a aerului comprimat 3-5 bari; 
- debit de aer comprimat 15001 /min; 
- granulaţia nisipului cuarţos 1,0.. .2,5 mm: 
- diametrul duzei de sablare: 5 mm 12 mm max. 

Se foloseşte de regula nisip de cuarţ cu muchii ascuţite, a cărui granulaţie variază 
între 1,0 şi 2.5 mm, în funcţie de mărimea suprafeţei care se sablează. 

Nisipul pentru sablare trebuie să fie uscat şi lipsit de grăsimi. După 3-4 treceri prin 
aparat, nisipul se va curăţa şi se va reîmprospăta cu 5 - 1 0 % nisip proaspăt. Operaţia de 
sablare se execută respectând o distanţă de 150 - 300 mm între suprafaţa de beton şi 
duza aparatului. După sablare se îndepărtează praful de pe suprafaţa curăţată prin suflare 
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CU aer comprimat. 
în timpul sablării, muncitorul care execută operaţia va purta obligatoriu masca de 

sablare, prevăzută cu alimentare de aer proaspăt şi echipament de protecţie adecvat, in 
spaţiul de lucru luindu-se măsuri de ventilaţie corespunzătoare, pentru evitarea 
îmbolnăvirii de silicoză a persoanelor aflate în zonă. 

Curăţirea suprafeţei se consideră terminată odată cu atingerea betonului "sănătos", 
compact, alcalin, lipsit de ioni corozivi faţă de armătură, suprafaţa rezultată în urma 
curăţirii trebuie să fie rugoasă. 

Se va evita realizarea unor cratere cu muchii vii şi cu pante mai mari de 1/10. în 
cazul în care apar denivelări/dislocări locale, acestea se vor racorda la restul suprafeţei 
prin planuri cu pantă mică. 

La pereţii turnului de granulare, operaţia de sablare, fiind dificil de realizat, se poate 
înlocui cu perierea cu peria de sârmă în condiţiile tehnice prevăzute la acest punct. 

• Desprăfuirea suprafeţei. 
După terminarea operaţiei de curăţire prin mijloace mecanice se va efectua în mod 

obligatoriu desprăfuirea întregii suprafeţe, prin suflare cu aer comprimat uscat şi fără ulei 
(se va trece prin separatorul de ulei). 

Praful rezultat din- operaţia anterioară de curăţire a suprafeţei prin mijloace 
mecanice sau depus din mediul existent în spaţiul de lucru se va îndepărta prin: 

• absorbţie cu un aspirator 
• suflare cu aer comprimat 
• ştergere cu perii cu păr moale şi bidinele pentru praf 

La efectuarea operaţiunii de desprăfuire se vor avea în vedere: 
• evitarea dirijării prafului pe suprafeţe proaspăt acoperite cu straturi de protecţie 

anticorozivă sau pe suprafeţe desprăfuite anterior 
• protecţia utilajului aflat în zonă; 
• evacuarea oamenilor din zonă; în cazul în care este necesară prezenţa 

oamenilor în zonă, aceştia vor fi echipaţi corespunzător şi vor purta în mod 
obligatoriu ochelari de protecţie, măşti contra prafului. 
Degresarea suprafeţelor de beton desprăfuite se realizează cu solvenţi organici 

(v\/hite - spirt, acetonă, toluen, benzen, benzină, etc.) urmată de ştergere cu o cârpă 
curată. 

După zvântarea suprafeţei de beton se trece la refacerea tencuielilor. Operaţiile de 
refacere sunt următoarele: 

- pensularea cu un şlam fluid de ciment - nisip - poliacetat de vinii de compoziţie o parte 
- ciment, 0,3 părţi poliacetat de vinii D 50, 0,3 - 0,4 părţi apă; 
- executarea tencuielii cu mortar de ciment cu adaos de poliacetat de vinii aplicat 
în 2 - 3 straturi într-o grosime totală de 2 cm. 
Compoziţia mortarului de ciment este următoarea: 
- ciment -1 parte 
- nisip 0-3 mm - 2 părţi 
- apă în cantitatea necesara obţinerii unei consistenţe care să permită mortarului aplicat 
să-şi menţină poziţia, în compoziţia mortarului se adaugă max. 0,2 părţi poliacetat de 
vinii D50. ' 

Suprafaţa remediată se va menţine în stare umedă minimum 7 zile, prin stropirea 
periodică, acoperire cu prelate umede, folii sau aplicarea de pelicule de protecţie. 

Uscarea suprafeţei este o operaţiune obligatorie în cazul aplicării straturilor de 
protecţie anticorozivă pe suportul de beton cu umiditate mai mare de 4% sau decât cea 
indicată de furnizorul produselor de protecţie. 

Suprafeţele de beton cu umidităţi mai mari decât cele prescrise vor fi supuse unor 
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uscări prealabile lente (de preferinţă cu jet de aer cald). 
Uscarea suportului de beton în cazul unei umeziri din exterior (ploaie, stropiri, etc.) 

se poate face si forţat cu lămpi de iradiere, arzătoare, flacără, etc., caz in care se va avea 
grijă ca pe suprafaţă să nu se depună praf sau alte impurităţi şi să nu se depaseasca, pe 
suprafaţa betonului, o temperatură mai mare de +30°C .... + 40°C. 

In cazul elementelor de beton armat (grinzi, stâlpi şi pereţi cu betonul de acoperire 
degradat) operaţiile necesare pentru consolidare sunt: 

• îndepărtarea de pe întreaga suprafaţă a tencuielii şi a betonului de acoperire 
degradate, restul fiind similare cu cele descrise la capitolul „Soluţii de remediere si 
consolidare 
în plus se precizează că verificarea gradului de dezalcalinizare se efectuează pe 

straturi succesive de beton (de cca. 5 mm grosime) pornind de la suprafaţsf elementului 
aflat în contact direct cu mediul agresiv, până la betonul care îşi păstrează alcalinitatea 
sau până la armătura de oţel. 

• Daca betonul este corespunzător, se poate trece la umezirea zonei, astfel încât să 
fie saturată cu apă. După zvântarea suprafeţei de beton, aceasta este pregătită 
pentru operaţia de torcretare. 

• Refacerea betonului de acoperire este operaţiea care se execută prin torcretare cu 
beton de clasa C 25/30 (B400). Torcretarea se va face în straturi succesive până la 
realizarea unui strat de acoperire a eterilor de 3,5 - 4 cm. 

Restul operaţiilor sunt: 
• Refacerea tencuielilor 
• Uscarea suprafeţei 

Operaţii necesare consolidării sunt similare celor prezentate anterior cu 
următoarele adăugiri: operaţiunea de sablare (periere cu peria de sârmă) va include pe 
lângă suprafaţa de beton şi armăturile longitudinale şl transversale expuse. 

Prin sablare (periere cu peria de sârmă) se curăţă complet până la luciu metalic 
armătura de oţel cu produşi de coroziune (rugina). 

Adâncimea atacului coroziv se determină prin măsurarea cu şublerul sau 
micrometrul, în comparaţie cu diametrul iniţial, în locurile unde deteriorarea este cea mai 
mare. 

In cazul elementelor de beton armat cu betonul de acoperire degradat şi armătura 
longitudinală şi transversală corodată, ruptă sau fisurată, precum şi cu aria secţiunii 
redusă profund, operaţiile necesare pentru consolidare sunt: 

• Sprijinirea corespunzătoare a plăcilor sl grinzilor aferente care transmit încercări la 
elementele de construcţie (stâlpi, grinzi) afectate. Sprijinirea se va executa cu popi 
şi pene de lemn 

• îndepărtarea tencuielii şi betonului degradat, urmind sa se corecteze forma golului 
rezultat astfel încât să se asigure posibilitatea unei corecte completări cu beton 
nou. 

• înlocuirea armăturii rupte sau fisurate precum şi cea a cărei arie a secţiunii este 
redusă semnificativ. 
înlocuirea se va face diferenţiat funcţie de tipul elementului de construcţie. 
La stâlpi, armătura cu secţiunea redusă se va menţine la poziţie, iar armătura ruptă 

sau fisurată se va elimina şl se vor introduce în ambele cazuri armături suplimentare 
corespunzătoare , pentru a reface capacitatea portantă a stâlpilor. La grinzi, armătura cu 
aria secţiunii redusă profund, precum şl armătura fisurată sau ruptă, se va înlocui cu 
armătură nouă ce se va suda de cea existentă normală. In acest caz, spargerea betonului 
se va efectua astfel încât să fie decopertată corespunzător armătura existentă de care se 
sudează armătura nouă. 

Refacerea etrierilor trebuie făcută prin decopertarea acoperirii cu beton şi înlocuirea 
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lor pe întreg perimetrul prin introducerea de etrieri noi cu diametru mărit grupat la intervale 
de 30 cm echidistant. 

In cazul efectuării de lucrări de sudură pe armături se vor lua măsuri pentru: 
• evitarea deformaţiilor împiedicate ale armăturii care pot conduce la eforturi 

mergând până la limita de curgere 
• evitarea degradării betonului prin încălzire excesivă şi verificarea curăţirii 

acestuia după efectuarea sudurii (îndepărtarea zonelor degradate, curăţirea 
suprafeţei de produşi rezultaţi din topirea electrodului). 

• sablarea se referă la suprafaţa de beton dar şi la armături expuse. 

Următoarea operaţie este umezirea betonului astfel încât să fie saturată cu apă. 
După zvântarea suprafeţei de beton, având cofrajul montat, se trece la operaţiunea de 
betonare cu beton de clasa C 25/30 (B 400). Betonarea se va face în exces, 
respectându-se"Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si 
beton precomprimat (partea I - beton si beton armat) indicativ NE 012-99". 

Se va avea în vedere asigurarea unui strat de acoperire a etrierilor de 4,0 - 1,5 cm 
la stâlpi şi de 3,5 - 4,0 cm la grinzi, pereţi si placă. 

Se va proceda in continuare la refacerea tencuielilor. 
Refacerea elementelor de beton armat grinzi, stâlpi şi pereţi cu secţiunea de beton 

redusă în profunzime, cu armătura longitudinală şi transversală ruptă sau fisurată, 
precum şi cu aria secţiunii redusă profund , implica operaţii similare cu cele mai sus 
prezentate cu specificaţia ca betonarea cu beton de clasa C 25/30 in exces să aibă în 
vedere refacerea întregii secţiuni de beton a elementului de rezistenţă. 

Refacerea plăcilor de beton degradate are in vedere starea fizică a acestora, 
putindu-se aplica unul din procedeele expuse anterior. 

în cazul în care placa este degradată local şi nu este necesară rebetonarea 
ansamblului placa - grinzi, betonarea se va executa prin torcretarea cu beton de clasa 
Bc30. 

Refacerea platformelor metalice, suportilor metalici cu elemente corodate. 
Operaţiile necesare sunt: 

• înlocuirea, dacă este cazul, a profilelor metalice lipsă sau cu starea de coroziune 
avansată, cu profile metalice noi de aceleaşi dimensiuni cu cele iniţiale. 

• Curăţirea suprafeţelor de metal prin mijloace mecanice, în scopul îndepărtării 
straturilor de vopsea degradată şi a structurilor de rugină, până la luciu metalic. 

• Desprăfuirea suprafeţei prin suflare cu aer comprimat. 
• Degresarea cu solvenţi organici volatili (toluen, acetonă, white spirt, etc.) 
• Suprafeţele elementelor structurale din oţel care nu si-au redus capacitatea 

portantă, a celor consolidate se vor proteja anticorosiv. 
Refacerea zidăriei de cărămidă 

• Pentru zonele cu zidăria care prezintă tencuiala desprinsă şi cărămizile puternic 
alterate se va avea în vedere refacerea lor. 

• Protecţia anticorozivă ce se aplica peste tencuiala 
• Pentru zonele cu zidăria care prezintă numai tencuiala degradată se va avea în 

vedere îndepărtarea tencuielii si cioplirea stratului superficial alterat al 
cărămizilor, urmate fiind de refacerea tencuielii si a protecţiilor anticorosive. 

4.16.4. Masuri de protectie anticoroziva 

Faţă de starea avansată de coroziune a unor elemente de construcţii, care 
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afectează durabilitatea si siguranţa în exploatare a construcţiilor, precum si de caracterul 
evolutiv, accelerat, al procesului de coroziune odată amorsat, pentru asigurarea 
durabilităţii în exploatare a construcţiilor aferente instalaţiei de uree se recomanda 
măsurile de protecţie anticorozivă prezentate în continuare: 

Protecţia anticorozivă a elementelor din hala elevatoarelor 

Protecţia elementelor din beton armat (stâlpi, grinzi, intrados planşee) si 
zidărie de cărămidă tencuită: 

a) Pregătirea suprafeţei de beton/tencuială: 
- îndepărtarea betonului/mortarului degradat datorită coroziunii, neaderent sau cu 

defecte (fisuri, exfolieri, goluri, segregări, etc.), inclusiv a protecţiei (pelicdlă, masă de 
şpaclu) degradate/neaderente, până la beton sănătos sau până la armătura de oţel (cazul 
elementelor din beton armat) sau până la cărămidă sănătoasă (în cazul pereţilor din 
zidărie); 
-curăţirea întregii suprafeţe a elementelor, de preferinţă prin sablare uscată, în 
scopul îndepărtării protecţiilor vechi degradate, a betonului/mortarului corodat 
sau cu defecte, a stratului de rugină de pe suprafaţa armăturilor, etc.; 
- desprăfuirea suprafeţelor curăţate prin suflare cu aer comprimat; 
- neutralizarea suprafeţei de beton/mortar sau cărămidă (acolo unde este cazul): 
- remedierea deteriorărilor/defectelor locale ale betonului/tencuielii si refacerea stratului 
de acoperire cu beton a armăturii sau a tencuielii. 

b) Protecţia anticorozivă a suprafeţelor de beton/tencuială, supuse acţiunii gazelor 
si vaporilor agresivi, prin vopsire cu un sistem de protecţie format din: 

bi) pentru elementele din interiorul halei: 
- doua straturi vopsea epoxidică bicomponentă si un strat email poliuretanic 

bicomponent (grosimea totală a sistemului este de min. 250 microni) 
b2) pentru elementele din exteriorul halei (supuse şi la acţiunea atmosferei corozive 

exterioare): 
- doua straturi vopsea epoxidică bicomponentă 
- doua straturi email poliuretanic bicomponent 

(grosimea totală a sistemului este de 270-300 microni) 
c) Protecţia anticorozivă cu plăci/zidărie de cărămizi antiacide sau cu masă de 

şpaclu epoxidică, a porţiunii elementelor supuse acţiunii stropirilor cu soluţii agresive 
(stâlpi, pereţi): 

Ci) placaje din plăci sau zidărie din cărămizi de gresie antiacidă, pozate si rostuite 
cu chituri anticorosive (similare ca la pardoselile anticorosive existente),sau 

C2) mase de şpaclu din răşini epoxidice, în grosime de 2-3 mm, după aplicarea în 
prealabil a unei amorse epoxidice . 

Protecţia elementelor din otel 
a) Pregătirea suprafeţei de otel: 

- curăţirea suprafeţei prin mijloace mecanice, de preferinţă prin sablare, pentru 
îndepărtarea straturilor de rugină, vopsea veche degradată, depuneri, etc. până la luciu 
metalic; 
- desprăfuirea suprafeţei curăţate; 
- degresarea cu solvenţi organici volatili. 

b) Protecţia anticorozivă prin vopsire cu sistemele indicate mai sus. 
Pardoseli anticorozive refacerea zonelor degradate, utilizând 

soluţia iniţială de protecţie. 

Protecţia anticorozivă a elementelor turnului de granulare uree. Protecţia pereţilor 
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de beton armat: 
a) Pregătirea suprafeţei de beton; se recomandă ca refacerea stratului de acoperire 

cu beton a armăturilor să se efectueze prin torcretare cu mortar de ciment. 
b) Protecţia anticorozivă a betonului: 
bl) la interior, cu masă de şpaclu epoxidică, în grosime de cca. 3 mm, după 

aplicarea în prealabil a unei amorse epoxidice. 
b2) la exterior, prin vopsire cu sistemul indicat anterior. 

Protecţia planşeelor de beton armat 
a) la partea superioara (în contact cu topitura de uree ajunsă accidental la 

baza turnului), prin placare cu cărămizi de gresie antiacidă sau masa de 
şpaclu epoxidică, indicate anterior. ' 

b) la partea inferioara (intrados), vopsire cu sistemul indicat anterior. 
Concomitent cu măsurile de protecţie anticorozivă a elementelor de construcţii 

propuse în acest capitol, se recomandă luarea de către beneficiar a unor măsuri de 
exploatare raţională a instalaţiilor tehnologice de fabricaţie si implicit de reducere a 
agresivităţii mediului din interiorul/exteriorul construcţiilor aferente instalaţiei de uree. 

Totodată se impune urmărirea comportării în timp a acestor construcţii. în 
conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 

Avindu-se in vedere ca in timp, agresivitatea mediului, precum si a substanţelor 
chimice rezultate din procesele tehnologice adapostite de incinta, pot sa afecteze inclusiv 
infrastructura, este recomandabila analizarea periodica a stadiului de prezentare a 
fundaţiilor. 

In cazul in care, prin intermediul forajelor descoperite sau a diferitelor tipuri de 
incercari nedistructive asupra betoanelor si armaturilor din fundaţii, se constata ca 
acestea au suferit degradari, se pot adopta soluţii de consolidare sau refacere a 
acestora (dupa caz), prezentate in capitolul II al lucrării. 

De asemenea , pentru elementele structurale care au suferit degradari, 
prezentate in acest capitol, pot sa fie adoptate una sau mai multe din soluţiile de 
consolidare cu materiale compozite prezentate pe larg in capitolul II. 

CONCLUZII CAPITOLUL IV 

In cadrul capitolului al IV- lea au fost analizate un număr de 16 constructii de 
diverse tipuri si clase de importanta, executate in diverse zone ale oraşului, pe terenuri de 
fundare cu caracteristici diferite, cu regimuri de inaltime .structura de rezistenta, destinatie 
- de la constructii industriale la locuinţe . clădiri pentru invatamint. constructii inginereşti -
diferite. 

Ca urmare a masurilor de interventie propuse si aplicate la construcţiile respective, 
s-au obtinut valori privind gradul de protectie antiseismica peste cele minime indicate in 
normativul P100/92. 

lata aceste valori centralizate: 

Nr. 
Crt 

Locaţie imobil 
Destinatie 

imobil 

Regimul Tipul Categoria Grad de protectie Grad minim de 
Nr. 
Crt 

Locaţie imobil 
Destinatie 

imobil 

de structurii de antiseismica protectie Nr. 
Crt 

Locaţie imobil 
Destinatie 

imobil inaltime important asigurat in antiseismica 
Locaţie imobil 

Destinatie 
imobil Anul a a urma masurilor conform 
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constructi 
ei 

imobilului de 
consolidare 

aplicate 

normativelor in 
vigoare 

(P100/92) 
1 Str. N. 

Titulescu, nr. 
56 D 
locuinţa 

S+P+M 
1950 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,55 pt var.1 
Ref=0,60 pt 
var.2 

R=0,5 

2 Bl. 14, Cart 
Eroilor 
locuinţa 

S+P+4E 
1965 

Structura 
Zidărie 
portanta 

III Ref=0,55 pt var.1 
Ref=0,60 pt 
var.2 

R=0,5 

3 Sediul SNP 
Petrom, 
Titulescu 
locuinţa 

S+P+11E 

1968 

Structura 
in cadre 
din beton 
armat 

II Ref=0,6 pt var. 1 
Ref=0,65 pt 
var.2 

R=0,6 i 

4 C.D.Fortunesc 
u, nr. 6 
locuinţa 

D+P+M 
1920 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,50 pt var.1 
Ref=0,55 pt 
var.2 

R=0,5 

5 Gh. Bibescu, 
nr. 58 
locuinţa 

D+P+M 
1950 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,55 pt var.1 
Ref=0,60 pt 
var.2 

R=0,5 

6 Madona Dudu, 
nr. 61 
locuinţa 

S+P+1E 
1902 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,5pt var.l 
Ref=0,60 pt 
var.2 

R=0,5 

7 Buzesti, nr. 6 
locuinţa 

P+1E 
1870 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,50 pt var.l 
Ref=0,55 pt 
var.2 

R=0,5 

8 Spatii 
comerciale 
Piaţa Gării 

P 
1970 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0.55 R=0,5 

9 Casa Alba, str. 
6 Martie, 
Locuinţa si 
spatii 
comerciale 

S+P+4E 
1924 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,55 pt var .1 
Ref=0,65 pt 

R=0.5 

10 Bloc F, str. 
Imparatul 
Trai an 
locuinţa 

S+P+4E 
1972 

Zidărie 
portanta 

III Ref=0,55 pt var.1 
Ref=0,60 pt 
var.2 

R=0.5 

11 Bloc K1 
locuinţa 

S+P+4E 
1970 

Zidărie 
portanta 

III Nu au fost 
necesare masuri 
la structura de 
rezistenta 

R=0,5 

12 Corp B 
Universitatea 
din Craiova 
Spatii 
invatamant 

S+P+3E 
1890 

Zidărie 
portanta 

II Ref=0,65 R=0,6 

13 Bl. 21 D 
locuinţa 

S+P+8E 
1999 

Cadre din 
beton 
armat 

III Ref=0.55 R=0,5 

14 Turn granulare Pereţi din normala Ref=0,60 R=0,5 
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Doljchim 1972 beton 
glisat 

15 Pasarela 
Parcul 
Romanescu 

1897 Construct 
ie 
metalica 

La care 
s-a 
iniocuit si 
tratat 
anticorozi 
v 

structura 
metalica 

1 

16 Sala 
Polivalenta, b-
dul Ştirbei 
Voda 

S+P+1E 
1970 

Cadre din 
beton 
armat 

III Ref=0,60 R=0,5 
0 

Desigur, numărul construcţiilor studiate sub aspectul comportării in timp este mult 
mai mare; cele prezentate mai sus puţind fi considerate reprezentative pentru tema tezei 
de doctorat. 

La majoritatea cazurilor luate in discuţie, au fost propuse cite doua soluţii pentru 
consolidare respectiv pentru remedierea neconformitatilor intilnite . 

Astfel soluţiile propuse reprezintă in linii mari aplicarea in practica a soluţiilor 
analizate in capitolul II al prezentei lucrări. 

CAPITOLUL V 

CONCLUZII GENERALE 

Deficientele care apar inevitabil in procesul de concepere, proiectare, execuţie si 
utilizare a construcţiilor ce constituie fondul existent, incluzind diverse tipuri de clădiri, 
dar si degradarile care au la baza acţiunea unor factori de mediu sau generaţi din diverse 
procese tehnologice cu eliminare de substante agresive, tasari inegale, alunecari de teren, 
au condus la realitatea ca un număr important de constructii, sa nu mai posede 
capacitatea portanta pentru care au fost proiectate, in vederea preluării de solicitări 
caracteristice. 

Un aspect foarte important este acela relevat pe parcursul întocmirii prezentei 
lucrări, si anume, ca multe din construcţiile cu destinatia de locuinţa, cu o vechime de 
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peste 80 de ani, reprezintă monumente de arhitectura si unele chiar monumente istorice; 
acestea au avut de-a lungul timpului diverse forme de proprietate, nu au fost executate cu 
respectarea unor norme tehnice riguroase (care nici nu existau la data construirii lor), 
multiplele interventii de multe ori atehnice care au avut loc asupra lor, toate acestea 
conducind la constatarea ca aceste constructii prezintă un real pericol de prăbuşire in 
cazul in care nu se intervine urgent si eficient, in sensul consolidării lor, cu respectarea 
ultimelor prevederi tehnice. 

Punerea in siguranţa a fondului de constructii care prezintă diverse tipuri de 
degradari, a diverselor elemente structurale sau a structurii ca ansamblu, reprezintă 
principalul scop al lucrării de fata. 

Prezentarea soluţiilor de consolidare in diverse variante, pentru diverse tipuri de 
structuri, in terenuri de fundare cu caracteristici diferite, constructii cu diversă destinatii si 
regimuri de inaltime, a avut la baza depistarea si analizarea principalelor cauze care 
conduc de regula la apariţia degradărilor. 

Construcţiile ca bunuri materiale, edificate pentru a crea condiţiile necesare 
adapostirii si desfasurarii activitatilor specific umane, sunt supuse procesului degradarii, 
proces datorat mai multor cauze ce pot acţiona simultan, singular sau in diverse 
combinaţii. 

In lucrare sunt prezentate ca fiind preponderente urmatoarele cauze ale 
deteriorării- degradaarii construcţiilor: greşelile de concepţie si proiectare, greşelile de 
execuţie, neintretinerea si nerepararea la timp a defecţiunilor construcţiilor si instalaţiilor, 
diverse tipuri de agresivitati si incompatibilitati, uzura normala, diverse cauze accidentale. 

Desi actualmente exista, la nivel naţional, un sisem de norme tehnice bine 
strucuract si pus la punct, desi exista o legislaţie in domeniul calitatii si autorizarii 
construcţiilor (legea 50/90 - republicata, legea 10/95 ) care stabileste clar componentele 
sistemului calitatii, responsabilitatile tuturor factorilor care concura la realizarea si 
exploatarea construcţiilor. 

Totuşi, cu ocazia elaborarii lucrării de fata, au fost constatate in practica o serie de 
greşeli de proiectare precum :alegerea unor sisteme de fundare necorespunzatore, 
constructii fundate pe terenuri de umplutura, amplasarea nepotrivita a unei constructii pe 
terenuri supuse alunecărilor, amplasarea alaturata a unor tronsoane cu incarcari si 
inaltimi diferite, ancorarea insuficienta a barelor ce constituie armatura intinsa, armarea 
transversala insuficienta, prevederea unor etrieri perimetrali la distante prea mari, 
estimarea insuficienta a incarcarilor ce actioneaza asupra construcţiei, greşeli de 
dimensionare, greşeli de calcul, greşeli de alegere a secţiunilor, izolaţie acustica 
insuficienta,izolaţie termica insuficienta, alcatuirea incorecta a detaliilor de execuţie, 
necorelarea detaliilor de execuţie pentru constructii cu cele de instalatii, 
subdimensionarea instalaţiilor fata de nivelul minim necesar specificului construcţiei, 
neincadrarea ansamblului sau construcţiei in documentaţiile de urbanism aprobate, 
nerespectarea temei de proiectare propuse, proiectarea de modificări care slăbesc 
rezistenta construcţiei in ansamblu si, implicit, a elementelor ce compun structura de 
rezistenta, proiectarea unor structuri cu posibilitati de rupere de tip casant, mai exact 
prevederea de diafragme din beton simplu sau structuri din beton armat cu procente mari 
de armare, apropiate de cele maxime, supradimensionare, adica stabilirea unor 
dimensiuni superioare celor rezultate din calculul static . 

Totodata, la agravarea stărilor de degradare a construcţiilor conduc si o serie de 
greşeli sesizate in timpul execuţiei construcţiilor, aparute ca urmare a neglijentei 
constructorilor, a nerespectarii tehnologiilor de execuţie, a nerespectarii proiectelor si 
detaliilor de execuţie. 

Este necesara determinarea cauzelor care au condus la neconformitati 
datorate execuţiei lucrărilor de constructii, in vederea evitării acestora si imbunatatirii 
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calitative a execuţiei . 
Cel mai des intilnite greşeli sunt: oprirea activitatii de construire fara luarea unor 

masuri adecvate de conservare a acestora, ceea ce duce la degradarea in timp a 
lucrărilor executate, folosirea unui beton necorespunzator ca marca, lucrabilitate etc., 
livrarea neritmica a betonului, compactare insuficienta (vibrare insuficienta), apariţia de 
segregări, zone poroase, caverne, întreruperi de secţiune, adaugarea de apa in betonul 
sosit la punctul de lucru, neglijarea fenomenului de afuiere, adica eroziunea determinata 
de marirea vitezei apei curgatoare in apropierea fundaţiei unei constructii, manipularea 
elementelor de constructie prefabricate altfel decit in felul indicat prin proiect (agatarea 
acestora in cirligul macaralei din punctele indicate, folosirea pentru fabricarea betoanelor 
a agregatelor ce provin din roci feldspatice sau sistoase, acestea fiind contraindicate 
pentru ca nu au rezistenta necesara, putindu-se dezagrega la anumite solicitări, aplicarea 
de vopsitorii pe suprafeţe necuratate sau nedegresate, fapt ce conduce la desprinderea in 
timp a peliculei de vopsea de pe faţada respectiva, neacoperirea armaturilor cu beton 
conform prescripţiilor din normative, ceea ce conduce la neancorarea corespunzătoare 
a armaturilor in beton, realizarea incorecta a armaturior din otel beton. 

Din cauza neglijentei beneficiarilor,investitorilor sau administratorilor, in practica, 
pot sa apara greşeli care conduc la degradarea prematura a construcţiilor respective . 

lata citeva din aceste greşeli de exploatare sesizate: conducte de apa sparte in 
interiorul construcţiilor (defecţiune ce apare in timpul execuţiei sau exploatarii clădirii 
si are drept consecinţa infiltrarea apei in fundaţii), umezirea pereţilor, inundarea 
subsolurilor, distrugerea pardoselilor pe baza de materiale lemnoase, degradarea 
(distrugerea) finisajelor conducte nesprijinite si neancorate, colmatarea conductelor 
(proces de astupare a porilor unui material prin patrunderea in masa acestuia a unei 
substante coloidale), compactarea superficiala a umpluturii in jurul clădirilor, poate 
conduce la tasari importante, condensul (fenomenul de transformare a vaporilor de apa in 
lichid pe suprafeţele constructiilor-pereti, plansee, stilpi), prezenta condensului favorizind 
apariţia mucegaiului si degradarea graduala a elementelor de constructii. 

Degradari importante suferă clădirile supuse acţiunii distructive a agenţilor agresivi 
de mediu sau substanţelor nocive, degajate in urma unui proces tehnologic (clădirile si 
instalaţiile din cadrul Doljchim). 

In cadrul construcţiilor, betonul poate fi corodat si de bacterii, ciuperci, alge si 
muşchi, fie prin substantele pe care le secreta sau le emana acestea, fie prin 
transformările pe care le produce asupra unor substante din mediul înconjurător. 

Uzura normala se datoreste duratei limitate de existenta a elementelor care 
compun clădirile, iar Craiova are inca in fondul sau construit, asa cum am mai aratat, o 
serie de clădiri cu vechime de 8 0 - 1 0 0 de ani, uneori si mai mult. 

Uzura fiecărui element in parte este in funcţie de natura materialului din care este 
executat si de condiţiile de exploatare la care este supus, iar uzura generala a clădirii 
poate fi considerata ca fiind media ponderata a uzurii diferitelor elemente componente. 

Dintre cauzele accidentale care conduc la degradarea sau distrugerea elementelor 
de constructie sau a construcţiilor situate in Craiova am mentionat: cutremure de pamint, 
tasarile inegale, incendiile, alunecarile de teren, inundaţiile, situatii exemplificate in lucrare 

Ca o concluzie ce s-a desprins in ceea ce priveşte cauzele degradarii construcţiilor 
este aceea ca, desi exista atit norme tehnice si reglementari in vigoare, precum si 
legislaţie in domeniu, racordata la cerinţele europene, o mare parte dintre deficientele 
constatate se intimpla din cauza nerespecrarii obligaţiilor ce le revin, pe baze legale, 
proiectanţilor, constructorilor, executanţilor, investitorilor, administratorilor, dirigintilor de 
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şantier, responsabililor tehnici cu execuţia. 
O componenta importanta care de cele mai multe ori este neglijata de investitori ( in 

cazul cin aceasta nu este total necunoscuta), este urmarirea comportării in timp a 
construcţiilor, tinerea unui jurnal al evenimentelor privitor la imobilul respectiv . 

Procedura de consolidare a construcţiilor are drept principale scopuri: 
• eliminarea tuturor cauzelor care produc degradarea materialelor 
• evitarea schimbării sistemului structural 
• îmbunătăţirea transmiterii încărcărilor la fundaţii 

legarea - consolidarea -elementelor verticale adiacente 

• realizarea conlucrăni dintre elementele structurale verticale. ; 

In vederea efectuării intervenţiilor pentru consolidarea construcţiilor, este necesara 
considerarea unor factori precum : importanta clădirii, natura terenului de fundare, 
nivelul apelor freatice, tipul de degradari survenite, elementele structurale afectate etc. 

In cadrul studiilor de caz prezentate au fost făcute propuneri de interventii la toate 
elementele de rezistenta ale diverselor clădiri, dar pot sa fie situatii cind sunt necesare 
interventii la clădirile alaturate in scopul inlaturarii unor cauze care duc la degradarea 
altor clădiri. 

Dupa elementul structural la care se face interventia au fost descrise lucrări de 
consolidare a fundaţiilor din beton simplu sau armat prin : 

1. subzidire 
2. camasuiala armata pe fetele fundaţiei 
3. executarea de noi fundaţii in vecinatatea celor deja existente 

Consolidarea structurilor portante sau neportante, executate din zidărie, s-a 
propus prin: 

• refacerea zidăriilor dislocate 
• betonarea parţială în ştrepi cu beton 
• injectarea şi matarea fisurilor şi crăpăturilor 
• coaserea fisurilor cu scoabe din oţel 
• cămăşuirea pereţilor 
• bordarea golurilor 
• legarea zonelor de colţ 
• introducerea de tiranţi 
• introducerea de eclise din profile metalice 
• dispunerea de elemente orizontale şi verticale din beton armat 
• cămăşuieli din materiale compozite. 
La majoritatea cazurilor se preteaza combinarea metodelor de consolidare mai sus 

mentionate, în funcţie de cauzele care au produs degradarea. 
La fiecare lucrare de reabilitare s-a descris si tehnologia caracteristica. 
Creşterea capacităţii portante a structurii se poate realiza prin: 
• introducerea de pereţi structurali cuplaţi la cei existenţi 
• cămăşuieli din beton armat pe o parte sau pe ambele părţi ale peretelui existent 

(prin torcretare) 
• bordări pe contur cu conectarea elementelor la intersecţii 

In cazurile cele mai frecvente in practica, la clădirile vechi avariate, cu structura 
din zidărie portanta, cele mai utilizate masuri de remediere au fost: 

-in cazul fisurilor şi crăpăturilor în tencuiala tavanului, remedierea prin reparaţia 
locală a tencuielii; 
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-in cazul crăpăturilor cu desprinderi de tencuială, remedierea prin desfacerea 
tuturor zonelor afectate, cu controlul zonelor adiacente eventual fisurate şi refacerea 
părţilor degradate 

In cazul construcţiilor a căror Infrastructura este realizata pe diafragme din beton 
armat, metodele de consolidare propuse sunt: 

• camasuieli pe ambele fete sau torrcretare de grosime min. 5-6 cm sau, daca se 
impune, camasuiala va fi executata prin betonare in grosime de min. 10 cm. daca 
diafragmele au fisuri înclinate, verticale sau orizontale. 

• prin injectarea fisurilor cu rasini epoxidice In cazul diafragmelor care prezintă fisuri 
locale, nepătrunse 

• in cazul fisurilor pătrunse cu deschidere de max. 2 mm metoda injectării răşinilor 
epoxidice 

• in cazul existentei fisurilor cu deschideri mai mici de 0,3 mm, o chituire cu mortare 
pe baza de ciment si aracet. 
Grinzile, stilpii, planseele, bulandrugii, scările, ca elemente structurale, se pot 

consolida funcţie de avaria suferita, prin : 
• camasuire 
• injectare cu rasini epoxidice ,1a deschideri ale fisurilor de max.2 mm 
• camasuire. In cazul deschiderilor mari ale fisurilor. 
• camasuire daca este necesara sporirea capacitatii portante, chiar daca fisurile au 

deschideri mal mici de 2 mm . 
• mansonari - rlgldlzari prin intermediul profiielor metalice 
• consolidări cu profile metalice 
• torcretare 
• tratamente cu chituri pe baza de ciment si aracet, in situatia fisurilor nepătrunse , cu 

deschideri de max. 1 mm 
• injectări cu rasini epoxidice, la fisuri cu deschideri de max. 3 mm, cu pătrundere pe 

toata grosimea plăcii 
• rebetonare, atunci cind betonul prezintă fisuri mari sau dislocări 
Toate tipurile de consolidări mal sus mentlonate se pot realiza in soluţie moderna 

prin intermediul materialelor compozite. 
Consolidările cu compozite se realizează prin lipirea unor materiale fibroase, 

impregnate cu răşini, pe suprafaţa diferitelor elemente, pentru a reface sau a mări 
capacitatea portantă (la încovoiere, la forfecare compresiune şi/sau torsiune) fără 
afectarea rigidităţii acestora. 

Elementele consolidate pot fi din beton, cărămidă, lemn, oţel şl piatră, iar structural 
pot fi grinzi, pereţi, stâlpi şl planşee, iar mai recent se aplică şi la noduri. 

Consolidările efectuate cu compozite prezintă avantaje din mai multe puncte de 
vedere. Materialele utilizate au rezistenţe la rupere ridicate, de cca. trei ori mai 
mari decât ale oţelurilor. 
Au o greutate nîică, de aproximativ 20% din cea a oţelului, reducând semnificativ 

cheltuielile. 
Compozitele sunt materiale cu durabilitate ridicată, permiţând astfel utilizarea în 

medii agresive, iar după executare nu necesita întreţineri pretenţioase. 
Pe lângă avantajele compozitelor utilizate la consolidări, trebuie menţionate şi 

câteva dezavantaje ale acestora. 
Cel mai important dezavantaj este preţul relativ mare, care însă scade de la an la 

an odata cu producţia în cantităţi semnificative şi cu apariţia concurenţei dintre firmele 
producătoare. 

Compozitele sunt supuse deteriorării mecanice si au sensibilităţi la radiaţiile 
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ultraviolete, astfel că în locurile expuse, trebuie protejate. 
Consolidările cu compozite se pot utiliza cu succes şi atunci când este necesara 

scurtarea duratei reparaţiilor. 

Pentru alegerea corecta a soluţiilor referitoare ia variantele de fundare pentru 
constructii nou amplasate, dar si pentru posibile interventii la infrastructura unor clădiri 
deja existente, care prezintă degradari ce necesita soluţii complexe, in lipsa unor studii 
geotehnice care sa poata transmite concluzii valabile pentru diverse parti ale Craiovei, s-
a procedat la o atenta analiza geomorfologica a terenurilor pentru constructii din 
Craiova. 

Din punct de vedere morfologic, suprafaţa ocupata de municipiul Craiova este 
caracterizata printr-un relief de ses in zona sudica si un relief colinar in zona nordica si 
estica. 

Depozitele neogene-cuaternare, care intra in alcatuirea zonei, duc la altitudini variind 
intre 80 m in zona de lunca si 160 m in zona Simnic. 

Natura diversa a sedimentarilor a dus la compartimentarea sub aspect geotehnic a 
municipiului Craiova in trei zone distincte : 

• zona de lunca a terasei inferioare a râului Jiu 
• zona terasei mijlocii a râului Jiu 
• zona terasei superioare (inalte), zona de platou 
Terasa inferioara este caracterizata prin depozitele deluviale (cele mai recente) 

necoezive, de natura nisipoasa la nisipos-argiloasa si mai rar coezive argile la argile 
groase (in zona Popoveni Romaneşti). Nivelul apelor freatice este la adancime mica (0.5-
2.5 m) fiind dirijat de nivelul apei in râul Jiu sau depunerile locale si gospodărirea apelor 
meteorice din zona. 

Din punct de vedere litologic, terenul din zona teraselor inferioare este constituit din 

• strat vegetal sau umpluturi neomogene nisipoase la argilo-nisipoase pe primii 0.4-
1.2 m 

• depozite necoezive sau slab coezive constituite de la 0.4-1.2 m la 1.8-2.5m in 
general din nisipuri prafoase la nisipuri argiloase cu indesare medie mai rar 
afanate cu compresibilitate medie la mare foarte umede la saturate cu 
caracteristicile fizico-mecanice: 

- gradul de umiditate Sr=0.84-0.96 (foarte umede la saturate) 
- indicele porilor E=0.62-0.83(indesare medie la afanat) 
- greutate volumetrica y=17.7 kN/mc 
- modul de compresibilitate edometric M2-3=68-145 (compresibilitate mare 

la medie) 
- unghiul de frecare interna (t)=11-24 
- coeziunea c=5-18 kN/mp 

• depozite coezive intalnite in partea sud-vestica sau in zonele mai ridicate de la 
04.-1.2 m la 1.8-2.5 m constituite din argile nisipoase , argile sau argile grase (in 
zona Popoveni) cafenii-galbui la vineţii, plastic consistente (mai rar moi), cu 
compresibilitate medie (mai rar mare), umede la foarte umede zonal cu caracter 
mâlos , active la variaţia umiditatii, cu caracteristicile fizico-mecanice : 

- gradul de umiditate Sr=0.80-0.92 
- indicele porilor E=0.64-0.78 
- indicele de consistenta lc=0.42-0.70 (plastic consistente la plastic moi) 
- greutate volumetrica 7=18.2-18.9 kN/mc 
- modul de compresibilitate edometric M2-3=84-155daN/cmp 
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- unghiul de frecare interna (j)=9-19 
- coeziunea c=8-28 kN/mp 

Din punct de vedere geotehnic, aceste terenuri sunt in general terenuri slabe mai 
ales in zonele mai joase si cu nivelul freaticului ridicat. 

Precizez ca pe aceste zone de lunca (terasa inferioara), in zonele joase, au fost 
efectuate de-a lungul timpului umpluturi necontrolate din materiale neomogene, car se 
comporta ca terenuri slabe de fundare. 

Nivelul apelor freatice se gaseste in general foarte rar la adancimi mai mari de 3.5 
m (Piaţa Vech , Str. Toporasi, zona grădinii botanice, Bulevardul Gheorghe Chitu ) se 
gaseste mai sus scazand portanta terenurilor. ' 

Se poate afirma ca terenurile care compun terasa mijlocie se dezvolta aproximativ 
intre cotele de teren de 83-85 m si 115-120 m ( sistem de referinţa Marea Baltica). 

Din punct de vedere geotehnic terenurile din cadrul terasei mijlocii sunt terenuri 
bune de fundare acolo unde nivelul apei este la adancimi mai mari de 3 m. 

In zonele unde nivelul apei se gaseste la adancimi mai mici de 2 m terenurile sunt 
slabe (dificile) din punct de vedere al fundării directe . 

In cadrul acestui tip de formaţiuni geologice au aparut probleme de fundare datorita 
creşterii procentului de nisipuri fine si prafuri si apariţiei unei sensibilităţi la umezire, cat si 
întâlnirii la cota de fundare de umpluturi necontrolate (piaţa Valea Roşie, Str. Toporasi). 

Terenurile din zona terasei mijlocii sunt constituite in general din depozite slab 
coezive, nisipuri argiloase mai rar depozite coezive (argile) sau necoezive , nisipuri 
prafoase sau nisipuri, precum s i : 

> umpluturi neomogene cu strat vegetal nisipos-argiloase cenuşii la negricioase cu 
fragmente de moloz pe primii 0.5-0.9 m 

> depozite slab coezive de natura nisipoasos-argiloasa cafenii la gălbui, plastic 
consistente, cu compresibilitate medie, umede la foarte umede cu concretiuni 
calcaroase de la 0.5-0.9 m la 1.6 -2.9 m cu caracteristicile fizico-mecanice: 

gradul de umiditate Sr=0.65-0.88 
indicele porilor E=0.58-0.74 
indicele de consistenta lc=0.52-0.74 (plastic consistente) 
greutate volumetrica Y=18.2-19.1 kN/mc 
modul de compresibilitate edometric M2-3=92-167 kN/mp 
unghiul de frecare interna (t)=11-23 
coeziunea c=6-21 kN/mp 

In cadrul terasei superioare, terenul este constituit din depozite deluviene nisipos-
argiloase la argilos-nisipoase, mai rar nisipo-prafoase. Nivelul apelor freatice se gaseste 
in aceasta zona la adancimi de peste 6 m local la adancimi mai mici (aval de lacul Hanul 
Doctorului). Terasa superioara se dezvolta deasupra cotelor de teren de 120 m (sistem de 
referinţa Marea Baltica). 

Terenurile din cadrul terasei superioare sunt in general terenuri bune de fundare. 

Din punct de vedere litologic, terenurile din zona terasei superioare sunt constituite 
din : 

> strat vegetal sau umplutura neomogena, nisipo-argiloasa la argilo-nisipoasa, 
cafenie la negricioasa pe primii 0.4-0.8 m 
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> depozite coezive nisipos-argiloase la argilos-nisipoase, cafenii la gălbui, plastic 
consistente la vartoase , cu compresibilitate medie, umede la foarte umede, cu 
concretiuni calcaroase de la 0.4-0.8m la 1.4-2,6m cu caracteristicile fizico-
mecanice: 

gradul de umiditate Sr=0.62-0.86 
indicele porilor E=0.56-0.71 
indicele de consistenta lc=0.56-0.79 
greutate volumetrica Y=18.4-19.3 kN/mc 
unghiul de frecare interna (j)= 13-23 
coeziunea c=8-22 kN/mp 

Creşterea ponderii fracţiunii argiloase in cadrul terasei superioare conîera in unele 
zone un caracter uşor activ (cu umflări si contractii) mari la variaţia umiditatii. 

Valorile orientative ale presiunilor convenţionale de calcul pconv (Pcc) pentru 
adincimea de fundare de 0.85 m si latimea fundaţiei de 0.45 m sunt: 

- pentru zona terasei inferioare pcc = 105 - 155kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii pcc = 125 - 185kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 145 - 210kN/mp; 

Valorile orientative ale presiunilor de deformatie plastica de calcul Ppi pentru 
adincimea de fundare de 0.85 m si latimea fundaţiei de 0.45 m sunt: 

- pentru zona terasei inferioare Ppi = 100 - 150kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii Ppi = 125 - 180kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 150 - 205kN/mp; 

Valorile orientative ale presiunilor la starea limita de capacitate portanta pcr pentru 
adincimea de fundare de 0.85 m si latimea fundaţiei de 0.45 m sunt: 

- pentru zona terasei inferioare Pcr = 140 - 240kN/mp; 
- pentru zona terasei mijlocii Pcr = 165 - 270kN/mp; 
- pentru zona terasei superioare Pcc = 210 - 290kN/mp; 

Tasarile absolute probabile pentru o fundaţie cu latimea de 2 m si adincimea de 
fundare de 1m care exercita o presiune de 200kN/mp sunt: 

- pentru terasa inferioara S = 2.10cm - 3.5cm; 
- pentru terasa mijlocie S = 1.80cm - 2.70cm; 
- pentru terasa superioara S = 1.20cm - 2.20cm; 

Din punct de vedere al agresivitatii apelor fata de betoane si betoane armate, apele 
din zona IMai prezintă agresivitate carbonica foarte slaba si agresivitate sulfatica medie 
fata de betoane si betoane armate. 

Adincimea de inghet a zonei este de 85 cm. 
Dupa modul de comportare la sapare, paminturile din zona studiata se incadreaza in: 

- categoria I - a la a ll-a teren uşor la mijlociu terasa inferioara; 
- categoria a ll-a teren mijlociu la tare terasa mijlocie; 
- categoria a ll-a teren mijlociu la foarte tare terasa superioara; 

Taluzurile săpăturilor nesprijinite vor avea inclinarea minima de 1/1 pentru adincimi de 
sapare de Im pentru terasa inferioara pentru terenuri nisipoase (necoezive) si de 1/0.5 
pentru adincimi de sapare de peste 1.5 m pentru terasa mijlocie si superioara pentru 
terenuri argiloase (coezive). 

In luarea deciziilor privind adoptarea unor solutiii de remediere si consolidare a 
construcţiilor avariate, pe lingă cele mai importante caracteristici ale terenurilor de fundare 
este necesara si analizarea avariilor sau neconformitatilor produse de diverşi factori, alţii 
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decit cei generaţi prin terenurile de fundare. 
Prin studierea si prezentarea in detaliu a mai multor constructii de diverse tipuri 

sub aspectul cauzelor degradărilor dar si sub cel al soluţiilor adoptate, inclusiv al pirghiilor 
tehnice care au dus la aplicarea respectivelor soluţii, s-a făcut a exemplificare bazata pe 
cazuri concrete a modului cum pot fi refunctionalizate eficient si in condiţii de deplina 
siguranţa si stabilitate construcţiile. 

Funcţie de importanta clădirii, de gradul de protectie antiseismica propus, soluţiile 
de consolidare au fost concepute ca incepind de la imbunatatirea caracteristicilor 
terenului de fundare, la injectarea fisurilor cu mortare speciale sau rasini epoxidice, 
camasuirea elementelor structurale afectate, rebetonarea acestora. 

Toate soluţiile propuse au fost descrise in detaliu, inclusiv liniile generale ale 
tehnologiei de punere in practica a respectivelor soluţii. ' 

De asemenea, trebuie mentionat ca in tot ceea ce inseamna derularea 
operaţiunilor de consolidare, au fost respectate etapele legale privind autorizarea si 
executarea lucrărilor. 

Bineinteles ca in elaborarea si alegerea soluţiilor, pe lingă factorul pur tehnic, o 
importanta însemnata o are si factorul economic, astfel ca soluţiile descrise in acest capitol 
răspund ambelor cerinţe. -

Ca o varianta suplimentara posibil de aplicat in toate cazurile, este consolidarea cu 
ajutorul materialelor compozite, care se preteaza in variante diferite la fiecare din 
exemplele analizate. 

Ceea ce a făcut ca aceasta varianta sa nu fie deocamdata utilizata, a fost doar 
analiza economica ce indica preturi relativ mari fata de metodele clasice aplicate, dar este 
necesar de mentionat ca in cazul aplicarii soluţiilor cu materiale compozite, ar fi realizate 
consolidări care sa răspundă cerinţelor de rezistenta, in condiţii chiar superioare soluţiilor 
clasice adoptate, iar durata de execuţie ar fi fost redusa simtitor. 

In situatiile de fata, au prevalat in punerea in aplicare, soluţiile tradiţionale 
deoarece, in primul rind, aveau avantaje din punct de vedere economic, apoi, tehnologiile 
privind punerea in practica a materialelor compozite inca nu au penetrat indeajuns pentru 
a fi insusite de majoritatea agenţilor economici cu activitate de execuţie in constructii si, 
nu in ultimul rind, termenele impuse de beneficiarii sau investitorii imobilelor, nu au 
necesitat folosirea tehnologiilor pentru materiale compozite care, cu siguranţa, ar fi 
condus la scurtarea semnificativa a termenelor de execuţie . 

O varianta posibila ar fi fost rezolvarea combinata a consolidării structurilor atit cu 
soluţii tradiţionale cit si cu soluţia mai noua si moderna, a materialelor compozite,dar in 
opinia personala, este necesara studierea prealabila la nivel de cercetare fundamentala 
si aplicata a posibilităţii combinării pe diverse tipuri de structuri a celor doua soluţii. 

La toate construcţiile studiate mai sus, sub aspectul cauzelor care au produs 
degradarile acestora si al soluţiilor posibile de remediere si consolidare, este obligatorie 
instaurarea de masuri corespunzătoare privind urmarirea comportării in timp a 
construcţiilor si ulterior intervenţiilor prin consolidare. 

Asa cum s-a aratat in cazul fiecărei constructii in parte au fost foarte multe 
defecţiuni ale acestora datorate tasarilor aparute din diverse cauze. De aceea este 
necesara, in cazul fiecărei constructii, urmarirea prin metode topografice a tasarilor in 
timpul exploatarii. 

De asemenea, este necesara urmarirea deplasărilor pe verticala a construcţiilor 
datorate si altor cauze, precum contracţiile si umflările argilelor, mişcărilor seismice, 
alunecărilor de teren, diverselor goluri subterane. 

Raspunderea privind urmarirea comportării in timp a construcţiilor in conformitate cu 
legislaţia in vigoare (legea 10/95) si normativul privind comportarea in timp a construcţiilor 
indicativ P130/1999 revine beneficiarului construcţiei. 
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Prin monitorizarea tasarilor la constructii se pot determina deplasarile sau 
deformatiile construcţiilor generate de tasari ale terenului de fundare (parametrii precum 
tasarea medie, tasarile relative, inclinari ale fundaţiilor sau ale construcţiei in ansamblu, 
încovoieri ale tălpilor continue de fundare) aceste valori trebuind comparate cu deformatiile 
calculate. 

Dupa centralizarea acestor date este necesara verificarea îndeplinirii condiţiilor de 
siguranţa si de exploatare a construcţiilor. 

In vederea urmăririi tasarilor la constructii prin metode topografice este necesara 
montarea pe constructie a unor dispozitive numite reperi de tasare sau mărci de tasare 
care materializeaza puncte izolate fixate solidar de constructii, prin intermediul carora se 
pot constata eventualele modificări ale tasarilor. 

Dupa importanta construcţiei si funcţie de tipul structurii acesteia sau'chiar funcţie 
de condiţiile de exploatare este necesar ca proiectantul sa stabileasca erorile admisibile 
de masurare. 

Precizia necesara măsurării deplasărilor verticale se determina preliminar conform 
datelor din tabelul 1 al STAS 2745-90 privind urmarirea tasarilor construcţiilor prin metode 
topografice, care înlocuieşte STAS 2745-69. 

Urmarirea in timp a .construcţiilor trebuie sa se desfasura pe toata durata de viata a 
construcţiei si are ca principal scop obţinerea de informaţii in vederea asigurarii aptitudinii 
construcţiilor pentru exploatare normala, evaluarea condiţiilor pentru prevenirea 
incidentelor sau avariilor si diminuarea pagubelor materiale. 
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CONTRIBUTII PERSONALE 

Consultarea unei bibliografii de actualitate in domeniul temei lucrării, inclusiv a 
celei mai recente legislaţii si literaturi tehnice. 

Sintetizarea, sistematizarea si analizarea soluţiilor si metodelor moderne de 
consolidare a construcţiilor avariate, atit cu materiale convenţionale, cit si cu 
materiale si tehnologii noi. ^ 

Tratarea remedierii construcţiilor avariate ca un tot unitar, privind conlucrarea si 
interacţiunea structura - fundaţie (infrastructura) - teren de fundare. 

Studiul particularitatilor de ordin geotehnic specifice municipiului Craiova, pe baza 
sintetizării cercetărilor geologige si geotehnice efectuate in timp, fapt ce a permis o 
zonare detaliata a teritoriului Craiovei sub aspectul calitatii si caracteristicilor fizico -
mecanice ale terenurilor de fundare, demers important si util pentru cercetarea, 
proiectarea si executarea construcţiilor. 

întocmirea harţii caracteristice municipiului Craiova, privind stratificatia terenurilor 
de fundare . 

Analizarea, pentru construcţiile situate in municipiul Craiova, a tuturor factorilor 
care au condus la apariţia degradărilor, intocmindu-se o diagnosticare specifica 
zonei. 

Urmarirea si cercetarea îndeaproape a cauzelor producerii alunecărilor de teren 
si inundaţiilor din judeţele Dolj, Gorj si Vilcea, a soluţiilor necesare in vederea 
protejării construcţiilor din aceste zone, ca urmare a acestor fenomene naturale, 
precum si a soluţiilor practice de prăbuşire controlata a planseului de sare din 
tavanul cavernelor si evacuarea saramurii existente, prin intermediul unor 
tehnologii care sa nu atraga factori suplimentari de risc in derularea fenomenelor 
geomecanice din zona. 

Delimitarea si corelarea intre zonele de risc seismic si a zonelor de risc privind 
alunecarile de teren pentru judeţul Dolj, inclusiv intocmirea harţii privind aceste 
caracteristici. 

Studii de caz privind avariile si soluţiile de consolidare pentru diverse tipuri de 
constructii din municipiul Craiova. 
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178. Reabilitarea fundaţiilor construcţiilor social culturale - Vasile Stelian Farcas, Cluj-

Napoca, 2005. 
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o rsi rsi rNi rsi m 
u a. 
r o o o" rn 

ON 
^ Ov oo*̂  

00 
o. o 1—« Tj- Tj- o 
s. rt 

CnI rsi (N rvj s. rt o 
13 O rvj CXD oô  O 
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