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Seminar ECBR on-line (Webinar) în cadrul proiectului „Utilizarea
cunostintelor obtinute de centrele specializate ale Acordului EUROPA Hazarduri Majore pentru asigurarea rezilientei seismice a
clădirilor importante pentru comunităti. Pregătirea actiunilor-suport
pentru viitoarea Strategie de Reducere a Riscului Seismic în
România” (Using knowledge from EUR-OPA specialized centres to
ensure earthquake resilience of important community buildings.
Preparatives to support the forthcoming Strategy of Seismic Risk
Reduction in Romania).
Proiectul este finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA
Hazarduri Majore / EUR-OPA Open Partial Agreement, prin Grant
Agreement ECBR ECBR GA/2021/15. FIMS PO No. 691780 si se înscrie în
prioritățile de acțiune ale Cadrului ONU – Sendai Framework 2015.
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SEISMICITATEA ROMÂNIEI
De cat timp avem date despre cutremurele din
Romania ? Din 984 AD – cronici bizantine
(Catalog ROMPLUS, INFP)
Puncte roșii –
epicentre ale
cutremurelor crustale
(de suprafață)

Puncte negre –
epicentre ale
cutremurelor
adânci de
Vrancea
(denumite
intermediare))
intermediare

Cât de departe ajung în
țară efectele cutremurelor
de Vrancea ?
Până în nordul Moldovei și
în Transilvania,
Transilvania, în est –
Dobrogea si in sud
sud//sudsudvest Muntenia si Oltenia
Harti izoseistice
ale cutremure
cutremurelor
lor
istorice
de Vrancea

rosu:
1802
albastru: 1838
..............: 1940
(Moskalenko, 1980)

Cutremurul de la 29 august 1471







Ml = 6,7 , Io = VIII C. Radu
(M = 7,1; Io= VIIIVIII-IX) Cat. K.S.
avarierea turnului Neboisei la Cetatea Suce
Sucevei,
vei, dar si la
Manastirea Neamt
Neamt--reconstruire
Contradictii:

avarieri
varieri la cea mai puternica cetate a Moldovei !?
seisme in nordul Moldovei ? caracteristicile de atenuare
atenuare,,

conditii
onditii locale ? teren in panta, slab ?
Turnul de la Man. Neamt

Partea inferioara a turnului clopotnita este zidita, probabil, pe
vremea Domnitorului Alexandru cel Bun (1400(1400-1432), iar cele doua
parti superioare, mai tarziu.
Dupa cutremurul din 1471, ctitoria lui fiind zdruncinata din temelii,

Stefan cel Mare (1457(1457-1503) va inalta o noua biserica, alaturi de
cea veche;

după 1480, vechea biserică de la Neamt se afla întrîntr-un asemenea
stadiu de degradare încât stefan cel Mare nu a mai considerat
posibilă restaurarea acesteia, preferând să ridice aici un nou lăcas
de închinăciune, ce ss-a sfintit la 14 noiembrie 1497.

Man. Neamt – urmele vechii
biserici distruse la 1471

Impact
mpactul
ul cutremurului de
Vrancea din 29 august
1471 asupra Bisericii
Negre din Brasov








Constructia bisericii a durat din 1383
pana in 1477 dar cutremurul din 1471
a condus la decizia sa nu se mai
construiasca
construiasc
a un turn prea inalt
inalt la sud
(are cca. 65 m dar partea liberă este
relativ redusa iar zidaria numai pana
la cota 44 m)
m) !!!
Din cele doua turnuri proiectate init
initial
la fat
fatada vestic
vestica
a a Bisericii Negre a
fost ridicat numai turnul sudic !!!
A suferit avarii în 1471 ?, 1545 ?,
1590, 1605, 1620, 1681, 1738, 1781,
1790
1532--1538 – reparatii si reconstruire a
1532
acoperisului ca urmare a
cutremurelor !!!

- inaltime ziduri 21 m,
- inaltime acoperis 42 m,
- inaltime turn la cruce 65.5
m
- inaltime zidarie turn 44 m
Material: gresie

Cutremurul de Vrancea din 3
31
1 mai /11 iunie 1738
VIII-IX
 M l = 6,9; I o = VIII








(M=7,0)
Ms= 7.4..7,
7.4..7,5
5 , Imax= 9.5
MSK
replici multiple, a
excelat prin avarierea
multor manastiri,
turnuri si clopotnite
Manastirea
Cotroceni--Bucuresti,
Cotroceni
Golia--Iasi,
Golia
Turnuri
Turnu
ri de porti la
Brasov
Intensitati gr. VIII !!!
falii vizibile, prabusiri
de stanci in valea
Buzaului

Iasi, Manastirea Golia, 1606. La 1738,
cutremurul a produs avarierea si apoi
demolarea turlelor care erau in curs
de renovare
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Cutremurul “Cel Mare”
de la 14/26 octombrie 1802










M 7,4...7,5…7,8 MGR ; 7,9 Mw ,
Io = 9 ?MSK
prabusirea partii superioare a Turnului
Coltei - mecanismul de cedare a fost
probabil determinat de un efect de
quasi--rezonanta pe perioada lunga a
quasi
miscarii
exista marturii scrise si fizice despre
avarii si distrugeri similare la
numeroase palate, case boieresti,
turle de biserici si turnuri de clopotnita
partea inferioara, rigida, ss-a pastrat la
majoritatea turnurilor
De ex. Radu Voda, Patriarhie, Mihai
Voda, Plumbuita.
La Brasov cutremurul din 1802 a
avariat Poarta Principala si
constructiile de pe Strada Portii Purzengasse (sec. XIV) care avea un
bastion si fortificatii. iar încercările de
reparatie nu au mai putut consolida
clădirile, fiind, în 1857, demolate.
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Roman. Clopotnita
Bisericii Precista
Mare la 1920.
(contrafortii au fost
adăugati în 1816
pentru a consolida
turnul după marele
cutremur de
Vrancea, din 1802)

Contrafortii au fost înlăturati după
consolidarea din 1988

CUTREMUR 10 NOIEMBRIE 1940,
M 7,4 GG-R sau Mw = 7.67.6-7.7









zona de intensitati I = IX MSK restransa, o zona importanta de
grad I = VIII MSK,
MSK,
Prabusirea Blocului Carlton din Bucuresti
avarii numeroase in zona FocsaniFocsani-Panciu
amplificare de intensitate I = VIII in zona Bucuresti, o zona
importanta I = VII MSK;
MSK; zonele
zonele de intensitate I = VI
VI--IX MSK - 50
50--60
% din teritoriu; o pondere de cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I
= V MSK, restul fiind sub I = V .
cca. 593 morti, 1271 raniti, pagube 10 mil. US$.
In Bucuresti au existat si multe alte avarii la blocuri – neglijate,
care au condus la prăbusiri în 1977.
Prăbusirea Blocului Carlton fost un avertisment insuficient luat in
seama pentru prevenirea dezastrului cauzat de clădirile prepre-1940
la cutremurul din 4 martie 1977
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Harta izoseistica 10 nov.1940

Dr. C. Radu,
revizuita 1991



Acad. Gh. Demetrescu –
determinarea epicentrului din 1940
– in Vrancea
reteaua seismologica
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1940 Focsani – Str. Sf. Dumitru - pereti de fatada
prabusiti spre nord,
nord, ziduri transversale
rezistente (Col. N. Mandrescu)
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1940 Panciu – Str. Carol (Col. N. Mandrescu)
Dezastru
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Bloc Carlton
Carlton,,
Bucuresti
- turn central si aripi
- 2S+P+12etaje
H 45,75 m
(47 m ?)
Arh. G. M. Cantacuzino
Antreprenor
Firm
irma
a Schindl

16



Blocul Carlton - cea mai inalta cladire de beton armat
din Bucuresti si din tara (2S+P+12etaje) (dupa Palatul
Telefoanelor – structura metalic
metalica
a).

turn central inalt (18m x 16m in plan, 2S+P+12etaje,
inaltime totala de la fundatii la acoperis 52,5 m, din
care 45,75 m peste nivelul terenului) … 47 m ?
 doua aripi de inaltimi inegale, neseparate cu rosturi,
avand la fatada P+5 spre Bd. Bratianu si P+3 (4 ?)
etaje spre Str. Regala
 o sala de cinematograf rezemata de structura in
spatele cladirii.


10 noiembrie 1940
N-E, diagonal
 Prabusire completa, spre N Proiectantul Ing. Mavrodin a murit in cladire
17

Blocul Carlton: o ipoteza asupra prabusirii
Prof. Hangan (1962, 1963)






Structura nu era
calculata la
seism
Stalpul lamelar
de colt de la
parter s-a rupt
Apoi structura s-a
rupt si pe
inaltime

Blocul Carlton – ruinele in
dimineata de dupa prabusire
– ruinele pe directia
diagonala NE spre Sala Dalles
(Foto Min. Propagandei)
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Expertize efectuate de Prof. A. Beles si M. Hangan (1941)
Cauze tehnice
 dozaj de ciment acceptabil si marci de beton variabile
variabile,, unele
neacceptabile,, dar in spiritul epocii
neacceptabile
epocii;;
verticala,
 asimetrie arhitecturala generala in plan si pe verticala,
 stalpi lamelari cu forme (b=
(b=0
0,22 m; h= 1,70 m) si rapoarte h/b
nerationale - h/b = 5…7), continuati pe verticala cu stalpi in forma de L
sau circulari
circulari,, amplasati neuniform in plan
verticala;
 discontinuitati si dezaxari de stalpi pe verticala;
 rezemari indirecte de ordinul 2, 3 si 4 (stalpi pe grinzi care rezemau pe
alte grinzi
grinzi)), rosturi de lucru in beton ;
 grinzi cu sectiuni mari rezemate pe stalpi slabi,
slabi, sau grinzi transversale
inguste
 procentele de armare sub limita de 8% din circulara germana (utilizata
ca referinta,
referinta, dar neobligatorie in Romania), ajungand la 0,5% ;
Lectia Carlton
 blocul a fost prima „victima”, primul colaps al unei structuri moderne inalte
din beton armat la cutremur in Europa, in special la unul de Vrancea;
Germania, a constituit surpriza si marele
 a fost studiat de Prof. A. Sieberg din Germania,
dezastru urban al cutremurului din 10 noiembrie 1940,
unic,, blocul a fost in realitate o structura
 Desi a fost considerat unic
reprezentativa pentru limitele arhitecturii si ingineriei de constructii din
19
epoca;

Inregistrare incompleta a seismologilor la cutremurul de
Vrancea din 10.11.1940
Suspensia pendulului aparatului a cedat
(Gh. Petrescu, 1955)

EVOLUTIA CODURILOR INGINERESTI CA
URMARE A SEISMULUI DIN 1940










colapsul Blocului Carlton a fost un semnal dur si nu pe deplin
inteles cu privire la necesitatea de a integra cerintele celor doua
branse pe intreaga durata a realizarii unei cladiri.
a lansat o dezbatere inginereasca si arhitecturala despre regimul de
inaltime admisibil si conformarea arhitecturalarhitectural-structurala
astfel, a constituit un factor important pentru initierea ingineriei
seismice si a reglementarilor de proiectare la cutremur din 1942
si 1945 in Romania;
dupa 1942 s
s--a introdus obligatia inginerilor proiectanti de a
semna proiectele pentru autorizatie;
„Instructiunile pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din
cauza cutremurelor si pentru refacerea celor degradate”,
aprobate de MLPC la 30 decembrie 1941 si publicate la 19
ianuarie 1942
„Instructiunile pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din
cauza cutremurelor” (MCLP, 1945)
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PROIECTAREA ANTISEISMICA DUPĂ 1950 –
pași pozitivi dar și lipsă de date privind cuantificarea
acțiunii seismice



Nationalizarea cladirilor - Uitarea avariilor din 1940
Norme provizorii 1950...1963 – 5% forta seismica

Harta de zonare 2923/1952...2923/1963 • 1952 - Bucuresti grad seismic 8
• 1963 – Bucuresti grad seismic 7 !!!
 Norme obligatorii - Normativele P13P13-1963, P13
P13--1970 –
 dar coeficienti seismici redusi, deoarece nu aveam
date instrumentale locale





Arhitectura “Post“Post-avangarda” ??? Cartiere noi
Simetrie structurala






Proiecte tip
Prefabricate

Blocuri inalte “accent” - structuri presupuse a reduce forta
seismica
Blocuri cu spatii comerciale la parter – “parter slab”
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Cutremurul “surpriz
surpriză
ă” (???) din 4.03.1977
4.03.1977,,
M 7,2 GG-R; Mw 7,5

Harta
izoseiste
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CUTREMUR 4 MARTIE 1977 MGR=7,2 ; Mw 7,5













Intensitati MSK 7 pe o mare arie, zona de intensitati I =
VIII - extindere moderata la curbura Carpatilor si
amplificari cu I = VIII de la Bucuresti, Zimnicea si Iasi,
cca. 5-10 % din teritoriu.
2, 048 miliarde USD pierderi, peste 50% fiind la locuinte;
Echivalent 5% PIB din 1977 (Georgescu, 1992)
1,578 morti, 11,321 raniti (90% dintre morti si 67% dintre
raniti in Bucuresti
(Raport Banca Mondiala, 1978).
Sunt indicate si alte pierderi dar fara cuantificare
Bucuresti – 70% din pierderi = 1,4 mld. US$
Reconstructia si invatamintele de dupa 1940 sisi-au facut
efectul in primul rand in zona epicentrala in privinta
cladirilor curente din zidarie: alcatuire, centuri, calcane
Reabilitarile ineficiente sisi-au manifestat impactul
negativ
Solutiile constructive insuficient testate au cauzat
24
grave avarii

4 martie 1977 – 28 cladiri prepre-1940 prabusite
sau demolate - Cofetaria Nestor
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Bucuresti, 4 martie 1977
Colaps Blocuri Colonade - Ion Ghika
Cladirea prepre-1940 din dreapta, cu diagonale, a rezistat
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Ce am invatat in 1977 ?
Prabusirile au fost cauzate de avariile “usoare”
usoare” din
1940 care au fost uitate pana in 1977
Un dezastru
dezastru cauzat de lipsa reabilitarii
reabilitarii structurale dupa
1940

Prabusirile din 1977 au fost in mare masura la
cladiri la care se apreciase in 1940 ca avariile
sunt usoare si reparabile
 Colaps: Casata, Brezoianu 7, Scala
 Prabusiri partiale: Wilson
 Avarii grave: Pherekide, Calea Victoriei 95
 Consolidari / Reparatii salvatoare:
 Podgoria (Beles)


BLOCUL BROSTENI-CASATA 1940: Avarii grave, uitate
dupa 1948


Apare pe lista
Beles si Hangan
si in articolul uitat
al Prof. Christea
Niculescu,, in
Niculescu
Bautechnik 1941



Avarie a stalpului
de colt la etajul 2,
absenta etrierilor
pe o inaltime de
cel putin 50 cm,
fara
suprapunerea
barelor verticale
de armatura

Foto avarii stalp
colt 1940

Blocul Casata / camasuit doar pana peste etajul
2 ss-a prabusit in 1977 tocmai pe acel colt
reparat ..
...(Si
.(Si era o avarie atat de “locala”....!?! )

1977 - Pierderi la cladiri









OFICIAL
156.000 apartmente urbane si 21.500 case rurale distruse
sau grav avariate;
alte 366.000 apartamente urbane si 117.000 case rurale
aveau nevoie de reparatii
CONFIDENTIAL
Date ICCPDC, 1978
19 judete plus Bucuresti
742..259 cladiri de locuit prabusite sau grav avariate,
742
• din care 35.
35.600 locuinte prabusite sau nereparabile (4.8%);





351.835 locuinte de consolidat (47
351.
47..4%);
354..824 locuinte de reparat (47
354
47..8%);

8.228 unitati social
social--culturale distruse sau avariate
(28.
28.8%).
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1977 - Variatia teritoriala a procentului locuintelor afectate conf. date
ICCPDC.
Amplificari la mari distante: Iasi, Dolj
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Inregistrare
incompleta miscarii
seismice la 4.03.1977
Seismograful CFPS din Statia
Bucuresti a fost scos din
functiune
(Radu si Apopei, 1979, pag. 60)

DIN FERICIRE, RETEAUA SEISMICA A
INCERC A OBTINUT
O ACCELEROGRAMA UNICĂ LA
4.03.1977

33

INCERC
1977
Accelerograf
SMAC B
Japonia
din
Reteaua Seismica
INCERC
care exista din 1967

34

Acest accelerograf japonez SMACSMAC-B a furnizat
singura accelerograma de interes ingineresc la
sediul INCERC, la 4.03.1977







Importanta extraordinar
extraordinara
a:

S-a “descoperit” existenta continutului spectral specific,
oscilatii cu componente de perioada lunga 1,5s…1,8s,
complet diferite de acela ale cutremurelor de tip californian de suprafata - din normativul P13/1963 si P13/1970

Acceleratii mult mai mari ca in normativ
Cladirile zvelte suprasolicitate

Reteaua INCERC a obtinut inca 2 accelerograme partiale – in
Balta Alba si la Vrancioaia
Vrancioaia,, ca si 2 deplasograme pe lentila de
seismoscop la Bucuresti si Galati
Retelele de tip “strong motion” sunt extrem de necesare
UNICITATEA ACCELEROGRAMEI INCERC este data si de faptul
ca, din pacate,
pacate, la aparatele seismologice de tip 1940 suspensia
pendulului a cedat si in 1977 iar altele nu au functionat
35

IMPACTUL CUTREMURULUI DIN 4 MARTIE 1977
ASUPRA CLADIRILOR DIN SISTEMUL SANATATII
Cutremurul din 4.03.1977 a solicitat unitătile sanitare si medicale într-o
dublă ipostază:
ca fond construit având o vârstă, rezistenta si vulnerabilitate diferită,
avariate în grade diferite;
ca unităti a căror functionalitate a fost dereglată sau împiedicată
datorită unor cauze nestructurale (lipsa energiei electrice de la retea,
lipsa surselor eficiente de energie electrică de sigurantă si a
comunicatiilor, lipsa apei de la retea sau de rezervă, distrugerea
instrumentarului, echipamentului si a altor dotări).
Conform datelor furnizate în 1977 de M.S., în unitătile republicane
au suferit avarii un număr de 87 clădiri, din care:
clădiri prăbusite
4
clădiri foarte grav avariate
18
clădiri grav avariate
1
clădiri avariate
30
clădiri avariate usor
34
Efecte negative asupra functionalitătii, prin scoaterea temporară din
36
functiune a unui număr de paturi pe diferite termene.

Spitalul Fundeni includea mai multe clădiri dintre care cea
realizată in 1958 a suferit avarii structurale si mai ales
nestructurale ca urmare a impactului cu structura de 10 etaje
adiacentă, construită în 1974. In noaptea seismului s-au evacuat
etajele 1 si 2 ale clădirii înalte. Fiecare dintre aceste corpuri avea
initial 800 de paturi dar după seism au putut fi folosite doar 250.
Spitalul Colentina includea mai multe clădiri din zidărie care au
prezentat fisuri în peretii portanti si neportanti. O clădire a fost
evacuată partial din cauza cedării unor stâlpi si a crăpăturilor de la
casa centrală a scării. Clinica de Ortopedie, amplasată într-o
clădire foarte veche, a suferit avarii mari.
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Spitalul de Urgentă din Bucuresti
Spitalul avea 635 de paturi
ocupate înainte de cutremur,
fiind ulterior internati 600 de
pacienti. La etajele 2 si 3 s-a
prăbusit un perete de zidărie
neportant, în clădirea veche
prezentau
fisuri
zidurile,
placajele de faiantă au căzut.
După seism, la ora 4
dimineata,
s-a
ordonat
evacuarea
spitalului,
considerând
avariile
structurale si nestructurale
ca fiind periculoase.
Evacuarea a durat 3 ore.

Desi acei pereti au cazut,
o grinda care exista la
baza a impiedicat caderea
paturilor!

Datorită unor factori favorabili, în martie 1977 efectele asupra
locuitorilor din zonele seismice cele mai afectate nu s-au amplificat întrun mod excesiv. Acesti factori ar putea fi listati sumar astfel
•prezenta majoritară a unui fond urban construit după norme
antiseismice moderne si a unui fond construit rural cu o comportare bună
la cutremur;
 evitarea epidemiilor datorită interventiei de degajare si
salvare prompte si climei răcoroase din luna martie;
 existenta unui număr mare de unităti medicale nou construite
si starea satisfăcătoare post-seismică a unui număr mare de
dotări mai vechi, al căror personal s-a adaptat din mers
pentru interventia medicală de urgentă în cooperare cu
specialistii consacrati, preluând functiunile unitătilor special
destinate (Coltea, Spitalul Militar Central, Colentina etc.);
 lipsa unor posibilităti de incendiu post-seismic, epidemii
datorită caracteristicilor urbane si rurale specifice zonelor
seismice ale tării noastre (constructii din cărămidă si beton,
relativ dispersate);
 interventia promptă, de cele mai multe ori fără a se baza pe
planuri prestabilite a corpului medical si personalului auxiliar.
39

Dintre factorii care au condus la disfunctionalităti în bunul mers al
interventiei de urgentă post-seismice putem lista următoarele:
 lipsa alimentării cu energie electrică autonomă de urgentă (caz
general în Bucuresti, inclusiv la Spitalul de urgentă surprins cu 8
operatii în curs, cu lămpi fără petrol, aparatură de alimentare cu
oxigen oprită etc.).;
 în mod pozitiv, la Spitalul judetean din Ploiesti s-a putut pune în
functiune generatorul autonom în 3 minute în timp ce era în curs
de operatie;
 oprirea în consecintă a alimentării cu apă în lipsa rezervoarelor
speciale;
 evacuarea precipitată si nejustificată în noaptea cutremurului a
Spitalului de Urgentă din Bucuresti, specializat în interventii
caracteristice fazei incidente a unui dezastru seismic, datorită
unor avarii structurale si nestructurale insuficient analizate ; în
două ore au fost transportati 800 de bolnavi la spitalele Colentina,
CFR-2, Coltea, Spitalul Militar Central etc.
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 deranjarea activitătii unor spitale si grupuri operatorii datorită
avarierii structurii sau căderii unor placaje de faiantă, tencuieli,
elemente nestructurale, aparatură, instrumentar, medicamente
etc. (Spitalul Caritas -3 săli de interventii chirurgicale pline de
moloz, oprirea unitătilor de sterilizare).
 în Bucuresti au fost scoase din functiune 9 unităti spitalicesti
din 35 existente, la Zimnicea Spitalul local, fiind nevoie de
improvizarea unui spital mobil în corturi.
 lipsa unui sistem de acumulatoare sau lipsa asigurării la
soc a acumulatoarelor pentru sistemele de comunicatii
telefonice sau radio necesare în etapa de urgentă (în primul
rând Spitalul de urgentă si Salvarea Capitalei care au apelat la
radio-emitătoarele taxiurilor ITB).

41

 în lipsa unei dispecerizări centralizate a solicitantilor de
asistentă medicală de urgentă, adusi cu salvările sau alte
vehicule la Spitalul de urgentă din Bucuresti intersectia rutieră
din fata spitalului si sălile de primire s-au blocat fiind nevoie
să se improvizeze un spital de campanie de primire-triere pe
terenul Stadionului Dinamo, învecinat si similar un altul pe
hipodromul din Calea Plevnei.
 lipsa unei bănci de sânge dimensionată în mod corespunzător
în raport cu nivelul real al solicitărilor în cazul unui dezastru
seismic de tipul celui din 4.03.1977.
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CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU DIN 1977,
CIFRELE ARATA CA INVESTITIA IN STIINTA
PROIECTARII ANTISEISMICE SE RASPLATESTE
STRUCTURILE DE DUPA 1950 AU REZISTAT
ONORABIL - PENTRU PROTECTIA VIETII
 Bucuresti




In cele 3 cladiri noi, partial prabusite, erau cca 40 apartamente
din 400.000 construite intre 19501950-1977
• adica 1/10.000 prabusite



Romania – in zone de intensitate peste 7 MSK
• 0,3/10.000 prabusite
H. Sandi, 1985

ACESTE PROCENTE AU CREAT INSA SI ILUZII CU
PRIVIRE LA REZISTENTA.
 S-A MIMINALIZAT CEEA CE POT CAUZA IN VIITOR
AVARIILE GREU VIZIBILE SI NIVELURILE REDUSE
ALE FORTELOR DE CALCUL DIN CODURILE PREPRE1977
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Doar 3 cladiri proiectate seismic ss-au prabusit
Centrul de calcul MTTC, 1977
Structura incarcata,
armare transversala
insuficienta la capitel
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Bloc OD 16 Bucuresti, Bd. Pacii nr 7,
4 martie 1977
O sectiune prabusita
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Arhitectura poate induce
vulnerabilitati.
OD – orientare dubla a
apartamentelor ceruta de
iluminare.. Un singur
iluminare
perete structural
longitudinal
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Bloc Lizeanu

Colaps partial
o sectiune
Pre--1963
 Pre
 Era un proiect
retras deja din uz
 Parter slab – flexibil
 Nu a fost taiat nici un
stalp la Loto
Loto--Prono
 Dacia avea loc pe geam !
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Blocul de locuinte nr. 30 din sos. stefan cel Mare nr.
33, colt cu Str. Lizeanu. Planuri de parter si etaj

.
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1977 - IMPACT TEHNICO-STIINTIFIC IMEDIAT











Noi harti de zonare seismica,
seismica, 1977 – sporuri si apoi
scaderi !!! Dictate politic !
Noul normativ de proiectare P100/1978, P100/1981
 Spectru – curba beta cu palier pana la 1,5 s
Studii monografice despre cutremur
cutremur::
 Comisia CNST – 1977, Coord
Coord.. Acad. Stefan Balan
 ICCPDC – 1977
1977--1978
 CFPS - 1979
 Ed. Academiei – 1982
Coduri de proiectare noi in URSS si Bulgaria
Carte Acad. Bulgara de Stiinte – 1981
Rapoarte ale specialistilor straini
straini:: SUA, URSS,
Japonia,, Turcia,
Japonia
Turcia, Iran, China, Iugoslavia,
Iugoslavia, UNESCO
Accelerografe US AID,
Fond SUA pentru Statia Seismica INCERC Bucuresti
Proiecte PNUD

Cutremurul crustal de la Tulcea / Bestepe
13 noiembrie 1981
M 5,4; h 15 km, Io VI-VII MM (miscare cu soc unic, cu acceleratie
posibila foarte mare, probabil de perioada scurta, epicentru la sudest de Tulcea).
Preponderent avarii nestructurale dar a cauzat avarii importante la
ziduri interioare, ciocniri la rost, la CPJ - cladirea administrativa
judeteana, P+6, situata in apropiere de lunca.
Cladirile situate pe deal, pe strate de loess, uneori cu roca la
suprafata, de ex. Liceul Pedagogic, au suferit mai mult, la nivel de
grad VIII;
In acelasi timp, blocurile si Sala de sport scoala nr. 10, situate langa
Dunare, pe strate aluvionare, s-au comportat bine;
In cimitirul Eternitatea s-au rasturnat sau rotit aproape toate pietrele
funerare de tip obelisc, cee ce nu s-a intamplat in 1977, ar conduce la
gradul VIII

Liceul pedagogic Tulcea – Sala de sport
Avarii la cutremurul din 13 noiembrie 1981

Consiliul Județean Tulcea
Avarii

la cutremurul din 13 noiembrie 1981- Doua corpuri de cladire
P+2/S+P+3 si P+6 - Ciocniri intre corpuri
• Raport investigatii INCERC (SCI, 5-6, 1982)
Corpul inalt – în 1981 a suferit avarii ale
pereților interiori, care de la etajul 3 la 6
fuseseră construiți separat de cadrele
de beton armat, lucrand independent

Avarii etajul 2
52

Tulcea, cutremur 1981

Magazinul Universal Diana –
fațada inițială - s-a modificat
in 1979 prin adaugarea de
ferestre, zidaria din jurul
golurilor s-a fisurat grav in
1981

În 1990, primul cutremur de Vrancea resimtit în timpul zilei la 30
mai a surprins multe institutii si persoane în plină activitate.
Bloc Colentina
Caderea unor tencuieli groase de la rostul intre tronsoane a
omorat doua persoane care stateau la coada la un magazin

Cutremurul Banloc, Banat, 1991
Cutremurul crustal din 12 iulie 1991,
1991, M=5
M=5,7, a avariat
5.000 cladiri rurale
rurale,, scoala
si o biserica
monumentala de arhitectura germanica
germanica,, din zidarie
zidarie..
actual, cu o vechime sub 100 de ani
 fondul construit actual,
 cladiri rurale din chirpici masivi
masivi,, cu acoperis in doua
pante, cu structura de lemn
lemn,, cu frontonul la strada
strada,,
acesta avand doua ferestre
ferestre,, cu grinda coamei
rezemata pe spaletul dintre acestea.
acestea.
 La seism grinda a impins spaletul contribuind la un
mecanism de prabusire deosebit de periculos
periculos.. Este
interesant ca locuintele de chirpici sau paianta din sudsudestul tarii,
tarii, cu acoperis in patru pante si rezemare a
grinzilor pe contur,
contur, nu prezinta un astfel de mecanism de
avariere grava
grava..




Banloc 1991, caderea calcanelor

Cutremurul crustal de la BanlocBanloc-Timis din 12 iulie 1991





Prabusirea acoperisului scolii vechi precum si a unor cosuri si
parapete in scoala veche, amenajata in fostul Conac Regal,
cladire cu P+1 etaje
La cabina de poarta ss-a prabusit aticul blocand zona de acces.
Din fericire elevii erau in vacanta.

• S-a rupt grinda de
coama care prin
prabusire a spart
tavanul cazand in sala
de clasa
• S-au rupt si au cazut
cosurile de fum, au
zburat tiglele de pe
acoperis.

Sindromul de stres post-traumatic (PTSD - “sindromul
de dezastru”)








Desi s-a manifestat si dupa 1977, sindromul de stres post-traumatic
(PTSD - “sindromul de dezastru”), a fost mai putin studiat la noi.
Sindromul survine între cateva saptămani si cateva luni după
expunerea la factorul stresant, si este însotit de reconstituirea si
retrăirea evenimentelor traumatice grave, sentimente de
disperare si dezvinovătire, impresia si convingerea obsesivă că
evenimentul catastrofal se va produce din nou, ceea ce
produce sentimentul intens de cădere psihică.
Cazurile deosebite trebuie identificate si se va apela la medicii de
specialitate. Copiii trebuie tratati cu mare grijă.
Ca urmare a cutremurelor repetate din Banat din 1991-1993 în zona
Banloc-Voiteg, Dr. C.Lupu din Timisoara (1997) a analizat
tulburările psihice la copii si adolescenti din 12 localităti cu
cca.13.000 locuitori, din care cca. 4.000 copii 0-16 ani.
S-a constatat că cca.60% din populatia infantojuvenilă s-a
încadrat în criteriile “sindromului post-traumatic de dezastru”,
in cazurile investigate, PTSD s-a dezvoltat concomitent cu
comorbiditatea psihiatrică depresivă, somatoformă,
comportamentală si disociativă, tulburări de somn, consum de
droguri sau chiar modificări durabile de personalitate. Studiile de
evolutie au acoperit 6 ani, confirmand unele modificări durabile.

PROGRESE SI STAGNARI 1977…202120












Noi harti de zonare seismica, 1977 – sporuri si apoi scaderi !!!
1978 - S-a adoptat Legea sigurantei constructiilor si noi masuri privind
controlul calitatii
Noi normative de proiectare antiseismica P.100P.100-1978, P.100
P.100--1981, P.100
P.100-1991…1992
OG nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic
S-a extins reteaua seismica INCERC
Normele si strategia de protectie antiseismica,
antiseismica, zonarea si microzonarea,
coeficientii seismici, au fost bazat
bazate
e pana in 1977, si partial chiar pana in
1989, pe o aplicare limitata a conceptului de protectie antiseismica,
antiseismica, se
aplicau
aplica
u normativele numai la constructii noi ((s
si acolo cu resurse limitate).
Managementul riscului seismic 1977
1977…
…1989 a implicat
mplicat numai conducerea
politica si institutiile de stat
Consolidarile au fost limitate in 4 iulie 1977 din dispozitie politica
Codul P100P100-1/2006, rev. 2013 …capitol 10 componente nestructurale
Codul P100P100-3/2008 ref evaluare risc si consolidare cladiri existente
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CE DORIM IN VIITOR: SA REDUCEM RISCUL SEISMIC


Solutiile de reducerea riscului seismic depind de
Solut
specialis
speciali
stii din:
din:
•
•
•
•

ingineria
ngineria de structuri
inginerie urbana
urbana
arhitectura
arhitectur
a-urbanism
administrattie publica
administra
publica si management al dezastrelor

Masuri de pregatire
pregatire
 Marirea ritmul
ritmului
ui consolidarilor actuale fata de
succesiunea asteptabila a unui viitor cutremur
 Pregatirea institutiilor spre a face fata efectelor
cuantificate








salvare victime,
victime, spitalizare urgenta
cazare temporara, provizorie – hranire sinistrati
inspectie cladiri
demolare, depozitare moloz,
consolidari – reconstructie – remodelare urbana
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Romania  Harta de zonare Cod P100P100-1/2013 pentru proiectare
seismica pentru perioada de revenire de 225 de ani  Bucuresti 0.3 g
(MLPDA/UTCB)

Grigore Stefanescu
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RETEAUA DE ACCELEROGRAFE URBAN-INCERC
MONITORIZEAZA CUTREMURELE PENTRU PROTECTIA
SEISMICA A CONSTRUCTIILOR
Codurile actuale de proiectare a constructiilor la cutremur si hărtile de
zonare seismică se bazează pe datele furnizate în special de RNSC:
peste 100 de înregistrări la cutremurele din 30.08.1986 si 30 si
31.05.1990
contributia datelor acestei retele = cca. 75 % din totalul pe tară

Amplasarea celor 66 de statii seismice ale retelei INCD URBAN-INCERC, în corelatie cu harta de
zonare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013 (PGA, IMR=225 ani)
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