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Ca urmare a experienţei cutremurelor precedente, încă înainte de 1940
era cunoscută la noi regula protecţiei sub tocul uşii sau sub o grindă,
în clădirile din cărămidă.
Materialul difuzat în 2004 de D. Copp reprezintă o sinteză a unei
contribuţii la asa
asa--zisul Ghid American de Supravieţuire, pus şi pe site
site-ul ARTI, în anul 2000.
Ceea ce este discutabil este că autorul dă ca exemple frigiderele şi
maşinile de spălat, canapelele, oricare ar fi, acestea fiind declarate
creatoare de goluri lângă acestea (deci rezistente), în timp ce mesele,
birourile sau tocurile de uşă, indiferent de alcătuire, nu ar fi făcute
spre a suporta anumite încărcări.
Salvatorul citat prezintă un absolutism nefondat în declararea ca fatale
a tuturor măsurilor de protecţie recomandate până acum şi declară
numai „triunghiul vieţii” ca soluţie cu o rată de succes de 7575-95%
(???)
Dar nu spune cum a determinat aceste procente şi nici cum poate fi
cunoscut sau accesibil un astfel de loc unui locatar la începutul
seismului, chiar dacă aceste triunghiuri sunt „peste tot” (constatarea
sa realistă este însă că se văd de fapt după seism).

REACTII
Crucea Roşie a SUA, Oficiul Central - declara la 11 septembrie 2004
că procedura „drop, cover and hold on” este corectă, precisă şi
corespunzătoare pentru utilizarea în SUA, fiind bazată pe studiul
Codurilor şi standardelor de construcţii din SUA, a cercetărilor pe
termen lung, care au confirmat că procedura a salvat vieţi şi nu a
omorât oameni în SUA. Procedura este cea mai simplă, de
încredere şi uşor de învăţat, inclusiv pentru copii.
Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă –
FEMA, a reiterat la 14 decembrie 2004 procedurile în trei etape, cu
referire explicită la „zvonul” de pe INTERNET şi e-mailul ce
contrazicea practica legal instituită şi avertizând asupra sfaturilor
date de persoane cu experienţă limitată şi credibilitate chestionabilă.
OES – Oficiul Situaţiilor de Urgenţă al Guvernatorului Statului
California declara la 7 septembrie că deoarece clădirile construite
în California sunt realizate după coduri şi standarde mult mai stricte,
prăbuşirile sunt rare. Cercetările privind cauzele rănirilor şi
pierderilor de vieţi sprijină procedura de comportare recomandată în
prezent. Cele mai multe răniri apar în California atunci când
ocupanţii încearcă să iasă din clădiri sau să se deplaseze în clădire.









SEAOC – Asociaţia Inginerilor de Structuri din California (probabil
cea mai prestigioasă asociaţie de profil din lume, promotoare a celor
mai stricte şi moderne coduri de inginerie seismică, cu cca. 4000
membri) comunica la 3 noiembrie 2004 că în SUA cele mai mari
pericole sunt reprezentate de elementele nestructurale şi nu de
prăbuşirea generală a clădirilor.
Aplicarea recomandărilor modificate ar implica mari pericole iar în
rarele ocazii de colaps, spaţiile în care ss-ar putea supravieţui nu
corespund neapărat celor descrise de acesta.
SEAOC consideră că teoria „triunghiului vieţii”induce un fals
sentiment al siguranţei şi poate conduce la răniri nejustificate, astfel
încât recomadările clasice reprezintă cea mai bună modalitate de
protecţie.
Ministerul Protecţiei Civile şi Managementului Situaţiilor de Urgenţă
şi Societatea de Inginerie Seismică din Noua Zeelandă
Zeelandă,, intr
ntr--un
comunicat comun din 24 noiembrie 2004, reafirmă sprijinul pentru
recomandarea protecţiei în trei faze, „drop, cover and hold”,

CHIAR SI IN CAZ DE SEISM TREBUIE SA JUDECAM CU
MINTEA LIMPEDE







Mare atentie la opinii evident exagerate
exagerate:: Dl. Copp afirmă
că „duck and cover” este un eşec statistic deplin şi este
cauza a 98% dintre decese la prăbuşirea clădirilor iar în
şcoli conduce la 100% decese !
Prin contrast, procedura sa ar conduce la salvarea a
90% dintre cei captivi (???!!)
(???!!)..
Noi credem ca in orice argumentare trebuie utilizate
cunoştinţe inginereşti adecvate şi că trebuie bine înţeles
caracterul probabilistic al evenimentelor cauză şi al
efectelor.
Nu trebuie să repetăm mecanic chiar recomandările care
par verificate, deoarece percepţia corectă a riscului şi
educaţia pentru prevenirea dezastrelor se formează pe
bază de explicaţii credibile şi valide tehnic.

Exemple din Manualele de Protectie Civila din Germania
Germania,, situaţii parţial
protectoare în cazul avarierii clădirilor din zidărie cu planşee de beton
armat. Cărămizile pot umple spaţiile sau acoperi victimele. Une
Unele
le
persoane captive sunt figurate în poziţia culcat, ceea ce semnifică
rănire, stare de inconştienţă sau moarte, chiar în spaţiile rămase între
plăcile de planşeu.
Victimele sau
supravieţuitorii pot fi
găsiţi în zone de tip
„triunghiul vieţii”
între planşeele
înclinate.
Dar nu stim
anticipat care vor fi
acele zone !

Mexic, 1985
Prabusire sandwich de cladire cu plansee grele dar care nu au
strivit unele birouri. Un ziarist roman a vazut multe “triunghiuri”
dar de fapt locul “sigur” pe care il putea sti omul era numai sub
birou

Mexic, 1985
Structura grea de beton armat la o scoala, prabusita
sandwich, dar care nu a strivit toate pupitrele metalice

Prostie agresiva,
sfaturi periculoase




Ce protectie poti avea langa
un corp moale si deformabil ?
Dar triunghiuri fanteziste se
pot desena usor…

Mania si eroarea massmass-media de a arata “triunghiul
vietii” acolo unde se vede de fapt altceva…
Langa masina ss-a prabusit un perete de o caramida,
chiar sub baza triunghiului rosu !!

Cutremur Vrancea, 10 noiembrie 1940
Unde era oare mai sigur ? In masina sau langa aceasta ?

Cutremur Vrancea,
4 martie 1977
Unde era oare mai
sigur ? In masina
sau langa aceasta ?

Cutremur China, Wenchuan, 2008
Unde era oare mai sigur ? In masina sau langa aceasta ?

Cutremur China, Wenchuan, 2008
Unde era oare mai sigur ? In masina sau langa aceasta ?

Italia, L’Aquila, 2009
Birou obisnuit care a rezistat la caderea unui perete

Cutremur Italia, L’Aquila, 2009
Unde ar fi fost mai sigur ? Langa masina sau in interior ?

Pupitrul antiseismic al firmei Kokuyo, Japonia (2005).
(2005).
Placa de lemn aglomerat gros de 1919-20 mm, cadrul din ţeavă specială
cu diametrul 31,8 mm, există grile protectoare perimetrale şi traverse
speciale..
speciale
Rezista la incarcare dubla fata de pupitrele obisnuite

Dar indiferent de tipul bancii, copiii japonezi sunt
instruiti in acelasi mod

