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Capitolul 1  

INTRODUCERE 

1.1 Generalități 

Zidăria reprezintă unul din cele mai vechi materiale de construcție utilizat continuu, încă din 

epoca primitivă și până în zilele noastre. Sistemele structurale din zidărie au fost adaptate de-a 

lungul timpului pentru a deservi varii funcțiuni, precum: spații de desfășurare a unor ceremonialuri 

religioase, sisteme de apărare, adăposturi, căi de comunicații și transporturi, etc.  

1.2 Motivația și obiectivele cercetării 

Tematica generală a tezei de doctorat se referă la eficiența structurală a sistemelor de 

consolidare moderne aplicate la pereții din zidărie nearmată. Aceste sisteme se pot realiza în 

alcătuiri variate și cu o paletă largă de materiale. Ca urmare a acestui fapt, în literatura de 

specialitate se regăsesc studii relativ puține referitoare la această tematică. Acest considerent a 

condus la elaborarea și realizarea unui program de cercetare structurat pe două paliere, numeric și 

experimental. 

1.3 Conținutul tezei 

Teza de doctorat este structurată pe zece capitole, după cum urmează: 

Capitolul 1 – Introducere, definește motivația și obiectivele cercetării. De asemenea, este 

descris succint conținutul fiecărui capitol. 

Capitolul 2 – Generalități, este structurat în două părți. În prima parte se face o trecere în 

revistă a evoluției structurilor din zidărie și a materialelor utilizate la realizarea lor. În cea de a 

doua parte este prezentat succint istoricul construcțiilor de zidărie din Europa și sunt descrise unele 

din cele mai semnificative construcții de zidărie din România. 
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Capitolul 3 – Expertizarea construcțiilor din zidărie, prezintă aspectele esențiale cu privire 

la identificarea degradărilor, evaluarea și stabilirea gradului de avariere al construcțiilor din 

zidărie. În prima parte a capitolului sunt descrise caracteristicile de durabilitate ale elementelor 

componente ale structurilor din zidărie, precum și principalele cauze ce pot afecta comportamentul 

construcțiilor pe termen lung. În ultima parte a capitolului  sunt prezentate lucrările de intervenție 

asupra structurilor, din perspectiva prescripțiilor tehnice și normelor formulate pentru construcțiile 

din zidărie. 

Capitolul 4 – Stadiul actual al cercetării în domeniul consolidării construcțiilor din zidărie 

nearmată, prezintă o sinteză bibliografică referitoare la cele mai utilizate metode tradiționale și 

moderne de consolidare a structurilor din zidărie. Pentru fiecare caz se evidențiază avantajele și 

limitările datorate atât materialelor componente ale sistemelor, cât și tehnologiilor de realizare 

practică. 

Capitolul 5 – Modelarea numerică a răspunsului structural la forfecare a pereților 

consolidați din zidărie nearmată, descrie starea de tensiuni din zidăria nearmată și prezintă diferite 

strategii de modelare și analiză numerică destinate pereților consolidați din zidărie nearmată. 

Pentru verificarea preciziei modelelor numerice în evaluarea parametrilor specifici ai pereților din 

zidărie din cărămidă și din piatră solicitați la forfecare s-au realizat două studii de caz, prezentate 

în finalul capitolului. 

Capitolul 6 – Cercetări experimentale privind sistemele de consolidare prin cămășuire 

aplicate pereților din zidărie nearmată, constă în descrierea programului experimental dezvoltat 

în scopul determinării eficienței structurale la forfecare a sistemelor de consolidare moderne, 

aplicate la pereții din zidărie nearmată. În acest sens, în prima parte se prezintă succint metodele 

de investigare experimentală dezvoltate de diferite echipe de cercetare, iar în cea de-a doua parte 

se descriu materialele utilizate pentru realizarea modulelor din zidărie, rezultatele încercărilor 

mecanice preliminare realizate pe materialele constituente și modalitățile de instrumentare a 

modulelor, în vederea monitorizării pe parcursul testării la compresiune diagonală. 

Capitolul 7 – Studiu comparativ între rezultatele experimentale și cele numerice,  prezintă 

și analizează rezultatele obținute pe cale experimentală și numerică. se compară fiecare set de 

rezultate experimentale cu cele determinate pe cale numerică. 

Capitolul 8 – Concluzii generale. Contribuții personale. Valorificarea rezultatelor, încheie 

teza de doctorat prin sintetizarea concluziilor generale și prezentarea contribuțiilor personale ale 

autorului  în cadrul programului de doctorat și modul de valorificare a acestora. 
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Capitolul 2  

GENERALITĂȚI 

2.1 Introducere  

Un sistem de zidărie este obținut prin combinarea unităților de zidărie (piatră, cărămizi de 

argilă arsă sau nearsă, blocuri de beton, ș.a.) într-o secvență definită, cu sau fără utilizarea 

materialelor cu rol de liant (mortare pe bază de var sau mortare pe bază de ciment) (Ngapeya et 

al., 2018). De-a lungul timpului, zidăria a fost utilizată cu succes în diferite aplicații inginerești, 

atât pentru elemente structurale, cât și nestructurale, printre care: fundații, subsoluri, pardoseli, 

plinte, pereți, coloane, brâuri, monumente de arhitectură, canalizări și sisteme de drenare. 

2.2 Elemente constituente ale construcțiilor din zidărie 

Zidăria este un material de construcție neomogen alcătuit din elemente rigide și elemente de 

legătură. Elementele rigide poartă denumirea de blocuri sau unități de zidărie, iar elementele de 

legătură reprezintă componenta structurală ce solidarizează întreg ansamblul prin intermediul 

forțelor de aderență și prin frecare. 

2.2.1 Blocurile de zidărie 

Piatra naturală a fost utilizată inițial la construcțiile fortificate înconjurate de ziduri cu rol 

de apărare și la edificiile religioase de anvergură. În cea de a doua jumătate a Evului Mediu, 

folosirea pietrei naturale a pătruns treptat și în arhitectura urbană (Forsyth, 2014). Pietrele naturale 

utilizate la zidării pot fi clasificate după criterii multiple, însă definitoriu este cel ce le împarte în 

funcție de natura și proveniența lor (Fig. 2.1). 



GENERALITĂȚI 

4 

 

Figura 2.1 Clasificarea pietrelor naturale în funcție de natură și proveniență  

(Hill și David, 1995) 

Cărămizile reprezintă unele dintre cele mai vechi materiale de construcție, iar aplicațiile din 

zidărie de cărămidă sunt atestate încă din anul 7000 î.Hr., și pot fi identificate și în prezent, în 

diferite situri arheologice existente în partea de sud a Turciei, precum și în zona Ierusalimului.   

Cărămizile nearse se obțin prin uscarea la soare a amestecurilor de lut, paie și bălegar. 

Aceste elemente de zidărie au fost utilizate pe scară largă, înainte de apariția și dezvoltarea 

cuptoarelor industriale de producere a elementelor ceramice.  

 

Figura 2.2 Casă tradițională din chirpici - Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”  

(https://muzeul-satului.ro) 

 

Cărămizile arse se obțin prin prelucrarea și arderea (la temperaturi mai mari de 900oC) unor 

amestecuri plastice realizate din argilă, nisip, apă și adaosuri. Procesul de fabricare cuprinde trei 

Eruptive

- Rezistență 
mare la 

compresiune;

- Dificil de 
fasonat.

Metamorfice

- Sunt 
caracterizate de 

șistuozitate.

Piatră brută

- Variază sub 
formă de 

bolovani, blocuri 
sau lespezi.

Piatră naturală 
semiprelucrată

- Poate avea una 
sau mai multe 

fețe plane, 
prelucrate prin 
cioplire sau de 

proveniență 
naturală.
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etape tehnologice principale, și anume: prelucrarea și fasonarea, uscarea, arderea și sigilarea cu 

straturi protectoare (angobe și glazuri), (Fig. 2.3), (Hopu și Moian, 1983). 

 

 

Figura 2.3 Procesul tehnologic de fabricare a cărămizilor arse  

adaptat după (Hopu și Moian, 1983) 

2.2.2 Caracteristicile și proprietățile cărămizilor 

Gama de produse ceramice existentă pe piața construcțiilor din România este într-o continuă 

dezvoltare, permanent fiind introduse și agrementate produse noi, cu performanțe superioare de 

izolare termică, cu masă redusă și caracteristici mecanice avantajoase (Fig. 2.4). Cărămizile 

produse în prezent se deosebesc de cele utilizate la construcția monumentelor istorice, atât în ce 

privește configurația geometrică (sunt mai robuste și mai groase cu cca. 2-5 cm), cât și ca 

performanțe termice și mecanice (au o porozitate redusă, și implicit o rezistență la compresiune 

mai mare), (Fig. 2.5). 

 

Figura 2.4 Unități de zidărie aflate în oferta producătorului Ceramus SA 

(http://www.ceramus.ro/produse.html) 
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Figura 2.5 Caracteristici geometrice ale cărămizilor istorice și contemporane  

adaptat după (http://www.bricks-tiles.com/brick.htm) 

 

2.2.3 Mortare de zidărie 

Mortarele de zidărie se obțin prin malaxarea unor amestecuri realizate din agregate, liant, 

apă și adaosuri. Deși există numeroase criterii de clasificare a mortarelor de zidărie, definitoriu 

este cel ce le împarte în funcție de natura liantului de bază (Fig. 2.6), (Radu și Vereș, 1985; 

Bărbuță și Covatariu, 2005; Țăranu et al, 2007)  

 

 

Figura 2.6 Tipuri de mortare 

 

Mortare pe bază de 
var

de var;

de var-ciment;

de var-ipsos.

Mortare pe bază de 
ciment

de ciment;

de ciment-var.

Mortare pe bază de 
ipsos

de ipsos;

de ipsos-var.

Mortare pe bază de 
argilă
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 Mortarele pe bază de var au fost utilizate pentru prima dată la construcțiile unor temple de 

zidărie din piatră din Egiptul Antic, datate în jurul anului 4000 î.Hr. Ulterior, aceste materiale au 

fost preluate și îmbunătățite de romani prin introducerea în amestec a cenușii vulcanice 

(puzzolana). De altfel, numeroase aplicații ale zidăriei din piatră cu mortare pe bază de var și 

cenușă vulcanică, ce datează din perioada Imperiului Roman, pot fi observate și în prezent în 

numeroase situri arheologice (Fig. 2.7), (Rodriguez, 2019). 

 

 

Figura 2.7 Forul Roman ”Foro Romano” – Sit arheologic sec. VII î.Hr. 

(https://www.tvl.ro/roma/obiective-turistice/forul-roman.html) 

 

Mortarul pe bază de ciment este realizat din amestecul nisipului cu ciment Portland și apă. 

Acest tip de mortar a fost inventat în a doua jumătate a sec XIX, iar utilizarea pe scară largă a 

început spre sfârșitul aceluiași secol. 

Mortarul pe bază de var și nisip a fost utilizat la construcția a numeroase monumente din 

Iași, dintre care cel mai reprezentativ este Palatul Universitar (Figurile 2.8, 2.9).  

 

 

Figura 2.8 Corpul A din aripa veche (1893-1897) a Palatului Universitar din Copou, Universitatea 

tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași   
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Figura 2.9 Lucrări de refacere a pereților din zidărie cu mortare pe bază de var și nisip după 

bombardamentele sovietice din 1944 - Sala de lectură a UTI 

(Arhiva Universității tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași- https://www.tuiasi.ro/descopera/biblioteca-

universitatii/)  

2.2.4 Caracteristicile mortarelor de zidărie 

Marca mortarelor de zidărie este evaluată pe baza rezistenței la compresiune obținută pe 

cuburi cu latura de 50 mm sau pe epruvete cilindrice cu dimensiunile de 110 x 50 mm (SR EN 

1996-1-1+A1:2013 Eurocod 6, C 17-1982). Pentru prepararea unui mortar de zidărie de o anumită 

marcă se utilizează rețeta aferentă mărcii, conform specificațiilor din Normativul ”C 17-1982 

Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială”. În același 

normativ se realizează o diferențiere clară între mortarele de zidărie (Tabelele 2.1-2.2) și mortarele 

ce pot fi utilizate doar pentru tencuirea elementelor din zidărie (Tabelele 2.3-2.4).    

 

Tabelul 2.1 Rețete mortare de zidărie de marcă M 10 Z - M 100 Z (C 17-1982) 

Marca mortarului Lianți 

Dozaj pentru 1 m3 de mortar 

Ciment 
Var hidratat 

(m3) 

Var pastă 

(kg) 

Nisip 

F25 (kg) M30 (kg) (m3) (kg) 

M 10 Z Var-ciment 117 112 0,100 130 1,23 1660 

M 25 Z Ciment-var 165 157 0,100 130 1,23 1660 

M 50 Z Ciment-var 230 219 0,090 115 1,18 1600 

M 100 Z Ciment-var --- 275 0,060 75 1,18 1600 

M 100 Z Ciment --- 323 --- --- 1,18 1600 
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Tabelul 2.2 Rețete mortare de zidărie de marcă M 10 CT - Z - M 100 CT - Z (C 17-1982) 

Marca 

mortarului 

Dozaj pentru 1 m3 de mortar  

Ciment 
Cenușă 

centrală 

termoelectrică 

(kg) 

Var hidratat 

(m3) 

Var 

pastă 

(kg) 

Nisip sort 0-7 

(mm) 
Apă (litri) 

F25 (kg) M30 (kg) (m3) (kg) 

M 10 CT - Z 80 --- 160 0,100 130 1,10 1480 260 

M 25 CT -  Z 115 --- 200 0,100 130 1,04 1400 255 

M 50 CT - Z 160 --- 240 0,090 115 1,04 1400 260 

M 100 CT - Z --- 190 190 0,060 75 1,00 1350 265 

M 100 CT -  Z --- 225 225 --- --- 1,00 1350 275 

Tabelul 2.3 Rețete mortare pentru tencuit de marcă M 4 T - M 100 T (C 17-1982) 

Marca mortarului Lianți 

Dozaj pentru 1 m3 de mortar 

Ciment 

Var hidratat (m3) 
Var pastă 

(kg) 

Nisip 

F25 (kg) M30 (kg) (m3) (kg) 

M 4 T Var --- --- 0,375 500 1,25 1550 

M 10 T Var-ciment 145 138 0,250 325 1,20 1500 

M 25 T Var-ciment 180 180 0,200 260 1,20 1500 

M 50 T Ciment-var 290 290 0,085 110 1,18 1450 

M 100 T Ciment-var --- --- 0,045 60 1,10 1350 

M 100 T Ciment --- --- --- --- 1,25 1350 

Tabelul 2.4 Rețete mortare de zidărie de marcă M 10 CT - T - M 100 CT - T (C 17-1982) 

Marca 

mortarului 

Dozaj pentru 1 m3 de mortar  

Ciment Cenușă 

centrală 

termoelectrică 

(kg) 

Var hidratat 

(m3) 

Var 

pastă / 

Șlam de 

carbid 

(kg) 

Nisip sort 0-7 

(mm) 

Apă (litri) 

F25 (kg) M30 (kg) (m3) (kg) 

M 10 CT - T 110 --- 165 0,100 260 1,06 1300 315 

M 25 CT -  T 140 --- 140 0,100 260 1,06 1300 300 

M 50 CT - T 225 --- 170 0,090 110 1,02 1250 325 

M 100 CT - T --- 295 220 0,060 60 0,98 1200 320 

M 100 CT -  T --- 280 210 --- --- 0,98 1200 320 
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Tabelul 2.5 Rezistențele minime la smulgere ale mortarelor pentru tencuit (C 17-1982) 

Marca mortarului 

 Valoarea minimă a rezistenței la smulgere, determinată la 28 de zile 

(MPa) 

 

Natura stratului suport 

Ceramic Beton greu / Piatră Beton ușor 

M 10  0,2  --- --- 

M 25  0,3 --- 0,8 

M 50  0,4 0,15 0,12 

M 100  0,5 0,15 --- 

2.3 Sisteme structurale din zidărie 

Performanțele structurale ale unei construcții/element din zidărie sunt guvernate de 

conlucrarea spațială a componentelor. În Normativul CR6 -2006 ”Cod de proiectare pentru 

structuri din zidărie”, se realizează o clasificare a pereților și structurilor din zidărie, după modul 

de alcătuire și după caracteristicile geometrice, precum este exemplificat în figurile 2.10-2.12.  

 

 

 Figura 2.10 Tipuri de construcții cu pereți structurali din zidărie (CR6, 2006) 

 

•nu prezintă elemente de confinare;

•nu conține armătură sau sunt armate doar anumite regiuni sau
elemente, într-un procent inferior procentului minim de armare.

Zidărie nearmată

•conține elemente de confinare din beton armat dispuse pe direcție
verticală (stâlpișori) și pe direcție orizontală (centuri), pe toate laturile
pereților

Zidărie confinată

•este alcătuită din două straturi din zidărie dispuse paralel, având spațiul
dintre ele umplut cu beton / mortar-beton armat;

• în funcție de tipul solicitărilor, cele două fețe pot fi, sau nu, solidarizate
cu ancore / conectori transversali.

Zidărie cu inimă 
armată

•se realizează similar cu zidăria confinată, dar se armează rosturile
orizontale cu elemente din oțel sau din compozite polimerice armate cu
fibre (CPAF), în vederea creșterii rezistenței la forță tăietoare.

Zidărie confinată cu 
armare în rosturile 

orizontale

•se realizează din unul sau mai multe straturi din zidărie, solidarizate prin
legături mecanice sau adezive, și înrămate într-un cadru de beton armat
sau de oțel;

•cadrul de înrămare se execută înaintea straturilor din zidărie.

Zidărie înrămată în 
cadre
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Figura 2.11 Tipuri de pereți din zidărie (CR6, 2006) 

 

 

Figura 2.12 a) Zidărie nearmată; b)  Zidărie confinată; c) Zidărie cu inimă armată  

2.4 Istoria construcțiilor din zidărie 

2.4.1 Istoricul construcțiilor din zidărie din Europa  

Construcțiile, în special cele din zidărie, au cunoscut o dezvoltare accelerată începând cu 

epoca elenă clasică, aspect datorat expansiunii teritoriale și culturale a civilizației ateniene, cât și 

potențialului enorm ca aport al manoperei, apărut odată cu schimbarea formei de guvernare din 

Atena, din democrație în dictatură.  

•perete proiectat să reziste forțelor orizontale și verticale ce acționează
în planul său;

Perete structural din 
zidărie

•perete dispus perpendicular pe peretele structural;

•conlucrează cu peretele structural la preluarea forțelor orizontale și
verticale și contribuie la stabilitatea acestuia.

Perete structural de 
rigidizare din zidărie

•perete care nu face parte din sistemul structural;

•este utilizat pentru compartimentare, iar suprimarea lui nu prejudiciază
integritatea structurală a construcției.

Perete nestructural 
din zidărie

•perete care nu face parte din sistemul structural și care este înglobat
într-un cadru din beton armat sau din oțel;

•este utilizat ca element reduntant și poate contribui, în anumite cazuri,
la disiparea energiei seismice și la rigiditatea laterală a construcției.

Perete înrămat din 
zidărie
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Civilizația romană preia (prin campanii de cucerire) și dezvoltă construcțiile descoperite la 

greci, egipteni și asiatici. Prin înglobarea acestor sisteme constructive și arhitecturale se dezvoltă 

arhitectura romană, formă superioară ce va domina lumea timp de mai multe secole. Construcțiile 

din zidărie din perioada romană sunt diferite de cele anterioare prin gama  materialelor componente 

(se remarcă utilizarea pe scară largă a pietrei din tuf vulcanic și a mortarelor puzzolane) cât și prin 

introducerea unor elemente structurale de noutate (e.g. bolta din beton și cărămidă – Panteonul din 

Roma), (Figurile 2.13, 2.14), (https://enigmatica.ro/panteonul-din-roma-o-capodopera-a-artei-

arhitecturale-romane). 

 

Figura 2.13 Panteonul din Roma – Secțiune transversală 

(https://enigmatica.ro/panteonul-din-roma-o-capodopera-a-artei-arhitecturale-romane/) 

 

Figura 2.14 Cupola Panteonului din Roma  

(https://enigmatica.ro/panteonul-din-roma-o-capodopera-a-artei-arhitecturale-romane/) 

 

Formele arhitecturale decorative, dezvoltate de către civilizația romană și civilizația elenă, 

sunt înlocuite în perioada Evului Mediu de sisteme constructive cu scop de apărare și fortificare. 

Printre cele mai importante acte referitoare la branșa zidarilor și la importanța construcțiilor din 

zidărie, elaborate în perioada Evului Mediu, se numără: Carta de York, 926; Decretul  papei 

Bonifaciu al IV-lea, Statutul zidarilor - Jobs Dotzinger, 1459 (Lambin, 2009). În secolul al XIII-

lea arta zidarilor atinge apogeul, dovadă fiind realizările arhitecturii gotice: Notre-Dame din Reims 

(fig. 2.15), catedralele din Ulm (fig. 2.16), Koln și Strasbourg, Notre-Dame din Amiens, ș.a.  

 



TEHNICI MODERNE DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DIN ZIDĂRIE 

 

13 

 

Figura 2.15 Catedrala Notre-Dame din Reims (https://www.reims-tourism.com/cathedrale-notre-

dame/reims/) 

 

Figura 2.16 Catedrala din Ulm  

 

Formele arhitecturale decorative și sistemele structurale cu rol diferit de cel de apărare au 

fost reintroduse în dezvoltarea urbană odată cu debutul Epocii Renașterii. În cazul construcțiilor 

monumentale, cea mai importantă contribuție este adusă de către Brunelleschi (1377-1446), prin 

crearea unor valori arhitecturale noi, cum ar fi: cupola din zidărie cu nervuri (fig. 2.17), divizarea 

spațiului construit pe module și poziționarea elementelor structurale din perspectivă liniară 

(Gartner, 2011).  

 

Figura 2.17 Cupola Domului din Florența ( http://www.catedrale.cerc.ro) 
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2.4.2 Istoricul construcțiilor de zidărie din România 

Primele construcții de zidărie din România au fost ridicate în sec. VIII î.Hr. și constau în 

zidurile de apărare a orașelor cetate. În spațiul delimitat de aceste ziduri, s-au dezvoltat așezările 

urbane Histria, Tomis și Calatis, importante centre negustorești și cetăți de apărare la Marea 

Neagră. Mai târziu, spre sfârșitul mileniului I, iau naștere cetățile de la Costești și Grădiștea 

Muncelului. Aceste așezări erau înconjurate de ziduri masive din blocuri de calcar, legate cu bârne 

și dulapi din lemn și securizate cu scoabe din fier. Grosimea medie a acestor ziduri era de 

aproximativ 3 m. Printre cele mai importante construcții din zidărie din piatră din România se 

numără: Biserica Sf. Nicolae din satul Densuş (jud. Hunedoara) - prima biserică ortodoxă din 

Europa, biserica din Rădăuți ctitorită de Bogdan Vodă, mănăstirile Cozia și Cotmeana, precum și 

numeroase cetăți, a căror situri arheologice pot fi vizitate și în prezent: Cetatea Neamțului, Cetatea 

Sucevei, etc. 

Bisericile și mănăstirile din Moldova ctitorite de Ștefan cel Mare se disting de restul 

lăcașelor de cult realizate în aceeași perioadă prin utilizarea cărămizilor obișnuite și/sau smălțuite 

(în locul pietrei), cât și datorită sistemului de boltire original (denumit și sistem de boltire 

moldovenesc). Acest sistem înglobează arce cilindrice etajate, longitudinale și transversale pe care 

reazemă cupole sferice realizate în jurul unui tambur cilindric de înălțime relativ mică. 

În cazul construcțiilor religioase, se evidențiază și cele realizate sub influență gotică (sec. 

XVII), executate din zidărie din piatră cu bolți cu nervuri și contraforți la pereți. Printre cele mai 

elocvente exemple se numără bisericile Trei Ierarhi, Cetățuia ,Dragomirna, Hlincea, și Galata din 

lași. 

Un aport semnificativ în evoluția construcțiilor de zidărie din România este adus de apariția 

stilului Brâncovenesc, în sec. XVIII. Construcțiile noi, specifice acestui stil constau în palate, 

castele domnești și locuințe boierești executate din zidărie de piatră cu grosime de până la 0,7 - 

1,0 m și dezvoltate pe 2 - 3 paliere. 

Odată cu secolul al XIX-lea, modul de concepere și realizarea a structurilor din zidărie se 

schimbă fundamental. Astfel, bazele empirice (rapoartele de proporționalitate geometrică) sunt 

înlocuite de cele științifice, prin apariția și dezvoltarea științelor inginerești cu privire la 

caracteristicile de material, mecanica structurilor și rezistența materialelor. Totodată, sunt 

dezvoltate construcții noi din zidărie, cum ar fi construcțiile industriale, rezervoarele, silozurile, 

etc. Ca forme structurale de noutate, se remarcă zidăria armată, precum și diferite ansambluri 

structurale din zidărie utilizate la podurile rutiere și de cale ferată. 
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Capitolul 3  

EXPERTIZAREA CONSTRUCȚIILOR DIN ZIDĂRIE 

3.1 Introducere  

Pe durata de exploatare a unei construcții apar, inevitabil, degradări care, cumulat, definesc 

nivelul de avariere al structurii. În funcție de factorii de mediu, tipul solicitărilor și modul de 

exploatare al construcției, nivelul de avariere poate fi mai scăzut sau mai ridicat. Un moment 

important din durata de viață a unei structuri este reprezentat de etapa de expertizare și reabilitare. 

În cadrul acestei etape structura este analizată de către un expert autorizat, care stabilește pe baza 

unor analize și teste nivelul de avariere al acesteia. În funcție de rezultatele obținute, expertul 

propune diferite soluții de reabilitare pentru menținerea în exploatare și/sau extinderea duratei de 

viață a construcției.  

3.2 Durabilitatea structurilor din zidărie 

Orice construcție este proiectată astfel încât să asigure condițiile de rezistență, stabilitate și 

confort, pentru o durată de viață bine stabilită. Cu toate acestea, structura în ansamblu sau diferite 

elemente componente pot necesita lucrări de intervenție încă din perioada de exploatare proiectată, 

în funcție de durabilitatea și modul de degradare a materialelor componente.  

Cauzele fizico-mecanice ce contribuie la degradarea construcțiilor din zidărie pot fi de 

origine internă (defecte de compoziție și/sau de coeziune cristalină) sau externă (Mogoșanu, 2018). 

Cea de a doua categorie înglobează un set amplu de defecte, de origine sau de utilizare ilustrate în 

figura 3.1 

 



EXPERTIZAREA CONSTRUCȚIILOR DIN ZIDĂRIE 

16 

 

Figura 3.1 Cauze și defecte externe care pot influența durabilitatea construcțiilor din zidărie 

Nivelul de umiditate al unei construcții din zidărie este influențat de gradul de adăpostire, 

volumul de precipitații, direcția curenților de aer, gradul de degradare a tencuielii, nivelul pânzei 

freatice și de posibilitățile de drenare a apei pluviale. Umiditatea excesivă, coroborată cu prezența 

sărurilor naturale, poate duce la sărăcirea în liant a mortarelor de legătură și implicit, la diminuarea 

drastică a capacității portante a zidăriilor (Mironescu et al., 2016). Mai mult, în cazul 

monumentelor, umiditatea din pereții din zidărie este absorbită și transmisă cu ușurință către 

elementele din materiale lemnoase sau metalice ce intră în alcătuirea structurii de rezistență. Astfel, 

efectul combinat al umidității zidăriei, putrezirii lemnului și corodarea fierului poate duce la o 

stare accelerată de degradare. Totodată, în cazul construcțiilor din zidărie din materiale cu 

porozitate mare (fig. 3.2), procesul de absorbție a umidității nu poate fi controlat doar prin 

• arhitecturale;

• structurale.
Defecte de concepere

• defecte apărute în timpul producției 
materialelor sau elementelor prefabricate;

• defecte rezultate din păstrarea sau 
manipularea neadecvată a 
materialelor/elementelor de construcții.

Defecte de execuție

• Cauzate de:

• apă;

• umiditate;

• îngheț-dezgheț;

• punți termice;

• acțiunea vântului.

Defecte de origine 
fizică

• schimbarea destinației;

• transformarea și/sau recompartimentarea 
spațiului;

• întreținere și administrare neadecvate.

Utilizare improprie

• poluanți atmosferici;

• săruri solubile.
Agenți chimici

• vegetații neîntreținute;

• bacterii;

• plantații excesive.

Agenți bio-chimici
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intermediul canalelor de aerisire prevăzute în structură. În aceste situații, eliminarea umidității se 

realizează prin drenare și aerisire forțată, iar după reabilitarea structurală a construcției se 

recomandă impermeabilizarea elementelor susceptibile la acumulări de umezeală.  

 

 

Figura 3.2 Biserica Neagră din Brașov (1384-1477) – Umiditate excesivă în pereții de zidărie din piatră 

de calcar poros 

 

3.3 Ponderea construcțiilor din zidărie la nivel național care necesită lucrări 

de intervenție 

Potrivit Institutului Național de Statistică, fondul național de locuințe din România prezintă 

o tendință ascendentă, continuă, de aproximativ 0,5 % pe an (8.882.100 unități rezidențiale - 2015, 

8.929.200 unități rezidențiale în 2016), (http://www.insse.ro/cms/). În plus, o parte semnificativă 

a construcțiilor existente a depășit perioada de viață (tabelul 3.1).  

Tabelul 3.1 Durate indicative de viață pentru structuri/construcții  

(Cod de proiectare CR 0-2012) 

Categoria 

duratei de viață 

Durata de viață proiectată a 

structurii/construcției în ani 
Exemple 

5 ≥100 
Clădiri monumentale și structuri 

inginerești importante 

4 50-100 Clădiri și alte structuri curente 

3 15-30 Construcții agricole sau similare 

2 10-25 Părți de structură ce pot fi înlocuite 

1 10 Structuri temporare 
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Având în vedere ponderea construcțiilor din zidărie aferente numărului total de construcții, 

se observă că mai mult de trei sferturi din clădirile existente utilizează diferite tipuri de sisteme de 

zidărie. În tabelul 3.2 se prezintă principalele sisteme ce înglobează elemente din zidărie, utilizate 

în România și distribuția acestora aferentă numărului total de locuințe din 2010 până în 2016, așa 

cum este prevăzut în rapoartele elaborate de Institutul Național de Statistică (Fondul național de 

locuințe- 2016, 2017). 

 

Tabelul 3.2 Repartiția sistemelor de zidărie utilizate în România conform 

 Fondului de Locuințe pentru perioada 2010 – 2016 

2010 

Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 35 59 2,4 

Zidărie armată 26,3 28,9 23,8 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,8 5 25,2 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 26 7,2 48,7 

2011 

Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 34,9 58,8 2,4 

Zidărie armată 26,6 29,1 24,1 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,7 5 25,1 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 25,8 7,1 48,4 

2012 

Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 34,8 58,6 2,5 

Zidărie armată 26,8 29,3 24,4 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,7 5 24,9 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 25,7 7,1 48,1 

2013 
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Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 34,6 58,4 2,5 

Zidărie armată 27,1 29,5 24,7 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,6 5 24,9 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 25,6 7,1 47,9 

2014 

Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 34,5 58,2 2,6 

Zidărie armată 27,4 29,8 25 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,6 5 24,7 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 25,5 7,1 47,6 

2015 

Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 34,4 57,9 2,7 

Zidărie armată 27,7 30,1 25,3 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,6 4,9 24,6 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 25,4 7,1 47,4 

2016 

Tipul structurii/ zidărie Total (%) Urban (%) Rural (%) 

Structuri din beton armat și zidărie nearmată 34,3 57,7 2,8 

Zidărie armată 28 30,4 25,6 

Structuri din lemn cu închideri de zidărie 12,5 4,9 24,5 

Structuri din lemn, zidărie nearmată și alte materiale 25,2 7 47,1 

 

Conform rapoartelor statistice naționale se constată existența unui număr considerabil de 

clădiri istorice, a căror sisteme structurale sunt într-o stare avansată de degradare. Potrivit 

Institutului de Patrimoniu Cultural, există 28273 de monumente istorice la nivel național. Figura 
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3.3 prezintă distribuția monumentelor istorice din zidărie pe fiecare județ din România (Institutul 

Național al Patrimoniului, 2015). 

 

 

Figura 3.3 Distribuția monumentelor istorice din România pe județe 

(Institutul Național al Patrimoniului, 2015) 

3.4 Expertizarea și stabilirea strategiei de consolidare a construcțiilor din 

zidărie 

Pe baza cadrului unitar european, în România s-au emis o serie de legi și norme metodologice 

prin intermediul cărora s-a reglementat statutul clădirilor istorice din patrimoniul de stat și privat. 

Cele mai importante legi, ordine de ministru și hotărâri de guvern emise la nivel național în acest 

sens sunt prezentate grupat, în ordinea apariției, în figura 3.4 

(http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=66). 
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Figura 3.4 Legi, ordine de ministru și hotărâri de guvern emise la nivel național pentru reglementarea 

statutului clădirilor de patrimoniu (http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=66) 
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3.4.1 Stabilirea strategiei de consolidare a construcțiilor degradate din zidărie 

Consolidarea unei construcții monumentale din zidărie poate fi realizată doar în urma unei 

expertizări exhaustive ce privește atât materialele componente și tehnicile de construcție cât și 

investigarea codurilor sau a principiilor după care aceasta a fost proiectată. Așadar, selectarea 

strategiei de consolidare reprezintă un proces complex și presupune parcurgerea unor etape 

premergătoare.  

Prima etapă constă în expertizarea construcției de către un specialist (expert tehnic) atestat 

de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice - M.D.R.A.P., cu vaste cunoștințe 

în domeniu. În cea de a doua etapă se organizează executarea lucrărilor de intervenție, folosindu-

se personal calificat pentru asigurarea calității lucrărilor și pentru respectarea prescripțiilor indicate 

în fișele tehnice ale materialelor și în ghidurile/îndrumarele de consolidare a elementelor 

structurale.  

3.4.2 Obiective de performanță privind capacitatea structurilor la acțiunea seismică 

În România, conceptul de proiectare a structurilor sub acțiunea seismică este aliniat la norma 

europeană de proiectare EN 1998-1:2004 și este definit în codul P100-1:2013: "Cod de proiectare 

seismică P100 – Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri" (EN 1998-1, 2004; P100-1, 

2013). Conform reglementărilor în vigoare, proiectarea antiseismică include două obiective 

fundamentale: 

• Siguranța vieții; 

• Limitarea degradărilor. 

3.5 Concluzii 

În capitolul 3 sunt expuse aspectele esențiale cu privire la identificarea degradărilor, 

evaluarea și stabilirea gradului de avariere al construcțiilor din zidărie. În prima parte a capitolului 

sunt descrise succint caracteristicile de durabilitate ale elementelor componente ale structurilor din 

zidărie, precum și principalele cauze ce pot afecta comportamentul construcțiilor pe termen lung. 

Importanța și necesitatea lucrărilor de intervenții pentru remedierea defectelor specifice 

construcțiilor din zidărie sunt argumentate prin intermediul datelor statistice disponibile, cu privire 

la evoluția fondului locativ. În ultima parte a capitolului  sunt explicate lucrările de intervenție 

asupra structurilor, din perspectiva prescripțiilor tehnice și normelor formulate pentru construcțiile 

din zidărie.  
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Capitolul 4  

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL 

CONSOLIDĂRII CONSTRUCȚIILOR DIN ZIDĂRIE 

NEARMATĂ 

 

4.1 Introducere  

Acțiunile cu caracter excepțional (seisme, alunecări de teren, inundații, explozii, ș.a.) pot 

diminua considerabil capacitatea de rezistență a construcțiilor din zidărie, în special a celor 

nearmate. Datele statistice existente la nivel național și european, indică un procent semnificativ 

de construcții din zidărie nearmată sensibile la acțiuni de mare intensitate (mai ales cutremure). În 

acest context, îmbunătățirea și conservarea integrității structurale a construcțiilor cu regim special 

(de regulă construcții monumente) constituie subiecte de interes pentru diverse echipe de cercetare.  

4.2 Metode tradiționale de consolidare a construcțiilor din zidărie 

Soluțiile tradiționale de consolidare a elementelor și structurilor din zidărie constau în 

repararea sau refacerea zonelor afectate cu materiale clasice (mortare simple sau armate, plase 

sudate, scoabe, bare și profile din oțel). Cele mai întâlnite lucrări tradiționale de reparație a 

zidăriilor constau în umpleri ale fisurilor prin injectare, desfaceri parțiale ale pereților urmate de 

rezidiri, desfaceri ale rosturilor de mortar urmate de chituiri în profunzime, coaseri ale fisurilor cu 

scoabe de oțel, bordări și cămășuiri armate (fig. 4.1), (Gramescu și Barbu, 2008; Tudor, 2012; 

Syngellakis, 2013; Panagiotis și Vagelis, 2015; Costa et al., 2018; Ferreira et al., 2019). În tabelul 
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4.1 se prezintă succint metodele tradiționale de consolidare, în raport cu tipul elementului de 

zidărie la care pot fi aplicate.  

 

Figura 4.1 Metodă tradițională de cămășuire a pereților din zidărie nearmată  

 

Tabelul 4.1 Metode tradiționale de consolidare a elementelor structurale din zidărie 

Elemente structurale din 

zidărie 
Metode tradiționale de consolidare 

• Fundații 

 

• Cusături de profunzime; 

• Injectări; 

• Subzidiri (simple sau armate); 

• Subzidiri armate cu rezemare pe fundații de adâncime (piloți forați); 

• Suplimentarea secțiunii centrale prin adăugarea de grinzi laterale 

Vierendell cu talpă vutată; 

• Pereți 

• Bordări cu centuri și stâlpișori; 

• Injectări și cusături; 

• Cămășuieli cu mortar armate cu plase sau bare din oțel; 

• Bordări cu profile metalice; 

• Adăugarea unor elemente de susținere (tiranți, contraforturi, ș.a.) 

• Refaceri parțiale sau totale cu materiale similare; 

• Coloane 

• Injectări și cusături; 

• Cămășuieli cu mortare armate cu plase sau bare din oțel; 

• Fretări cu profile metalice; 

• Refaceri parțiale sau totale cu materiale similare; 
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• Arce 

• Injectări și cusături; 

• Adăugarea unor elemente de susținere (tiranți la naștere) 

• Adăugarea unor structuri asociate (arce suplimentare la intrados sau 

grinzi asociate la extrados); 

• Refaceri parțiale sau totale cu materiale similare; 

• Bolți 

• Injectări și cusături; 

• Adăugarea unor structuri asociate la intrados; 

• Suprabetonări; 

• Refaceri parțiale sau totale cu materiale similare; 

• Planșee 

• Consolidări cu: 

➢ Platbande, 

➢ Cabluri, 

➢ Tiranți, 

➢ Gusee, 

➢ Structuri asociate. 

4.3 Metode moderne de consolidare a construcțiilor din zidărie 

Neajunsurile induse prin aplicarea metodelor tradiționale pot fi eliminate prin adoptarea unor 

metode moderne de consolidare, bazate pe materiale cu proprietăți mecanice avantajoase și mase 

reduse (ie. materiale compozite). Acestea, se pot clasifica în două categorii principale. Prima face 

referire la materialele compozite polimerice armate cu fibre (CPAF), utilizate sub formă de 

platbande, bare sau profile, iar ce-a de a doua categorie cuprinde țesăturile din fibre de sticlă, 

carbon, aramidice, (de exemplu kevlar) ș.a., aplicate pe fața peretelui prin impregnare cu rășini sau 

mortare. 

4.3.1 Introducerea pe piață a materialelor și elementelor compozite 

Potrivit lui Sims (2007), un produs CPAF nou, cu rol structural, poate fi introdus pe piață și 

livrat către utilizatorii finali, indiferent de tipul metodei de fabricație, numai dacă sunt îndeplinite 

cerințele specifice privind rezistența mecanică, durabilitatea și rezistența la foc. Astfel, pe baza 

studiului literaturii de specialitate existente în prezent, autorul menționat a propus o serie de 

recomandări, precum și un set minim de teste care trebuie efectuate pentru a asigura o corelare 

între standardele ISO și cele naționale ale statelor membre europene (colecția de standarde SR-

EN), (fig. 4.2). 
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Figura 4.2 Cerințe privind introducerea pe piață a elementelor CPAF pentru consolidări (Sims, 2007) 

4.3.2 Metode de consolidare a pereților din zidărie bazate pe elemente din CPAF 

Metoda aplicării armăturilor din CPAF la exterior 

Consolidarea pereților din zidărie prin această metodă constă în atașarea prin lipire cu 

adezivi a platbandelor din CPAF pe fața elementului. De obicei, adezivii folosiți sunt produse bi-

componente, pe bază de rășini epoxidice și agenți de întărire (Yarigarravesh et al., 2018). Această 

metodă este una laborioasă și necesită personal calificat pentru lucrul cu adezivi și produse 

compozite. În figura 4.3 sunt prezentate schematic componența și ordinea de aplicare a straturilor 

pentru metoda de consolidare a pereților din zidărie nearmată prin lipirea armăturilor CPAF la 

exterior. 
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Figura 4.3 Metoda aplicării armăturilor din CPAF la exterior 

 

Metoda montării armăturilor din CPAF în șlițuri 

Această metodă de consolidare a pereților din zidărie se regăsește în literatura de specialitate 

sub denumirea de „Near Surface Mounted” (NSM), făcând referire la înglobarea armăturii în 

șlițuri, fără a avea o acoperire de beton considerabilă (Lang și Schumacher, 2014). Acest sistem 

de consolidare permite utilizarea armăturilor compozite atât sub formă de platbande, cât și bare, 

din CPAFS sau CPAFC, cu secțiune circulară sau pătrată. Modul de dispunere al armăturilor este 

prezentat schematic în figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Metoda montării armăturilor din CPAF în șlițuri 

 

Metoda post-tensionării externe folosind armături CPAF 
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Consolidarea elementelor structurale folosind post-tensionarea externă a fost utilizată pentru 

prima dată în anii 1950, fiind destinată exclusiv elementelor din beton armat. În figura 4.5 este 

prezentat schematic sistemul de consolidare prin post tensionare externă și elementele constructive 

ale sistemului de ancorare. 

 

Figura 4.5 Metoda post-tensionării externe folosind armături CPAF (Taha și Shrive, 2006) 

 

Metoda consolidării prin armarea rosturilor folosind corzi din fibre (Metoda Reticulatus) 

Armarea în rosturi a pereților din zidărie reprezintă un procedeu reversibil prin care se 

vizează creșterea capacității portante fără intervenții structurale majore. Această metodă de 

reabilitare constă în inserția unor corzi de înaltă rezistență, alcătuite din fibre de sticlă, de carbon, 

aramidice sau de oțel, în rosturile orizontale ale zidăriei și securizarea acestora prin intermediul 

unor conectori transversali (Gattesco et al., 2015). În figura 4.6 este prezentat schematic sistemul 

de consolidare prin armarea rosturilor folosind corzi din fibre. 
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Figura 4.6 Metoda consolidării prin armarea rosturilor folosind corzi din fibre (Metoda Reticulatus) 

 

Metoda consolidării prin armarea rosturilor (prin rezidire) 

Această metodă de consolidarea constă în extragerea părților puternic afectate de degradări 

din elementul de zidărie și înlocuirea acestora cu unele având proprietăți mecanice superioare. În 

figura 4.7 este prezentat schematic sistemul de consolidare prin micro și macro armarea rosturilor. 

 

Figura 4.7 Metoda consolidării prin armarea rosturilor folosind corzi din fibre 

a) rost nearmat; b) rost armat cu fibre; c) rost armat cu țesături 

Consolidarea cu bare din oțel sau compozite, înglobate în galerii forate 
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Această metodă de consolidare a zidăriei presupune forarea unor caneluri transversale drepte 

prin rosturi și cărămidă și orizontale întrerupte la rosturi (fig. 4.8).  

 

Figura 4.8 Metoda consolidării cu bare de oțel sau compozite, înglobate în galerii forate 

 

 Consolidarea prin cămășuire cu mortare ranforsate cu plase din fibre 

Această metodă de consolidare constă în aplicarea unui strat subțire de mortar pe bază de 

ciment, armat cu plase din fibre, care este lipit complet pe elementul din zidăriei (fig. 4.9) 

(Pourfalah, 2017).  

 

 

Figura 4.9 Metoda consolidării prin cămășuire cu mortar pe bază de ciment, armat cu fibre 
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Consolidarea prin cămășuire pulverizată 

O metodă relativ recentă de consolidare a structurilor din zidărie constă în aplicarea prin 

pulverizare a mortarelor armate dispers cu fibre de sticlă sau de carbon pe suprafața elementelor 

degradate (fig. 4.10), (Parghi și Alam, 2018). Pulverizarea se realizează la viteze mari (~ 100 

km/h), astfel încât omogenitatea amestecului să nu fie afectată (Banthia și Boyd, 2000). 

 

 

Figura 4.10 Metoda consolidării cu mortar pe bază de ciment, armat cu fibre 

4.4 Concluzii 

În cadrul capitolului 4 au fost prezentate cele mai utilizate metode tradiționale și moderne 

de consolidare a structurilor din zidărie. Pentru fiecare caz au fost punctate avantajele și limitările 

datorate atât materialelor componente ale sistemelor, cât și tehnologiilor de punere în practică. Pe 

baza acestor considerente, a fost proiectat și desfășurat programul experimental prezentat în cadrul 

capitolelor următoare. Astfel, datorită compatibilității crescute cu substratul și caracteristicilor 

mecanice favorabile, a fost selectată metoda de cămășuire cu mortare armate cu fibre și aplicată 

pereților din zidărie nearmată din cărămidă. S-a utilizat un sistem complex de consolidare compus 

din mortar pe bază de ciment, armat cu plase din fibre de carbon, solidarizat la ambele fețe ale 

peretelui prin ancore chimice formate din corzi de carbon impregnate cu adeziv epoxidic. Pentru 

evidențierea proprietăților fizice și mecanice avantajoase ale acestui sistem, au fost pregătiți și 

testați și pereți din zidărie consolidați prin metode tradiționale. În acest fel, caracteristicile punctate 

în cadrul acestui capitol, au fost validate prin intermediul rezultatelor experimentale prezentate în 

capitolele 6 și 7. 
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Capitolul 5 

MODELAREA NUMERICĂ A RĂSPUNSULUI 

STRUCTURAL LA FORFECARE A PEREȚILOR 

CONSOLIDAȚI DIN ZIDĂRIE NEARMATĂ  

5.1 Introducere 

În ultimii 30 de ani au fost efectuate numeroase studii în vederea fundamentării unor 

principii de proiectare, prin intermediul cărora, să se obțină valori cu grad sporit de acuratețe și 

aplicabilitate pentru parametrii definitorii ce caracterizează răspunsul structural (mai ales la 

forfecare) al pereților din zidărie nearmată consolidați prin diverse metode.  

5.2 Analiza stării de tensiuni a pereților din zidărie nearmată 

În cazul pereților din zidărie nearmată solicitați la compresiune centrică, distribuția 

tensiunilor prezintă un caracter uniform. În unitățile de zidărie se dezvoltă tensiuni normale pe 

direcția încărcării și tensiuni tangențiale la intradosul acestora. Pe măsură ce solicitarea crește, 

tensiunile tangențiale se transmit prin intermediul rosturilor orizontale de mortar, iar tensiunile 

normale urmează traseul unităților de zidărie și a rosturilor verticale de mortar (fig. 5.1). Ca urmare 

a distribuției echilibrate a tensiunilor, cedarea survine doar în momentul în care este depășită 

rezistența la compresiune (fig. 5.2). 

Pereții din zidărie nearmată sunt acționați gravitațional de greutatea proprie și a elementelor 

care reazemă pe ei și orizontal de forțe laterale asociate, de obicei, cu acțiunea seismică. Sarcina 

laterală induce o creștere accelerată a tensiunilor tangențiale. În cazul pereților cu suprafață mare, 
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în anumite zone critice, tensiunile tangențiale nu pot fi distribuite între unitățile de zidărie. 

Concentrările de tensiuni tangențiale induc rotirea unităților din zidărie (fig. 5.3).   

 

Figura 5.1 Stare de tensiuni în zidăria comprimată centric (după Facconi et al., 2013) 

a) compresiune după axa verticală, b) tensiuni tangențiale dezvoltate în cărămizi și rosturile orizontale de 

mortar, c) variația tensiunilor normale pe înălțimea unităților de zidărie și a tensiunilor tangențiale în 

rosturile de mortar 

 

Figura 5.2 Mod de cedare a pereților din zidărie nearmată solicitați la compresiune centrică  

( după Facconi et al., 2013) 
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Figura 5.3 Mod de cedare a pereților din zidărie nearmată solicitați la compresiune și forță tăietoare 

(după Facconi et al., 2013) 

Pentru studiul stării de tensiuni a pereților din zidărie nearmată solicitați la compresiune și 

forfecare, se izolează un element suficient de mare din suprafața elementului, astfel încât să 

cuprindă unități de zidărie precum și rosturi orizontale și verticale de mortar, dar suficient de redus 

ca volum încât să asigure echilibrul tensiunilor (fig. 5.4). În primă fază, în cadrul elementului se 

dezvoltă tensiunile principale tangențiale fm1 și tensiunile principale normale fm2 (notații conform 

modelului analitic și numeric propus de Facconi et al., 2013). Odată cu creșterea sarcinii laterale, 

de-a lungul rosturilor orizontale și verticale de mortar se dezvoltă tensiunile tangențiale locale vbj, 

vhj și tensiunile normale locale fnbj, fnhj.  

 

Figura 5.4 Distribuția tensiunilor în coordonate globale și locale conform modelului Facconi 

(adaptat după Facconi et al., 2013)  

5.3 Analiza numerică a pereților din zidărie nearmată 

În cazul ingineriei civile se aplică preponderent metoda elementelor finite. Bazele acestei 

metode au fost postulate în 1943 de către matematicianul german Richard Courant care, prin 

aplicarea teoriei Ritz în rezolvarea problemelor de calcul variațional, a obținut rezultate 

satisfăcătoare pentru varii sisteme cu vibrații (Maksay și Bistrian, 2008).  

Calculul pereților din zidărie bazat pe metoda elementului finit poate fi structurat pe trei 

nivele principale și anume: 

• Date de intrare; • Modelul de element finit; • Date de ieșire și analiza rezultatelor. 

Primul nivel principal este definit de trei sub-nivele: 
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• Proprietățile materialelor; • Modelul geometric tridimensional; • Încărcări și condiții de 

rezemare. 

În cazul în care se obțin date contrare celor obținute pe cale experimentală sau date 

neconcludente din punct de vedere științific, se va proceda după următoarea schemă (fig. 5.5): 

 

 

Figura 5.5 Schemă logică de procesare a datelor, specifică analizelor numerice bazate pe metoda 

elementului finit  
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adaptat după (Ungureanu, 2018) 

5.4 Studiu de caz privind comportarea la forfecare a modulelor din zidărie 

nearmată din cărămidă, consolidate prin cămășuire cu mortare armate 

cu fibre 

În această secțiune, se prezintă un studiu de caz, realizat în vederea stabilirii gradului de 

precizie atins prin aplicarea unei metode detaliate, micro-numerice, cu element finit, dezvoltată 

pentru caracterizarea răspunsului structural la forfecare a modulelor din zidărie nearmată 

consolidate prin cămășuire cu mortare armate cu fibre. 

5.4.1 Proprietățile materialelor 

Pereții din zidărie nearmată analizați în acest studiu se consideră realizați din cărămizi pline 

Wienerberger. Geometria unităților de zidărie, modelul 3D al acestora și proprietățile fizice și 

mecanice, determinate și furnizate de fabricant, sunt prezentate în figura 5.6 (Wienerberger Fișa 

tehnică de produs, 2018). 

 

 

Figura 5.6 Cărămizi pline Wienerberger  

Model fizic, model 3D și proprietăți (Wienerberger  Fișa tehnică de produs, 2018) 

 

Țeserea zidăriei s-a realizat cu mortar (M 5 Z) alcătuit din ciment Portland, var și nisip, în 

dozajul uzual utilizat în construcțiile tradiționale românești din zidărie nearmată. În cazul pereților 

din zidărie solicitați la compresiune diagonală, la nivelul rosturilor se dezvoltă o stare combinată 

de tensiuni (tangențiale și normale) și, prin urmare, pentru definirea modelului numeric sunt 

necesare atât proprietățile mecanice ale unităților de zidărie, cât și ale mortarului, în compresiune 

și forfecare. Fișele tehnice de produs oferă informații limitate cu privire la aceste caracteristici. 

Astfel, pentru definirea modelului s-au utilizat valorile realiste ale acestor parametri, obținute 
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anterior prin intermediul programelor experimentale și dezvoltărilor teoretice (tabelul 5.1), 

(Shabdin et al., 2018; Fagone și Ranocchiai, 2018; Gattulli et al., 2014; Grande et al., 2013; Lee 

și Shin, 2016). 

 

Tabelul 5.1 Caracteristici elastice și mecanice ale materialelor constituente ale pereților din zidărie  

(Khan et al., 2017; Shabdin et al., 2018; Fagone și Ranocchiai, 2018) 

Caracteristici Cărămizi pline Mortar 

Modul de elasticitate, E (MPa) 2000 4000 

Coeficientul lui Poisson, υ 0,16 0,21 

Rezistența la întindere, ft (MPa) 1,46 0.66 

Rezistența la compresiune, fc (MPa) 15 4,46 

Sistemul de consolidare analizat în acest studiu constă într-un mortar pe bază de ciment, bi-

component (Planitop HDM Maxi Fișa tehnică de produs, 2018), armat cu o plasă de fibre de sticlă 

(Mapegrid G 220 Fișa tehnică de produs, 2018). Acest sistem a fost aplicat pe ambele fețe ale 

panourilor din zidărie, iar îmbinările dintre sistemul de consolidare și suportul de zidărie au fost 

realizate prin intermediul unor ancore din fibre de sticlă (MapeWrap G FIOCCO Fișa tehnică de 

produs, 2018) impregnate cu rășină poliesterică (Mapefix PE Wall Fișa tehnică de produs, 2018). 

Majoritatea proprietăților materialelor necesare pentru definirea modelului numeric au fost 

determinate și furnizate de producător (tabelele 5.2 – 5.5).  

Tabelul 5.2 Proprietățile fizice și mecanice ale mortarului de cămășuire  

(Planitop HDM Maxi Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 
Standardul care definește 

încercarea 

Conductivitate termică 0,73 [W/mK] EN 1745 

Adeziune la zidărie 2 [MPa] EN 1504-3 

Densitate în amestec 1850 [kg/m3] --- 

Timpul de aplicare 1 h --- 

Rezistența la compresiune 25 [MPa], 28 zile EN 12190 

Rezistența la întindere 8 [MPa], 28 zile EN 196/1 
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Modulul de elasticitate la 

compresiune 

10000 [MPa], 28 zile EN 13412 

Tabelul 5.3 Proprietățile fizice și mecanice ale corzilor din fibre de sticlă  

(MapeWrap G FIOCCO Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Tip fibre Fibre de sticlă tip E 

Formă produs Corzi formate din fibre dispuse unidirecțional  

Densitate 2,62 [g/cm3] 

Rezistența la întindere                            2560 [MPa] 

Modul de elasticitate                            80,70 [GPa] 

Alungire la rupere                                   3 [%] 

Tabelul 5.4 Proprietățile fizice și mecanice ale plasei de armare din fibre de sticlă 

(Mapegrid 220 Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Masă 225 [g/m2] 

Dimensiune ochiuri 25 x 25 [mm] 

Densitate fibre 2.50 [g/cm3] 

Rezistența la întindere 45 [kN/m] 

Modul de elasticitate la întindere 72 [GPa] 

Alungire la rupere 1,8 [%] 

Tabelul 5.5 Proprietățile fizice și mecanice ale adezivului pe bază de rășină poliesterică 

(Mapefix PE Wall Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Formă produs Pastă tixotropică 

Densitate 1,69  [g/cm3] 

Rezistența la compresiune 68 [MPa] 
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Rezistența la întindere 30 [MPa] 

Modul de elasticitate la compresiune 6105 [MPa] 

Tip rășină Poliesterică 

5.4.2 Definirea micro-modelului numeric 

Modelul numeric propus pentru studierea comportamentului la forfecare a pereților din 

zidărie consolidați prin cămășuire cu mortare armate cu plase din fibre de sticlă se bazează pe 

abordarea micro-detaliată a tuturor elementelor constituente. Astfel, dimensiunile nominale ale 

cărămizilor, grosimea rosturilor și condițiile de reazem au fost modelate pentru a reprezenta cu 

acuratețe caracteristicile panourilor experimentale. Componentele micro-modelelor 3D sunt 

ilustrate în figura 5.7 (Ghiga et al., 2019). 

 

 

Figura 5.7 Componentele micro-modelului 3D 

 

Modelul micro-numeric de referință este compus din unități de zidărie și mortar modelate 

folosind elementele finite de formă tetraedrică de tip SOLID187 (fig. 5.8a). Aceste componente 

constau în elemente 3D de ordin superior, definite de 10 noduri, fiecare dintre ele fiind 

caracterizate de 3 grade de libertate. De asemenea, aceste tipuri de elemente finite prezintă un 

comportament tridimensional având capacități mari de deformare și sunt adaptate pentru 

măsurarea deformației la rupere cu un grad ridicat de precizie (Nelson și Wang, 2004). Mortarul 

de cămășuire și conectorii transversali (ancorele chimice) au fost modelați folosind elemente finite 

de tip SHELL 63.  
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Modelele 3D au fost concepute astfel încât să includă 3 nivele de interfață (mortar - 

cărămidă, cărămidă – sistem consolidare și mortar – sistem consolidare). În acest scop, elemente 

de contact de tip CONTA174 au fost definite la fiecare nivel de interfață (fig. 5.8c), (Ansys 

cursuri on-line  - University of Rochester ) 

http://www2.me.rochester.edu/courses/ME204/nx_help/index.html#uid:xid457126; 

https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/15.0.7/en-us/help/ans_thry/thy_el174.html).  

 

 

Figura 5.8 a) Element finit de tip SOLID187, b) Element finit de tip SHELL 63,  c) Element finit de tip 

CONTA174  

*i, j, k, l, m, n, o, p, q, r – nod; MX, MY, MXY – moment încovoietor; SX, SY - deplasări  

Figură adaptată după cursurile Ansys on-line 

(http://www2.me.rochester.edu/courses/ME204/nx_help/index.html#uid:xid457126; 

https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/15.0.7/en-us/help/ans_thry/thy_el174.html) 

 

Ținând cont de aspectele menționate mai sus, mortarul a fost modelat ca un material elasto-

plastic, utilizând criteriul de plasticitate Drucker-Prager (Bennet et al., 2018). În spațiul tensiunilor 

principale, acest domeniu constă într-un con, a cărui axă se potrivește cu diagonala principală 

(spațială) a sistemului principal de coordonate (σ1, σ2, σ3), (fig. 5.9).  
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Figura 5.9 Domeniul de cedare Drucker-Prager 

adaptat după (Cervera et al., 2015) 

Nivelele de interfață au fost definite prin formularea de tip Augmented Lagrange. Acest tip 

de formulare de contact este utilizat atunci când penetrarea dintre contact și corpul țintă este 

detectată și controlată la un nivel predeterminat (Ansys curs on-line: 

https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/wb_sim/ds_contact_theory.html).  

Pentru acest studiu, au fost modelate panourile din zidărie complete, iar simetria nu a fost 

exploatată, pentru a facilita modelarea condițiilor de reazem. De asemenea, parametrii de poziție 

și conectivitate au fost definiți pentru fiecare nod pentru a simula cu exactitate configurațiile 

geometrice ale modulelor de zidărie și ale sistemului de consolidare (fig. 5.10 – 5.11) 

 

Figura 5.10 Modelul micro-numeric 3D al pereților din zidărie nearmată 

a) modul zidărie, b) parametri de poziție și conectivitate, c) unitate individuală de zidărie 

 



MODELAREA NUMERICĂ A RĂSPUNSULUI STRUCTURAL LA FORFECARE A 

PEREȚILOR CONSOLIDAȚI DIN ZIDĂRIE NEARMATĂ 

42 

 

Figura 5.11 Modelul micro-numeric 3D al pereților din zidărie nearmată consolidați prin cămășuire cu 

mortare armate cu plase din fibre de sticlă 

a) model consolidat, b) parametri de poziție și conectivitate, c) vedere laterală, d) vedere de sus  

 

Dimensiunile rețelei de discretizare au fost setate distinct pentru cărămizi, straturi de mortar, 

mortar de consolidare și conectori transversali, conform configurațiilor geometrice aferente. 

Pentru unitățile de zidărie, dimensiunea maximă a elementelor de discretizare a fost setată la 15 

mm; pentru straturile de mortar și conectori transversali, dimensiunea ochiului a fost limitată la 2 

mm, iar pentru mortarul de consolidare, dimensiunea maximă a ochiului a fost stabilită la 80 mm 

(fig. 5.12). 

 

 

Figura 5.12 Rețele de discretizare a modelelor micro-numerice:  

a) perete neconsolidat, b) perete consolidat 
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5.4.3 Rezultate 

Răspunsul structural la forfecare a peretelui consolidat a fost evaluat și comparat cu 

rezultatele obținute pentru modulul de referință. Figurile 5.13 și 5.14 prezintă distribuțiile 

tensiunilor tangențiale pentru cele două modele micro-numerice analizate. 

 

Figura 5.13 Distribuția tensiunilor tangențiale în peretele neconsolidat 

 

Figura 5.14 Distribuția tensiunilor tangențiale în peretele consolidat 

 

După cum se poate observa, în cazul modulului consolidat, capacitatea de rezistență la 

forfecare este semnificativ crescută. Astfel, forța ultimă crește de la 28 kN (cazul modulului 

neconsolidat) la aproape 100 kN (cazul modulului consolidat prin cămășuire). De asemenea, 

tensiunile tangențiale maxime determinate pentru modulul de zidărie consolidat prin cămășuire 

sunt de aproape 3 ori mai mari comparativ cu cele determinate pentru modulul nearmat. 

Pe parcursul analizelor micro-numerice s-a constatat că în cazul peretelui de zidărie 

neconsolidat fisurile se pot dezvolta în stadiile incipiente de încărcare. La creșterea încărcării, 

fisurile tind să se concentreze într-o bandă diagonală de-a lungul peretelui. Deși acest 

comportament a fost comun atât pentru modulul neconsolidat, cât și pentru cel consolidat, în cel 

de-al doilea caz, perechea fisurilor inițiale care s-au dezvoltat pornind din colțurile opuse ale 
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modelului nu s-a unificat. Acest mecanism de cedare este ilustrat și de hărțile de distribuție a 

tensiunilor tangențiale (fig. 5.13 și 5.14). Astfel, se poate observa cu ușurință concentrarea 

tensiunilor tangențiale într-o bandă diagonală ce prezintă valori de maxim la colțurile din stânga 

și din dreapta modulelor, în sensul de aplicare a sarcinii. Aceste rezultate sunt similare cu cele 

determinate anterior de către ale echipe de cercetare pe cale experimentală (Khan et al., 2017). 

Totodată, analiza numerică pe baza micro-modelării detaliate a condus la rezultate 

acceptabile în ceea ce privește caracteristicile de rigiditate în etapa post-elastică. Totuși, modelul 

neconsolidat a prezentat o reducere mai accentuată a rigidității comparativ cu cel consolidat. În 

particular, la o scădere a forței ultime cu 10 % (pe palierul elasto-plastic), deplasarea totală a fost 

aproximativ aceeași pentru ambele modele, în timp ce la o diminuare de 20 % a forței ultime, 

deplasările s-au stabilizat la 2,17 mm pentru modelul consolidat și 1,83 mm pentru modelul 

neconsolidat (fig. 5.15 și 5.16). 

 

 

Figura 5.15 Harta deplasărilor pentru peretele neconsolidat 

 

Figura 5.16 Harta deplasărilor pentru peretele consolidat 
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5.5 Studiu de caz privind comportarea la forfecare a modulelor din zidărie 

din piatră consolidate prin cămășuire cu mortare armate cu fibre 

Similar studiului de caz prezentat în secțiunea precedentă, în cadrul acestui subcapitol se 

prezintă analiza detaliată, micro-numerică, cu element finit a răspunsului structural la forfecare a 

modulelor din zidărie din piatră, consolidate prin cămășuire cu mortare armate cu fibre.  

5.5.1 Identificarea tiparelor geometrice ale pietrelor și rosturilor de mortar 

Pereții din zidărie din piatră prezintă un caracter neomogen, indiferent de sistemul structural 

și de tipul de țesere utilizat. Astfel, un aspect determinant în cadrul analizelor numerice este 

reprezentat de selectarea și aplicarea unor metode de reproducere fidelă (în format CAD – 

computer-aided design) a particularităților geometrice ale zidăriilor din piatră. Strategia de micro-

modelare implementată în cadrul acestui studiu constă, în primă fază, în prelucrarea grafică a 

imaginilor în scopul identificării caracteristicilor geometrice ale pereților din zidăriei din piatră a 

unor monumentelor din regiunea Moldovei. Imaginile utilizate sunt prezentate în figura 5.17. La 

construcția acestor monumente s-a utilizat, în procent majoritar, piatră de calcar, zidită cu mortar 

de var.  

 

Figura 5.17 Construcții monumentale din zidărie din piatră 

a) Biserica Mănăstirii Hadâmbu, Iași; b) Zidurile de incită ale Mănăstirii Sihăstria; c) Detaliul A-A 

 

Pe baza caracteristicilor geometrice identificate în imaginile de mai sus au fost construite 

panourile din zidărie din piatră ilustrate în figura 5.18. S-a identificat un tipar continuu 

corespondent straturilor de mortar și un tipar secvențial aferent pietrelor de zidărie (fig. 5.19b, c). 
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Figura 5.18 a) Piatră de calcar; b) Etapă de construire; c) Panou experimental 

 

 

Figura 5.19 a) Panou experimental; b) Tipar continuu; c) Tipar secvențial 

 

Tiparele identificate în figura 5.17 au fost importate și suprapuse în programul de grafică și 

proiectare asistată de calculator AutoCAD (fig. 5.20). După unire, s-a identificat o intersecție a 

formelor în procent de 5 %, abatere ce a fost rectificată prin funcțiile caracteristice ale programului. 

 

 

Figura 5.20 Configurație 2D a) rosturi de mortar; b) pietre de zidărie; c) panou zidărie din piatră 

 

Configurații 2D prezentate în figura 5.20 au fost multiplicate continuu prin alungire de-a- 

lungul axei Y, obținându-se astfel modelul geometric final al panourilor experimentale. După cum 

se poate observa în figura 5.21, acest model reproduce cu fidelitate traseul sinuos al rosturilor de 

mortar, precum și inegalitățile dintre fețele pietrelor de zidărie. 
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Figura 5.21 Configurație 3D a) rosturi de mortar; b) pietre de zidărie; c) panou zidărie din piatră 

 

Configurațiile 3D s-au exportat din AutoCAD în Ansys prin convertirea suprafețelor 

delimitate în corpuri rigide (fig. 5.22). Au rezultat astfel două seturi de corpuri rigide, un set 

continuu corespunzător rosturilor de mortar și un set secvențial corespunzător pietrelor de zidărie. 

Prin unirea celor două seturi s-a obținut modelul micro-numeric 3D final.  

 

 

Figura 5.22 Configurații 3D importate în Ansys  

a) rosturi de mortar; b) pietre de zidărie; c) panou zidărie din piatră 

Rețelele de discretizare ale elementelor au fost definite distinct, în funcție de caracteristicile 

geometrice, astfel încât să se evite formarea discontinuităților la regiunile de graniță. Astfel, pentru 

pietrele de zidărie dimensiunea maximă a rețelei a fost setată la 4 mm, iar pentru rosturile de mortar 

și componentele sistemului de consolidare la 2 mm (fig. 5.23). În acest mod, a rezultat o rețea 

totală de discretizare de 24465 de elemente și 146635 de noduri pentru modelul neconsolidat, iar 

pentru cel consolidat o rețea de 81599 de elemente și 456156 de noduri. 
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Figura 5.23 Detalii rețea de discretizare  

a) rosturi de mortar; b) pietre de zidărie; c) panou zidărie din piatră neconsolidat; d) panou zidărie din 

piatră consolidat 

5.5.2 Proprietățile materialelor 

În cazul zidăriilor din piatră se utilizează doi coeficienți globali de rigiditate a nodului (unul 

normal și unul tangențial), ce depind atât de modulul de elasticitate al elementului, cât și de 

modulul de elasticitate a pietrelor de zidărie. Acești coeficienți au fost determinați conform 

modelului Lourenço (prin analogie cu un sistem de resorturi verticale), (ecuațiile 5.1 și 5.2), 

(Lourenço, 1996). 
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Unde: 

• Kn,nod  - coeficient de rigiditate globală la acțiuni normale; 

• h – înălțimea pietrei de zidărie (150 mm – valoare medie); 

• Eperete – modulul de elasticitate al peretelui din zidărie; 

• Epiatră – modulul de elasticitate al pietrelor de zidărie. 

Coeficientul de rigiditate globală la acțiuni tangențiale (Ks,rost ) a fost determinat cu ecuația 2. 
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Unde: 

• Ks,nod  - coeficient de rigiditate globală la acțiuni tangențiale; 

• ν- coeficientul lui Poisson (0.2). 



TEHNICI MODERNE DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DIN ZIDĂRIE 

49 

Răspunsul structural al modelelor în domeniul inelastic a fost definit prin intermediul a 3 

criterii de cedare, adaptate după Vasconcelos (2005). Caracteristicile elastice și inelastice ale 

modelelor sunt prezentate în tabelele 5.6 și 5.7.  

Tabelul 5.6 Caracteristicile elastice ale peretelui din zidărie din piatră (Senthivel și Lourenço, 2009). 

Modul de elasticitate 

(MPa) 

Coeficientul lui 

Poisson 

Coeficient de rigiditate 

globală la acțiuni 

normale 

Coeficient de rigiditate 

globală la acțiuni 

tangențiale 

14800 0,2 3,5 1,575 

Tabelul 5.7 Criterii de cedare (Vasconcelos, 2005) 

Criteriul 1  

 Întindere 

Criteriul 2  

Forfecare 

Criteriul 3  

 Compresiune 

ft 

(MPa) 

GI
f 

(MPa) 
c 

tan 

φ 

tan 

ψ 

GII
f 

(MPa) 

fc 

(MPa) 

Gc
f 

(MPa) 

0,05 0,01 0,1 0,4 0 0,1 6,1 9,0 

Unde: tan φ – tangenta unghiului de frecare; tan ψ – tangenta unghiului de dilatare; Gf – 

energia de rupere; ft – rezistența la întindere; fc – rezistența la compresiune; c – coeziunea. 

Sistemul de consolidare analizat în acest studiu constă într-un mortar bi-component pe bază 

de var (Planitop HDM Restauro Fișa tehnică de produs, 2018), armat cu o plasă de fibre de bazalt 

(Mapegrid B 250 Fișa tehnică de produs, 2018). Majoritatea proprietăților materialelor necesare 

pentru definirea modelului numeric au fost determinate și furnizate de producător (tabelele 5.8 – 

5.11).  

Tabelul 5.8 Proprietățile fizice și mecanice ale mortarului de cămășuire  

(Planitop HDM Restauro Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Adeziune la zidărie 0.8 [MPa] 

Densitate în amestec 1900 [kg/m3] 

Rezistența la compresiune 15 [MPa], 28 zile 

Rezistența la întindere 0.15 [MPa], 28 zile 

Modulul de elasticitate la compresiune 8000 [MPa], 28 zile 
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Tabelul 5.9 Proprietățile fizice și mecanice ale corzilor din fibre de bazalt  

(MapeWrap B FIOCCO Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Tip fibre Fibre de bazalt 

Formă produs 
Corzi formate din fibre dispuse unidirecțional acoperite cu o folie de 

protecție 

Densitate         2,67 [g/cm3] 

Rezistența la întindere 3,101 [MPa] 

Modul de elasticitate 87 [MPa] 

Alungirea la rupere 3,15 [%] 

Tabelul 5.10 Proprietățile fizice și mecanice ale plasei de armare din fibre de bazalt 

(Mapegrid B 220 Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Masă 250 [g/m2] 

Dimensiune ochiuri 6 x 6 [mm] 

Densitate fibre 2,75 [g/cm3] 

Rezistența la întindere 60 [kN/m] 

Modul de elasticitate la întindere 89 [GPa] 

Alungirea la rupere 1,8 [%] 

Tabelul 5.11 Proprietățile fizice și mecanice ale adezivului epoxidic 

(Mapei Epojet Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Formă produs Pastă tixotropică 

Densitate 1,14  [g/cm3] 

Rezistența la compresiune 95 [MPa] 

Rezistența la întindere 44 [MPa] 

Modul de elasticitate  la întindere 3400 [MPa] 

Alungirea la rupere 1 [%] 
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5.5.3 Rezultate 

Analiza numerică a micro-modelelor 3D a fost realizată prin intermediul metodei iterative 

Newton-Raphson. În acest sens, încărcarea modelului, stabilirea criteriilor de convergență și 

generarea ecuațiilor de echilibru s-au realizat urmând metodologia descrisă în secțiunea 5.42. 

Figurile 5.24 și 5.25 prezintă distribuțiile tensiunilor tangențiale pentru cele două modele micro-

numerice analizate. 

 

Figura 5.24 Distribuția tensiunilor tangențiale în peretele neconsolidat 

 

Figura 5.25 Distribuția tensiunilor tangențiale în peretele consolidat 

 

După cum se poate observa, în cazul modulului consolidat, capacitatea de rezistență la 

forfecare este semnificativ crescută. Astfel, forța ultimă crește de la 21 kN (cazul modulului 

neconsolidat) la 84 kN (cazul modulului consolidat prin cămășuire). De asemenea, tensiunile 

tangențiale maxime determinate pentru modulul de zidărie consolidat prin cămășuire sunt de 

aproape 3.5 ori mai mari comparativ cu cele determinate pentru modulul nearmat. 

Pe parcursul analizelor numerice s-a constatat că în cazul peretelui de zidărie neconsolidat 

fisurile se pot dezvolta în stadiile incipiente de încărcare. La creșterea încărcării, fisurile tind să se 

concentreze într-o bandă diagonală de-a lungul peretelui (fig. 5.26). Odată depășit palierul elastic, 
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se dezvoltă un tipar secundar compus din fisuri la extremitățile peretelui, ce parcurg atât rosturile 

de mortar cât și pietrele de zidărie. În cazul peretelui consolidat, fisurile se dezvoltă la stadii mai 

avansate de încărcare și au o distribuție uniformă (fig. 5.27).  

 

Figura 5.26 Releveu fisuri perete neconsolidat 

 

Figura 5.27 Releveu fisuri perete consolidat 

 

Modelul neconsolidat a prezentat o reducere mai accentuată a rigidității comparativ cu cel 

consolidat. În particular, la o scădere a forței ultime cu 15 % (pe palierul elasto-plastic), deplasarea 

totală a fost aproximativ aceeași pentru ambele modele, în timp ce la o diminuare de 30 % a forței 

ultime, deplasările s-au stabilizat la 16,83 mm pentru modelul consolidat și 5,70 mm pentru 

modelul neconsolidat (fig. 5.28 și 5.29). 
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Figura 5.28 Harta deplasărilor pentru peretele de zidărie neconsolidat 

 

 

Figura 5.29 Harta deplasărilor pentru peretele de zidărie consolidat 

5.6 Concluzii 

Pentru verificarea preciziei modelelor numerice în evaluarea parametrilor specifici ai 

pereților din zidărie din cărămidă și din piatră solicitați la forfecare s-au realizat două studii de caz 

(secțiunile 5.4 și 5.5). Pe baza acestor studii, se pot formula următoarele aprecieri: 

• Modelele analitice dezvoltate pentru a caracteriza comportamentul structural al 

elementelor din zidărie se încadrează în categoria modelelor teoretice de calcul 

pentru materiale cu rezistență neglijabilă la solicitarea de întindere.  

• Spre deosebire de modelele analitice de calcul, analizele numerice permit modelarea 

și evaluarea unui număr de parametri auxiliari cum ar fi: capacitatea conectorilor 

transversali de a asigura securizarea sistemului de consolidare, distribuția fisurilor la 

diferite trepte de încărcare în palierele elastic și elasto-plastic, suprapunerea plaselor 

de armare, ș.a. 
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Capitolul 6  

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND SISTEMELE 

DE CONSOLIDARE PRIN CĂMĂȘUIRE APLICATE 

PEREȚILOR DIN ZIDĂRIE NEARMATĂ  

6.1 Introducere 

Conservarea construcțiilor cu valoare istorică este o prioritate pentru cultura si civilizația 

națională și mondială, de aceea dezvoltarea unor noi soluții de reabilitare, restaurare și consolidare 

reprezintă un subiect de interes major pentru diverse echipe de cercetare (Moșoarcă et al., 2019; 

Funari et al., 2020; Moșoarcă et al., 2020).  

Pentru obținerea unor rezultate edificatoare cu privire la răspunsul structural la forfecare a 

pereților din zidărie nearmată, consolidați prin cămășuire cu mortare armate cu fibre, s-au 

desfășurat mai multe încercări experimentale. Primele încercări au constat în testarea la 

compresiune a cărămizilor, respectiv la compresiune și încovoiere a mortarelor de zidărie și 

cămășuire, în vederea determinării rezistențelor mecanice ale acestor materiale. În cea de a doua 

fază a programului experimental au fost testate 5 module din zidărie nearmată din cărămidă. Dintre 

aceste module, unul a fost testat fără sistemul de consolidare, cu scopul de a determina o serie de 

date de referință, utilizate pentru compararea ulterioară a rezultatelor.  

În continuare se prezintă încercările realizate pe materialele componente ale pereților din 

zidărie, precum și etapele de pregătire și instrumentare a modulelor pentru încercarea la forfecare. 

6.2 Încercări la compresiune pe cărămizi pline Wienerberg 

Unitățile de zidărie utilizate la fabricarea modulelor constau în cărămizi pline normale din 

argilă arsă, cu dimensiunile de 240 x 115 x 63 mm (fig. 6.1), (Wienerberger Fișa tehnică de produs, 
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2018). Caracteristicile fizice și mecanice ale cărămizilor pline Wienerberg, evaluate și furnizate 

de producător, sunt prezentate în tabelul 6.1.  

 

 

Figura 6.1 Cărămizi pline normale Wienerberg. Caracteristici geometrice. Dimensiuni în mm 

(Wienerberger Fișa tehnică de produs, 2018) 

Tabelul 6.1 Cărămizi pline normale Wienerberg. Caracteristici fizice și mecanice  

(Wienerberger Fișa tehnică de produs, 2018) 

Dimensiuni (l x b x h) 

[mm] 

Masă 

[kg] 

Densitate 

[kg/m3] 

Rezistență la compresiune 

[MPa] 

240 x 115 x 63 3,25 1850 15 

Încercarea la compresiune a fost realizată cu ajutorul mașinii universale de testare WAW 

600, care are capacitatea de încărcare de 600 kN și posibilitatea de control a testării prin parametrii 

de deplasare sau sarcină (fig.6.2).  

 

 

Figura 6.2 Cărămidă plină normală Wienerberg solicitată la compresiune cu ajutorul mașinii universale 

de testare WAW 600 
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Toate probele au fost încercate în regim de control al deplasării la o viteză de 0,3 mm/min. 

Cedarea s-a manifestat prin ruperi graduale pe direcția de aplicare a forței și redistribuirea 

eforturilor în secțiunile învecinate. Rezultatele obținute în urma încercărilor sunt prezentate în 

tabelul 6.2. După cum se poate observa, forțele ultime și rezistențele la compresiune înregistrate 

pentru cele 5 probe au valori apropiate. Valoarea medie a rezistenței la compresiune a fost 

introdusă ulterior în programul de calcul bazat pe metoda elementului finit ANSYS, la secțiunea 

de definire a proprietăților materialelor. 

 

Tabelul 6.2 Rezultate încercări la compresiune pe cărămizi 

Indicativ probă 
Forța ultimă 

[kN] 

Rezistența la compresiune 

[MPa] 

C1 570 20,65 

C2 579 20,98 

C3 581 21,05 

C4 554 20,07 

C5 591 21,41 

Rezistența la compresiune [MPa] 

Valoare medie 
20,83 

6.3 Încercări la încovoiere în 3 puncte și compresiune pe epruvete din mortar 

de zidărie 

Încercările la încovoiere în 3 puncte și compresiune au fost realizate conform protocolului 

descris în standardul SR EN 1015-11 (2020). În acest sens, au fost pregătite 15 epruvete prismatice 

cu dimensiunile de 40 (b) x 40 (d) x 160 (l) mm (fig. 6.3a). Pentru fiecare test în parte, probele au 

fost măsurate, iar în formula de calcul a rezistenței la întindere (ecuația 6.1) s-au utilizat 

dimensiunile nominale. 

2
1,5

FL
f

bd

 
=  

 
 

(6.1) 

După finalizarea testelor la încovoiere în 3 puncte, au rezultat 30 de jumătăți de prismă ce 

au fost solicitate la compresiune (fig. 6.3c). Încărcarea s-a realizat cu ajutorul unor plăcuțe metalice 

cu suprafața de 40 x 40 mm, așezate simetric, deasupra și la intradosul probelor, la contactul cu 

platanele mașinii de testare. Rezultatele obținute în urma celor două tipuri de teste sunt listate în 

tabelele 6.3 și 6.4. 
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Figura 6.3 Epruvete mortar de zidărie: a) încercare la încovoiere în 3 puncte; b) mod de cedare;              

c) încercare la compresiune; d) mod de cedare 

 

Tabelul 6.3 Rezultate încercări la încovoiere în 3 puncte pe epruvete de mortar de zidărie 

Indicativ 

probă 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

L 

[mm] 

Forța ultimă 

[N] 

Rezistența la întindere 

[MPa] 

M1 40 39 100 1740 4,29 

M2 40 40 100 1320 3,09 

M3 39 40 100 1360 2,18 

M4 40 40 100 1560 3,66 

M5 38 40 100 1480 3,65 

M6 40 40 100 1240 2,91 

M7 40 39 100 1720 4,24 

M8 39 40 100 1200 2,85 

M9 40 40 100 1360 2,13 

M10 40 40 100 1900 4,45 

M11 38 40 100 1730 4,27 

M12 40 39 100 1840 4,54 

M13 40 40 100 1850 4,34 

M14 39 40 100 1600 3,85 

M15 40 40 100 1910 4,48 

Rezistența la întindere [MPa] 

Valoare medie 
3,66 

*L – distanța dintre reazeme 
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Valorile medii ale rezistențelor la întindere și compresiune ale mortarului au fost introduse 

ulterior în programul de calcul bazat pe metoda elementului finit ANSYS, la secțiunea de definire 

a proprietăților materialelor. 

 

Tabelul 6.4 Rezultate încercări la compresiune pe epruvete de mortar de zidărie 

Indicativ 

probă 

Rezistența la compresiune 

[MPa] 

Indicativ 

probă 

Rezistența la compresiune 

[MPa] 

M1-1 16,34 M1-2 16,02 

M2-1 14,54 M2-2 14,71 

M3-1 16,02 M3-2 14,93 

M4-1 14,90 M4-2 15,18 

M5-1 13,89 M5-2 14,25 

M6-1 14,04 M6-2 13,24 

M7-1 19,96 M7-2 21,74 

M8-1 21,59 M8-2 21,55 

M9-1 21,53 M9-2 21,53 

M10-1 19,79 M10-2 18,97 

M11-1 21,47 M11-2 21,47 

M12-1 20,24 M12-2 21,63 

M13-1 21,13 M13-2 21,09 

M14-1 21,71 M14-2 21,18 

M15-1 21,26 M15-2 21,85 

Rezistența la compresiune [MPa] 

Valoare medie 
19,95 

 

Cedarea epruvetelor solicitate la compresiune a prezentat un caracter ductil. Astfel, ruperea 

a urmat traseul aplicării forței, descriind în final două piramide dispuse simetric (fig. 6.3d). 

Conform valorii medii a rezistenței la compresiune, mortarul utilizat la fabricarea modulelor din 

zidărie are marca M15 (CR6, 2013). 

6.4 Încercări la încovoiere în 3 puncte și compresiune pe epruvete din mortar 

de cămășuire 

Mortarul utilizat la cămășuirea modulelor din zidărie nearmată constă într-un amestec bi-

component pe bază de ciment de înaltă rezistență și polimeri sintetici dispersați în apă (Planitop 

HDM Maxi – Fișa tehnică de produs, 2018). Acest mortar reprezintă una din componentele 
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comune ale variilor sisteme de consolidare cu țesături din fibre de carbon sau de sticlă dedicate 

zidăriilor, produse și comercializate de către compania Mapei.  

Conform indicațiilor din fișa tehnică de produs și declarația de performanță, prin mixarea 

celor două componente (substanța A - praf si substanța B - lichidă) se obține un amestec tixotropic,  

maleabil, care poate fi aplicat pe diverse suporturi din zidărie (orizontale, verticale, curbe) cu 

mistria sau prin pulverizare (Planitop HDM Maxi – Fișa tehnică de produs, 2018; Planitop HDM 

Maxi – Declarație de performanță, 2018). În funcție de tehnologia de aplicare, mortarul Planitop 

HDM Maxi poate fi nivelat în straturi cu grosimi de până la 25 mm. Pentru a se asigura aderența 

la o gamă largă de produse ceramice și pietre pentru zidărie, în componența mortarului se regăsește 

un conținut ridicat de rășini sintetice. De asemenea, prin mixarea rășinilor și a liantului cu reacție 

puzzolanică se obține un produs compact, impermeabil la gazele agresive prezente in atmosferă 

dar cu o permeabilitate ridicata la vapori. Caracteristicile fizice, mecanice și elastice determinate 

și furnizate de către producător sunt prezentate în tabelul 6.5. 

 

Tabelul 6.5 Caracteristici fizice, mecanice și elastice ale mortarului de cămășuire Planitop HDM Maxi 

(Planitop HDM Maxi – Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 
Standardul care definește 

încercarea 

Densitate în amestec 1850 [kg/m3] --- 

Conductivitate termică 0,73 [W/mK] EN 1745 

Timp de aplicare 1 [h] --- 

Aderența la zidărie ≥ 2 [MPa] --- 

Rezistența la compresiune ≥ 25 [MPa], 28 zile EN 12190 

Rezistența la întindere din încovoiere ≥ 8 [MPa], 28 zile EN 196/1 

Rezistența la forfecare ≥ 0,15 [MPa], 28 zile EN 998-2 

Modulul de elasticitate la compresiune ≥ 10 [GPa], 28 zile EN 13421 

 

Rezistențele la întindere și compresiune ale mortarului de cămășuire Planitop HDM Maxi 

au fost determinate și pe cale experimentală, după metodologia descrisă anterior pentru cazul 

mortarului de zidărie. Mixarea celor două componente a fost realizată gradual, la turație redusă, 

până la obținerea unui amestec omogen, conform indicațiilor producătorului (Planitop HDM Maxi 

– Fișa tehnică de produs, 2018). Încercările la încovoiere în 3 puncte și compresiune au fost 

realizate conform protocolului descris în standardul SR EN 1015-11 (2020). În acest sens, au fost 

pregătite 15 epruvete prismatice cu dimensiunile de 40 x 40 x 160 mm (fig. 6.4a). Rezultatele 

obținute prin intermediul celor două tipuri de teste sunt listate în tabelele 6.6 și 6.7. 
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Figura 6.4 Epruvete mortar de cămășuire: a) încercare la încovoiere în 3 puncte; b) mod de cedare la 

încovoiere; c) încercare la compresiune; d) mod de cedare la compresiune 

 

Tabelul 6.6 Rezultate încercări la încovoiere în 3 puncte pe epruvete de mortar de cămășuire 

Indicativ 

probă 

b 

[mm] 

h 

[mm] 

L 

[mm] 

Forța ultimă 

[N] 

Rezistența la întindere 

[MPa] 

MC1 40 40 100 1770 4,15 

MC2 39 40 100 1828 4,39 

MC3 39 39 100 1810 4,58 

MC4 40 40 100 1739 4,08 

MC5 38 40 100 1741 4,30 

MC6 40 38 100 1777 4,62 

MC7 40 39 100 1821 4,49 

MC8 40 40 100 1814 4,25 

MC9 40 39 100 1819 4,48 

MC10 40 40 100 1798 4,21 

MC11 38 40 100 1768 4,36 

MC12 40 39 100 1759 4,34 

MC13 39 40 100 1832 4,40 

MC14 40 40 100 1851 4,34 

MC15 40 40 100 1799 4,22 

Rezistența la întindere [MPa] 

Valoare medie 
4,93 

 

Valorile medii ale rezistenței la întindere și compresiune ale mortarului au fost introduse 

ulterior în programul de calcul bazat pe metoda elementului finit ANSYS, la secțiunea de definire 

a proprietăților materialelor. 
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Tabelul 6.7 Rezultate încercări la compresiune pe epruvete de mortar de cămășuire 

Indicativ 

probă 

Rezistența la compresiune 

[MPa] 

Indicativ 

probă 

Rezistența la compresiune 

[MPa] 

MC1-1 21,15 M1-2 19,19 

MC2-1 21,19 M2-2 21,19 

MC3-1 20,16 M3-2 22,61 

MC4-1 19,18 M4-2 20,02 

MC5-1 21,01 M5-2 18,98 

MC6-1 17,89 M6-2 17,95 

MC7-1 17,65 M7-2 17,32 

MC8-1 18,23 M8-2 18,12 

MC9-1 20,35 M9-2 20,68 

MC10-1 20,15 M10-2 20,14 

MC11-1 20,18 M11-2 20,14 

MC12-1 21,00 M12-2 21,10 

MC13-1 19,58 M13-2 19,24 

MC14-1 19,23 M14-2 19,20 

MC15-1 20,15 M15-2 19,99 

Rezistență la compresiune [MPa] 

Valoare medie 
19,77 

6.5 Descrierea modulelor din zidărie construite pentru programul 

experimental 

Programul experimental propus în cadrul activității de doctorat constă în determinarea 

performanțelor structurale la forfecare ale pereților din zidărie nearmată consolidați prin cămășuire 

cu mortare armate cu fibre. În acest sens, au fost construite, instrumentate și testate 5 module din 

zidărie nearmată din cărămidă. Dintre aceste module, unul a fost testat fără sistemul de consolidare, 

cu scopul de a determina o serie de date de referință, necesare pentru compararea ulterioară a 

rezultatelor. Caracteristicile geometrice ale modulului de referință sunt ilustrate în figura 6.5 

(ASTM E519, 2015).  

Modulele din zidărie au fost construite de către un zidar profesionist pentru a se asigura 

caracteristicile de calitate similare celor din practica curentă. Pe parcursul execuției, o atenție 

deosebită s-a acordat planeității elementelor, respectiv alinierii rosturilor verticale de mortar. 

Astfel, periodic, s-au realizat verificări prin intermediul unui aparat laser multipunct, iar 

neconformitățile identificate au fost corectate în timp util (fig. 6.6). 
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Figura 6.5 Caracteristicile geometrice ale modulului de referință 

 

 

Figura 6.6 Verificări de aliniere a rosturilor verticale de mortar 

 

Modulele din zidărie au fost depozitate și securizate în poziție verticală timp de 28 de zile, 

pentru maturarea rosturilor de mortar. După întărirea mortarului, 4 module din zidărie au fost 

consolidate atât prin metode tradiționale, cât și prin metode moderne. 

Un modul din zidărie a fost consolidat prin cămășuire tradițională ce constă în aplicarea unui 

strat de mortar armat cu plase din sârmă trasă netedă pentru beton (STNB) de ϕ 6 cu ochiuri de 

100 mm x 100 mm. Acest sistem a fost aplicat pe ambele fețe ale modulului din zidărie, iar 

conexiunea elementelor componente a fost realizată prin intermediul unor ancore de oțel de ϕ 6. 
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Caracteristicile geometrice ale peretelui consolidat prin metoda tradițională sunt prezentate în 

figura 6.7. 

 

 

Figura 6.7 Configurația geometrică a modulului din zidărie consolidat prin cămășuire tradițională 

 

Trei module din zidărie au fost consolidate prin cămășuire modernă ce constă în aplicarea 

unor straturi succesive de mortar Planitop HDM Maxi, armate cu plase din fibre de carbon. 

Caracteristicile geometrice ale pereților consolidați prin cămășuire modernă sunt prezentate în 

figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 Configurația geometrică a modulelor din zidărie consolidate prin cămășuire modernă 
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6.5.1 Proprietățile materialelor utilizate la sistemele de consolidare 

În cazul modulului consolidat prin metoda tradițională s-a utilizat același mortar, atât pentru 

realizarea zidărie, cât și pentru cămășuire (mortar marca M15). Cămășuirea s-a armat cu plase din 

sârmă trasă netedă pentru beton (STNB) de ϕ 6 cu ochiuri de 100 mm x 100 mm. Plasele constau 

într-o rețea de sârme cu profile periodice, obținută prin deformare plastică la rece. Rețeaua prezintă 

un aranjament simetric de sârme transversale și longitudinale dispuse în unghiuri drepte și sudate 

electric prin puncte. Caracteristicile fizice și mecanice ale plaselor de armare au fost determinate 

și furnizate de către producător, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare (tabelul 

6.8), (ASTM A510/ A510M, 2011; SR 438-3, 2012; SR 438-4, 2012).  

 

Tabelul 6.8 Caracteristici fizice și mecanice ale plasei de armare  

STNB ϕ6 cu ochiuri de 100 mm x 100 mm (Metalicplas Activ Plasă sudată, Fișa tehnică de produs, 2020) 

Caracteristică Valoare 

Diametrul barei [mm] 6 

Dimensiuni ochiuri plasă [mm] 100 x 100 

Rezistența la tracțiune [MPa] 510 

Alungirea la rupere [%] 8 

 

Conectorii transversali au fost realizați din cupoane netede de oțel beton laminat la cald, de 

marcă OB37. Acest tip de oțel este mai maleabil comparativ cu produsele pentru armare cu profile 

striate. Această proprietate permite fasonarea prin îndoirea cuponului direct la fața peretelui pentru 

obținerea unei tălpi înclinate la 900, caracteristică a ancorelor din oțel. Caracteristicile fizice și 

mecanice ale cupoanelor de oțel OB37 au fost determinate și furnizate de către producător (tabelul 

6.9) 

 

Tabelul 6.9 Caracteristici fizice și mecanice ale oțelului beton OB37  

(SC Presto Construct SRL – OB37 Fișa tehnică de produs, 2020) 

Caracteristică Valoare 

Diametrul barei [mm] 6 

Masă liniară [kg/m] 0,222 

Rezistența la tracțiune [MPa] 360 

Alungirea la rupere [%] 25 
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 Mortarul utilizat pentru consolidarea modulelor din zidărie prin metoda modernă a fost 

armat cu plase din fibre de carbon fabricate de compania Mapei (Mapegrid C 170 – Fișa tehnică 

de produs, 2018). De altfel, mortarul Planitop HDM Maxi și plasele din fibre de carbon Mapegrid 

C 170 sunt furnizate de către producător sub forma unui sistem integrat de consolidare (Mapei 

FRG System) compatibil cu varii sisteme de zidărie. Plasele sunt obținute din fibre de carbon 

țesute într-o rețea de ochiuri pătrate. Prin utilizarea acestui tip de caroiaj se aduce un aport 

considerabil la rezistența la întindere a pereților din zidărie și se formează o rețea plană ce permite 

o distribuție uniformă a tensiunilor. Totodată, potrivit producătorului, ca urmare a compatibilității 

crescute dintre compușii chimici din mortar și din plasa de armare, adeziunea la suportul de zidărie 

este realizată complet și uniform. Astfel, riscul de apariție a cedărilor locale la nivelul interfețelor 

este diminuat considerabil. Caracteristicile fizice și mecanice ale plasei de armare Mapegrid C 170 

sunt prezentate în tabelul 6.10. 

 

Tabelul 6.10 Caracteristici fizice și mecanice ale plasei de armare Mapegrid C 170  

(Mapegrid C 170 – Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Masă [g/m2] 170 

Dimensiuni ochiuri plasă [mm/mm] 10 x 10 

Rezistența la tracțiune [MPa] 4800 

Modul de elasticitate la întindere [GPa] 230 

Alungirea la rupere [%] 2 

 

Sistemul de  consolidare a fost securizat prin intermediul unor conexiuni de tip ancoră 

chimică la structura internă a zidăriei. Ancorajul a fost realizat din corzi din fibre de carbon cu 

diametrul de 8 mm, inserate transversal prin zidărie și impregnate până la atingerea punctului de 

saturație cu un adeziv pe bază de rășină poliesterică (MapeWrap C FIOCCO – Fișa tehnică de 

produs, 2018; Mapefix PE Wall – Fișa tehnică de produs, 2018). Ambele componente ale 

sistemului de ancoraj fac parte din gama comercializată de compania Mapei, sub denumirea 

generică de Mapei FRG Systems. Caracteristicile fizice și mecanice ale conectorilor transversali 

și ale adezivului de impregnare sunt prezentate în tabelele 6.11 și 6.12. 
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Tabelul 6.11 Caracteristici fizice și mecanice ale corzilor MapeWrap C FIOCCO  

(MapeWrap C FIOCCO – Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Tip fibre  Fibre din carbon 

Formă produs 
Corzi din fibre dispuse unidirecțional, 

acoperite cu o folie de protecție 

Densitate [g/cm3] 1,8 

Aria echivalentă a țesutului [mm2] 21,24 

Rezistența la întindere [MPa] 4830 

Modul de elasticitate la întindere [GPa] 230 

Alungirea la rupere [%] 2 

 

Tabelul 6.12 Caracteristici fizice și mecanice ale adezivului utilizat la impregnare 

(Mapefix PE Wall– Fișa tehnică de produs, 2018) 

Caracteristică Valoare 

Tip rășină Poliesterică 

Formă produs Pastă tixotropică 

Densitate [g/cm3] 1,69 

Rezistența la compresiune [MPa] 68 

Rezistența la întindere [MPa] 30 

Modul de elasticitate la compresiune [GPa] 6105 

Alungirea la rupere [%] 2 

6.5.2 Pregătirea, fasonarea și instrumentarea probelor 

Modulele din zidărie nearmată au fost realizate din cărămizi pline cu dimensiunile modulare 

de 240 mm lungime, 63 mm înălțime și 115 mm grosime și mortar compus din ciment Portland, 

nisip și apă. Grosimile rosturilor orizontale și verticale au fost menținute constante la 10 mm, 

rezultând astfel panouri cu dimensiunile în plan de 1200 mm x 1200 mm și grosimea de 115 mm. 

Premergător aplicării sistemului de consolidare, ambele fețe ale modulelor din zidărie au fost 

curățate prin suflare cu aer comprimat, în vederea eliminării oricăror impurități ce ar putea 

influența umectarea materialului. 

Plasele de armare din sârmă trasă netedă pentru beton (STNB) de ϕ 6 au fost decupate și 

poziționate la cele două fețe ale modulului din zidărie cu ajutorul conectorilor transversali și a unor 

distanțieri pentru oțel de 5 mm (fig. 6.9a). După aplicarea primului strat de cămășuire, forajele 
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transversale prin care s-au inserat cupoanele de armătură OB37 au fost umplute cu mortar. 

Injectarea mortarului de umplere s-a realizat cu ajutorul unui pistol de dozare, a cărui cap a fost 

introdus prin ambele fețe ale modului din zidărie până la secțiunea centrală a acestuia (fig. 6.9b). 

După reglarea pe poziție a ancorajelor, a fost aplicat cel de al doilea strat de mortar, până la 

acoperirea completă a armăturilor (Ghiga et al., 2019). 

 

 

Figura 6.9 Cămășuire prin metoda tradițională: a) poziționarea armăturii; b) injectarea galeriilor forate 

 

Mortarul de consolidare utilizat la cămășuirea cu soluția modernă a fost preparat respectând 

specificațiile oferite de producător în fișele tehnice de produs. Astfel, cele două componente au 

fost amestecate utilizând un agitator de mortare setat la viteză redusă, pornind de la 400 rpm până 

la 700 rpm. De asemenea, cantitățile aferente fiecărei componente au fost dozate în conformitate 

cu rapoartele volumetrice specificate de producător (4 părți de Planitop HDM componenta A, o 

parte de Planitop HDM componenta B și 0,5 părți de apă).  

În prima fază, suprafețele modulelor din zidărie au fost curățate prin suflare cu aer 

comprimat și umezite. Primul strat de mortar a fost aplicat la scurt timp după preparare și distribuit 

uniform pe suprafața modulelor. Plasele de armare au fost poziționate la fața modulelor și presate 

ușor până la încorporarea în stratul de mortar, cu ajutorul unei mistrii. Suprapunerea plaselor s-a 

realizat pe direcție orizontală, pe o lățime de aproximativ 15 cm. După poziționarea plaselor de 

armare, s-a aplicat și cel de al doilea strat de mortar. Grosimea totală a celor două straturi de mortar 

a însumat aproximativ 5 - 6 mm (Ghiga et al., 2019). 

După maturarea straturilor de mortar, întregul sistem a fost ancorat la modulul din zidărie 

prin intermediul unor conectori transversali. Etapele de aplicare ale sistemului de consolidare prin 

cămășuire cu mortar armat cu plase din fibre din carbon sunt prezentate în figura 6.10. 
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Figura 6.10 Etapele de aplicare ale soluției de consolidare: a) aplicarea primului strat de mortar și a 

plaselor de armare; b) suprapunerea plaselor de armare; c) inserarea corzilor din fibre; d) răsfirarea 

capetelor corzilor în tipar circular; e) nivelarea suprafețelor; f) rectificări și verificări de planeitate 

Testarea s-a realizat în conformitate cu prevederile standardului ASTM E519 / E519 (2015). 

După maturarea tuturor componentelor sistemelor de consolidare, modulele au fost ridicate, rotite 

la 450 și transportate la căruciorul de rulare a mașinii de testare cu ajutorul unui pod rulant cu 

macara pivotantă (fig. 6.11).  

 

 

Figura 6.11 Modul din zidărie poziționat pe căruciorul de transport. 

i) papuc de încărcare superior; ii) papuc de încărcare inferior și cărucior de transport 
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Deplasările totale și deformațiile specifice au fost monitorizate cu ajutorul a două perechi de 

traductori rezistivi de tip LVDT montate pe cele două fețe ale modulelor. Doi traductori au fost 

dispuși pe cele două diagonale comprimate ale modulului din zidărie, pe direcție verticală și doi 

traductori au fost montați pe diagonalele întinse, în direcție orizontală. După instalarea 

traductorilor rezistivi, la racordajele electrice ale acestora au fost cuplate, prin intermediul unor 

riglete electrice, firele conductoare de la sistemul de achiziție. Modalitatea de instrumentare a 

modulelor din zidărie este prezentată în figura 6.12. 

 

Figura 6.12 Instrumentare și condiții de testare 

 

Semnalele emise de către traductorii rezistivi de tip LVDT și de către celula de forță a mașinii 

de încercat au fost înregistrate și corelate între ele cu ajutorul unui sistem de achiziții de tip 

AdLink, la o rată nominală de 100 de valori pe secundă. Utilizarea traductorilor rezistivi pentru 

monitorizarea variațiilor deplasărilor totale și deformațiilor specifice reprezintă o metodă 

experimentală clasică, fiind pusă în practică din secolul 20 (Hoffmann, 1989; Sharpe, 2008). 

Principiul acestei metode constă în convertirea diferențelor de tensiune înregistrate pe parcursul 

testării în deformații specifice, pe baza unui aparat matematic (teoria punții Wheatstone), (fig. 

6.13). 

 

Figura 6.13 Punte Wheatstone (adaptat după Giurgiutiu, 2015) 
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 Capitolul 7  

STUDIU COMPARATIV ÎNTRE REZULTATELE 

EXPERIMENTALE ȘI CELE NUMERICE  

7.1 Introducere  

Modulele din zidărie descrise în capitolul anterior au fost solicitate la compresiune diagonală 

până la cedare, precum și ulterior până la o diminuare cu 50 % a forței ultime. Pe durata aplicării 

încărcării au fost monitorizați următorii parametri specifici: forța, variația deformațiilor specifice 

în lungul diagonalelor întinse și comprimate  precum și deplasarea totală pe direcția verticală și pe 

direcția orizontală. 

După finalizarea încercărilor la compresiune diagonală, rezultatele au fost centralizate și 

prelucrate. Pe baza acestora, au fost analizate modurile specifice de cedare, s-au trasat graficele 

forță – deplasare, tensiuni tangențiale – deformații specifice și s-au determinat modulii de 

elasticitate și rigiditate ale panourilor din zidărie consolidate. 

7.2 Încercarea la forfecare a pereților din zidărie nearmată consolidați prin 

cămășuire 

Eficiența structurală a sistemelor de consolidare prin cămășuire cu mortare armate cu fibre 

a fost analizată în cadrul capitolului 4, pe baza stadiului actual al cercetării în domeniu. S-a 

concluzionat astfel că metodele de cămășuire prezintă un spectru larg de aplicabilitate, respectiv 

compatibilitate cu varii suporturi din zidărie. Aceste considerente au stat la baza studiilor numerice 

prezentate în capitolul 5 și a programului experimental prezentat în capitolele 6 și 7 ale tezei de 

doctorat. Totodată, au fost consultate studiile numerice și experimentale dezvoltate anterior de 

către diverse echipe de cercetare pe module din zidărie și sisteme de consolidare asemănătoare, 

solicitate la forfecare. Rezultate acestor studii sunt sintetizate în tabelul 7.1.  
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Tabelul 7.1 Programe experimentale privind răspunsul structural la forfecare a modulelor din zidărie 

consolidate prin cămășuire 

Autori 
Tipul 

testului 

Numărul 

probelor 

Tipul 

plaselor 

de armare 

Numărul 

fețelor 

consolidate 

Mecanismul 

de cedare 

Raportul 

forțelor 

ultime 

Raportul 

deplasărilor 

ultime 

Prota et al. 

(2006) 
CD 4 

Fibre din 

sticlă 
1 

Fisuri din 

întindere 
1,7 2,4 

Prota et al. 

(2006) 
CD 4 

Fibre din 

sticlă 
2 Zdrobire 2,2 2,3 

Papanicolaou 

et al. (2007) 
FSL 4 

Fibre din 

carbon 
2 

Zdrobire 8,2 13,5 

Zdrobire 2,5 4,2 

Desprindere 

sistem și 

zdrobire 

zidărie 

5,3 7,2 

Faella et al. 

(2010) 
CD 9 

Fibre din 

carbon 
1 

Desprindere 

sistem și 

zdrobire 

zidărie 

5,7 --- 

Augenti et al. 

(2011) 
FSLC 1 

Fibre din 

sticlă 
1 

Fisuri din 

întindere 
1,03 2,8 

Parisi et al. 

(2013) 
CD 6 

Fibre din 

sticlă 
½ 

Fisuri din 

întindere 
2,4 2,7 

Ismail și 

Ingham 

(2016) 

FSLC 1 
Plase din 

oțel 
1 

Fisuri din 

întindere 
1,2 1,2 

Marcari et al. 

(2017) 
CD 3 

Fibre din 

bazalt 
1 

Fisuri 

verticale 
1,3 2,4 

Marcari et al. 

(2017) 
CD 2 

Fibre din 

bazalt 
2 

Fisuri 

verticale 
1,6 1,6 

Sagar et al. 

(2017) 
CD 15 

Fibre din 

sticlă 
1 

Fisuri din 

întindere 
1,03 7,2 

*CD – compresiune diagonală, FSL – forfecare prin sarcină laterală, FSLC – forfecare prin sarcină laterală ciclică. 

*Rapoartele forțelor și deplasărilor ultime s-au obținut prin împărțirea valorilor obținute pentru modulele consolidate 

la cele determinate pe modulele nearmate.  

În urma analizei datelor prezentate în tabelul 7.1 se poate observa că în toate cazurile 

prezentate, comportamentul la forfecare al pereților din zidărie a fost îmbunătățit, atât în ce 

privește valoarea forței ultime, cât și capacitatea de deformare elastică. Totuși, în unele cazuri, 

deși procentul de armare nu a fost suficient pentru obținerea unei forțe ultime semnificativ mai 

mari celei dezvoltate de modulele nearmate, ductilitatea pereților a fost  îmbunătățită substanțial.  
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Din analiza programelor experimentale prezentate în tabelul 7.1 s-au identificat aspectele 

caracteristice ale sistemelor de consolidare prin cămășuire pentru zidării care nu au fost pe deplin 

investigate în studiile precedente. Printre acestea se numără:  

• metode de ancorare a sistemelor de consolidare pentru pereți din zidărie, care permit 

intervenția pe o față sau pe ambele fețe;  

• tipuri de conexiuni structurale transversale dezvoltate pentru evitarea cedării în afara 

planului de încărcare; 

• configurații geometrice și lungimi efective pentru diverse sisteme de ancorare; 

• moduri de cedare caracteristice pentru modulele din zidărie consolidate prin 

cămășuire ce prezintă armare suplimentară în zonele de capăt ale ancorajelor; 

• strategii de modelare și analiză numerică pentru sincronizarea datelor numerice cu 

cele experimentale. 

Aceste aspecte au fost analizate pentru cazurile modulelor testate în cadrul programului 

experimental, iar rezultatele obținute sunt prezentate în cele ce urmează. 

7.3 Investigarea modurilor specifice de cedare  

Pentru fiecare modul din zidărie ce a făcut obiectul încercărilor experimentale, se prezintă 

în această secțiune modurile specifice de cedare, forțele capabile ultime și deplasările totale 

înregistrate pe direcția orizontală și pe direcția verticală.  

În cazul primului modul de referință (peretele neconsolidat), forța ultimă înregistrată a fost 

de aproximativ 25 kN, căreia îi corespunde o deplasare totală de 1,8 mm în direcție orizontală, 

respectiv de 2,7 mm în direcție verticală. Cedarea a avut loc în rostul de mortar, la interfața dintre 

acesta și cărămizi. Odată cu propagarea fisurii prin stratul de mortar, cu puțin înainte ca forța să 

atingă valoarea ultimă, fisura s-a propagat inclusiv prin unitățile de zidărie, după cum se poate 

observa în figura 7.1.  

Curbele forță – deplasare, obținute pe cale experimentală și numerică, sunt prezentate în 

figura 7.2. Pentru comparație, graficele prezintă grupat cele două seturi de valori, determinate 

luând în considerare deplasările pe direcția orizontală și pe cea verticală. În acest scop, s-a adoptat 

o convenție de semne pentru afișarea de tip „în oglindă”. Această convenție este utilizată doar 

pentru graficele de tip forță – deplasare; pentru restul datelor prezentate în acest capitol s-au utilizat 

valorile în modul, conform prevederilor din standardul ASTM E519 (2015). 

După cum se poate observa în figura 7.2, deplasările pe aceeași direcție sunt aproximativ 

uniforme pe ambele fețe ale modulului din zidărie și coincid cu valorile determinate prin modelare 

numerică. Diferențele dintre valorile înregistrate de către traductorii de deplasare pe verticală și 

cei poziționați pe orizontală, pe fiecare din fețele probei, deși nu sunt semnificative, tind să crească 



REZULTATE ALE STUDIILOR EXPERIMENTALE ȘI NUMERICE PRIVIND SISTEMELE 

DE CONSOLIDARE PRIN CĂMĂȘUIRE APLICATE PEREȚILOR DIN ZIDĂRIE NEARMATĂ 

73 

pe măsură ce forța se apropie de valoarea maximă, ceea ce sugerează o rearanjare a probei și 

implicit o redistribuire a eforturilor. 

 

   

Figura 7.1 a) Modulul din zidărie nearmată montat în mașina de testare; b) Mod caracteristic de cedare 

prin propagarea fisurilor de-a lungul rosturilor de mortar și prin cărămizi 

 

Modul de cedare prin despicarea probei la nivelul interfețelor mortar – cărămidă a fost 

înregistrat și in cazul panoului din zidărie consolidat prin metoda tradițională. Deși cămășuirea din 

mortar pe bază de ciment, armată cu plase sudate însumează o grosime totală de aproximativ 12 

cm, releveul fisurilor poate fi identificat cu ușurință. Și în acest caz, ruperea s-a produs urmând 

traseul unei fisuri continue, ce unește pe verticală colțurile opuse ale modulului (fig. 7.3). Cu puțin 

înainte ca forța să atingă valoarea ultimă, regiunile din vecinătatea fisurii principale au înregistrat 

degradări semnificative ce constau în desprinderea stratului de acoperire cu mortar și expunerea 

armăturii. 

Cedarea prin despicarea modulului este evidențiată și de distribuțiile deplasărilor orizontale. 

După cum se poate observa în figura 7.4, deplasările orizontale cresc vizibil în aproprierea forței 

ultime (54,4 kN). Totodată, modul de cedare dominant este însoțit de două cedări locale în 

intervalele 38 – 42 kN, respectiv 50 – 52 kN. Deși curbele trasate pe baza datelor stabilite prin 

analiza numerică nu surprind cedările locale, distribuțiile rezultatelor în ansamblu și valorile 

ultime ale acestora sunt asemănătoare cu cele determinate experimental. 

 



TEHNICI MODERNE DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DIN ZIDĂRIE 

74 

 

Figura 7.2 Curbe forță – deplasare pentru modulul din zidărie neconsolidat 

 

 

Figura 7.3 a) Modulul din zidărie consolidat prin metoda tradițională; b) Mod caracteristic de cedare prin 

despicarea modulului 

 

Spre deosebire de modulele de referință, modulul din zidărie consolidat prin cămășuire 

modernă pe o singură față a dezvoltat un mod caracteristic de cedare gradual, descris de o evoluție 

aproape liniară a forței și a deplasărilor, până la atingerea forței ultime (fig. 7.5 – 7.6). Pe fața 

neconsolidată se poate identifica cu ușurință tiparul de propagare a fisurii descris pentru cazurile 

precedente. Pe de altă parte, pe fața consolidată fisura continuă descrie un traseu vertical doar pe 

regiunile unde nu se regăsesc ancore chimice. Pe restul suprafeței modulului, fisura este adiacentă 

la zonele perimetrale descrise de capetele răsfirate în tipar circular ale ancorelor chimice (fig. 7.6). 
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Figura 7.4 Curbe forță – deplasare pentru modulul din zidărie consolidat prin metoda tradițională 

 

 

Figura 7.5 Modulul din zidărie consolidat pe o singură față prin metoda modernă 

 a) Fața neconsolidată: i) fisuri prin rosturile de mortar, ii) fisuri prin cărămizi; b) Fața consolidată: iii) 

traseul fisurii în vecinătatea capetelor ancorelor chimice 
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Figura 7.6 Curbe forță – deplasare pentru modulul din zidărie consolidat pe o singură față prin soluția 

modernă 

 

În cazul modulelor din zidărie consolidate prin metoda modernă pe ambele fețe, cedarea a 

survenit prin despicarea probelor, dar traseul fisurii continue este diferit față de tiparele identificate 

în cazurile de mai sus (fig. 7.7). Astfel, pe ambele fețe fisurile urmează traseul radial de pe zona 

perimetrală a capetelor ancorelor chimice și revine pe direcție verticală și perpendiculară doar în 

regiunea centrală a modulelor. Prin urmare, orientarea fibrelor de la capetele ancorelor chimice în 

tipar radial asigură o zonă de armare suplimentară a cămășuirii, ce nu înregistrează degradări 

semnificative până la atingerea forței ultime.  

Deși aspectul „în scară” a fisurilor este transformat în tipar tip „S” (fig. 7.7b), cedarea se 

produce tot prin despicarea modulului, aspect surprins pe graficele forță – deplasare (fig. 7.8 și 

7.9), unde, spre finalul încercării, la forță relativ constantă, chiar ușor descrescătoare, deplasările 

orizontale și verticale cresc accelerat. De asemenea, în cazul acestor module se poate identifica un 

palier de forță constantă, asemănător cu palierul de curgere caracteristic oțelului moale, fapt vizibil 

din ambele grafice forță - deplasare. Strategiile de modelare numerică descrise în cadrul capitolelor 

precedente permit corelarea pe parcursul analizei, a caracteristicilor de material și a modului de 

cedare cu datele înregistrate experimental. Prin urmare, atât alura curbelor forță – deplasare trasate 

pe baza datelor furnizate de analiza numerică, cât și valorile ultime ale celor două mărimi reproduc 

fidel rezultatele experimentale (fig. 7.8 și 7.9). 

În faza post-elastică, modulele din zidărie consolidate prin metoda modernă pe ambele fețe 

au dezvoltat un mod de cedare secundar, caracterizat prin ruperea fibrelor de pe capetele 

ancorajelor. Anterior acestui fenomen, s-au înregistrat degradări semnificative ce constau în 
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desprinderea stratului de acoperire cu mortar și expunerea armăturii pe zona perimetrală a 

ancorajelor (fig. 7.7). 

 

Figura 7.7 a) Modul din zidărie consolidat pe ambele fețe prin metoda modernă; b) Traseul în „S” de 

propagare a fisurii continue, i) locația capetelor ancorelor chimice; c) Cedare prin ruperea fibrelor de pe 

capetele ancorajelor, dezvoltată în etapa post-elastică, ii) expunerea fibrelor, iii) ruperea fibrelor 

 

 

Figura 7.8 Curbe forță – deplasare pentru primul modul din zidărie consolidat pe ambele fețe prin metoda 

modernă 
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Figura 7.9 Curbe forță – deplasare pentru cel de al doilea modul din zidărie consolidat pe ambele fețe 

prin metoda modernă 

7.4 Trasarea curbelor tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare 

Deformațiile specifice au fost monitorizate pe parcursul aplicării încărcării cu ajutorul 

traductorilor de tip LVDT, montați pe diagonalele modulelor din zidărie. Tensiunile tangențiale 

au fost obținute prin utilizarea relațiilor de calcul prezentate în standardul ASTM E519 (2015), 

(ecuația 7.1).  

𝑆𝑠 =
0.707𝑃

𝐴𝑛
 

(7.1) 

Unde: 

Ss – tensiunea tangențială (MPa); 

P – forța măsurată pe direcția diagonalei verticale (N); 

An – aria netă a modulului din zidărie; 

𝐴𝑛 =
𝑤 + ℎ

2
𝑡 ∗ 𝑛; 

w – lățimea modulului din zidărie (mm); 

h – înălțimea modulului din zidărie (mm); 
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t – grosimea modulului din zidărie (mm); 

n - procentul  din aria modulului care nu este ocupat de goluri (%). 

Relația de calcul utilizată pentru determinarea deformațiilor specifice este prezentată în 

ecuația 7.2 (ASTM E 519, 2015). 

Ɣ =
𝛥𝑉 + 𝛥𝐻

𝑔
 

(7.2) 

Unde: 

Ɣ – deformația specifică la forfecare (mm/mm); 

ΔV – deplasarea pe direcție verticală (mm); 

ΔH – deplasarea pe direcție orizontală (mm); 

g – lungimea monitorizată (mm). 

 

Pe baza valorilor tensiunilor tangențiale și a deformațiilor specifice unghiulare s-au trasat 

curbele de variație pentru modulele testate în cadrul programului experimental (fig. 7.10 – 7.14). 

De asemenea, pentru compararea rapidă a valorilor experimentale cu cele numerice, curbele sunt 

prezentate și grupat, în figurile 7.15 și 7.16.  

 

 

Figura 7.10 Grafic tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare pentru modulul din zidărie de 

referință 
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Figura 7.11 Grafic tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare pentru modulul din zidărie 

consolidat prin metoda tradițională 

 

 

Figura 7.12 Grafic tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare pentru modulul din zidărie 

consolidat pe o singură față prin metoda modernă 
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Figura 7.13 Grafic tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare pentru primul modul din zidărie 

consolidat pe ambele fețe prin metoda modernă 

 

 

Figura 7.14 Grafic tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare pentru cel de al doilea modul 

din zidărie consolidat pe ambele fețe prin metoda modernă 
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Figura 7.15 Grafice tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare trasate pe baza rezultatelor 

experimentale 

 

 

Figura 7.16 Grafic tensiuni tangențiale – deformații specifice unghiulare trasate pe baza rezultatelor 

analizelor numerice 

 

Analizând figura 7.15 se poate observa că tensiunile tangențiale maxime dezvoltate pentru 

modulele consolidate pe ambele fețe prin metoda modernă sunt mai mari cu aproximativ 20 % față 

de cele înregistrate pentru modulul consolidat prin aceeași metodă, dar pe o singură față. Similar, 

în cazul valorilor determinate prin analiza numerică (fig. 7.16) se înregistrează o creștere de 33 % 

a tensiunilor tangențiale maxime pentru modelul numeric aferent modulului consolidat pe ambele 
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fețe prin metoda modernă, comparativ cu modelul numeric aferent modulului din zidărie 

consolidat pe o singură față.  

De asemenea, deformațiile specifice unghiulare maxime determinate experimental sunt cu 

23 % mai mari în cazul ultimelor două module din zidărie, comparativ cu modulul consolidat pe 

o singură față. Deși alura curbelor trasate pe baza datelor determinate experimental este 

asemănătoare celor trasate pe baza valorilor numerice, deformațiile specifice unghiulare maxime 

obținute în urma analizei numerice a modulelor  nu prezintă variații semnificative.  

Tensiunile tangențiale și deformațiile specifice unghiulare maxime prezintă valori 

asemănătoare pentru modulele din zidărie consolidate pe ambele fețe prin metoda modernă și 

modulul consolidat prin metoda tradițională. Deși acest fapt este ilustrat atât de datele 

experimentale, cât și de cele determinate pe baza analizei numerice, trebuie menționat faptul că 

grosimea sistemului de consolidare tradițional însumează 12 cm, iar cea a sistemului modern 2 

cm. Așadar, același aport la comportamentul structural al pereților din zidărie solicitați la forfecare 

poate fi obținut prin utilizarea unui sistem de consolidare prin cămășuire modernă, cu masă totală 

considerabil redusă comparativ cu cea a sistemelor tradiționale de cămășuire. 

7.5 Determinarea modulelor de rigiditate și elasticitate 

Conform specificațiilor prezentate în standardul ASTM E519 (2015), modulul de rigiditate 

(G) se obține prin raportarea tensiunilor tangențiale maxime la deformațiile specifice unhiulare 

maxime. În cadrul ecuației 7.1, tensiunile tangențiale maxime se obțin prin multiplicarea valorii 

nominale cu un factor egal cu 0,707. În acest mod, valorile determinate aparțin palierului elastic, 

iar modulele de rigiditate și elasticitate sunt raportate la același palier. Modulele de elasticitate au 

fost obținute aplicând ecuația 7.3, unde υ = 0,25, conform studiilor anterioare întreprinse de 

Mustafaraj și Yardim (2019), respectiv de Karaton și colaboratorii săi (2017). 

  

𝐸 = 2𝐺(1 + 𝜐) (7.3) 

Ductilitatea modulelor din zidărie a fost determinată aplicând relația de calcul din ecuația 

7.4. 

𝛿𝑢 =
𝛥𝑢

𝐻
 

(7.4) 

unde: 

Δu – deformația măsurată pe direcție verticală, corespunzătoare forței ultime (mm); 
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H – înălțimea modulului din zidărie (mm). 

Rezultatele obținute prin cele două metode de analiză (experimentală și numerică) sunt 

sistematizate în tabelul 7.2. 

 

Tabelul 7.2 Centralizator rezultate experimentale și numerice 

Caracteristică 
Modul 

neconsolidat 

Modul 

consolidat 

tradițional 

Modul 

consolidat pe o 

față prin 

metoda 

modernă 

Primul modul 

consolidat pe 

ambele fețe prin 

metoda modernă 

Cel de al doilea 

modul 

consolidat pe 

ambele fețe prin 

metoda modernă 

Pult_exp [kN] 25,432 54,378 43,024 58,695 59,364 

Pult_num [kN] 24,900 57,210 45,155 58,345 58,345 

Ss_exp [MPa] 0,053 0,157 0,114 0,167 0,137 

Ss_num [MPa] 0,052 0,138 0,114 0,152 0,152 

Ɣexp [mm/mm] 0,005 0,018 0,013 0,016 0,012 

Ɣnum [mm/mm] 0,004 0,015 0,015 0,014 0,014 

Gexp [MPa] 10,600 8,723 8,770 10,438 11,417 

Gnum [MPa] 13,000 9,200 7,600 10,857 10,857 

Eexp [MPa] 26,500 21,808 21,925 26,095 28,542 

Enum [MPa] 32,500 23,000 19,000 27,143 27,143 

δu_exp [%] 0,220 0,609 0,373 0,650 0,331 

δu_num [%] 0,236 0,884 0,707 0,707 0,707 

*Pult – forța ultimă, Ss – tensiunea tangențială, Ɣ – deformația specifică la forfecare, G – modul de rigiditate, E 

– modul de elasticitate, δu – ductilitate. 

 

7.6 Concluzii 

Acest capitol a avut ca obiectiv principal prezentarea rezultatelor programului experimental 

și a celor obținute din analizele numerice, raportate la parametrii ce caracterizează performanțele 

structurale la forfecare ale modulelor din zidărie consolidate prin cămășuire tradițională și 

modernă. Micro-modelarea numerică a fost realizată după metodologia prezentată în capitolul 5. 

Prin urmare, forțele capabile ultime determinate experimental nu au fost introduse ca date de 

intrare pentru analiza numerică. Prin utilizarea unui criteriu de cedare similar modului caracteristic 

de rupere analizat experimental, s-au determinat forțele capabile ultime aferente fiecărui micro-

model numeric și s-au comparat cu valorile experimentale.  

 Toate modulele din zidărie au dezvoltat un mod de cedare dominant, ce constă în despicarea 

panoului prin apariția și dezvoltarea unei fisuri continue de-a lungul diagonalei comprimate. În 
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cazul modulelor din zidărie consolidate prin metoda modernă pe ambele fețe, traseul fisurii 

continue este diferit față de tiparele identificate în cazurile modulelor neconsolidate sau cămășuite 

prin metoda tradițională. Astfel, pe ambele fețe fisurile urmează traseul radial de pe zona 

perimetrală a capetelor ancorelor chimice și revine pe direcție verticală și perpendiculară doar în 

regiunea centrală a modulelor. Prin urmare, orientarea fibrelor de la capetele ancorelor chimice în 

tipar radial asigură o zonă de armare suplimentară a cămășuirii, ce nu înregistrează degradări 

semnificative până la atingerea forței ultime. În etapa post-elastică, modulele din zidărie 

consolidate prin metoda modernă pe ambele fețe au dezvoltat un mod de cedare secundar, 

caracterizat prin ruperea fibrelor de pe capetele ancorajelor. Totuși, acest mod subsidiar de cedare 

a avut în totalitatea cazurilor, un caracter local, izolat.  

 În urma trasării curbelor de încărcare – deplasare, s-a observat că toate modulele din zidărie 

sunt caracterizate de un comportament cvasiliniar, cu schimbări minore de pantă pe parcursul 

aplicării încărcării, până la atingerea forței ultime. În cazul modulelor consolidate pe ambele fețe 

prin metoda modernă se poate identifica un palier de forță constantă, asemănător cu palierul de 

curgere caracteristic oțelului moale, fapt vizibil din ambele grafice forță - deplasare. Acest aspect 

relevă sporirea ductilității datorată sistemului de consolidare propus.  

 Comparativ cu modulul neconsolidat, forțele capabile ultime determinate experimental cresc 

cu 53 % pentru modulul consolidat tradițional,  cu 41 % pentru modulul consolidat pe o singură 

față prin metoda modernă, respectiv cu 56 % și 57 % pentru modulele consolidate pe ambele fețe. 

Rezultate similare au fost obținute și prin intermediul analizei numerice. În acest caz, creșterile 

însumează 56 % pentru modulul consolidat tradițional, 45 % pentru modulul consolidat pe o 

singură față prin metoda modernă și 57 % pentru modulul consolidat pe ambele fețe. Deși valorile 

determinate pentru modulele din zidărie consolidate pe ambele fețe prin metoda tradițională și 

metoda modernă sunt comparabile, masa adițională rezultată ca urmare a aplicării acestor sisteme 

de cămășuire este diferită. Astfel, sistemul tradițional are o grosime totală de aproximativ 12 cm, 

pe când sistemul modern, realizat în întregime nu depășește o grosime maximă de 2 cm.  

 Analizând distribuțiile tensiunilor tangențiale s-a observat o creștere cvasiliniară până la 

atingerea valorilor maxime. Tensiunile tangențiale maxime dezvoltate pentru modulele 

consolidate pe ambele fețe prin metoda modernă sunt mai mari cu aproximativ 20 % față de cele 

înregistrate pentru modulul consolidat prin aceeași metodă, dar pe o singură față. Similar, în cazul 

valorilor determinate prin analiza numerică se înregistrează o creștere cu 33 % a tensiunilor 

tangențiale maxime pentru modelul numeric aferent modulului consolidat pe ambele fețe prin 

metoda modernă, comparativ cu modelul numeric aferent modulului din zidărie consolidat pe o 

singură față. De asemenea, deformațiile specifice unghiulare maxime determinate experimental 

sunt cu 23 % mai mari în cazul ultimelor două module din zidărie, comparativ cu modulul 

consolidat pe o singură față 
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Capitolul 8  

CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUȚII PERSONALE. 

VALORIFICAREA REZULTATELOR PROGRAMULUI 

DE DOCTORAT 

8.1 Concluzii generale 

❖ Un sistem de zidărie este obținut prin combinarea unităților de zidărie (piatră, cărămizi de 

argilă arsă sau nearsă, blocuri de beton, ș.a.) într-o secvență definită, cu sau fără utilizarea 

materialelor cu rol de liant (mortare pe bază de var sau mortare pe bază de ciment). Prin 

urmare, zidăria este un material de construcție neomogen alcătuit din elemente rigide și 

elemente de legătură. Elementele rigide poartă denumirea de blocuri sau unități de zidărie, 

iar elementele de legătură reprezintă componenta structurală ce solidarizează întreg 

ansamblul prin intermediul forțelor de aderență și prin frecare. 

❖ Pe durata de exploatare a unei construcții apar, inevitabil, degradări care, cumulat, definesc 

nivelul de avariere al structurii. În funcție de factorii de mediu, tipul solicitărilor și modul de 

exploatare al construcției, nivelul de avariere poate fi mai redus sau mai ridicat. Un moment 

important din durata de viață a unei structuri este  etapa de expertizare și reabilitare. În cadrul 

acestei etape structura este analizată de către un expert autorizat, care stabilește pe baza unor 

analize și teste nivelul de avariere al acesteia. În funcție de rezultatele obținute, expertul 

propune diferite soluții de reabilitare pentru menținerea în exploatare și/sau extinderea 

duratei de viață a construcției. 

❖ Consolidarea unei construcții monumentale din zidărie poate fi realizată doar în urma unei 

expertizări exhaustive ce privește atât materialele componente și tehnicile de construcție cât 

și analiza codurilor sau a principiilor după care aceasta a fost realizată. Așadar, selectarea 

strategiei de consolidare reprezintă un proces complex și presupune parcurgerea unor etape 

premergătoare.  
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❖ În capitolul 3 au fost expuse aspectele esențiale cu privire la identificarea degradărilor, 

evaluarea și stabilirea gradului de avariere a construcțiilor din zidărie. În prima parte a 

capitolului s-au descris succint caracteristicile de durabilitate ale elementelor componente 

ale structurilor din zidărie, precum și principalele cauze ce pot afecta comportamentul 

construcțiilor pe termen lung. Importanța și necesitatea lucrărilor de intervenții pentru 

remedierea defectelor specifice construcțiilor din zidărie s-au argumentat cu ajutorul datelor 

statistice disponibile, cu privire la evoluția fondului construit.  

❖ În ultima parte a capitolului  3 s-au prezentat lucrările de intervenție asupra structurilor, din 

perspectiva prescripțiilor tehnice și normelor formulate pentru construcțiile din zidărie. S-au 

trecut în revistă principalele reglementări existente la nivel european și național și s-au 

subliniat cerințele comune cu privire la modul de expertizare al structurilor. În finalul 

capitolului s-au prezentat elementele ce definesc selecția strategiei de reabilitare și 

obiectivele de performanță impuse construcțiilor din România. 

❖ Acțiunile cu caracter excepțional (seisme, alunecări de teren, inundații, explozii, ș.a.) pot 

diminua considerabil capacitatea de rezistență a construcțiilor din zidărie, în special a celor 

nearmate. Datele statistice existente la nivel național și european, indică un procent 

semnificativ de construcții din zidărie nearmată sensibile la acțiuni de mare intensitate (mai 

ales cutremure). În acest context, îmbunătățirea și conservarea integrității structurale a 

construcțiilor cu regim special (de regulă construcții monumente) constituie subiecte de 

interes pentru diverse echipe de cercetare.  

❖ Pentru restabilirea nivelelor de siguranță și funcționalitate ale elementelor și structurilor din 

zidărie se pot aplica atât metode tradiționale de consolidare cât și metode moderne.  

❖ Soluțiile tradiționale de consolidare a elementelor și structurilor din zidărie constau în 

repararea sau refacerea zonelor afectate cu materiale clasice (mortare simple sau armate, 

plase sudate, scoabe, bare și profile din oțel).  

❖ Metodele tradiționale prezintă două dezavantaje majore. Primul dintre acestea constă în 

faptul că elementele adăugate și structurile asociate suplimentează considerabil încărcările 

permanente. 

❖ Neajunsurile induse prin aplicarea metodelor tradiționale pot fi eliminate prin adoptarea unor 

metode moderne de consolidare, bazate pe materiale cu proprietăți mecanice avantajoase și 

mase reduse (de exemplu materialele compozite). Acestea, se pot clasifica în două categorii 

principale. Prima se referă la materialele compozite polimerice armate cu fibre (CPAF), 

utilizate sub formă de platbande, bare sau profile, iar ce-a de a doua categorie cuprinde 

țesăturile din fibre de sticlă, carbon, bazalt, aramidice (de exemplu kevlar) ș.a., aplicate pe 

fața peretelui prin impregnare cu rășini sau mortare. 
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❖ Studiul stării de tensiuni și/sau deformații specifice a pereților din zidărie consolidați prin 

cămășuire tradițională sau modernă se poate realiza pe cale analitică, numerică sau 

experimentală. 

❖ Modelele analitice de calcul dezvoltate pentru pereții consolidați din zidărie nearmată diferă 

în mod substanțial comparativ cu cele destinate elementelor din beton, în principal datorită 

particularităților stării de tensiuni. Aceste modele sunt însă, în marea majoritate a cazurilor, 

bazate pe analize matematice de ordin superior, fiind prin urmare greu de aplicat în 

proiectare. Astfel, în cazul sistemelor de consolidare complexe, care utilizează materiale cu 

proprietăți mecanice și elastice distincte, determinarea tuturor componentelor stării de 

tensiuni – deformații specifice se poate realiza doar prin intermediul analizelor numerice. 

Modelele numerice trebuie corelate cât mai fidel cu realitatea fizică, prin intermediul 

programelor experimentale. De altfel, analizele numerice pot furniza date edificatoare și 

pentru faza de proiectare a programelor experimentale. 

❖ Pentru verificarea preciziei modelelor numerice în evaluarea parametrilor specifici ai 

pereților din zidărie din cărămidă și din piatră solicitați la forfecare s-au realizat două studii 

de caz (secțiunile 5.4 și 5.5). Pe baza acestor studii, se pot formula următoarele aprecieri: 

• Metodele generale de calcul în care deformata unui element structural este 

caracterizată pe baza unor parametri independenți precum deplasările și rotirile, iar 

ecuațiile de echilibru ale nodurilor sunt generate prin metoda deplasărilor nu pot fi 

aplicate în cazul elementelor structurale din zidărie din piatră. Din acest considerent, 

se utilizează doi coeficienți globali de rigiditate a nodului (unul normal și unul 

tangențial), ce depind atât de modulul de elasticitate al elementului, cât și de modulul 

de elasticitate a pietrelor de zidărie. 

• Rezultatele determinate pe cale numerică au confirmat eficiența structurală a 

pereților din zidărie nearmată consolidați prin cămășuire cu mortare armate cu fibre, 

solicitați la forfecare.  

• Simulările numerice au oferit rezultate în concordanță cu cele obținute prin 

intermediul testelor experimentale dezvoltate anterior, disponibile în literatura de 

specialitate. 

❖ Conservarea construcțiilor cu valoare istorică reprezintă o prioritate pentru cultura si 

civilizația națională și mondială, de aceea dezvoltarea unor noi soluții de reabilitare, 

restaurare și consolidare reprezintă un subiect de interes major pentru diverse echipe de 

cercetare. Din experiența studiilor anterioare și evoluției construcțiilor în timp, se poate 

deduce că zidăria se caracterizează printr-o bună comportare la compresiune, spre deosebire 

de întindere și forfecare, unde rezistențele mecanice sunt nesatisfăcătoare datorită alcătuirii 

constructive (cărămizi sau pietre și mortar) și caracterului neomogen. De aceea metodele 

moderne de consolidare sunt axate, în principal, pe îmbunătățirea răspunsului structural  al 

elementelor din zidărie nearmată  la solicitările menționate, în mod special la forfecare. 
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❖ Evaluarea performanțelor structurale ale sistemelor de consolidare se poate realiza, în primă 

fază, doar pe baza testelor experimentale, efectuate atât pe componente cât și pe elementele 

din zidărie consolidate, în ansamblu. Ulterior, pe baza rezultatelor experimentale se pot 

realiza modelări și simulări numerice realiste, prin intermediul cărora se poate anticipa 

comportamentul elementelor consolidate din zidărie, la diverse acțiuni. De asemenea, 

compararea rezultatelor furnizate de cele două metode de evaluare structurală 

(experimentală și numerică) este esențială în caracterizarea performanțelor și limitelor 

materialelor constituente ce trebuie impuse în faza de proiectare a sistemelor de consolidare. 

❖ Pentru obținerea unor rezultate edificatoare cu privire la răspunsul structural la forfecare a 

pereților din zidărie nearmată, consolidați prin cămășuire cu mortare armate cu fibre, s-au 

desfășurat mai multe încercări experimentale. Primele încercări au constat în testarea la 

compresiune a cărămizilor, respectiv la compresiune și încovoiere a mortarelor de zidărie și 

cămășuire, în vederea determinării rezistențelor mecanice ale acestor materiale. În cea de a 

doua fază a programului experimental au fost testate 5 module din zidărie nearmată din 

cărămidă. Dintre aceste module, unul a fost testat fără sistemul de consolidare, cu scopul de 

a determina o serie de date de referință, utilizate pentru compararea ulterioară a rezultatelor. 

❖ Capitolul 7 cuprinde prezentarea rezultatelor programului experimental și analizelor 

numerice, raportate la parametrii ce caracterizează performanțele structurale la forfecare ale 

modulelor din zidărie consolidate prin cămășuire tradițională și modernă. Micro-modelarea 

numerică a fost realizată după metodologia prezentată în capitolul 5. Prin urmare, forțele 

capabile ultime determinate experimental nu au fost introduse ca date de intrare pentru 

analiza numerică. Prin utilizarea unui criteriu de cedare similar modului caracteristic de 

rupere analizat experimental, s-au determinat forțele capabile ultime aferente fiecărui micro-

model numeric și s-au comparat cu valorile experimentale. 

❖ Modelele teoretice presupun un singur mod de cedare, prin mortar sau prin cărămizi, 

caracterizat prin apariția și dezvoltarea unei fisuri continue, de-a lungul diagonalei, cu aspect 

„în trepte”. Acest fenomen este întâlnit, cu precădere, în cazul modulelor din zidărie 

nearmată. La modulele din zidărie consolidate prin cămășuire, repartiția armăturii și 

configurația ancorelor pot duce la modificarea ruperii clasice „în trepte”, după cum a fost 

evidențiat în cadrul programului experimental. Mai mult, legile de comportare a materialelor 

componente ale sistemelor de cămășuire în domeniul inelastic presupun utilizarea unor 

aparate matematice complexe, greu de aplicat în practica curentă de proiectare. 

❖ Toate modulele din zidărie au dezvoltat un mod de cedare dominant, ce constă în despicarea 

panoului prin apariția și dezvoltarea unei fisuri continue de-a lungul diagonalei comprimate. 

În cazul modulelor din zidărie consolidate prin metoda modernă pe ambele fețe, traseul 

fisurii continue este diferit față de tiparele identificate în cazurile modulelor neconsolidate 

sau cămășuite prin metoda tradițională. Astfel, pe ambele fețe fisurile urmează traseul radial 
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de pe zona perimetrală a capetelor ancorelor chimice și revine pe direcție verticală și 

perpendiculară doar în regiunea centrală a modulelor. Prin urmare, orientarea fibrelor de la 

capetele ancorelor chimice în tipar radial asigură o zonă de armare suplimentară a cămășuirii, 

ce nu înregistrează degradări semnificative până la atingerea forței ultime. În etapa post-

elastică, modulele din zidărie consolidate prin metoda modernă pe ambele fețe au dezvoltat 

un mod de cedare secundar, caracterizat prin ruperea fibrelor de pe capetele ancorajelor. 

Totuși, acest mod subsidiar de cedare a avut în totalitatea cazurilor, un caracter local, izolat. 

❖ În urma trasării curbelor de încărcare – deplasare, s-a observat că toate modulele din zidărie 

sunt caracterizate de un comportament cvasiliniar, cu schimbări minore de pantă pe parcursul 

aplicării încărcării, până la atingerea forței ultime. În cazul modulelor consolidate pe ambele 

fețe prin metoda modernă se poate identifica un palier de forță constantă, asemănător cu 

palierul de curgere caracteristic oțelului moale, fapt vizibil din ambele grafice forță - 

deplasare. Acest aspect relevă sporirea ductilității datorată sistemului de consolidare propus. 

❖ Comparativ cu modulul neconsolidat, forțele capabile ultime determinate experimental cresc 

cu 53 % pentru modulul consolidat tradițional, 41 % pentru modulul consolidat pe o singură 

față prin metoda modernă, respectiv cu 56 % și 57 % pentru modulele consolidate pe ambele 

fețe. Rezultate similare au fost obținute și prin intermediul analizei numerice. În acest caz, 

creșterile însumează 56 % pentru modulul consolidat tradițional, 45 % pentru modulul 

consolidat pe o singură față prin metoda modernă și 57 % pentru modulul consolidat pe 

ambele fețe.  

❖ Deși valorile determinate pentru modulele din zidărie consolidate pe ambele fețe prin metoda 

tradițională și metoda modernă sunt comparabile, masa adițională rezultată ca urmare a 

aplicării acestor sisteme de cămășuire este diferită. Astfel, sistemul tradițional are o grosime 

totală de aproximativ 12 cm, pe când sistemul modern, realizat în întregime nu depășește o 

grosime maximă de 2 cm. 

❖ Un alt aspect important observat pe parcursul programului experimental se referă la 

distribuțiile deplasărilor pentru modulul din zidărie consolidat pe o singură față prin metoda 

modernă. Datele înregistrate de cele 4 traductoare de tip LVDT montate pe diagonalele 

modulului prezintă variații similare până la atingerea forței ultime, și ulterior până la o 

scădere de aproximativ 50 % a acesteia. Comportamentul unitar al modulului consolidat pe 

o singură față, recomandă aplicarea acestui sistem de cămășuire în cazul construcțiilor 

monumentale din zidărie ce nu permit intervenția structurală la ambele fețe ale peretelui, din 

motive de conservare a detaliilor arhitecturale. 

❖ Analizând distribuțiile tensiunilor tangențiale s-a observat o creștere cvasiliniară până la 

atingerea valorilor maxime. Tensiunile tangențiale maxime dezvoltate pentru modulele 

consolidate pe ambele fețe prin metoda modernă sunt mai mari cu aproximativ 20 % față de 

cele înregistrate pentru modulul consolidat prin aceeași metodă, dar pe o singură față. 

Similar, în cazul valorilor determinate prin analiza numerică se înregistrează o creștere de 
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33 % a tensiunilor tangențiale maxime pentru modelul numeric aferent modulului consolidat 

pe ambele fețe prin metoda modernă, comparativ cu modelul numeric aferent modulului din 

zidărie consolidat pe o singură față. De asemenea, deformațiile specifice unghiulare maxime 

determinate experimental sunt cu 23 % mai mari în cazul ultimelor două module din zidărie, 

comparativ cu modulul consolidat pe o singură față. Deși alura curbelor trasate pe baza 

datelor determinate experimental este asemănătoarea celei trasate pe baza valorilor 

numerice, deformațiilor specifice unghiulare maxime obținute în urma analizei numerice a 

modulelor  nu prezintă variații semnificative. 

❖ Caracteristicile avantajoase ale sistemelor de consolidare testate și analizate în cadrul 

programului experimental sunt evidențiate și de creșterea semnificativă a ductilității, 

cuprinsă între 50 % și 300 % comparativ cu rezultatele înregistrate pentru modulul 

neconsolidat. Totodată, deși sistemul de consolidare prin cămășuire modernă prezintă o 

grosime totală redusă, utilizarea ancorelor chimice a adus un aport considerabil la stabilitatea 

laterală, nefiind înregistrate cedări în afara planului de încărcare. 

8.2 Contribuții personale  

Pe baza concluziilor prezentate, se pot sintetiza următoarele contribuții personale, în raport 

cu domeniul studiat: 

❖ Descrierea tipurilor de materiale și produse utilizate la construcțiile din zidărie,  în raport cu 

cele mai uzuale sisteme structurale; 

❖ Clasificarea unităților de zidărie și a mortarelor, în raport cu particularitățile sistemelor 

constructive; 

❖ Identificarea sistemelor structurale din zidărie cu diferite funcțiuni (de apărare, de adăpost, 

religios, decorativ, ș.a.) și ale formelor arhitecturale asociate, în raport cu epoca în care 

construcțiile au fost ridicate; 

❖ Descrierea principalelor cauze și defecte externe care pot influența durabilitatea 

construcțiilor din zidărie; 

❖ Exemplificarea avariilor pe toate  nivelele care definesc starea de degradare a construcțiilor 

din zidărie; 

❖ Identificarea conform rapoartelor statistice naționale a ponderii reprezentate de clădirile 

istorice din zidărie a căror sisteme structurale sunt într-o stare avansată de degradare și 

necesită lucrări de intervenție iminente; 

❖ Prezentarea celor mai importante legi, ordine de ministru și hotărâri de guvern emise la nivel 

național pentru reglementarea statutului clădirilor istorice; 
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❖ Descrierea modului de aplicare a lucrărilor de intervenție asupra construcțiilor, în raport cu 

scopul și particularitățile acestora; 

❖ Descrierea strategiilor de consolidare a construcțiilor degradate din zidărie, în raport cu 

obiectivele de performanță impuse prin reglementările tehnice în vigoare; 

❖ Elaborarea unui studiu de sinteză care prezintă principalele metode tradiționale și moderne 

de consolidare a construcțiilor din zidărie nearmată; 

❖ Sintetizarea principalelor modele analitice și numerice de evaluare a stării de tensiuni din 

pereții din zidărie nearmată și efectuarea unor studii comparative prin aplicarea acestora la 

module din zidărie din cărămidă și din piatră consolidate prin cămășuire cu mortare armate 

cu plase din fibre de sticlă și fibre din bazalt; 

❖ Conceperea unei strategii de modelare pe bază procesării grafice, care permite identificarea 

și utilizarea cu fidelitate, în cadrul analizelor numerice, a caracteristicilor geometrice ale 

pereților din zidărie din piatră; 

❖ Stabilirea relațiilor de corespondență dintre tensiuni si deformații specifice pentru 

materialele ce au un comportament elasto-plastic cu degradare de rigiditate sau consolidare 

în timp (pentru materialele utilizate în studiile de caz); 

❖ Identificare criteriilor de cedare adaptate comportamentului global al pereților din zidărie 

nearmată și exemplificarea lor prin intermediul analizelor micro-numerice; 

❖ Identificarea metodologiilor de investigare experimentală a performanțelor structurale la 

forfecare ale pereților din zidărie nearmată; 

❖ Conceperea și elaborarea unui program experimental ce a avut ca obiectiv principal 

identificarea și descrierea caracteristicilor ce definesc răspunsul structural la forfecare a 

pereților din zidărie nearmată, consolidați prin cămășuire cu mortare armate cu fibre. În 

cadrul studiilor experimentale, se pot distinge următoarele activități specifice și contribuții: 

• Identificarea metodelor de ancorare a sistemelor de consolidare pentru pereți din 

zidărie, care permit intervenția pe o față sau pe ambele fețe;  

• Identificarea unor tipuri de conexiuni structurale transversale dezvoltate pentru 

evitarea cedării în afara planului de încărcare; 

• Proiectarea unor module din zidărie nearmată, consolidate prin cămășuire cu mortare 

pe bază de ciment, armate cu plase din fibre de carbon și securizate transversal cu 

ancore chimice; 

• Proiectarea a două module de referință, unul neconsolidat și unul consolidat prin 

cămășuire tradițională pe bază de mortar de ciment armat cu plase din sârmă trasă 

netedă pentru beton; 

• Conceperea și realizarea etapelor de pregătire a modulelor; 
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• Instrumentarea modulelor și stabilirea parametrilor de testare; 

• Investigarea mecanismelor de cedare specifice în cazul modulelor din zidărie 

nearmată neconsolidate/consolidate, solicitate la compresiune diagonală; 

• Identificarea efectelor ce derivă din utilizarea conectorilor transversali sub forma 

ancorelor chimice; 

• Analiza variațiilor parametrilor specifici (forțe capabile, tensiuni tangențiale, 

deformații specifice unghiulare, deplasări, module de elasticitate și rigiditate), în 

funcție de particularitățile modulelor din zidărie nearmată și de cele ale sistemelor 

de consolidare; 

❖ Realizarea unor analize numerice pe baza metodei cu element finit, cu scopul de a compara 

rezultatele obținute prin cele două metode (experimentală și numerică); 

❖ Identificarea celor mai reprezentative lucrări de specialitate, din domeniul construcțiilor din 

zidărie, ce tratează problematica consolidării pereților nearmați, prin prezentarea listei 

bibliografice. 

 

8.3 Valorificarea rezultatelor programului de doctorat 

Pe parcursul programului doctoral, activitatea de cercetare desfășurată s-a valorificat în 

următoarele moduri:  

❖ Contribuții la realizarea unui material didactic pentru programul de master Reabilitarea și 

creșterea siguranței construcțiilor. 

 

❖ Publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unui număr de 9 lucrări științifice, astfel:  

 

Lucrări indexate în reviste/volume ISI Proceedings (1): 

1. Ghiga DA, Țăranu N, Ungureanu D, DN Isopescu, Scutaru MC, Hudișteanu I (2019), 

Numerical modelling of structural behavior of URM panels strengthened with cement 

matrix composites. ModTech International Conference. Modern Technologies in Industrial 

Engineering, IOP conference series materials science and engineering, 591, 012037. 
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Lucrări în curs de indexare în reviste/volume ISI Proceedings (2): 

2. Ghiga DA, Țăranu N, Ungureanu D, Isopescu DN, Oprișan G, Hudișteanu I (2020) A 

detailed micro-modelling approach for the diagonal compression test of strengthened stone 

masonry walls. ModTech International Conference. Modern Technologies in Industrial 

Engineering, IOP conference series materials science and engineering (lucrare în curs de 

indexare). 

3. Hudișteanu I, Țăranu N, Isopescu DN, Ungureanu D, Ghiga DA (2020) The influence of 

fibre orientation and of the adjacent layers on the delamination of laminated composites. 

ModTech International Conference. Modern Technologies in Industrial Engineering, IOP 

conference series materials science and engineering (lucrare în curs de indexare). 

 

Lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (2): 

4.    Ghiga DA, Țăranu N, Ențuc IS, Ungureanu D, Scutaru MC (2018) Modern strengthening 

techniques for masonry structures. Buletinul Institutului Politehnic din Iași, 64(68)(2):41-

58. 

5. Ghiga DA, Țăranu N, Ențuc IS, Ungureanu D, Isopescu DN, Scutaru MC, Stașcov M 

(2019) Shear structural response of strengthened unreinforced masonry panels using 

traditional and modern techniques. Experimental Set-Up. Buletinul Institutului Politehnic 

din Iași, 65(69)(1):111-121. 

 

Lucrări publicate în volume ale conferințelor internaționale (3):  

6. Ungureanu D, Țăranu N, Scutaru MC, Hudișteanu I, Ghiga DA (2018) FRP adhesively 

bonded joints specimen preparation and testing procedures. Proceedings of the 18th 

International Scientific Conference VSU’2018, Sofia, Bulgaria, 119-125. 

7. Scutaru MC, Țăranu N, Comisu CC, Ungureanu D, Hudișteanu I, Ghiga DA (2018) Bridge 

instrumentation for structural health monitoring. Proceedings of the 18th International 

Scientific Conference VSU’2018, Sofia, Bulgaria, 130 – 135. 

8. Ghiga DA, Țăranu N, Ungureanu D, Isopescu DN (2019) FRP adhesively bonded joints 

specimen preparation and testing procedures. International Scientific Conference BASA’ 

2019, 21-23 November, Sofia. 

 

Lucrări publicate în volume ale conferințelor naționale (1): 

9. Ghiga DA (2018) Patrimoniul național construit. Creații universitare 2018 – Al XI-lea 

Simpozion Național, Iași, România.  
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