Conservare - Restau rare

CONCEPTUL DE CONSOLIDARE ÎN CADRUL RESTAURĂRII *
C. PAVELESCU

Cad r ul general
Intervenţia inginerului de rezistenţă în
opera comple xă de restaurare a monumentelor, ansa mblur·ilor şi siturilor istorice, implică, în primul rînd, cunoaşter· ea
aprofundată a principiilor generale ce
gu v ernează această acti vitate, precum ş i
a unor condiţii, posibilităţ i sau moduri
de abordare specifi ce.
D acă pentru alte domenii, statutu I ingi nerul u i constructor· şi mai ales activitatea
sa dispun de legi şi practici bine cunoscute,
în interv enţii le de restaur·are se resimte
nevoia unor orientări, fără de care parti ciparea inginerului de rez i stenţă nu are
un ni vel satisfăcător în abordarea şi tratarea prob lemelor.
Cunoaşterea caracterului complex, pluridisciplinar, al actului de restaurare, recunoaşterea şi înţelegerea valorilor· istorice,
arhitectura le, artist ice, arheologice, constituie preocupări obligatorii pentru special istui de rezistenţă care s-a angajat în
a ceastă operă .

Atît din experienţa
tradiţie cît şi din cea
ţara noastră, cu privire

unor ţări cu mare
a realizărilor din
la sol uţi a de consolidare, se desprinde o concl uzie pe care
ne permitem să o formulăm · astfel: Conso lidarea în cazul a două c lădiri identice
şi identic avariate, dintre care una este
monument istori c, se ba zează pe acelaşi
concept ştiinţifi c da r se materializează,
de regulă, prin tehnici diferite. Scopul
este de a nu altera prin soluţia de con solidare aspectul, forma şi, pe cît posibil,
materialele constitutive, originare, ale monumentului.
În cele ce urme ază în c ercăm să formulăm cîteva idei, principii sau elemente
specifice care trebuie să stea la baza con ceptului de con solidare în cadrul restaur ă ri lor.

'* Materialul preze ntat constitue introduce r·e
la tema: Con ceptul de co nsol id are în cadrul
rcstaLrr· ări i, pe care autoru l îşi pro pune s-o
dezvolte într-o serie de artico le.

PROIECTUL DE CONSOLIDARE
(1988 - 1989) ing. C. Pavelescu
-

Faza 1 :

• sprijiniri provizorii cu
« pat din ipsos ».
-

Condiţii specifice

Cutremurele de pămînt reprezintă pentru
o mar·e parte din teritoriul ţă rii noa stre

rmpănare

pe principiul

Faza 2 :

• re(acerea monolitismului de ansamblu prin 1n scrierea de elemente fnglobate, ţ 'Se ri CU « agra(e » din beton armat, inje c t ăr i, '? r i n z i- centură
pentru (undaţ ii , s upr a b e tonă ri de b olţi ş i arce,
cen turi ş i stîlpi îng lob aţi fa tur le.
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Starea : precolaps.
Cauzele avarieri I:

cutremurele de pămînt;
calitatea s l a b ă a zidărie i din piatră şi corămidă;
ad încime mică de (undare ;
- amplasarea de morminte !Inga zidul bisericii ;
putrezirea centurilor din lemn tnglobate.
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cauza m a joră a degradării sau chiar a distrugerii unor vestigii sau monumente .
Subliniem faptul c ă interv enţia de consol idare, cu lu a1·ea în co nsidera1·e a 1·iscului
sei smi c, pre z intă aspecte ş i re zol vă ri mult
diferite faţ ă de so luţii, sa u t ehni ci, apli cate în ţări cu traditi e în resta ura re , dar
ca re nu sînt supu se 'acestui risc. În acest
sens, de cele mai multe ori, prin conceptul
de consolidare trebuie s ă se interv in ă cu
elemente stru cturale noi, înglobate, asc un se sau mascat e, ca 1·e, prin alcătuire, ampl asare ş i natu ra materialului, să asigure preluarea efortu r ilor datorate sei smului.
Natura şi caracteristicile variate ale solu-

lui din ţ ara noastră constituie, de asemenea, fa ctori care au condus la fenomene
uneori grave de ava riere datorită tasărilor,
tasărilor· difer·enţi a le, alunecărilor de teren, influen t ei terenur·ilo1· contractile s.a.
În co n cepţi a' vechilor meşteri co n stru ct~ r i
au ex ist at m ăs uri care să p rev in ă sau să
amelioreze efecte/ e ac estor fenomene . Din t re acestea, fundarea pe piloţi din lemn,
centurarea zidurilor cu grinzi din lemn,
înglobate în gro simea zidurilor la di verse
ni veluri, sisteme de ca nali zare sa u drenaje,
ca şi alte măs uri, ş i -au pierdut în timp
eficacitatea prin putrezi re sa u degr a d ări
di ve rse. M ăs u1· i Ie pri vin d viei i Iegate de

natura si caracteri sti cile terenului trebui e
să se b~zeze pe cercetări bine fundamen tate, deoarece atît eforturile tehnice cît
ş i costurile lu c r ă rilor legate de acestea
sînt mari.
Prin conceptu I de con so/ idare obligatori u se va urm ă ri eliminarea sau reducerea
la minimum a cauzelor avarierii, deoarece
numai consolidarea co n s trucţi e i în sine,
în cazu 1 vicii lor de teren, nu 2cope ră
1·isc u/ unor noi avarii.
Pre zen ţa apei subtera ne ş i, în genera I,
regimul de umiditate specifi c regiunilor
ţării noastre afectea z ă marea majoritat e
a co n st ru cţ ii lor vec hi, dînd fe no mene de

BIS. MĂNĂSTIRII TUTANA
STAREA : grav
(a lun ecăr i)

avariată de cutremure şi m iş cări

de teren.

PROIECT CONSOLIDARE
(i n frastructură)

(1987 - 1988). ing. C. Pav e lesc u

PROIECT RESTAURARE :
Arh. L. GHEORGHIU

• subzidire ge n era l ă de profunzime,· sub fo rm ă
de grinz i armate , dub le, cu grinz i de l egă tură
în reţea .
• dren periferic;
• ecran suplimentar pe latura N (în amonte).

BISERICA MĂNĂSTIRII TUTANA
drenul periferic
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şi

canalul de aer isi re perimetral

igrasie, putr·ezire, cornziune, ciupe r·ci ale
le mnului, degradări de mortare şi z idă
rii ş. a. Co ncept u I de con sol ' dare a unui
edificiu monument istoric sa u de arhi tect ur ă trebuie să c u p rind ă şi măsurile
de eliminare sa u prevenire a c:cestor·
reno men e.

Mater ia lele constitutive ale elementelor
sLructurale Cil: piatra , cărămida , mortarele,
lem nul, metalele, datorită vechim i i şi
altor factor i de medi u ou un grad mare

de

uzur ă şi reduceri uneori opre(fabile ale
şi caracteristicilor (tz1 co-meca-

c a l ităţi/or

nice.
Calculul şi evaluarea m ăs ur· ilor de conso lid are se vor elabora numai dup ă cercetarea şi anal iza re a fiecărui caz în parte
priv ind starea şi ca litatea mate rialelor
constituti ve.
Principii de abordare
În stadiul actual al cunoştinţelor şi teh ni cii ingin ereş ti se impune ca intervenţia
de consolidare în cadrul restaurării să se

inten sitatea s ei s mi c ă a zonei dar ş i perioadel e de r·ev enire în ti mp a evenimentelor
se ism ice. Ace st mod de abordare permite
o eva luare a fenomenelor de oboseală ori
d e deg1- ~ d a 1·e a materi alelor, ju stifică sa u
dirijeaz ă co nformarea atît a ansamb lului
structural cît ş i a secţ iunilor, poate satisfa ce unei e exigenţe pri v ind Ii m itarea defor·m aţ i i lor sa u a deplasări lor ş.a.
În că utar·ea so luţiilor de conso l idare

în cadrul restaurării trebuie plecat de la
ma teria lele ş i tehnicile originare.
Introducerea materialelor sa u tehnologii lor· noi se va face cu deosebită atenţie,
ju stifi cate în baza unor·cr iteri ide re z i s tenţă,
stabil itate, sa u de deg radare fizico-chimi că,
or-i pr in agenţi biologici. Elementele str uct ur·al e noi vor· fi, aşa cum s-a menţionat,
înglobate, ascunse sa u mascate astfel încît
s ă nu afecteze for ma, asp ectul ş i, în genei-al , ar·hi ect ur·a monumentu lui.
fa că

pornind de la analiza
tura/e de ansamblu.

conformăm

s ruc-

În concepţia no u ă de abordare « globală» a aspectu lui str-u ct ural , m ăsur·i le de
remediere a avari i lo r reprezintă numai
un cap ito l, deoarece ele treb uie să facă
par·te dintr- un co mplex de preveder i a
c ăror api icare este menit ă să reîntregea scă
sa u să con rormeze, du pă caz, ansilmblu l
st rnctu r·i i.

Soluţ ii

sau moduri de intervenţie

Te ndi nţa unor persoane neavizate de
a cere sa u formu la soluţii «t ip» de con -

so lidare, în cazu l monumentelor, ansa m
bl urilor şi sit urilor istori ce , este deosebit
de periculoas ă , put înd fi comparată cu
tratamentul nediferenţiat al unor sufer inzi de aceeaşi maladie . Pent r u ace l aş i
mod de ava riere e x i stă , în general, mai
multe sol uţii de con so lidare în funcţie de
amp lasa ment, de caracteristicile constructiei si ale materialelor constitutive, de
~on d(ţiile impuse de arh itectura monumentului, prezenţa pict urii sau a unor
deco ra ţii ş.a .

Soluţiile «tip» nu trebuie confundate
cu tehnologiile «t ip », acestea din urmă
fiind în tr-a devă r specifice I u crări lor de
interve nţie pe mo nu mente ş i reclamînd
o speciali za r·e şi o aplicare riguroasă.
În prezentul arti co l am ilustrat cîteva
rr.oduri de interve nţie proiectate şi realizate de noi în domeniul conso l idărilor
de monumente. Fa cem menţiunea că fiecare caz de intervenţie în parte reprezintă
o rezolvare particulară, justificată de parametrii specifici cazu lui respecti v, parametri a căror prezentare nu este uti I
s ă se facă în materialul de faţă.

Intensitatea, asoc i ată cu fre cvenţa , cutremurelor impune o an umit ă optică în trata1-eil consol id ăr ii, în se nsu I asigurăr ii cons trucţiei la o succesiune de mişcări seismice ,
pc perioade mai lungi de timp (m i n. 200 ani
prop unerea noastr·ă).
Trebui e menţionat că major·itatea con
soli d ă r· ilor exec utate în trec ut nu au avut
la bază acest punct de vedere, lucr-u ce
se resimte la o anal i ză mai atentă a comport-ri i strnct uri lor în ca u ză. Este nece
sa r deci să se aibă în veder·c n1 1 nrrm;ii

BISERICA MĂNĂSTIRI TUTANA
• Sistemul de grinzi din beton armat transversale
cure l eagă gr inzile duble perimetrale de subzid11 e
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