
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENTABILITATEA CONSOLIDĂRII 

CONSTRUCȚIILOR ÎN DEPENDENȚĂ DE 

SUPRAETAJARE 

 
 

 
Masterand: gr. IS – 1701M 

Victor GUȚU 

 
Conducător: conf.dr.ing. 

Viorica ȚIBICHI 

 
 
 

 
Chișinău- 2019 



Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Programul de masterat „Inginerie Structurală” 

 
 

 
Admis la susţinere: 

Şef departament ICG, conf. univ. dr. 

  A. Taranenco 

˝  ˝  2019 

 
 
 
 

RENTABILITATEA CONSOLIDĂRII 

CONSTRUCȚIILOR ÎN DEPENDENȚĂ DE 

SUPRAETAJARE 

 
 

Teză de master 

 
 

 
Masterand   (V. Guțu) 

Conducător   (V. ȚIBICHI) 

 
 
 
 

Chișinău- 2019 


	Universitatea Tehnică a Moldovei
	Masterand: gr. IS – 1701M
	Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei

	Teză de master
	Masterand   (V. Guțu) Conducător   (V. ȚIBICHI)
	CUPRINS
	INTRODUCERE
	Obiectivele tezei de masterat


	CAPITOLUL I
	1.1 FAMILIALIZAREA CU NOȚIUNEA DE CONSOLIDARE
	1.1.1. Conceptul de consolidare.
	1.1.2. Consolidarea, exemple de implementare în practică.
	1.2 FAMILIALIZAREA CU NOȚIUNEA DE SUPRAETAJARE.
	1.2.1 Conceptul de supraetajare.
	1.2.1.1 Introducere
	1.2.1.2 Avantajele supraetajării:
	1.2.1.3 Factorii ce influențează costul lucrărilor de supraetajare.
	1.2.1.4 Schemele constructive de bază folosite pentru supraetajare.
	1.2.2 Exemple de supraetajare.
	1.3. EXPERTIZA TEHNICĂ
	1.3.1. Organizarea și efectuarea expertizei tehnice.
	1.3.2. Atribuția și responsabilitatea expertului tehnic.
	2.1. CONSOLIDAREA FUNDAȚIEI
	2.1.1. Soluţii de consolidare pentru fundaţiile continue sub pereţi portanţi.
	2.2.2.1. Subzidiri (sub-betonări) ale fundaţiilor existente
	2.2.2.2. Sub-betonarea fundaţiilor existente din zidărie de cărămidă
	2.2.2.3. Supralărgirile ale fundațiilor existente.
	2.2.2.4. Realizarea de reazeme intermediare din piloți armați.
	2.2.2.5. Soluţii de consolidare a fundaţiilor sub stâlpi.
	2.2.2.6. Consolidarea prin cămăşuire sau cimentare.
	2.2.2.7. Consolidarea prin supralărgirea tălpii fundației.
	2.2.2.8. Subzidirea fundațiilor stâlpilor.
	2.1.2. Soluţii de consolidare a fundaţiilor pe piloţi.
	2.1.3. Consolidarea unui radier folosind piloţi turnaţi la faţa locului
	2.1.4. Consolidarea terenului de fundare
	2.2. CONSOLIDAREA ZIDĂRIEI [13].
	2.2.1. Generalități.
	2.2.1.1. Tipul de consolidare va depinde de factorii :
	2.2.1.2. Principalele lucrări de reparaţie aplicabile în cazul clădirilor cu pereţi structurali din zidărie sunt:
	2.2.1.3. Repararea panourilor de zidărie de umplutură se referă la:
	2.2.1.4. Repararea zidăriilor prin injectarea fisurilor

	2.2.2. Intervenţii de consolidare individuală a elementelor structurale
	2.2.2.1. Consolidarea zidăriei prin confinare cu centuri si stâlpişori din BA.
	2.2.2.2. Consolidarea plinurilor orizontale de zidărie de peste goluri (uşi/ferestre) se realizează prin:
	2.2.2.3. Legarea zonelor de colț
	2.2.2.4. Introducere de tiranți.
	2.2.2.5. Coaserea fisurilor cu scoabe din oțel.
	2.2.2.6. Cămășuirea pereților
	2.2.2.7. Dispunerea de elemente orizontale și verticale din beton armat
	2.2.2.8. Refacerea zidăriei degradate cu dislocarea acesteia
	2.2.2.9. Repararea zidăriilor prin injectarea fisurilor.
	2.3. CONSOLIDAREA PLANȘEELOR.
	2.3.1. Generalități
	2.3.2. Soluţii de sporire a rezistenţei la forţă tăietoare
	2.3.3. Soluţii de sporire a rezistenţei la încovoiere
	2.3.4. Sporirea capacităţii de transmitere a forţelor de lunecare între placă şi elementele structurii verticale
	2.3.5. Soluţii de sporire a rezistenţei în jurul golurilor
	2.3.6. Introducerea colectorilor noi
	2.4. CONSOLIDAREA STÎLPILOR.
	2.4.1. Generalități
	2.4.2. Consolidare cu beton armat în cofraj [23]
	2.4.3. Consolidare cu beton torcretat
	2.4.4. Consolidare cu rășine
	2.5. CONSOLIDAREA GRINZILOR.
	2.5.1. Generalități
	2.5.2. Consolidarea grinzi fără modificarea schemei statice
	2.5.3. Consolidarea grinzilor prin mărirea secțiunii
	2.5.4. Consolidarea grinzi cu modificarea schemei statice

	CAPITOLUL III
	3. FAMILIARIZAREA CU OBIECTUL CERCETAT
	3.1. SUPRAEAJAREA CU UN NIVEL
	3.1.1. Analiza fundației
	3.1.1.1. Fundații continue
	Date inițiale:
	Determinarea presiunii normative R pe solul de fundare.
	[1.1]
	Încărcările pe fundațiile continue
	Încărcările pe fundație: De la acoperiș:
	De la planșee (total 4):
	De la pereți, fundației și solului deasupra fundației clădirii existente și a supraetajării:
	Încărcarea totală pe fundație

	3.1.1.2. Fundații izolate
	Încărcările pe fundație: De la acoperiș:
	Încărcarea totală pe fundație
	Compararea rezistenței solului

	3.1.2. Analiza stîlpilor
	3.1.3. Analiza riglelor
	3.1.4. Calculul cheltuielilor de consolidare
	3.2. SUPRAEAJAREA CU DOUĂ NIVELE
	3.2.1. Analiza fundații
	3.2.1.1. Fundații continue
	Toate datele și încărcările inițiale au rămas identice.
	Încărcarea totală pe fundație
	Compararea rezistenței solului

	3.2.1.2. Fundații izolate
	Încărcările pe fundație: De la acoperiș:
	Încărcarea totală pe fundație
	Compararea rezistenței solului

	3.2.2. Analiza stîlpilor
	3.2.3. Analiza riglelor
	3.2.4. Calculul cheltuielilor de consolidare
	3.3. SUPRAEAJAREA CU TREI NIVELE
	3.3.1. Analiza fundației
	3.3.1.1. Fundații continue
	Toate datele și încărcările inițiale au rămas identice.
	Temporară de lungă durată
	Temporară de lungă durată
	De la pereți, fundației și solului deasupra fundației clădirii existente și a supraetajării:
	Compararea rezistenței solului

	3.3.1.2. Fundații izolate
	Încărcările pe fundație: De la acoperiș:
	De la planșee (total 6):
	De la pereți, fundației și solului deasupra fundației clădirii existente și a supraetajării:
	Încărcarea totală pe fundație
	Compararea rezistenței solului
	Supraîncărcarea fundației
	De la pereți, fundației și solului deasupra fundației clădirii existente și a supraetajării:
	Încărcarea totală pe fundație
	Compararea rezistenței solului
	Supraîncărcarea fundației

	3.3.2. Analiza stâlpilor
	3.3.3. Analiza riglelor
	3.3.4. Calculul cheltuielilor de consolidare
	3.4. SUPRAEAJAREA CU PATRU NIVELE
	3.4.1. Analiza fundației
	3.4.1.1. Fundații continue
	Toate datele și încărcările inițiale au rămas identice.
	De la pereți, fundației și solului deasupra fundației clădirii existente și a supraetajării:

	3.4.1.2. Fundații izolate
	Încărcările pe fundație: De la acoperiș:
	Încărcarea totală pe fundație
	De la pereți, fundației și solului deasupra fundației clădirii existente și a supraetajării:
	Încărcarea totală pe fundație
	Compararea rezistenței solului
	Rezerva de încărcare a fundației

	3.4.2. Analiza stîlpilor
	3.4.3. Analiza riglelor
	3.4.4. Calculul cheltuielilor de consolidare
	4. ANALIZA INVESTIȚIEI
	CONCLUZII
	BIBLIOGRAFIE
	ANEXE


