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Fundaþii speciale

Riscuri în cazul lucrãrilor complexe
SBR Soletanche Bachy Fundaþii este filiala din România a uneia dintre cele mai mari companii
de construcþii geotehnice ºi fundaþii speciale din lume

Nesocotind lucrãrile de anvergurã din
domeniul dezvoltãrii reþelelor de
infrastructurã rutierã ºi de cale feratã,
lucrãrile complexe de fundaþii speciale
se concentreazã îndeosebi în zona
marilor oraºe.
Cristian Lucaciu, director general SBR
Soletanche Bachy Fundaþii, ne-a spus
cã în cazul Capitalei, principala
categorie de proiecte care prezintã
provocãri în ceea ce priveºte
interacþiunea cu terenul o formeazã
clãdirile cu regim de înãlþime mare ºi
cele cu subsoluri care ajung sub nivelul
pânzei freatice. În multe cazuri, cele
douã aspecte se suprapun, conducând
astfel la soluþii inginereºti complexe.
Principala provocare din punct de
vedere geotehnic este proiectarea ºi
execuþia excavaþiilor adânci, care cad
sub incidenþa normativului NP120-06
“Normativ privind cerinþele de
proiectare ºi execuþie a excavaþiilor
adânci în zone urbane”.

Prezenþa apei subterane
la adâncime micã

Printre riscurile geotehnice enumerate în
normativ, trebuie menþionatã în primul
rând prezenþa apei subterane la o
adâncime relativ micã faþã de nivelul
terenului (în general de 5..9 m), în multe
situaþii deasupra cotei finale de excavaþie.
Prin urmare, multe dintre construcþiile
cu douã subsoluri, ºi practic toate cu
trei subsoluri necesitã soluþii complexe prin care
sã se poatã asigura posibilitatea excavãrii
pãmântului ºi realizarea subsolurilor.
În asemenea situaþii, de regulã se impune
realizarea unui ecran etanº cu dublu rol –
rezistenþã ºi impermeabilizare -, împreunã cu un
sistem de sprijinire (temporarã sau
permanentã) adecvat amplasamentului ºi
restricþiilor de ordin tehnologic ºi legal.
De asemenea, este necesarã monitorizarea
atentã a comportãrii incintei în timpul fazelor de
excavaþie pentru a preveni accidentele de orice
naturã sau deformaþiile excesive.

Vecinãtãþi sensibile

Un al doilea aspect important este cel al

vecinãtãþilor sensibile din apropierea incintelor
adânci – construcþii în stare degradatã,
monumente istorice, reþele de utilitãþi publice -,
care necesitã o proiectare atentã ºi un program
dedicat de monitorizare. Prin acesta se
urmãreºte efectul lucrãrilor de excavaþie ºi, în
cazul depãºirii valorilor de alertã, se adapteazã
metoda de execuþie.

Reþele subterane sau fundaþii vechi

Urmãtorul factor de risc îl reprezintã prezenþa
reþelelor subterane sau a fundaþiilor /
subsolurilor clãdirilor vechi, care, spre deosebire
de primele douã surse de risc, nu pot fi mereu
evaluate înaintea începerii execuþiei
propriu-zise. Deºi în multe situaþii ele pot fi

înlãturate cu uºurinþã, existã cazuri în
care eliminarea sau devierea lor conduce
la costuri ºi întârzieri importante, la
schimbarea tehnologiilor de execuþie a
lucrãrilor subterane sau chiar ºi a
modificãrii arhitecturii / structurii de
rezistenþã a construcþiei.

Natura terenului de fundare

Ultimul factor de risc amintit este cel al
naturii terenului de fundare. Deºi în
Bucureºti straturile superficiale au
proprietãþi relativ bune (comparativ cu
alte zone ale þãrii unde sunt prezente
pachete adânci de pãmânturi sensibile la
umezire sau de straturi puternic
compresibile), sunt numeroase situaþii în
care se intercepteazã straturi puternic
neomogene, pãmânt contaminat sau
umpluturi antropice în curs de degradare,
situaþii care trebuie tratate cu deosebitã
precauþie, adoptarea unei soluþii de
fundare neadecvate putând avea
consecinþe grave, în special în ceea ce
priveºte tasãrile de lungã duratã.

* * *

Ca ºi exemple concrete, domnul Cristian
Lucaciu menþioneazã douã lucrãri
recente ale SBR Soletanche Bachy
Fundaþii la care unele dintre riscurile
menþionate anterior au condus la mãsuri
complexe de adaptare a proiectului.
La parcarea subteranã din Piaþa
Universitãþii (2011) s-au descoperit

zidurile îngropate ale unei biserici chiar pe
amprenta parcãrii. Pentru a proteja situl
arheologic, s-a luat decizia reconfigurãrii
parcãrii, materializatã prin micºorarea
amprentei ºi, implicit, a numãrului de locuri de
parcare.
La lucrarea Park Lake Plaza (2014) s-a descoperit
un strat de umpluturã în curs de degradare, pe
o arie de aproximativ 1.5 hectare, la cota de
fundare a mall-ului, ca rezultat al activitãþii unei
foste fabrici. În pofida extinderii mari, situaþia
nu fusese relevatã anterior în studiul geotehnic.
Stratul a fost evacuat, în locul lui realizându-se
umpluturi controlate pe o adâncime maximã de
3 m, ceea ce a dus la întârzieri importante ale
execuþiei lucrãrilor subterane.n

Cristian Lucaciu, director general SBR Soletanche Bachy Fundaþii
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