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PRINCIPLES AND METHODS OF REHABILITATION  
OF THE SUPERSTRUCTURE OF MASONRY BUILDINGS 

 
If intervention on older buildings, the execution technology must be so 

chosen that throughout the construction works it would be in accordance with 
the technological characteristics of the studied building. In order to achieve the 
intervention, the choice of traditional materials and technologies is preferred, 
and when this is not possible, combined solutions may be adopted with the use 
of modern materials and methods. It is useful that the chosen method for the 
reinforcement makes, if necessary, further interventions possible. 
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1. Introducere 
 
Valoarea unei construcţii considerată monument istoric, nu se 

referă doar la aspectul exterior sau interior al acesteia, ci cuprinde 
totalitatea componentelor sale, ca rezultat al tehnologiei specifice 
locului şi timpului în care a fost realizată. Dintre clădirile aparţinând 
patrimoniului naţional, clădirile de cult reprezintă o categorie aparte, 
prin modul de concepere a sistemului structural, care asociat cu 
anumite materiale şi tehnici folosite, imprimă un comportament specific 
acestor clădiri în raport cu mediul climatic în care se găsesc. 
Autenticitatea construcţiei care urmează să fie restaurată este afectată 
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cel mai mult în cazul lucrărilor de intervenţii structurale deoarece se 
intervine asupra materialului suport. Cu cât intervenţia este mai extinsă 
cu atât materia originală este mai afectată. Alegerea tehnologiei şi 
respectiv a materialelor care vor fi utilizate se va face cu multă atenţie, 
în funcţie de amploarea intervenţiei, astfel încât obiectivul să fie 
protejat. În acest sens trebuie respectate principiile de bază a teoriei 
restaurării: compatibilitate, durabilitate, reversibilitate. Tehnologia 
utilizată pentru reabilitare trebuie să fie în permanenţă în concordanţă 
cu caracteristicile tehnologice ale clădirii care se restaurează. 

Reabilitarea apare necesară atunci când în structură se 
observă fisuri sau deformaţii plastice permanente, rezultate în urma 
unor solicitări puternice care au dus la trecerea materialului peste 
limitele sale de elasticitate şi apariţia de deformaţii plastice, iar structura 
trece din starea ei de echilibru într-o stare de echilibru nouă post-
elastică.  

Pentru stabilirea cauzelor care au determinat schimbarea stării 
interne ale eforturilor şi pentru stabilirea gradului de siguranţă a clădirii 
în vederea stabilirii soluţiilor de consolidare se vor parcurge 
următoarele etape: 
- se adună informaţii referitoare la: istoricul clădirii, caracteristicile 

constructive, solicitările la care a fost supusă în timp, starea actuală 
de avariere; 

- se prelucrează informaţiile adunate de la faţa locului, se încearcă 
identificarea cât mai exactă a cauzelor care au produs avariile şi se 
stabileşte modalitatea de intervenţie; 

- se stabileşte tehnologia şi se întocmeşte proiectul de execuţie, se 
urmăreşte şi se controlează execuţia pe parcursul desfăşurării 
lucrărilor.  

În timpul desfăşurării lucrărilor de execuţie, pot apare diverse 
situaţii neprevăzute, de care nu s-a ţinut seamă în momentul efectuării 
proiectului şi care necesită luarea unor decizii în funcţie de problemele 
nou apărute la faţa locului.   
 
  

2. Metode de consolidare utilizate în scopul reabilitării 
suprastructurii unei clădiri realizate din zidărie 
 

Apariţia fisurilor, a unor dislocări sau prăbuşiri parţiale de 
zidărie poate fi cauzate de tasările diferenţiate ale tălpii fundaţiei, 
acţiunea calamităţilor naturale sau acţiunea timpului asupra zidăriei. 
Primul pas important care trebuie făcut în acest caz este acela de a lua 
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măsuri în ceea ce priveşte restabilirea continuităţii materialului 
deteriorat. Aceasta se poate realiza aplicând următoarele tehnici:  
 

2.1 Realizarea de injectări în adâncimea zidului  
Procedeul de injectare de mortar în masa zidului are rolul de 

pătrundere a acestuia în golurile formate între cărămizi şi de a realiza 
monolitizarea zonelor care au suferit avarii precum şi realizarea unei 
îmbunătăţiri a proprietăţilor structurii. Mortarele folosite în cazul 
injectărilor este de preferat să fie realizate cu aceeaşi reţetă ca şi a 
mortarelor vechi degradate.  

Materialul nou folosit are proprietăţi diferite faţă de cel existent 
în ceea ce priveşte rigiditatea, permeabilitatea la vapori de apă şi 
coeficienţii de dilatare termică iar această diferenţă duce la producerea 
în timp a unei separări între materialul nou şi cel vechi. Nu se poate 
determina exact continuitatea în masa zidului a materialului injectat şi 
conlucrarea acestuia cu materialele existente, materialul nou având o 
rigiditate mult mai mare. Efectuarea de găuri în zidărie în vederea 
realizării procedeului de injectare se face pe peretele exterior a clădirii 
unde este posibil să existe picturi sau alte elemente de valoare care pot 
fi afectate. Procedeul este situat în categoria procedeelor ireversibile. 
 

2.2 Ţeseri de suprafaţă 
Procedeul a fost utilizat pentru repararea la suprafaţa peretelui 

a unor zone fisurate. Nu se pătrunde în masa zidului pentru repararea 
porţiunilor distruse şi de aceea este rar utilizat.  
 

2.3 Ţeseri de adâncime 
Au rolul de a realiza repararea unor fisuri sau rigidizarea unui 

perete. Procedeul constă în realizarea unor găuri în peretele de zidărie 
unde se vor monta bare metalice, umplerea găurii pentru rigidizare 
realizându-se cu mortar de ciment. Se pot folosi bare din oţel profilat 
PC52 sau din oţel inoxidabil pentru a preveni ruginirea. Dezavantajele 
acestei metode sunt diferenţele de deformaţii specifice dintre materiale 
(oţelul şi cărămida) care apar la variaţia temperaturii aerului şi apariţia 
fenomenului de coroziune în cazul barelor din oţel.  
 

2.4 Rezidiri parţiale a unor porţiuni de zidărie 
Este indicat ca materialele noi folosite să aibă caracteristicile 

cât mai apropiate de cele ale materialelor vechi pentru ca acestea să 
poată conlucra. În cazurile în care zidăria nouă a fost realizată cu 
materiale a căror rezistenţă era mult diferită de cea a materialelor 
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tradiţionale, acestea  au început să lucreze separat în timp şi astfel s-
au produs avarii importante la suprafaţa de contact dintre zidăria veche 
şi cea nouă.  
 

2.5 Zidării rigidizate cu sâmburi şi centuri realizate din 
beton armat la suprafaţa exterioară a zidului 
Această metodă a fost des utilizată pentru consolidarea 

clădirilor din zidărie dar cu trecerea timpului s-au constatat o serie de 
nereguli: 

- detaşarea materialelor noi de cele vechi, în special în zona de Sud 
unde au existat variaţii mai pronunţate ale temperaturii; 

- ieşirea din lucru a centurilor datorită lipsei de legături ale acestora 
şi pe direcţia transversală cu elemente capabile să preia atât eforturi de 
întindere cât şi eforturi de compresiune; 

- pătrunderea apei în perete a favorizat formarea condensului în 
zona elementelor din beton armat şi apariţia de pete în dreptul 
acestora, cauza fiind datorată porozităţii şi conductivităţii termice 
diferite a materialelor componente; 

- pătrunderea prin capilaritate a apei sau fenomenele naturale de 
îngheţ-dezgheţ contribuie şi ele la producerea separării între 
materialele noi şi cele vechi.  
 

2.6 Încadrarea golurilor din pereţi cu elemente realizate din 
beton armat 

 În cazul pereţilor din zidărie care prezintă goluri, uneori pe 
lângă lucrările de reparare obişnuite, este necesar să se încadreze 
aceste goluri cu elemente realizate din beton armat. 
 

2.7 Realizarea de cămăşuieli pe o parte sau pe ambele părţi 
ale zidului 
Prima operaţie în vederea reparării pereţilor care prezintă 

deteriorări (fisuri sau crăpături) este îndepărtarea de pe suprafaţa 
peretelui a tencuielii şi a cărămizilor sparte sau măcinate. Se curăţă 
rosturile şi suprafaţa exterioară a zidăriei prin periere. Se stropeşte 
zidăria cu apă. Dacă fisurile sunt rare, pe lungimea acestora se 
montează plase sudate de o parte şi de alta a peretelui şi apoi plasele 
se fixează cu agrafe. Găurile realizate în zidărie pentru montarea 
agrafelor se umplu cu mortar.  

De asemenea se poate proceda la injectarea în prealabil a 
fisurilor cu mortar. Realizarea cămăşuirii se va face prin aplicare de 
mortar. În cazul în care fisura apare la îmbinarea dintre pereţi, unul de 
rezistenţă şi celălalt neportant, consolidarea se poate realiza fie cu 
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plase, fie prin injectare. Consolidarea colţurilor, în cazul în care ambii 
pereţi sunt de rezistenţă, se realizează cu plase, rigidizate cu armături 
orizontale introduce în rosturi cel puţin în trei locuri, la partea 
superioară, inferioară şi la mijlocul peretelui. 
    

2.8 Utilizarea sub formă aparentă sau înglobaţi a tiranţilor-
centură realizaţi din beton armat 
Acest procedeu constă în montarea unor armături, la partea 

superior a zidului sub planşeu, pe ambele feţe ale acestuia, armăturile 
care se ancorează la capete sau pot fi pretensionate şi care se 
înglobează în beton. Pe lungimea zidului, se practică goluri, în care se 
montează carcase de armături, cu rolul de a asigura legătura dintre 
tiranţi şi zidărie, care apoi se betonează. Tiranţii se realizează din bare 
dispuşi în general câte doi pe o parte. Deformaţiile la întindere a 
tiranţilor din beton armat sunt mai reduse decât a celor metalici. După 
turnarea betonului elementul format va avea pe lângă rolul de a prelua 
eforturi de întindere şi rol de mărire a suprafeţei de rezemare pentru 
grinzi şi planşeu.   
 

2.9 Pilaştrii de eclisare 
Această soluţie se utilizează în cazul clădirilor în care peretele 

de zidărie nu prezintă dislocări, în zidărie nu sunt dispuse elemente din 
beton armat (stâlpişori sau centuri) iar structura are o formă regulată. În 
cazul existenţei în peretele de zidărie a unor fisuri acestea vor fi 
remediate înaintea începerii lucrărilor de consolidare. Dacă peretele 
prezintă porţiuni cu zidărie deteriorată această va fi înlocuită. Prin 
folosirea pilaştrilor în combinaţie cu tiranţi centură se obţine o 
rigidizarea bună de ansamblu a clădirii, dar trebuie asigurată 
conlucrarea dintre peretele de zidărie şi elementele din beton. 
Rigidizarea are loc pe toată înălţimea peretelui incluzând şi fundaţiile. 
Procedeul constă în realizarea unor elemente de beton armat pe 
înălţimea zidăriei în zona îmbinărilor dintre pereţi şi în câmp, pe ambele 
părţi ale zidului. Pe înălţimea peretelui se realizează bride cu rol în 
asigurarea conlucrării dintre eclise şi zidărie. Înainte de a se ajunge la 
planşeu se realizează tiranţii centură. Prinderea la capăt al tiranţilor în 
acest caz se poate face direct în pilaştrii de colţ. Pentru ca sistemul să 
lucreze eficient trebuie asigurată conlucrarea dintre zidăria veche şi 
betonul armat.  
   

2.10 Consolidarea folosind zidăria cu inimă armată 
Consolidarea zidăriilor, folosind sistemul cu inimă armată, 

utilizează două tipuri de elemente: verticale şi orizontale.  
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Aceste elemente se asociază formând un sistem spaţial gen 
carcasă.  

Componentele orizontale ale sistemului sunt realizate sub 
forma unor centuri amplasate la partea inferioară (deasupra fundaţiei) 
şi superioară (zona naşterii sistemului boltit) a clădirii.  

Componentele verticale ale sistemului sunt elemente izolate, 
situate din loc în loc pe lungimea zidului, în interiorul acestuia, care 
împreună cu elementele orizontale de care sunt legate realizează 
rigidizarea structurii. Conlucrarea între elementele noi din beton armat 
şi zidăria veche este realizată prin ancoraje metalice şi prin folosirea 
unui material special numit ”mortar-beton”. Forma elementele verticale 
au evoluat de la “sâmbure” în faza iniţială la varianta “lamă” în faza 
finală. Această evoluţie se datorează studiului din care rezultă că prin 
folosirea celei de a doua variantă este rigidizat un volum mai mare din 
peretele de zidărie. Se foloseşte aceeaşi tehnică pentru realizarea 
ambelor componente. 
 

3. Concluzii 
 
■ Reabilitarea are ca obiectiv principal îmbunătăţirea din punct 

de vedere static a comportării structurii, folosind materiale compatibile 
şi procedee reversibile.  

■ Aplicarea diverselor metode de consolidare folosind 
elemente ascunse s-a dovedit în timp a nu fi întotdeauna eficientă, 
realizându-se conservarea aspectului de ansamblu al clădirii şi nu 
substanţa acesteia.  

■ Rezultatele analizelor efectuate, în diverse ţări, pe clădiri 
vechi reabilitate utilizând tehnici şi material noi au dus la concluzia că 
eficienţa tehnicilor moderne scade odată cu trecerea timpului, ducând 
uneori la rezultate cu efecte negative. 

 
BIBLIOGRAFIE 
 

[1] Crişan, M., Restaurarea structurală a clădirilor de cult ortodox din Tara 
Românească şi Moldova, Editura Universitară „Ion Micu”, Bucureşti, 2003. 
[2] Niculiţă, M., Groll, L., Consolidarea clădirilor din patrimoniu, Editura 
Societăţii Academice „Matei-Teiu Botez”, Iaşi, 2007. 
[3] Nistor, C., Consolidarea şi întreţinerea construcţiilor, Editura tehnică, 
Bucureşti,1991.  

 
Asist.Drd.Ing. Dorina SUCALĂ 

Departament Construcţii Civile şi Management, Universitatea Tehnică  
din Cluj-Napoca, e-mail:dsucala@yahoo.com 

200 
 
 


