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5. Rezumat al tezei:    

   Prezenta teză tratează o temă de mare importanţă pentru siguranţa construcţiilor şi 

a ocupanţilor acestora în cazul mişcărilor seismice. Izolarea bazei clădirilor se face 

în scopul de a reduce efectele cutremurelor, reducând degradările clădirilor şi 

asigurând sigiranţa ocupanţilor. In realizarea acestui demers se prezintă la început 

bazele teoretice: răspunsul dinamic al clădirilor sub acţiunea perturbaţiei seismice, 

tipuri de modele reologice, cu caracteristicile lor, proprietăţi ale materialelor cu 

proprietăţi izolatoare la acţiunea seismică. In continuare se descriu modele reologice 

complexe, care fac trecerea spre dispozitivele reale de izolare dinamică a clădirilor, 

iar la final se prezintă unele calcule de verificare ale unor dispositive antiseismice. 

 În prima parte a lucrării se evaluează intensitatea și efectele acțiunilor 

dinamice, provenite din vibrații și mișcări seismice. Se prezintă criteriile de evaluare 

a vibrațiilor transmise clădirii, prin limite de acceptabilitate referitoare la daunele 

provocate, cu referire la standardele în vigoare din domeniu. Apoi se studiază 

efectele vibrațiilor (tehnologice sau seismice) asupra ocupanților clădirii și 

dependența efectelor de direcțiile de propagare a acestora prin corpul uman. Se 

definesc pragurile de percepere ale vibrațiilor de către persoanele din clădire, în 

timpul acțiunilor seismice. 

 În continuare se definește conceptul de izolare dinamică a clădirilor la 

acțiunea seismică și se enumeră mărimile fizice caracteristice care sunt în legătură 

cu acest aspect. Se explică metoda de izolare cu dispozitive elastomerice și se 

prezintă modelele reologice utilizate la studierea acestor dispozitive. Se amintesc 

unele caracteristici fizico-mecanice ale elementelor de cauciuc, care sunt 

componenta de bază a acestor dispozitive. Se demonstrează dependența forță – 

deformație pentru diferitele modele reologice simple utilizate, precum și 

determinarea capacității de amortizare a acestor dispozitive. 

 Pentru a putea studia dispozitive de izolare mai complicate, este necesară 

studierea a două modele reologice complexe, rezultate prin diferite grupări ale unor 

modele simple, amintite anterior. Pentru aceste două modele se urmărește 

determinarea răspunsului dinamic în deplasare instantanee, cu calculul acestuia 

separat, pentru elementele simple componente, de tip elastic și vâscos. Se definesc 



în continuare și se calculează alte mărimi specifice tuturor modelelor reologice: forţa 

transmisă, transmisibilitatea, energia disipată. 

 În final se face verificarea experimentală a două tipuri de dispozitive concrete 

de izolare dinamică la bază a clădirilor: unul izolator și unul amortizor. Se compară 

diferite deformaţii (deplasări) măsurate experimental ale acestora, sub acţiunea unor 

forţe perturbatoare (seismice), cu datele impuse prin proiect. Se verifică starea 

tehnică a dispozitivelor în urma efectuării testelor. 

 


