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AVEM NEVOIE DE ASIGURARI LA CUTREMUR IN
TRANSILVANIA ?
Traim intr-o zona dominata mai multe surse seismice...
Dar de multe ori se spune: “Muntii Carpati sunt un scut…Cutremurele
nu produc avarii in Transilvania”...?!? Un mit ? Sau un adevar ?

Harti izoseistice
la cutremure
istorice
de
Vrancea
1802...1838
Intensitati de 6-7
pana dincolo
de Sibiu

Brasov – Ne aflam in Centrul istoric cu Biserica
Neagra, Turnul Sfatului si Hotelul Aro….
Ce putem afla util pentru asiguratori ?
Fotografie din anii 1960

Efectele cutremurelor in Transilvania
SIEBENBÜRGEN





Toate marile seisme de Vrancea au produs efecte majore in
Transilvania, pana la grad VII MSK
Cele crustale au putut chiar depasi, local, acest grad
Dar un numar nu spune totul
Cronicile au consemnat prabusirile si reconstructiile bisericilor
sau turnurilor dupa seisme la Sibiu, Sebes, Brasov. Exemple de
avarii care pot fi vazute si azi:
– fisuri / crapaturi mari verticale de intindere – specifice zidariei,
mai ales la partea superioara: Harman, Sanpetru, Sighisoara,
Saschiz, la turnuri de aparare, turnuri de clopotnita si turle de
biserica
– bolti cazute la marea catedrala din Cincsor – sec. XII
– tiranti si contraforti Turnul cu ceas si la Biserica din
Sighisoara, Saschiz, turn si biserica din Biertan, Catedrala din
Sebes
– arce de sprijin intre cladiri la Sighisoara si Medias.

Efectele
cutremurelor
de Vrancea
in Transilvania






•

Unde este efectul de
scut ? Cat conteaza ?
Cutremur Vrancea
1802
dupa Sagalova
Grad VII MSK
la Sighisoara, Sebes,
Sibiu
Grad IX la Brasov !!

Transilvania: Cutremure crustale




Cutremure fagarasene:
– cutremurul din 26 ianuarie 1916 (Ms=6,5, Io=VIII, H-20 km)
langa localitatea Cumpana (situata la coada lacului Vidraru);
– Intensitatea maxima observata Io=VIII
Cutremure din zona Tarnavelor
– o zona epicentrala secundara intre Tarnava Mare si Tarnava
Mica
– cutremure mai importante
– 19 nov. 1523 M 5,3; Io VIII
– 3.10.1880
– 12.11.1978, M=3,3 si adancime 10 km.

Seismele istorice


Intervalul mare de recurenta al cutremurelor
distructive de Vrancea ne obliga:
– sa valorificam orice informatie pertinenta.
– sa restudiem prin prisma cunostintelor de azi
efectele, extinderea teritorial a si caracteristicile
efectelor seismelor istorice asupra constructiilor
– domeniu de interes, deosebit de promitator



Si cutremurele crustale locale trebuie
cunoscute

Hartile de zonare seismica pentru
proiectarea constructiilor







Instructiunile MLP din 1942 nu includeau in zone
seismice cea mai mare parte din Transilvania
STAS 2923/1952 – Transilvania partial in grad 6,
STAS 2923/1963 utilizat in Normativele P13-1963 si
1970 – Transilvania majoritar in grad 6
Decret 66/1977 – imediat dupa seism mareste
seismicitatea de calcul in afara Transilvaniei

Evolutia zonarii
Seismicitatea Transilvaniei a fost subevaluata


STAS 11100/1-1977 utilizat in Normativele P100-1978 si
1981 revine la enclava de grad 7 din centrul
Transilvaniei si urca putin izoseista de grad 7 spre NV

P100-1991…1992 inglobeaza enclava de grad 7
in izoseista dintre D si E, ks 0,16 ...0,12
 Cod P100-1/2006 include zona centrala in zona
cu PGA 0,16...0,12 g
 Cod P100-1/2013 include zona centrala in zona
cu PGA 0,25..0,15 g


Romania. Ce acceleratie a terenului ar putea avea
viitoarele cutremure ? Harta de zonare Cod P1001/2013 pentru proiectare seismica pentru perioada de
revenire de 225 de ani. Brasov 0.2 g

Cum verificam un mit ?







Mitul potrivit caruia Muntii Carpati au protejat
Transilvania de efectele seismelor trebuie analizat cu
grija.
O formulare mai buna ar f i ca in interiorul arcului carpatic
influenta focarului de Vrancea este partial ecranata de
muntii Carpati
In acest scop avem nevoie de “ martori ” care sa ne
vorbeasca despre CULTURA SEISMICA a zonei
CULTURA SEISMICA: Totalitatea cunostintelor in
domeniul rezistentei la cutremur dintr-o anumita
epoca
Concept CUEBC Ravello, Italia, Prof. Ferruccio Ferrigni

Siebenbürgen
– cele 7 mari “orase-cetate” sau “biserici-cetate”











In Transilvania avem un nucleu „Siebenbürgen – cele 7 mari orasecetate”, plus numeroasele cetati bisericesti, si incinte fortificate, de o
imensa valoare. Toate trebuie reabilitate, consolidate si intretinute.
Dar Carta de la Venetia nu ne lasa sa facem orice !
Oare cat de rezistente au fost initial ? Initial, constructiile ridicate de
colonistii germani au utilizat concepte si tehnici provenite din zone
fara cutremure.
Dupa un timp, acestea au fost supuse activitatii surselor seismice
locale – crustale si mai ales a celor de Vrancea.
Fisurile vizibile si azi pe ziduri, ca si persistenta acestor monumente
de-a lungul a cateva secole probeaza faptul ca rezolvarile structurale
si anumite interventii de reabilitare au evoluat pe masura invatarii din
impactul unor seisme.
Constructiile sasesti (inca !!!) exista, sunt foarte numeroase dar nu
sunt studiate din punct de vedere al efectelor seismelor
Astfel, s-a ajuns ca sa nu existe o convingere realista privind impactul
extins al seismelor vrancene sau al celor crustale, locale

Siebenbürgen – cele 7 burguri

Documente despre patrimoniul sasesc










Siebenburgische – Saschische Kirchenburgen,
baugeschichtlich untersucht und dargestellt”, von Walter
Horwath, 1940, Sibiu
51 de biserici fortificate si turnuri, ziduri de incinta – desene,
planuri, sectiuni si date
cel putin 22 biserici la care se pot identifica refaceri si evolutia
istorica, iar cauzele pot fi si seismele, de ex. 1802
– latiri de turnuri, legarea turnului de nava bisericii, umpleri de
goluri
– adaugari de arce in interior sau contraforti la exterior
Date din cartile Arh. Hermann Fabini
Mitul potrivit caruia Muntii Carpati au protejat Transilvania de
efectele seismelor trebuie reanalizat
O formulare mai buna ar fi ca in interiorul arcului carpatic
influenta focarului de Vrancea este partial ecranata de muntii
Carpati

Siebenburgen: zona in care pot fi investigate
efecte ale cutremurelor asupra cladirilor
sasesti

Efecte la 4 martie 1977 in Transilvania












Locuinte
Judetul Brasov
– 2.744 prabusite, demolate si/sau avariate din 137.200
Judetul Sibiu
– 3.755 avariate din 124.700
Constructii social-culturale
Judetul Brasov
– 134 avariate din 1147
Judetul Sibiu
– 25 avariate din 1153
– Avarii mai importante la 10 biserici ortodoxe si evanghelice
Putine constructii industriale

In Transilvania exista numeroase cladiri
„seismoscop” cu “inregistrari” in zidurile lor si
in cronici:
 La Brasov: Biserica Neagra, Biserica Sf.
Nicolae-Schei, Turnul Casei Sfatului
 O parte din turnurile, bastioanele si zidul de
aparare
 biserici, turnuri şi cladiri traditionale de
locuit, germanice si romanesti din Tara
Barsei si / sau tinutul “Siebenburgen, restul
Transilvaniei

Putem studia avarierea acestora fata de
reparatiile in timp şi evoluŃia structurii,
în raport cu data seismelor de Vrancea

Turnurile sasesti din Transilvania










Bisericile si turnurile din Transilvania, germanice ca tipologie si
provenite din zone neseismice, au fost adaptate la conditiile
seismice locale, pe masura acumularii de observatii privind
efectele seismelor de Vrancea asupra cladirilor zvelte .
Initial unele turnuri erau independente, ori libere pe trei laturi (de
ex. la Biserica Evanghelica din Sibiu), ca apoi sa fie incorporate in
cladiri masive, partea libera devenind mai rigida si mai putin
vulnerabila la seismele de Vrancea.
Fisurile vizibile si azi pe ziduri, ca si persistenta acestor
monumente de-a lungul a cateva secole probeaza faptul ca
rezolvarile structurale au evoluat pe masura invatarii din impactul
unor seisme
Cronicile au consemnat prabusirile si reconstructiile bisericilor
sau turnurilor dupa seisme la Sebes, Sibiu, Brasov.
Marturii ale efectelor se gasesc si in situ
In Transilvania avem date despre :
– turnurile din Sibiu (turnul Bisericii Evanghelice, 73 m, Turnul Sfatului
avariat la 1586 de un cutremur), Cisnadie, Sebes, Sighisoara (turnul
cu ceas, 64m), Turda (turnul Bisericii Reformate, de 60 m, cu turnulete
si ceas), Medias (70m), Saschiz, sau pe cele din Cincu, Harman, Bod.

Transilvania si structurile colonistilor sasi









Un proces de invatare istorica si adaptare la
seismicitate a colonistilor
exista o corelatie intre inaltimea si zveltetea
structurilor germanice din Transilvania si
amplasarea lor fata de sursa seismica Vrancea
turnurile au suferit efectele de quasi-rezonanta la
miscarile seismice de Vrancea care au perioada
lunga, chiar daca energia transmisa era mai redusa
dupa un timp, colonistii au invatat sa reduca
inaltimea sau rigiditatea turnurilor
inaltimea si zveltetea unor turnuri , ca si ponderea
golurilor din structura descresc spre Brasov
Cele mai inalte si zvelte turnuri sunt spre vest si
nord-vest, la Sighisoara (turnul cu ceas, 64m), Turda
- turnul Bisericii Reformate (60 m), Medias (70m),
Sibiu (73,34m), Bistrita (75 m).

Kronstadt –
Brasov –
Turnul Casei Sfatului
Intre

1525-1528
a fost construit
turnul pentru
observatie,
inalt de 58 m
Cum

a trecut prin
seisme ?
Sec

XIV
 17 iunie 1662 – un
cutremur afecteaza
puternic Casa Sfatului;
turnul avea sa se
prabusească in
proportie de doua treimi
?!!
Nu este pe lista de
Vrancea

Brasov,
Biserica Neagră
- 1383
- inaltime ziduri 21 m,
- inaltime acoperis 42 m,
- inaltime turn la cruce 65 m

Material: gresie

Posibilul impact al cutremurului de Vrancea din
29 august 1471 la Braşov







Constructia bisericii a durat din 1383 ? pana in anul
1477 dar cutremurul din 1471 a condus la decizia sa nu
se mai construiasca un turn mai inalt la sud (are cca.
65 m dar partea liberă este relativ redusa) !!!
Din cele doua turnuri proiectate iniŃial la fatada vestica
a Bisericii Negre a fost ridicat numai turnul sudic !!!
A suferit avarii în 1471 ?, 1545 ?, 1590, 1605, 1620,
1681, 1738, 1781, 1790…cum si cand au fost reparate ?
1532-1538 – reparatii si reconstruire a acoperisului ca
urmare a cutremurelor !!!

Brasov - istoria seismica


Cutremur (7,2 grade) - 24 noiembrie 1516, î n jurul
orei 12,00
– a afectat cetatea Braşov şi a dărîmat mai multe case.



Cutremur 24 decembrie 1605, la ora 17,00, au fost
două ş ocuri consecutive.
– La Braşov, clădirile au fost zguduite serios, năruindu-se bolta
Bisericii Negre deasupra altarului.
– La Bod, clopotele au sunat singure



Cutremur 8 noiembrie 1620, î ntre orele 13,00 şi 14,00
– a fost avariată Biserica Neagră şi s-a dărîmat Turnul
Strungarilor.
– de pe Biserica „Sfîntul Nicolae“ din Şchei au fost doborîte 3
cruci.
– de pe Tîmpa s-au rostogolit bolovani mari, unii cît un butoi.

Brasov






Cutremurul din 17 iunie 1662.
– Casa Sfatului (sec XIV) a suferit avarii de mai multe ori
– turnul pentru observaŃie, înalt de 58 m, s-a prăbuşit în proporŃie
de două treimi
– forma actuală datează din 1910.
Cutremurul din 1701 - în noaptea de 31 mai (11 iunie) spre 1 (12)
iunie
– a fost resimŃit puternic în Transilvania şi a provocat mari daune
la Braşov, în łara Românească, Moldova şi chiar în Polonia,
unde s-au dărîmat numeroase clădiri.
Marele cutremur din 31 mai/11 iunie 1738
– „Poarta Românească“ (Poarta Ecaterinei) a fost „stricată“, zidul
cetăŃii din apropiere şi Turnul Tîmplarilor s-au prăbuşit cu totul.
– A fost avariată şi clădirea gimnaziului Honterus, veche de peste
două sute de ani, trebuind să fie rezidită din temelii.
– La Prejmer s-a dărîmat o porŃiune din zidul intrării în bisericacetate, la Codlea, Sibiu, Rotbav, „clopotele sunau singure“.
– Poarta Vămii (sec. XIV) - un bastion în formă de potcoavă. După
cutremurul din 1738, a trebuit demolată (1836).
– Au fost avariate construcŃiile de pe Strada PorŃii.

Brasov




MarŃi, 26 martie/6 aprilie 1790
– „multe clădiri au fost avariate. Mai ales la Bod, unde
turnul bisericii s-a prăbuşit, toate clopotele au crăpat“
şi sub dărîmături au fost îngropaŃi paznicul locaşului
şi cei doi copii ai săi.
– Bolta bisericii „a fost tare crăpată şi mai ales
deasupra altarului“.
Cutremurul din 1802
– a avariat construcŃiile, de la Poarta de pe Strada PorŃii
(sec. XIV) avea un bastion şi fortificaŃii. iar încercările
de reparaŃie nu au mai putut consolida clădirile, fiind,
în 1857, demolate.

1916 - Turnul Sfatului si Biserica Adormirea Maicii
Domnului , in dreapta. Se vede turla

1970 - Turnul Sfatului si Biserica Adormirea Maicii Domnului,
in dreapta.
Turla nu mai este, cazuse in 1940

Prezent - Biserica Adormirea Maicii Domnului.
Turla cazuta in 1940 s-a reconstruit in 1973

Spectre normalizate si curba β corespunzatoare normativului
P 100-1/2006 pentru Brasov in 1990 si 2004
Perioade bogate intre 0,2 si 0,7...0,9 s, Tc 0,7 s usor depasit pe o
directie. Amplificari peste curba β din cod
BRS1 - 1990.05.30

BRS2 - 2004.10.27

Dr. Mat. I. S. Borcia: ANALIZA INREGISTRARILOR OBTINUTE IN
BRAŞOV IN TIMPUL CUTREMURELOR VRANCENE DIN ANII
1990 SI 2004. Conferinta CIB2008, Brasov 2008

Convietuirea sasilor si romanilor cu seismele
de Vrancea si cu seismele crustale trebuie
studiata mai bine…









Acest pamant si constructiile au simtit seismele mai inainte ca
inginerii sa se preocupe. Mesterii au invatat “din mers”
Constructiile le-au aratat cum se comporta la seisme, alunecari
de teren, imbatranire etc.
Marturii ale efectelor seismelor distructive se gasesc in cronici
si insemnari ale comunitatilor germane, care ar putea fi o baza
de date noi, inca nestudiate.
Dar mult timp au fost neglijate de arhitectii, inginerii si
seismologii care nu erau si istorici
Este util sa fie bine studiate
Baza actuariala a asiguratorilor ar fi mai bine fundamentata

Astfel, viata in asigurari poate fi frumoasa si in Transilvania !

Va mul tumesc !

