
EVALUAREA RISCULUI SPECIFIC ACTIVITĂŢII DE DEMOLARE A OBIECTIVELOR INDUSTRIALE 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2013 ● iulie-septembrie 61

EVALUAREA RISCULUI SPECIFIC ACTIVITĂŢII 
DE DEMOLARE A OBIECTIVELOR INDUSTRIALE 

CU AJUTORUL EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL 

Dr. ing. Gabriel VASILESCU, Dr. ing. Attila KOVACS, Drd. ing. Cristian CIOARĂ,  
Ing. Ştefan ILICI 

INCD INSEMEX – Petroşani 

REZUMAT. Prezenta lucrare are ca obiectiv evidenţierea posibilităţii de dezvoltare a infrastructurii metodologice 
de evaluare a riscului specific activităţii de demolare a obiectivelor industriale cu ajutorul explozivilor de uz civil. 
Realizarea lucrărilor de împuşcare a construcţiilor civile şi industriale pentru clădirile care trebuie dezafectate 
implică o serie de operaţii care generează riscuri în sănătatea şi securitatea muncii pentru angajaţii firmei care 
realizează lucrarea, cât şi pentru persoanele din vecinătăţi. Riscurile, generate de pericolele existente la 
executarea lucrărilor de demolare a clădirilor cu ajutorul explozivilor de uz civil, se pot grupa ca şi sursă de 
producere a acestora în două categorii: riscuri generate de utilizarea explozivilor de uz civil; riscuri generate de 
lucrări premergătoare şi de eliminarea materialului demolat în urma exploziei. Cadrul legislativ obligă angajatorii 
să ia toate măsurile pentru ca lucrătorii să nu fie expuşi unor riscuri ce pot genera accidente sau boli 
profesionale. Astfel, Normele metodologice de aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, reglementează mecanismul prin care angajatorul trebuie să procedeze 
pentru eliminarea sau reducerea acestor riscuri. La realizarea unor lucrări de demolare cu ajutorul explozivilor de 
uz civil, de către firme specializate şi autorizate în acest scop, se combină riscurile care se pot identifica pe orice 
şantier de construcţii cu cele specifice lucrului cu materii explozive. De asemenea, în multe situaţii pe acelaşi 
şantier sunt implicate în activităţile de demolare două sau chiar mai multe firme de exemplu un antreprenor 
general, un subcontractor pentru exploatarea utilajelor care se folosesc şi firma autorizată pentru lucru cu materii 
explozive care va executa împuşcarea. Fiecare firmă are obligaţia conform legii să-şi organizeze activitatea 
proprie de prevenire şi protecţie, însă va trebui să existe un plan de colaborare între aceşti agenţi economici cu 
scopul de a se conştientiza riscurile tehnologice si de mediu care pot fi generate de activitatea celuilalt. 

Cuvinte cheie: risc, exploziv de uz civil, demolare, obiectiv industrial, intensitate seismică, distanţă de siguranţă. 

ABSTRACT. This paperwork aims to highlight the possibilities for the development of the methodological 
infrastructure of risk assessment related to the demolition of industrial facilities using civil use explosives. The 
achievement of blasting works related to civil and industrial constructions for buildings which have to be disaffected 
involves a series of operations generating risks in the occupational health and safety for staff carrying out the work, 
as well as for the persons nearby. Risks generated by hazards occurring when carrying out the demolition of 
buildings using civil use explosives, may be grouped, depending on their source of production, in two categories: 
risks generated by the use of civil use explosives; risks generated by prior works and by works for the removal of 
demolished material resulted from the explosion. The legal framework forces the employers to take measures so 
that the workers are not exposed to risks which may generate accidents or occupational diseases. Thereby, the 
methodological regulations for applying Law no. 319/2006 on occupational health and safety with subsequent 
amendments and completions regulate the mechanism through which the employer has to eliminate or reduce 
these risks. When carrying out demolition works using civil use explosives, by companies which are specialized and 
authorized for this purpose, the risks which can be found on every construction site are combined with the ones 
specific to working with civil use explosives. Also, in various situations, on the same site there are involved two or 
more companies carrying out demolition activities, for example a general contractor, a subcontractor for the 
machineries which are used and an authorized company working with explosive materials used for the blasting. 
Each company must organize its prevention and protection activity in compliance with the legal requirements, 
but a general plan for the cooperation between these economic agents has to exist with the purpose to 
acknowledge the technological and environmental risks which may be generated by the activity of the other. 

Keywords: risk, civil use explosive, industrial facility, seismic intensity, safety distance.  

1. INTRODUCERE   

Partea teoretică  

Generalităţi privind riscurile specifice lucrărilor 
de demolare cu ajutorul explozivilor de uz civil. 

Realizarea lucrărilor de împuşcare a construcţiilor 
civile şi industriale pentru clădirile care trebuie 
dezafectate implică o serie de operaţii care gene-
rează riscuri în sănătatea şi securitatea muncii pentru 
angajaţii firmei care realizează lucrarea, cât şi pentru 
persoanele din vecinătăţi. 
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Riscurile, generate de pericolele existente la 
executarea lucrărilor de demolare a clădirilor cu 
ajutorul explozivilor de uz civil, se pot grupa ca şi 
sursă de producere a acestora în două categorii: 

– riscuri generate de utilizarea explozivilor de uz 
civil; 

– riscuri generate de lucrări premergătoare şi de 
eliminarea materialului demolat în urma exploziei. 

Cadrul legislativ obligă angajatorii să ia toate 
măsurile pentru ca lucrătorii să nu fie expuşi unor 
riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale. 
Astfel, Normele metodologice de aplicarea Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu mo-
dificările şi completările ulterioare, reglementează 
mecanismul prin care angajatorul trebuie să proce-
deze pentru eliminarea sau reducerea acestor riscuri. 

 La realizarea unor lucrări de demolare cu ajutorul 
explozivilor de uz civil, de către firme specializate şi 
autorizate în acest scop, se combină riscurile care se 
pot identifica pe orice şantier de construcţii cu cele 
specifice lucrului cu materii explozive. De aseme-
nea, în multe situaţii pe acelaşi şantier sunt implicate 
în activităţile de demolare două sau chiar mai multe 
firme de exemplu un antreprenor general, un sub-
contractor pentru exploatarea utilajelor care se 
folosesc şi firma autorizată pentru lucru cu materii 
explozive care va executa împuşcarea. 

Analiza efectelor datorate lucrărilor de demolare 
a unor construcţii industriale cu ajutorul explozi-
vilor de uz civil. La nivel mondial există specialiştii 
care sunt în măsură să realizeze demolări cu exploziv 
în condiţii de siguranţă în situaţii extrem de restric-
tive, documentaţia publicată în acest domeniu fiind 
restrânsă, întrucât metodele de calcul şi experienţa 
acumulată sunt considerate secret de firmă. 

În majoritatea cazurilor, prezentarea acestor de-
molări extrem de dificile are scop publicitar, datele 
cu caracter ştiinţific introduse fiind de multe ori 
extrem de limitate. 

Cercetarea folosirii energiei exploziei la demola-
rea controlată a construcţiilor implică cunoaşterea 
mai multor domenii, cum ar fi: fizica exploziei, 
comportarea materialelor la solicitări prin unde de 
şoc, dinamica structurilor şi inginerie seismică. O 
astfel de cercetare interdisciplinară poate duce la 
obţinerea unor rezultate notabile numai în condiţiile 
unei cooperări strânse între specialişti din aceste 
domenii şi alocării unor resurse adecvate. 

Când se proiectează o împuşcare, este foarte im-
portant să se ia în calcul, chiar şi aproximativ, gradul 
de pericol care poate apare din cauza vibraţiilor. 
Acest lucru este esenţial când urmează să se folo-
sească metoda demolării cu exploziv în apropierea 
structurilor slăbite. În aceste condiţii, este obliga-
toriu să se estimeze valoarea maximă a parametrului 
sursei de vibraţii (cantitatea de exploziv iniţiată pe o 
treaptă în cazul derocărilor, masa părţii de structură 

ce izbeşte solul şi uneori cantitatea de exploziv 
folosită pentru distrugerea stâlpilor de la subsol, 
iniţiată pe o treaptă, în cazul demolărilor) ce induce 
solicitări fără a supune structurile la eforturi peste 
limitele lor de siguranţă. 

La evaluarea efectului seismic indus de explozii, 
este foarte important să se cunoască posibilele dete-
riorări ce pot apare în funcţie de tipul de construcţie 
şi starea acesteia, precum şi corelaţia acestora cu 
parametrii dinamici ai oscilaţiilor generate de de-
molarea cu exploziv. 

Monitorizarea efectelor seismice cu aparatură 
plasată în proximitatea obiectivelor de protejat va 
confirma dacă evaluarea s-a făcut corect şi nivelul de 
seismicitate se încadrează în domeniul nepericulos. 

Întrucât şi expunerea la undele seismice şi gradul 
de suportabilitate a structurii sunt determinate de 
fenomene vibratorii există posibilitatea producerii 
fenomenului de (cvasi) rezonanţă atunci când frecven-
ţele proprii dominante ale terenului şi ale construcţiei 
au valori apropiate. Acest fenomen este o amplificare 
periculoasă a răspunsului la scară de ansamblu sau 
de părţi ale structurii, putând cauza deteriorări grave 
ale construcţiei chiar şi la niveluri joase ale vibraţiei. 

Literatura de specialitate evidenţiază ca principali 
factori de influenţă: 

– amplitudinea deplasării orizontale sau verticale 
a terenului [m]; 

– frecvenţa oscilaţiei, asociată deplasării A [Hz]; 
– lungimea pe care este distribuită deformarea şi 

care poate fi reprezentată de viteza de propagare a 
undelor seismice prin teren sau prin structura în cauză; 

– frecvenţa proprie a construcţiei [Hz]; 
– coeficienţi de corecţie care variază în funcţie de 

acţiunea asupra construcţiei. 
Un zid al unei construcţii poate fi deformat în 

diferite feluri când fundaţiile sunt expuse la vibraţii. 
Relaţia dintre frecvenţa proprie a zidului şi frecvenţa 
a vibraţiilor este unul din factorii decisivi în ceea ce 
priveşte deformarea zidului. Deteriorarea poate fi 
cauzată de acţiunea de întindere sau compresiune, de 
forfecare şi de încovoiere. Legătura dintre aceste 
mărimi şi parametrii vibraţiilor terenului este deter-
minată în primul rând de proprietăţile elastice care 
caracterizează zidul. În paralel cu aceasta, trebuie să 
se ţină seama de faptul că neregularităţile locale şi 
starea de tensiuni statice ale zidului pot să determine 
deteriorarea acestuia la vibraţii de niveluri mai mici, 
adică pot să coboare limita de deteriorare. 

Când frecvenţa vibraţiilor este mult mai mare 
decât frecvenţa proprie a zidului, terenul are timp să 
facă una sau mai multe vibraţii complete înainte ca 
unda de compresiune să ajungă la partea superioară 
a zidului. 

Acceleraţia particulei este un parametru dinamic 
foarte des utilizat în aprecierea efectului seismic al 



EVALUAREA RISCULUI SPECIFIC ACTIVITĂŢII DE DEMOLARE A OBIECTIVELOR INDUSTRIALE 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2013 ● iulie-septembrie 63

cutremurelor de pământ naturale asupra construcţiilor, 
dar au fost stabilite şi criterii pentru evaluarea efectului 
vibraţiilor seismice induse de explozii asupra acestora. 

Nivelul nepericulos al vibraţiilor este stabilit în 
funcţie de gradul de distrugere a construcţiilor de 
către seismele artificiale provocate de explozii. 
Acest prag diferă de la o ţară la alta şi se adoptă în 
general în funcţie de calitatea construcţiilor şi chiar 
de modul în care este privită problema reparaţiilor 
uşoare care necesită a fi efectuate la o construcţie 
aflată în zona în care s-au executat împuşcările. 

„Normele specifice de protecţie a muncii pentru 
depozitarea, transportul şi folosirea materiilor 
explozive“ din 1997, (abrogate o dată cu apariţia 
Legii 319/2006) prevedeau în prescripţiile tehnice 
măsurarea vitezei de oscilaţie a solului şi determina-
rea cantităţii de exploziv nepericuloase din punct de 

vedere seismic. Aceste prescripţii se referă la 
măsurarea vitezei oscilaţiilor particulelor solului în 
domeniul de frecvenţă al oscilaţiilor generate de 
explozii (lucrări de împuşcare) şi la stabilirea încăr-
căturilor de exploziv care pot fi utilizate la efectuarea 
lucrărilor de împuşcare în zone în care există 
construcţii civile şi industriale. 

Din tabelul următor se poate observa că scara de 
intensitate seismică folosită pentru corelaţia dintre 
viteza oscilaţiei şi efectele asupra structurilor nu face 
referire la valoarea frecvenţei vibraţiilor, ceea ce 
poate fi considerat un neajuns. Pentru împuşcările de 
derocare, specialiştii seismologi din ţara noastră 
consideră că domeniul uzual de frecvenţă este 3-
40 Hz, în timp ce unele studii de specialitate din 
străinătate arată că frecvenţa vibraţiilor are de obicei 
valori sub 20 Hz. 

 
Tabelul 1 

 

Intensitate 
seismică 
(grade) 

STAS 3684-71 

Efectul asupra structurilor 

Viteza de oscilaţie 
V* [cm/s] 

Aprecierea riscului în funcţie 
de intensitatea seismică 

Admisă Limită Simbol Cod de culoare 

IV 
Posibile deteriorări la construcţiile de tip rural, conducte 
sub presiune, sonde de petrol şi gaze, puţuri miniere, 
structuri foarte fragile. 

0,5 1,0 
Foarte mic 
 

 

V 
Se exfoliază stratul de zugrăveală. Apar fisuri mici şi 
înguste în tencuială la construcţiile de tip rural şi urban. 
Posibile deteriorări minore la construcţiile de tip industrial. 

1,1 2,0 Mic  

VI 

Se produc fisuri în tencuială în pereţii despărţitori şi 
desprinderea unor bucăţi de tencuială la construcţiile de tip 
rural şi urban. Deteriorări minore la construcţiile de tip 
industrial. 

2,1 4,0 

Mediu  

VII 

Se produc fracturi în elementele de rezistenţă la 
construcţiile de tip rural, fracturi în zidărie cu desprinderea 
unor bucăţi mari de tencuială la construcţiile de tip urban şi 
fisuri în tencuială cu desprinderea unor bucăţi la 
construcţiile de tip industrial. Surpare în puţine cazuri a 
părţilor carosabile pe pante abrupte. 
Avarierea posibilă a îmbinărilor conductelor. 
Avarierea maşinilor montate. 

4,1 8,0 

VIII 
Se produc fracturi majore în elementele de rezistenţă la 
construcţiile de tip rural şi urban. Se produc fisuri în 
elementele de rezistenţă ale construcţiilor de tip industrial. 

8,1 16,0 

Mare  

IX 

Se produc dislocări şi prăbuşiri a unor elemente de legătură 
ale construcţiilor rurale şi urbane. Se produc fracturi în 
elementele de rezistenţă ale construcţiilor de ţip industrial. 
Avarii ale barajelor, conducte subterane, posibile deformări 
şi avarii importante ale părţilor carosabile. 

16,1 32,0 

X 

Se produce distrugerea construcţiilor de tip rural, 
prăbuşirea unor elemente de legătură la construcţiile de tip 
urban şi fracturarea cu dislocarea unor elemente de 
rezistenţă la construcţiile de tip industrial. 

32,1 64,0 
Foarte 
mare 

 

 

v* reprezintă valoarea maximă a vitezei orizontale măsurată pe una din cele două direcţii principale radiale – longitudinală (vr) sau 
tangenţială (vt). 
 

La utilizarea prescripţiilor este necesar să se ţină 
seamă de următoarele observaţii: 

– Viteza de oscilaţie admisă este acea viteză la 
care se garantează că nu sunt depăşite efectele 
dinainte acceptate asupra structurilor construcţiilor; 

– La efectuarea lucrărilor de împuşcare repetate, 
viteza de oscilaţie a particulelor solului trebuie să se 

înscrie în valorile vitezei admisibile. Vitezele de osci-
laţie cuprinse între cea admisă şi limită pot fi acceptate 
numai de către specialişti, în situaţii deosebite; 

– Viteza de oscilaţie limită va fi acceptată numai 
în situaţii deosebite, la o singură împuşcare atunci 
când condiţiile tehnologice impun efectuarea unor 
împuşcări cu cantităţi mai mari de explozivi. 
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2. PARTEA EXPERIMENTALĂ 

Pentru aprecierea riscului asupra obiectivelor 
industriale din apropiere, la executarea lucrărilor de 
puşcare, în vederea demolării, a fost conceput un 
analizor de risc care ia în considerare, atât distanţa 
până la obiectivele industriale respective, cât şi 
valorile limită ale vitezei de oscilaţie. 

Acest analizor a fost experimentat la demolarea 
prin lucrări de împuşcare a turnului de extracţie la 
puţul principal din incinta EM Aninoasa Sud, iar 
rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 

 
Cuantificarea prin punctaj a modului de stabilire a 
distanţei de la obiectivul asupra căruia se efectuează 

lucrarea de puşcare şi până la obiectivul industrial din 
apropierea acestuia 

1 Când distanţa până la obiectiv este mai mare decât cea 
faţă de care s-a făcut raportarea, atunci când a fost 
determinată viteza maximă de oscilaţie a particulelor 
solului. 

2 Când distanţa până la obiectiv este egală cu cea faţă de 
care s-a făcut raportarea, atunci când a fost determinată 
viteza maximă de oscilaţie a particulelor solului. 

3 Când distanţa până la obiectiv este mai mică decât cea 
faţă de care s-a făcut raportarea, atunci când a fost 
determinată viteza maximă de oscilaţie a particulelor 
solului. 

 

Cuantificarea prin punctaj a vitezei maxime de oscilaţie a 
particulelor solului 

1 Atunci când viteza maximă de oscilaţie a particulelor 
solului este mai mică decât  valoarea admisă. 

2 Atunci când viteza maximă de oscilaţie a particulelor 
solului este mai mare sau egală cu  valoarea admisă şi 
mai mică decât valoarea limită. 

3 Atunci când viteza maximă de oscilaţie a particulelor 
solului este mai mare decât  valoarea limită. 

 
Cuantificarea riscului la lucrările de demolare, R = v × d 
Viteza maximă de 

oscilaţie a particulelor 
solului, v [cm/s] 

Distanţa până la obiectivul 
industrial din vecinătate, d [m] 

1 2 3

1 1 Mi 2 Mi 3 Me 

2 2 Mi 4 Me 6 M 

3 3 Me 6 M 9 M 
 

Aprecierea riscului la lucrările de demolare 
12 Risc de 

demolare de 
nivel mic 

Risc de demolare admisibil 
Sunt necesare măsuri tehnico-
organizatorice de prevenire 

34 Risc de 
demolare de 
nivel mediu 

Risc de demolare admisibil 
Sunt necesare măsuri tehnico-
organizatorice de control 

69 Risc de 
demolare de 
nivel mare 

Risc de demolare inadmisibil 
Sunt necesare măsuri tehnico-
organizatorice de reducere 

 

 
                                                                                                         Tabelul 2 

 

Obiectiv 
Distanţa 

[m] 
Viteza 
[cm/s] 

d 
[m] 

[cm/s] 

Riscul parţial la 
demolare 
R = v × d 

Nivel de risc global la 
demolare 












n

i
i

n

i
ii

rg

r

Rr
N

1

1

 

Estimare Apreciere Estimare Apreciere 
Turn de extracţie 
la puţul principal 
din incinta  EM 
Aninoasa Sud 

(locuinţa Corland Maria) 0,05715 1 1 1 Mi 

1 Mi 
Locuinţele: Stanciu Ion şi 
Sân Monica 

0,36195 1 1 1 Mi 

Locuinţa Ianc Elena 0,10795 1 1 1 Mi
 

3. CONCLUZII  

3.1. La evaluarea efectului seismic indus de ex-
plozii, este foarte important să se cunoască posibilele 
deteriorări ce pot apare în funcţie de tipul de 
construcţie şi starea acesteia, precum şi corelaţia 
acestora cu parametrii dinamici ai oscilaţiilor gene-
rate de demolarea cu exploziv. 

3.2. În tabelul 1 din lucrare se prezintă aprecierea 
riscului pe diferite nivele (de la Foarte mic ... la 
Foarte mare) în funcţie de intensitatea seismică 
fundamentată prin STAS 3684-71 şi efectul asupra 
clădirilor; 

3.3. Pentru aprecierea riscului asupra obiectivelor 
industriale din apropiere, la executarea lucrărilor de 
puşcare, în vederea demolării acestora, a fost conce-
put un analizor de risc care a luat în considerare, atât 

distanţa până la obiectivele industriale respective, cât 
şi valorile limită ale vitezei de oscilație, în funcție de 
care se pot estima şi aprecia riscurile corespunzătoare 
obiectivelor industriale supuse demolării, iar in final 
pe baza unei formule de medie ponderată se poate 
calcula riscul global la demolarea întregului complex 
de obiective industriale; 

3.4. Acest analizor a fost experimentat la demola-
rea prin lucrări de împuşcare a turnului de extracţie 
la puţul principal din incinta  EM Aninoasa Sud. În 
acest sens,  au fost utilizate rezultatele măsurătorilor 
referitoare la viteza de oscilaţie a particulelor solului, 
obţinute cu ajutorul aparatului de măsurare directă a 
vitezei de oscilaţie tip Nomis Seismographs – model 
Mini Supergraph, Mini Graph; 

3.5. Rezultatele evaluării efectuate la demolarea 
obiectivului industrial (turn de extracţie la puţul prin-
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cipal) din incinta EM Aninoasa Sud, indică, atât riscuri 
parţiale de demolare apreciate ca fiind  de nivel mic 
situate în domeniul admisibil, care reclamă o atitudine 
preventivă în domeniul măsurilor tehnico-
organizatorice, cât şi un nivel global de aceeaşi factură; 

3.6. Având  in vedere, rezultatele prezentate in 
aceasta lucrare, se poate aprecia faptul ca, activitatea 
de demolare a unui complex de obiective industriale, 
se poate  realiza in condiții de siguranță predictibilă 
şi de afectare controlată a celorlalte obiective 
industriale din vecinătate.   
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