Dan RÃDULESCU, Niculae IURAªCU

Dan RÃDULESCU, Niculae IURAªCU
COLABORAREA CU DR. ERICH JEKELIUS
ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI INGINEREªTI
A vorbi aici, la Braºov, despre geologul doctor Erich Jekelius, este onorant dar ºi greu.
Auspiciile sub care se desfãºoarã aceastã reuniune omagialã, nivelul organizãrii, calitatea
gazdelor ºi a participanþilor dovedesc de ce este onorantã.
Este însã ºi greu, deoarece, dacã nu greºim, fiind printre puþinii prezenþi care am lucrat alãturi de
dânsul, chiar dacã pe durate diferite, ni se oferã posibilitatea ca din amintirile noastre, sã încercãm a
reliefa în puþine cuvinte, acele elemente culese din viaþa ºi din activitatea sa profesionalã pe care
le-am cunoscut ºi care justificã din plin caracterul de excepþie al acestei personalitãþi.
Dacã vorbim despre prezenþa activã ºi implicarea dr. Jekelius în domeniul geologiei inginereºti
trebuie sã luãm ca punct de reper anul 1949, odatã cu promovarea programului de electrificare pe 10
ani în þara noastrã, prilej de a identifica, pe lângã multe alte probleme deosebit de importante ºi pe
aceea a potenþialului uman, la nivelul specialiºtilor, de care se putea dispune la acea datã.
Sã ne amintim cã singura uzinã hidroelectricã interbelicã fusese realizatã de o companie
francezã în 1928 la Dobreºti, pe râul Ialomiþa, iar cele douã amenajãri de dupã rãzboi, Sadu 5 ºi
Moroieni, chiar dacã erau de mai micã anvergurã, puseserã în evidenþã complexitatea problemelor
tehnice în proiectarea ºi mai ales în execuþia lucrãrilor.
Pe de altã parte, metodologiile de excavare, stabilitatea taluzelor la sãpãturi deschise, sau
condiþiile de fundare a turbinelor ºi a coºurilor de fum la noile termocentrale (cel mai înalt la acea datã
fiind cel de la Paroºeni de 126 m) – impuneau cunoaºterea în detaliu a structurii geologice ºi
hidrogeologice a terenului, a caracteristicilor sale fizico-mecanice ºi de corelare a acestor factori, a
cãror influenþã reciprocã, are un rol hotãrâtor la construcþii de acest tip.
În asemenea context, posibilitãþile de rezolvare a numeroaselor dificultãþi apãrute, erau
îngreunate ºi de experienþa anterioarã destul de redusã în geologia aplicatã pentru astfel de lucrãri.
Aceasta, cu atât mai mult, în condiþiile exigenþei ºi complexitãþii pe care le ridicau proiectele de
amenajãri hidroelectrice, ce urmau sã fie realizate pe cursurile: Bistriþa la Bicaz, Argeº la Vidraru,
Sebeº la Oaºa ºi la Tãu, Lotru la Vidra, Valea Drãganului, Dunãre în diversele amplasamente sau la
termocentralele ale cãror coºuri de fum erau prevãzute a atinge 300 m, cum este cel de la
Mintia-Deva.
Pentru aprofundarea problemelor de mecanica rocilor stâncoase, în care urmau sã se execute
majoritatea viitoarelor construcþii hidrotehnice, cu numeroase obiecte ale amenajãrii în subteran: –
tunele de aducþiune, galerie sau puþ forþat, centrala – specificul ºi volumul lucrãrilor de studii ºi
cercetare trebuia sã fie altul, iar bibliografia de specialitate occidentalã era practic inexistentã sau
obþinutã doar prin intermediul unor traduceri din limba rusã, ceea ce crea un handicap suplimentar.
În afara adâncimii ºi desimii mai mari de investigare a terenului prin foraje, galerii ºi puþuri, atât
probele de laborator ºi in situ, cât ºi programul de încercãri speciale pentru cunoaºterea cât mai exactã
a caracteristicilor fizico–mecanice ºi hidraulice trebuiau adaptate în funcþie de parametrii proiectului.
Tehnica determinãrilor, însã, nu era încã bine stãpânitã, preluându-se metodele aplicate în alte
þãri, în mãsura în care puteau fi ele cunoscute, dar ºi prin rezolvãri cu posibilitãþi locale, bazate adesea
pe inventivitatea tehnicienilor români.
Bineînþeles, toate acestea se coroborau cu metodele uzuale ale rezultatelor din cartãri, din
carotele forajelor, din interpretarea determinãrilor paleo- ºi micropaleontologice sau din secþiunile
subþiri mineralogice.
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Dar ºi proiectul, la rândul lui, era dependent de rezultatele investigaþiilor, acestea constituind nu
o datã factorul hotãrâtor care a condus la schimbarea temei, influenþând direct asupra alegerii
elementelor constructive ale obiectelor amenajãrii.
Se cunoºteau, desigur, accidentele tehnice de la acumularea din lacul de la Camarassa din
Spania, ruperea barajului de la San Francisco, ca sã nu mai pomenim de tragedia de mai târziu de la
Fréjus din Franþa, datorate toate, mai ales, unui program de studii insuficient dimensionat ºi
incomplet ca metode de cercetare a terenului de fundare.
Iatã de ce, corelarea elementelor geologice cu determinãrile geotehnice, hidrogeologice,
seismice, care sã conducã la concluzii semnificative trebuia asiguratã la un înalt nivel profesional ºi
constituia o preocupare majorã pentru factorii de decizie implicaþi în aceste investiþii majore.
Figurile de seamã ale geologiei româneºti din acel timp la care s-a apelat: academicienii
profesori Gheorghe Macovei, Alexandru Codarcea, George Murgeanu, ªtefan Ghica-Budeºti,
Nicolae Oncescu, Dan Giuºcã, ai cãror studenþi, unii dintre noi am avut onoarea sã fim, aveau
viziunea geologicã de ansamblu, fiind formaþi ºi afirmaþi de-a lungul activitãþii lor, mai ales ca
structuriºti, stratigrafi sau tectonicieni. Deºi au rãspuns cu întreaga solicitudine, nu erau înclinaþi la
acea datã sã se implice în problematica detaliilor de geologie inginereascã, cu care, prin firea
lucrurilor, erau mai puþin familiarizaþi.
Iatã de ce, academicianul profesor Gh. Macovei, ca preºedinte al Comitetului Geologic, a fost
solicitat sã sugereze douã personalitãþi de vârf, care ar putea fi dispuse sã preia responsabilitatea de
geolog consilier la proiectele a cãror execuþie urma sã înceapã.
ªi iatã cum, prin discernãmântul dânsului, au fost nominalizate aceste douã funcþii în persoana
dr. Erich Jekelius ºi a dr. Ion Bãncilã, cu 12 ani mai tânãr. Urma bineînþeles, sã se obþinã ºi acordul
domniilor lor.
Doctorul Jekelius, la 60 ani împliniþi, trãia la Braºov ºi a fost mai reticent în a se angaja în aceastã
misiune. Insistenþa binevoitoare ºi tactul directorului din Ministerul Energiei Electrice, dar probabil,
mai ales, preocuparea neostoitã pentru cercetare ºi nou, l-a determinat sã accepte funcþia ºi sã
abordeze chiar ºi la o vârstã înaintatã, un domeniu mai puþin cunoscut al geologiei, dar pentru
pasiunea de cunoaºtere ºi capacitatea sa de asimilare, pasionant!
Conform înþelegerii, þinându-se seama ºi de arealele cercetate pe parcursul activitãþii anterioare
a fiecãruia, dr. Bãncilã a preluat, în primã instanþã, Bicazul, dr. Jekelius revenindu-i bazinele Argeº,
Sebeº, Lotru, Valea Drãganului ca ºi amplasamentele de termocentrale.
Aºadar, la începutul anilor ’50, dr. Jekelius, în funcþia de geolog consilier la Institutul de Studii
ºi Proiectãri Energetice, soseºte în fiecare dimineaþã, înaintea celorlalþi salariaþi ºi lucreazã pânã la
terminarea zilei de lucru.
Programul sãu prevedea douã pauze, în jurul orelor 10 ºi 13, timp în care sorbea dintr-o ceºcuþã
de cafea, mânca un mãr, urmat de o scurtã þigarã, fumatã pe coridorul de la etajul 2, unde avea biroul.
Pe parcursul sãptãmânii, locuia la geologul David Preda, pe strada Precupeþii Vechi, în apropierea
Cãii Moºilor, iar duminica, singura zi liberã a sãptãmânii, ºi-o petrecea la Braºov, alãturi de familie.
Vorbea puþin, strictul necesar, pentru a-ºi prezenta punctul de vedere, dar rãspundea cu
amabilitate ºi în detaliu atunci când era solicitat. Despre „laconismul” sãu a rãmas binecunoscutã
remarca unui consilier rus – acesta, de altfel foarte vorbãreþ, care la întoarcerea dintr-o deplasare cu
maºina la un ºantier în Ardeal, împreunã cu dânsul ºi cu traducãtoarea, rãspunde întrebãrii ministrului
despre cum a fost drumul ºi cum a fost compania cu dr. Jekelius: „Cred cã s-a simþit bine, dar la
întrebãrile mele a rãspuns o datã da ºi de douã ori nu!”
De altfel, programul aproape spartan de organizare a zilei de muncã, se manifesta poate mai
evident cu prilejul deplasãrilor în teren. Accesul la punctele de lucru unde se aflau instalaþiile de foraj
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sau la amplasamentele galeriilor de studii, ne punea adeseori la grea încercare ºi pe noi, cei cu mult
mai tineri decât dânsul.
Dar despre transportul cu maºini de teren, pe drumuri pline de hârtoape, ºi despre cazãrile,
adeseori improvizate, cu mâncare rece pentru mai multe zile, cine astãzi, le mai poate imagina astfel?
Doctorul Jekelius a fost în nenumãrate rânduri în astfel de condiþii alãturi de noi: pe Valea
Lotrioarei, dupã un drum pe jos de 17 km, de-a lungul cãruia ne-a fost greu sã-i urmãm ritmul susþinut
sau pe þancurile din cheile de la Vidraru sau în cabana de ºantier de abia încãlzitã de la Bolboci.
Seara, în ceasurile de odihnã, nu pregeta sã vorbeascã, deºi în puþine cuvinte, cu egalã dragoste
despre cãminul mic al familiei dar ºi despre „cel mare”, bine primitor al Braºovului, de ale cãrui
ziduri ºi strãzi era legatã toatã viaþa sa.
Aceastã autodisciplinare, care a impresionat de la început pe toþi care lucrau cu dânsul, era un dat
al firii, dar care nu reflecta decât parþial sobrietatea comportãrii ºi seriozitatea cu care aborda orice
problemã, negrãbindu-se niciodatã, indiferent de conjuncturã sau sub presiunea vreunui termen, sã
dea un rãspuns pripit sau insuficient documentat.
Cu prilejul studiilor pentru variantele de amplasare a unui baraj pe Dunãre, se executaserã chiar
pe cursul apei, de pe pontoane, foraje mecanice pânã la adâncimea de 500 m pentru conturarea exactã
a structurii geologice. Delimitarea contactului între etajele stratigrafice pentru stabilirea unui profil
general sub fluviu era condiþionatã de o foarte amãnunþitã analizã comparativã a resturilor fosile din
carotele de foraj.
Pãrerile erau împãrþite ºi discuþiile nu duceau la vreo concluzie clarã. Pânã la urmã, am înºirat
probele recoltate pe aproape toate mesele din biroul secþiei, rugându-l pe dr. Jekelius sã dea verdictul.
Ne-am înºelat, crezând cã rãspunsul va veni rapid!
Dânsul a adus un vechi album german, împreunã cu o cartotecã asemeni unui catalog de timbre,
cu fotografii proprii de fosile ºi detalii vãzute din diverse unghiuri, iar cu ajutorul unei periuþe pentru
curãþare ºi o lupã adecvatã, a stat mai multe ceasuri, analizând carotele ºi comentând cu noi
observaþiile sale.
Deºi rãbdarea ne era pusã la grea încercare, rãspunsul a venit de abia dupã câteva zile: concis,
argumentat, fãrã ezitare, ceea ce a permis o clarificare importantã a problemei cu care eram
confruntaþi.
Ce exemplu de seriozitate ºi perseverenþã a unui adevãrat cercetãtor!
Nu putem uita, cã la sediul Institutului veneau câteodatã specialiºti din Ungaria ºi Austria cu
probe paleontologice sau cu secþiuni subþiri, pentru a-l consulta ºi a-i cere o pãrere, pe care ºtiau cã
dupã ce o vor obþine, aceasta e… casaþie!
Dar ce s-a dovedit cu adevãrat impresionant, a fost capacitatea absolut unicã pentru un geolog
structurist ºi paleontolog prin excelenþã, de asimilare la aceastã vârstã, a unei ramuri noi a geologiei,
de înþelegerea sensului fizic al parametrilor prin care se pot caracteriza rocile ºi de corelare a acestor
valori cu elementele deja cunoscute din cercetãrile clasice.
Pe fãgaºul început în perioada colaborãrii cu dr. Jekelius, determinãrile fizico-mecanice
realizate în fazele de studii pentru amenajarea hidroelectricã Argeº-Vidraru s-au amplificat, la
nivelul posibilitãþilor tehnice create odatã cu atacarea lucrãrilor de execuþie. Sã amintim doar
experienþele cu apã sub presiune din cele douã tronsoane de 400 m ºi de 336 m de pe traseul conductei
principale de aducþiune, sãpatã la diametrul de cca 6 m, în care pe baza unui program neîntrerupt de
10-14 zile, riguros prestabilit, s-au simulat viitoarele condiþii din faza de exploatare, la scara 1/1.
S-au putut calcula astfel, – iniþial pe roca netratatã ºi ulterior pe porþiuni betonate, injectate ºi
acoperite cu tolã metalicã, – caracteristicile de deformaþie ca ºi pierderile de apã prin reþeaua de
crãpãturi ºi fisuri, în funcþie de mãrimea, durata ºi variaþia presiunilor, obþinute cu ajutorul unor
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agregate de cimentare montate pe autocamioane pentru intervenþii la sondele de extracþie gaze sau
petrol, aduse special de la Câmpina.
Au fost la acea datã, cele mai mari ºi mai spectaculoase experienþe de acest tip ºi au servit cu
procentul maxim de fiabilitate, la alegerea ºi dimensionarea soluþiei de cãmãºuire a aducþiunii
principale de 2,2 km între barajul Vidraru de pe râul Argeº ºi nodul de presiune de la Cãpãþâneni.
Este poate locul sã amintim cã la terminarea execuþiei în 1965, era atunci, ca înãlþime, al 5-lea
baraj din Europa ºi al 9-lea din lume, iar excavaþiile centralei subterane, cu dimensiunile
aproximative ale unei sãli de sport cu tribune, erau sãpate la peste 100 metri sub cota râului.
Pentru proiecte de asemenea anvergurã, dr. Jekelius n-a precupeþit niciun efort, dar aºa cum îl
cunoºteam, nici n-ar fi putut sta de o parte!
Dânsul însã, nu mai era, din pãcate, în mijlocul nostru.
Se retrãsese discret la Braºov în 1962, la vârsta de 73 ani, cu sentimentul datoriei împlinite ºi fãrã
sã i se fi adresat niciun gest de mulþumire din partea celor îndatoraþi, cel puþin moral, sã se manifeste.
În modestia lui, nici nu cred cã ºi-ar fi dorit aºa ceva.
Ar fi rãspuns însã cu siguranþã la invitaþia noastrã ºi ar fi suit alãturi de noi, cu aceeaºi energie,
potecuþa de la gura de acces la Valea lui Stan, pentru a se informa de mersul experienþelor ºi a se
bucura de rezultatele obþinute.
Cele câteva vizite pe care i le-am fãcut ulterior la Braºov, i-au prilejuit sã-ºi aminteascã cu
plãcere de cei aproape 12 ani petrecuþi în birourile din B-dul Carol ºi din Str. Vasile Lascãr ºi sã se
intereseze în continuare despre evoluþia proiectelor de care îºi legase, cu pasiune, ultimii ani de
activitate profesionalã.
Pasiunea sa pentru ºtiinþã ºi cunoaºtere, corectitudinea ºi autoexigenþa în tot ceea ce a lucrat au
completat cu strãlucire integritatea moralã ºi bãrbãþia cu care acest mare OM, a înfruntat toate
vicisitudinile vieþii.
Astãzi, cei puþini rãmaºi care am avut onoarea sã-l cunoaºtem ºi bucuria de a fi lucrat împreunã,
putem doar, ca adunând cele câteva amintiri rãzleþe pe care am încercat sã le facem cunoscute mai
departe, sã-i aducem în acest chip, prinosul nostru de respect ºi recunoºtinþã.
Die Zusammenarbeit mit Dr. Erich Jekelius auf dem Gebiete der Ingenieurs-Geologie
Zusammenfassung
Ausser den vielfältigen geologischen und paläontologischen Forschungen, die sich in gut
bekannten wissenschaftlichen Arbeiten befinden, war Dr. Erich Jekelius auch mit dem Gebiet der
technischen Geologie stark verbunden.
Die Entwicklung am Anfang des 6. Jahrzehntes des 20. Jahrhunderts in Rumänien von
wichtigen und komplexen hydro- und thermoelektrischen Bauten, zeitigte einen gewissen Mangel an
Erfahrung und an der beruflichen Verbindung betreffend dieses Faches, sogar bei hochqualifizierten
Geologen.
Unter diesen Umständen, infolge des Gesuchs der Führung des Elektrizitätsministeriums, hat
Dr. Jekelius, trotz seines Alters, mit Mut und Überzeugung, die Verantwortung als Geologieberater
im Bukarester Studien- und Projektierungsinstitut für Energie (ISPE) übernommen.
Als Dienstkollegen, beschreiben die Autoren nach einer über zehn Jahre langen Zusammenarbeit,
seine umfassende Kompetenz um alle beruflichen Probleme günstig zu lösen, sowie die einwandfreie
Moral, die für alle seine Zeitgenossen eindrucksvoll in ihrer Erinnerung bleiben.
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