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LL’’aappppoorrtt dd’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett aauu mmoonnddee ddee llaa CCoonnssttrruuccttiioonn..

IIll yy aa mmaaiinntteennaanntt 110000 aannss,, eenn 11990055,, qquu’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett ccoommmmeennççaaiitt ssaa
ccaarrrriièèrree ccoommmmee «« IInnggéénniieeuurr OOrrddiinnaaiirree »» ddeess PPoonnttss eett CChhaauussssééeess àà MMoouulliinnss..

EEnn 11992288,, iill ddééppoossaaiitt ssoonn pprreemmiieerr bbrreevveett,, ddééffiinniissssaanntt ssaannss ll’’aavvooiirr eennccoorree aaiinnssii
nnoommmméé,, llee BBééttoonn PPrrééccoonnttrraaiinntt..
CCee bbrreevveett ccoonntteennaaiitt qquuaassiimmeenntt ttoouutt ccee qquuii rrééggiitt llee ddoommaaiinnee ddee llaa
pprrééccoonnttrraaiinnttee «« àà ffiillss aaddhhéérreennttss »»,, éénnoorrmmee ddoommaaiinnee,, mmooiinnss ssppeeccttaaccuullaaiirree qquuee
cceelluuii oouuvveerrtt uullttéérriieeuurreemmeenntt,, eenn 11993399,, vviiaa ll’’iinnvveennttiioonn ddeess pprreemmiieerrss aannccrraaggeess
ppeerrmmeettttaanntt llaa pprrééccoonnttrraaiinnttee ppaarr «« ppoosstt--tteennssiioonn »»..

AAuussssii ggéénniiaallee ssooiitt--eellllee uunnee iinnvveennttiioonn nn’’aaccqquuiieerrtt uunnee llaarrggee ddiiffffuussiioonn qquuee ssii eellllee
ppeerrmmeett ddeess ééccoonnoommiieess,, ssaauuff àà ccoonncceerrnneerr uunn pprroodduuiitt ttoottaalleemmeenntt nnoouuvvaauu..CC’’eesstt
ssoouuss ccee sseeccoonndd aassppeecctt qquu’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett aa pprréésseennttéé eenn 11993344 llee bbééttoonn
pprrééccoonnttrraaiinntt «« mmaattéérriiaauu nnoouuvveeaauu »»,, àà bbiieenn ssééppaarreerr dduu «« bbééttoonn aarrmméé »»..

LLaa pprrééccoonnttrraaiinnttee jjuuddiicciieeuusseemmeenntt aapppplliiqquuééee ppeerrmmeett eenn eeffffeett ddee ccoonncceevvooiirr ddeess
ssttrruuccttuurreess eenn bbééttoonn eexxeemmpptteess ddee ffiissssuurraattiioonn ssoouuss ddeess cchhaarrggeess ppoouuvvaanntt
aatttteeiinnddrree ffaacciilleemmeenntt pplluuss ddee 7700%% ddeess cchhaarrggeess ddee rruuppttuurree.. CCoommppttee tteennuu ddeess
mmaarrggeess ddee ssééccuurriittéé pprriisseess ppaarr rraappppoorrtt àà llaa rruuppttuurree,, llaa pprrééccoonnttrraaiinnttee ppeerrmmeett
aalloorrss ddee ffaaiirree aavveecc dduu bbééttoonn ccee qquu’’oonn ffeerraaiitt aavveecc dduu bbooiiss,, oouu ddee ll’’aacciieerr :: llee
bbééttoonn ééttaanntt ddeevveennuu uunn mmaattéérriiaauu qquuaassiimmeenntt ééllaassttiiqquuee eett llee rreessttaanntt ttoouutt aauu
lloonngg ddee llaa vviiee eessccoommppttééee ddee llaa ssttrruuccttuurree..

CCeeccii nn’’eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt ppaass ppoossssiibbllee eenn bbééttoonn aarrmméé,, ddoonntt llaa rrééssiissttaannccee aavvaanntt
ffiissssuurraattiioonn,, nnee rreepprréésseennttee qquu’’uunn ttrroopp ffaaiibbllee ppoouurrcceennttaaggee ddee ssaa rrééssiissttaannccee
uullttiimmee ppoouurr qquu’’uunn ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt aayyaanntt ppoouurr bbuutt dd’’éévviitteerr cceettttee ffiissssuurraattiioonn
ssooiitt ééccoonnoommiiqquueemmeenntt iinnttéérreessssaanntt..

CC’’eesstt ppoouurrttaanntt ccee qquu’’oonn ffaaiitt ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, ppaarr eexxeemmppllee ppoouurr ddeess ppaarrooiiss
ddee rréésseerrvvooiirrss.. CC’’eesstt ééggaalleemmeenntt ttrrèèss ssoouuvveenntt llee ccaass dd’’oossssaattuurreess ddee bbââttiimmeennttss
ccoouurraannttss,, ppaarrccee qquuee dd’’aauuttrreess ssuujjééttiioonnss qquuee lleeuurr sseeuullee rrééssiissttaannccee ccoonndduuiitt àà ccee
rrééssuullttaatt..

CC’’eesstt eennffiinn llee ccaass ddeess aarrccss eett ddeess vvooûûtteess eenn bbééttoonn,, qquuii bbéénnééffiicciieenntt vviiaa llaa
ppeessaanntteeuurr dd’’uunnee pprrééccoonnttrraaiinnttee nnaattuurreellllee.. LLee bbééttoonn eenn cceess oouuvvrraaggeess rreemmppllaaccee
aalloorrss llaa mmaaççoonnnneerriiee dd’’aannttaann..

LLeess ttiittrreess ddee nnoobblleesssseess dduu bbééttoonn aarrmméé oonntt ééttéé aaccqquuiiss ggrrââccee àà ddeess rrééaalliissaattiioonnss
ddee cceettttee nnaattuurree..
AAvveecc dduu rreeccuull oonn ccoonnssttaattee qquuee lleess ggrraannddss nnoommss dduu bbééttoonn aarrmméé –– ssaauuff àà sseess
ttoouuss ddéébbuuttss –– ssoonntt cceeuuxx ddeess ccoonnssttrruucctteeuurrss qquuii ccoommmmee EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett oonntt
ccoonnççuuss eett rrééaalliissééss ddeess aarrccss eett ddeess vvooûûtteess ddee pplluuss eenn pplluuss hhaarrddiiss,, eenn
ccoommppééttiittiioonn ppeerrmmaanneennttee eennttrree eeuuxx..
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CCllaasssseerr EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett ddaannss lleess GGrraannddss ccoonnssttrruucctteeuurrss eenn bbééttoonn aarrmméé,, tteell
qquu’’iill ll’’ééttaaiitt aavvaanntt ddee ssee ccoonnssaaccrreerr eennttiièèrreemmeenntt àà llaa pprrééccoonnttrraaiinnttee,, eesstt uunnee
eerrrreeuurr..
IIll eesstt ll’’hhéérriittiieerr ddeess «« SSééjjoouurrnnéé »» eett aauuttrreess ggrraannddss ccoonnssttrruucctteeuurrss eenn
mmaaççoonnnneerriiee.. LLee bbééttoonn jjoouuee llee rrôôllee ddeess ppiieerrrreess,, oonn ppeeuutt ddee ssuurrccrrooîîtt lluuii ddoonnnneerr
ddee ffaaççoonn ééccoonnoommiiqquuee lleess ffoorrmmeess vvoouulluueess.. LLee ffeerrrraaiillllaaggee rréédduuiitt ccoommppeennssee llaa
ffrraaggiilliittéé dduu bbééttoonn,, cceellaa nn’’aa rriieenn àà vvooiirr aavveecc llee ffeerrrraaiillllaaggee dd’’uunnee ppoouuttrree ccaallccuullééee
eenn bbééttoonn aarrmméé..

EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett ééttaaiitt ttrrèèss rrééttiicceenntt vviiss--àà--vviiss ddee ccee pprreemmiieerr mmaattéérriiaauu
ccoommppoossiittee mmooddeerrnnee qquu’’eesstt llee bbééttoonn aarrmméé..

SSeess ttoouuss pprreemmiieerrss oouuvvrraaggeess ssoonntt ddeess ppeettiittss ppoonnttss rreesssseemmbbllaanntt àà ddeess ppoonnttss eenn
mmaaççoonnnneerriiee,, aayyaanntt rreemmppllaaccéé lleess aappppaarreeiillllaaggeess ddee ppiieerrrreess ppaarr dduu bbééttoonn..

SSoonn pprreemmiieerr oouuvvrraaggee mmaajjeeuurr,, llee PPoonntt ddee VVeeuurrddrree ssuurr ll’’AAlllliieerr ((11990099)),, eesstt uunn
aarrcc ttrriiaanngguulléé,, ttrrèèss ppeeuu ffeerrrraaiilllléé.. CCee ppoonntt aa ééttéé ddééttrruuiitt ppeennddaanntt llaa gguueerrrree,, eenn
11994444..

MMaaiiss llee ppoonntt BBOOUUTTIIRROONN,, iiddeennttiiqquuee,, ccoonnssttrruuiitt eenn 11991111,, eesstt ttoouujjoouurrss bbiieenn llàà,,
aatttteessttaanntt ddee llaa mmaaîîttrriissee qquu’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett aavvaaiitt dduu bbééttoonn,, eett ddeess
mmeeiilllleeuurreess ffoorrmmeess àà lluuii ddoonnnneerr,, aavvaanntt dd’’aavvooiirr iinnvveennttéé llaa PPrrééccoonnttrraaiinnttee..
AAvvaanntt,, àà ppeeiinnee,, ppuuiissqquu’’iill rrééaalliissaaiitt aalloorrss llee pprreemmiieerr ttiirraanntt eenn bbééttoonn
pprrééccoonnttrraaiinntt,, ppoouurr ffaaiirree ddeess eessssaaiiss ssuurr llee bbééttoonn,, eett ssaannss ddoouuttee ssaannss lluuii--mmêêmmee
aalloorrss vvooiirr llee ppootteennttiieell ddee ddéévveellooppppeemmeenntt..

LLeess ssoouuppççoonnss jjuussttiiffiiééss qquu’’iill aavvaaiitt qquuaanntt aauu fflluuaaggee dduu bbééttoonn,, llaa nnuuaannccee dd’’aacciieerr
qquuii lluuii sseerrvvaaiitt àà ccoommpprriimmeerr pprréévveennttiivveemmeenntt llee ttiirraanntt eenn bbééttoonn,, nnee
ppeerrmmeettttaaiieenntt ppaass dd’’aauugguurreerr dd’’uunnee ppeerrmmaanneennccee ssuuffffiissaannttee ddee llaa
«« pprrééccoonnttrraaiinnttee »» aalloorrss ffaaiittee..
LLaa pprreemmiièèrree gguueerrrree mmoonnddiiaallee,, lleess ssuuccccèèss aauu sseeiinn ddee ll’’eennttrreepprriissee LLIIMMOOUUSSIINN
aauu lleennddeemmaaiinn ddee cceellllee--ccii,, aavveecc ddeess rrééaalliissaattiioonnss tteelllleess qquuee lleess hhaannggaarrss àà
ddiirriiggeeaabblleess dd’’OOrrllyy,, llee ppoonntt ddee PPlloouuggaasstteell,, lluuii ddoonnnnèèrreenntt llaa nnoottoorriiééttéé eett ddeess
cceerrttiittuuddeess tteecchhnniiqquueess,, ccoonnccrrééttiissééeess ppaarr llaa pprriissee ddee ssoonn bbrreevveett ssuurr llaa
pprrééccoonnttrraaiinnttee eenn 11992288..

CCee qquuii ssuuiitt nn’’aa ppaass ppoouurr bbuutt ddee rroouuvvrriirr llee ddéébbaatt aaccaaddéémmiiqquuee vviieeuuxx ddee pplluuss ddee
5500 aannss eennttrree pprrééccoonnttrraaiinnttee ttoottaallee aalloorrss pprrôônnééee ppaarr EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett.. eett llaa
pprrééccoonnttrraaiinnttee ppaarrttiieellllee..
LLee bbuutt eesstt dd’’ééccllaaiirreerr lleess ggéénnéérraattiioonnss pprréésseenntteess ssuurr ccee qquuii rreessttee aaccttuueell dduu
ppllaaiiddooyyeerr dd’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett..

LLoorrssqquu’’oonn tteenndd ddeess aarrmmaattuurreess ddaannss llee bbééttoonn,, llee ccooûûtt ddee cceettttee ooppéérraattiioonn nnee
ddééppeenndd ppaass ddee llaa tteennssiioonn,, ddèèss lloorrss qquuee llaa sseeccttiioonn dduu bbééttoonn,, aavveecc ssaa qquuaalliittéé,, eett
cceellllee ddeess aarrmmaattuurreess,, ppeerrmmeetttteenntt ddee ffaaiirree cceettttee mmiissee eenn tteennssiioonn ssaannss ccaasssseerr
qquuooiiqquuee ccee ssooiitt..
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LLee ccoommppoorrtteemmeenntt ddee llaa ppoouuttrree eesstt dd’’aauuttaanntt mmeeiilllleeuurr vviiss--àà--vviiss ddee llaa
ffiissssuurraattiioonn,, ddee llaa ffaattiigguuee,, qquuee llaa tteennssiioonn dd’’uunnee sseeccttiioonn ddoonnnnééee dd’’aarrmmaattuurreess aa
ééttéé pplluuss ffoorrttee..
EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett ppllaaiiddaaiitt ddoonncc eenn ffaavveeuurr ddee cceettttee uuttiilliissaattiioonn ooppttiimmaallee ddeess
mmaattéérriiaauuxx.. IIll ss’’ooppppoossaaiitt àà llaa mmaauuvvaaiissee uuttiilliissaattiioonn ccoorrrreessppoonnddaanntt àà ssoouuss––
tteennddrree lleess aarrmmaattuurreess ddee pprrééccoonnttrraaiinnttee,, ppuuiiss aayyaanntt ppeerrmmiiss llaa ffiissssuurraattiioonn,, àà
mmeettttrree ddeess aarrmmaattuurreess «« ppaassssiivveess »»..
LLoorrss dduu sseeccoonndd ccoonnggrrèèss iinntteerrnnaattiioonnaall ddee llaa FFIIPP eenn 11995555,, jj’’aavvaaiiss pprréésseennttéé ddeess
eessssaaiiss ddee ppoouuttrreess iissoossttaattiiqquueess iiddeennttiiqquueess,, ssaauuff ppoouurr llaa tteennssiioonn iinniittiiaalleess ddeess
aarrmmaattuurreess.. LLeess rrééssuullttaattss ccoonnffiirrmmaaiieenntt ppaarrffaaiitteemmeenntt llaa tthhèèssee dd’’EEuuggèènnee
FFrreeyyssssiinneett,, qquuii ddaannss ssaa pprrééffaaccee aauuxx ddiittss eessssaaiiss aa ééccrriitt :: «« jj’’aavvoouuee qquuee jjee
nn’’aauurraaiiss jjaammaaiiss ssoonnggéé,, qquuaanntt àà mmooii,, àà vvéérriiffiieerr eexxppéérriimmeennttaalleemmeenntt uunn ppooiinntt
qquuii mmee sseemmbbllee éévviiddeenntt.. »»

JJee vviieennss eennccoorree ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llaa ttrraannssppoossiittiioonn ddeess nnoottiioonnss ddee ssééccuurriittéé ddeess
ssttrruuccttuurreess ccllaassssiiqquueess aauuxx ssttrruuccttuurreess pprrééccoonnttrraaiinntteess eesstt eennccoorree mmaall
ccoommpprriissee,, eexxeemmppllee ssuuiivvaanntt àà ll’’aappppuuii..
PPoouurr rrééaalliisseerr uunnee pprrééccoonnttrraaiinnttee iinniittiiaallee FF aavveecc uunnee sseeccttiioonn dd’’aacciieerr AA,, dd’’ooùù uunnee

ccoonnttrraaiinnttee ,, oonn aa pprreessccrriitt uunn aacciieerr ddee lliimmiittee ééllaassttiiqquuee mmiinniimmaallee 11..55 ..
DDaannss lleess ttrrooiiss aannnnééeess ssuuiivvaanntt llaa ccoonnssttrruuccttiioonn,, oonn aa ccoonnssttaattéé ddeess rruuppttuurreess
ffrraaggiilleess,, eenn hhiivveerr,, ppaarr mmaannqquuee ddee rrééssiilliieennccee..
EEtt iill eesstt ddiiffffiicciillee ddee ffaaiirree ccoommpprreennddrree qquu’’uunnee mmooiinnddrree ppeerrffoorrmmaannccee eenn
rrééssiissttaannccee ééttaaiitt bbiieenn ssuuffffiissaannttee,, qquu’’iill nnee ffaallllaaiitt ppaass oouubblliieerr llaa dduuccttiilliittéé,, eett qquuee
ccee ffaaiissaanntt iill nn’’yy aauurraaiitt ppaass eeuu dd’’aacccciiddeenntt..
LLee rreeccoouurrss àà ddeess tteennssiioonnss iinniittiiaalleess aauussssii ggrraannddeess qquuee ppoossssiibblleess aa ccoonnttrriibbuuéé
aauu pprrooggrrèèss ddeess aacciieerrss,, aavveecc uunnee uunn ppeeuu lleennttee ddiissppaarriittiioonn ddeess pprroodduuiittss lleess
mmooiinnss ssuurrss …… rreennddaanntt aaiinnssii ggrrââccee àà EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett..
MMaaiiss ppoouurrqquuooii nnee ppaass ttiirreerr llaa mmeeiilllleeuurr ppaarrtt ppoossssiibbllee ddeess aarrmmaattuurreess aaccttiivveess,, eett
dd’’yy aajjoouutteerr llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn ccoommpplléémmeennttaaiirree dd’’aarrmmaattuurreess ppaassssiivveess,, eenn
aaddmmeettttaanntt llaa ffiissssuurraattiioonn dduu bbééttoonn ??
PPlluuss dd’’uunn ssiièèccllee ddee bbééttoonn aarrmméé,, eett qquueellqquueess ddéécceennnniieess ddee bbééttoonn pplluuss oouu
mmooiinnss pprrééccoonnttrraaiinntt mmoonnttrreenntt qquu’’iill nn’’yy aa ppaass aa pprriioorrii ddee ffrroonnttiièèrree eennttrree BB..AA eett
BB..PP..
SSuurr llee lloonngg tteerrmmee BB..AA,, BB..PP.. àà pprrééccoonnttrraaiinnttee ttoottaallee oouu BB..PP.. eenn pprrééccoonnttrraaiinnttee
ppaarrttiieellllee oonntt lleeuurr ddoommaaiinnee dd’’ooppttiimmuumm ééccoonnoommiiqquuee,, ééggaalleemmeenntt eenn
ccoonnccuurrrreennccee aavveecc lleess ssttrruuccttuurreess mmééttaalllliiqquueess eett mmiixxtteess..
PPoouurr rreesstteerr pprroocchhee dd’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett qquuaanntt àà llaa pprrééccoonnttrraaiinnttee dduu bbééttoonn,,
ddeeuuxx cchhaammppss dd’’aapppplliiccaattiioonn ddéérriivveenntt ttrrèèss ddiirreecctteemmeenntt ddee sseess ccoonncceeppttiioonnss ddeess
aannnnééeess 3300 àà 4400..
LLeess pprroodduuiittss àà ffiillss aaddhhéérreennttss nnee ccoommppoorrtteenntt ddeess aarrmmaattuurreess ppaassssiivveess
ccoommpplléémmeennttaaiirreess,, ddaannss llaa ddiirreeccttiioonn ooùù iill yy aa pprrééccoonnttrraaiinnttee,, qquuee lloorrssqquu’’oonn aa
ééppuuiisséé llaa rrééssiissttaannccee ppoossssiibbllee aavveecc llaa sseeuullee pprrééccoonnttrraaiinnttee :: ccoonnssééqquueennccee dduu
mmooiinnddrree ccooûûtt rreellaattiiff ddee llaa ttoonnnnee dd’’eeffffoorrtt uuttiillee aavveecc ddeess aacciieerrss ddee
pprrééccoonnttrraaiinnttee,, ccoommppaarraattiivveemmeenntt aauuxx aacciieerrss ddee bbééttoonn aarrmméé..
LL’’ééppuuiisseemmeenntt ddee llaa rrééssiissttaannccee ccoonncceerrnnee eesssseennttiieelllleemmeenntt ddeess ggrrooss pprroodduuiittss
((ppoouuttrreess ddee ppoonntt))..
LLaa pprrééccoonnttrraaiinnttee ccoonnssttiittuuee uunn eexxcceelllleenntt oouuttiill dd’’aasssseemmbbllaaggee dd’’éélléémmeennttss
pprrééffaabbrriiqquuééss..
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DDèèss ll’’iimmmmééddiiaatt aapprrèèss--gguueerrrree,, llee ppoonntt ddee LLUUZZAANNCCYY ((11994466)) eett 55 aauuttrreess ppoonnttss
ssuurr llaa mmêêmmee rriivviièèrree MMaarrnnee ccoonnssttrruuiittss ddee 11994477 àà 11995511,, ccoommppoorrtteenntt ddeess
ttrrééssoorrss dd’’iinnggéénniioossiittéé,, aayyaanntt ppeerrmmiiss lleeuurr rrééaalliissaattiioonn eenn pprrééccoonnttrraaiinnttee ttrrii --
ddiimmeennssiioonnnneellllee..
CCeettttee ccoonncceeppttiioonn ttrroopp ccoommpplleexxee nn’’aa ppaass eeuu ddee ssuuiittee,, ttaannddiiss qquuee llaa
pprrééffaabbrriiccaattiioonn ddee vvoouussssooiirrss eenn bbééttoonn aarrmméé,, uullttéérriieeuurreemmeenntt aasssseemmbbllééss ppaarr
pprrééccoonnttrraaiinnttee lloonnggiittuuddiinnaallee ssuurr jjooiinnttss mmiinncceess oobbtteennuuss ppaarr «« ccoonnjjuuggaaiissoonn »»
ddeess vvoouussssooiirrss,, eesstt ddeevveennuuee uunnee ddeess pprriinncciippaalleess mméétthhooddeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ddee
vviiaadduuccss aauu kkmm.. LLaa pprréésseennccee ddeess jjooiinnttss ddee ccoonnssttrruuccttiioonn iimmppoossee uunnee
«« pprrééccoonnttrraaiinnttee ttoottaallee »»,, ppuuiissqquu’’iill nn’’yy aa ppaass dd’’aarrmmaattuurreess ppaassssiivveess eeuu ddrrooiitt ddeess
jjooiinnttss.. PPaarr ccoonnttrree,, lleess eeffffoorrttss ttrraannssvveerrssaauuxx eett vveerrttiiccaauuxx ssoonntt eenn ggéénnéérraall ttrraaiittééss
eenn bbééttoonn aarrmméé..

UUnn ddeess ddoommaaiinneess ttrrèèss ssppeeccttaaccuullaaiirree ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu bbééttoonn
ppaarrttiieelllleemmeenntt pprrééccoonnttrraaiinntt ccoonncceerrnnee lleess ppllaatteeffoorrmmeess ooffff--sshhoorree,, llaa 11èèrree mmiissee
eenn ppllaaccee ssuurr llee ssiittee dd’’EEkkooffiisskk –– eenn mmeerr dduu nnoorrdd,, eenn 11997733..
PPoouurr EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett.. llaa pprrootteeccttiioonn ddeess aarrmmaattuurreess vviiss--àà--vviiss ddee llaa ccoorrrroossiioonn
ddeevvaaiitt êêttrree oobbtteennuuee ddee ffaaççoonn dduurraabbllee ggrrââccee àà llaa qquuaalliittéé dduu bbééttoonn,, eett ll’’aabbsseennccee
ddee ffiissssuurreess.. DD’’ooùù llaa nnéécceessssiittéé ddee llaa pprrééccoonnttrraaiinnttee ttoottaallee,, ddèèss qquuee lleess
ssoolllliicciittaattiioonnss eenn ttrraaccttiioonn ssoonntt ssiiggnniiffiiccaattiivveess..
IIll ffaalllluu àà cceeuuxx ddee mmaa ggéénnéérraattiioonn pplluuss ddee 2200aannss ppoouurr ddééccoouuvvrriirr qquuee llaa
rreellaattiioonn eennttrree ccoorrrroossiioonn ddeess aarrmmaattuurreess eett ffiissssuurraattiioonn «« ccaallccuullééee »» dduu bbééttoonn
ééttaaiitt pplluuss ccoommpplleexxee qquuee cceellaa ;; iill nnee ssuuffffiitt ppaass dd’’éévviitteerr lleess ttrraaccttiioonnss ccaallccuullééeess
ppoouurr nnee ppaass aavvooiirr ddee ffiissssuurreess,, cceettttee aabbsseennccee nnee ggaarraannttiitt ppaass àà eellllee sseeuullee
ll’’ééttaanncchhééiittéé dduu bbééttoonn,, mmaaiiss hheeuurreeuusseemmeenntt,, llaa pprrootteeccttiioonn ddeess aarrmmaattuurreess ppeeuutt
rreesstteerr ccoorrrreeccttee àà ll’’éécchheellllee dduu tteemmppss qquuii nnoouuss iinnttéérreessssee,, mmooyyeennnnaanntt ddee
bboonnnneess ddiissppoossiittiioonnss ccoonnssttrruuccttiivveess..
AA cceett ééggaarrdd EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett ééttaaiitt oorrffèèvvrree eenn llaa mmaattiièèrree,, àà eenn jjuuggeerr ppaarr
ll’’eexxcceelllleenntt ééttaatt ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee sseess pprreemmiieerrss oouuvvrraaggeess..
CCeerrtteess,, cceeuuxx--ccii ééttaaiieenntt ppeeuu ffeerrrraaiillllééss,, aavveecc ddeess aacciieerrss ddoouuxx ppeeuutt êêttrree mmooiinnss
sseennssiibblleess àà llaa ccoorrrroossiioonn,, iillss ééttaaiieenntt ccoonnssttrruuiittss eenn ddeess ssiitteess rruurraauuxx ppeeuu
ppoolllluuééss,, llooiinn ddee llaa mmeerr,, oonn nn’’uuttiilliissaaiitt ppaass ddee sseellss ddee ddéévveerrggllaaççaaggee ……
EEtt lleess bbééttoonnss qquu’’iill ffaaiissaaiitt aavveecc ddeess cciimmeennttss bbeeaauuccoouupp mmooiinnss rraappiiddeess qquuee
mmaaiinntteennaanntt ééttaaiieenntt eexxcceelllleennttss,, iillss oonntt ttrrèèss bbiieenn vviieeiillllii..
DDèèss qquu’’oonn nn’’eesstt ppaass ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss aauussssii ffaavvoorraabblleess,, ll’’eexxppéérriieennccee eesstt llàà
ppoouurr rraappppeelleerr qquuee llaa ccoorrrroossiioonn gguueettttee lleess aarrmmaattuurreess dd’’aauuttaanntt pplluuss
rraappiiddeemmeenntt qquu’’iill yy aa ddeess ccyycclleess dd’’hhuummiiddiiffiiccaattiioonn eett dd’’aassssèècchheemmeenntt,, ssiittuuaattiioonn
ccoouurraannttee ddeess oouuvvrraaggeess ddee GGéénniiee CCiivviill.. LL’’iimmmmeerrssiioonn ppeerrmmaanneennttee eenn eeaauu ddoouuccee
eesstt aauu ccoonnttrraaiirree ffaavvoorraabbllee..
EEnn FFrraannccee llaa ccoonncceeppttiioonn «« PPrrééccoonnttrraaiinnttee PPaarrttiieellllee »» aa eennccoorree mmaauuvvaaiissee
rrééppuuttaattiioonn.. PPeeuutt--êêttrree ppaarrccee qquu’’oonn ll’’aa ccoonnffoonndduu aavveecc ll’’iinnssuuffffiissaannccee ddee
pprrééccoonnttrraaiinnttee vveennaanntt dd’’eerrrreeuurrss ccoommmmiisseess ddèèss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn..
DDeess ppoonnttss ccoonnssttrruuiittss eenn eennccoorrbbeelllleemmeenntt oonntt pprréésseennttéé ddeess ffllèècchheess ccoonnttiinnuuaanntt
àà pprrooggrreesssseerr aannoorrmmaalleemmeenntt,, uunnee ffiissssuurraattiioonn ppeerrmmaanneennttee eenn mmeemmbbrruurree
iinnfféérriieeuurree,, eenn ttrraavvééee,, aauu ddrrooiitt ddee qquueellqquueess jjooiinnttss..
OOuuvvrraaggeess ccoonnççuuss eenn pprrééccoonnttrraaiinnttee ttoottaallee,, eett ddoonncc ssaannss aarrmmaattuurreess
lloonnggiittuuddiinnaalleess,, oouu aavveecc ddeess sseeccttiioonnss ttrrèèss ffaaiibblleess,, iinnfféérriieeuurreess àà cceelllleess qquuii
sseerraaiieenntt rreeqquuiisseess eenn bbééttoonn aarrmméé àà ttiittrree ddee «« ppoouurrcceennttaaggee mmiinniimmaall ddee nnoonn
ffrraaggiilliittéé »»..
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OOnn ppeeuutt ppllaaiiddeerr eenn ffaavveeuurr ddee llaa pprrééccoonnttrraaiinnttee ppaarrttiieellllee qquuee llee ffaaiitt ddee ddiissppoosseerr
ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt eenn ttoouuttee zzoonnee ppoouuvvaanntt êêttrree tteenndduuee uunn ffeerrrraaiillllaaggee
ccoonnvveennaabbllee eesstt uunnee ggaarraannttiiee ssuupppplléémmeennttaaiirree..
EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett aavvaaiitt uunnee rriigguueeuurr ddaannss sseess rrééaalliissaattiioonnss nnee llaaiissssaanntt ppaass llaa
ppllaaccee aauu ddoouuttee,, qquuii aauurraaiitt iimmppoosséé ddee tteelllleess ggaarraannttiieess «« ppoouurr llee ccaass ooùù …… »»
LLaa PPrrééccoonnttrraaiinnttee ppeerrmmeett ddeess rrééaalliissaattiioonnss qquuee llee sseeuull BBééttoonn AArrmméé nnee ppeerrmmeett
ppaass,, mmaaiiss ccoonncceeppttiioonn eett rrééaalliissaattiioonn eexxiiggeenntt uunnee rriigguueeuurr dd’’aauuttaanntt pplluuss ggrraannddee
ssii oonn ssee pprriivvee ddee llaa ssoouupplleessssee aaccccoommmmooddaannttee dduu bbééttoonn aarrmméé..
IIll nnee ffaauuddrraaiitt ttoouutteeffooiiss ppaass oouubblliieerr qquuee cceettttee ssoouupplleessssee aa ééggaalleemmeenntt sseess
lliimmiitteess..

UUnnee bboonnnnee ccoonncceeppttiioonn ddooiitt ddèèss ll’’oorriiggiinnee iinnttééggrreerr lleess ddoonnnnééeess ffoonnddaammeennttaalleess
ddeess mmaattéérriiaauuxx ssuurr llee lloonngg tteerrmmee,, ddaannss lleess ccoonnddiittiioonnss ooùù iillss sseerroonntt
eeffffeeccttiivveemmeenntt mmiiss eenn œœuuvvrree..
EEnn cceellaa,, llee mmeessssaaggee dd’’EEuuggèènnee FFrreeyyssssiinneett eesstt éétteerrnneell..
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