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Introducere
Republica Moldova este la etapa de tranziție în vederea implementării Eurocodurilor în Republica
Moldova. Cadrul legal de implementare și adoptare a eurocodurilor o constituie:
 Legea nr. 112 din 02.07.2014 ”pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte”
 Hotărârea de Guvern Nr. 933 din 12.11.2014 „cu privire la armonizarea reglementărilor
tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele
europene”
 Cod Practic CP A.01.02/L:2014 ”Aplicarea şi utilizarea Eurocodurilor”

Eurocod 0 este compus din:


SM SR EN 1990 Bazele proiectării structurilor

Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 724ST din 23.11.2011.
Hotărârea de Guvern Nr. 933 din 12.11.2014 prevede că până în 2020 Republica Moldova va
armoniza legislația în domeniul construcţiilor cu standardele europene.
În Republica Moldova realizarea construcțiilor este reglementată de un cadru legislativ amplu.
Legea nr. 721 din 02.02.1996 ”privind calitatea în construcții” stabileşte baza juridică, tehnicoeconomică şi organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcţiilor,
obligaţiile şi răspunderea lor privind calitatea în construcţii.

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi
menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale:
 A – rezistenţă şi stabilitate;
 B – siguranţă în exploatare;
 C – siguranţă la foc;
 D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
 E – izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
 F – protecţie împotriva zgomotului.

Normativele de proiectare în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sunt prezentate în Catalogul
documentelor în construcții 2020. Mentenanța documentului respectiv este asigurată anual de
către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
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Actualmente, sistemul de documente normative în construcţii (SDNC) al Republicii Moldova
constă din 2615 documente normative. Majoritatea documentelor normative în construcţii sunt
normative ale fostelor U.R.S.S. şi R.S.S.M., aplicarea cărora pe teritoriul Republicii Moldova a
fost permisă prin scrisoarea Ministerului Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova nr.
03-05/340 din 01.04.1993 "Referitor la funcţionarea normativelor în construcţie pe teritoriul
Republicii Moldova". Prin această scrisoare s-a autorizat aplicarea documentelor normative ale
fostelor U.R.S.S. şi R.S.S.M., pînă la anularea sau precizarea lor.
Documente normative naționale cu caracter
obligatoriu - 53

16
Documente normative interstatale aprobate ca
naționale cu caracter obligatoriu -16

16 21
53

Documente normative naționale cu caracter de
recomandare -21

15

157

Documente normative interstatale aprobate ca
naționale cu caracter de recomandare -15

1156
Documente normative ale fostei URSS cu caracte
obligatoriu în RM - 157
Documente normative ale fostei URSS cu caracter
de recomandare în RM - 1181

1181

standardele naționale prin care s-au adoptat
standardele intestatale ale altor țări, europene și
internaționale, inclusiv standardele ale fostei URSS
-1156
Standardele naționale elaborate de RM - 16

În 1975, Comisia Comunităţii Europene decide, în baza art. 95 al Tratatului, un program de acţiune
în domeniul construcţiilor. Obiectivul programului este de a elimina obstacolele în calea
comerţului şi armonizarea specificaţiilor tehnice.
În cadrul acestui program de acţiune, comisia a luat iniţiativa de a stabili un ansamblu de reguli
tehnice armonizate pentru proiectarea lucrărilor de construcţii; aceste reguli, într-o primă etapă,
sunt utilizate ca o alternativă la reglementările naţionale în vigoare în diferite state membre şi
înlocuirea acestora.
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Structura normativelor de proiectare Eurocod este următoarea:

După cum urmează armonizarea documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor,
urmează a fi substituite de Eurocod-uri, prin elaborarea anexelor naționale pentru fiecare în parte.
În general, conform recomandărilor Comisiei Europene procesul de tranziție la Eurocodurile
constă din următoarele etape:
1. Perioada de traducere
2. Perioada de calibrare la nivel național
3. Perioada de coexistență
În perioada de traducere se efectuează traducerea Eurocodurilor publicate de CEN, iar în perioada
de calibrare la nivel național se determină parametrii determinați la nivel național (NDP), se
elaborează Anexele naționale. Aceste două etape pot fi comasate.
Publicarea Anexelor naționale constituie începutul perioadei de coexistență, pe parcursul căreia
atît standardele și normativele în construcții naționale cât și Eurocodurile pot fi aplicate, alegerea
privind aplicarea lor aparținînd clientului. Această perioadă poate dura pînă la 3 ani, după expirarea
căreia toate standardele și normativele în construcții naționale conflictuale cu Eurocodurile trebuie
să fie anulate.
Republica Moldova a recepționat toate părțile Eurocodurilor traduse în limba română. Acestea au
fost recepționate de Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) de la Asociația de
Standardizare din România (ASRO).
În cadrul Institutului de Standardizare din Moldova, comitetul tehnic CT54 – Eurocoduri cu
domeniul de activitate: „Bazele proiectării și calculul structurilor de construcții pentru toate
tipurile de materiale de construcții cu referire la terminologie, simboluri utilizate, încărcături,
acțiuni și alte solicitări” are rolul de a elabora și implementa anexele naționale la eurocoduri.
La momentul actual Republica Moldova a adoptat 28 de anexe naționale.
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1 VERIFICAREA FIABILITĂȚII PRIN METODA COEFICIENȚILOR
PARȚIALI
1.1 Principiul metodei coeficienților parțiali
Majoritatea standardelor naționale și internaționale de proiectare a structurilor, inclusiv standardele
europene (Eurocodurile), folosesc metoda coeficienților parțiali, urmând conceptul stărilor limită.
Principiul acestei metode constă în faptul, că structura să îndeplinească condiția de fiabilitate solicitată (de
exemplu, condiția de rezistența a structurii este mai mare decât efectul de solicitare corespunzător), în cazul
în care sunt folosite pentru solicitarea 𝐹, caracteristicile materialului 𝑋, iar datele geometrice și valorile de
calcul corespunzătoare ale acestora 𝐹𝑑 , 𝑋𝑑 și 𝑎𝑑 . Condițiile de fiabilitate stabilite, trebuie să fie îndeplinite
în toate situațiile de proiectare și în toate stările limită (când sunt utilizate în modelele de proiectare valorile
de calcul pentru acțiuni sau efectele acțiunilor și pentru rezistențe nici o stare limită relevantă să nu fie
depășită).
Valorile de calcul ale mărimilor de bază 𝐹𝑑 , 𝑋𝑑 și 𝑎𝑑 sunt derivate pe baza caracteristicilor acestor
mărimi (de exemplu, ale valorilor caracteristice sau reprezentative), ale coeficienților parțiali 𝛾 și ale
coeficienților de combinare 𝜓, sau eventual ale altor coeficienți. Coeficienții 𝛾, 𝜓 și alți coeficienți, se
numesc uneori, elemente de fiabilitate (reliability elements). Pentru elemente de fiabilitate, în Eurocoduri
sunt menționate valorile recomandate și relațiile generale bazate în general pe experiența anterioară, în baza
studiilor de calibrare, dar și pe metode de probabilitate ale teoriei fiabilității. În ghid sunt prezentate valorile
ce sunt recomandate în standardul EN 1990 și care sunt identice cu valorile recomandate de Comitetul
European de Standardizare (CEN) și Comisia Tehnică CT 54.
Metoda coeficienților parțiali ține cont de influențele diferitelor incertitudini ale mărimilor de bază
și de incertitudinile de comportare ale structurilor, tocmai, prin intermediul diferitelor elementelor de
fiabilitate și ale caracteristicilor pentru mărimile de bază. Bazele de probabilitate ale metodei coeficienților
parțiali permite nu numai o calibrare eficientă a elementelor de fiabilitate în raport cu reglementările și
experiența anterioară, dar și generalizarea procedeelor practice de verificare a fiabilității structurilor
speciale, din materiale noi și, de asemenea, pentru stările limită neobișnuite. În aceste cazuri, dacă nu sunt
stabilite reguli corespunzătoare de verificare ale fiabilității, se poate reieși din instrucțiunile generale
menționate în EN 1990 sau în standardul internațional ISO 2394. Ambele documente oferă informații utile
despre procedurile de bază: ale teoriei fiabilității, despre metoda coeficienților parțiali și despre calibrarea
elementelor de fiabilitate folosind metode de probabilitate.
Încărcările, influențele de mediu și în multe cazuri, proprietățile de utilitate preconizate ale
structurii, depind în general de timp, locația construcției și de condițiile concrete în care funcționează
structura. Aceste circumstanțe sunt luate în considerare prin intermediul anumitor situații de proiectare care
caracterizează o anumită perioadă de timp, pericolele preconizate, condițiile de acționare și stările limită
corespunzătoare structurii. La proiectare, trebuie luate în considerare toate circumstanțele în care se dorește
că structura să îndeplinească anumite condiții și în funcție de aceasta trebuie stabilite situațiile de proiectare
corespunzătoare. Situațiile de proiectare alese trebuie să fie suficient de riguroase și trebuie să conțină
variante care includ toate condițiile previzibile în care structura poate să se afle pe durata execuției și
exploatării acesteia. EN 1990 distinge patru situații de proiectare de bază:
– situații de proiectare permanente, care se referă la condițiile de exploatare normală a structurii;
– situații de proiectare tranzitorii, care se referă la condiții temporare, de exemplu, pe durata execuției
sau a reparației construcției;
– situații de proiectare accidentale, care se referă la condiții excepționale pentru construcție și
funcționarea acesteia, de exemplu, foc, explozii, impact, etc.;
– situații seismice de proiectare, care se referă la condiții excepționale pentru structură de la acțiuni
seismice.
Încărcările, care acționează în situații individuale de proiectare, de exemplu, încărcarea provenită
de la zăpadă, vânt și încărcarea seismică, trebuie determinate în funcție de condițiile locale.
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În conformitate cu conceptul stărilor limită adoptat în Eurocoduri și în standardele internaționale
ISO, la proiectarea practică a structurilor se disting două tipuri de bază a stărilor limită:
– stări limită ultime;
– stări limită de exploatare.
Pentru situațiile de proiectare alese, trebuie stabilite cazurile critice de solicitare. Cazul de solicitare
determină aranjarea compatibilă a încărcărilor, a seriei de deformații și de imperfecțiuni, care trebuie luate
în considerare simultan. Pentru fiecare caz de încărcare critică trebuie să fie determinate Valorile de calcul
ale efectelor de încărcare în combinații.

1.2 Stări limită de rezistență
Potrivit EN 1990 se verifică următoarele stări limită ultime:
EQU: pierderea echilibrului static a structurii sau a unei părți a acesteia considerată ca și corp rigid,
unde:
– variații mici în valoarea distribuției spațiale a acțiunilor de la o singură sursă sunt considerate
importante, și
– rezistențele materialelor de construcție sau a terenului de fundare nu sunt decisive;
b) STR: cedarea internă sau deformarea excesivă a structurii sau a elementelor structurale, în cazul în
care este decisivă rezistența materialelor de construcție;
c) GEO: cedarea sau deformare excesivă a terenului de fundare, în cazul în care rezistența pământului
sau rocii sunt importante pentru rezistență;
d) FAT: cedarea la oboseală a structurii sau a elementelor structurale.
În cazuri normale poate fi exprimate separat efectul încărcării 𝐸(𝐹, 𝑋, 𝑎) și rezistența structurii
𝑅(𝑋, 𝑎), în care, mărimile de bază 𝐹, 𝑋 și 𝑎 descriu încărcarea, proprietățile materialului și datele
geometrice. Valorile de calcul 𝐸𝑑 și 𝑅𝑑 ale mărimilor 𝐸 și 𝑅 se stabilesc pe baza relațiilor simbolice:
a)

𝐸𝑑 = 𝐸(𝐹𝑑 , 𝑋𝑑 , 𝑎𝑑 )

(1.1)

𝑅𝑑 = 𝑅(𝑋𝑑 , 𝑎𝑑 )

(1.2)

unde:
𝐹𝑑 - sunt valorile de calcul ale încărcării 𝐹 (a se vedea paragraful 1.7);
𝑋𝑑 - valorile de calcul ale proprietăților materialelor 𝑋 (a se vedea paragraful 1.9);
𝑎𝑑 - valorile de calcul ale datelor geometrice 𝑎 (a se vedea paragraful 1.10),
care sunt stabilite în continuare din valorile caracteristice, eventual reprezentative ale acestor mărimi și
coeficienți 𝛾 și 𝜓 potrivit principiilor menționate în capitolele următoare.
Relațiile (1.1) și (1.2) trebuie percepute ca noțiuni simbolice ale principiilor generale pentru
stabilirea valorilor de proiectare 𝐸𝑑 și 𝑅𝑑 . Fiecare din simbolurile 𝐹𝑑 , 𝑋𝑑 și 𝑎𝑑 din aceste relații poate
reprezentată fie ca o singură mărime, fie ca un vector ce are mai multe componente. Trebuie de menționat
și faptul, că rezistența structurii 𝑅 expusă în relația (1.2) nu depinde de încărcarea 𝐹. Această presupunere
nu este pe deplin generală, însă corespunde cazurilor normale.
La verificarea stării limită a echilibrului static (EQU) se folosește următoarea condiția:

𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏

(1.3)

unde:
𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 - este valoarea de calcul a efectului acțiunilor destabilizatoare;
𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 - valoarea de calcul a efectului acțiunilor stabilizatoare.
Verificarea stării limită de rezistență sau de deformare excesivă a secțiunii, elementului sau
îmbinării (STR sau GEO) reiese din condiția:

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑

(1.4)
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unde:
𝐸𝑑 este valoarea de calcul a efectului acțiunilor de încărcare, cum ar fi: forța, momentul sau
vectorul reprezentând mai multe forțe interne sau momente;
𝑅𝑑 valoarea de calcul a rezistenței corespunzătoare.

1.3 Stări limită de exploatare
Verificarea stărilor limită de exploatare, care în prezent câștigă importanță, se bazează în cazuri
normale pe inegalitate (de exemplu, la evaluarea săgeții sau a lățimii fisurilor):

𝐶𝑑 ≥ 𝐸𝑑

(1.5)

unde:
𝐶𝑑 este valoarea de proiectare a indicatorului (criteriului) relevant de exploatare, de exemplu,
săgeata admisibilă sau lățime admisibilă a fisurilor.
Regulile de bază menționate privind proiectarea prin metoda coeficienților parțiali, care respectă
principiile Eurocodurilor se limitează la stările limită de rezistență și exploatare a structurilor supuse
încărcărilor statice. Cuprind însă și cazurile în care efectele dinamice sunt determinate cu ajutorul
încărcărilor cvasistatice și a coeficienților dinamici, de exemplu, la încărcări provenite de la vânt. Tratarea
procedeului la analiza nelineară și la verificarea structurii din punctul de vedere al oboselii sunt menționate
în EN 1990 și în EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999 orientate pe materiale, dar nu sunt descrise în acest
ghid.

1.4 Clasificarea încărcărilor
Următoarea clasificare a încărcărilor și influențelor externe potrivit EN 1990 nu diferă de practicile
obișnuite din reglementările internaționale și standardele originale EN. În funcție de acțiunea sa asupra
structurii, încărcarea (𝐹), în general se împarte în:
– încărcare directă, adică forța (sarcina) acționează asupra structurii;
– încărcare indirectă, fie prin deformare forțată sau limitată fie oscilație forțată cauzată spre exemplu
de schimbări de temperatură, umiditate variabilă, tasare neuniformă sau cutremur, etc.
În funcție de variabilitate în timp se disting următoarele încărcări:
– încărcare permanentă (G), de exemplu, greutatea proprie a structurii, echipamentul fix sau,
straturile de drum;
– încărcare variabilă (Q), de exemplu, încărcare utilă a tavanelor, încărcarea provenită din vânt sau
zăpadă;
– încărcare accidentală (A), de exemplu, încărcare de foc, explozii sau impactul autovehiculelor.
În funcție de variabilitate în spațiu încărcările se clasifică:
– încărcări fixe, de exemplu, greutatea proprie;
– încărcări libere, de exemplu, încărcări utile mobile.
În funcție de natura sau tipul structurii se cunosc următoarele clase de încărcări:
– încărcări statice, care nu determină o accelerare semnificativă a structurii sau a elementului portant;
– încărcări dinamice, care determină o accelerare semnificativă a structurii sau a elementului portant.
În multe cazuri, efectele dinamice de încărcare pot fi luate în considerare prin creșterea încărcării
statice, ca o încărcare cvasistatică sau prin introducerea unei încărcări statice echivalente. Unele încărcări,
de exemplu, încărcarea seismică și încărcarea provenită de la zăpadă, pot fi considerate ca încărcări
accidentale sau variabile, în funcție de condițiile locale ale construcției.
Conform EN 1990 pretensionarea 𝑃 este considerată o încărcare permanentă. Încărcarea indirectă
este: fie permanentă 𝐺𝑖𝑛𝑑 (de exemplu, reacţiuni în reazeme), fie variabilă 𝑄𝑖𝑛𝑑 (de exemplu, efectul
temperaturii) și în funcție de aceasta trebuie să fie luată în considerare la calcul.
În cele mai frecvente cazuri, valoarea încărcării este dată de o singură mărime scalară, care poate
avea mai multe valori caracteristice și reprezentative. Pentru unele încărcări (încărcări multicomponente)
și pentru unele tipuri de verificări (de exemplu, la verificarea echilibrului static al structurii ca un corp rigid)
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mărimea încărcării poate fi dată de mai multe valori caracteristice (inferioară, superioară). La verificarea
structurii din punctul de vedere al oboselii și pentru calculul dinamic, este necesară o descriere mai
complexă a unor încărcări, care nu este inclusă în acest ghid.

1.5 Valori caracteristice ale încărcării
Valoarea caracteristică este principalul indicator cantitativ al oricărei încărcări. Valoarea
caracteristică a unei încărcări 𝐹𝑘 este în general stabilită:
– în regulamentul tehnic corespunzător, de exemplu, în EN 1991, prin medie, valoare superioară sau
inferioară, eventual valoare minimă (care nu este legată de nicio distribuire statică cunoscută);
– în proiect, eventual de autoritatea competentă, cu condiția respectării dispozițiilor generale ale
regulamentului relevant, de exemplu EN 1990.
Valoarea caracteristică a încărcării permanente 𝐺 este stabilită potrivit acestor principii:
– dacă variația încărcării 𝐺 este mică, se va folosi doar o singură valoare 𝐺𝑘 ;
– dacă valoarea încărcării 𝐺 nu poate fi considerată mică, se va folosi valoarea superioară 𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝 și
valoarea inferioară 𝐺𝑘,𝑖𝑛𝑓 .
În majoritatea cazurilor se poate presupune că variația încărcării permanente 𝐺 este mică, dacă, pe
perioada de proiectare a durabilității, structura nu se modifică semnificativ, iar coeficientul de variație al
acesteia nu este mai mare de 0,1. Cu toate acestea, în cazurile în care structura este foarte sensibilă la
variația 𝐺 (de exemplu, unele tipuri de structuri din beton precomprimat), trebuie folosite două valori, chiar
dacă coeficientul de variație este mic.
În majoritatea cazurilor se presupune:
– 𝐺𝑘 este medie;
– 𝐺𝑘,𝑖𝑛𝑓 este o cuantilă de 0,05 și 𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝 este o cuantilă de 0,95 a distribuirii statice 𝐺, care poate fi
considerată ca normală (tip Gauss) la greutatea proprie.
Menționăm că cuantila corespunzătoare probabilității date este valoarea mărimii aleatorii
determinată în așa fel încât apariția valorilor sale mai mici sau egale acestei cuantile are loc tocmai cu
probabilitatea dată.
Greutatea proprie a structurii poate fi descrisă în majoritatea cazurilor printr-o singură valoare
caracteristică determinată pe baza dimensiunilor nominale și a valorilor medii ale greutăților specifice.
Valorile greutăților specifice ale unor materiale de construcții și regulile generale pentru determinarea
greutății proprii sunt menționate în capitolul 2 din prezentul ghid, eventual în EN 1991-1-1 și alte părți ale
EN 1991.
Valoarea caracteristică a încărcării variabile 𝑄𝑘 corespunde:
– valorii superioare cu o probabilitate specificată care nu va fi depășită, sau valorii inferioare cu
probabilitatea specificată care nu va fi mai mică într-o anumită perioadă de referință;
– sau valorii nominale care poate să fie stabilită, dacă distribuirea statică nu este cunoscută.
Valorile caracteristice ale încărcărilor variabile 𝑄𝑘 sunt menționate în părțile relevante
din EN 1991. Pentru valoarea caracteristică a părții dependente de timp a încărcărilor variabile, în general,
distribuirea valorilor extreme pe o perioadă de referință este specificată după cum urmează:
– perioada de referință este un an;
– probabilitatea presupusă de depășire în perioada de referință de un an este de 0,02.
Valoarea caracteristică a încărcărilor variabile este depășită astfel, în medie, o dată la 50 de ani.
Esența majorării, duce însă în anumite cazuri la o altă perioadă de referință (de exemplu, la încărcarea
podurilor de trafic). În plus, la modelele de încărcare pot fi alese valori de calcul ale altor mărimi (ale datelor
geometrice) astfel încât acestea afectează probabilitatea transferului de încărcare rezultată. Încărcarea
indusă de apă este de obicei determinată de nivelul de apă presupus și de alți parametri geometrici, care iau
în considerare modificările nivelului de apă, eventual fluxul și curenții.
Valoarea reprezentativă a încărcărilor accidentale este în general egală cu valoarea caracteristică
determinată 𝐴𝑘 . Valorile 𝐴𝑘 pentru explozii de gaze, amestecuri de prafuri și pentru unele tipuri de impacte
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ale mijloacelor de transport sunt menționate în EN 1991-1-7. Informațiile privind încărcările accidentale la
incendiu sunt menționate în EN 1991-1-2.

1.6 Valori reprezentative ale încărcărilor variabile
La calcularea încărcări variabile pentru proiectarea structurilor, în afară de valorile caracteristice
generale, mai sunt și trei valori reprezentative:
– valoarea grupării, caracterizată în general de produsul 𝜓0 𝑄𝑘 , se folosește la verificarea stărilor
limită de rezistență și a stărilor limită de exploatare ireversibile;
– valoarea frecventă, caracterizată în general de produsul 𝜓1 𝑄𝑘 , se folosește la verificarea stărilor
limită de rezistență, la care se aplică încărcări extreme, și la verificarea stărilor limită de rezistență
reversibile;
– valoarea cvasipermanentă, caracterizată în general de produsul 𝜓2 𝑄𝑘 , se folosește la verificarea
stărilor limită de rezistență care implică la care se aplică încărcări extreme, și la verificarea stărilor
limită de rezistență reversibile și a efectelor pe termen lung.
Valorile grupării sunt legate de exploatarea combinațiilor de încărcări, la care se ia în considerare
probabilitatea redusă a apariției simultane a valorilor adverse ale mai multor încărcări independente.
Valoarea frecventă este determinată astfel încât, durata totală în care această valoare este depășită
pe o anumită perioadă de timp, este doar o parte mică a acestui interval (0,01). La încărcările pentru trafic
rutier ale podurilor, această valoare corespunde cu durata de revenire de o săptămână.
Valoarea cvasipermanentă este determinată astfel încât, durata totală în care această valoare este
depășită în perioada considerată, este o parte semnificativă a perioadei luate în considerare. În mod normal
este aleasă valoarea de 0,5. Valoarea cvasipermanentă poate fi, de asemenea, determinată ca și valoare
medie într-o anumită perioadă de timp. În cazul încărcărilor provenite de la acțiunea vântului sau a
încărcărilor provenite din trafic rutier se presupune că valoarea cvasipermanentă este zero.
Pentru unele structuri sau pentru anumite încărcări (pe durata execuției sau la oboseală) pot fi
necesare alte valori reprezentative sau alte modalități de descriere a încărcărilor, de exemplu, pentru
încărcări de oboseală se ia în considerare numărul de cicluri.

1.7 Valori de proiectare a încărcării
Valoarea de calcul a unei încărcări 𝐹𝑑 este exprimată în general pe baza valorilor reprezentative de
încărcare 𝐹𝑟𝑒𝑝 (care la încărcările permanente și accidentale sunt identice cu valorile caracteristice 𝐹𝑘 , la
încărcări variabile sunt descrise în secțiunea anterioară) prin relația generală:

𝐹𝑑 = 𝛾𝑓 ∙ 𝐹𝑟𝑒𝑝

(1.6)

unde:
𝛾𝑓 - este coeficientul parțial de încărcare, ce ține cont de posibile abateri adverse ale încărcării de
la valorile reprezentative.
Valorile de calcul ale diferitor tipuri individuale de încărcări au următoarea formă, în funcție de
combinația de încărcări luată și de procedeul de verificare a fiabilității structurii ce se bazează pe diferite
stări limită:
𝑄𝑑 = 𝛾𝑄 𝑄𝑘 , 𝛾𝑄 𝜓0 𝑄𝑘 , 𝜓1 𝑄𝑘 , 𝜓2 𝑄𝑘 𝑠𝑎𝑢 𝑄𝑘 ;
𝐴𝑑 = 𝐴𝑘 ;
𝑃𝑑 = 𝛾𝑃 ∙ 𝑃𝑘 𝑠𝑎𝑢 𝑃𝑘 ;
𝐴𝐸𝑑 = 𝐴𝐸𝑘 .
Dacă, în cazuri speciale, este necesar să se facă distincție între efectele favorabile și cele adverse
ale încărcărilor permanente, atunci trebuie să fie utilizați doi coeficienți parțiali diferiți. Valorile de calcul
ale încărcărilor seismice 𝐴𝐸𝑑 sunt de obicei egale cu valorile caracteristice 𝐴𝐸𝑘 , pot fi însă dependente de
caracteristicile de comportare a structurii (a se vedea EN 1998-1).
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1.8 Influențele mediului
Influențele de mediu pot avea caracter mecanic, fizic sau biologic și pot provoca degradarea
materialelor de construcții și deteriorarea treptată a structurii (a se vedea ISO 13823). Un exemplu este
efectul dioxidului de carbon și a clorurilor asupra betonului sau a umidității asupra lemnului.
Influențele de mediu sunt, în multe privințe, asemănătoare altor tipuri de încărcări și pot fi clasificate
în mod similar în încărcări permanente (expunere la substanțe chimice), variabile (expunere la umiditate)
și accidentale (unele impacte biologice). Influența mediului asupra structurilor de rezistență este însă un
proces foarte complex, puternic dependent de tipul materialelor de construcție și de alți factori, cât și de
combinațiile dintre acestea. În multe cazuri, componenta cheie a influențelor mediului este umiditatea și
condițiile locale de protecție a structurii sau a părții acesteia.
Prin urmare, la alegerea materialelor de construcție, la stabilirea structurii, cât și la proiectarea
detaliată, trebuie să fie luate în considerare toate influențele mediului care pot afecta siguranța, capacitatea
de exploatare și durabilitatea structurii. Măsurile corespunzătoare pentru diverse materiale de construcții
sunt date în EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999. În unele cazuri, influențele mediului pot fi exprimate
cantitativ, similar ca celelalte încărcări (numeric), iar deteriorarea structurilor poate fi estimată pe bază de
calcul (de exemplu, determinarea efectului dependent de timp al dioxidului de carbon asupra adâncimii de
carbonatare a betonului).

1.9 Valori de proiectare a proprietăților materialelor
Proprietățile materialelor (inclusiv ale terenului de fundare) sau ale produselor sunt descrise prin
valori caracteristice, care, cu o probabilitate prescrisă, nu vor fi mai mici. Valoarea caracteristică a unei
proprietăți, corespunde de regulă, cuantilei specifice (de obicei cu o probabilitate de 0,05) a distribuției
statice, presupuse acestei proprietăți în structură.
Proprietățile materialului sunt de obicei determinate prin testele standardizate efectuate în anumite
condiții. Dacă este necesară transformarea rezultatelor testului într-o valoare, care se presupune că reflectă
comportamentul real al materialului din structură, cât și comportamentul terenului de fundare, se va folosi
coeficientul de conversie corespunzător (a se vedea EN 1992 până la EN 1999).
Rezistența materialului poate avea două valori caracteristice: inferioară și superioară. În majoritatea
cazurilor trebuie luată în considerare doar valoarea inferioară. În unele cazuri, se pot aplica valori diferite
în funcție de tipul problemei (de exemplu, valoarea superioară a rezistenței betonului la întindere pentru
calculul efectelor de încărcare).
Dacă nu există suficiente informații despre distribuția statistică a unei proprietăți, vor fi folosite
valorile nominale. Dacă depășirea stării limită nu este sensibil semnificativă la variația proprietății
considerate, ca o valoare caracteristică poate fi considerată valoarea medie. Valorile caracteristice ale
proprietăților materialelor 𝑋𝑘 sunt menționate în standardele relevante, de exemplu, în EN 1992 până la EN
1999.
Valoarea de calcul a proprietății unui material sau a unui produs 𝑋𝑘 se determină prin relația:

𝑋𝑑 = 𝜂(𝑋𝑘 /𝛾𝑚 )

(1.7)

unde:
𝛾𝑚 - este un coeficient parțial, al proprietății unui material sau al unui produs, conform standardului
relevant, de exemplu, EN 1992 până la EN 1999, care reflectă:
– abateri nefavorabile ale proprietății materialului, de la valoarea caracteristică a acestuia;
– partea aleatorie a coeficientului de conversie 𝜂,
unde: 𝜂 este un coeficient de conversie, care descrie efectul duratei de încărcare, influența volumului și a
dimensiunilor, efectele umidității, temperaturii etc.

1.10 Valori de proiectare a datelor geometrice
Datele geometrice sunt descrise prin valori caracteristice ale mărimilor geometrice, la
imperfecțiuni, direct prin valorile de calcul ale acestor abateri. Valorile caracteristice ale mărimilor
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geometrice corespund de obicei dimensiunilor menționate în proiect. Dacă este necesar, valorile mărimilor
geometrice pot corespunde cuantilelor prescrise ale distribuției statistice corespunzătoare.
Toleranțele pieselor îmbinate, care sunt executate din diferite materiale, trebuie să fie compatibile
între ele. Imperfecțiunile care sunt luate în considerare la proiectarea elementelor portante sunt menționate
în EN 1992 până la EN 1999.
Valorile de calcul ale datelor geometrice, cum ar fi dimensiunile elementelor, sunt exprimate în
general prin valorile nominale menționate în documentația proiectului:

𝑎𝑑 = 𝑎𝑛𝑜𝑚

(1.8)

În cazurile în care abaterile datelor geometrice au o influență semnificativă asupra fiabilității
structurii (de exemplu, inexactitățile poziției de încărcare), valorile de calcul ale datelor geometrice sunt
definite prin relația:

𝑎𝑑 = 𝑎𝑛𝑜𝑚 ± ∆𝑎

(1.9)

unde: ∆𝑎 descrie posibilitatea abaterilor adverse ale mărimii 𝑎, față de valorile caracteristice sau nominale
și efectul cumulativ al apariției simultane a mai multor abateri geometrice. ∆𝑎 se folosește doar atunci, când
influența abaterilor este critică, de exemplu în cazul imperfecțiunilor la determinarea rezistenței de flambaj.
Valorile ∆𝑎 sunt menționate în EN 1992 până la EN 1999.

1.11 Valori de proiectare a rezistenței
La determinarea rezistenței (capacității portante) 𝑅𝑑 se vor folosi valorile de calcul ale proprietăților
materialului, datelor geometrice și, dacă este necesar, efectele de încărcare potrivit relației generale:

𝑅𝑑 = 𝛾

1

𝑅𝑑

𝑅{𝑋𝑑,𝑖 ; 𝑎𝑑 } = 𝛾

1

𝑅𝑑

𝑋

𝑅 {𝜂𝑖 𝛾 𝑘,𝑖 ; 𝑎𝑑 } ; 𝑖 ≥ 1
𝑚,𝑖

(1.10)

unde:
𝑋𝑑,𝑖 ; 𝑎𝑑 - sunt valorile de calcul ale proprietăților materialelor și ale datelor geometrice,
𝛾𝑅𝑑 - este coeficientul parțial pentru incertitudinile asupra modelului de rezistență, inclusiv
abaterile geometrice.
Relația (1.10) poate fi simplificată:
𝑋

𝑅𝑑 = 𝑅 {𝜂𝑖 𝛾 𝑘,𝑖 ; 𝑎𝑑 } ; 𝑖 ≥ 1

(1.11)

𝑀,𝑖

unde:
𝛾𝑀,𝑖 = 𝛾𝑅𝑑 ∙ 𝛾𝑚,𝑖 .
Reținem că coeficientul de conversie 𝜂 poate fi inclus în 𝛾𝑀 .
La elemente sau produse dintr-un tip de material (de exemplu, oțel), rezistența de calcul poate fi
obținută direct din valoarea caracteristică a rezistenței materialului sau produsului conform relației:
𝑅

𝑅𝑑 = 𝛾 𝑘

(1.12)

𝑀

Dacă interacționează mai multe materiale sau proprietățile terenului de fundare sunt incluse în
rezistența de calcul, pentru analiza structurilor sau a elementelor prin metode neliniare, poate fi folosită
alternativ la relațiile (1.10) și (1.11) următoarea expresie:

𝑅𝑑 =

1
𝛾𝑀,1

𝑅 {𝜂1 𝑋𝑘,1 ; 𝜂𝑖 𝑋𝑘,𝑖(𝑖>1)
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1.12 Valori de proiectare a efectelor încărcării
1.12.1 Procedeu general
Efectele încărcării 𝐸 sunt valorile rezultate ale răspunsului structurii (de exemplu forțe și momente
interne, tensiuni, eforturi și deplasări) la încărcările aplicate. Valoarea de calcul a efectului încărcării 𝐸𝑑 ,
pentru un anumit aranjament de încărcare, se determină în general din valorile de calcul ale încărcărilor
individuale, datelor geometrice și, dacă este necesar, proprietăților materialului, conform relației:

𝐸𝑑 = 𝛾𝑆𝑑 𝐸{𝛾𝑓,𝑖 𝐹𝑟𝑒𝑝,𝑖 ; 𝑎𝑑 }; 𝑖 ≥ 1

(1.14)

unde:
𝑎𝑑 - este
valoare de calcul a datelor geometrice (a se vedea secțiunea 1.10),
𝛾𝑆𝑑 - coeficient parțial în care sunt luate în considerare:
– incertitudinile de modelare ale efectelor încărcării;
– în unele cazuri și incertitudinile de modelare a încărcării.
În majoritatea cazurilor, se poate face următoarea simplificare pentru determinarea efectelor de
calcul ale încărcărilor:

𝐸𝑑 = 𝐸{𝛾𝐹,𝑖 𝐹𝑟𝑒𝑝,𝑖 ; 𝑎𝑑 }; 𝑖 ≥ 1

(1.15)

pentru 𝛾𝐹,𝑖 = 𝛾𝑆𝑑 ∙ 𝛾𝑓,𝑖 .
În unele cazuri, (de exemplu, dacă sunt incluse încărcări geotehnice) pot fi folosiți coeficienții
parțiali 𝛾𝐹,𝑖 efectelor încărcărilor individuale sau poate fi folosit doar un singur coeficient parțial 𝛾𝐹 la nivel
global, pentru efectul grupării de încărcări. Gruparea incluzând coeficienți parțiali corespunzători.
Pentru un calcul neliniar, în care mărimea efectului de încărcare nu este proporțională cu mărimea
încărcării, în cazul unei încărcări principale (dominante) se pot lua în considerare următoarele reguli de
simplificare:
a) dacă efectul de încărcare crește mai repede decât încărcarea, valoarea reprezentativă a încărcării se
înmulțește cu coeficientul parțial 𝛾𝐹 ;
b) dacă efectul de încărcare crește mai lent decât încărcarea, efectul reprezentativ de încărcare se
înmulțește cu coeficientul parțial 𝛾𝐹 .
În unele cazuri (de exemplu, la structuri pretensionate) este necesar să se utilizeze metode mai
precise, acestea sunt menționate în reglementările tehnice relevante, de exemplu în EN 1992 până la EN
1999 și în standardele ISO.
Pentru stările limită de rezistență și de exploatare, standardul EN 1990 specifică grupări de încărcări
selectate care sunt descrise în secțiunile următoare.

1.12.2 Grupări de încărcări pentru stările limită de rezistență
Pentru determinarea corectă a grupării de încărcări, este important să distingem variabilele de
încărcare principale (în Eurocodurile preliminare sunt denumite dominante) și variabilele de încărcare
secundare. Principala încărcare variabilă, conform EN 1990, este aceea încărcare variabilă, care produce
cel mai mare efect asupra secțiunii sau a elementului portant verificat (forța internă, cum ar fi forța normală,
momentul de încovoiere sau vectorul forțelor sau momentelor interne). Prin urmare, principala încărcare
variabilă depinde de locul secțiunii periculoase sau a elementului analizat în structură și în general nu poate
fi determinată unitar pentru întreaga structură. Pot fi diferite variabile de încărcare principale pentru fiecare
secțiune transversală. Dacă, nu este clar, care încărcare este principala din secțiunea transversală ce trebuie
verificată, este necesar să se considere treptat, fiecare variabilă de încărcare drept gruparea de încărcare
principală.
În conformitate cu standardul EN 1990, valoarea de calcul a efectului încărcării (𝐸𝑑 ), pentru fiecare
caz de încărcare critică, se determină printr-o grupare a încărcărilor ce apar simultan, după cum urmează:
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a) situații de proiectare permanente și temporare: valorile de calcul ale încărcărilor permanente,
valoarea de calcul a încărcării variabile principale și o grupare a valorilor de calcul pentru
încărcările secundare;
b) situații de proiectare accidentale: valorile de calcul a încărcărilor permanente, valoarea de calcul a
încărcărilor accidentale (ca încărcare variabilă principală), valoare frecventă sau cvasipermanentă
a celei mai eficiente încărcări secundare variabile (în funcție de tipul încărcării accidentale) și valori
cvasipermanente ale celorlalte încărcări variabile secundare;
c) situații de proiectare seismice: valori caracteristice ale încărcărilor permanente, valoarea de calcul
a încărcării seismice (ca încărcare variabilă principală) și valori cvasipermanente ale încărcărilor
secundare variabile.
Valorile de calcul ale încărcărilor în grupările de încărcări, pentru situații de proiectare permanente
și temporare la stările limită de rezistență de tipul EQU, STR și GEO sunt menționate în tabelele 1.1 până
la 1.3, în care sunt menționate și trei grupe (A până la C) de valori ale coeficienților parțiali de încărcări
permanente și variabile. Valorile de calcul ale încărcărilor pentru situații accidentale și seismice de
proiectare sunt prezentate în tabelul 1.4.
În cazurile de încărcare corespunzătoare, încărcările permanente care cresc efectele încărcărilor
variabile (adică produc efecte adverse) sunt exprimate prin valorile superioare de proiectare, iar încărcările
permanente care reduc efectele încărcărilor variabile (adică produc efecte favorabile) prin valorile
inferioare de proiectare. Dacă rezultatele verificării sunt sensibile în mod semnificativ la variația încărcării
permanente, în funcție de locul de acționare asupra structurii, părțile favorabile și nefavorabile ale unei
astfel de încărcări sunt considerate încărcări separate, în special la verificarea echilibrului static.
Valorile coeficienților parțiali din tabelele următoare sunt recomandate în anexa națională și sunt
identice cu valorile din Eurocodurile originale. Valorile au fost determinate pe baza calibrărilor în raport
cu tradiția din industria construcțiilor, recalcularea structurilor existente și folosirea metodelor
probabilistice. În anexa C sunt menționate procedeele teoretice pentru determinarea coeficienților parțiali,
pe baza modelelor probabilistice presupuse ale mărimilor de bază.

Tabelul 1.1 – Valorile de calcul ale încărcărilor la stările limită de rezistență EQU - grupa A
Situații de
Încărcări permanente
Încărcare
Încărcare
proiectare
variabilă
variabilă
permanente și
defavorabile
favorabile
principală 1) secundară 1)
temporare
1,1 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
0,9 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
1,5 𝑄𝑘,1
1,5 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
Expresia (1.16)
1)

Pentru încărcări variabile favorabile 𝛾𝑄 = 0



Tabelul 1.2 – Valorile de calcul ale încărcărilor la stările limită de rezistență STR/GEO - grupa B
Situații de
Încărcare variabilă
proiectare
Încărcări permanente
Încărcare
secundară 1)
permanente
variabilă
și
defavorabile
favorabile
principală 1)
cea mai eficientă
altele
temporare
Expresia
1,35 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
1,0 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
1,5 𝑄𝑘,1
1,5 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
(1.16)
Expresia
1,35 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
1,0 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
1,5 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,1
1,5 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
(1.16a)
Expresia
1,35 ∙ 0,85𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
1,0 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
1,5 𝑄𝑘,1
1,5 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
(1.16b)
1)

Pentru încărcări variabile favorabile 𝛾𝑄 = 0
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Tabelul 1.3 – Valorile de calcul ale încărcărilor la stările limită de rezistență STR/GEO - grupa C
Situații de
proiectare
permanente și
temporare

Încărcări permanente
defavorabile

favorabile

Încărcare
variabilă
principală 1)

1,0 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
1,0 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
Expresia (1.16)
1)
Pentru încărcări variabile favorabile 𝛾𝑄 = 0

Încărcare variabilă
secundară 1)
cea mai eficientă

1,3 𝑄𝑘,1

-

altele
1,3 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

Tabelul 1.4 – Valorile de calcul ale încărcărilor la grupările încărcărilor accidentale și seismice
Încărcări permanente

Situații de
proiectare

defavorabile

favorabile

Încărcare
variabilă
principală

Încărcare variabilă
secundară
cea mai eficientă

Expresia (1.17)

𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝐴𝑑

𝜓11 sau
𝜓21 𝑄𝑘,1

Expresia (1.18)

𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑓 𝐴𝐸𝑘 sau
𝐴𝐸𝑑

-

altele
𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

În EN 1990 sunt date următoarele relații pentru grupări de încărcări la tipurile individuale ale stărilor
limită de rezistență:
a) Grupările de încărcare (grupările de bază) pentru situații de proiectare permanente și temporare și
pentru stările limită de rezistență, altele decât cele legate de oboseală, sunt prezentate în două
variante de bază:
- varianta A se bazează pe o singură expresie:

∑ 𝛾𝐺,𝑗 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝛾𝑃 𝑃𝑘 "+"𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

-

(1.16)

𝑖>1

varianta B oferă două expresii, decisivă este relația mai nefavorabilă dintre ele:

∑ 𝛾𝐺,𝑗 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝛾𝑃 𝑃𝑘 "+"𝛾𝑄,1 𝜓0,1 𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(1.16𝑎)

𝑖>1

∑ 𝜉𝑗 𝛾𝐺,𝑗 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝛾𝑃 𝑃𝑘 "+"𝛾𝑄,1 𝜓0,1 𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(1.16𝑏)

𝑖>1

În anexa națională EN 1990 se recomandă folosirea variantei B, adică a expresiilor din (1.16a) sau
(1.16b), deoarece, în cazurile obișnuite oferă un nivel mai echilibrat de fiabilitate al structurii, pentru diferite
raporturi de valori caracteristice ale încărcărilor permanente și variabile. Alternativ, este de asemenea
admisă folosirea grupării de încărcări conform expresiei (1.16), care poate duce însă, la un rezultat mai
puțin rezonabil.
b) Gruparea pentru situații de proiectare accidentale este exprimată prin relația:

∑ 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝑃𝑘 "+"𝐴𝑑 "+"(𝜓1,1 𝑠𝑎𝑢 𝜓1,2 )𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1
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c) Gruparea pentru situații de proiectare seismice este dată de expresia:

∑ 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝑃𝑘 "+"𝛾𝑓 𝐴𝐸𝑑 "+" ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(1.18)

𝑖≥1

unde:
𝑎𝑑
este valoare de calcul a datelor geometrice (a se vedea secțiunea 1.10);
" + " în grupare cu";
𝐺𝑘
valoare caracteristică a unei încărcări permanente;
𝑃𝑘
valoarea caracteristică a unei încărcări de la pretensionare;
𝑄𝑘,1
valoarea caracteristică a unei încărcării principale variabile;
𝑄𝑘,𝑖
valoarea caracteristică a unei încărcări variabile secundare de ordinul i;
𝐴𝑑
valoarea de calcul a unei încărcări accidentale;
𝐴𝐸𝑑
valoarea de calcul a unei încărcări seismice;
𝛾𝐺,𝑗
coeficientul parțial al încărcării permanente de ordinul 𝑗;
𝛾𝑃
coeficientul parțial al încărcării de la pretensionarea 𝑃;
𝛾𝑄,𝑖
coeficientul parțial de ordinul i al încărcării variabile 𝑄𝑖 ;
𝛾𝑓
coeficient de importanță (a se vedea EN 1998-1);
𝜓
coeficienți de grupare (1.12.4);
𝜉𝑗
coeficienți de reducere pentru încărcarea permanenta defavorabilă de ordinul𝑗, 𝜉 = 0,85.
Grupările pentru situații accidentale de proiectare, fie includ încărcarea accidentală 𝐴 (de exemplu,
foc sau impact), fie sunt raportate la situații pentru evenimente accidentale (𝐴 = 0). Pentru situația de
proiectare la incendiu, 𝐴𝑑 este exprimat în afară de efectele termice asupra proprietăților materialului și prin
valoarea de calcul a încărcării termice indirecte.
Expresiile (1.16) până la (1.18) se pot referi, atât la încărcări, cât și la efectele încărcării. La analiza
nelineară se procedează conform secțiunii 1.12.1. Dacă este necesar, sunt luate în considerare și deformările
forțate.
1.12.3

Grupări de încărcări pentru stările limită de exploatare

Grupările de încărcare, care se aplică la stările limită de exploatare, depind de natura efectului de
încărcare monitorizat, se disting: efect ireversibil, reversibil sau pe termen lung. Simbolic, grupările de
încărcare pentru stările limită de exploatare, pot fi scrise folosind următoarele expresii:
a) gruparea caracteristică este utilizată de obicei, pentru stări limită ireversibile:

∑ 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝑃𝑘 "+"𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(1.19)

𝑖>1

b) gruparea frecventă este utilizată de obicei, pentru stări limită reversibile:

∑ 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝑃𝑘 "+"𝜓1,1 𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(1.20)

𝑖>1

c) gruparea cvasipermanentă este de obicei folosită, pentru efectul de lungă durată și aspectul
structurii:

∑ 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝑃𝑘 "+" ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖≥1
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Instrucțiunile mai detaliate, pentru valoarea reprezentativă a încărcării la pretensionare (𝑃𝑘 sau 𝑃𝑚 ),
sunt prezentate în secțiunile relevante ale Eurocodurilor orientate pe materiale, pentru tipul de pretensionare
considerat. În unele cazuri, este necesar să se ia în considerare încărcările de la deformările forțate.
Valorile de calcul ale încărcărilor pentru verificarea stărilor limită de exploatare sunt prezentate în
tabelul 1.5 (coeficienții parțiali de încărcare sunt egali cu unu).
Tabelul 1.5 – Valorile de calcul ale încărcărilor pentru stările limită de exploatare
Grupări
Caracteristică
Frecventă
Cvasipermanentă

Încărcări permanente 𝐺𝑑
defavorabile
𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝
𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

favorabile
𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓
𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

Încărcări variabile 𝑄𝑑
principale
𝑄𝑘,1
𝜓1,1 𝑄𝑘,1
𝜓2,1 𝑄𝑘,1

secundare
𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

În ceea ce privește stările limită de exploatare, trebuie de menționat faptul, că prin calcul, nu pot fi
întotdeauna ușor de verificat, toate stările de încărcare ce pot afecta acțiunea structurii în condițiile de
exploatare. Unele defecțiuni (de exemplu, deformații și fisuri vizibile), pot fi însă prevenite, prin efectuarea
unui proces adecvat de proiectare.

1.12.4 Coeficienții 
Valorile recomandate ale coeficienților de grupare 𝜓, pentru construcția clădirilor, sunt menționate
în tabelul 1.6. Relațiile generale pentru coeficienții de combinație 𝜓0 se găsesc în EN 1990, anexa
informativă C, sau în standardul internațional ISO 2394.
Tabelul 1.6 - Coeficienții 𝜓 pentru construcția clădirilor potrivit EN 1990
Încărcare
Încărcare utilă (a se vedea EN 1991-1-1)

𝜓0

𝜓1

𝜓2

categoria A: zone civile, rezidențiale

0,7

0,5

0,3

categoria B: zone de birouri

0,7

0,5

0,3

categoria C: suprafețe de adunare

0,7

0,7

0,6

categoria C: magazine, zone de cumpărături

0,7

0,7

0,6

categoria E: zone de depozitare

1,0

0,9

0,8

categoria F: greutatea vehiculului ≤ 30 𝑘𝑁

0,7

0,7

0,6

categoria G: 30 𝑘𝑁 < greutatea vehiculului ≤ 160 𝑘𝑁

0,7

0,5

0,3

0

0

0

pentru clădiri aflate la înălțimea > 1000 𝑚 dNM

0,7

0,5

0,2

pentru clădiri aflate la înălțimea ≤ 1000 𝑚 dNM

0,5

0,2

0

Încărcare indusă de vânt (a se vedea EN 1991-1-4)

0,6

0,2

0

Temperatura (fără incendiu) în clădiri (a se vedea EN 1991-1-5)

0,6

0,5

0

Suprafețe de transport

categoria H: acoperișuri
Încărcare provenită de la zăpadă (a se vedea EN 1991-1-3)
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2 GREUTĂȚI SPECIFICE, GREUTĂȚI PROPRII ȘI ÎNCĂRCĂRI UTILE
2.1 Greutăți specifice
Încărcările permanente ale construcțiilor sunt, în majoritatea cazurilor, derivate din greutatea
specifică a diverselor materiale de construcție și a materialelor depozitate. Valorile caracteristice ale
greutăților specifice pentru materialele de construcție selectate, pentru materialelor straturilor superioare
ale podurilor rutiere și feroviare și pentru materialele depozitate, sunt menționate în tabelele 2.1 - 2.7, care
au fost preluate din EN 1991-1-1, anexa A. Greutatea specifică 𝛾 este definită ca greutate totală în 𝑘𝑁 per
unitate de volum de material, la distribuirea normală a golurilor și a porilor. În unele cazuri greutatea
specifică este menționată pe unitate de suprafață sau pe unitate de lungime. La materialele pulverulente se
prezintă, de asemenea, unghiul de frecare interioare Φ, care este un unghi natural între laturile materialului
pulverulent în vrac cu planul orizontal.
Termenul „valoare caracteristică” nu este definit pentru greutățile specifice în EN 1991-1-1, dar
sunt valori apropiate de medie. Deseori, pentru greutatea specifică a materialelor se menționează un interval
mare, de exemplu, pentru greutatea specifică a mortarului de ciment intervalul este de la 19 până la 23
𝑘𝑁/𝑚3 , pentru mortar cu var de la12 până la 18 𝑘𝑁/𝑚3 .
În comparație cu normativele anterioare, este evident, că greutățile specifice menționate în EN
1991-1-1 sunt în unele cazuri mai mari, valorile unghiurilor de frecare interioară, din contra, ceva mai mici
(adică valorile ce duc la o încărcare permanentă mai mare).
Tabelul 2.1 – Greutățile specifice ale materialelor de construcții
Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]

Materiale
beton (a se vedea EN 206-1)
ușor
clasa greutății specifice LC 1,0

9 până la 10

clasa greutății specifice LC 1,2

10 până la 12

clasa greutății specifice LC 1,4

12 până la 14

clasa greutății specifice LC 1,6

14 până la 16

clasa greutății specifice LC 1,8

16 până la 18

clasa greutății specifice LC 2,0

18 până la 20

obișnuit

24

pentru un procentaj obișnuit de armare și beton pretensionat

+1

neîntărit

+1

mortar
de ciment

19 până la 23

de var ciment

18 până la 20

de var

12 până la 18

aluminiu

27

alamă

83 până la 85

cupru

87 până la 89
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Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
71 până la 72,5

Materiale
fontă
fier forjat

76

plumb

112 până la 114

oțel

77 până la 78,5

zinc

71 până la 72

elemente pentru zidărie
elemente pentru zidărie de argilă arsă

a se vedea EN 771-1

elemente pentru zidărie cu var-nisip

a se vedea EN 771-2

blocuri de beton cu piatră densă și poroasă

a se vedea EN 771-3

blocuri din beton celular autoclavizat (aerat)

a se vedea EN 771-4

elemente pentru zidărie de piatră artificială

a se vedea EN 771-5

elemente de zidărie din piatră naturală,
granit, sienit, porfir

a se vedea EN
771-6
27 până la 30

bazalt, diorit, gabbro

27 până la 31

calcar dens

21 până la 27

alt calcar

20 până la 29

gnais

30

ardezie

28

lemn (clasele de rezistență a lemnului, a se vedea EN 338)
clasa de rezistență a lemnului C14

3,5

clasa de rezistență a lemnului C16

3,7

clasa de rezistență a lemnului C18

3,8

clasa de rezistență a lemnului C22

4,1

clasa de rezistență a lemnului C24

4,2

clasa de rezistență a lemnului C27

4,5

clasa de rezistență a lemnului C30

4,6

clasa de rezistență a lemnului C35

4,8

clasa de rezistență a lemnului C40

5

clasa de rezistență a lemnului D30

6,4

clasa de rezistență a lemnului D35

6,7

clasa de rezistență a lemnului D40

7
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clasa de rezistență a lemnului D50

Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
7,8

clasa de rezistență a lemnului D60

8,4

clasa de rezistență a lemnului D70

10,8

Materiale

lemn lamelar lipit (clase de rezistență, a se vedea EN 1194)
lemn lamelar omogen GL24h

3,7

lemn lamelar omogen GL28h

4

lemn lamelar omogen GL32h

4,2

lemn lamelar omogen GL36h

4,4

plăci placaj
placaj de rășinoase

5

placaj de mesteacăn

7

panel de lemn și lemn masiv

4,5

placi de lemn aglomerat
placi de așchii de lemn

7 până la 8

placi de așchii de lemn liate cu ciment

12

placi de așchii subțiri, lungi și orientate (OSB)

7

cherestea
plăci de fibre de lemn

10

placi de fibre cu densitate medie

8

plăci moi

4

sticlă
sticlă zdrobită

22

sticlă stratificată

25

materiale plastice
foi acrilice

12

granule de polistiren expandat

0,3

Tabelul 2.2 – Greutățile specifice al materialelor pentru poduri
Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]

Materiale
îmbrăcăminte pentru poduri de șosele:
asfalt turnat și beton asfaltic

24 până la 25

mastic asfalt

18 până la 22
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Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
23

Materiale
asfalt fierbinte cilindrat
umpluturi pentru poduri:
nisip (uscat)

15 până la 16

balast, pietriș (în stare liberă)

15 până la 16

îmbrăcăminte de piatră

18,5 până la 19,5

umplutură de piatră spartă

20,5 până la 21,5

argilă plastică

18,5 până la 19,5

îmbrăcăminte pentru poduri de cale ferată:
strat protector de beton

25

balast normal (de exemplu granit, gnais, etc.)

20

balast bazaltic

26

Materiale

Greutate pe unitate de
lungime 𝑔𝑘 [𝑘𝑁/𝑚]∗

structuri cu pat de balast:
2 șine UIC 60

1,2

traverse de cale ferată pretensionate de beton inclusiv
materialele mărunte de cale

4,8

traverse de lemn inclusiv materialele mărunte de cale

1,9

structuri fără pat de balast:
2 șine UIC 60 inclusiv materialele mărunte de cale

1,7

2 șine UIC 60 inclusiv materialele mărunte de cale,
grinda podului și contrașine

4,9

* pentru pasul de 600 mm
Tabelul 2.3 – Greutățile specifice ale materialelor de construcții depozitate
Greutate specifică
Unghi de taluz
Materiale
3]
natural Φ[°]
𝛾[𝑘𝑁/𝑚
agregate (a se vedea EN 206-1)
ușoare

9 până la 20

30

obișnuite

20 până la 30

30

> 30

30

15 până la 20

35

grele
pietriș și nisip, în vrac)
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Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
14 până la 19

Unghi de taluz
natural Φ[°]
30

în bucăți

17

40

granulată

12

30

concasată, măcinată

9

35

15

35

vrac

16

28

în saci

15

-

10 până la 14

25

sticlă stratificată

25

-

ghips, măcinat

15

25

var

13

25

polietilenă, polistiren granule

6,4

30

policlorură de vinil, pulbere

5,9

40

10

-

Materiale
nisip
zgură de furnal

cărămidă spartă
ciment

cenușă

materiale plastice

apă, proaspătă

Tabelul 2.4 – Greutățile specifice ale materialelor agricole depozitate
Greutate specifică
Materiale
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
îngrășăminte naturale

Unghi de taluz
natural Φ[°]

gunoi (minimum 60% solide)

7,8

-

gunoi cu paie uscate

9,3

45

8 până la 12

25

13,7

35

10 până la 16

30

7 până la 8

24

3,5 până la 4,5

-

7,8

30

7

30

îngrășăminte artificiale
NPK, granule
zgură primară zdrobită
fosfați, granule
uree
furaj, verde, în căpiţe desfăcute
cereale
întregi (umiditate  14%)
în general
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Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
7,4

Unghi de taluz
natural Φ[°]
30

5

30

6,4

25

7

30

7,8

30

7,8

40

în baloți pătrați

1 până la 3

-

în baloți rotunzi

6 până la 7

-

măcinată

7

45

ambalată

7

40

1

35

9,5

-

5 până la 10

-

vrac (uscat)

0,7

-

baloturi

1,5

-

Materiale
orz
porumb, vrac
ovăz
semințe de rapiță
orez
grâu vrac
iarbă în baloturi
fân

făină

turbă
uscată, în vrac, tasată
umedă
furaj verde
paie

Tabelul 2.5 – Produse depozitate – produse alimentare
Greutate specifică
Materiale
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
făină

Unghi de taluz
natural Φ[°]

vrac

6

25

în saci

5

-

- vrac

8,3

30

- în cutii

6,5

-

cireșe

7,8

-

roșii

6,8

-

fructe
mere
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Materiale

Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]

Unghi de taluz
natural Φ[°]

7,5 până la 10

35

zahăr
neambalat, stivuit
dens și ambalat

16

zarzavat verde
varză

4

-

spanac

5

-

- în general

8,1

35

- soia

7,4

30

mazăre

7,8

-

în general

8,8

-

morcovi

7,8

35

7

35

7

35

4,4

-

crudă

7,6

-

umedă, bucăți

10

-

leguminoase
fasole

legume rădăcinoase

ceapă
cartofi
vrac
în saci
sfeclă de zahăr

Tabelul 2.6 – Produse depozitate – combustibili solizi
Greutate specifică
Materiale
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
cărbune de lemn:

Unghi de taluz
natural Φ[°]

vrac

4

-

presat

15

-

brichete bucăți, vrac

8

35

brichete bucăți, pe paleți

13

-

praf de cărbune

7

25

4,0 până la 6,5

35 până la 45

5,4

45

cărbune:

cocs
lemne de foc
lignit/cărbune brun:
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Greutate specifică
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
7,8

Unghi de taluz
natural Φ[°]
30

umed

9,8

30 până la 40

uscat

7,8

35

neagră, uscată, presată

6 până la 9

-

neagră, uscată, vrac

3 până la 6

45

Materiale
brichete bucăți, vrac

turbă:

Tabelul 2.7 – Materiale depozitate – industriale, altele
Greutate specifică
Materiale
𝛾[𝑘𝑁/𝑚3 ]
cărți și documente

Unghi de taluz
natural Φ[°]

cărți și documente

6

-

depozitate compact

8,5

-

în role

15

-

grămadă

11

-

22

45

3

-

2,5

45

hârtie

sare de rocă (EC sare rocă
rumeguș
uscat, ambalat
uscat, neambalat

2.2 Greutate proprie a elementelor de construcție
Regulile de bază pentru determinarea valorilor caracteristice ale greutăților proprii pentru
elementele de construcție portante și neportante, precum și a echipamentului fix încorporat sunt prezentate
în EN 1991-1-1. Greutățile specifice și proprietățile materialelor depozitate în silozuri se găsesc în anexa E
a standardului EN 1991-4.
Greutatea proprie a elementelor neportante, include elemente de asamblare și finisare, ce sunt fixate
de structura portantă, inclusiv și dotarea echipamentului tehnic fixat permanent de structură. La elementele
neportante se referă:
- învelitori ale acoperișului;
- îmbrăcăminte pentru pardoseli și finisaje pereți;
- pereți despărțitori neportanți și placări;
- mânere, parapete, balustrade și borduri;
- placări pe pereți;
- izolație termică;
- echipament pentru poduri;
- echipament fix.
Echipamentul fix cuprinde:
- echipamentul pentru ascensoare și scări rulante;
- echipamente pentru instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat;
- echipamentul electric;
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- conducte, fără conținutul lor;
- rețele de cabluri și tuburi de protecție.
Greutatea pereților despărțitori mobili și a echipamentului industrial, cu excepția cazului în care
sunt încorporate în structură, sunt considerate încărcări utile.

2.3 Determinarea valorii caracteristice a greutății proprii
În absența unor date mai precise (obținute de la producător sau prin cântărire directă), se recomandă
determinarea greutății elementelor individuale (de exemplu a grinzilor sau stâlpilor) pe baza dimensiunilor
nominale ale acestora (date în desene) și a greutăți specifice a materialelor corespunzătoare. Dacă trebuie
determinate valori mai precise (de exemplu, dacă proiectarea structurii depinde în mare măsură de valorile
încărcării constante), determinarea greutății proprii se recomandă a fi efectuată pe baza testării eșantionului
reprezentativ. Dacă greutatea proprie a elementelor depinde de influențele care variază în timp, cum ar fi
schimbarea umidității și acumularea de praf, aceste influențe trebuie luate în considerare la calcul.
În unele cazuri trebuie determinate valorile superioare și inferioare ale încărcării permanente. Se va
lua în considerare orice variație a dimensiunilor, de exemplu straturile de suprafață, ale căror grosime reală
depinde de săgeată. Alte cazuri sunt elemente subțiri din beton sau componente, la care greutatea proprie
este incertă, sau nu sunt definitivate dimensiunile finale și materialul de construcție.

2.4 Principii generale pentru încărcări utile
În EN 1991-1-1 sunt menționate principiile și regulile pentru determinarea încărcării utile pe clădiri.
Aceste încărcări rezultă din exploatarea construcției și includ:
- utilizarea normală de către persoane;
- mobilier și obiecte mobile (de exemplu, pereți despărțitori nepermanenți, obiecte depozitate și
conținutul containerelor);
- echipamentul tehnic și mijloacele de transport;
- utilizarea accidentală previzibilă (adunarea excepțională a persoanelor, concentrarea mobilierului
sau a mărfurilor depozitate) care pot apărea, de exemplu, în timpul reorganizării sau modificărilor
interioare ale unei clădiri.
Încărcările utile, în general, sunt înlocuite cu încărcări uniform distribuite, încărcări liniare sau
concentrate, sau grupări ale acestor încărcări. În standardul de bază EN 1990, valorile caracteristice ale
încărcărilor statice sau cvasistatice sunt definite pentru o anumită perioadă de referință. Încărcările utile ale
planșeelor și acoperișurilor sunt împărțite în funcție de tipul suprafețelor de încărcare:
- suprafețe locative, sociale, comerciale și administrative;
- garaje și suprafețe rutiere;
- suprafețe de depozitare și activitate industrială;
- acoperișuri;
- suprafețe pentru aterizarea elicopterelor.
Echipamentele grele, de exemplu, în camerele de cazane sau cantinele publice nu sunt incluse în
încărcările indicate în EN 1991-1-1 și depind de condițiile specifice ale proiectului.
În EN 1991-1-1, încărcarea suprafețelor de circulație ale construcțiilor de clădiri, este luată în
considerație, numai pentru vehicule cu greutatea totală de 160 𝑘𝑁. Încărcarea de la vehicule mai grele
trebuie determinată în conformitate cu principiile de încărcare a podurilor rutiere, menționate în EN 19912 (a se vedea capitolul 9 din acest ghid). EN 1991-1-1 specifică de asemenea forțele orizontale aplicate pe
balustrade și pereți, care au funcția de barieră. Însă, nu sunt incluse încărcările de la impactul vehiculelor
(încărcări accidentale).
Suprafețele din clădirile locative, sociale, comerciale și administrative se clasifică în categoriile de
la A până la D, în funcție de scopul de utilizare, în conformitate cu tabelul 2.8.
Dacă se estimează că utilizarea spațiului va produce efecte dinamice semnificative (de exemplu la
încărcări de la echipamentul tehnic sau cărucioare stivuitoare), aceste efecte trebuie luate în considerate
independent de clasificarea suprafețelor de încărcare prezentată în tabelul 2.8.
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Tabelul 2.8 – Categorii de utilizare
Categoria
Utilizare stabilită
A
suprafețe pentru
activități
casnice și locative
B
C

D

suprafețele
birourilor
suprafețe unde sunt
posibile aglomerări
umane (în afară de
suprafețele
menționate
în categoriile A, B
și D)

spații comerciale

Exemplu
camere în clădiri locative și case, camere cu paturi
și săli de așteptare în spitale, dormitoarele
hotelurilor și căminelor de cazare, bucătării și
toalete.

C1: suprafețe cu mese, de exemplu, spațiile
școlare, cofetării, restaurante, cantine, săli de
lectură;
C2: suprafețe cu scaune încorporate, de exemplu,
în biserici, teatre, cinematografe, săli de
conferință, prezentare și așteptare;
C3: suprafețe fără obstacole pentru deplasarea
persoanelor, de exemplu, suprafețele muzeelor,
sălilor de expoziții, spații publice în clădirile
publice și administrative și în hoteluri;
C4: suprafețe cu posibile activități de mișcare, de
exemplu, săli de dans, de sport și podiumuri;
C5: suprafețe unde se poate ajunge la aglomerare
de persoane, de exemplu, clădiri pentru
evenimente publice, cum ar fi hale de concert,
hale de sport, inclusiv tribunele și zonele de acces;
D1: suprafețe în magazine mici (vânzări cu
amănuntul)
D2: suprafețe în centre comerciale (magazine
universale)

La proiectarea elementelor structurilor cu un singur etaj, încărcarea utilă este considerată încărcare
liberă, care acționează în cele mai defavorabile zone. În cazul în care contribuie și încărcarea de la alte
etaje, se presupune ca acestea sunt uniform distribuite (încărcări fixe). Încărcarea utilă dint-o singură
categorie poate fi redusă cu coeficientul A potrivit relației:

𝛼𝐴 =

5
𝐴0
𝜓0 +
≤ 1,0
7
𝐴

(2.1)

unde:
este coeficientul de reducere pentru categoriile de utilizare de la A până la C3, pentru C
este limitare 𝛼𝐴 ≥ 0,6;
𝜓0
coeficientul de grupare potrivit EN 1990;
𝐴0
10 m2;
𝐴
suprafața încărcată.
La proiectarea elementelor verticale supuse încărcării mai multor etaje (cum ar fi stâlpi sau pereți)
încărcările utile totale pe planșeele fiecărui etaj sunt considerate ca încărcări uniform distribuite. Atunci
când încărcările utile provin din mai multe etaje ce acționează pe stâlpi sau pereți, această încărcare poate
fi redusă cu coeficientul 𝛼𝑛 având în vedere numărul de etaje 𝑛. Pentru categoriile de la A până la D în EN
1991-1-1 este prezentată relația:
𝛼𝐴
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𝛼𝑛 =

2 + (𝑛 − 2)𝜓0
𝑛

(2.1)

unde: 𝑛 este numărul de etaje (> 2) deasupra elementelor portante încărcate.
În grupare cu alte tipuri de încărcări variabile, încărcarea utilă totală este considerată ca o sursă de
încărcare. De obicei, pe acoperișuri nu este necesar să se ia simultan în considerare încărcarea utilă și
încărcarea provenită de la zăpadă sau de la vânt.
Dacă valoarea caracteristică a unei anumite încărcări utile este deja redusă în grupare cu o altă
încărcare cu un coeficient 𝜓𝑖 , reducerea cu coeficientul 𝛼 nu se mai poate efectua.

2.5 Zone locative, sociale, comerciale și administrative
Valorile caracteristice 𝑞𝑘 și 𝑄𝑘 pentru încărcările utile uniforme și concentrate ale suprafețelor
locative, birourilor și altor clădiri, sunt prezentate în tabelul 2.9. Sarcinile concentrate 𝑄, care acționează
independent, sunt luate în considerare la determinarea efectelor de încărcare locală, astfel încât, acestea să
poată acționa în orice punct al structurii pe o suprafață ce are forma unui pătrat cu latura de 50 mm.
Încărcările concentrate nu sunt de obicei nu se iau în grupare cu încărcările uniform distribuite sau cu alte
încărcări variabile.
Dacă structura planșeului permite o distribuție transversală a încărcării, greutatea proprie a pereților
despărțitori mobili, poate fi considerată ca o încărcare uniformă 𝑞𝑘 , care se adaugă la încărcările utile ale
structurilor cu planșeu, în conformitate cu tabelul 2.9. Astfel, încărcarea determinată 𝑞𝑘 depinde de
greutatea proprie a pereților despărțitori:
- pereții despărțitori mobili cu greutate proprie ≤ 1,0𝑘𝑁/𝑚 din lungimea peretelui: 𝑞𝑘 =
0,5𝑘𝑁/𝑚2;
- pereții despărțitori mobili cu greutate proprie ≤ 2,0𝑘𝑁/𝑚 din lungimea peretelui: 𝑞𝑘 =
0,8𝑘𝑁/𝑚2;
- pereții despărțitori mobili cu greutate proprie ≤ 3,0𝑘𝑁/𝑚 din lungimea peretelui: 𝑞𝑘 =
1,2𝑘𝑁/𝑚2.
La proiectarea pereților despărțitori mai grei se va efectua un calcul detaliat, la care se ia în
considerare poziția și direcția pereților despărțitori și tipul structurii planșeului.

Tabelul 2.9 – Încărcări utile ale planșeelor clădirilor
Suprafața încărcată
categoria A
– planșee
– scări
– balcoane
categoria B
categoria C
– C1
– C2
– C3
– C4
– C5
categoria D
– D1
– D2

𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]

𝑄𝑘 [𝑘𝑁]

1,5 până la 2,0
2,0 până la 4,0
2,5 până la 4,0
2,0 până la 3,0

2,0 până la 3,0
2,0 până la 4,0
2,0 până la 3,0
1,5 până la 4,5

2,0 până la 3,0
3,0 până la 4,0
3,0 până la 5,0
4,5 până la 5,0
5,0 până la 7,5

3,0 până la 4,0
2,5 până la 7,0 (4,0)
4,0 până la 7,0
3,5 până la 7,0
3,5 până la 4,5

4,0 până la 5,0
4,0 până la 5,0

3,5 până la 7,0 (4,0)
3,5 până la 7,0

Notă: Pentru proiectarea balcoanelor în categoria de utilitate de la B până la D se
poate folosi încărcarea utilă 4𝑘𝑁/𝑚2.
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2.6 Zone de depozitare și spații pentru activitate industrială
Valorile caracteristice ale încărcărilor utile pentru suprafețele de depozitare din categoria 𝐸1 și ale
spațiilor pentru activitatea industrială din categoria 𝐸2 se determină prin valori maxime, luând în
considerare cele mai nefavorabile condiții de exploatare și influențe dinamice. La determinarea încărcării
suprafețelor de depozitare din categoria 𝐸1 poate fi utilizată valoarea recomandată potrivit tabelului 2.10.
Tabelul 2.10 – Categorii de suprafețe de depozitare și activitate industrială
Categoria zonei de încărcare
𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]

𝑄𝑘 [𝑘𝑁]

7,5
7,0
Categoria 𝐸1
Valorile caracteristice ale încărcărilor utile trebuie să fie valorile maxime luate ținându-se seama
de efectul dinamic, dacă există. Distribuirea încărcărilor trebuie definită astfel încât să producă cele mai
defavorabile condiții admise în exploatare.
Valorile caracteristice ale încărcărilor verticale pentru spațiile de depozitare se determină pe baza
greutăților specifice și a valorilor superioare de calcul pentru înălțimea de depozitare. Dacă materialul
depozitat exercită forțe orizontale pe pereți etc., aceste efecte se determină în conformitate cu EN 1991-4.
Încărcarea suprafețelor industriale din categoria 𝐸2 nu sunt specificate în standardul EN 1991-1-1.
La proiectare, încărcarea trebuie determinată pe baza destinației suprafeței respective și în funcție de
condițiile tehnologice stabilite pentru echipamentul utilizat. Dacă trebuie instalate echipamente precum
macarale și echipament tehnic mobil, efectele de încărcare se determină în conformitate cu EN 1991-3.

2.7 Acțiuni induse de utilaje de ridicat
Utilajele de ridicat sunt clasificate în 6 clase, FL1 - FL6, în funcție de greutatea proprie, dimensiunile

și capacitatea de ridicare, a se vedea tabelul 2.11.
Tabelul 2.11 – Dimensiunile utilajelor de ridicat conform claselor FL
Clasa
Greutate Încărcarea Lățimea
Lățimea
utilajului de
proprie
ridicată
la osie
totală
ridicat
𝑎[𝑚]
[𝑘𝑁]
[𝑘𝑁]
𝑏[𝑚]
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6

21
31
44
60
90
110

10
15
25
40
60
80

0,85
0,95
1,00
1,20
1,50
1,80

1,0
1,1
1,2
1,4
1,9
2,3

Lungimea
totală
𝑙[𝑚]
2,6
3,0
3,3
4,0
4,6
5,1

Încărcarea verticală statică pe osie 𝑄𝑘 , depinde de utilajului de ridicat: FL1 - FL6, și se stabilește în
tabelul 2.12.
Tabelul 2.12 – Încărcările pe osie ale utilajelor de ridicat
Clasa
Încărcarea pe
Clasa
utilajului de
utilajului de
osie 𝑄𝑘
ridicat
ridicat
[𝑘𝑁]
FL1
26
FL4
FL2
40
FL5
FL3
63
FL6

Încărcarea pe
osie 𝑄𝑘
[𝑘𝑁]
90
140
170

Încărcarea verticală statică pe osie 𝑄𝑘 , trebuie mărită cu coeficientul dinamic coeficient de
amplificare dinamică 𝜑 potrivit relației:

𝑄𝑘,𝑑𝑖𝑛 = 𝜑𝑄𝑘

(2.3)
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unde:
𝑄𝑘,𝑑𝑖𝑛
este valoare caracteristică a încărcării dinamice;
𝜑
coeficientul de amplificare dinamică;
𝑄𝑘
valoarea statică caracteristică a încărcării.
Coeficientul dinamic 𝜑, pentru utilajele de ridicat, ia în considerare efectele inerțiale cauzate de
accelerația și frânarea ridicării încărcăturii, pentru care se recomandă următoarele valori:
𝜑 = 1,4 pentru anvelope pneumatice;
𝜑 = 2,0 pentru anvelope solide.
Dacă utilajul de ridicat are greutatea proprie de peste 110𝑘𝑁, încărcarea se determină pe baza unei
analize mai precise. Forțele verticale pe osie 𝑄𝑘 sunt aranjate la utilajele de ridicat conform figurii 2.1.
Încărcările orizontale datorate accelerării sau frânării utilajelor de ridicat, pot fi considerate ca 30%
din încărcările verticale pe osie 𝑄𝑘 . Coeficientul dinamic, în acest caz, nu trebuie folosit.

l
Figura 2.1 – Dimensiunile utilajelor de ridicat

2.8 Zone pentru garaje și trafic de vehicule (fără poduri)
Zonele de trafic și parcări în clădiri se împart în două categorii, în funcție de accesibilitatea
vehiculelor, așa cum se arată în tabelul 2.13.
Tabelul 2.13 – Zone de trafic și parcare în clădiri
Categoria

Scopul utilizării

Exemple

F

zone rutiere și de parcare
pentru vehicule ușoare (greutate totală
maximă de 30𝑘𝑁 și ≤ 8 locuri, fără
locul șoferului)

garaje, suprafețe de
parcare

zone rutiere și de parcare
pentru vehicule cu greutate medie
(greutate totală maximă de peste
30𝑘𝑁 până la 160𝑘𝑁 și cu două osii)

drumuri de acces, zone
de aprovizionare, zone
accesibile
echipamentelor de
pompieri (cu greutatea
brută ≤ 160𝑘𝑁)

G

Modelul de încărcare ce se utilizează este un ax simplu cu valoarea caracteristică a încărcării 𝑄𝑘 , cu
dimensiunile potrivit figurii 2.2 și a valorii caracteristice ale încărcării uniform distribuite 𝑞𝑘 , sunt indicate
în tabelul 2.14.
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a

a

a

Qk
2

Qk
2

a

1,80 m
Figura 2.2 – Dimensiuni ale încărcării pe osie
Tabelul 2.14 – Încărcări utile ale suprafețelor rutiere și garajelor
Categorii de suprafețe rutiere
Categoria F
greutatea totală a vehiculului (greutate brută) ≤ 30𝑘𝑁
Categoria G
30𝑘𝑁 < greutatea totală a vehiculului (greutate brută) ≤ 160𝑘𝑁

𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]

𝑄𝑘 [𝑘𝑁]

1,5 până la 2,5

10 până la 20

5,0

40 până la 90

2.9 Acoperișuri
În EN 1991-1-1 acoperișurile se împart în funcție de accesibilitate în trei categorii, de la H până la
K, a se vedea tabelul 2.15.
Tabelul 2.15 – Categorii de acoperișuri
Categorii de suprafețe de încărcare

Utilizare stabilită

H

acoperișuri inaccesibile, cu excepția
întreținerii curente și a reparațiilor

I

acoperișuri accesibile (posibilitate de
călcare) potrivit categoriilor A până la D

K

acoperișuri pentru utilizare specială, de
exemplu, pentru aterizarea elicopterelor
(heliporturi)

Valorile caracteristice de încărcare pentru acoperișurile din categoria H sunt menționate în tabelul
2.16. Este vorba de valori caracteristice minime 𝑄𝑘 și 𝑞𝑘 , care sunt raportate la suprafața de proiecție
(nicidecum la suprafața reală) a acoperișului respectiv. În valorile menționate din tabelul 2.16 nu este
inclusă posibilitatea acumulării necontrolate a materialelor de construcție, la care se poate ajunge în timpul
întreținerii sau reconstrucției. Pentru acoperișuri, trebuie să fie făcută o verificare separată a efectelor unei
încărcări concentrate care acționează independent 𝑄𝑘 și a încărcării uniform distribuite 𝑞𝑘 .
Tabelul 2.16 – Încărcări utile pentru acoperișurile din categoria H
Acoperiș
𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]
Categoria H

0 până la 1,0

𝑄𝑘 [𝑘𝑁]
0,9 până la 1,5

Se poate presupune că 𝑞𝑘 acționează pe suprafața 𝐴 = 10𝑚2 .
Acoperișurile, altele decât cele tip învelitoare, trebuie proiectate pentru încărcări de 1,5𝑘𝑁, care
acționează pe o suprafață pătrată cu latura de 50 mm. Elemente de acoperiș cu suprafețe profilate sau
discontinue, trebuie proiectate astfel încât, încărcarea concentrată 𝑄𝑘 să acționeze pe suprafața efectivă
rezultată din modul de distribuire a încărcărilor.
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Pentru acoperișurile din categoria I, încărcările utile sunt considerate în funcție de utilizarea
specifică, conform tabelului 2.9.
Pentru scări de acces și pasarele, cu o pantă a acoperișului de până la 20° pot fi folosite valorile din
tabelul 2.16. Dacă pasarelele fac parte din căile de evacuare, 𝑞𝑘 trebuie luat în considerare potrivit tabelului
2.9. Pentru pasarele de serviciu se poate lua în considerare valoarea minimă caracteristică 𝑄𝑘 = 1,5𝑘𝑁.
Pentru proiectarea structurilor și a capacelor gurilor de vizitare (în afară de cele cu geam), a
suporturilor pentru plafoane suspendate și alte structuri similare, se ia în considerare încărcarea de
0,25k𝑁/𝑚2, distribuită pe întreaga suprafață sau pe suprafața sprijinită, și încărcarea concentrată de 0,9𝑘𝑁
amplasate în așa fel, încât, în element să apară cele mai mari tensiuni. La structurile inaccesibile încărcarea
utilă nu se ia în considerare.

2.10 Încărcări orizontale pe parapete și pereți despărțitori care funcționează ca
bariere
Valorile caracteristice ale încărcării liniare 𝑞𝑘 , care acționează la înălțimea peretelui despărțitor sau
a parapetului, însă nu mai sus de 1,20 m, se poate lua în considerare potrivit tabelului 2.17.
Tabelul 2.17 – Încărcările orizontale pe pereți despărțitori și parapete
Zonă încărcată

𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]

Categoria A
Categoria B și C1
Categoria C2 până la C4 și D
Categoria C5
Categoria E
Categoria F
Categoria G

0,2 până la 1,0 (0,5)
0,2 până la 1,0 (0,5)
0,8 până la 1,0
3,0 până la 5,0
0,8 până la 2,0
a se vedea EN 1991-1-1, anexa B
a se vedea EN 1991-1-1, anexa B

La zonele de încărcare, ce se poate ajunge la o supraîncărcare semnificativă din cauza unor
evenimente publice, cum ar fi stadioane, tribune, podiumuri, aule și săli de conferințe, încărcarea liniară se
determină potrivit categoriei 𝐶5 (cu valoarea recomandată 5,0𝑘𝑁/𝑚2 ).
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3 ÎNCĂRCĂRI ASUPRA STRUCTURILOR EXPUSE LA FOC
3.1 Principii generale
Principalul obiectiv al protecției împotriva incendiilor este limitarea riscurilor de periclitare a
persoanelor și a societății, pierderea proprietăților învecinate, a bunurilor expuse direct incendiului și a
mediului înconjurător. EN 1991-1-2 se bazează pe Ordonanța nr. 305/2011 care stabilește următoarea
cerință de bază:
„Clădirea trebuie să fie proiectată și construită din punct de vedere al expunerii la foc, în așa fel,
încât:
- pe o anumită durată de timp să fie păstrată capacitatea portantă și stabilitatea structurii;
- să fie limitată creșterea și răspândirea focului și a fumului în obiectiv;
- să fie limitată răspândirea incendiului la obiectele învecinate;
- persoanele să poată părăsi obiectul, sau să fie salvate prin alte mijloace;
- să fie luată în considerare siguranța serviciilor de salvare.“
Conform documentului interpretativ „Securitatea la incendiu”, cerința de bază poate fi îndeplinită
în diferite moduri, inclusiv prin măsuri de incendiu pasive și active. Eurocodurile abordează aspecte
specifice ale protecției pasive împotriva incendiilor la proiectarea structurilor și a părților acestora pentru a
asigura o capacitate de încărcare adecvată și pentru a reduce răspândirea focului.
EN 1991-1-2 se ocupă în principal de încărcările termice în funcție de curba de temperatură standard
și de alte curbe de temperatură nominale. Încărcările termice pe o bază fizică (parametrice) pot fi utilizate
numai acolo unde există modele analitice simplificate sau date de proiectare directe. Unele date informative
sunt menționate în anexele EN 1991-1-2 și părțile relevante din EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999.

3.2 Procedeul de proiectare și clasificare a încărcărilor
În conformitate cu EN 1990, la proiectarea termică se iau în considerație încărcarea termică și
încărcarea determinată la proiectarea structurii pentru toate structurile proiectate potrivit regulilor de
proiectare a elementelor privind incendii EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999. În funcție de expresia
încărcării termice, în proiectare se disting următoarele procedee:
- curbele nominale de temperatură, care se aplică pentru un anumit interval de timp și pentru
care structurile sunt proiectate ținând cont de regulile prescrise ce conțin date tabulare sau
folosind modele de calcul;
- curbe de temperatură parametrice, care sunt calculate pe baza parametrilor fizici și pentru care
structurile sunt proiectate folosind modele de calcul.
Verificarea fiabilității poate fi efectuată în timp:

𝑡𝑓𝑖,𝑑 ≥ 𝑡𝑓𝑖,𝑟𝑒𝑞𝑢

(3.1)

𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡 ≥ 𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡

(3.2)

Θ𝑑 ≤ Θ𝑐𝑟,𝑑

(3.3)

la rezistență:

sau la căldură:

unde:
𝑡𝑓𝑖,𝑑
valoarea de calcul a rezistenței standard la foc;
𝑡𝑓𝑖,𝑟𝑒𝑞𝑢 valoarea solicitată a rezistenței standard la foc;
𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡 valoarea de calcul a rezistenței elementului în situația incendiului, la timpul 𝑡;
𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡 valoarea de calcul a efectelor semnificative ale acțiunilor în situația incendiului, la timpul
𝑡;
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Θ𝑑
valoarea de calcul a temperaturii materialului;
Θ𝑐𝑟,𝑑 valoarea de calcul a temperaturii critice a materialului.
Conform principiilor generale de clasificare a încărcărilor, încărcarea unei structuri la incendiu este
clasificată ca încărcare accidentală. Pentru structurile la care autoritățile naționale stabilesc cerințe generale
pentru siguranță la incendiu a clădirilor, la proiectare, se poate presupune că situațiile de proiectare ale
incendiilor sunt incluse în aceste cerințe.
Apariția unui incendiu care produce pagube grave structurii este considerată o situație accidentală.
Situațiile de proiectare relevante și încărcările accidentale de foc corespunzătoare, trebuie determinate pe
baza unei evaluări a riscului de incendiu. Acțiunea simultană a altor încărcări accidentale independente, nu
trebuie luată în considerare. La structurile, în care riscul parțial de incendiu apare ca urmare a altor încărcări
accidentale, acest risc trebuie determinat pe baza conceptului general de siguranță. Cu toate acestea, în
general, comportamentul structurilor în raport cu timpul și încărcarea, înaintea încărcării accidentale nu
trebuie luată în considerare.
Secțiunile de incendiu trebuie proiectate în așa fel încât pe durata acționării incendiului să prevină
răspândirea focului în alte secțiuni de incendiu. Proiectarea la incendiu este valabilă la un moment dat
numai pentru o singură secțiune de incendiu dintr-o clădire. Proiectarea la incendiu trebuie să îndeplinească
condițiile unui incendiu complet dezvoltat în zonă.
La determinarea încărcării de foc a unui element, trebuie să se țină cont de relația proiectării la
incendiu cu elementul respectiv. Pentru verificarea funcției de separare a focului, este necesar, ca structura
să fie solicitată la foc la un moment dat doar dintr-o parte. Pentru elementele externe, trebuie luate în
considerare încărcările de incendiu prin fațadă sau acoperiș. Pentru pereții despărțitori exteriori, trebuie
luate în considerare încărcările de incendiu din interior (din secțiunea de incendiu relevantă) și, alternativ,
din exterior (din alte secțiuni de incendiu). Situația după incendiu, când structura s-a răcit, nu trebuie luată
în considerare la proiectare. Dacă proiectarea este realizată conform rezistenței la foc pentru un anumit
timp, atunci, nu este necesară evaluarea comportamentul structurii după această perioadă.

3.3 Încărcări termice pentru analiza temperaturii
3.3.1 Reguli generale
Încărcările termice sunt date de capacitatea de absorbție termică a elementului ℎ𝑛𝑒𝑡 [𝑊/𝑚2 ], care
se stabilește din căldura radiantă ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑟 și convecție ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑐 pe baza relației:

ℎ𝑛𝑒𝑡 = ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑐 + ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑟

(3.4)

Componenta transferului de căldură radiantă pe unitatea de suprafață se determină după cum
urmează:

ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑟 = Φ ∙ 𝜀𝑚 ∙ 𝜀𝑓 ∙ 𝜎[(Θ𝑟 + 273)4 − (Θ𝑚 + 273)4 ] ; [𝑊/𝑚2 ] (3.5)
unde:
Φ
este factorul de formă;
𝜀𝑚 emisivitatea suprafeței elementului;
𝜀𝑓
emisivitate raportată la secțiunea de incendiu;
𝜎
Constanta Stefan Boltzmann (= 5,67 × 10−8 𝑊/𝑚2 𝐾 4 );
Θ𝑟 temperatura efectivă a radiației atmosferei din jurul elementului [°𝐶];
Θ𝑚 temperatura de suprafață a elementului [°𝐶].
În cazul în care, EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999 nu dau valori concrete, pentru părțile de
proiectare la incendiu, atunci se va lua în considerare emisivitatea de suprafață 𝜀𝑚 = 0,8 și factorul de
formă Φ = 1,0 (anexa G descrie modul calculării acestuia). Emisivitatea 𝜀𝑓 poate fi considerată de obicei
unitară. Temperatura efectivă a radiației Θ𝑟 , poate fi considerată ca fiind egală cu temperatura gazelor Θ𝑔 .
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Temperatura de suprafață Θ𝑚 , reiese din analiza termică a elementului, potrivit secțiunilor de proiectare la
incendiu EN 1992 până la EN 1996 și 1999.
Componenta convecției termice pe unitatea de suprafață se determină din relația:

ℎ𝑛𝑒𝑡,𝑐 = 𝛼𝑐 (Θ𝑔 − Θ𝑚 ); [𝑊/𝑚2 ]

(3.6)

unde:
𝛼𝑐 coeficient de transfer al căldurii prin convecție [𝑊/𝑚2 𝐾];
Θ𝑔
temperatura gazelor în vecinătatea elementului expus la foc [°𝐶];
Θ𝑚 temperatura de suprafață a elementului [°𝐶].
Coeficientul de transfer al căldurii prin convecție 𝛼𝑐 , corespunde curbei temperaturii nominale
corespunzătoare. Pe partea neîncălzită a structurii, care separă focul, absorbția termică a suprafeței
elementului poate fi determinată pe baza relației (3.4), 𝛼𝑐 = 4 𝑊/𝑚2 𝐾. Dacă se presupune efectul
transferului de căldură prin radiație, atunci 𝛼𝑐 = 9 𝑊/𝑚2 𝐾.
Temperatura gazelor Θ𝑔 poate fi stabilită din curba de temperatură nominală.

3.3.2 Curbe termice nominale
Curbă termică standard
Curba termică standard este dată de relația:

Θ𝑔 = 20 + 345 ∙ log10 (8𝑡 + 1) ; [°𝐶]

(3.7)

unde:
Θ𝑔
este temperatura gazelor în secțiunea de incendiu [°𝐶];
𝑡
durata [min].
Coeficientul de transfer a căldurii prin convecție este 𝛼𝑐 = 25 𝑊/𝑚2 𝐾.

Curba termică a incendiului exterior
Curba termică a incendiului exterior este dată de relația:

Θ𝑔 = 660(1 − 0,687 e−0,32𝑡 − 0,313 e−3,8𝑡 ) + 20; [°𝐶]

(3.8)

unde:
Θ𝑔
este
temperatura gazelor în jurul elementului [°𝐶];
𝑡
durata [min].
Coeficientul de transfer a căldurii prin convecție este dat de valoarea 𝛼𝑐 = 25 𝑊/𝑚2 𝐾.

Curba hidrocarburilor
Curba termică a hidrocarburilor este dată de relația:

Θ𝑔 = 1080(1 − 0,325 e−0,167𝑡 − 0,675 e−2,5𝑡 ) + 20; [°𝐶]

(3.9)

unde:
Θ𝑔
este temperatura gazelor în secțiunea de incendiu [C];
𝑡
durata [min].
Coeficientul de transfer a căldurii prin convecție este 𝛼𝑐 = 50 𝑊/𝑚2 𝐾.
Modelele simplificate de încărcare de foc se bazează pe parametrii fizici specifici, cu valabilitate
limitată. Modelele de încărcare mai exacte, ar trebui să ia în considerare proprietățile gazelor, conversia
energiei și a materiei. Curbele de temperatură parametrice sunt prezentate în EN 1991-1-2, anexa A,

Pagina 40

EN 1990 - Bazele proiectării structurilor
modelele de calcul simplificate se găsesc în anexa B. În anexa E, sunt prezentate recomandările pentru
determinarea sarcinii termice de calcul la incendiu 𝑞𝑓,𝑑 .

3.4 Încărcări pentru proiectarea structurilor (încărcări mecanice)
Încărcarea mecanică la incendiu 𝐸𝑑 , se determină în conformitate cu regula generală pentru situații
de proiectare accidentale care în baza EN 1990 este dată de relația:

𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘,𝑗 ; 𝑃; 𝐴𝑑 ; (𝜓1,1 𝑠𝑎𝑢 𝜓2,1 )𝑄𝑘,1 ; 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖 }; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 > 1

(3.10)

unde: simbolul 𝐺𝑘,𝑗 indică încărcări permanente, 𝑃 pretensionare, 𝐴𝑑 încărcare accidentală, 𝑄𝑘,1 cea mai
eficientă încărcare secundară variabilă și 𝑄𝑘,𝑖 celelalte încărcări variabile secundare. Valorile coeficienților
𝜓1,𝑖 și 𝜓2,𝑖 pentru valoarea frecventă și cvasistatică a încărcărilor variabile sunt menționate în acest ghid,
capitolul 1, tabelul 1.6. Combinațiile încărcărilor din parantezele { } ale relației (3.10) pot fi exprimate
prin relația:

∑ 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝑃"+"𝐴𝑑 "+"(𝜓1,1 𝑠𝑎𝑢 𝜓2,1 )𝑄𝑘,1 "+" ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

(3.11)

𝑖>1

Potrivit relațiilor generale (3.10) și (3.11), aplicate la toate situațiile accidentale, la cea mai eficientă
încărcare variabilă secundară 𝑄1 , se admite opțiunea între valoarea frecventă 𝜓1,1 𝑄𝑘,1 și valoarea
cvasistatică 𝜓2,1 𝑄𝑘,1 , în funcție de condițiile concrete ale construcției respective și tipul încărcării
accidentale. Pentru situația accidentală de incendiu în EN 1991-1-2, se recomandă însă, luarea în
considerare a valorii cvasistatice 𝜓2,1 𝑄𝑘,1 . În anexa națională, această recomandare este concretizată în
continuare și pentru unele construcții, în special pentru hale industriale, la care încărcarea provenită de la
zăpadă sau vânt este principala încărcare variabilă. În acest caz, se recomandă luarea în considerare a valorii
frecvente 𝜓1,1 𝑄𝑘,1 în loc de valoarea cvasistatică 𝜓2,1 𝑄𝑘,1 . Această concretizare a fost luată pe motivul că
valorile cvasipermanente ale acestor încărcări sunt zero (pentru încărcările provenite de la zăpadă și vânt
coeficientul 𝜓2,1 = 0) iar structurile halelor nu ar fi suficient de fiabile la un incendiu. În funcție de
materialul de construcție, schimbările de temperatură în structură în timpul unui incendiu se manifestă de
obicei în două moduri și anume:
prin efectele căldurii asupra proprietăților materialului;
încărcări indirecte date de schimbările de temperatură.
Schimbările de temperatură la incendiu afectează în mod semnificativ proprietățile materialelor de
construcție (în special din oțel) și în general sunt principalul factor care determină capacitatea portantă a
structurilor. Efectele căldurii afectează în principal rezistența (limita de rupere) materialului și sunt aplicate
direct la determinarea rezistenței (capacității portante) a structurii 𝑅. Prin urmare, acestea nu intră în relațiile
generale (3.10) și (3.11) pentru calculul efectelor încărcărilor mecanice 𝐸. Este necesar de menționat că
efectele căldurii asupra proprietăților oțelurilor de construcție, sunt descrise detaliat în publicația ČVUT
“Calculul rezistenței la foc a structurilor de construcție”.
Încărcările indirecte a structurii datorate dilatării și deformării, cauzate de schimbările de
temperatură la foc, dau naștere unor forțe și momente care trebuie luate în considerare la calcularea efectelor
de încărcare conform relațiilor generale (3.10) și (3.11). Cu toate acestea, încărcările indirecte de la incendiu
nu trebuie luate în considerare la calcularea structurii dacă:
- sunt neglijabile sau favorabile;
- acestea sunt luate în considerare prin ipoteze conservatoare de proiectare a structurii sau de
cerințe conservatoare de siguranță la incendiu.
La analiza influenței încărcărilor indirecte de la foc, asupra capacității portante a structurii, trebuie
luate în considerare:
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dilatarea termică a elementelor indusă, de exemplu, a stâlpilor la structuri cu cadre cu mai
multe etaje, cu pereți rigizi;
- diferite deformări de la căldură ale elementelor static nedeterminate, de exemplu, a
planșeului continue;
- gradienții termici în secțiune, care produc tensiuni interne;
- deformarea elementelor adiacente de la căldură, de exemplu, deplasarea capetelor stâlpilor
cauzată de dilatarea planșeului sau dilatarea cablurilor suspendate;
- dilatarea termică a elementelor care acționează asupra elementelor din afara secțiunii de
incendiu.
Celelalte încărcări specificate în regulile de combinație (3.10) și (3.11) sunt considerate similar ca
la proiectarea pentru temperatura normală. Orientarea de bază este regula generală, conform căreia, la
combinații se iau în considerare doar acele încărcări care pot să apară fizic în timpul unui incendiu. Valorile
reprezentative (valori caracteristice reduse) ale încărcărilor variabile se determină în conformitate cu
principiile EN 1990. Cazurile în care nu este necesar să se ia în considerare încărcările de la zăpadă datorate
topirii sunt evaluate individual. Încărcările care apar în timpul procesului de producție, de exemplu, forțele
de frânare ale macaralei și reducerea încărcării utile din cauza arderii, nu trebuie luate în considerare.
Acțiunea simultană a incendiului cu alte încărcări accidentale independente de obicei nu se iau în
considerare. Cu toate acestea, în funcție de condițiile concrete ale construcției luate în considerare, în timpul
incendiului pot fi aplicate încărcări secundare cauzate de incendiu, de exemplu, șocul cauzat de prăbușirea
elementului portant sau a echipamentului tehnic greu. La proiectarea structurii, aceste fenomene
nefavorabile pot fi luate în considerare, de exemplu, prin proiectarea peretelui de foc rezistent la impact.
Efectele încărcării la incendiu 𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡 , ca urmare a încărcărilor indirecte de incendiu, sunt dependente
de timpul 𝑡, de la apariția incendiului. Deseori, determinarea acestora este o sarcină foarte dificilă. În EN
1991-1-2 sunt menționate simplificări practice. În cazul în care nu este necesar să se ia în considerare
încărcările indirecte de incendiu, efectele încărcării 𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡 , pot fi stabilite pe baza analizei structurii, doar
la apariția incendiului (în timpul 𝑡 = 0) iar efectele astfel determinate 𝐸𝑓𝑖,𝑑 pot fi apoi luate în considerare
pe întreaga durată a incendiului:
-

𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡 ≅ 𝐸𝑓𝑖,𝑑

(3.12)

Ca o altă simplificare, efectele constante ale încărcării la incendiu 𝐸𝑓𝑖,𝑑 (independente de timpul 𝑡)
pot fi stabilite prin reducerea efectelor corespunzătoare 𝐸𝑑 destinate temperaturilor normale:

𝐸𝑓𝑖,𝑑 ≅ 𝜂𝑓𝑖 𝐸𝑑

(3.13)

unde: 𝐸𝑑 este valoarea de calcul a efectelor încărcării determinată pe baza regulilor de combinare
menționate în EN 1990. Coeficientul de reducere 𝜂𝑓𝑖 depinde de regula de combinație folosită pentru
determinarea 𝐸𝑑 , de coeficienții parțiali ai încărcării 𝛾𝐺 , 𝛾𝑄 și de coeficienții de combinație 𝜓1,𝑖 , eventual
𝜓2,𝑖 . Rețineți că coeficientul de reducere 𝜂𝑓𝑖 este determinat în EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999 pentru

proiectarea structurilor la efectele incendiului. Este însă evident, că coeficientul 𝜂𝑓𝑖 ar trebui să fie
independent de materialul de construcție.
Un exemplu simplu de element portant care transmite doar o singură încărcare permanentă 𝐺𝑘 și o
încărcare variabilă (principală) 𝑄𝑘,1 ilustrează importanța coeficientului de reducere 𝜂𝑓𝑖 . Efectul de
încărcare conform relației (3.11) este dat în acest caz de o ecuație simplă

𝐸𝑓𝑖,𝑑 = 𝐺𝑘 + 𝜓2,1 𝑄𝑘,1
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Încărcarea potrivit relației (6.10) din EN 1990 pentru combinația de bază a încărcărilor este:

𝐸𝑑 = 𝛾𝐺 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1

(3.15)

Coeficientul de reducere 𝜂𝑓𝑖 este micșorat, potrivit relației (3.13) de raportul de încărcare 𝐸𝑓𝑖,𝑑 la
𝐸𝑑 . Având deci în vedere ecuațiile (3.14) și (3.15), este valabilă relația:

𝜂𝑓𝑖 =

𝐸𝑓𝑖,𝑑
𝐺𝑘 + 𝜓2,1 𝑄𝑘,1
1 + 𝜓2,1 𝑄𝑘,1 /𝐺𝑘
=
=
𝐸𝑑
𝛾𝐺 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1 𝛾𝐺 + 𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1 /𝐺𝑘

(3.16)

Figura 3.1 indică dependența coeficientului de reducere a încărcării 𝜂𝑓𝑖 dat de relația (3.16) de
raportul valorilor caracteristice a încărcării 𝑄𝑘,1 /𝐺𝑘 pentru coeficienții parțiali 𝛾𝐺 = 1,35, 𝛾𝑄,1 = 1,5
(recomandate în EN 1990) și pentru anumite valori ale coeficientului 𝜓2,1 (care desigur acoperă și valorile
coeficientului 𝜓1,1 ).
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Fig. 3.1 – Coeficientul de reducere 𝜂𝑓𝑖 în dependență de raportul 𝑄𝑘,1 /𝐺𝑘 ,
pentru 𝛾𝐺 = 1,35, 𝛾𝑄,1 = 1,5 și unele valori ale coeficientului 𝜓2,1
Valoarea maximă a coeficientului de reducere (reducere minimă) apare în figura 3.1 pentru raportul
𝑄𝑘,1 /𝐺𝑘 = 0 (încărcarea variabilă este zero), unde, independent de valoarea coeficientului 𝜓2,1 coeficientul
este 𝜂𝑓𝑖 = 0,74. Dacă 𝑄𝑘,1 /𝐺𝑘 = 1, coeficientul de reducere 𝜂𝑓𝑖 este în intervalul de la 0,35 până la 0,7. În
cazul în care însă, valoarea de calcul 𝐸𝑑 , se determină pe baza perechii de expresii (6.10a) și (6.10b) din
EN 1990 (relațiile 1.16a, 1.16b din capitolul 1), atunci, coeficienții de reducere corespunzători 𝜂𝑓𝑖 sunt
ceva mai mari (reducerea e mai mică). Potrivit părților relevante ale EN 1992 și EN 1993 pentru proiectarea
structurilor la efectele de incendiu, pentru simplificarea calculului sunt permise valori aproximative a
coeficientului 𝜂𝑓𝑖 (0,7 și 0,65).
Ceva mai complicat este exemplul de clădire a unei hale cu spații comerciale. Fie, că la elementul
portant vântul 𝑄1 să fie încărcarea principală, iar încărcarea utilă 𝑄2 să fie secundară. Potrivit relației
generale (3.11) pentru efectul încărcării la incendiu este valabilă expresia:

𝐸𝑓𝑖,𝑑 = 𝐺𝑘 + 𝜓1,1 𝑄𝑘,1 + 𝜓2,2 𝑄𝑘,2 = 𝐺𝑘 + 0,2𝑄𝑘,1 + 0,6𝑄𝑘,2
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Coeficienții luați în considerare 𝜓 reies din tabelul 1.16 din capitolul 1. Pentru vânt, se ia în
considerare valoarea frecventă, 𝜓1,1 = 0,2, pentru încărcarea utilă, valoarea cvasistatică îi corespunde
coeficientul 𝜓2,2 = 0,6 pentru spațiile comerciale. Potrivit EN 1990, efectul încărcării la temperatura
normală poate fi scris:

𝐸𝑑 = 𝛾𝐺 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1 + 𝛾𝑄,1 𝜓0,2 𝑄𝑘,2 = 1,35𝐺𝑘 + 1,5𝑄𝑘,1 + 1,5 × 0,7𝑄𝑘,2

(3.18)

Coeficientul valorii de combinație 𝜓0,2, pentru încărcarea utilă a suprafețelor comerciale este
considerat ca având valoarea 𝜓0,2 = 0,7.
Similar ca la efectul încărcării, la rezistența din valoarea de calcul, la temperatura normală 𝑅𝑑 , se
poate stabili valoarea redusă de rezistență a structurii la incendiu 𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡 în timpul 𝑡 (care este însemnată cu
aceleași indexuri inferioare ca și efectul încărcării 𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡 ). Coeficientul de reducere 𝜂𝑓𝑖,𝑡 (care depinde în
general de timpul 𝑡) este prezentat în părțile relevante ale EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999. Pentru
valoarea determinată a coeficientului de reducere a rezistenței structurii 𝜂𝑓𝑖,𝑡 , în timpul 𝑡, valoarea de calcul
a rezistenței la foc a unei structuri este dată de relația:

𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡 = 𝜂𝑓𝑖,𝑡 𝑅𝑑

(3.19)

unde 𝑅𝑑 este valoarea de calcul a rezistenței elementului la temperatura normală determinată conform EN
1992 până la EN 1996 și EN 1999, bazate pe materiale. De menționat că produsul 𝜂𝑓𝑖,𝑡 𝑅𝑑 din partea dreaptă
a ecuației (3.19) se numește "nivelul de încărcare" și se notează cu același simbol 𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡 ca și efectul
încărcării din ecuația (3.13) iar pentru coeficientul 𝜂𝑓𝑖,𝑡 este folosit termenul vag "nivel de încărcare pentru
focul de proiectare".
Condiția pentru rezistența la foc a structurii conform EN 1991-1-2 este:

𝑅𝑓𝑖,𝑑,𝑡 ≥ 𝐸𝑓𝑖,𝑑,𝑡

(3.20)

În cazul în care se consideră o aproximare independentă în timp a efectului de încărcare conform
ecuațiilor (3.12) și (3.13), în raport cu ecuația (3.19), condiția (3.20) poate fi înlocuită cu inegalitatea:

𝜂𝑓𝑖,𝑡 𝑅𝑑 ≥ 𝜂𝑓𝑖 𝐸𝑑

(3.21)

În cazul în care structura este proiectată pentru temperatura normală, în așa fel încât este valabilă condiția
𝑅𝑑 ≥ 𝐸𝑑 , atunci la verificarea rezistenței la foc a structurii, este îndeajuns să fie îndeplinită inegalitatea
𝜂𝑓𝑖,𝑡 ≥ 𝜂𝑓𝑖 , care presupune că în timpul 𝑡, coeficientul de reducere a rezistenței să aibă o valoare mai mare
decât coeficientul de reducere a efectului încărcării.
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4 ÎNCĂRCARE PROVENITĂ DE LA ZĂPADĂ
4.1 Generalități
EN 1991-1-3 oferă metodele de calcul a structurilor, datorate încărcării provenite de la zăpadă, în
zone cu altitudini de până la 1500 𝑚. Anexa A la prezentul standard oferă informații despre situații de
proiectare și aranjamente de încărcare în diferite domenii. Acesta nu include:
- încărcările de impact cauzate de alunecările sau căderile de zăpadă de pe un acoperiș mai înalt;
- încărcările suplimentare din acțiunea vântului, datorită modificărilor formei sau dimensiunile
construcției, cauzate de prezența zăpezii sau depunerii de gheață;
- încărcări în locurile în care zăpadă este prezentă pe tot anul;
- încărcări date de depunerile de gheață;
- încărcări laterale date de zăpadă (de exemplu, nămeți de zăpadă);
- mărirea încărcării a suprafețelor înzăpezite din cauza ploii abundente;
- încărcarea dată de zăpadă pe poduri.

4.2 Situații de proiectare
Încărcarea dată de zăpadă este considerată într-o situație de proiectare permanentă, temporară și
accidentală. Standardul distinge condiții normale și accidentale. În condiții normale, în care nu sunt
prezente ninsori excepționale sau nămeți excepționali, se iau în considerare următoarele două situații de
proiectare permanentă sau temporară:
- încărcarea acoperișului dată de zăpadă fără nămeți;
- încărcarea acoperișului dată de zăpadă cu nămeți.
Conform informațiilor furnizate de Institutul Hidrometeorologic Ceh (ČHMÚ) pentru teritoriul
Cehiei condițiile excepționale de zăpadă nu trebuie luate în considerare.

4.3 Încărcare dată de zăpadă la suprafața pământului
Valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă pe pământ 𝑠𝑘 , este definită ca fiind cuantila de
2% din încărcarea maximă anuală de zăpadă (corespunzătoare unui timp mediu de întoarcere de cincizeci
de ani).
Harta zăpezii din Republica Cehă, prezentată în figura 4.1, a fost întocmită de Institutul
Hidrometeorologic Ceh dintr-un ansamblu de valori maxime anuale ale greutății zăpezii, măsurate între
1961 − 2006 evaluat statistic. În hartă sunt prezentate valorile caracteristice ale încărcării date de zăpadă
la suprafața solului 𝑠𝑘 în zonele 𝐼 până la 𝑉𝐼𝐼𝐼. În zonele cu o valoare caracteristică peste 4,0𝑘𝑁/𝑚2, este
necesar să se afle valoarea corespunzătoare de la ČHMÚ.

4.4 Încărcare dată de zăpadă pe acoperișuri
Zăpada poate să fie depusă pe construcție, în funcție de forma acoperișului, de proprietățile termice,
de rugozitatea suprafeței acoperișului, de cantitatea de căldură care pătrunde prin acoperiș din interior,
distanța față de alte clădiri, terenul din jur și clima locală, deci în special: efectele vântului, variația de
temperatură, tipul de precipitații (ninsoare sau ploaie) etc. De asemenea, încărcarea dată de zăpadă poate fi
cauzată de acumularea de zăpadă din diferite direcții și acumularea treptată de zăpadă din ninsori
individuale. La proiectarea structurii se neglijează de obicei majoritatea fenomenelor și cauzelor enumerate
și se ia în considerare forma suprafeței expuse zăpezii și de configurarea stratului de zăpadă în condiții fără
vânt.
În cazul în care se presupune că zăpada va fi îndepărtată de pe acoperiș sau mutată artificial pe
acesta, situația dată, trebuie luată în considerare la proiectarea acoperișului. EN 1991-1-3 oferă reguli pentru
zăpada depusă natural.
Încărcarea dată de zăpadă este considerată o încărcare variabilă fixă. În cazuri speciale, încărcarea
dată de zăpadă poate fi considerată ca încărcare accidentală.
De regulă, pentru evaluarea structurii, sunt luate în considerare două stări de încărcare:
- încărcare uniformă a acoperișului cauzată de zăpadă fără nămeți;
- încărcare neuniformă a acoperișului cauzată de zăpadă cu nămeți.
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Fig. 4.1 Harta zăpezii pentru Republica Cehă
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Încărcarea acoperișului dată de zăpadă pentru situații permanente sau temporare se determină din
relația:

𝑠 = 𝜇𝑖 𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘

(4.1)

unde:
𝜇𝑖
coeficient de formă al încărcării date de zăpadă;
𝑠𝑘
valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă pe sol [𝑘𝑁/𝑚2 ];
𝐶𝑒
coeficientul de expunere, care are de obicei valoarea 1,0;
𝐶𝑡
coeficientul termic, care are de obicei valoarea 1,0.
Încărcarea 𝑠 și 𝑠𝑘 se consideră a fi cu acțiune verticală și este raportată la proiecția în plan a
suprafeței acoperișului. Coeficientul de formă 𝜇𝑖 depinde de forma acoperișului și în EN 1991-1-3 este
specificat pentru o serie întreagă de forme obișnuite. Coeficientul de expunere 𝐶𝑒 ia în considerare posibila
suflare a zăpezii de pe acoperiș, iar coeficientul termic 𝐶𝑡 exprimă topirea zăpezii datorită căldurii care
trece prin mantaua acoperișului.
Coeficientul 𝐶𝑒 este de obicei unitar, în funcție de condițiile locale poate fi considerat o valoare
diferită de unu, a se vedea tabelul 4.1.
Tabelul 4.1 – Coeficientul de expunere 𝐶𝑒 pentru diferite topografii ale amplasamentului
Topografie
𝐶𝑒

a) deschis:

a) deschis

0,8

b) normal

1,0

c) protejat

1,2

zone întinse de teren plat lipsit de adăpostire sau cu adăpostire limitată,

creată de natura terenului, construcţii înalte sau copaci;
b) normal:

zone unde nu se produce o spulberare semnificativă a zăpezii din acțiunea

vântului asupra construcțiilor, datorită naturii terenului și prezenței altor construcții
sau a copacilor;
c) protejat:

zone unde construcția analizată este mult mai joasă decât terenul

înconjurător sau este înconjurată de copaci înalți și/sau construcții înalte.

În cazul în care acoperișul are un transfer termic ridicat (> 1𝑊/𝑚2 𝐾), de exemplu, la acoperișuri
din sticlă neizolate, se poate lua în considerare reducerea încărcării date de zăpadă pe acoperiș, pe baza
reducerii valorii coeficientul termic 𝐶𝑡 .

4.5 Coeficienți de formă a acoperișurilor
Coeficienții de formă 𝜇𝑖 sunt definiți în EN 1991-1-3 pentru condiții normale, în special pentru
acoperișuri în două pante, într-o pantă, cu o apă, cilindrice și combinate, apoi pentru acoperișuri de diferite
nivele cu posibilitate crescută de nămeți.
Pentru acoperișurile într-o pantă și în două pante se iau în considerare coeficienții 𝜇1 și 𝜇2 , în funcție
de înclinarea acoperișului 𝛼, potrivit tabelului 4.2 și a figurii 4.2. Valorile din tabelul 4.2 sunt valabile
atunci, când nu este împiedicată alunecarea zăpezii de pe acoperiș. În cazul în care pe acoperiș există
parazăpezile sau alte obstacole, eventual marginea inferioară a acoperișului este terminată cu un atic,
valoarea factorului de formă nu trebuie redusă sub 0,8.
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Tabelul 4.2 – Coeficienții de formă 𝜇1 și 𝜇2 pentru acoperișuri în una și două pante
Unghiul 𝛼 al înclinării acoperișului potrivit figurii 4.2

Coeficienți de
formă

0° ≤ 𝛼 ≤ 30°

30° < 𝛼 < 60°

𝛼 ≥ 60°

𝜇1

0,8

0,8(60 − 𝛼)/30

0

𝜇2

0,8 + 0,8𝛼/30

1,6

-

2.0
1.6

µ2

µ
1.0

0.8

µ1

0º

15º

30º

45º

60º

α
Figura 4.2 – Coeficienții de formă ai încărcării date de zăpadă
Modul de aplicare a coeficienților de formă 𝜇1 și 𝜇2 pentru acoperișuri cu o pantă și cu două pante
este ilustrat în figura 4.3, iar pentru acoperișurile cu două deschideri în figura 4.4, aceste stări de încărcare
fiind stipulate în EN 1991-1-3.
Pentru acoperișurile cilindrice se ia în considerare coeficientul de formă 𝜇3 , în funcție de raportul
curbării ℎ și a lungimii ℎ potrivit figurii 4.5, care este valabil pentru unghiul tangent 𝛽 ≤ 60° (pentru unghiul
𝛽 > 60°, atunci 𝜇3 = 0).
µ1(α1)

µ1(α2)

Stare (ii) 0.5µ1(α1)

0.5µ1(α2)

µ1(α1)

0.5µ1(α2)

Stare (i)

µ1
Stare (iii)

α1

α

α2

Figura 4.3 – Coeficienții de formă ale încărcării date de zăpadă pentru acoperișuri cu o singură
pantă și cu două pante
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µ1(α2)

µ1(α1)

µ1(α2)

Stare (i)

µ1(α1)

α=(α1+α2)/2

Stare (ii)

µ1(α1)

µ1(α2)

α1

α1

α2

α2

Figura 4.4 – Coeficienții de formă pentru acoperiș cu două deschideri

µ3

h/b=0.18

2

1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

h/b

Figura 4.5 – Coeficient de formă 𝜇3 pentru acoperișuri cilindrice, pentru 𝛽 ≤ 60°
În partea stângă a figurii 4.6, este ilustrată distribuția încărcării date de zăpadă pe un acoperiș
cilindric. În partea dreaptă a figurii este ilustrată distribuția încărcării date de zăpadă, ce este suflată de vânt,
pentru acoperișurile cilindrice și acoperișurile apropiate de forma arcului (pentru ℎ/𝑏 > 18), care se
valorifică în continuare la folosirea parazăpezilor și întotdeauna în zonele de zăpadă 𝐼𝑉 și 𝑉.
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Stare (i)

0.8
µ3
2

µ3
Stare (ii)

µ3

0.5µ3
β=60º

β
β=60º
b

h
ls

b

β=60º
Figura 4.6 – Încărcarea acoperișului cilindric

Un caz special, este acoperișul unei structuri mai joase, ce se află în vecinătatea unei structurii mai
înalte. În figura 4.7 este ilustrată o schemă simplă a două acoperișuri învecinate dispuse la diferite înălțimi.
În starea de încărcare (i) este luată în considerare dispunerea încărcării date de zăpadă, în starea (ii)
este dispunerea încărcării de zăpadă suflată. De pe acoperișul înclinat alunecă 50% din zăpadă 𝑠 = 0,5 ∙
0,8 ∙ 𝑏1,𝑠 ∙ 𝑠𝑘 (pentru acoperișuri unde 𝛼 > 15°). Valoarea corespunzătoare a coeficientului de formă 𝜇𝑠 =
0,8 ∙ 𝑏1,𝑠 /𝑙𝑠 (este valabil și pentru acoperișuri cu înclinarea 𝛼 > 60°). În cazul în care acoperișul inferior
este înclinat, în formule, în loc de ℎ se folosește valoarea ℎ1 .

1

Stare (i)
Stare (ii)

Figura 4.7 – Coeficienții de formă ale încărcării date de zăpadă pentru acoperiș
învecinat de o clădire mai înaltă
Dacă acoperișul de mai jos este plat, se iau în considerare coeficienții de formă:
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𝜇1 = 0,8
𝜇2 = 𝜇𝑠 + 𝜇𝑤

(4.2)

unde: 𝜇𝑠 este coeficientul de formă al încărcării datorită alunecării zăpezii de pe partea superioară a
acoperișului și 𝜇𝑤 este coeficientul de formă datorat suflării zăpezii, care poate fi determinat din relația
𝜇𝑤 = (𝑏1 + 𝑏2 )/(2ℎ) ≤ 𝛾ℎ/𝑠𝑘 , iar 𝛾 este greutatea specifică a zăpezii (pentru calcul se poate lua în
considerare 2 𝑘𝑁/𝑚3 ).
Valoarea minimă a coeficientului 𝜇𝑤 este pentru toate zonele de zăpadă 0,8, valoarea maximă a
coeficientului este 2 pentru zona de zăpadă 𝐼 − 𝐼𝑉, 3 pentru zona 𝑉 − 𝑉𝐼, și 4 pentru zona de zăpadă 𝑉𝐼𝐼 −
𝑉𝐼𝐼𝐼. Lungimea nămetelui se consideră ca fiind 𝑙𝑠 = 2ℎ, intervalul recomandat este 5𝑚 ≤ 𝑙𝑠 ≤ 15𝑚.

4.6 Efecte locale
Efectele locale ale încărcării date de zăpadă sunt foarte importante din punctul de vedere al
fiabilității structurii acoperișului. Aceste efecte sunt incluse în special:
- prin suflarea zăpezii lângă obstacole;
- atârnări de zăpadă pe marginile acoperișurilor.
Figura 4.8 prezintă forma încărcării date de zăpadă lângă un obstacol pe acoperiș plat, la care se ia
în considerare:
𝜇1 = 0,8 (ca la acoperiș plat);
𝜇2 = 𝛾ℎ/𝑠𝑘 cu limitare 0,8 ≤ 𝜇2 ≤ 2,0,
unde: 𝛾 ≈ 2 𝑘𝑁/𝑚3 este greutatea specifică a zăpezii așezate.
În figura 4.8 lungimea zăpezii suflate ls este dată de relația:
𝑙𝑠 = 2ℎ cu limitarea 5𝑚 ≤ 𝑙𝑠 ≤ 15𝑚.

µ1
ls

µ2

ls

h

Figura 4.8 – Coeficienții de formă ale încărcării date de zăpadă pentru proeminențe și
obstacole
Încărcarea suplimentară dată de zăpada de pe marginile acoperișurilor, care este prezentată în figura
4.9, se determină din relația:

𝑠𝑒 = 𝑘𝜇𝑖2 𝑠𝑘2 /𝛾

(4.3)

iar efectul acesteia se adaugă la încărcarea determinată conform relației (4.1). În relația (4.3):
𝑠𝑒
încărcarea dată de zăpadă pe metru lungime a marginii acoperișului potrivit figurii 4.9;
𝜇𝑖
coeficientul de formă;
𝑠𝑘
valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă;

Pagina 51

EN 1990 - Bazele proiectării structurilor
𝑘
coeficientul determinat în ceea ce privește distribuția neuniformă a zăpezii pe marginea
acoperișului pentru care este dată relația 𝑘 = 3/𝑑 cu limitarea 𝑘 ≤ 𝑑𝛾, unde 𝑑 este grosimea
stratului de zăpadă pe acoperiș (vezi figura 4.9);
𝛾 greutatea specifică a zăpezii așezate pe o durată lungă de timp, în acest caz se consideră egală cu
3 𝑘𝑁/𝑚3 .

d

Se
Figura 4.9 – Încărcarea excesivă de zăpada din atârnare
Dacă este nevoie de determinat forța 𝐹𝑠 pentru parazăpezi sau alte structuri, care este cauzată de
zăpada care alunecă pe acoperiș, se calculează pe metru lungime a acoperișului din relația (a se vedea figura
4.10):

𝐹𝑠 = 𝑠 𝑏 𝑠𝑖𝑛𝛼

(4.4)

unde:
𝑠
𝑏
𝛼

este
încărcarea acoperișului de la cazul cel mai nefavorabil de încărcare dată de zăpadă
nesuflată;
distanța proiecției ortogonale a parazăpezii sau a obstacolului de la coama acoperișului;
unghiul acoperișului măsurat față de planul orizontal.

b

b

Fs

Fs

α

α

Figura 4.10 – Încărcarea obstacolelor pe acoperiș

4.7 Ajustarea încărcării date de zăpadă la durata de revenire
EN 1991-1-3, anexa D oferă o relație pentru calculul încărcărilor date de zăpadă pe sol pentru o altă
durată medie de revenire decât perioada de 50 de ani:

√6
1 − 𝑉 𝜋 [ln(−ln(1 − 𝑃𝑛 )) + 0,57722]
𝑠𝑛 = 𝑠𝑘 {
}
(1 + 2,5923𝑉)

Pagina 52

(4.5)

EN 1990 - Bazele proiectării structurilor
unde:
𝑠𝑘
𝑠𝑛
𝑃𝑛
𝑉

4.8

este
valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă pe sol pentru durata de revenire de
50 de ani;
încărcarea dată de zăpadă pe sol pentru durata de revenire 𝑛 ani;
probabilitatea anuală de depășire, care este aproximativ egală cu 1/𝑛, unde 𝑛 este durata
corespunzătoare de revenire în ani;
coeficient de variație al maximelor anuale de încărcări date de zăpadă (în Republica Cehă
valoarea medie a coeficientului luat în considerare poate fi 𝑉 = 0,7, dacă nu sunt cunoscute
informații mai detaliate despre locul șantierului).

Greutate specifică a zăpezii

Greutatea specifică a zăpezii crește odată cu creșterea duratei acoperirii cu zăpadă. Depinde de
locația șantierului, de condițiile climatice (acțiunea temperaturi, lumina soarelui, ploaie), de altitudine. EN
1991-1-3, anexa E, specifică pentru zăpada proaspătă o greutate specifică de 1 𝑘𝑁/𝑚3 , pentru zăpada
așezată 2 𝑘𝑁/𝑚3 , pentru zăpada veche de câteva săptămâni până la câteva luni 2,5 𝑘𝑁/𝑚3 iar pentru
zăpadă umedă 4 𝑘𝑁/𝑚3 .

4.9 Exemplu de proiectare la încărcare dată de zăpadă
Acoperișul unei clădiri industriale din vecinătatea orașului Plzeň are forma prezentată în figura
4.11, care este un caz specific al acoperișului din figura 4.4 (înclinările acoperișului 𝛼 se iau în considerare
valorile 30° și 45°). Potrivit hărții zonelor de zăpadă din figura 4.1 este încărcare caracteristică dată de
zăpadă în jurul orașului Plzeň 𝑠𝑘 = 0,7 𝑘𝑁/𝑚2 . Coeficienții 𝐶𝑒 și 𝐶𝑡 , în acest exemplu sunt luate ca valori
unitare. Coeficienții de formă determinați pe baza tabelului 4.2 sunt:
𝜇1 (30°) = 0,8;
𝜇1 (45°) = 0,8 × (60 − 45)/30 = 0,4;
𝜇2 (30° + 45°)/2 = 1,6.
Valorile de încărcare corespunzătoare 𝑠 determinate conform relației (4.1) sunt:
𝑠 = 𝜇1 (30°) × 𝑠𝑘 = 0,8 × 0,7 = 0,56 𝑘𝑁/𝑚2 ;
𝑠 = 𝜇1 (45°) × 𝑠𝑘 = 0,8 × (60 − 45)/30 × 0,7 = 2,8 𝑘𝑁/𝑚2 ;
𝑠 = 𝜇2 (30° + 45°)/2 × 𝑠𝑘 = 1,6 × 0,7 = 1,12 𝑘𝑁/𝑚2 .
Valorile de încărcare calculate 𝑠 ce sunt date de zăpadă, sunt ilustrate în figura 4.11.
0.28 kNm-2

0.56 kNm-2

0.28 kNm-2

0.56 kNm-2

Stare (i)
1.12 kNm-2
Stare (ii)

0.28 kNm-2

0.56 kNm-2

µ1(α1)

45º

30º

45º

30º

Figura 4.11 – Exemple de încărcare a acoperișului unei clădirii
industriale
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5 ÎNCĂRCARE DATĂ DE VÂNT
5.1 Introducere
EN 1991-1-4 oferă îndrumări cu privire la încărcările date de vânt pentru structuri cu o înălțime de
până la 200 m și pentru poduri cu o lungime de până la 200 m, cu condiția ca reacția dinamică a acestora,
nu trebuie luată în considerare. Încărcările date de vânt calculate conform acestui standard sunt valori
caracteristice care au o probabilitate anuală de depășire de 0,02 (corespunzând unei durate medii de revenire
de 50 de ani).
Încărcările date de vânt se consideră ca o încărcare variabilă fixă. Acționează direct asupra
suprafețelor exterioare și interioare ale structurilor deschise, indirect asupra suprafețelor interioare ale
structurilor închise (influența permeabilității). Efectul vântului depinde de mărimea, forma și
caracteristicile dinamice ale structurii. Încărcările date de vânt sunt exprimate de obicei printr-un sistem
simplificat de presiuni sau forțe, care au efecte echivalente cu efectele extreme ale turbulențelor vântului.
La structuri flexibile, cum ar fi stâlpii sau coșurile de fum, reacția aerodinamică ar trebui luată în considerare
în conformitate cu anexa E. Regulile pentru determinarea efectelor vântului și a altor încărcări pe stâlpii
ancorați și turnurile de zăbrele cu pereți neparaleli sunt prezentate în EN 1993-3-1.

5.2 Viteza și presiunea vântului
5.2.1 Viteza vântului
O mărime importantă pentru determinarea încărcării structurii date de vânt este presiunea dinamică
maximă 𝑞𝑝 , care depinde de viteza medie a vântului și de componenta vântului turbulent pe termen scurt.
Presiunea maximă este influențată de condițiile meteorologice din zonă, influențele locale și înălțimea
deasupra terenului.
Condiții climaterice
Condițiile climaterice ale zonei sunt exprimate de viteza de bază a vântului 𝑣𝑏 , care este dată de
relația:

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0

(5.1)

unde: 𝑣𝑏,0 este viteza inițială de bază a vântului, definită ca viteză caracteristică medie a vântului de 10
minute la 10 m deasupra solului, pe un teren cu vegetație joasă (teren de categoria II), 𝑐𝑑𝑖𝑟 este coeficientul
de direcție a vântului și 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 coeficientul anotimpului, care sunt egale cu 1,0 în anexa națională a
Republicii Cehe. Harta zonelor de vânt cu viteze de bază implicite 𝑣𝑏,0 pentru Republica Cehă sunt ilustrate
în figura 5.1.
Influențe locale
Viteaza medie a vântului 𝑣𝑚 (𝑧) la înălțimea 𝑧 deasupra terenului este afectată de influențele locale
exprimate prin coeficientul rugozității terenului 𝑐𝑟 (𝑧) și factorul orografic 𝑐0 (𝑧). Viteaza medie a vântului
se calculează din relația:

𝑣𝑚 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧)𝑐0 (𝑧)𝑣𝑏

(5.2)

unde: coeficientul de rugozitate 𝑐𝑟 (𝑧) poate fi scris ca:

𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑘𝑟 ln(𝑧/𝑧0 ); pentru 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧𝑚𝑖𝑛 ); pentru 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑖𝑛

(5.3)
(5.4)

iar 𝑧0 este parametrul rugozității terenului, 𝑧𝑚𝑖𝑛 este înălțimea minimă (a se vedea tabelul 5.1) și înălțimea
maximă 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 200 𝑚. Coeficientul terenului 𝑘𝑟 depinde de parametrul 𝑧0 potrivit relației:

𝑘𝑟 = 0,19(𝑧0 /𝑧0,II )0,07

Pagina 54

(5.5)

EN 1990 - Bazele proiectării structurilor

Figura 5.1 – Harta zonelor de vânt pentru Republica Cehă
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unde: 𝑧0,II = 0,05 𝑚 (teren de categoria II). În funcție de șantier, terenul trebuie clasificat într-una din
categoriile de teren descrise detaliat în EN 1991-1-4, anexa A.1. Factorul orografic 𝑐0 (𝑧) exprimă influența
orografiei (dealuri singuratice, creste, stânci) asupra vitezei medii a vântului, de obicei este egal cu 1,0.
Dacă orografia mărește viteza vântului cu peste 5%, se procedează potrivit anexei A.3.
Tabelul 5.1 – Categorii de terenuri și parametrii acestora
Categorii de terenuri
0
mare și zonele de coastă expuse mării deschise
I
lacuri sau terenuri plate cu vegetație neglijabilă,
fără obstacole
II
zone cu vegetație joasă, cum ar fi iarba sau
obstacolele izolate (copaci, clădiri) ale căror distanță este
peste multiplul de 20 a înălțimii obstacolului
III
zone acoperite uniform cu vegetație, clădiri sau
obstacole (sate, păduri) a căror distanța este maximă
multiplului de 20 a înălțimii obstacolului
IV
zone unde cel puțin 15% din suprafață este
acoperită de clădiri cu o înălțime medie de peste 15 m

𝑧0 [𝑚]
0,003
0,01

𝑧𝑚𝑖𝑛 [𝑚]
1
1

0,05

2

0,3

5

1

10

Presiunea rezultată a vântului pe un perete, acoperiș sau element portant este diferența dintre
presiunile de pe suprafețe opuse, luate în considerare în raport cu semnele acestora (a se vedea figura 5.2).
Presiunea care acționează pe suprafață este considerată pozitivă, iar aspirația dinspre suprafață este
negativă.
negativ

Presiune
internă
pozitivă

pozitiv

negativ

negativ

negativ

Presiune
internă
negativă

pozitiv

a)

negativ

negativ

b)
pozitiv

we1

negativ

pozitiv

we2

wi1

c)

negativ

wi2

d)

Figura 5.2 Presiunile vântului asupra suprafețelor

5.2.2 Presiune dinamică maximă
Presiunea dinamică maximă a vântului 𝑞𝑝 (𝑧) la înălțimea 𝑧, care include fluctuațiile medii și pe
durată scurtă ale vântului, se determină din relația:
2 (z)
𝑞𝑝 (𝑧) = [1 + 7𝐼𝑣 (𝑧)]0,5𝜌𝑣𝑚
= 𝑐𝑒 (𝑧)𝑞𝑏

unde:
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- 𝑐𝑒 (𝑧) este coeficientul de expunere;
- 𝑞𝑏 = 0,5𝜌𝑣𝑏2 este presiunea dinamică de bază a vântului;
- 𝜌 greutatea specifică a vântului, de regulă 𝜌 = 1,25 𝑘𝑔/𝑚3.
Coeficientul de expunere 𝑐𝑒 (𝑧) ține cont de influența turbulențelor vântului, care cresc presiunea
de bază a vântului, 𝑐𝑒 (𝑧) = 𝑞𝑝 (𝑧)/𝑞𝑏 .
Intensitatea turbulenței 𝐼𝑣 (𝑧) la înălțimea 𝑧 se determină din relația:
𝑘𝐼

𝐼𝑣 (𝑧) = 𝑐

; pentru 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥

(5.7)

0 (z)ln(𝑧/𝑧0 )

𝐼𝑣 (𝑧) = 𝐼𝑣 (𝑧𝑚𝑖𝑛 ); pentru 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 ;
unde: 𝑘𝐼 este coeficientul de turbulență (egal cu 1,0) și 𝑐0 (z) factorul orografic.
Coeficientul de expunere 𝑐𝑒 (z) este ilustrat în funcție de înălțimea z deasupra terenului și pentru
categoria terenului din figura 5.3 (pentru 𝑐0 (z) = 1,0 și 𝑘𝐼 = 1,0).
𝑧[𝑚]

100
90
4

3

2

1

0

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

𝑐𝑒 (z)
Figura 5.3 – Coeficientul de expunere 𝑐𝑒 (z) pentru 𝑐0 (z) = 1,0 și 𝑘𝐼 = 1,0

5.3 Încărcare echivalentă la reacționare cvasistatică
Dacă structurile rigide au o frecvență proprie ridicată ( 5 Hz), la care efectul de rezonanță al
vântului, reacția dinamică sau aeroelastică a structurii la încărcarea dată de vânt, nu trebuie verificată.
Procedeul de determinare a încărcării date de vânt constă în trei pași principali, care sunt:
–
calcularea presiunii caracteristice maxime;
–
stabilirea coeficienților de presiune și forță;
–
calculul presiunii sau forței vântului.

5.4 Presiunea vântului asupra suprafețelor
Presiunea vântului 𝑤𝑒 care acționează pe suprafețele exterioare ale structurii, se calculează ca
produsul presiunii dinamice maxime 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 ) și coeficienții presiunii exterioare 𝑐𝑝𝑒 din relația:

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝑐𝑝𝑒

(5.8)

Presiunea vântului 𝑤𝑖 care acționează pe suprafețele interioare se calculează ca produsul presiunii
dinamice maxime 𝑞𝑝 (𝑧𝑖 ) și coeficienții presiunii interioare 𝑐𝑝𝑖 din relația:
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𝑤𝑖 = 𝑞𝑝 (𝑧𝑖 )𝑐𝑝𝑖

(5.9)

unde: 𝑧𝑒 și 𝑧𝑖 sunt înălțimi de referință pentru presiunea exterioară și interioară.

5.5 Forțe de la vânt
Forțele de la vânt sunt calculate pentru întreaga structură sau pentru elemente portante. Încărcarea
structurii dată de vânt 𝐹𝑤 se determină potrivit relației:

𝐹𝑤 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑 𝑐𝑓 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝐴𝑟𝑒𝑓

(5.10)

unde 𝑐𝑠 𝑐𝑑 este coeficientul structurii care exprimă influența dimensiunilor și proprietăților dinamice (a se
vedea secțiunea 5.5.1), 𝑐𝑓 este coeficientul forței pentru structura sau elementul portant, 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 ) este
presiunea maximă dinamică a vântului la înălțimea de referință 𝑧𝑒 și 𝐴𝑟𝑒𝑓 suprafața de referință a structurii
sau a elementului portant. Înălțimea de referință 𝑧𝑒 depinde de raportul înălțimii și lățimii (perpendiculare
pe direcția vântului) clădirii, (a se vedea figura 5.8). Presiunea vântului este considerată constantă în fiecare
bandă orizontală.
Forțele vântului care acționează asupra structurilor și elementelor portante sunt determinate din
suma vectorială a forțelor care acționează pe suprafețele externe 𝐹𝑤,𝑒 , pe suprafețele interne 𝐹𝑤,𝑖 și din forțe
de frecare 𝐹𝑓𝑟 :
forțe exterioare:

𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑

∑

𝑤𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑓

(5.11)

𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎𝑓𝑎𝑡𝑎

forțe interioare:

𝐹𝑤,𝑖 =

∑

𝑤𝑖 𝐴𝑟𝑒𝑓

(5.12)

𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎𝑓𝑎𝑡𝑎

forțe de frecare:

𝐹𝑓𝑟 = 𝑐𝑓𝑟 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝐴𝑓𝑟

(5.13)

unde: 𝑐𝑓𝑟 este coeficientul de frecare (a se vedea tabelul 5.8) și 𝐴𝑓𝑟 suprafața exterioară paralelă cu vântul.
Forțele de frecare 𝐹𝑓𝑟 acționează în direcția componentelor vântului paralele cu suprafețele exterioare.
Efectele frecării vântului asupra suprafeței pot fi neglijate dacă suprafața totală a tuturor suprafețelor
paralele cu direcția vântului (sau nu prea deviată) este de cel mult patru ori suprafața tuturor suprafețelor
exterioare perpendiculare cu vântul (partea expusă și opusă a vântului).

5.5.1 Coeficientul structurii
Coeficientul structurii 𝑐𝑠 𝑐𝑑 exprimă influența mărimii și a proprietăților dinamice ale structurii (în
anexa națională a Republicii Cehe nu sunt separați în coeficientul de mărime 𝑐𝑠 și coeficientul dinamic 𝑐𝑑 ).
În capitolul 6 din EN 1991-1-4, este indicat procedeul de calcul al coeficientului structurii, în anexa D se
recomandă valorile coeficientului structurii pentru diferite tipuri individuale de clădiri. Pentru structurile
cu o reacție cvasistatică dominantă, coeficientul este de obicei în interval 1 > 𝑐𝑠 𝑐𝑑 ≥ 0,85 (valoarea 𝑐𝑠 𝑐𝑑 =
1 se consideră a fi sigură).
Coeficientul structurii 𝑐𝑠 𝑐𝑑 (potrivit anexei D a standardului) este prezentat pentru o clădire cu mai
multe etaje, cu o structură portantă din oțel în figura 5.4 și o structură portantă din beton în figura 5.5. Se
presupune că clădirile au un plan rectangular și pereții exteriori verticali cu rigiditate și masă distribuite
regulat.
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Înălțimea în m
Ipoteze:
s = 0,05;
categoria terenului II
(linii continue);
categoria terenului III
(linii punctate);
vb = 28 m.s-1;
a = 0.

Lățimea în m
Figura 5.4 – Coeficientul 𝑐𝑠 𝑐𝑑 pentru o clădire cu mai multe etaje
cu structura portantă din oțel

Înălțimea în m
Ipoteze:
s = 0,1;
categoria terenului II
(linii continue);
categoria terenului III
(linii punctate);
vb = 28 m.s-1;
a = 0.

Lățimea în m
Figura 5.5 – Coeficientul 𝑐𝑠 𝑐𝑑 pentru o clădire cu mai multe etaje
cu structura portantă din beton

5.6 Coeficienții presiunii exterioare
Coeficienții presiunii exterioare 𝑐𝑝𝑒 pentru clădirile sau părțile acestora depind de mărimea
suprafeței încărcate A, de forma structurii și orientarea acesteia față de vânt. Coeficienții de presiune pentru
clădiri sunt, în general, date de două valori, și anume pentru suprafețe mici de încărcare (< 1 𝑚2 ) și pentru
suprafețe mari de încărcare (> 10 𝑚2 ), a se vedea figura 5.6.
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cpe
cpe,1

cpe,10
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Figura 5.6 – Dependința coeficientului 𝑐𝑝𝑒 la suprafața încărcată A
Figura 5.6 este valabilă:
- pentru 𝐴 ≤ 1 𝑚2 , 𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒,1
- pentru 1 𝑚2 < 𝐴 < 10 𝑚2 ,

𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒,1 − (𝑐𝑝𝑒,1 − 𝑐𝑝𝑒,10 )log𝐴,
-

(5.14)

pentru 𝐴 ≥ 10 𝑚2 , 𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒,10 .

5.6.1 Pereți verticali ai clădirilor cu plan rectangular
Valorile coeficienților 𝑐𝑝𝑒,10 și 𝑐𝑝𝑒,1 sunt menționate pentru regiunile A − E în tabelul 5.2 în funcție
de raportul ℎ/𝑑, unde h este înălțimea, iar 𝑑 adâncimea structurii (adică lungimea suprafeței paralele cu
direcția vântului). Pentru valorile intermediare ℎ/𝑑 poate fi interpolat. Valorile din tabelul 5.2 se aplică și
la pereții clădirilor cu acoperișuri înclinate, cum ar fi acoperișurile cu două pante sau cu o pantă. Indicarea
zonelor verticale în tabelul 5.2 este ilustrată în figura 5.7.
Tabelul 5.2 - Coeficienții presiunii exterioare pentru pereți verticali ai clădirilor cu plan rectangular
Regiunea

A

B

C

ℎ/𝑑

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

5

-1,2

-1,4

-0,8

-1,1

1

-1,2

-1,4

-0,8

<0,25

-1,2

-1,4

-0,8

𝑐𝑝𝑒,10

D
𝑐𝑝𝑒,1

E

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

-0,5

+0,8

+1,0

-0,7

-1,1

-0,5

+0,8

+1,0

-0,5

-1,1

-0,5

+0,7

+1,0

-0,3

Înălțimile de referință 𝑧𝑒 , pentru pereții expuși vântului cu plan rectangular, depind de raportul
laturilor h/b și înălțimea corespunzătoare marginii superioare a porțiunii respective a peretelui. În figura
5.8 sunt distinse:
- clădirile cu înălțimea h < lățimea 𝑏 (lungimea suprafeței perpendiculare pe direcția
vântului) sunt considerate ca o parte;
- clădirile cu înălțimea 𝑏 < h < 2b sunt împărțite în partea inferioară de la sol până la o
înălțime egală cu 𝑏 și în restul părții superioare;
- clădirile cu înălțimea h > 2b, unde zidurile sunt împărțite în mai multe părți: partea
inferioară, care este de la sol la o înălțime egală cu 𝑏; partea superioară care este de la vârful
în jos până la înălțimea 𝑏, și zona intermediară care este între partea superioară și inferioară,
care se împarte în benzi orizontale cu înălțimea ℎ𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝 .
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Figura 5.7 – Marcări pentru suprafețe verticale

Figura 5.8a – Înălțimea 𝑧𝑒 în funcție de dimensiunile h și b și
împărțirea presiunilor vântului pe înălțimea structurii
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Figura 5.8b – Înălțimea 𝑧𝑒 în funcție de dimensiunile h și b și
împărțirea presiunilor vântului pe înălțimea structurii

5.6.2 Acoperișuri plane
Acoperișul plan va fi împărțit în zone potrivit figurii 5.9.
hp
r

ze

h



ze=h
muchii rotunjite sau de mansardă

atic
d

e/4

înăltime de referintă ze = h
F

G

H

vânt

I

b
e mai mică dintre valorile b sau 2h

e/4

b dimensiune perpendicular pe
directia vântului

F
e/10
e/2

Figura 5.9 – Marcarea zonelor acoperișurilor plane (definite prin înclinarea 𝛼 în
intervalul −5° ≤ 𝛼 ≤ 5°)
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Tabelul 5.3 – Coeficienții presiunii exterioare pentru acoperișuri plane
Zona
F
G
Tipul acoperișului
𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

H

I
𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1
+ 0,2
Margini drepte
-1,8 -2,5 -1,2
-2,0
-0,7
-1,2
- 0,2
+ 0,2
ℎ𝑝 /ℎ
-1,6 -2,2 -1,1
-1,8
-0,7
-1,2
- 0,2
= 0,025
+ 0,2
Cu
ℎ𝑝 /ℎ
-1,4 -2,0 -0,9
-1,6
-0,7
-1,2
parapete
- 0,2
= 0,05
+ 0,2
ℎ𝑝 /ℎ = 0,1
-1,2 -1,8 -0,8
-1,4
-0,7
-1,2
- 0,2
+ 0,2
𝑟/ℎ = 0,05
-1,0 -1,5 -1,2
-1,8
-0,4
- 0,2
+ 0,2
Streașină
𝑟/ℎ = 0,10
-0,7 -1,2 -0,8
-1,4
-0,3
curbă
- 0,2
+ 0,2
𝑟/ℎ = 0,20
-0,5 -0,8 -0,5
-0,8
-0,3
- 0,2
+ 0,2
-1,0 -1,5 -1,0
-1,5
-0,3
α = 30°
- 0,2
+ 0,2
Streașină în
α = 45°
-1,2 -1,8 -1,3
-1,9
-0,4
mansardă
- 0,2
+ 0,2
α = 60°
-1,3 -1,9 -1,3
-1,9
-0,5
- 0,2
Pentru acoperișurile cu parapet sau marginile curbate, valorile intermediare ℎ𝑝 /ℎ
și 𝑟/ℎ pot fi determinate prin interpolare liniară.
Pentru acoperișuri cu marginile mansardate, se poate folosi interpolarea liniară
între valorile 𝛼 = 30°, 45° și 60°. Pentru înclinarea 𝛼 > 60°, se interpolează liniar între
valorile pentru 𝛼 > 60° și valorile pentru acoperișuri plane cu muchii drepte.
În zona I trebuie luate în considerare valorile pozitive și cele negative.

5.6.3 Acoperișuri cu o singură pantă
Acoperișul, inclusiv părțile ieșite în afară, va fi împărțit în zone potrivit figurii 5.10. Înălțimea de
referință 𝑧𝑒 , se ia în considerare de obicei egală cu ℎ. Valorile recomandate ale coeficienților de presiune
pentru fiecare regiune sunt date în tabelele 5.4 și 5.5 pentru diferite direcții ale vântului.
Tabelul 5.4 – Coeficienții presiunii exterioare pentru acoperișuri cu o singură pantă
Regiunea pentru direcția vântului

Regiunea pentru direcția vântului

𝜃 = 0°

𝜃 = 180°

Unghiul
de
înclinare 𝛼

F

G

H

F

G

H

𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1
−1,7 −2,5 −1,2 −2,0 −0,6 −1,2
5°

−2,3 −2,5 −1,3 −2,0 −0,8 −1,2
+0,0

+𝟎, 𝟎

+0,0
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Regiunea pentru direcția vântului

Regiunea pentru direcția vântului

𝜃 = 0°

𝜃 = 180°

Unghiul
de
F

înclinare 𝛼

G

H

F

G

H

𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1
−0,9 −2,0 −0,8 −1,5

−0,3

15°

−2,5 −2,8 −1,3 −2,0 −0,9 −1,2
+𝟎, 𝟐

+𝟎, 𝟐

+0,2

−0,5 −1,5 −0,5 −1,5

−0,2

30°

−1,1 −2,3 −0,8 −1,5

−0,8

−0,6 −1,3

−0,5

−0,7

+0,7

−0,5 −1,0

−0,5

−0,5

+0,8

−0,5 −1,0

−0,5

−0,5

+𝟎, 𝟕

+𝟎, 𝟕

+0,4

−0,0

−0,0

−0,0

+𝟎, 𝟕

+𝟎, 𝟕

+0,6

60°

+0,7

+0,7

75°

+0,8

+0,8

45°

Tabelul 5.5 – Coeficienții presiunii exterioare pentru acoperișuri cu o singură pantă
Regiunea pentru direcția vântului 𝜃 = 90°
Unghiul de
înclinare 𝛼

Fsuperior

Finferior

G

H

I

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

5°

−2,1

−2,6

−2,1

−2,4

−1,8

−2,0

−0,6

−1,2

15°

−2,4

−2,9

−1,6

−2,4

−1,9

−2,5

−0,8

−1,2

−0,7

𝟑𝟎°

−2,1

−2,9

−1,3

−2,0

−1,5

−2,0

−1,0

−1,3

−𝟎, 𝟖 −1,2

45°

−1,5

−2,4

−1,3

−2,0

−1,4

−2,0

−1,0

−𝟏, 𝟑

−0,9

−1,2

𝟔𝟎°

−1,2

−2,0

−1,2

−2,0

−1,2

−2,0

−𝟏, 𝟎 −𝟏, 𝟑

−0,7

−1,2

75°

−1,2

−2,0

−1,2

−2,0

−1,2

−𝟐, 𝟎 −𝟏, 𝟎 −𝟏, 𝟑

−0,5
−1,2

−𝟎, 𝟓

La 𝜃 = 0° (a se vedea tabelul 5.4) presiunile se schimbă brusc între valorile pozitive și cele
negative pentru unghiurile de înclinare de aproximativ 𝛼 = +5° până la +45°; de aceea sunt
menționate ambele valori, pozitive și negative. Pentru aceste acoperișuri, trebuie luate în
considerare două cazuri: unul pentru toate valorile pozitive și celălalt pentru toate valorile
negative. Nu pot fi utilizate valori mixte pozitive și negative pe aceeași parte. Pentru unghiurile
de înclinare intermediare, între valorile cu același semn se poate interpola liniar.
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vânt

vânt

streașina superioară

 = 0



streașina
inferioară

streașina superioară

 = 180

h

 streașina
inferioară

h

a) general

e/4

F
e=b sau 2h,
care este mai mică

Direcția vântului

G

H

b

b – dimensiunea
laturii
perpendiculare pe
direcția vântului

e/4

F

e/10
b)

o

o

direcția vântului θ=0 ,θ=180

streașina superioară
e/4

Fup

Direcția vântului

G

e/4

H

I

Flow
streașina inferioară
e/10
o

c) direcția vântului θ=90

e/2

Figura 5.10 – Regiunile pentru acoperișuri cu o singură pantă
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5.6.4 Acoperișuri cu două pante
Acoperișul, inclusiv părțile ieșite în afară, va fi împărțit în zone potrivit figurii 5.11.

vânt

parte expusă vântului

vânt

parte ferită la vânt

parte ferită la vânt

unghiul pozitiv al
acoperișului cu două ape
parte expusă vântului
a) general

unghiul negativ al
acoperișului
parte ferită la vânt

coamă sau dolie
vânt

e este mai mică dintre valorile b sau 2h
b) direcția vântului

b dimensiune perpendiculară pe direcția
vântului

coamă sau dolie

vânt

c) direcția
vântului
směr
větru

Figura 5.11 – Regiunile pentru acoperișuri cu două pante
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Tabelul 5.6 – Coeficienții presiunii exterioare pentru acoperișuri cu două pante
Regiunea pentru direcția vântului 𝜃 = 0°
Unghiul de
F
G
H
I
înclinare 𝛼
𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1
−45°

-0,6

-0,6

J
𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

-0,8

-0,7

-1,0

-1,5

-0,8

-0,6

-0,8

-1,4

-0,7

-1,2

−30°

-1,1

-2,0

-0,8

-1,5

−𝟏𝟓°

-2,5

-2,8

-1,3

-2,0

-0,9

-1,2

-0,5

−5°

-2,3

-2,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,2

+0,2
-0,6

-0,6
-1,2
+0,0

-0,6

-0,3

-0,4

-1,0

-1,5

+0,2

+0,0

+0,0

+0,0

-0,2

-0,4

-0,5

5°
𝟏𝟓°
𝟑𝟎°
45°
𝟔𝟎°

-1,7
-2,5
+0,0

-1,2
-2,0
+0,0

-0,9

-0,8

-2,0

+0,2
-0,5

-1,5

-1,5

+0,2
-0,5

-1,5

+0,2
-0,6
+0,2
-0,6

+0,7

+0,7

+0,4

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

-0,2

-0,3

+0,7

+0,7

+0,6

+0,0

+0,0

+0,7

+0,7

+0,7

-0,2

-0,3

75°
+0,8
+0,8
+0,8
-0,2
-0,3
La 𝜃 = 0° presiunile se schimbă brusc între valorile pozitive și cele negative pentru
unghiurile de înclinare de aproximativ 𝛼 = +5° până la +45°; de aceea sunt menționate
valori pozitive și negative. Pentru aceste acoperișuri trebuie luate în considerare patru cazuri
în care valorile cele mai ridicate și cele mai mici din toate regiunile F, G și H sunt combinate
cu cele mai mari și cele mai mici valori din regiunile I și J. Pe aceeași parte nu pot fi folosite
valori pozitive și negative mixte.
Pentru unghiurile de înclinare intermediare cu același semn, este posibilă
interpolarea liniară între valorile cu același semn (nu este permisă interpolarea între 𝛼 = +5°
și 𝛼 = −5°, se folosesc însă valorile sus menționate pentru acoperișuri plane). Valorile 0,0
sunt menționate în scopul interpolării.
Tabelul 5.7 – Coeficienții presiunii exterioare pentru acoperișuri cu două pante
Regiunea pentru direcția vântului 𝜃 = 90°
Unghiul de
F
G
H
I
înclinare 𝛼
𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
−45°

-1,4

-2,0

-1,2

-2,0

-1,0

-1,3

-0,9

-1,2

−30°

-1,5

-2,1

-1,2

-2,0

-1,0

-1,3

-0,9

-1,2

−𝟏𝟓°

-1,9

-2,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,2

-0,8

-1,2

−5°

-1,8

-2,5

-1,2

-2,0

-0,7

-1,2

-0,6

-1,2

5°

-1,6

-2,2

-1,3

-2,0

-0,7

-1,2

-0,5

15°

-1,3

-2,0

-1,3

-2,0

-0,6

-1,2

-0,5

𝟑𝟎°

-1,1

-1,5

-1,4

-2,0

-0,8

-1,2

-0,5

𝟒𝟓°

-1,1

-1,5

-1,4

-2,0

-0,9

-1,2

-0,5

60°

-1,1

-1,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,0

-0,5

𝟕𝟓°

-1,1

-1,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,0

-0,5
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5.6.5 Acoperișuri cilindrice și cupole
Acoperișurile cilindrice cu secțiune circulară și cupolele sunt încărcate de la vânt conform figurii
5.12. Înălțimea de referință 𝑧𝑒 = ℎ + 𝑓.

OBSERVAȚII:

în regiunea 𝐴,
0 < ℎ/𝑑 < 0,5

coeficientul 𝑐𝑝𝑒,10
poate fi interpolat
pentru 0,2 ≤ ℎ/𝑑 ≤
0,3 și ℎ/𝑑 ≥ 0,5

trebuie
luate în considerare
două valori

Figura 5.12 – Coeficienții presiunii exterioare 𝑐𝑝𝑒 pentru acoperișuri cilindrice cu plan
rectangular

5.7 Coeficienții presiunilor interioare
Coeficientul de presiune internă 𝑐𝑝𝑖 depinde de mărimea și distribuția golurilor pe învelișul clădirii.
Fațada clădirii este considerată ca fiind critică, dacă suprafața golurilor de pe această fațadă este cel puțin
dublă față de golurile și alte căi de scurgere ale aerului pe restul părților clădirii. Când aria golurilor la o
parte dominantă este de cel puțin două ori mai mare decât aria golurilor și deschiderilor de pe celelalte laturi
ale clădirii considerate, coeficientul de presiune internă 𝑐𝑝𝑖 se determinată potrivit relației:

𝑐𝑝𝑖 = 0,75 ∙ 𝑐𝑝𝑒

(5.15)

Dacă suprafața golurilor de pe fațada critică este triplă față de suprafața golurilor de pe celelalte
fațade, se aplică relația:

𝑐𝑝𝑖 = 0,9 ∙ 𝑐𝑝𝑒

(5.16)

unde: 𝑐𝑝𝑒 este valoarea coeficientului de presiune externă la golurile de pe fațada critică. Dacă golurile se
află în zone cu valori de presiune externă diferite, se va utiliza valoarea medie ponderată 𝑐𝑝𝑒 .
Pentru clădirile fără fațadă critică, coeficientul de presiune internă 𝑐𝑝𝑖 este determinat conform
figurii 5.13 pe baza raportului înălțime și lățimea clădirii ℎ/𝑑 și a raportului deschiderilor 𝜇 pentru fiecare
direcție a vântului conform relației:

𝜇=

∑ 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎𝑓𝑒𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 î𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑝𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑎𝑢 − 0,0
∑ 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎𝑓𝑒𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟
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Dacă estimarea lui 𝜇 nu este posibilă, se recomandă utilizarea coeficientului decisiv 𝑐𝑝𝑖 din valorile
+0,2 și −0,3.

Figura 5.13 – Coeficienții presiunii interioare 𝑐𝑝𝑖 pentru golurile uniform distribuite
Înălțimile de referință 𝑧𝑖 , pentru presiunile interioare, trebuie să fie la fel ca înălțimile de referință
𝑧𝑒 pentru presiunile exterioare pe fațade care prin golurile lor contribuie la crearea presiunii interioare.
Dacă există mai multe goluri, atunci pentru determinarea 𝑧𝑖 se folosește cea mai mare valoare a înălțimii
𝑧𝑒 .

5.8 Coeficienții forței
5.8.1 Secțiuni rectangulare
Coeficientul de forță 𝑐𝑓 pentru elemente portante cu secțiune rectangulară și vântul care suflă
perpendicular pe o suprafață se determină conform relației:

(5.18)

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0 ∙ 𝜓𝑟 ∙ 𝜓𝜆
unde:

𝑐𝑓,0
este
coeficientul de forță pentru secțiunile rectangulare, potrivit figurii 5.15;
𝜓𝑟
coeficientul de reducere pentru secțiunile pătrate cu colțurile rotunjite, potrivit figurii 5.14;
𝜓𝜆
coeficientul efectului final pentru elementele cu curgere liberă la capete (specificat mai
exact în standard).

Figura 5.14 – Coeficientul de reducere 𝜓𝑟 pentru secțiune pătrată cu colțurile rotunjite
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Figura 5.15 – Coeficientul de forță 𝑐𝑓,0 pentru secțiune rectangulară cu colțuri ascuțite
Suprafața de referință 𝐴𝑟𝑒𝑓 se determină din relația:

𝐴𝑟𝑒𝑓 = 𝑙 ∙ 𝑏

(5.19)

unde: 𝑙 este
lungimea elementului portant.
Înălțimea de referință 𝑧𝑒 este egală cu înălțimea maximă deasupra terenului a secțiunii elementului
considerat.

5.8.2 Elemente portante cu secțiune deschisă
Coeficientul de forță 𝑐𝑓 pentru elemente portante cu secțiune deschisă (a se vedea figura 5.16) se
determină prin relația:

(5.20)

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0 ∙ 𝜓𝜆

unde: 𝜓𝜆 este coeficientul efectului de capăt.
Pentru toate elementele portante, fără a ține cont de influența fluxului în jurul capetelor libere, se
recomandă valoarea 𝑐𝑓,0 = 2,0. Coeficientul 𝜓𝜆 ≅ 1 (mai exact a se vedea standardul). Suprafețele de
referință luate în considerare:

în direcția 𝑥: 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 = 𝑙 ∙ 𝑏, în direcția 𝑦: 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑦 = 𝑙 ∙ 𝑑
unde: 𝑙 este lungimea elementului portant.

Figura 5.16 – Elemente portante cu secțiune deschisă
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5.8.3 Structuri de zăbrele
Coeficientul de forță 𝑐𝑓 pentru structuri cu zăbrele se determină prin relația:

(5.22)

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0 ∙ 𝜓𝜆
unde:

𝑐𝑓,0 este coeficientul de forță pentru structuri fără influența fluxului în jurul capetelor libere, este
funcția coeficientului de obstrucție φ și a numărului Reynolds, 𝑅𝑒 ;
𝜓𝜆
coeficientul efectului de capăt, se poate considera aproximativ egal cu unu.
În figurile 5.18-5.20 apare coeficientul de obstrucție φ = A/𝐴𝑐 , unde 𝐴𝑐 este suprafața limitată de
marginile suprafeței frontale, proiectată perpendicular pe suprafața frontală 𝑏𝑙, iar 𝐴 este suma proiecțiilor
suprafețelor tijelor și a tablelor de îmbinare pe suprafața frontală 𝐴 = ∑ 𝑏𝑖 𝑙𝑖 + ∑ 𝐴𝑔𝑘 , unde 𝐴𝑔𝑘 este
suprafața tablei de îmbinare de ordinul 𝑘, 𝑙 lungimea structurii de zăbrele, 𝑑 lățimea structurii de zăbrele,
𝑏𝑖 , 𝑙𝑖 este lățimea și lungimea tijei de ordinul i, proiectată perpendicular pe suprafața frontală.

Figura 5.17 – Structură cu zăbrele

Figura 5.18 – Coeficientul de forță 𝑐𝑓,0 pentru structură plană cu zăbrele, având elemente cu
muchii ascuțite în funcție de coeficientul de obstrucție 𝜑

Figura 5.19 – Coeficientul de forță 𝑐𝑓,0 pentru structură de zăbrele spațială, care au elemente cu
muchii ascuțite în funcție de coeficientul de obstrucție 𝜑
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Figura 5.20 – Coeficientul de forță 𝑐𝑓,0 pentru structură de zăbrele plană și spațială,
cu secțiune transversală circulară
Ca suprafață de referință este luată în considerare suprafața 𝐴 și ca înălțimea de referință 𝑧𝑒 ,
înălțimea structurii deasupra terenului. Numărul Reynolds, 𝑅𝑒 prezentat în figura 5.20 se poate determina
prin relația:

𝑅𝑒 = 𝑏v(𝑧𝑒 )/𝑣

(5.23)

unde: 𝑏 este diametrul profilurilor circulare, v(𝑧𝑒 ) viteza vântului la înălțimea 𝑧𝑒 , 𝑣 viscozitatea aerului
(𝑣 = 15 ∙ 10−6 𝑚2 /𝑠).

5.9 Coeficienții de frecare
Coeficienții de frecare 𝑐𝑓𝑟 sunt menționați în tabelul 5.8, iar suprafața de referință 𝐴𝑓𝑟 în figura
5.21. Forțele de frecare trebuie aplicate pe suprafețe paralele cu direcția vântului la o distanță de marginea
clădirii 2𝑏 sau 4ℎ (hotărâtoare este cea mai mică valoare). Înălțimea de referință 𝑧𝑒 este egală cu înălțimea
structurii de deasupra terenului sau înălțimea clădirii, a se vedea figura 5.21.
Tabelul 5.8 – Coeficientul de frecare 𝑐𝑓𝑟 pentru pereți, atice și suprafețele acoperișurilor
Suprafață
Netedă (oțel, beton neted)
Rugoasă (beton aspru, suprafețe de asfalt)
Foarte rugoasă (nervuri, ondulări, canale)
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vânt

vânt

Suprafața de referință Av

vânt

Figura 5.21 – Suprafața de referință pentru frecare

5.10 Exemple de încărcări date de vânt
5.10.1 Hală industrială
Hala de oțel cu deschiderea de 24 𝑚, traveea de 6 𝑚 și o lungime totală de 30 𝑚 este ilustrată în
figura 5.22. Este necesar de a determina încărcarea dată de vânt pe direcția indicată.

direcția vântului

30 m

10 m
24 m

Figura 5.22 – Schema halei industriale
Se presupune că hala este protejată împotriva vântului și presiunea internă a vântului poate fi
neglijată (𝑐𝑝𝑖 = 0). Hala este situată în zona II de vânt cu viteza vântului de 25𝑚/𝑠. Locul de construcție
poate fi încadrat în teren de categoria 3 (a se vedea tabelul 5.1), unde parametrul rugozității terenului este
𝑧0 = 0,3𝑚, iar înălțimea minimă 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 5𝑚.
Pentru calculul presiunii dinamice maxime a vântului potrivit relației (5.6), trebuie determinat
coeficientul de expunere și presiunea dinamică de bază a vântului. Coeficientul de expunere 𝑐𝑒 (𝑧) se poate
stabili din diagrama de pe figura 5.3 pentru înălțimea de referință 𝑧e = 10 𝑚 și categoria terenului 3. Astfel
s-a determinat 𝑐𝑒 (10) = 1,7. Presiunea dinamică de bază a vântului 𝑞𝑏 se determină în felul următor:
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𝑞𝑏 = 0,5𝜌𝑣𝑏2 = 0,5 ∙ 1,25 ∙ 252 = 390,63𝑁/𝑚2
și după înlocuire în relația (5.6) se determină presiunea maximă dinamică a vântului la înălțimea de 10 m:
𝑞𝑝 (10) = c𝑒 (10) ∙ 𝑞𝑏 = 1,7 ∙ 390,63 = 664,1𝑁/𝑚2 .
Ulterior, este calculată presiunea vântului pe suprafețele exterioare ale halei, pe baza relației (5.8),
folosind coeficienții presiunii exterioare c𝑝𝑒 .
Dacă s-ar continua direct calculul, fără a utiliza diagrama din figura 5.3, atunci coeficientul de
expunere c𝑒 (z) = 𝑞𝑝 (z)/𝑞𝑏 , poate fi determinat pe baza relației (5.6):
𝑣𝑚 (𝑧) 2
𝑐𝑒 (𝑧) = [1 + 7𝐼𝑣 (𝑧)] (
) ;
𝑣𝑏
unde: intensitatea turbulenței 𝐼𝑣 (𝑧) se stabilește prin relația (5.7):
𝑘𝐼
1
𝐼𝑣 (𝑧) =
=
= 0,285.
𝑐0 (z)ln(𝑧/𝑧0 ) 1 ∙ ln(10/0,3)
Pentru calcularea vitezei medii a vântului 𝑣𝑚 (𝑧) potrivit relației (5.2) se determină coeficientul
terenului 𝑘𝑟 potrivit relației (5.5) și coeficientului rugozității terenului 𝑐𝑟 (𝑧) potrivit relației (5.3):
𝑘𝑟 = 0,19(𝑧0 /𝑧0,II )0,07 = 0,19(0,3/0,05)0,07 = 0,22;
𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑘𝑟 ln(𝑧/𝑧0 ) = 0,22 ∙ ln(10/0,3) = 0,76.
Viteza medie 𝑣𝑚 (𝑧) se determină ca fiind:
𝑣𝑚 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧)𝑐𝑜 (𝑧)𝑣𝑏 = 0,76 ∙ 1 ∙ 25 = 19𝑚/𝑠.
Coeficientul de expunere 𝑐𝑒 (𝑧) se determină mai precis (decât prin simpla stabilire din diagramă)
ca fiind:
𝑣𝑚 (𝑧) 2
19 2
[1
[1
𝑐𝑒 (𝑧) = + 7𝐼𝑣 (𝑧)] (
) = + 7 ∙ 0,285] ( ) = 1,73,
𝑣𝑏
25
iar presiunea dinamică maximă a vântului se determină:
𝑞𝑝 (z) = c𝑒 (z) ∙ 𝑞𝑏 = 1,73 ∙ 390,63 = 675,8𝑁/𝑚2 .
Pentru pereții verticali coeficienții presiunii exterioare 𝑐𝑝𝑒 sunt determinați din tabelul 5.2 (pentru
raportul ℎ/𝑑 = 0,42), iar pentru acoperișuri plane din tabelul 5.3 (pentru 𝑒 = 20 m).
D

2m

8m

-1,8
F

-0,70
H

14 m

0,20
I

E

D

2m

8m

-1,2
G

-0,70
h

cpe

0,20
I

E

cpe

până la 5 m de la perete
fronton

+0,72

14 m

-0,35

peste 5 m de la perete
fronton

+0,72

-0,35

Figura 5.23 – Coeficienții presiunii exterioare 𝑐𝑝𝑒 pentru legătura exterioară și interioară

-1,22

0,49

-0,47

-0,81

±0,13

până la 5 m de la perete
fronton

-0,24

0,49

-0,47

±0,13

peste 5 m de la perete
fronton

-0,24

Figura 5.24 – Valorile caracteristice ale încărcării date de vânt pentru legăturile exterioare și
interioare ale halei în 𝑘𝑁/𝑚2
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5.10.2 Clădire înaltă
În figura 5.25 este prezentată o clădire înaltă rectangulară cu acoperiș plan, cu o înălțime de 55 𝑚,
lățime de 20 𝑚 și lățimea de 15 𝑚, care se află în zona II de vânt, teren de categoria III, unde viteza de
bază a vântului este de 25 𝑚/𝑠. Trebuie determinată distribuția vântului pe pereții clădirii în direcția
vântului.

55 m

20 m
15 m

direcția vântului

Figura 5.25 – Clădire înaltă rectangulară cu acoperiș plan
Lățimea clădirii 𝑏 în direcția perpendiculară pe direcția vântului este 𝑏 = 20 𝑚 și este valabilă
condiția ℎ > 2𝑏. Pentru determinarea presiunii vântului, clădirea se împarte pe înălțime în două părți egale
a câte 20 𝑚 și partea de mijloc de 15 𝑚.
Coeficientul 𝑐𝑝𝑒 se citește din tabelul 5.2 pentru raportul ℎ/𝑑 = 55/15 = 3.7. Potrivit relației (5.8)
se determină presiunile exterioare 𝑤𝑒 ale vântului asupra clădirii în zonele 𝐷 și 𝐸. Coeficienții determinați
𝑐𝑝𝑒 și presiunile rezultante de la vânt sunt prezentate în figura 5.26.

regiune perete D
cpe = +0,8
1153N/m

ze = 55 m

regiunea E
cpe = –0,635
732 N/m2

20 m

644 N/m2

15 m

541 N/m2

20 m

2

ze = 35 m
1014 N/m2
direcția
vântului

h = 55 m

ze = 20 m

852 N/m2

Figura 5.26 – Valorile caracteristice ale presiunii exterioare a vântului pe pereți, coeficienții
presiunii exterioare și înălțimile de referință corespunzătoare
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6 ÎNCĂRCARE TERMICĂ
6.1 Introducere
EN 1991-1-5 oferă îndrumări privind încărcarea clădirilor, podurilor și ale altor structuri prin
temperaturi climatice. Pentru unele structuri industriale, cum ar fi turnurile de răcire, rezervoarele și
conductele, sunt prezentate principii cu privire la modul de combinare a temperaturilor tehnologice și
climatice.

6.2 Componentele termice
Încărcările termice se clasifică ca încărcări variabile și indirecte, distingându-se:
 componentă termică uniformă ∆𝑇𝑁 ;
 componentă termică diferențială liniar variabilă ∆𝑇𝑀𝑦 în direcția axei 𝑦;



componentă termică diferențială liniar variabilă ∆𝑇𝑀𝑧 în direcția axei 𝑧;
componentă neuniformă ∆𝑇𝐸 .

Figura 6.1 – Ilustrare schematică a componentelor termice
Componenta termică uniformă ∆𝑇𝑁 se folosește pentru determinarea mărimii modificărilor de
lungime prin influența dilatării și contractării structurii. Diferențele de temperatură ∆𝑇𝑀 provoacă
deformări, iar în cazul limitării structurii și momente de încovoiere. Componenta ∆𝑇𝐸 determină o împărțire
neliniară a căldurii pe secțiune, se presupune că efectele acestei componente pe secțiune se echilibrează.

6.3 Schimbări termice la clădiri
Dacă se preconizează că efectele încărcării termice vor fi semnificative și se poate depăși starea
limită de rezistență sau de exploatare, atunci acestea trebuie luate în considerare la proiectarea clădirii. Sunt
luate în considerare aceste componente de încărcare termică:
a) Componentă termică uniformă ∆𝑇𝑁 , care se stabilește ca diferența dintre temperatura medie 𝑇
a elementului portant și temperatura inițială 𝑇0 ;
b) Diferența de temperaturi ∆𝑇𝑀 pe secțiunea elementului, luate în considerare între suprafața
exterioară și interioară a secțiunii, sau pe suprafața straturilor în parte;
c) Diferența de temperaturi ∆𝑇𝑃 a părților, în parte ale structurii date de diferența medie a
temperaturilor acestor părți.
Componenta termică uniformă ∆𝑇𝑁 se determină prin relația:

∆𝑇𝑁 = 𝑇 − 𝑇0

(6.1)

unde:
𝑇 este temperatura medie a elementului portant de la temperaturi climatice în anotimpul de vară
și de iarnă;
𝑇0 temperatura inițială la care elementul portant este limitat.
Dacă elementul este format din mai multe straturi de material, temperatura 𝑇 poate fi luată ca
temperatura medie a stratului respectiv (se va folosi teoria transferului de căldură din anexa 𝐸).
Dacă elementul are doar un singur strat, iar condițiile de mediu sunt similare pe părțile sale
exterioare și interioare, atunci temperatura 𝑇 poate fi determinată aproximativ ca media temperaturilor
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exterioare și interioare. Temperatura mediului interior se determină conform tabelului 6.1. Temperatura
mediului exterior depinde de absorbția și orientarea structurii și se determină pentru părțile structurii
supraterane conform tabelului 6.2, pentru părțile subterane conform tabelului 6.3.
Tabelul 6.1 – Temperaturile 𝑇𝑖𝑛 ale mediului interior
Anotimpul
Vară
Iarnă

Temperatura 𝑇in
25 𝐶
20 𝐶

Tabelul 6.2 – Temperaturile 𝑇𝑜𝑢𝑡 pentru structurile supraterane
Influența

Anotimpul

Vară

Temperatura 𝑇out în 𝐶 în
funcție de orientarea
structurii față de radiația
solară.

0,5 - suprafață de culoare
Absorbire
foarte deschisă
relativă în
0,7 - suprafață de culoare
funcție de
deschisă
culoarea
0,9 - suprafață închisă la
suprafeței
culoare

Iarnă

𝑇max + 𝑇3
𝑇max + 𝑇4
𝑇max + 𝑇5
𝑇min

Pentru componente orientate în direcția 𝑁, 𝐸, 𝑁𝐸: 𝑇3 = 0𝐶, 𝑇4 = 2 𝐶, 𝑇5 =
4 𝐶; în direcția 𝑆, 𝑉, 𝑆𝑉 și 𝐻: 𝑇3 = 18 𝐶, 𝑇4 = 30 𝐶, 𝑇5 = 42 𝐶. 𝑇max și 𝑇min se
stabilește pentru locul clădirii din hărțile naționale izoterme.
Tabelul 6.3 – Temperaturile 𝑇𝑜𝑢𝑡 pentru structurile subterane
Anotimpul
Adâncimea subterană
Mai puțin de 1 𝑚
Vară
Peste 1 𝑚
Iarnă

Temperatura 𝑇out în 𝐶
10 𝐶
5 𝐶

Mai puțin de 1 𝑚

−6 𝐶

Peste 1 𝑚

−3 𝐶

6.4 Încărcare termică a podurilor
În cazurile generale, structura podului este integrată într-una din cele trei grupe:
Tipul 1: structură portantă din oțel:
- traversă de oțel cu camere;
- traversă de oțel cu zăbrele sau cu perete plin.
Tipul 2: structură portantă din oțel-beton.
Tipul 3: structură portantă din beton:
- placă din beton;
- traversă din beton;
- traversă din beton cu camere.
Încărcarea termică a podurilor se determină pe baza unei componente termice uniforme și
diferențiale.

6.4.1 Componenta termică uniformă
Temperaturile maxime și minime uniforme (efective) ale podului 𝑇N,max și 𝑇N,min se determină din
figura 6.2 pe baza hărților de temperaturi maxime și minime la umbră în locul clădirii (a se vedea figurile
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6.3 și 6.4). Domeniul maxim de temperaturi uniforme pozitive pentru calculul alungirii podului se
determină potrivit relației:

∆𝑇N,exp = 𝑇N,max − 𝑇0

(6.2)

iar domeniul maxim de temperaturi uniforme negativ pentru calculul scurtării podului potrivit relației:

∆𝑇N,con = 𝑇0 − 𝑇N,min

(6.3)

Domeniul general al componentei uniforme a temperaturii podului este ∆𝑇N = 𝑇N,max − 𝑇N,min .
Temperatura inițială 𝑇0 este considerată temperatura elementului portant în faza de instalare. Dacă
această informație nu este cunoscută, se recomandă 𝑇0 = 10 °𝐶.
În cazurile în care este cunoscută temperatura la executare, pentru proiectarea lagărelor și rosturilor
de dilatare se recomandă a se folosi ∆𝑇N,exp + 10 °𝐶 și ∆𝑇N,con + 10 °𝐶. În cazul în care, această
temperatură nu este cunoscută, atunci se recomandă ∆𝑇N,exp + 20 °𝐶 și ∆𝑇N,con + 20 °𝐶.

70

50

30

10

-50

-40

-30

-20

-10

0

-10

10

20

30

40

50

Tip 1
Tip 2
Tip 3

-30

-50

Figura 6.2. - Relația dintre temperatura minimă/maximă a aerului la umbră
(𝑇min /𝑇max ) și temperatura uniformă minimă/maximă a podului (𝑇N,min /𝑇N,max)
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Figura 6.3. – Valorile caracteristice ale temperaturii maxime a aerului la umbră pentru Republica Cehă
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Figura 6.4 – Valorile caracteristice ale temperaturii minime a aerului la umbră pentru Republica Cehă
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6.4.2 Componentă termică diferențială
Prin încălzirea și răcirea suprafeței structurii portante a podului apare:
- limitarea curbării libere datorită tipului de structură (de exemplu, cadru, traversă continuă
etc.);
- frecare de rostogolire în lagăre;
- efecte geometrice neliniare (efecte de gradul 2).
Progresul neliniar de temperaturi de-a lungul înălțimii secțiunii recomandat în anexa națională a
Republicii Cehe pentru tipuri individuale de structuri portante ale podurilor este ilustrat în figurile 6.5 - 6.7
și prezentat în tabelele 6.4 - 6.6.
Pentru structurile portante ale podurilor de tipul 1 și 3 este posibil, în funcție de condițiile
proiectului, să se utilizeze un curs liniar de temperaturi, care este prezentat în tabelul 6.7, pentru grosimea
suprastructurii podului de 50 mm. Pentru alte grosimi ale suprastructurii podului, aceste valori se înmulțesc
cu coeficientul 𝑘sur potrivit tabelului 6.8.
Dacă trebuie luată în considerare și diferența de temperaturi în direcția orizontală, se recomandă
folosirea diferenței liniare de temperaturi de 5 °𝐶. În unele cazuri, este necesar să se ia în considerare,
acțiunea simultană a unei componente termice uniforme și diferențiale, de exemplu, la structuri cu cadru.
Sunt recomandate următoarele relații:

∆𝑇M,heat (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇M,cool ) + 𝜔𝑁 ∆𝑇N,exp (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇N,con )

(6.4)

𝜔𝑀 ∆𝑇M,heat (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇M,cool ) + ∆𝑇N,exp (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇N,con )

(6.5)

sau

unde: trebuie să fie determinat efectul cel mai nefavorabil. Se recomandă a se folosi 𝑁 = 0,35 și
𝑀 = 0,75.
Este posibil să fie necesar ca elementele portante să fie verificate pentru efectul cauzat de diferența
de temperaturi de 15 °𝐶, între elementele portante principale (de exemplu, între tija de legătură și arc).
Tabelul 6.4 – Diferențele de temperatură ∆𝑻 pentru structurile portante din oțel
Diferența de temperatură

Grosimea
suprastructurii
podului

∆𝑇1

∆𝑇2

∆𝑇3

∆𝑇4

∆𝑇1

mm

°𝐶

°𝐶

°𝐶

°𝐶

°𝐶

fără suprastructură

30

16

6

3

8

20

27

15

9

5

6

40

24

14

8

4

6

încălzire
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Diferențe de temperatură  T
Tipul structurii
b) răcire

a) încălzireí
suprastructură pod
40 mm
h1
h2
h3

h
Tipul 1.a: structură
portantă din oțel –
traverse de oțel, cu
camere

T2

T1

T1
h1

T3
T4

h

h

T1 = 24 °C
T2 = 14 °C
T3 = 8 °C
T4 = 4 °C

h1 = 0,1 m
h2 = 0,2 m
h3 = 0,3 m

suprastructură pod
40 mm

T1

T1 = – 6
°C

h1 = 0,5 m
m

T1

h1

h1
h

h
Tipul 1.b: structură
portantă din oțel –
traverse de oțel compuse sau cu pereți plini

h

T1 = 21 °C

h1 = 0,5 m
m

T1 = – 5 °C h1 = 0,1 m
m

Figura 6.5 – Diferențele de temperatură pentru structurile portante din oțel
Diferențe de temperaturi  T

Tipul structurii
a) încălzire

h1

Procedeu h
obișnuit

suprastructură
pod 100 mm

b) răcire

h1 = 0,6h
h2 = 0,4 m

h2
h
h  T1
m °C
0,2 13
0,3 16

suprastructură
pod 100 mm
h

Procedeu
simplificat

h

 T2
°C
4
4

h1

h

h2
T2
h  T1  T2
m °C
°C
0,2 –3,5 –8
0,3 –5,0 –8

T1

T1 = 10 °C
Tip 2. Structură portantă din beton
pe traverse din oțel cu camere,
compuse sau cu perete plin

T1

T1
T2

T1

h

T1 = – 10 °C

NOTĂ Pentru podurile din oțel-beton poate fi folosit procedeul
simplificat sus menționat care oferă limita superioară a efectelor
termice.

Figura 6.6 – Diferențele de temperatură pentru structurile portante din oțel-beton
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Tabelul 6.5 – Diferențele de temperatură 𝑻 pentru structurile portante din oțel-beton
Diferența de temperatură

Înălțimea
plăcii (h)

Grosimea
suprastructurii
podului

încălzire

răcire

 𝑇1

 𝑇1

m

mm

𝐶

𝐶

16,5
23,0

5,9
5,9

0,2

fără suprastructură
izolație
impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

18,0
13,0
10,5
8,5

4,4
3,5
2,3
1,6

18,5
26,5

9,0
9,0

0,3

fără suprastructură
izolație
impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

20,5
16,0
12,5
10,0

6,8
5,0
3,7
2,7

Diferențe de temperatură  T
Tipul structurii
a) încălzire

b) răcire

suprastructură
pod 100 mm
T1

h1
h
Tip 3.a: placă de beton a structurii
suprastructură
pod 100 mm
h

Tip 3.b: traversă din beton
suprastructură
pod 100 mm

h

h

T2

h2

T1

h1
h2

T2

h
h3

h1 = 0,3 h, însă  0,15 m
h2 = 0,3 h, însă  0,10 m
însă  0,25 m
h3 = 0,3h, însă  (0,10 + grosimea
suprastructurii podului în m)
pentru plăcile subțiri h3 este limitat
h – h1 – h2)
h
m
 0,2
0,4
0,6
 0,8

T3

T3

T1 T2
°C
8,5 3,5
12,0 3,0
13,0 3,0
13,0 3,0

T3
0,5
1,5
2,0
2,5

h3
h4

T4

h1 = h4 = 0,20 h, însă  0,25 m
h2 = h3 = 0,25 h, însă  0,20 m
h
m
 0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,5

T1
– 2,0
– 4,5
– 6,5
– 7,6
– 8,0
– 8,4

T2
°C
–0,5
–1,4
–1,8
–1,7
–1,5
–0,5

Tip 3.c: traversă din beton cu
camere

Figura 6.7 – Diferențele de temperatură pentru structurile portante din beton
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T3 T4
–0,5
–1,0
–1,5
–1,5
–1,5
–1,0

–1,5
–3,5
–5,0
–6,0
–6,3
–6,5
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Tabelul 6.6 – Diferențele de temperatură 𝑻 pentru structurile portante din beton
Diferența de temperatură

Înălțime
a plăcii
(h)

Grosimea suprastructurii podului

𝑚

Încălzire

Răcire

𝑇1

𝑇2

𝑇3

𝑇1

𝑇2

𝑇3

𝑇4

𝑚𝑚

𝐶

𝐶

𝐶

𝐶

𝐶

𝐶

𝐶

12,0
19,5

5,0
8,5

0,1
0,0

4,7
4,7

1,7
1,7

0,0
0,0

0,7
0,7

0,2

fără suprastructură
izolație impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

13,2
8,5
5,6
3,7

4,9
3,5
2,5
2,0

0,3
0,5
0,2
0,5

3,1
2,0
1,1
0,5

1,0
0,5
0,3
0,2

0,2
0,5
0,7
1,0

1,2
1,5
1,7
1,8

15,2
23,6

4,4
6,5

1,2
1,0

9,0
9,0

3,5
3,5

0,4
0,4

2,9
2,9

0,4

fără suprastructură
izolație impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

17,2
12,0
8,5
6,2

4,6
3,0
2,0
1,3

1,4
1,5
1,2
1,0

6,4
4,5
3,2
2,2

2,3
1,4
0,9
0,5

0,6
1,0
1,4
1,9

3,2
3,5
3,8
4,0

15,2
23,6

4,0
6,0

1,4
1,4

11,8
11,8

4,0
4,0

0,9
0,9

4,6
4,6

0,6

fără suprastructură
izolație impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

17,6
13,0
9,7
7,2

4,0
3,0
2,2
1,5

1,8
2,0
1,7
1,5

8,7
6,5
4,9
3,6

2,7
1,8
1,1
0,6

1,2
1,5
1,7
1,9

4,9
5,0
5,1
5,1

15,4
23,6

4,0
5,0

2,0
1,4

12,8
12,8

3,3
3,3

0,9
0,9

5,6
5,6

0,8

fără suprastructură
izolație impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

17,8
13,5
10,0
7,5

4,0
3,0
2,5
2,1

2,1
2,5
2,0
1,5

9,8
7,6
5,8
4,5

2,4
1,7
1,3
1,0

1,2
1,5
1,7
1,9

5,8
6,0
6,2
6,0

fără suprastructură
izolație impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

15,4
23,6

4,0
5,0

2,0
1,4

13,4
13,4

3,0
3,0

0,9
0,9

6,4
6,4

17,8
13,5
10,0
7,5

4,0
3,0
2,5
2,1

2,1
2,5
2,0
1,5

10,3
8,0
6,2
4,3

2,1
1,5
1,1
0,9

1,2
1,5
1,7
1,9

6,3
6,3
6,2
5,8

1,0
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Diferența de temperatură

Înălțime
a plăcii
(h)

Grosimea suprastructurii podului

1,5

fără suprastructură
izolație impermeabilă
pentru apă
50
100
150
200

Încălzire

Răcire

𝑇1

𝑇2

𝑇3

𝑇1

𝑇2

𝑇3

𝑇4

15,4
23,6

4,5
5,0

2,0
1,4

13,7
13,7

1,0
1,0

0,6
0,6

6,7
6,7

17,8
13,5
10,0
7,5

4,0
3,0
2,5
2,1

2,1
2,5
2,0
1,5

10,6
8,4
6,5
5,0

0,7
0,5
0,4
0,3

0,8
1,0
1,1
1,2

6,6
6,5
6,2
5,6

Tabelul 6.7 – Diferențele liniare de temperatură pentru trei tipuri de structuri de pod.

Grupele structurilor portante principale

Diferența de
temperatură pozitive

Diferența de
temperatură negative

∆𝑇M,heat (°𝐶)
18
15
10
15
15

∆𝑇M,cool (°𝐶)
13
18
5
8
8

Tipul 1: structură portantă din oțel
Tipul 2: structură portantă din oțel-beton
Tipul 3: traversă din beton cu camere
traversă din beton
placă din beton

Tabelul 6.8 – Coeficienții 𝒌𝐬𝐮𝐫 pentru diferite grosimi ale suprastructurilor de pod
Poduri rutiere, pasarele pentru pietoni și poduri feroviare
din oțel

din beton

suprafața
superioară mai
caldă decât cea
inferioară

suprafața
inferioară mai
caldă decât cea
superioară

suprafața
superioară mai
caldă decât cea
inferioară

suprafața
inferioară mai
caldă decât cea
superioară

(𝑚𝑚)

𝑘sur

𝑘sur

𝑘sur

𝑘sur

fără suprastructură

0,7

0,9

0,8

1,1

hidroizolație

1,6

0,6

1,5

1,0

50

1,0

1,0

1,0

1,0

100

0,7

1,2

0,7

1,0

150

0,7

1,2

0,5

1,0

Paturi de pietriș (0,75 m)

0,6

1,4

0,6

1,0

Grosimea
suprastructurii podului

6.5 Încărcare termică a coșurilor de fum, rezervoare, turnuri de răcire și conducte
Structurile care sunt în contact cu gazele arse sau cu materiale fierbinți (de exemplu, silozuri,
rezervoare, turnuri de răcire și conducte) trebuie proiectate pentru încărcarea termică. Valorile
temperaturilor de exploatare se obțin din specificațiile de proiectare și trebuie luate în considerare în
dependență de variația temperaturilor în condiții normale și accidentale de funcționare. Pentru determinarea
temperaturilor climatice pot fi folosite hărțile izoterm din figurile 6.3 și 6.4.
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6.5.1 Acțiunea simultană a componentelor termice
Dacă se iau în considerare doar efectele încărcării termice datorate influențelor climatice, se
recomandă, ca în același timp să se ia în considerare (a) componenta termică uniformă, (b) cursul gradat și
(c) diferențele liniare de temperatură între suprafața interioară și exterioară a peretelui (a se vedea figura
6.8).
Atunci, când se ia în considerare combinarea încărcărilor termice datorate influențelor climatice și
operaționale, simultan, trebuie luată în considerare componenta termică uniformă datorită temperaturilor
de funcționare, diferențele liniare de temperatură și cursul gradat de temperatură.

ΔTN

(a)

90ºC

15ºC

(b)

Suprafața
exterioară
este caldă

-

ΔTM

(c)

+
+
Suprafața
interioară
este caldă

-

ΔTM

Figura 6.8 – Componentele de temperatură ale coșurilor de fum, rezervoarelor,
turnurilor de răcire și conductelor

6.6 Exemplu de determinare a încărcării termice la pod
Podul de frontieră este situat pe autostrada D8 Praga - Ústí nad Labem - granița de stat a Cehiei cu
Germania. Aceasta este o structură portantă de tipul 2 (structură portantă din oțel-beton). Secțiunea
transversală a podului este prezentată în figura 6.9.
Valorile caracteristice ale temperaturii minime a aerului la umbră 𝑇k,min = – 34 °𝐶 și a temperaturii
maxime 𝑇k,max = +38 °𝐶, se poate citi de pe hărțile izoterm din figurile 6.3 și 6.4. Componenta uniformă
de temperatură este determinată pe baza figurii 6.2 și a relațiilor date în anexa națională la ČSN EN 19911-5 (pentru exemplu dat,, s-a făcut referire la anexa națională a Cehiei, deoarece acest pod se află pe
teritoriul acestei țări):
pentru 𝑇min = – 34 °𝐶, temperatura uniformă minimă este 𝑇N,min = – 34 °𝐶 + 4,5 °𝐶 =
– 29,5 °𝐶;
pentru 𝑇max = +38 °𝐶, temperatura uniformă maximă este 𝑇N,max = +38 °𝐶 + 4,5 °𝐶 =
+42,5 °𝐶.
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1. Domeniul maxim de temperaturi uniforme este dat:

𝑇N,neg = 𝑇N,min − 𝑇0 = – 29,5 °𝐶 − 10 °𝐶 = – 39,5 °𝐶;
𝑇N,poz = 𝑇N,max − 𝑇0 = 42,5 °𝐶 − 10 °𝐶 = 32,5 °𝐶,
unde: temperatura inițială a podului considerată este 𝑇0 = 10 °𝐶. Intervalul total de temperatură uniformă
este 𝑇N = 72 °𝐶.
2. Diferențele neliniare de temperatură sunt determinate potrivit figurii 6.6 și a tabelului 6.5 pentru
o grosime a suprastructurii podului de 90 mm (pentru determinarea 𝑇1 este folosită interpolarea liniară):
încălzire:
răcire:

𝑇1 = 16,9 °𝐶, 𝑇2 = 4 °𝐶;
𝑇1 = −5,4 °𝐶, 𝑇2 = −8 °𝐶.

Valorile de proiectare ale încărcării termice se determină pe baza valorilor caracteristice ale
încărcării de temperatură (sau a altor valori reprezentative) și a coeficienților parțiali de încărcare.

Figura 6.9 – Secțiunea transversală a structurii portante din oțel-beton
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7 ÎNCĂRCARE PE DURATA EXECUȚIEI
7.1 Introducere
La proiectarea oricărei construcții, este necesar să se ia în considerare nu numai stadiul final de
exploatare, ci și etapele individuale de execuție. În general, se poate ajunge la modificări de formă și metode
de susținere a structurii. Încărcările pe durata execuției pot acționa în alt mod decât, după finalizarea
construcției, unde sunt prezente și încărcările de șantier. EN 1991-1-6 oferă principii pentru determinarea
tipurilor obișnuite de încărcări pentru proiectarea structurilor pe durata execuției.
Încărcările de șantier 𝑄c sunt definite în EN 1991-1-6, ca încărcări ce apar în urma lucrărilor de
execuție și nu acționează după finalizarea acestora. Încărcările de șantier sunt clasificate ca încărcări
variabile, fixe sau libere, în funcție de pozițiile acestora în timpul utilizării. În cazul încărcărilor fixe, trebuie
luată în considerare influența amplasării inexacte și trebuie asigurate toleranțele adecvate.

7.2 Stări limită de rezistență și exploatare
7.2.1 Generalități
Pentru etapele de execuție, în parte, trebuie verificate dacă sunt îndeplinite criteriile stărilor limită
de rezistență și exploatare. Pe durata execuției este necesar să se ia în considerare o situație de proiectare
temporară, în unele cazuri și o situație de proiectare accidentală sau seismică. În situații de proiectare
accidentale, este necesar să se prevină daune neadecvate cauzate, de exemplu, de impactul echipamentului
de șantier sau de căderea elementului portant în timpul montării. La proiectarea structurii portante, pentru
etapele individuale de execuție, este necesar să se țină seama de forma structurii nefinalizate.
Pentru verificarea stărilor limită în situații de proiectare temporare, se folosesc aceleași combinații
de încărcări ca în situații de proiectare permanente, a se vedea EN 1990. În situații de proiectare temporare,
nu se aplică însă combinația de încărcare frecventă și de aceea nu este menționat coeficientul 1 pentru
valoarea frecventă a încărcărilor de șantier.
La clădiri, pentru încărcările de șantier, pentru 𝑄c se recomandă a se folosi valorile coeficienților
de reducere 0 = 0,8 și 2 = 0,2, la poduri 0 = 2 = 1.

7.2.2 Durata situației de proiectare temporare
Pentru unele situații de proiectare temporare, este util să se stabilească o durată nominală a etapei
de execuție egală sau mai mare decât durata preconizată a acestei etape de execuție. Valorile caracteristice
ale încărcărilor climatice pe durata etapelor de execuție mai scurte, pot fi determinate pe baza duratelor de
revenire mai scurte ale acestor încărcări. Trebuie îndeplinite următoarele condiții:
- durata nominală a situației de proiectare temporare este de cel mult un an și este
controlabilă;
- vor fi luate măsuri de protecție pentru asigurarea structurii.
Pentru determinarea valorilor caracteristice ale încărcărilor variabile 𝑄k sunt recomandate duratele
de revenire 𝑅 în funcție de durata nominală 𝑡 și probabilitatea corespunzătoare de depășire a încărcării 𝑝
menționate în tabelul 7.1.
Tabelul 7.1 – Durata de revenire 𝑅 pentru determinarea valorilor caracteristice ale încărcărilor
variabile
𝑡 ≤ 3 zile
Durata
nominală a

3 zile < 𝑡 ≤ 3 luni

etapei de

3 luni < 𝑡 ≤ 1 an

Durata de

2 ani

p = 0,50

5 ani

p = 0,20

10 ani

p = 0,10

50 ani

p = 0,02

revenire

execuție 𝑡

𝑅

𝑡 > 1 an
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7.2.3 Exemplu de determinare a valorii caracteristice încărcării termice
Pentru o etapă de vară de trei săptămâni, la executarea structurii portante a unui pod din beton
pretensionat, trebuie determinată valoarea caracteristică a componentei uniforme a încărcării termice 𝑇N,k .
EN 1991-1-5, anexa A, specifică următoarea relație între temperatura maximă a aerului la umbră
𝑇max,50 pentru o durată de revenire de 50 de ani și temperatura 𝑇max,R pentru o durată de revenire mai mică
𝑅 astfel:

𝑇max,R = {𝑘1 − 𝑘2 ∙ 𝑙𝑛[−𝑙𝑛(1 − 1/𝑅)]}𝑇max,50

(7.1)

unde: pentru teritoriul Republicii Cehe sunt stabiliți coeficienții 𝑘1 = 0,83 și 𝑘2 = 0,04. Dacă va fi luat
în considerare un pod în zona Praga și o durată de revenire de 50 de ani, atunci din hărțile izoterm, se
determină temperatura maximă a aerului la umbră 𝑇max,50 = 40 °𝐶, iar potrivit anexei naționale se
stabilește valoarea caracteristică corespunzătoare a temperaturii 𝑇k,50 = 𝑇max,50 + 1,5 = 41,5 °𝐶. Pentru
o durată de revenire mai mică 𝑅 = 5 ani, care corespunde duratei nominale a etapei de execuție de la trei
zile la trei luni (la care intră și etapa de execuție de trei săptămâni luată în considerare), potrivit relației
(7.1) se calculează:

𝑇max,5 = {0,83 − 0,04 ∙ 𝑙𝑛[−𝑙𝑛(1 − 1/5)]}40;
𝑇max,5 = 35,6 °𝐶.
Valoarea caracteristică a temperaturii uniforme a podului pentru durata de revenire de cinci ani se
preia din diagrama 6.2, fiind 𝑇N,k,5 = 37 °𝐶. Această temperatură se va folosi pentru determinarea efectelor
încărcării podului de temperatură. Similar, pot fi determinate valorile caracteristice ale altor încărcări
climatice (zăpadă, vânt), respectiv alte încărcări variabile, cum ar fi încărcările date de apă, unde încărcarea
de apă trebuie considerată ca variabilă. Relațiile recomandate pentru determinarea valorilor caracteristice
ale încărcărilor climatice, pentru durate de revenire mai scurte, sunt prezentate în părțile relevante din EN
1991.

7.3 Încărcare pe durata execuției
Pe durata execuției, trebuie luate în considerare efectele interacțiunii dintre structuri și părți
structurale, inclusiv structuri auxiliare de construcție. Trebuie verificat dacă la o anumită etapă de execuție,
nu se solicită ca structura să transmită o încărcare mai mare decât cea, pentru care a fost proiectată situația
permanentă (de exemplu, plăcile de tavan de la etajul inferior trebuie să transmită reacțiunea de la schelele
de susținere, la betonarea etajului superior). Structura portantă trebuie să fie proiectată pentru toate etapele
critice de execuție.

7.3.1 Încărcarea elementelor portante și neportante pe timpul manipulării
În unele cazuri, este important să se verifice componentele de construcție la încărcări, ce apar la
mutarea, transportarea sau depozitarea acestora. În timpul transportului sau ridicării elementelor, trebuie
evaluate condițiile reale de rezemare ale acestora și efectele forțelor de inerție din greutatea proprie.
Încărcările pe prinderile elementelor sau materialelor transportate se determină conform EN 1991-3.

7.3.2 Încărcări geotehnice
Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici, terenul de fundație, presiunea pământului și
valorile limită de așezare se determină conform EN 1997 pe baza rezultatelor evaluate ale profilului
geotehnic.

7.3.3 Încărcări date de pretensionare
Pentru etapele de execuție, este necesar să se ia în considerare încărcările date de pretensionare,
inclusiv efectele interacțiunii dintre structură și structurile auxiliare de construcție (de exemplu, schela). În
faza de execuție, forțele de pretensionare sunt considerate încărcări permanente. Pentru proiectarea zonelor
de ancorare, încărcarea structurii în timpul pretensionării se clasifică ca încărcări variabile.
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7.3.4 Încărcare termică
Încărcarea dată de temperaturile climatice se determină conform EN 1991-1-5. Dacă încărcarea
termică are un efect semnificativ asupra structurii pe durata execuției sale, aceasta trebuie luată în
considerare în etapele relevante de execuție.

7.3.5 Încărcare dată de vânt
Încărcarea dată de vânt se determină conform EN 1991-1-4. Pentru etapele de execuție trebuie luate
în considerare modificările formei structurii, rigiditatea acesteia și reacția la încărcarea dată de vânt. La
determinarea forțelor, trebuie luate în considerare încărcările date de vânt pe suprafețele schelei, pe
structurile de susținere și alte structuri auxiliare de construcție. În unele cazuri, este necesar să se țină seama
de efectul vântului asupra acelor părți ale structurilor, care sunt planificate să devină părți interne ale
structurii la finalizare (de exemplu, pereți).
Pentru suspendarea sarcinii, prelungirea sau alte etape scurte de execuție, trebuie determinată viteza
maximă acceptabilă a vântului.
Pentru o durată nominală de până la trei luni, se recomandă a se lua în considerare viteza minimă a
vântului de 20 𝑚/𝑠.

7.3.6 Încărcare dată de zăpadă
Încărcarea dată de zăpadă se determină conform EN 1991-1-3. Dacă pe durata etapelor de execuție
se asigură înlăturarea periodică a zăpezii de pe structura podului, se poate face o reducere a valorii
caracteristice a încărcării date de zăpadă cu până la 30% din valoarea determinată pentru situații de
proiectare permanente.

7.3.7 Încărcare dată de apă și aluviuni
Încărcările date de apă (liberă sau subterană) sunt descrise prin presiuni statice și forțe
hidrodinamice (curenți asupra obstacolelor scufundate, efectele valurilor). În funcție de condițiile specifice
de mediu, încărcările date de apă sunt considerate a fi încărcări permanente sau variabile.
EN 1991-1-6 specifică și relațiile pentru calculul forței orizontale induse de curenții de apă, pe o
suprafață verticală și acumularea de aluviuni, ce nu sunt incluse în acest ghid.

7.3.8 Încărcările de șantier
Sunt cunoscute șase tipuri de încărcări de șantier 𝑄ca − 𝑄cf . Aceste încărcări sunt luate în
considerare la situațiile de proiectare individuale, fie ca încărcări variabile independente, fie tipurile de
încărcare individuale sunt grupate și aplicate ca o încărcare variabilă unică. Încărcările de șantier se
modelează ca încărcări uniform distribuite sau concentrate și se combină cu alte tipuri de încărcări. Valorile
caracteristice ale încărcărilor de șantier se determină în conformitate cu cerințele tehnice de construcție și
cu principiile EN 1990. Încărcările de șantier cuprind:
- 𝑄ca :
muncitorii, angajații și vizitatorii cu unelte de mână sau alt echipament de
construcție, valoarea recomandată a încărcării uniform distribuite 𝑞ca = 1,0 𝑘𝑁/𝑚2;
- 𝑄cb:
depozit de materiale de construcție, componente prefabricate și echipamente, unde
valorile de încărcare recomandate pentru poduri sunt 𝑞cb = 0,2 𝑘𝑁/𝑚2 și 𝑄cb,k =
100 𝑘𝑁 (suprafața de contact pentru folosirea încărcării poate fi specificată în proiectul
respectiv);
- 𝑄cc :
echipamente temporare într-o poziție pregătită de utilizare, fie statică (de exemplu,
plăci de cofraj, schela) sau în mișcare (de exemplu, cofraj glisant), unde valoarea
recomandată de încărcare este 𝑞cc = 0,5 𝑘𝑁/𝑚2 ;
- 𝑄cd :
utilaje și echipamente grele mobile, pe roți sau șine (macarale, ascensoare,
vehicule);
- 𝑄ce :
încărcări date de deșeuri sau materiale reziduale (pământ excavat, material
demolat);
- 𝑄cf :
încărcare dată de o parte a structurii în situații temporare, de exemplu, la ridicarea
componentelor structurale în timpul montării.
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Qcb,k
qcb,k

qca,k

Figura 7.1 – Încărcarea de șantier pentru verificarea stabilității structurii podului, valorile
caracteristice 𝑄cb,k = 100 𝑘𝑁, 𝑞ca,k = 1 𝑘𝑁/𝑚2 și 𝑞cb,k = 0,2 𝑘𝑁/𝑚2
Un exemplu de aranjare a încărcării de șantier de la muncitori cu unelte de mână 𝑄ca și depozit de
materiale 𝑄cb, care se folosește pentru verificarea stabilității structurii podului la o anume etapă de execuție,
este prezentat în figura 7.1.

7.3.9 Încărcare de șantier în timpul betonării
Pe durata betonării, trebuie luată în considerare în același timp, încărcarea dată de lucrătorii cu
echipamente de construcții mici (𝑄ca ), încărcarea dată de cofraje (𝑄cc ) și greutatea betonului proaspăt (𝑄cf ).
Valorile caracteristice recomandate ale încărcărilor de șantier la betonare, sunt menționate în tabelul 7.2.
Încărcările trebuie amplasate în așa poziție, încât să apară, cele mai mari efecte (care pot fi, însă nu trebuie
să fie simetrice).
Tabelul 7.2 – Valorile caracteristice ale încărcărilor de șantier la betonare
Încărcare în 𝑘𝑁/𝑚2

Încărcare Suprafața încărcată
(1)

în exteriorul suprafeței de
lucru

0,75 inclusiv 𝑄ca

(2)

în interiorul suprafeței de
lucru 3 𝑚 × 3 𝑚, eventual
întinderea, dacă este mai
mare

10% din greutatea proprie a betonului,
însă nu mai puțin de 0,75 și nu mai
mult de 1,5; include 𝑄ca și 𝑄cf

(3)

suprafața reală

greutatea proprie a cofrajului (𝑄cc ), a
elementului portant și greutatea proprie
a betonului
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7.3.10 Încărcări accidentale
Pentru etapele de execuție, poate fi necesară verificarea structurii la încărcările accidentale, cum ar
fi impactul vehiculelor de construcție sau ale macaralelor, defectarea locală a reazemelor temporare, care
ar putea duce la prăbușirea elementelor portante. Pentru valorile de proiectare ale forțelor de impact datorate
activității umane, se recomandă:
- forța 2,5 𝑘𝑁 pe suprafață de 200 𝑚𝑚 × 200 𝑚𝑚 pentru efectele impactului;
- forța 6,0 𝑘𝑁 pe suprafață de 300 𝑚𝑚 × 300 𝑚𝑚 pentru efectele căderii.

7.4 Note finale
Standardul EN 1991-1-6 oferă principii pentru determinarea tipurilor obișnuite de încărcări, la
proiectarea structurilor pe durata execuției. Sunt incluse încărcările de construcție ce sunt prezente numai
pe durata execuției. Oferă îndrumări cu privire la modul de determinare a valorilor caracteristice,
reprezentative, suplimentare și de proiectare ale încărcărilor variabile, pentru durate de revenire mai scurte.
În multe cazuri, îndrumările standardului sunt destul de generale, deoarece, cu greu se pot standardiza toate
metodele și condițiile de execuție și, prin urmare, este necesar să se ia în considerare condițiile reale de
execuție ale unei anumite construcții.
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8 ÎNCĂRCĂRI ACCIDENTALE
8.1 Introducere
Îndrumările pentru asigurarea clădirilor și construcțiilor inginerești împotriva încărcărilor
accidentale identificate și neidentificate, sunt prezentate în standardul EN 1991-1-7. Aici sunt regulile și
valorile de încărcare pentru:
- impacturile cauzate de transportul rutier și feroviar, utilaj de ridicat și transportat, nave și
elicoptere;
- explozii interioare;
- defecțiune locală din cauze nespecificate.
Standardul nu examinează încărcările date de explozii exterioare, acte teroriste și conflicte de
război. Regulile pentru exploziile de praf din materialele depozitate în silozuri se află în EN 1991-4, pentru
impactul vehiculelor rutiere și feroviare care circulă pe poduri în EN 1991-2.
Proiectarea clădirilor pentru consecințele defecțiunii locale apărute din cauze nespecificate este
prezentată în anexa A, procedeele generale de evaluare a riscurilor în anexa B, analiza dinamică a
impactului în anexa C și îndrumările pentru exploziile interioare în anexa D.

8.2 Situații de proiectare
Strategia pentru situații de proiectare accidentale se împarte în:
 strategii bazate pe încărcări accidentale identificate:
- proiectarea structurii pentru o rezistență minimă suficientă;
- prevenirea apariției sau reducerii încărcărilor;
- proiectarea structurilor pentru încărcări accidentale identificate.
 strategii bazate pe limitarea extinderii defecțiunii locale:
- creșterea predestinării formei, permițând transferul alternativ de sarcină;
- proiectarea elementelor cheie (portante) pentru transferul încărcării accidentale
preconizate;
- aplicarea regulilor normative pentru integritate și ductilitate.

8.3 Strategii pentru clase de consecință
Structurile se integrează în clasa de consecințe corespunzătoare 𝐶𝐶1 până la 𝐶𝐶3, iar pentru situația
de proiectare accidentală se folosește strategia corespunzătoare:
- Clasa 𝐶𝐶1 (consecințe minore ale defecțiunii): nu sunt necesare măsuri speciale
pentru proiectare în ceea ce privește încărcări accidentale, trebuie însă respectate
regulile de bază pentru rezistență și stabilitate;
- Clasa 𝐶𝐶2 (consecințe medii ale defecțiunii): se va folosi o analiză simplificată
de proiectare, folosind modele de încărcare echivalente static sau regulile
normative de proiectare pentru construcții;
- Clasa 𝐶𝐶3 (consecințe mari ale defecțiunii): se recomandă analiza cazului
specific, pentru a determina nivelul de fiabilitate necesar (de exemplu, analiza
dinamică, modele neliniare).

8.4 Încărcare din vehicule rutiere
Încărcările din impactul vehiculelor rutiere trebuie luate în considerare la structurile de rezemare
situate în apropierea diferitelor tipuri de drumuri sau în clădirile care servesc drept garaje colective. Valorile
de proiectare informative ale forțelor statice echivalente sunt prezentate în tabelul 8.1. În direcția de
deplasare se ia în considerare forța de impact 𝐹dx și perpendicular pe direcția de deplasare forța 𝐹dy . Se
presupune că forțele nu acționează simultan.
Efectele reale ale impactului vehiculelor grele pot fi diferite de valorile din tabelul 8.1 și, de aceea,
este necesar să se ia în considerare posibilele urmări ale impactului, intensitatea traficului, precum și
măsurile luate pentru atenuarea consecințelor (de exemplu, parapete rutiere).
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Tabelul 8.1 – Valorile de proiectare informative ale forțelor statice echivalente de la impacturi asupra
structurilor de rezemare deasupra drumurilor și în apropierea acestora
Forța 𝐹dx

Forța 𝐹dy

[𝑘𝑁]

[𝑘𝑁]

Autostradă, șosea de cat. I și șosea rapidă

1000

500

Șosele de cat. II și III și drumuri locale cu
viteze de peste 60 𝑘𝑚/ℎ

750

375

Drumuri locale cu viteze de peste 60 𝑘𝑚/ℎ
inclusiv și drumuri de utilitate

500

250

Suprafețe închise (de exemplu, incintele
instituțiilor medicale) cu accesul
1. vehiculelor de persoane
2. vehiculelor grele

50

25

150

75

50

25

Categorii rutiere

Clădiri cu garaje comune cu accesul
vehiculelor de persoane

La proiectare, se presupune că forțele de impact de la vehiculele grele pot acționa la orice înălțime
cuprinsă între 0,5 𝑚 și 1,5 𝑚 (la vehicule de persoane 0,5 𝑚) deasupra nivelului terenului. Forțele
acționează pe suprafață cu înălțimea de 0,25 𝑚 și lățimea de 1,5 𝑚, eventual aceeași lățime cu elementul,
în funcție de dimensiune cea mai mică. Îndrumările pentru forțele de impact pe suporturile pasarelelor
pietonale sunt prezentate în EN 1991-2, capitolul 5.
Încărcările elementelor portante orizontale deasupra benzilor de circulație, cauzate de impactul
vehiculelor grele, trebuie luate în considerare, dacă nu sunt asigurate valori minime ale înălțimi libere între
suprafața carosabilului și partea inferioară a structurii portante a podului, sau nu sunt luate măsuri de
prevenire a impactului. Dacă înălțimea liberă este mai mică de 6 𝑚, elementele portante trebuie proiectate
pentru jumătate din forțele de impact 𝐹dx menționate în tabelul 8.1 (pentru înălțimea liberă de la 5 la 6 𝑚
forța 𝐹dx poate fi redusă liniar).

8.5 Încărcări din impact ale traficul feroviar deraiat
Valorile de proiectare ale încărcărilor date de impactul vehiculelor feroviare deraiate, se determină
în funcție de categoria structurii, distanța acesteia de cea mai apropiată axă a căii, viteza și alte aspecte ce
sunt menționate mai detaliat în anexa 𝐵 din EN 1991-1-7. Structurile de-a lungul căii se clasifică în două
clase conform Uniunii Internaționale a Căilor Ferate UIC 777-2:
Clasa 𝐴:
Structuri peste sau lângă o linie de cale ferată ce sunt permanent
locuite, sau care servesc publicului, sau care au mai mult de un
etaj;
Clasa 𝐵:
Structuri masive peste sau lângă o linie de cale ferată de
serviciu, cum ar fi poduri rutiere sau clădiri nelocuite
permanent cu un etaj.
Valorile informative ale forțelor statice echivalente sunt prezentate în tabelul 8.2. În cazul în care
reazemele ar fi așezate la o distanță 𝑑, mai mică de 3 𝑚, forțele se determină pentru condițiile proiectului
concret pe baza unei evaluări a riscurilor. Forțele 𝐹dx și 𝐹dy se aplică la o înălțime de 1,8 𝑚 deasupra
nivelului căii și nu trebuie luate în considerare simultan.
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Tabelul 8.2 - Valorile de proiectare informative ale forțelor de impact orizontale statice echivalente, pentru
structurile de clasa 𝐴 deasupra sau de-a lungul căilor feroviare
Forța 𝐹dy
Distanța 𝑑, de la elementele portante până la axa celei Forța 𝐹dx
mai apropiate căi [𝑚]
[𝑘𝑁]
[𝑘𝑁]
Pentru ziduri continue și construcții de tip perete:
3𝑚 ≤𝑑 ≤5𝑚
𝑑 >5𝑚

4000

1500

0

0

Forțele de impact, menționate în tabelul 8.2, pot fi reduse la jumătate, dacă viteza permisă a
traficului feroviar într-o anumită locație este ≤ 50 𝑘𝑚/ℎ, sau dacă elementele portante de rezemare sunt
asigurate, de exemplu, printr-o fundație ridicată din beton armat (principiile de proiectare sunt prezentate
în UIC 777-2).
Dacă viteza admisă a căii ferate este mai mare de 120 𝑘𝑚/ℎ, structura se clasifică în clasa de
consecințe 𝐶𝐶3, iar valorile forțelor de proiectare 𝐹dx și 𝐹dy se determină individual în funcție de măsurile
de protecție aplicate.
Pentru structurile din clasa 𝐵, în care sunt incluse și podurile, conform anexei naționale se pot aplica
aceleași principii ca și pentru structurile clasa 𝐴.

8.6 Încărcare din explozii
Încărcările provocate de explozie, trebuie luate în considerare la proiectarea clădirilor și
construcțiilor inginerești în care este introdus gazul, sau, gazul este depozitat sau transportat (de exemplu,
echipamente chimice, containere, rezervoare, clădiri rezidențiale cu instalații de gaz, tunele) și acolo unde
sunt prezente substanțe explozive. Explozia este definită ca o reacție chimică rapidă a prafului, gazului sau
vaporilor din aer, care provoacă temperaturi și presiuni ridicate. Cantitatea de presiune asupra structurii
depinde nu numai de sursa acesteia, ci și de prezența obstacolelor în spațiul închis, de mărimea și forma
spațiului în care se produce explozia și de natura elementelor de evacuare (părți neportante ale spațiului cu
rezistență limitată ca de exemplu, ferestre, uși, pereți despărțitori care reduc efectele asupra părților portante
ale clădirii).
La clădirile din clasa de consecințe 𝐶𝐶1, efectele unei explozii nu trebuie luate în considerare dacă
sunt respectate regulile de contact și interacțiune a elementelor. La structurile din clasele de consecințe 𝐶𝐶2
și 𝐶𝐶3, trebuie să fie proiectate elementele portante pentru încărcările respective. De obicei, se utilizează
modele de încărcare statică echivalentă și regulile normative de proiectare. În plus, pentru structurile din
clasa 𝐶𝐶3 se recomandă efectuarea unei analize de risc. Trebuie să se verifice dacă structura proiectată are
o rezistență suficientă la explozia interioară și nu se ajunge la prăbușirea progresivă a acesteia.
Îndrumări suplimentare pentru exploziile dispersiilor de praf, a gazelor naturale și a amestecurilor
de gaze sunt prezentate în anexa 𝐷. Elementele de rezistență cheie, trebuie proiectate pentru efectele unei
explozii interioare a gazului natural, pe baza relației decisive, dintre următoarele două, pentru valoarea de
proiectare a presiunii statice echivalente:

𝑝d = 3 + 𝑝stat

(8.1)

𝑝d = 3 + 0,5 𝑝stat + 0,04/(𝐴𝑣 /𝑉)2

(8.2)

sau

unde: 𝑝stat este presiunea statică uniform distribuită în 𝑘𝑁/𝑚2 , la care apare afectarea elementelor de
evacuare, 𝐴𝑣 este suprafața elementelor de evacuare în 𝑚2 și 𝑉 este volumul spațiului în 𝑚3 . Relația este
valabilă pentru spații cu un volum de până la 1000 𝑚3 și raporturile suprafeței elementelor de evacuare și
volumului total al spațiului între 0,05 ≤ 𝐴𝑣 /𝑉 ≤ 0,15.
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8.7 Proiectarea structurii la defecțiune locală din cauze nespecificate
O posibilă strategie pentru creșterea siguranței sistemului portant al clădirii împotriva
evenimentelor accidentale, din cauza unei situații neprevăzute anterior este creșterea rezistenței generale.
În funcție de clasificarea structurii în clasa de consecință adecvată 𝐶𝐶1 până la 𝐶𝐶3, în anexa 𝐴 sunt
recomandate măsuri, a se vedea tabelul 8.3. Pentru structurile din clasa de consecință 𝐶𝐶1 nu sunt necesare
reguli suplimentare, în clasa 𝐶𝐶3 este deja recomandată analiza riscurilor. Se disting măsuri pentru structuri
de cadru și perete.
Limita acceptabilă a defecțiunii localizate poate fi diferită pentru fiecare tip de clădire. Valoarea
recomandată este de 15% din suprafața etajului sau 100 𝑚2 (în funcție de valoarea minimă), pe fiecare
dintre cele două etaje adiacente (a se vedea figura 8.1).

Legendă:
(A) defecțiunea locală nu depășește 15 % sau 100 𝑚2 de suprafață pe fiecare dintre cele două etaje adiacente
(B) se presupune că se ajunge la eliminarea stâlpului
a) proiecție plan
b) vedere față

Figura 8.1 – Limita recomandată a defecțiunii admise
Tabelul 8.3 – Clasificarea clădirilor în funcție de clasele de consecințe și măsurile recomandate
Măsuri pentru situații
Clasa de
Exemple de tipuri de clădiri și
accidentale din cauze
consecințe
utilizarea lor
neidentificate
clădiri rezidențiale separate până la proiectarea
structurii
4 etaje, clădiri agricole, clădiri cu pentru utilizarea normală,
𝐶𝐶1
prezența ocazională a persoanelor, conform Eurocodurilor, nu
redusă
necesare
măsuri
unde nu există alte clădiri sunt
speciale.
rezidențiale în apropiere.
– hoteluri, clădiri rezidențiale și
administrative până la 4 etaje;
– clădiri industriale până la 3 etaje;
– suprafețe comerciale până la 3
𝐶𝐶2𝑎
etaje, cu suprafața fiecăruia max.
grupa medie
cu riscuri mai 1000 𝑚2;
mici
– unități școlare cu un etaj;
– clădiri până la 2 etaje cu accesul
publicului și suprafața etajelor în
parte de până la 2000 𝑚2.
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strategiilor
recomandate pentru clasa
𝐶𝐶1 și
– de asemenea, a legăturilor
orizontale eficiente sau
ancorarea
tavanelor
suspendate de pereți, așa
cum este specificat pentru
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portanți.
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Exemple de tipuri de clădiri și
utilizarea lor

Clasa de
consecințe

𝐶𝐶2𝑏
grupa medie
cu riscuri
mai mari

𝐶𝐶3
mare

– hoteluri, clădiri de apartamente și
alte clădiri rezidențiale cu peste 4
etaje, dar nu mai mult de 15 etaje;
– unități școlare cu peste 1 etaj, dar
cel mult 15 etaje;
– suprafețe comerciale cu peste 3
etaje, dar cel mult 15 etaje;
– spitale până la 3 etaje;
– clădiri administrative cu peste 4
etaje, dar maxim 15 etaje, toate
clădirile cu accesul publicului și o
suprafață a etajului de peste
2000 𝑚2 și pe fiecare etaj cel
mult 5000 𝑚2.

– clădiri care depășesc limitele
suprafețelor
individuale
și
numărul acestora din clasele de
consecințe 𝐶𝐶2𝑎 și 𝐶𝐶2𝑏;
– clădiri pentru adunarea unui
număr semnificativ de persoane;
– stadioane cu peste 5000
spectatori;
– clădiri cu substanțe sau procese
tehnologice periculoase.

Măsuri pentru situații
accidentale din cauze
neidentificate
– efectuarea
strategiilor
recomandate pentru clasa
𝐶𝐶1 și totodată
–
pentru
creșterea
rezistenței
structurii,
proiectarea sistemului de
legături orizontale, pentru
structuri cadru, pereți
portanți și legături verticale
în coloane și pereți de
susținere,
eventual
alternativ
– verificarea, dacă clădirea
rămâne stabilă și orice
deteriorare
locală
nu
depășește o anumită limită,
atunci când teoretic se
îndepărtează fiecare stâlp
sau traversă individual,
care sprijină stâlpul sau
orice parte a peretelui
portant.
– la clădiri trebuie
efectuată
o
evaluare
detaliată a riscurilor și
trebuie luate în considerare
pericolele previzibile și
imprevizibile.

8.7.1 Legături orizontale
Structuri cadru
Pentru a asigura o interconectare sigură a întregului sistem portant, legăturile orizontale se
realizează pe perimetrul etajelor în parte și a structurii acoperișului, pe părțile interioare ale structurii și
perpendicular între ele. Legăturile continue orizontale, inclusiv îmbinările acestora, trebuie să transfere
aceste forțe:
– legături interioare 𝑇i = 0,8 (𝑔k +  𝑞k )𝑠 𝐿 (însă > 75 𝑘𝑁);
– legături periferice

𝑇p = 0,4 (𝑔k +  𝑞k )𝑠 𝐿 (însă > 75 𝑘𝑁);

unde: 𝑔k și 𝑞k sunt valori caracteristice ale încărcării permanente și variabile, 𝑠 este distanța legăturilor, 𝐿
întinderea legăturii, iar  coeficientul de combinație (1 sau 2 în funcție de tipul încărcării accidentale).

Pereții portanți
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Pentru clădirile din clasa de consecințe 𝐶𝐶2𝑎, rezistența adecvată poate fi asigurată prin aranjarea
structurii în secțiuni individuale, astfel încât să se simplifice interacțiunea tuturor componentelor, iar
tavanele să se ancoreze în pereți într-un mod corespunzător (vor fi executate legături orizontale).
Pentru clădirile din clasa de consecințe 𝐶𝐶2𝑏, în structurile tavanelor vor fi efectuate legături
orizontale continue. În tavane, legăturile interioare vor fi amplasate perpendicular între ele, iar tijele
periferice de-a lungul perimetrului structurilor de tavan la distanțe de 1,2 𝑚 în direcția lățimii plăcilor.
Forțele de tracțiune se determină:
– pentru legături interioare:

𝑇i = mai mare dintre valorile 𝐹t sau

𝐹t (𝑔k +  𝑞k ) 𝑧
7,5

∙ 5 în 𝑘𝑁/𝑚

(8.3)

– pentru legăturile periferice: 𝑇p = 𝐹t ;
unde: 𝐹t este 20 + 4𝑛s 𝑘𝑁/𝑚 (însă < 60 𝑘𝑁/𝑚);
𝑛s

numărul de etaje;

𝑧

mai mic dintre multiplul de cinci al înălțimii libere a etajului 𝐻 sau a celei mai mari distanțe
dintre axele stâlpilor în direcția legăturii sau a elementelor portante verticale formate de placa
simplă, sau sistemul de traverse și plăci.

8.7.2 Legături verticale
Toți stâlpii și pereții se leagă continuu de la fundație până la nivelul acoperișului. Stâlpii și pereții
structurilor cadru, trebuie să reziste forței de tracțiune accidentale egală cu cea mai mare reacțiune de la
valoarea de proiectare a încărcării verticale permanente și variabile, care acționează pe stâlp de la orice etaj.
Legăturile verticale sunt considerate eficiente, dacă
a) grosimea pereților zidiți este de cel puțin 150 𝑚𝑚, iar rezistența lor minimă la presiune este de
cel puțin 5 𝑁/𝑚𝑚2;
b) înălțimea liberă a peretelui 𝐻 dintre podea și tavan sau tavan și acoperiș nu depășește 20 𝑡, unde
𝑡 este grosimea peretelui în metri;
c) legăturile vor fi proiectate la forța de tracțiune verticală 𝑇, unde

𝑇=

34𝐴
8000

𝐻 2

( ) , (însă <
𝑡

100 𝑘𝑁/𝑚𝑙 de perete), unde 𝐴 este suprafața secțiunii peretelui în 𝑚2 ;
d) legăturile verticale sunt distanțate la o distanță axială maximă de 5 𝑚 și cel puțin 2,5 𝑚 de
marginile libere ale pereților.

8.8 Secțiune nominală a peretelui portant
Lungimea nominală a pereților din beton armat și a pereților interiori zidiți, din lemn, sau cu
armătură trebuie să fie < 2,25 𝐻, unde 𝐻 este înălțimea etajului. La pereții exteriori zidiți, din lemn sau cu
armătură este lungimea măsurată între reazemele transversale formate de alte elemente de construcție
verticală (de exemplu, stâlpi sau pereți despărțitori amplasați transversal).

8.9 Elemente portante
Elementul portant ar trebui să aibă capacitatea de a rezista la încărcarea accidentală 𝐴d , care
acționează asupra elementului și a părților legate de acesta, pe direcția verticală și orizontală (întotdeauna
într-o direcție), luând în considerare rezistența limită a acestor părți și a îmbinărilor acestora. Valoarea de
proiectare a încărcării accidentale este considerată încărcare concentrată sau uniform distribuită, pentru
clădiri se recomandă 34 𝑘𝑁/𝑚2.
Exemplu: Sarcina problemei este de a determina încărcarea pe o secțiune separată a unei clădiri
administrative cu mai multe etaje. Spațiul are dimensiunile în plan 8 × 14 𝑚, înălțimea 𝐻 = 3 𝑚, a se
vedea figura 8.2. Suprafața elementelor de evacuare este formată de ferestre cu o suprafață totală 𝐴𝑣 =
40 𝑚2.
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H=3m

a=8m

Figura 8.2 –Presiunea de la explozie care acționează
asupra pereților unui spațiu închis
Volumul spațiului este 𝑉 = 3 × 8 × 14 = 336 𝑚3 , iar raportul suprafeței elementelor de
evacuare și volumul total al spațiului 𝐴𝑣 /𝑉 = 40/336 = 0,12 𝑚−1. Volumul spațiului este mai mic
decât valoarea limită 1000 𝑚3, raportul 𝐴𝑣 /𝑉 îndeplinește condiția intervalului recomandat de la 0,05 până
la 0,15. Se presupune că elementele de evacuare se deteriorează la presiunea de 3 𝑘𝑁/𝑚2 . Valoarea de
proiectare a presiunii statice echivalente din explozia de gaz se determină conform relațiilor (8.1) și (8.2)
ca:

𝑝d = 3 + 𝑝𝑣 = 3 + 3 = 6 kN/m2
sau
𝑝d = 3 + 𝑝𝑣 /2 + 0,04/(𝐴𝑣 /𝑉)2 = 3 + 1,5 + 0,04/0,122 = 7,28 kN/m2
Factorul decisiv este aici, presiunea 𝑝d = 7,28 kN/m2. Se presupune că pe structura portantă a
tavanului din plăci de beton armat, unidirecționale simplu rezemate, cu o întindere 𝑎 = 8 𝑚 acționează
greutatea proprie de 3 𝑘𝑁/m2 și încărcarea utilă a suprafețelor birourilor de 2,5 𝑘𝑁/m2 .
În situația de proiectare permanentă, placa inferioară a tavanului din beton armat este solicitată de
încărcare permanentă și utilă, în situația de proiectare accidentală acționează asupra plăcii, în afară de aceste
încărcări, și încărcarea dată de explozie.
Pentru situația de proiectare permanentă se determină valoarea de proiectare a momentului de
încovoiere a plăcii din beton armat pe baza perechii de relații (6.10a, 6.10b) conform EN 1990 ca:

𝑀d = 1/8 (𝛾𝐺 𝑔k + 𝛾Q 0 𝑞k ) 𝐿2 = 1/8 (1,35 × 3 + 1,5 × 0,7 × 2,5) × 82 = 53,4 𝑘𝑁/𝑚2 ;
𝑀d = 1/8 (𝜉𝛾𝐺 𝑔k + 𝛾Q 𝑞k ) 𝐿2 = 1/8 (0,85 × 1,35 × 3 + 1,5 × 2,5) × 82 = 57,54 𝑘𝑁/𝑚2 ,
unde: factorul decisiv este cel de-al doilea din momente, deci 𝑀d = 57,54 𝑘𝑁/𝑚2 . Pentru situația de
proiectare accidentală, va fi folosită relația (6.11) potrivit EN 1990 și va fi calculată valoarea de proiectare
a momentului de încovoiere 𝑀d potrivit relației:

𝑀d = 1/8 (𝑔k + 1 𝑞k + 𝑝d ) 𝐿2 = 1/8 (3 + 0,5 × 2,5 + 7,28) × 82 = 92,24 𝑘𝑁/𝑚2 .
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Armatura plăcii inferioare, trebuie să îndeplinească cerințele pentru valorile de proiectare ale
efectelor de încărcare, atât pentru situații de proiectare permanente, cât și accidentale. Trebuie menționat
că, în situația de proiectare accidentală se iau de obicei coeficienții parțiali unitari, eventual mai mici ai
proprietăților materialului, decât în situația de proiectare permanentă (pentru beton 1,2, pentru armarea
betonului 1, a se vedea EN 1992-1-1).
Placa superioară a tavanului este solicitată din partea de sus de încărcarea permanentă și utilă pentru
situația de proiectare permanentă, pentru situația de proiectare de urgență de sus prin încărcare permanentă
(încărcarea utilă ca favorabilă nu se ia în considerare), de jos prin încărcare accidentală dată de explozie.
Pentru situația de proiectare accidentală se va calcula valoarea de proiectare a momentului de încovoiere
ca:

𝑀d = 1/8(𝑔k − 𝑝d )𝐿2 = 1/8(3 − 7,28) × 82 = −32,24 𝑘𝑁/𝑚2.
Astfel, pentru situația de proiectare accidentală cauzată de explozie, armarea plăcii superioare a
tavanului trebuie proiectată pentru efectele exploziei în direcția opusă efectelor de încărcare din situația de
proiectare permanentă. Se remarcă faptul că pentru încărcarea accidentală, dată de explozie este necesar să
se proiecteze pereții verticali și îmbinările planșeelor și pereților.
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9

ÎNCĂRCAREA PODURILOR DATĂ DE TRAFIC

Încărcarea podurilor dată de trafic este definită de standardul EN 1991-2. Detalii privind cum se
combină încărcările individuale ale podurilor sunt incluse în EN 1990 Anexa A1, Anexa A2. Podurile din
oțel pot fi proiectate conform standardului european EN 1993-2. Podurile compozite din oțel-beton pot fi
proiectate conform standardului european EN 1994-2.
EN 1991-2 definește încărcările utile date de traficul rutier, de pietoni și de transportului feroviar.
Încărcările date de trafic sunt clasificate ca încărcări libere, ceea ce înseamnă că, în funcție de realitate, pot
apărea în orice punct al structurii podului. Încărcările sunt reprezentate de diferite modele de încărcare, a
se vedea mai jos. Modelele specifice de încărcare se folosesc la evaluarea oboselii. În general, diferite tipuri
de încărcări care acționează simultan sunt reprezentate de ansambluri de încărcare. Combinațiile
încărcărilor reale, care acționează simultan sunt descrise prin regulile de combinație.

9.1

Încărcare dată de traficul rutier

Următoarele modele de încărcare vor fi folosite pentru poduri cu o lungime de încărcare de până la
200 𝑚. Modelele nu descriu încărcările reale, dar sunt alese în așa fel, încât efectul lor să reflecte efectul
încărcărilor reale (inclusiv efectele dinamice). Diferențele de compoziție a fluxului de trafic pentru diferite
categorii de drumuri sunt exprimate prin factori de corecție 𝛼 potrivit tabelului 9.1. Grupele de drumuri
sunt definite după tabel.
Tabelul 9.1 - Factori de corecție 𝛼 
Grupa de
drumuri

𝛼𝑄1

𝛼𝑄2

𝛼𝑄3

𝛼𝑞1

𝛼𝑞2

𝛼𝑞𝑖 (𝑖  2)
și 𝛼𝑞𝑟

1

1

1

1

1

2,4

1,2

2

0,8

0,8

0,8

0,45

1,6

1,6

Drumurile, în ceea ce privește încărcarea, se împart în Republica Cehă în două grupe:
Grupa 1 –
toate drumurile cu excepția drumurilor menționate în grupa 2;
Grupa 2 –
străzile de categoria III, stabilite de organul competent, drumurile pentru servicii
locale și drumurile de utilitate.
Carosabilul de pe pod se împarte în benzi de încărcare potrivit tabelului 9.2, iar benzile de încărcare
se numerotează potrivit tabelului 9.1.
Tabelul 9.2 - Numărul și lățimea benzilor de circulație
Lățimea
carosabilului 𝑤

Numărul benzilor
de circulație

Lățimea benzii
de circulație 𝑤1

Lățimea zonei
rămase

𝑤  5,4 𝑚

𝑛1 = 1

𝑤 − 3𝑚

5,4 𝑚  𝑤  6 𝑚

𝑛1 = 2

3𝑚
𝑤
2

6𝑚𝑤

𝑤
𝑛1 = 𝐼𝑛𝑡 ( )
3

3𝑚

𝑤 − 3 × 𝑛1

0

NOTĂ De
exemplu,
pentru
lățimea
carosabilului
de
11 m,
𝑤
𝑛1 = 𝐼𝑛𝑡 ( 3 ) = 3, lățimea restului de suprafață este 11 − 3  3 = 2 𝑚.
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Legendă:
𝑤 lățimea carosabilului
1 banda de circulație nr. 1
3 banda de circulație nr. 3

𝑤1
2
4

lățimea unei benzi de circulație
banda de circulație nr. 2
zona rămasă

Figura 9.1 - Exemplu de numerotare a benzilor teoretice de circulație
Încărcările sunt apoi amplasate pe fiecare bandă de circulație în așa mod, încât să producă efectul
cel mai nefavorabil în elementul respectiv al podului.

9.1.1 Încărcări verticale
Există patru modele de încărcare:
(a) Modelul de încărcare 1: Încărcări concentrate și uniform distribuite, care includ majoritatea
efectelor din traficul autovehiculelor personale și de marfă. Acest model este destinat evaluării
generale și locale;
(b) Modelul de încărcare 2: Încărcare dată de o osie, care acționează asupra unei suprafețe de
contact ale anvelopelor definite, care include efectele dinamice ale traficului normal asupra
componentelor de structură foarte scurte. Acest model trebuie luat în considerare independent
și este destinat evaluării locale;
(c) Modelul de încărcare 3: Ansamblu de forțe ale axei reprezentând vehicule speciale. Pentru
drumurile de categoria I și II se aplică vehicule cu masa totală de 1800 𝑘𝑁 (1800/200), pentru
autostrăzi, șosele de mare viteză și anumite rute stabilite de autoritatea competentă, de
asemenea, vehicule cu o greutate totală de 3000 𝑘𝑁 (3000/240). Dispunerea axelor, viteza,
coeficientul dinamic și combinațiile de încărcări sunt prezentate în EN 1991-2;
(d) Modelul de încărcare 4: Încărcare dată de mulțimea de oameni. Acest model se folosește la
solicitarea beneficiarului. Se folosește doar pentru verificări generale.
Modelele de încărcare 1 - 3 trebuie luate în considerare pentru orice situație de proiectare. Modelul
de încărcare 4 este definit doar pentru situații de proiectare temporare.
Cu privire la folosirea modelului de încărcare 4 va decide beneficiarul la comandarea proiectului
podului. În cazul în care podul este amplasat în oraș sau în imediata apropiere, este recomandat ca influența
mulțimii de oameni să se ia în considerare, în special trebuie stabilite efectele încărcării distribuite
neuniform asupra podului. Încărcarea dată de mulțimea de oameni se consideră ca o încărcare uniformă de
5 𝑘𝑁/𝑚2 , la care această valoare include și efectele dinamice. Modelul de încărcare 4 se ia în considerare
exclusiv pentru situații de proiectare temporare.
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Pentru calculele efectuate de studenți este suficient să se ia în considerare primele două modele de
încărcare pe care le descriem mai detaliat:
Ansamblu de încărcare principal (model de încărcare 1)
Ansamblu de încărcare principal este compus din două ansambluri parțiale:
(a) Încărcare concentrată cu două osii (eng. tandem system – TS), fiecare osie cu o forță de:
𝛼𝑄 𝑄𝑘
unde:
𝛼𝑄 este un factor de corecție din tabelul 9.1.
La o bandă de circulație este luată în considerare doar o singură osie dublă completă. Fiecare osie
dublă se deplasează de-a lungul axei benzii de circulație pentru a determina efectele generale, fig. 9.2a, dar
pentru verificarea elementelor locale ar trebui să fie plasată în poziția cea mai defavorabilă pe banda
respectivă, fig. 9.2b. Fiecare osie a modelului osiei duble are două roți identice, fiecare generând o încărcare
egală cu 0,5𝛼𝑄 𝑄𝑘 . Suprafața de contact a fiecărei roți se consideră a fi un pătrat cu latură de 0,40 𝑚.
(b) Încărcare uniformă (engl. uniformly distributed load – UDL) cu greutatea specifică pe metru
pătrat:
𝛼𝑞 𝑞𝑘
unde:
𝛼𝑞

este un factor de corecție din tabelul 9.1.

Aceste încărcări trebuie folosite numai în acele părți ale zonelor de influență, în care afectează în
mod negativ atât direcția longitudinală cât și cea transversală.
Modelul de încărcare 1, trebuie aplicat pe fiecare bandă de circulație și pe suprafețele rămase. În
banda de încărcare numărul 𝑖 sunt amplasate încărcările caracteristice 𝛼𝑄𝑖 𝑄𝑖𝑘 și 𝛼𝑞𝑖 𝑞𝑖𝑘 (a se vedea tabelul
9.3). Pe restul suprafețelor este încărcarea 𝛼𝑞𝑟 𝑞𝑟𝑘 . În cazul în care se specifică altfel, creșterea încărcării
din efectele dinamice este inclusă în valorile pentru 𝑄𝑖𝑘 , 𝑞𝑖𝑘 . Valorile 𝑄𝑖𝑘 și 𝑞𝑖𝑘 sunt menționate în tabelul
9.3.
Tabelul 9.3 - Valorile caracteristice
Osie dublă (TS)
Amplasare

Încărcarea pe osie
𝑄𝑖𝑘 [𝑘𝑁]

Încărcare uniformă (UDL)
𝑞𝑖𝑘 (sau 𝑞𝑟𝑘 )[𝑘𝑁/𝑚2 ]

Banda nr. 1

300

9,0

Banda nr. 2

200

2,5

Banda nr. 3

100

2,5

Restul benzilor

0

2,5

Zona rămasă (𝑞𝑟𝑘 )

0

2,5
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αQiQik

αqiqik

2.00

αQiQik

0.5

0.5

1
2.00

2.00
0.5

2
1.20
x

3

0.40

0.40

Legendă:
1) banda nr. 1: 𝑄1𝑘 = 300 𝑘𝑁; 𝑞1𝑘 = 9,0 𝑘𝑁/𝑚2
2) banda nr. 2: 𝑄2𝑘 = 200 𝑘𝑁; 𝑞2𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2
3) banda nr. 3: 𝑄3𝑘 = 100 𝑘𝑁; 𝑞1𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2
*) pentru 𝑤1 = 3,00 𝑚

Figura 9.2b – Folosirea osiei duble pentru verificare locală

În cazul în care efectele globale și locale pot fi calculate separat, efectele generale se determină:
(a) prin înlocuirea celei de-a doua și a treia osie dublă cu a doua osie dublă cu forțele axelor:
(200 𝛼𝑄2 + 100 𝛼𝑄3 ) [𝑘𝑁],

sau

(b) pentru un interval de peste 10 𝑚 axa dublă din fiecare bandă poate fi înlocuită prin concentrarea
încărcării într-o singură osie a cărei intensitate este egala cu greutatea totala a sistemului.

Modelul unei osii (modelul de încărcare 2)
Acest model este format de o forță a osiei 𝛽𝑄 𝑄𝑎𝑘 , unde 𝑄𝑎𝑘 este egală cu 400 𝑘𝑁 (inclusiv factorul
dinamic). Axa poate fi aplicată în orice punct al carosabilului. Dacă este necesar, poate fi doar o singură
roată care acționează cu o forță de 200 𝛽𝑄 [𝑘𝑁]. Coeficientul 𝛽𝑄 este egal cu 𝛼𝑄1 . Suprafața de contact a
roții se consideră sub forma unui dreptunghi cu laturile de 0,35 𝑚 și 0,60 𝑚, potrivit figurii 9.3.
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1

0.60

2.00

x

0.35
Legendă:
axa longitudinală a podului
1 bordură

X

Figura 9.3 – Modelului de încărcare 2
Distribuția încărcărilor concentrate
Se presupune că încărcările concentrate asociate modelelor de încărcare 1 și 2 sunt distribuite
uniform pe întreaga suprafață de contact. În cazul unui carosabil amplasat pe o placă din beton armat a
platelajului, distribuția este considerată ca fiind sub un unghi de 45° până la suprafața mediană a plăcii
platelajului, figura 9.4.
În cazul unui carosabil amplasat pe o placă din oțel a platelajului ortotrop, distribuția este
considerată ca fiind sub un unghi de 45° până la suprafața mediană a plăcii superioare a platelajului, a se
vedea figura 9.4.

1
2
45º

4

3

Legendă:
1
2
3
4

presiunea de contact a roții
carosabil
placa din beton a platelajului
suprafața mediană a plăcii din beton a platelajului

Figura 9.4 – Distribuția încărcării concentrate pe carosabil și
de placa de beton a platelajului
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9.1.2 Încărcări orizontale
Forțele de frânare și de tracțiune
Forța de frânare denumită 𝑄𝑖𝑘 , trebuie luată în considerare ca o forță longitudinală care acționează
la suprafața carosabilului. Valoarea caracteristică a forței 𝑄𝑖𝑘 , limitată la 900 𝑘𝑁 pentru întreaga lățime a
podului, se calculează ca parte a încărcării verticale maxime totale a modelului 1, amplasată pe banda de
încărcare numărul 1, după cum urmează:

𝑄𝑖𝑘 = 0,6𝛼𝑄1 (2𝑄1𝑘 ) + 0,10𝛼𝑞1 𝑞1𝑘 𝑤1 𝐿;
180𝛼𝑄1 [𝑘𝑁] ≤ 𝑄𝑖𝑘 ≤ 900[𝑘𝑁];
unde:
𝐿
este lățimea structurii portante a podului sau a părții luate în considerare;
𝑤1
lățimea din figura 9.1.
Această forță este luată în calcul cu punctul de acționare în axa benzilor de încărcare individuale.
Cu toate acestea, dacă efectul excentricității nu este foarte semnificativ, se poate presupune că forța
acționează pe axa carosabilului și este distribuită uniform pe lungimea încărcării. Forțele de tracțiune sunt
luate în calcul cu aceeași mărime ca și forțele de frânare, însă în sens opus.
Forțe centrifuge
Forța centrifugă 𝑄𝑡𝑘 este considerată ca o forță transversală care acționează la nivelul suprafeței
carosabilului, radial față de axa carosabilului. Valoarea caracteristică 𝑄𝑡𝑘 , care include influențele
dinamice, este definită în tabelul 9.4.
Tabelul 9.4 - Valori caracteristice ale forțelor centrifuge
𝑄𝑡𝑘 = 0,2𝑄𝑣 (𝑘𝑁)

dacă 𝑟 < 200 𝑚

𝑄𝑡𝑘 = 0,2𝑄𝑣 /𝑟 (𝑘𝑁)

dacă 200 ≤ 𝑟 ≤ 1500 𝑚

𝑄𝑡𝑘 = 0

dacă 𝑟 > 1500 𝑚

unde:
𝑟
este raza axei carosabilului în planul orizontal [𝑚];
𝑄𝑣
greutatea maximă totală a încărcării concentrate verticale cu osie dublă ale modelului de
încărcare 1, adică ∑𝑖 𝛼𝑄𝑖 (2𝑄𝑖𝑘 ) ( a se vedea tabelul 9.3).
Încărcare dată de vânt
Încărcarea dată de vânt asupra podului se determină potrivit capitolului 5 din prezentul ghid. Pentru
combinațiile încărcării date de vânt, înălțimea suprafeței de referință expuse vântului se mărește cu 2 𝑚
deasupra nivelului drumului.

9.1.3 Ansambluri de încărcare dată de trafic pe podurile rutiere
Acțiunea simultană a sistemelor de încărcare este introdusă în calcul conform tabelului 9.5, care
definește ansamblurile de încărcare. Fiecare dintre aceste ansambluri, care se exclud reciproc, definește o
încărcare caracteristică pentru combinația încărcărilor non-trafic. Axa independentă (model de încărcare 2)
nu trebuie să acționeze simultan cu nici un alt model.
Acțiunea simultană a încărcărilor de trafic și a altor încărcări (de exemplu, climatice) este
considerată a fi o combinație de încărcări, iar coeficienții 𝜓pot fi luați din tabelul 9.6. Coeficienții parțiali
de încărcare pentru stările limită de rezistență sunt prezentați în tabelul 9.7.
Pentru stările limită de exploatare, coeficienții de încărcare sunt egali cu unu, iar valorile de
încărcare de calcul sunt luate conform tabelului 9.8.
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Tabelul 9.5 - Determinarea ansamblurilor de încărcare date de trafic
Carosabilul

Tipul încărcării
Trimitere la
articolele
standardului
Sistemul de
încărcare

gr1a

Forțele verticale

4.3.2

4.3.4

4.3.5

4.4.1

4.4.2

LM1
LM2
LM3
LM4
(osie dublă (osia (vehicule (încărcare forțe de
forțe
și încărcare unică) speciale) dată de
frânare centrifuge și
uniformă)
mulțimea
și de
transversale
de oameni) tracțiune
a)

valori
caracteristice

5.3.2-(1)

încărcare
uniformă

a)

valoarea
combinației b)
valoare
caracteristică

gr1b

Ansambluri de
încărcare

4.3.3

Forțele orizontale

Trotuare și
piste pentru
cicliști
Doar
încărcare
verticală

valoare
caracteristică

valori
gr2
frecvente b)

valoare
caracteristic
ă
valoare
caracteristică

gr3 d)

c)

valoare
caracteristică

gr4

gr5

a se vedea
anexa A

valoare
caracteristică
b)

valoare
caracteristică

Principala componentă a încărcării (desemnată ca componentă asociată grupului)
Se poate defini în anexa națională.
Se poate defini în anexa națională. Valoarea recomandată este 3 𝑘𝑁/𝑚2 .
c)
Dacă efectul încărcării unui singur trotuar este mai defavorabil decât la încărcarea ambelor,
trebuie avută în vedere încărcarea doar pe un singur trotuar.
d)
Acest ansamblu nu are sens practic atunci când se ia în calcul ansamblul gr4.
a)

b)

Tabelul 9.6 – Valori recomandate ale coeficienților 𝜓 pentru podurile rutiere
Încărcare
Marca
𝜓0
gr1a
TS (osie dublă)
Încărcare
0,75
dată de trafic (LM1+ încărcare dată
de pietoni sau
UDL (încărcare
1)
0,40
cicliști)
uniformă)
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Încărcare

𝜓0

𝜓1

𝜓2

0,40

0,40

0

0

0,75

0

0

0

0

gr3 (Încărcare dată de pietoni)
gr4 (LM4 (Încărcare dată de mulțimea de
oameni))

0

0

0

0

0,75

0

gr5 (LM3 (Vehicule speciale))

0

0

0

𝐹𝑤𝑘
- Situații de proiectare permanente
- Execuție

0,6
0,8

0,2
-

0
0

𝐹𝑤∗

1,0

-

-

0,6

0,5

0,8

-

-

1,0

-

1,0

Marca
gr1a
Încărcare de pietoni +
(LM1+ încărcare dată încărcare de cicliști2)
de pietoni sau
cicliști)

1)

Încărcare
gr1b (Osia unică)
dată de trafic
gr2 (Forțele orizontale)

Încărcare
dată de vânt
Încărcare
termică

𝑇𝑘

Încărcare
dată de
zăpadă

𝑄𝑠𝑛,𝑘

Încărcare de
șantier

𝑄𝑐

0,6

3)

(pe durata execuției)

Valorile recomandate ale coeficienților 𝜓0 , 𝜓1 și 𝜓2 pentru gr1a și gr1b sunt menționate
pentru încărcare dată de trafic care corespunde coeficienților de corecție
𝛼𝑄𝑖 , 𝛼𝑞𝑖 , 𝛼𝑞𝑟 și 𝛽𝑄 egale cu 1. Cele care se referă la UDL (încărcare uniformă) corespund
scenariilor normale de trafic în care acumularea de camioane poate să apară rar. Alte valori
pot fi presupuse pentru alte clase de drumuri sau trafic preconizat legate de selectarea
coeficienților corespunzători . De exemplu valoarea 𝜓2 alta decât zero poate fi presupusă
doar pentru încărcare uniformă (UDL) din modelul de încărcare 1(LM1) pentru podurile
cu un trafic puternic neîntrerupt.
2)
Valoarea combinată a încărcărilor pietonale și cicliste este o valoare redusă. Coeficienții
𝜓0 și 𝜓1 corespund acestei valori.
3)
Valoarea recomandată 𝜓0 pentru încărcarea termică poate fi, în majoritatea cazurilor,
redusă până la zero pentru stările limită de rezistență EQU, STR și GEO. A se vedea și
Eurocodurile de proiectare.
1)

Tabelul 9.7 – Valorile de proiectare pentru încărcare (STR/GEO)
Situații de
proiectare
permanente și
temporare
Expresia
(1.16)

defavorabile

favorabile

Pretensionare

𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑃 𝑃

Încărcări permanente
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Încărcare
variabilă
principală 1)
𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1

Încărcare variabilă
secundară 1)
cea mai
eficientă
-

altele
𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
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Situații de
proiectare
permanente și
temporare

Încărcare
variabilă
principală 1)

defavorabile

favorabile

Pretensionare

Expresia
(1.16a)

𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑃 𝑃

-

Expresia
(1.16b)

𝜉𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑃 𝑃

𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1

Încărcări permanente

Încărcare variabilă
secundară 1)
cea mai
eficientă

altele

𝛾𝑄,1 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,1 𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
-

𝛾𝑄,𝑖 𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

NOTA 1 În Republica Cehă procedeele potrivit (1.16), sau (1.16a) și (1.16b) sunt
echivalente.
NOTA 2 Valorile recomandate ale coeficienților 𝛾 și 𝜉 sunt:
𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 = 1,35; 𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 = 1,00;
𝛾𝑄 = 1,35, dacă 𝑄 reprezintă încărcări cu efect nefavorabil date de trafic rutier sau
pietonal; (0 pentru favorabile);
𝛾𝑄 = 1,45, dacă 𝑄 reprezintă încărcări cu efect nefavorabil date de traficul feroviar;
pentru ansamblurile de încărcare 11 - 31 (cu excepția 16, 17, 26 și 27), model de încărcare
71, SW/0 ți HSLM și trenuri reale, dacă sunt luate în considerare ca încărcări de trafic
principale individuale; (0 pentru favorabile);
𝛾𝑄 = 1,20, dacă 𝑄 reprezintă încărcări cu efect nefavorabil date de traficul feroviar,
pentru ansamblurile de încărcare 16 și 17 și SW/2; (0 pentru favorabile);
𝛾𝑄 = 1,50 pentru celelalte încărcări date de trafic și pentru alte încărcări variabile;
𝜉 = 0,85 (deci 𝜉𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 = 0,85 × 1,35 ≅ 1,15); 𝛾𝑃 = valori recomandate definite în
Eurocoduri de proiectare. relevante.
NOTA 3 Valorile caracteristice ale tuturor încărcărilor permanente dintr-o sursă se
înmulțesc cu coeficientul 𝛾𝐺𝑠𝑢𝑝 , dacă efectul total rezultat este nefavorabil și cu coeficientul
𝛾𝐺𝑖𝑛𝑓 , dacă efectul total rezultat este favorabil.

Tabelul 9.8 – Valorile de proiectare ale încărcării pentru combinațiile de încărcări la stările
limită de exploatare
Combinația

Încărcări permanente 𝐺𝑑
Defavorabile

Favorabile

Pretensionare

Încărcărivariabile 𝑄𝑑
Principale

Altele

Caracteristică

𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝑃

𝑄𝑘,1

𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

Frecventă

𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝑃

𝜓1,1 𝑄𝑘,1

𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

Cvasipermanentă

𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝

𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓

𝑃

𝜓2,1 𝑄𝑘,1

𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖

9.1.4 Modele de încărcare la oboseală
În standard sunt menționate cinci modele de încărcare la oboseală. Primele trei se folosesc pentru
determinarea tensiunilor maxime și minime la partea evaluată a structurii, celelalte două permit
determinarea spectrului de tensiune.
În standardele pentru proiectarea podurilor din oțel și beton este recomandat care model se
potrivește pentru o anumită structură. Aici, pentru exercițiile studenților a unui pod rutier compozit
specificăm modelul 3, care este potrivit pentru acest tip de poduri. Este un model cu vehicul individual cu
greutatea fiecărei osii egală cu 120 𝑘𝑁, potrivit figurii 9.6. La deplasarea vehiculului pe direcția
longitudinală, apar în elementul evaluat al structurii, tensiuni, care sunt evaluate în continuare.

Pagina 109

EN 1990 - Bazele proiectării structurilor
1.20

6.00

1.20

0.40

2.00

0.40
x

w1

Legendă:
𝑤1

lățimea benzii de circulație

𝑋

axa longitudinală a podului

Figura 9.6 – Modelului de încărcare la oboseală 3

9.1.5 Deformarea și oscilarea podurilor rutiere
Cerințele de exploatare și criteriile se referă în special la ridicarea capetelor podului, ceea ce poate
pune în pericol siguranța traficului. La podurile rutiere verificarea din punctul de vedere al deformării și
oscilării se face doar excepțional. Pentru determinarea deformării se ia apoi combinația de încărcări
frecventă. În Republica Cehă nu sunt stabilite criteriile pentru încovoierea podurilor rutiere.

9.2 Încărcarea trotuarelor, pistelor de biciclete și a pasarelelor
Pentru trotuare și benzile pentru biciclete pe podurile rutiere se definește încărcare uniformă
verticală (valoare caracteristică):
𝑞𝑓𝑘 = 5 𝑘𝑁/𝑚2 .
La pasarele cu lungime de până la 𝐿 = 10 𝑚 se ia în considerare o încărcare 𝑞𝑓𝑘 = 5 𝑘𝑁/𝑚2 pe
întreaga suprafață a pasarelei. La pasarele cu lungime de peste 10 𝑚 încărcarea se reduce potrivit relației:
𝑞𝑓𝑘 = 2,0 + 120(𝐿 + 30) 𝑘𝑁/𝑚2 , în timp ce este valabil
2,5 𝑘𝑁/𝑚2 ≤ 𝑞𝑓𝑘 ≤ 5,0 𝑘𝑁/𝑚2 ;
unde: 𝐿 este lungimea în [𝑚].
Pentru podurile rutiere cu trotuare sau benzi pentru biciclete, se recomandă să se ia în considerare
întotdeauna 5 𝑘𝑁/𝑚2 .
Elementele individuale ale pasarelei sau a trotuarului se evaluează și la efectul încărcării concentrate
𝑄𝑓𝑤𝑘 , a cărei valoarea caracteristică este egală cu 10 𝑘𝑁 și acționează pe o suprafață de distribuție pătrată
cu latura de 0,10 𝑚. La pasarele mai largi poate fi solicitată și o încărcare de un vehicul de urgență (de
serviciu), ale cărui efecte sunt de regulă definite de beneficiar. În cazul contrar se va lua în considerare un
vehicul potrivit figurii 9.7.

Legendă:
𝑥

axa

longitudinală a
podului
𝑄𝑠𝑣1 = 80 𝑘𝑁
𝑄𝑠𝑣2 = 40 𝑘𝑁

Figura 9.7 – Încărcare accidentală pentru pasarelă
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Încărcarea longitudinală orizontală este considerată ca fiind 10% din încărcarea verticală totală a
pasarelei. Forța acționează pe axa longitudinală a podului la nivelul suprafeței carosabilului și trebuie luată
în considerare în același timp cu încărcarea uniformă verticală potrivit tabelului 9.9.
Coeficienții parțiali de încărcare sunt luați în considerare pentru pasarele în același mod ca pentru
podurile rutiere. Coeficienții 𝜓 sunt menționați în tabelul 9.10.
Tabelul 9.9 - Definirea ansamblurilor de încărcare (valori caracteristice)
Tipul încărcării
Forțele verticale
Forțele
sistemul de încărcare încărcare uniformă Vehiculul de serviciu orizontale
g
𝑞𝑓𝑘
𝑄𝑓𝑙𝑘
0
gr1
Ansamblu de
încărcare
g
𝑄𝑓𝑙𝑘
0
𝑄𝑠𝑒𝑟𝑣
gr2

Tabelul 9.10 - Coeficienții 𝜓 pentru pasarele pietonale
Încărcare
Marca
𝜓0
𝜓1
𝜓2
gr1
0,4
0,4
0
𝑄𝑓𝑤𝑘
Încărcare dată de trafic
0
0
0
gr2
0
0
0
Încărcare dată de vânt
0,3
0,2
0
𝐹𝑤𝑘
Încărcare termică
0,61)
0,6
0,5
𝑇𝑘
Încărcare
dată
de
𝑄𝑆𝑛,𝑘
0,8
0
zăpadă
(pe durata execuției)
Încărcare de șantier
1,0
1,0
𝑄𝑐
1) Valoarea recomandată 𝜓0 pentru încărcarea termică poate fi, în majoritatea
cazurilor, redusă până la zero pentru stările limită de rezistență EQU, STR și
GEO. A se vedea și Eurocodurile de proiectare.
În starea limită de exploatare, în care coeficienții parțiali de încărcare sunt egali cu unu, confortul
pietonilor pe pasarelă este asigurat prin menținerea unor valori acceptabile de accelerare la oscilarea a
oricărei părți a structurii portante principale. Aceste valori trebuie verificate în cazurile în care frecvența de
bază a substructurii portante este sub 5 𝐻𝑧 pentru oscilarea verticală a pasarelei și 2,5 𝐻𝑧 pentru oscilarea
orizontală și torsională.
Parapetele trebuie să fie proiectate pentru o încărcare liniară de cel puțin 1,0 𝑘𝑁/𝑚, care acționează
orizontal sau vertical pe marginea superioară a parapetului.

9.3 Încărcare dată de traficul feroviar
9.3.1 Încărcări verticale
Pentru proiectarea podurilor feroviare sunt stabilite următoarele modele de încărcare feroviară:
- modelul 71 și modelul SW/0 reprezintă un trafic obișnuit pe căile ferate principale (modelul SW/0
se folosește pentru podurile continue);
- modelul SW/2 reprezintă încărcări grele;
- modelul „tren neîncărcat“;
- modelul HSLM reprezintă încărcări date de tenurile de persoane cu viteză de peste 200 𝑘𝑚/ℎ.
Forțele verticale ale acestor încărcări pot acționa cu excentricitate potrivit figurii 9.8.
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Legendă:
1 – încărcare uniformă și forțe individuale pe fiecare șină;
2 – LM 71 (și SW/0, unde se solicită);
3 – distanța transversală între încărcările roților;

Figura 9.8 – Excentricitatea încărcărilor verticale
Valorile caracteristice ale încărcării corespunzătoare modelului 71 sunt prezentate în figura 9.9. În
Republica Cehă aceste valori se înmulțesc cu coeficientul 𝛼, care este:
pentru căile ferate categoria 3 𝛼 = 1,10;
pentru căile ferate categoria 1 și 2 𝛼 = 1,21. La căile ferate categoria 1 se folosește în plus și
încărcarea SW/2.
Încărcările înmulțite cu coeficientul 𝛼 sunt denumite „încărcări verticale clasificate“.

Legendă:
1 – fără limitare

Figura 9.9 - Modelul de încărcare 71 și valorile caracteristice ale încărcării verticale
Modelul de încărcare SW/0 și SW/2 este evident din figura 9.10 și tabelul 9.11. Valorile din tabel
se înmulțesc pentru SW/0 cu coeficientul 𝛼 prezentat mai sus pentru modelul 71. Pentru SW/2 valorile din
tabel nu se înmulțesc.

Figura 9.10 – Modelele de încărcare SW/0 și SW 2
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Tabelul 9.11 - Valori caracteristice ale încărcării verticale pentru modelele de încărcare SW/0
și SW/2
Modelul de încărcare

𝑞𝑣𝑘
[𝑘𝑁/𝑚]

𝐴
[𝑚]

𝑐
[𝑚]

SW/0
SW/2

133
150

15,0
25,0

5,3
7,0

„Trenul neîncărcat“ este modelat printr-o încărcare verticală uniformă cu valoare caracteristică de
10,0 𝑘𝑁/𝑚.
Încărcarea este distribuită de șine, traverse și patul căii. În direcția longitudinală, distribuția prin
șină poate fi considerată ca trei puncte de rezemare conform figurii 9.11.
La distribuția prin traverse și patul căii se poate calcula, pentru structura portantă principală, cu o
acțiune uniformă. Distribuția sub traversă, care poate afecta proiectarea elementelor locale ale podului, este
prezentată în figura 9.12, unde planul de referință este considerat a fi suprafața structurii portante.

Figura 9.11 – Distribuția longitudinală a
forței singulare sau a încărcării de roți pe
șină

Figura 9.12 – Distribuția longitudinală a
încărcării de traverse și patul căii

În direcție transversală, pentru podul cu patul căii și calea fără depășire a înălțimii, se poate
presupune o distribuție potrivit figurii 9.13, unde (1) indică planul de referință.

Figura 9.13 – Distribuția transversală a încărcării de traverse și patul căii, cale fără depășirea înălțimii
(efectul excentricității încărcării verticale nu este arătat)
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Pentru viteze de deplasare de până la 200 𝑘𝑚/ℎ și pentru structuri cu frecvență proprie în zona
indicată în figura 9.14, efectele dinamice de încărcare pot fi exprimate printr-un coeficient dinamic.

Limita superioară 𝑛0 este definită prin mărirea
dinamică dată de neregularitatea căii și este
dată de relația:
𝑛0 = 94,76𝐿−0,748
Limita inferioară 𝑛0 este definită de criteriul
incrementului dinamic și este dată de relația:
𝑛0 = 80/𝐿
pentru 4 𝑚 ≤ 𝐿 ≤ 20 𝑚
𝑛0 = 23,58𝐿−0,592
pentru 20 𝑚 < 𝐿 ≤ 100 𝑚
unde:
𝑛0

𝐿

este prima frecvență proprie a
podului, luând în considerare
greutățile încărcărilor permanente;
lungimea câmpului pentru podurile
simplu rezemate sau 𝐿𝜙 pentru alte
tipuri de poduri.
Legendă:

Pentru structură simplu rezemată este
aproximativ valabil:
𝑛0 =
𝛿0

17,75
√𝛿0

1
2

[𝐻𝑧]

limita superioară a frecvenței proprii
limita inferioară a frecvenței proprii

este săgeata la mijlocul lungimii dată
de încărcare permanentă [𝑚𝑚]

Figura 9.14 – Limitele frecvențelor proprii 𝒏𝟎 [𝑯𝒛] a podului ca și funcție 𝑳 [𝒎]
Coeficientul dinamic 𝜙, care mărește efectele încărcării statice pentru modelele 71, SW/0 și SW/2,
se consideră fie ca 𝜙2 sau 𝜙3 conform următoarei clasificări:
a) Pentru cale întreținută cu grijă:
𝜙2 =

1,44
√𝐿𝜙 − 0,2

+ 0,82;

cu limitare: 1,0 ≤ 𝜙2 ≤ 1,67;
b) Pentru cale întreținută normal:
𝜙3 =

2,16
√𝐿𝜙 − 0,2

+ 0,73;

cu limitare: 1,0 ≤ 𝜙3 ≤ 2,0;
unde:
𝐿𝜙 (lungime aparținătoare de 𝜙) este lungimea „substitutivă“ în [𝑚] potrivit definiției din tabelul
9.12.
Coeficientul dinamic nu se aplică pentru trenuri, la evaluarea oboselii și pentru „trenul neîncărcat”.
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Tabelul 9.12 – Lungimile substitutive 𝐿𝜙


Cazul

Lungime substitutivă 𝐿𝜙

Elementul portant

Placă de oțel a platelajului: platelaj închis cu patul căii
(placă ortotropă a platelajului) (pentru solicitări locale și transversale)
platelaj cu grinzi transversale și
întăriri longitudinale:
1.1

tabla platelajului (pentru ambele
direcții)

triplul distanței grinzilor transversale

1.2

întăriri longitudinale continue
(inclusiv console scurte până la
0,50 m)

triplul distanței grinzilor transversale

1.3

grinzi transversale

dublul lungimii grinzilor transversale

1.4

grinzi transversale de capăt

3,6 m b)

platelajul doar cu grinzi
transversale
2.1

tabla platelajului (pentru ambele
sensuri)

dublul distanței grinzilor transversale + 3 m

2.2

grinzi transversale

dublul distanței grinzilor transversale + 3 m

2.3

grinzi transversale de capăt

3,6 m b

Rețea de grinzi metalice: platelaj deschis fără patul căii b)
(pentru solicitări locale și transversale)
3.1

grinzi longitudinale:
- ca și elemente ale rețelelor de
grinzi

triplul distanței grinzilor transversale

- simplu rezemate

distanța grinzilor transversale + 3 m

3.2

consola grinzii longitudinale

3,6 m

3.3

grinzi transversale (ca și parte a
rețelei din grinzi transversale și
grinzi longitudinale continue)

dublul lungimii grinzilor transversale

3.4

grinzi transversale de capăt

3,6 m b

b)

Este recomandat a se utiliza 𝜙3 .
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Cazul

Lungime substitutivă 𝐿𝜙

Elementul portant

Placă de beton a platelajului: cu patul căii (pentru solicitări locale și transversale)
4.1

placa platelajului ca parte a
grinzilor cu camere sau banda
superioară a grinzii principale:
- tensionată transversal pe
grinzile principale

triplul distanței plăcii platelajului

- tensionată în direcția
longitudinală
triplul distanței plăcii platelajului
- grinzi transversale

dublul lungimii grinzilor transversale

- consolele transversale de
transmitere a încărcării
feroviare

- 𝑒 ≤ 0,5 𝑚: triplul distanței dintre inimi
- 𝑒 > 0,5 𝑚: a)
4.2

placa continuă a platelajului (în
direcția grinzii principale)
deasupra grinzilor transversale

4.3

placa platelajului la podul cu
platelaj intermediar și inferior:

dublul distanței grinzilor transversale

- tensionată perpendicular pe
grinzile principale

dublul distanței plăcii + 3 m

- tensionată în direcția
longitudinală

dublul distanței plăcii

4.4

plăcile platelajului tensionate
transversal între grinzile
longitudinale și transversale
betonate

dublul lungimii substitutive în direcția
longitudinală

4.5

console longitudinale ale plăcii
platelajului

- 𝑒 ≤ 0,5 𝑚: 3,6 m b)

grinzile transversale de capăt sau
grinzile pivotante la terminare
înclinată

3,6 𝑚 b)

4.6

b

- 𝑒 > 0,5 𝑚:

Este recomandat a se utiliza 𝜙3 .

NOTĂ Pentru cazurile 1.1 - 4.6 inclusiv 𝐿𝜙 este încărcat la maximul lungimii substitutive
a grinzilor principale.
Grinzile principale
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Cazul

Lungime substitutivă 𝐿𝜙

Elementul portant

5.1

grinzile și plăcile simplu
rezemate (inclusiv grinzi
metalice înglobate în beton)

distanța în direcția grinzilor principale

5.2

grinzile continue și plăcile cu n
deschideri

𝐿𝜙 = 𝑘 × 𝐿𝑚 ,

𝐿𝑚 = 1/𝑛(𝐿1 + 𝐿2 + ⋯ + 𝐿𝑛 )

însă nu mai puțin de max. 𝐿𝑖 (𝑖 = 1, … . 𝑛)
𝑛 =

2

3

4

≥

5

————————————
𝑘 =
5.3

1,2

1,3

1,4

1,5

cadre portal și cadre închise sau
camere:
cadru simplu (cu o deschidere)

se ia în considerare ca și grinda continuă pe
trei deschideri (se folosește 5.2, cu lungimile
verticale și longitudinale ale elementelor
cadrului sau a camerelor)
se ia în considerare ca și grindă continuă cu
mai multe deschideri (se folosește 5.2, cu
lungimile elementelor verticale de capăt și a
elementelor longitudinale)

cadru compus (mai multe
deschideri)

5.4

o singură boltă, arc, nervură
arcuită, grinzile de întărire a
grinzii Langer

jumătatea din deschidere

5.5

boltă, șir de bolți cu fețe pline
de reținere a materialului de
umplutură

dublul deschiderii

5.6

suspensii (în legătură cu grinzile
de rigidizare)

cvadruplul lungimii suspensiilor în direcția
longitudinală

Reazemele structurii
6

stâlpi, reazeme, reazeme de
ridicare, articulații, ancore de
tensiune și pentru calcularea
presiunilor de contact pe
reazeme.

lungimi substitutive ale elementelor sprijinite

9.3.2 Încărcări orizontale
Forțe centrifuge
Dacă calea de pe pod este curbată pe întreaga lungime a podului sau a părții acestuia, trebuie să se
ia în considerare forțele centrifuge și de ridicarea pistei. Forțele centrifuge acționează orizontal în afara
arcului la o înălțime de 1,80 𝑚 deasupra vârfului șinei. Calculul trebuie să reiasă din viteza maximă pentru
care a fost proiectată calea. Valoarea caracteristică a forței centrifuge se determină prin următoarele
formule:
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𝑄𝑡𝑘

𝑉2
𝑉2
(𝑓 ∙ 𝑄𝑣𝑘 ) =
(𝑓 ∙ 𝑄𝑣𝑘 );
=
𝑔∙𝑟
127𝑟

𝑞𝑡𝑘 =

𝑉2
𝑉2
(𝑓 ∙ 𝑞𝑣𝑘 ) =
(𝑓 ∙ 𝑞𝑣𝑘 );
𝑔∙𝑟
127𝑟

unde:
𝑄𝑡𝑘 , 𝑞𝑡𝑘 sunt valori caracteristice ale forțelor centrifugale în [𝑘𝑁, 𝑘𝑁𝑚−1 ];
𝑄𝑣𝑘 , 𝑞𝑣𝑘 valori caracteristice ale încărcărilor verticale;
𝑓

coeficient de reducere;

𝑣

viteza maximă dată în [𝑚𝑠 −1 ];

𝑉

viteza maximă dată în [𝑘𝑚ℎ−1 ];

𝑔

accelerația gravitațională [9,81 𝑚𝑠 −2 ];

𝑟

raza de curbură a arcului în [𝑚].

În cazul în care arcul modifică raza de curbură, se poate alege o valoare medie a razei 𝑟.
Forțele centrifuge trebuie întotdeauna combinate cu încărcările verticale. Forțele centrifuge nu se
înmulțesc cu coeficientul dinamic.
Forța centrifugă depinde de viteza trenului, care pentru modelul SW/2 este considerată de cel mult
de 80 𝑘𝑚/ℎ. Pentru modelul 71, eventual și pentru SW/0, se poate calcula cu o viteză și mai mare. Pentru
viteze de peste 120 𝑘𝑚/ℎ, efectele forței centrifuge se reduc cu un coeficient stabilit în standard. Nu este
permisă nicio reducere pentru SW/2 și „trenul neîncărcat“. Podul în formă de arc trebuie întotdeauna evaluat
și fără influența forței centrifuge.
Impact lateral
Impactul lateral este considerat a fi forță izolată care acționează orizontal la nivelul vârfului șinelor,
perpendicular pe axa căii. Valoarea caracteristică a forței este de 100 𝑘𝑁. Această valoarea se înmulțește
cu coeficientul 𝛼, însă nu se înmulțește cu coeficientul dinamic.
Forțe de tracțiune și frânare
Forțele de tracțiune și frânare acționează la nivelul vârfului șinelor în direcția longitudinală a căii.
Trebuie considerate ca fiind distribuite uniform de-a lungul lungimii generatoare 𝐿𝑎,𝑏 a efectului de pornire
(frânare) pentru elementul considerat. Valorile lor caracteristice sunt considerate după cum urmează:
Forța de tracțiune:
𝑄𝑙𝑎𝑘 = 33 [𝑘𝑁𝑚−1 ] 𝐿𝑎,𝑏 [𝑚] ≤ 1000 [𝑘𝑁] pentru modelul de încărcare 71 și modelele de
încărcare SW;
Forța de frânare:
𝑄𝑙𝑏𝑘 = 20 [𝑘𝑁𝑚−1 ] 𝐿𝑎,𝑏 [𝑚] ≤ 6000 [𝑘𝑁] pentru modelul de încărcare 71 și SW/0;
𝑄𝑙𝑎𝑘 = 35 [𝑘𝑁𝑚−1 ] 𝐿𝑎,𝑏 [𝑚] 𝑜𝑝𝑡, pentru modelul de încărcare SW/2.
Aceste valori caracteristice sunt valabile pentru toate tipurile de structuri ale căilor, adică căi sudate
fără joante sau căi cu joante, cu sau fără dispozitiv de dilatare.
Forțele de tracțiune și frânare trebuie combinate cu încărcare verticală corespunzătoare. Forțele de
tracțiune și frânare nu se înmulțesc cu coeficientul dinamic, se înmulțesc însă cu coeficientul 𝛼.
Încărcare dată de vânt
Încărcarea caracteristică dată de vânt a podurilor feroviare se determină conform capitolului 5 din
acest ghid. La încărcarea podului dată de vânt, se consideră să înălțimea vagoanelor este de 4 m de la vârful
șinelor. Vântul nu se ia în considerare simultan cu încărcarea SW/2.
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9.3.3 Încărcare aerodinamică dată de trenurile în trecere
Traficul feroviar la trecere, acționează asupra fiecărei structuri aflate în apropierea căii cu o undă
alternativă de presiune și de aspirare. Mărimea acestor efecte depinde în principal de pătratul vitezei
trenului, de forma aerodinamică a trenului, de forma structurii și de distanța dintre tren și structură.
Standardul include valori ale presiunilor și aspirației care acționează pe suprafețe verticale de lângă cale și
pentru suprafețe orizontale deasupra căii. Aceste valori pot fi folosite pentru dimensionarea componentelor
podului.

9.3.4 Încărcare dată de trafic pe podurile feroviare
Fiecare structură trebuie să fie proiectată pentru cel mai mare număr posibil de căi amplasate întro poziție cel mai puțin potrivită din punct de vedere geometric și structural, indiferent de poziția căilor
existente. Toate efectele de încărcare trebuie determinate pentru încărcări și forțe situate în pozițiile cel mai
puțin favorabile. Încărcările care provoacă micșorare nu sunt luate în considerare. Toate podurile proiectate
ca grinzi continue pentru modelul de încărcare 71 trebuie, de asemenea, evaluate pentru modelul de
încărcare SW/0. Coeficientul 𝛼 se va folosi pentru modelele de încărcare 71 și SW/0. Pentru structurile cu
una, două sau mai multe căi se vor aplica toate încărcările care pot fi luate în considerare potrivit tabelului
9.13.
Tabelul 9.13 – Numărul de căi încărcate la evaluarea limitelor de deformare și oscilare
Stările limită și criteriile de admisibilitate
aferente

Numărul de căi pe pod
1

2

3

Evaluarea siguranței traficului:
–

torsiunea structurii portante (EN 1990:
A2.4.4.2.2)

1

1 sau 2 a)

1 sau 2 sau 3 sau
mai multe b)

–

deformare verticală a structurii portante (EN
1990: A2.4.4.2.3)

1

1 sau 2 a)

1 sau 2 sau 3 sau
mai multe b)

–

deformare orizontală a structurii portante
(EN 1990: A2.4.4.2.4)

1

1 sau 2 a)

1 sau 2 sau 3 sau
mai multe b)

–

răspunsul combinat al structurii și al căii la
încărcări variabile, inclusiv stările limită de
deplasare verticală și longitudinală la
capătul structurii portante

1

1 sau 2 a)

1 sau 2 a)

–

accelerația verticală a structurii portante
(EN 1990: A2.4.4.2.1)

1

1

1

1

1

1

1

1 sau 2 a)

1 sau 2 sau 3 sau
mai multe b)

Evaluarea stării limită de exploatare
–

criterii de confort ale călătorilor (EN 1990:
A2.4.4.3)

Evaluarea stării limită ultime:
– ridicareade
A2.4.4.1(2)P)

pe

reazeme

(EN

1990:

a)

Oricare este critic.

b)

Dacă sunt utilizate ansambluri de încărcare, numărul de căi încărcate ar trebui să
fie în conformitate cu tabelul 9.14. Dacă nu se folosesc ansambluri de încărcare,
numărul de căi încărcate ar trebui să fie la fel în conformitate cu tabelul 9.14.

NOTĂ Cerințele privind numărul de căi considerate ca fiind încărcate pentru
evaluarea drenajului și cerințele secțiunii de gabarit a structurii pot fi specificate în
anexa națională sau în caietele de sarcini.
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Pentru evaluarea deformațiilor și oscilațiilor trebuie utilizate încărcările verticale din modelul de
încărcare 71, eventual și modelele SW/0 și SW/2. Pentru structurile portante principale cu mai multe căi,
evaluarea săgeții și oscilațiilor limită se va efectua conform tabelului 9.13.

Ansambluri de încărcare - valori caracteristice ale încărcărilor multicomponente
Acțiunea simultană a încărcărilor definite în alineatele precedente pot fi luate în considerare prin
ansamblurile de încărcare conform tabelului 9.14. Ansamblurile se exclud reciproc. Fiecare ansamblu
trebuie utilizat ca o singură încărcare variabilă.
Tabelul 9.14 – Determinarea ansamblurilor de încărcare a traficului feroviar (valori caracteristice ale
încărcărilor multicomponente)
Numărul de
căi pe
structură

1

2

Ansambluri de
încărcare
trimiteri EN 1991-2

numărul de
 3 căi
încărcate
1

Forțele verticale
6.3.2/
6.3.3

Forțele orizontale
Notă

6.3.3 6.3.4

6.5.3

6.5.1

6.5.2

ansamLM 71(1)
cale
tren
blul de
SW/0 (1), SW/
tracțiune,
forța
Im-pact
încăr(2)
(1),(3) neînîncăr2
frânare(1) centrifugă(1) lateral(1)
cată
cărcat
care(8)
SLM(6),(7)
gr11

T1

1

1 (5)

0,5 (5)

0,5 (5)

1

gr 12

T1

1

0,5 (5)

1 (5)

1 (5)

1

gr 13

T1

1 (4)

1

0,5 (5)

0,5 (5)

1
1

gr 14
gr 15

T1
T1

1 (4)

0,5 (5)

1
1 (5)

1
1 (5)

1

gr 16

T1

1

1 (5)

0,5 (5)

0,5 (5)

1

gr 17

T1

1

0,5 (5)

1 (5)

1 (5)

2

gr 21

T1
T2

1
1

1 (5)
1 (5)

0,5 (5)
0,5 (5)

0,5 (5)
0,5 (5)

2

gr 22

T1
T2

1
1

0,5 (5)
0,5 (5)

1 (5)
1 (5)

1 (5)
1 (5)

2

gr 23

2

gr 24

1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)

2

gr 26

T1
T2
T1
T2
T1
T2

1
1
0,5 (5)
0,5 (5)
1 (5)
1 (5)

0,5 (5)
0,5 (5)
1
1
0,5 (5)
0,5 (5)

0,5 (5)
0,5 (5)
1
1
0,5 (5)
0,5 (5)

1 (5)
1 (5)

1 (5)
1 (5)

0,75 (5)

0,75 (5)

2
3

gr 27

gr 31

1

1
1

T1
T2

1

0,5 (5)
0,5 (5)

Ti

0,75

0,75 (5)

1
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max. verticală
1 cu max.
longitudinală
max. verticală
2 cu max.
transversală
max.
longitudinală
max. laterală
stabilitate
laterală cu
“tren
neîncărcat”
SW/2 cu
max.
longitudinală
SW/2 cu
max.
transversală
max. verticală
1 cu max.
longitudinală
max. verticală
2 cu max.
transversală
max.
longitudinală
max. laterală
SW/2 cu
max.
longitudinală
SW/2 cu
max.
transversală
caz
suplimentar
de încărcare
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(1) Toți coeficienții corespunzători (, , 𝑓, . . . ) trebuie luați în considerare.
(2) SW/0 trebuie luat în considerare doar pentru structuri continue cu grinzi.
(3) SW/2 trebuie luat în considerare doar pentru căi desemnate.
(4) La un efect favorabil, coeficientul poate fi redus la 0,5, nu poate fi zero.
(5) În cazuri favorabile, aceste valori non-dominante trebuie considerate egale cu zero.
(6) HSLM și trenuri reale.
(7) Dacă este solicitată o analiză dinamică.
(8) A se vedea tabelul A2.3 din EN 1990

componenta de încărcare dominantă relevantă;
se ia în considerare la proiectarea structurii de susținere a unei căi
(ansamblului de încărcare 11 - 17);
se ia în considerare la proiectarea structurii de susținere a două căi
(ansamblului de încărcare 11 - 27 în afară de 15);
fiecare dintre cele două căi trebuie luată în considerare fie ca 𝑇1 (calea unu), fie ca 𝑇2
(calea doi);
se ia în considerare la proiectarea structurii de susținere a trei sau mai
multe căi; (ansamblului de încărcare 11 - 31 în afară de 15).
Oricare o cale trebuie luată în considerare ca 𝑇1 , oricare altă cale ca 𝑇2 cu toate celelalte căi
neîncărcate. În plus, ansamblul de încărcare 31 este considerat ca un caz de încărcare suplimentar în care
toate lungimile de cale nefavorabile 𝑇𝑖 sunt încărcate.
Coeficienții de combinație 𝜓 se iau din tabelul 9.15, coeficienții parțiali de încărcare din tabelul
9.7.

Tabelul 9.15 – Valorile recomandate ale coeficienților  la poduri feroviare
Încărcare
LM 71
SW/0
SW/2
Tren neîncărcat
HSLM

Componentele
individuale de
încărcare dată
de trafic5)

Forțe de tracțiune și frânare
Forțe centrifuge
Forțele de interacțiune datorate
deformării de la încărcare verticală

0

1

4)
2

0,80
0,80
0
1,00
1,00

1)

0
0
0
–
0

1)

1,00
–
1,00

Pentru componentele individuale ale
încărcării date de trafic în situații de
proiectare, în care încărcarea de trafic
este considerată ca o încărcare
multidirecțională principală și nu ca
un ansamblu de încărcări, trebuie
utilizate aceleași valori ale
coeficientului , ca la încărcări
verticale secundare.

Impact lateral

1,00

0,80

0

Încărcare pe pasarelă nepublică
Trenuri reale
Presiune orizontală de sol datorată
solicitării de la încărcare dată de trafic
Efecte aerodinamice

0,80
1,00

0,50
1,00

0
0

0,80

1)

0

0,80

0,50

0
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0

1

4)
2

0,80

0,80

0

0,80

0,70

0

0,80

0,60

0

Efecte aerodinamice

0,80

0,50

0

Încărcări generale pentru întreținere la
pasarele nepublice

0,80

0,50

0

0,75

0,50

0

1,00

0

0

0,60

0,60

0,50

Încărcare dată de 𝑄𝑆𝑛,𝑘 (pe durata execuției)
zăpadă

0,80

-

0

Încărcare de
șantier

1,0

-

1,0

Încărcare

Cea mai eficientă
încărcare din
trafic
(ansam-bluri de
încărcare)

gr11 (LM71 +
SW/0)

Max. verticală 1 și
max. longitudinală

gr12 (LM71 +
SW/0)

Max. verticală 2 și
max. transversală

gr13
(Frânare/tracțiune)

Max. longitudinală

gr14
(Centrifugă/impact Max. transversală
lateral)
gr15 (Tren
neîncărcat)

Stabilitate
transversală cu tren
“neîncărcat“

gr16 (SW/2)

SW/2 și max.
longitudinală

gr17 (SW/2)

SW/2 și max.
transversală

gr21 (LM71 +
SW/0)

Max. verticală 1 și
max. longitudinală

gr22 (LM71 +
SW/0)

Max. verticală 2 și
max. transversală

gr23
(Frânare/pornire)

Max. longitudinală

gr24
(Centrifugă/impact Max. transversală
lateral)

Alte încărcări de
exploatare

gr26 (SW/2)

SW/2 și max.
longitudinală

gr27 (SW2)

SW/2 și max.
transversală

gr31 (LM71 +
SW/0)

Stările
complementare de
încărcare

Încărcare dată de 𝐹𝑤𝑘
vânt2)
𝐹𝑤∗∗
Încărcare
termică3)

𝑇𝑘

𝑄𝑐
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0

Încărcare

1

4)
2

0,8 pentru încărcarea doar a unei căi;
0,7 pentru 2 căi încărcate simultan;
0,6 pentru trei sau mai multe căi încărcate simultan.
2)
Dacă încărcarea dată de vânt acționează simultan cu încărcarea de trafic, încărcarea dată de vânt
𝜓0 𝐹𝑤𝑘 nu trebuie luată în considerare mai mare decât 𝐹𝑤 .
3)
A se vedea EN 1991-1-5.
4)
Dacă pentru situațiile de proiectare permanente și temporare se iau în considerare deformațiile,
coeficientul 2 , pentru încărcare dată de traficul feroviar, trebuie luată în considerare valoarea 1,00.
5)
Valoarea minimă a încărcării verticale favorabile simultane cu componentele individuale ale încărcării
feroviare (de exemplu, centrifugă, de tracțiune sau frânare) este de 0,5𝐿𝑀71 etc.
1)

9.3.5 Încărcare dată de trafic pentru oboseală
Evaluarea la oboseală trebuie efectuată pentru toate elementele structurale supuse solicitărilor
variabile. Pentru traficul normal bazat pe valori caracteristice ale modelului de încărcare 71, inclusiv
coeficientul dinamic 𝜙evaluarea la oboseală trebuie efectuată pe baza alcătuirii traficului: „traficul
standard” sau „traficul cu 250 𝑘𝑁 pe osie” sau „compoziția traficului ușor”, în funcție de faptul că structura
este exploatată în principal de traficul mixt, traficul greu de marfă sau ușor de persoane. Detalii despre
trenurile de marfă și traficul mixt luat în considerare și creșterile dinamice utilizate sunt prezentate în
standard. Orice compoziție de trafic este bazată pe tonajul anual de 25 × 106 tone, care se transportă pe
fiecare cale a podului. Pentru structuri cu mai multe căi, încărcarea de oboseală se aplică cel mult pe două
căi, în cea mai defavorabilă poziție. Deteriorarea la oboseală ar trebui să fie determinată pentru o durată de
viață de 100 de ani.

9.3.6 Deformarea și oscilarea podurilor feroviare
Verificarea deformării podului trebuie efectuată din motive de siguranță a traficului la următoarele
elemente:
- accelerația verticală a structurii podului (pentru a se preveni apariția nestabilității patului
de pietriș și a reducerii inacceptabile a forțelor de contact între roți și șine);
- încovoieri verticale ale structurii portante a podului în fiecare deschidere (pentru a se
asigura o curbură acceptabilă și o rezistență (integritate) generală a structurii);
- ridicare liberă a reazemelor (pentru a se preveni deteriorarea prematură a reazemelor);
- încovoiere verticală a capetelor structurii portante a podului în spatele reazemelor (pentru
a se evita instabilitatea căii);
- rotire orizontală a structurii portante a podului de-a lungul liniei centrale a fiecărei căi, pe
drumul de acces către pod și torsiunea de-a lungul podului (pentru a se minimiza riscul
deraierii trenului);
- rotirea capetelor fiecărei structuri portante principale în jurul axei transversale sau o rotire
totală relativă între capetele adiacente ale structurii portante (pentru a se preveni tensiunile
suplimentare pe șine), valorile limită ale forței de reacție asupra sistemului de fixare a
șinelor și valorile limită ale discontinuităților unghiulare în dispozitivele de dilatare și la
macazuri;
- deplasarea longitudinală a capetelor suprafeței superioare a structurii portante principale,
de la deplasarea longitudinală și rotirea capetelor structurii portante principale (pentru a se
reduce tensiunea suplimentară și a se minimiza perturbarea patului de pietriș și a căii
adiacente);
- deplasare laterală orizontală (pentru a se asigura curbura orizontală acceptabilă a căii);
- rotirea orizontală a structurii portante a podului în jurul axei verticale de la capetele
structurii portante (pentru a se asigura o geometrie orizontală acceptabilă a căii și confortul
pasagerilor);
- limite pentru prima frecvență proprie a oscilației transversale orizontale a deschiderii
podului, pentru a evita apariția rezonanței mișcării transversale orizontale a vehiculelor și
a sistemului de amortizare cu podul.
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Verificarea deformării podului, trebuie, efectuată și în ceea ce privește confortul pasagerilor, adică
verificarea devierilor verticale a structurii portante, pentru a se limita accelerarea vagoanelor.
Accelerația verticală a structurii portante a podului
Valorile de vârf maxime ale accelerației structurii portante calculate pentru fiecare cale nu trebuie
să depășească următoarele valori de proiectare:
i)
𝑏𝑡 pentru cale cu patul de pietriș;
ii)
𝑑𝑓 pentru o linie, cu deplasare dreaptă, cu căi și elemente structurale proiectate pentru
transportul de mare viteză.
Pentru toate elementele de susținere ale căii, a căror frecvență este mai mică decât cea mai mare
dintre valori (inclusiv luarea în considerare a formelor corespunzătoare de oscilație proprie):
i)
30 𝐻𝑧;
ii)
multiplu de 1,5 a frecvenței proprii corespunzătoare formei proprii de oscilație a
elementului analizat;
iii)
frecvența aparținând celei de-a treia forme proprii de oscilație.
Valorile recomandate sunt:
𝑏𝑡 = 3,5 m/s2;

𝑑𝑓 = 5 m/s2.

Torsiunea structurii portante principale
Torsiunea structurii portante principale, trebuie să se
calculeze pe baza valorilor caracteristice de încărcare ale
modelului de încărcare 71, apoi a modelului de încărcare SW/0
sau SW/2 care sunt înmulțite cu coeficienții  și . Torsiunea,
trebuie verificată la intrarea pe pod, pe lungimea podului și la
ieșirea de pe pod. Torsiunea maximă 𝑡 [𝑚𝑚/3𝑚], la
ecartamentul căii 𝑠 [𝑚] = 1,435 𝑚, măsurată pe o lungime de
3 𝑚, figura 9.15, nu trebuie să depășească valorile menționate în
tabelul 9.16.

Figura 9.15 – Definirea torsiunii
structurii portante principale

Tabelul 9.16 – Valorile limită ale torsiunii structurii portante principale
Domeniul de viteze Torsiune maximă
𝑉 (𝑘𝑚/ℎ)
𝑡 (𝑚𝑚/3𝑚)
𝑉 ≤ 120

𝑡 ≤ 𝑡1

120 < 𝑉 ≤ 200

𝑡 ≤ 𝑡2

𝑉 > 200

𝑡 ≤ 𝑡3

Valorile recomandate pentru t sunt:
𝑡1 = 4,5
𝑡2 = 3,0
𝑡3 = 1,5

Deformarea verticală a structurii portante principale
Pentru toate aranjamentele structurale, solicitate de o încărcare verticală caracteristică clasificată,
săgeata maximă totală dată de încărcarea pe cale măsurată de-a lungul oricărei căi, nu trebuie să depășească
valoarea 𝐿/600.
Cauza deformării și oscilării structurii portante principale
Deformarea laterală și oscilarea structurii portante principale trebuie verificată pentru combinația
caracteristică a modelului de încărcare 71 sau SW/0, înmulțit cu coeficientul dinamic  și coeficientul ,
cu încărcarea dată de vânt, impact lateral, forța centrifugă și efectul diferenței de temperatură în direcția
transversală a podului.
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Deplasarea transversală ℎ a suprafeței superioare pentru structura portantă, trebuie limitată în așa
fel, încât să fie asigurate următoarele:
- unghiul orizontal de rotație a capătului structurii portante principale în jurul axei verticale,
nu este mai mare decât valorile menționate în tabelul 9.17, sau
- modificarea razei căii de-a lungul structurii portante principale a podului, nu este mai mare
decât valorile din tabelul 9.17, sau
- diferența dintre deplasarea transversală a capătului structurii portante principale și
substructura feroviară adiacentă sau între deplasările structurilor portante principale
alăturate nu depășește valoarea specificată.
Tabelul 9.17 – Rotirea orizontală maximă și modificarea maximă a razei de curbură
Intervalul de viteze
𝑉 (𝑘𝑚/ℎ)

Rotirea
orizontală
maximă
(radian)

Modificarea maximă a razei de curbură m
Traversă cu un câmp

Traversă continuă

𝑉 ≤ 120

1

𝑟1

𝑟4

120 < 𝑉 ≤ 200

2

𝑟2

𝑟5

𝑉 > 200

3

𝑟3

𝑟6

NOTA 1

𝐿2

Modificarea razei de curbură poate fi determinată din formula: 𝑟 = 8𝛿

ℎ

NOTA 2 Deformarea transversală include deformarea structurii portante a podului și
a substructurii (inclusiv reazeme, piloni și fundații).
NOTA 3 Ansamblul de valori 𝑖 și 𝑟𝑖 poate fi definit în anexa națională. Valorile
recomandate sunt următoarele:
1 = 0,0035; 2 = 0,0020; 3 = 0,0015;
𝑟1 = 1700; 𝑟2 = 6000; 𝑟3 = 14000;
𝑟4 = 3500; 𝑟5 = 9500; 𝑟6 = 17500.
Prima frecvență proprie de oscilație a structurii portante principale pe planul orizontal,
perpendicular pe axa longitudinală a podului, nu trebuie să fie mai mică de 𝑓ℎ0. Valoarea recomandată este
𝑓ℎ0 = 1,2𝐻𝑧.

Valori limită ale deplasării verticale maxime din punctul de vedere al confortului pasagerilor
a) Criterii de confort
Confortul călătorilor depinde de accelerația verticală 𝑏𝑣 din interiorul vagonului, la deplasare,
înaintea podului, pe pod sau după pod. Nivelurile de confort recomandate sunt prezentate în tabelul 9.18.

Tabelul 9.18 – Nivelurile de confort recomandate
Nivelul de confort

Accelerația verticală 𝑏𝑣 (𝑚/𝑠 2 )

Forte bună

1,0

Bună

1,3

Acceptabilă

2,0

b) Criterii pentru încovoiere la verificarea confortului pasagerilor
Din motivul de limitare a accelerației vehiculului, abaterile verticale maxime admise menționate ,
de-a lungul axei căii podului feroviar sunt date ca și funcții:
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a lungimii 𝐿 [𝑚];
a vitezei trenului 𝑉 [𝑘𝑚/ℎ];
numărul de deschideri și
aranjamentul podului (traversă simplu rezemată, traversă continuă).
Deplasările verticale  trebuie stabilite pentru modelele de încărcare 71, înmulțit cu coeficientul ,
iar pentru valoarea  = 1. Pentru podurile cu două sau mai multe căi, trebuie încărcată doar 1 cale.
Valorile limită 𝐿/ menționate în figura 9.16 corespund valorii 𝑏𝑣 = 1 𝑚/𝑠 2 , care se poate
considera ca valoare ce oferă un nivel de confort „foarte bun“. Pentru celelalte niveluri de confort și
/

accelerațiile verticale maxime admisibile legate de acestea 𝑏𝑣 , pot fi valorile 𝐿/ menționate în figura 9.16,
/

împărțite la valoarea 𝑏𝑣 [𝑚/𝑠 2 ]. Valorile 𝐿/ menționate în figură sunt valabile pentru traversele podurilor
consecutive simplu rezemate, cu trei sau mai multe deschideri. Pentru podurile cu o deschidere sau pentru
podurile cu deschidere simplu rezemate sau două două deschideri continue, valorile 𝐿/ menționate în
figură trebuie înmulțite la valoarea 0,7. Pentru podurile formate de traversă continuă cu trei sau mai multe
deschideri, valorile 𝐿/ menționate în figură, trebuie multiplicate cu valoarea 0,9. Valorile 𝐿/ menționate
în figură sunt valabile pentru lungimea maximă de 120 𝑚.

Figura 9.16 – Încovoieri verticale maxime admisibile ale podurilor feroviare cu trei sau mai
multe deschideri consecutive simplu rezemate, care corespunde accelerației verticale
𝑏𝑣 = 1 𝑚/𝑠 2 în vagon, cu viteza de deplasare 𝑉 [𝑘𝑚/ℎ]
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10 ÎNCĂRCĂRI DATE DE MACARALE
Acest capitol oferă date, pentru determinarea încărcărilor provenite de la macarale, așa cum este
specificat în EN 1991-3. Standardul conține, de asemenea, date pentru încărcarea de la echipamentul tehnic,
dar în acest ghid vom oferi doar datele necesare pentru dimensionarea căilor de rulare și pentru proiectarea
căilor de macarale pentru macarale portal, acestea fiind corespunzătoare exercițiilor rezolvate pentru
studenți, din problemele structurilor din oțel.
Încărcările date de macarale sunt încărcări mobile, deoarece macaraua se deplasează de-a lungul
căii de macara. Prin urmare, pentru o anumită secțiune a traversei acestei căi, este întotdeauna necesar să
se găsească o poziție a macaralei, în care macaraua produce cele mai nefavorabile efecte. Desigur, această
poziție nu poate fi descrisă de un standard și trebuie găsită potrivit principiilor staticii și a teoriei elasticității.

10.1 Generalități
Distingem încărcări variabile și accidentale. Încărcările variabile se referă la exploatarea obișnuită
a unei macarale (deplasarea macaralei sau a căruciorului, ridicarea sarcinii). Încărcările accidentale se referă
la cazurile de avarie, a lovirii macaralei sau a căruciorului în opritor. În acest ghid vom trata doar încărcările
corespunzătoare exploatării normale.
La deplasare, macaraua produce efecte dinamice care pot fi exprimate prin coeficientul dinamic
potrivit tabelului 10.1. Valorile caracteristice de încărcare dată de macara 𝐹𝑘 este dată de relația:

𝐹𝑘 = 𝛿𝑖 ∙ 𝐹;
unde:
𝛿𝑖 este coeficientul dinamic;
𝐹 componentă statică a încărcării, dată de macara.
Utilizarea coeficienților dinamici va fi expusă detaliat, mai jos.
Tabelul 10.1 - Coeficienții dinamici 𝛿
Coeficientul
Efectele luate în considerare
dinamic
inițierea vibrațiilor structurii macaralei
𝛿1
la ridicarea sarcinii de la sol
efecte dinamice la ridicarea sarcinii
𝛿2
sau
efecte dinamice ale eliberării bruște a
𝛿3
sarcinii la folosirea ghearelor sau a
magnetului
efecte dinamice la deplasarea portalului
𝛿4
macaralei

Se va utiliza pentru
greutatea proprie a macaralei

sarcina ridicată

greutatea proprie a macaralei
și sarcina ridicată

𝛿5

efecte dinamice cauzate de forțele de
antrenare

forțele de acționare

𝛿6

efecte dinamice ale încărcării de testare

sarcina de încercare

Acțiunea simultană a componentelor individuale ale încărcării date de macara este luată în
considerare potrivit tabelului 10.2. Fiecare dintre aceste grupuri de încărcări este considerat ca o încărcare
caracteristică, pentru combinarea cu încărcările, ce nu sunt cauzate de macarale și care sunt dezbătute în
acest ghid. La căile de macara de șantier, vântul se ia doar pentru viteza de 20 𝑚/𝑠.
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Tabelul 10.2 - Grupuri de încărcări și coeficienți dinamici
Simbol
Grupuri de încărcări
1 2 3 4 5 6
1 Greutatea proprie a
𝑄𝑐
𝛿1 𝛿1 1 𝛿4 𝛿4 𝛿4
macaralei
2 Sarcina ridicată
𝑄ℎ
𝛿2 𝛿3 - 𝛿4 𝛿4 𝛿4
3 Accelerarea podului de
𝛨𝐿 , 𝛨𝑇 𝛿3 𝛿5 𝛿5 𝛿5 macara
4 Torsionare
1
𝛨𝑆
5 Accelerarea sau frânarea
1
𝛨𝑇3
căruciorului
6 Vânt la exploatare
1 1 1 1 1
𝐹𝑤
7 Sarcina de încercare
𝑄𝑇

7
1

8
𝛿1

*
-

𝛿5

-

-

-

1
𝛿6

* partea din încărcare care rămâne la îndepărtarea sarcinii, dar care nu este inclusă în greutatea
proprie a macaralei.
La proiectarea căilor de macarale se procedează potrivit metodei obișnuite a stărilor limită.
Coeficienții de încărcare 𝛾, pentru starea limită de rezistență la situațiile de proiectare permanente și
temporare sunt menționați în tabelul 10.3. Coeficienții de încărcare pentru starea limită de exploatare sunt
egali cu unu. Combinațiile de încărcări se iau în considerare potrivit principiilor descrise în capitolul 1 din
prezentul ghid. Coeficienții de combinație 𝜓 sunt, pentru ambele stări limită, în tabelul 10.4.
Tabelul 10.3 - Coeficienții de încărcare
Încărcare
Încărcări permanente ale macaralei:
- defavorabile

Simbol

Coeficientul

𝛾𝐺,𝑠𝑢𝑝

1,35

- favorabile
Încărcări variabilă ale macaralei:
- defavorabile
- favorabile
macara prezentă

𝛾𝐺,𝑖𝑛𝑓

1,00

𝛾𝑄,𝑠𝑢𝑝

1,35

𝛾𝑄,𝑖𝑛𝑓
1,00
0,00

macara nu este prezentă
Celelalte încărcări variabile:
defavorabile
favorabile

𝛾𝑄
1,50
0,00

Tabelul 10.4 - Coeficienții de combinație
Încărcare
Simbolul
𝜓0
Un grup de
încărcări date
𝑄𝑟
1,0
de macarale
∗raportul încărcării permanente şi totale a macaralei.

𝜓1

𝜓2

0,9

∗

În funcție de efectele dinamice, macaralele sunt clasificate în patru categorii (notate prin 𝐻𝐶). Din
punctul de vedere al oboselii, macaralele se împart în zece grupe (notate prin 𝑆). Clasificarea unor macarale
este în tabelul 10.5.
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Tabelul 10.5 - Clasificarea recomandată a macaralelor
Poziția

Tipul macaralei

1

Macarale manuale

2

Macarale de montaj

3
4

Categoria
dispozitivelor de Categoria 𝑆
ridicare 𝐻𝐶
𝐻𝐶1
𝑆0 , 𝑆1
𝐻𝐶1, 𝐻𝐶2

𝑆0 , 𝑆1

Macarale din centrale electrice

𝐻𝐶1

𝑆1 , 𝑆2

𝐻𝐶2

𝑆4

𝐻𝐶3, 𝐻𝐶4

𝑆6 , 𝑆7

6

Macarale de depozit cu utilizare
ocazionalăde depozit, macarale de
Macarale
containere, macarale centre fier vechi cu flux continuu
Macarale de atelier

𝐻𝐶2, 𝐻𝐶3

𝑆3 , 𝑆4

7

Macarale portal cu magnet sau gheare

𝐻𝐶3, 𝐻𝐶4

𝑆6 , 𝑆7

8

Macarale de turnare

𝐻𝐶2, 𝐻𝐶3

𝑆6 , 𝑆7

9

Macarale pentru furnale

𝐻𝐶3, 𝐻𝐶4

𝑆7 , 𝑆8

10

Macarale de decapare și introducere

𝐻𝐶4

𝑆8 , 𝑆9

11

Macarale fierărie

𝐻𝐶4

𝑆6 , 𝑆7

5

10.2 Încărcări verticale
Încărcările verticale sunt generate de macara portal prin intermediul roțile sale. Presiunile roților
sunt date de producătorul macaralei. Ele diferă în funcție de poziția căruciorului, a se vedea figura 10.1. În
figură sunt însemnate:
𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥
cea mai mare sarcină a unei roți a macaralei încărcate, 𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥 este încărcarea însoțitoare
pe cealaltă parte a podului de macara încărcat;
∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 suma presiunilor 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 , pentru calea de macara, ∑ 𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥 este suma încărcărilor
însoțitoare 𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥 pentru cale;
𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛
cea mai mică sarcină a unei roți a macaralei încărcate, 𝑄𝑟𝑚𝑖𝑛 este încărcarea însoțitoare
pe cealaltă parte a podului de macara încărcat;
∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛 suma presiunilor 𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛 pentru calea de macara, ∑ 𝑄𝑟𝑚𝑖𝑛 este suma încărcărilor
însoțitoare 𝑄𝑟𝑚𝑖𝑛 pentru cale;
𝑄ℎ,𝑛𝑜𝑚
încărcare nominală pe cârlig.

Legendă:
1 - cărucior

a) dispunerea sarcinilor date de macaraua încărcată la sarcină maximă pe traversa căii macaralei;
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b) dispunerea macaralei încărcate la sarcină minimă pe traversa căii macaralei;
Figura 10.1 - Dispunerea încărcărilor pentru obținerea sarcinilor verticale corespunzătoare pe
calea macaralei

Figura 10.2 - Excentricitatea forței verticale
La calcularea solicitării căii de macara, trebuie luat în considerare faptul, că încărcarea verticală nu
poate acționa exact pe axa căii. Se admite o excentricitate egală cu un sfert din lățimea șinei, figura 10.2.
Coeficienții dinamici pentru încărcările verticale sunt în tabelele 10.6 și 10.7.
Tabelul 10.6 - Coeficienții dinamici pentru încărcările verticale
0,9 < 𝛿1 < 1,1
𝛿1

Valorile 0,9 și 1,1 exprimă valorile superioare și inferioare ale
impulsului oscilației

𝛿2

𝛿2 = 𝛿2,𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 𝜈ℎ
𝜈ℎ este viteza de ridicare constantă în 𝑚/𝑠
𝛿2,𝑚𝑖𝑛 și 𝛽2 sunt prezentate în tabelul 10.7

𝛿3

Δ𝑚
(1 + 𝛽3 )
𝑚
unde: Δ𝑚 este partea eliberată a sarcinii,
𝛿3 = 1 −

𝑚 încărcare totală pe cârlig,
𝛽3 = 0,5 pentru macaralele cu gheară pentru eliberare înceată
𝛽3 = 1,0 pentru macarale cu magnet pentru eliberare rapidă
𝛿4

𝛿4 = 1,0
cu presupunerea că sunt respectate toleranțele specificate în EN
1993-6 pentru șinele podurilor rulante.
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Tabelul 10.7- Valorile 𝛽2 și 𝛿2,𝑚𝑖𝑛
𝛽2

𝛿2,𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐶1

0,17

1,05

𝐻𝐶2

0,34

1,10

𝐻𝐶3

0,51

1,15

𝐻𝐶4

0,68

1,20

Categoria dispozitivelor de ridicare

Clasificare potrivit tabelului 10.5

10.3 Încărcări orizontale
Se disting încărcări longitudinale și transversale de la demararea macaralei și încărcări transversale
de la demararea căruciorului și torsionarea macaralei.

10.3.1 Încărcări date de demararea din loc a macaralei
Încărcările în direcția longitudinală cauzate de demararea (frânarea) macaralei 𝐻𝐿,𝑖 sunt rezultatul
forței de acționare potrivit figurii 10.3. Forțele 𝐻𝐿,𝑖 pot fi calculate din relația:

𝐻𝐿,𝑖 = 𝛿5 ∙ 𝐾/𝑛𝑟 ;
unde: 𝑛𝑟
este numărul de traverse ale căii de macara (de regulă 2);
𝐾
forța de antrenare, vezi mai departe;
𝛿5
coeficientul dinamic (dacă nu este în documentația macaralei) potrivit tabelului 10.8;
𝑖 numărul traversei căii de macara (= 1,2);1 șină: 𝑖 = 1; 2 șine: 𝑖 = 2.

Figura 10.4 - Forța de acționare

Figura 10.3- Încărcare longitudinală 𝐻𝐿,𝑖

Forța de acționare la roata antrenată este forța la care nu se ajunge la alunecarea roții. Se
stabilește din relația, a se vedea figura 10.4:
∗
𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 𝜇 ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛
;

unde: 𝜇 este coeficientul de frecare (oțel pe oțel: 𝜇 = 0,2);
∑ 𝑄∗𝑟,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛 + 𝑄𝑚𝑖𝑛
𝑟, , pentru o acționare centralizată obișnuită a roților.
La aplicarea forțelor de acționare, momentul, acționează în centrul de greutate al masei macaralei.
Momentul este echilibrat de forțele transversale 𝐻𝑇1 și 𝐻𝑇2 potrivit figurii 10.5. Sunt valabile următoarele
relații:
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𝐻𝑇1 = 𝛿5 𝜉2 𝑀/𝑎;
𝐻𝑇2 = 𝛿5 𝜉1 𝑀/𝑎;
𝜉1 = ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 / ∑ 𝑄𝑟 ;
𝜉2 = 1 − 𝜉1 ;
unde:
∑ 𝑄𝑟 = ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 + ∑ 𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥 ;
𝑎 este distanța dintre rolele de ghidare sau a butucilor roților, figura 10.5;
𝑀 = 𝐾𝑙𝑠 ;
𝑙𝑠 = (𝜉1 − 0,5)𝑙;
𝑙
deschiderea podului de macara;
𝛿5
coeficientul dinamic potrivit tabelului 10.8;
𝐾
forța de antrenare.

Legendă:
1 şină 𝑖 = 1;
2 şine 𝑖 = 2.

Figura 10.5 - Încărcare transversală 𝐻𝑇𝑖
Tabelul 10.8 - Coeficientul dinamic δ5
𝛿5 = 1,0

Pentru forțele centrifuge

1,0 ≤ 𝛿5 ≤ 1,5

Corespunde sistemului în care forțele se
schimbă treptat

1,5 ≤ 𝛿5 ≤ 2,0

Cazul în care apar schimbări bruște

𝛿5 = 3,0

Pentru acționările cu jocuri semnificative

10.3.2 Încărcări date de demararea din loc a căruciorului
Încărcarea dată demararea căruciorului este considerată ca 10% din suma încărcării cârligului și
greutatea căruciorului, cu presupunerea, că sarcina se poate balansa. În celelalte cazuri trebuie stabilită
printr-un procedeu mai complex menționat în standard.
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10.3.3 Încărcări date de torsionarea macaralei
La torsionarea macaralei apar forțele 𝐻𝑠,𝑖,𝑗,𝑘 și forța pe dispozitivul de ghidare 𝑆, figura 10.6. Sunt
valabile următoarele relații:
𝑆 = 𝑓𝜆𝑆 ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 ;
𝐻𝑠,1,𝑗,𝐿 = 𝑓𝜆𝑆,1,𝑗,𝐿 ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 ;
𝐻𝑠,2,𝑗,𝐿 = 𝑓𝜆𝑆,2,𝑗,𝐿 ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 ;
𝐻𝑠,1,𝑗,𝑇 = 𝑓𝜆𝑆,1,𝑗,𝑇 ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 ;
𝐻𝑠,2,𝑗,𝑇 = 𝑓𝜆𝑆,2,𝑗,𝑇 ∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 ;
unde:
𝑓
este coeficientul torsionării;
𝜆𝑆,1,𝑗,𝑘
coeficientul forței;
𝑖
șina 𝑖;
𝑗
pereche de roți antrenate;
𝑘
direcția forței (𝐿 - longitudinală, 𝑇 - transversală).
Coeficientul torsiunii este dat de relația:
𝑓 = 0,3(1 − exp(−250𝛼)) ≤ 0,3;
unde: 𝛼 este unghiul de torsionare (de deplasare oblică), evident din figura 10.7.
Unghiul poate fi determinat prin relația:
𝛼 = 𝛼𝐹 + 𝛼𝑉 + 𝛼0 ≤ 0,015𝑟𝑎𝑑;
unde se înlocuiesc valorile corespunzătoare din tabelul 10.9.
Tabelul 10.9 – Definirea 𝛼𝐹 , 𝛼𝑉 și 𝛼0
Unghiuri 𝛼𝑖

Valori minime pentru 𝛼𝑖
0,75𝑥 ≥ 5𝑚𝑚 pentru role de ghidare

0,75𝑥
𝛼𝐹 =
𝑎𝑒𝑥𝑡

0,75𝑥 ≥ 10𝑚𝑚 pentru roți cu buze
de bandaj

𝛼𝑉 =

𝑦
𝑎𝑒𝑥𝑡

𝑦 ≥ 0,03𝑏 pentru role de ghidare
𝑦 ≥ 0,10𝑏 pentru roți cu buze de
bandaj

𝛼0

𝛼0 = 0,001

unde:
𝑎𝑒𝑥𝑡 este distanța dintre rolele de ghidare extreme, respectiv între roțile cu
bandaj extreme;
𝑏 este lățimea capului șinei;
𝑥 este spațiul liber dintre șină și dispozitivele de ghidare (lunecare laterală);
𝑦 este uzura șinei și a dispozitivelor de ghidare;
𝛼0 este toleranța pentru roată și direcția șinelor.
Coeficientul forței 𝜆𝑆,1,𝑗,𝑘 depinde de combinația perechii de roți și a distanței ℎ, dintre centrul
instantaneu de rotire și dispozitivele frontale de ghidare în direcția deplasării potrivit figurii 10.7. Distanțele
ℎ pot fi luate potrivit tabelului 10.10, iar coeficientul forței poate fi calculat prin relația din tabelul 10.11.
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Legendă:
a) cu dispozitive de ghidare separate
1 – șina i =1
2 – șina i =2
3 – direcția de mișcare

b) cu ghidare cu ajutorul butucilor roților
4 – pereche de roți j = 1
5 – pereche de roți j = 2
6 – dispozitive de ghidare

Figura 10.6 - Forțele longitudinale și transversale cauzate de torsiune

Legendă:
1 – șina i =1
2 – șina i =2
3 – direcția de deplasare
4 – direcția șinei

5 – dispozitive de ghidare
6 – pereche de roți j
7 – centrul instantaneu de rotație

Figura 10.7 – Definirea unghiului 𝛼 și a distanței ℎ
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Tabelul 10.10 - Determinarea distanței h
Modul de fixare
Combinațiile perechilor de roți
a roților la
deplasare
cuplate (c)
independente (i)
laterală
Fix/Fix
FF

𝑚
𝜉1 𝑙
𝜉2 𝑙
𝑙
𝑒𝑗

𝑚𝜉1 𝜉2 𝑙2 + ∑ 𝑒𝑗2
∑ 𝑒𝑗

𝑚𝜉1 𝑙 2 + ∑ 𝑒𝑗2
∑ 𝑒𝑗

Fix/Mobil
FM
unde:
ℎ

ℎ

este distanța dintre centrul instantaneu de rotire și dispozitivele de
ghidare corespunzătoare;
numărul de perechi de roți unite (𝑚 = 0 pentru perechile de roți
independente);
distanța centrului instantaneu de rotire față de șina 1;
distanța centrului instantaneu de rotire față de șina 2;
deschiderea macaralei;
distanța dintre axul perechii de roți 𝑗 și dispozitivul de ghidare
corespunzător.

Tabelul 10.11 - Coeficienții forței
Sistemul

𝜆𝑆,𝑗

CFF
1−
IFF

∑ 𝑒𝑗
𝑛ℎ

CFM
IFM

𝜉1 (1 −

∑ 𝑒𝑗
𝑛ℎ

)

𝜆𝑆,1,𝑗,𝐿

𝜆𝑆,1,𝑗,𝑇

𝜆𝑆,2,𝑗,𝐿

𝜆𝑆,2,𝑗,𝑇

𝜉1 𝜉2 𝑙
𝑛 ℎ

𝑒𝑗
𝜉2
(1 − )
𝑛
ℎ

𝜉1 𝜉2 𝑙
𝑛 ℎ

𝑒𝑗
𝜉1
(1 − )
𝑛
ℎ

0

𝑒𝑗
𝜉2
(1 − )
𝑛
ℎ

0

𝑒𝑗
𝜉1
(1 − )
𝑛
ℎ

𝜉1 𝜉2 𝑙
𝑛 ℎ

𝑒𝑗
𝜉2
(1 − )
𝑛
ℎ

𝜉1 𝜉2 𝑙
𝑛 ℎ

0

0

𝑒𝑗
𝜉2
(1 − )
𝑛
ℎ

0

0

unde:
𝑛
𝜉1 𝑙
𝜉2 𝑙
𝑙
𝑒𝑗
ℎ

este numărul perechilor de roți;
distanța centrului instantaneu de rotire față de șina 1;
distanța centrului instantaneu de rotire față de șina 2;
deschiderea macaralei;
distanța dintre axul perechii de roți 𝑗 și dispozitivul de ghidare
corespunzător;
distanța dintre centrul instantaneu de rotire și dispozitivul de ghidare
corespunzător.
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10.4 Încărcări din macarale pentru oboseală
Căile de macarale se evaluează pentru oboseala cauzată de traversările repetate ale podului
macaralei. Dacă nu există informații suficiente a încărcărilor la oboseală sub acțiunea unei macarale și
presupunerea unei durate de viață corespunzătoare numărului de cicluri de încărcare, atunci acestea pot fi
exprimate în forma sarcinilor echivalente 𝑄𝑒 , care pot fi considerate constante la toate amplasamentele
macaralei. Încărcarea de oboseală se determină prin relația:

𝑄𝑒 = 𝛿𝑓𝑎𝑡 𝜆𝑖 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑖 ;
unde:
𝑄𝑒 este valoarea maximă a încărcării caracteristice de la roata de ordinul 𝑖;
𝜆𝑖 = 𝜆1,𝑖 𝜆2,𝑖 coeficientul deteriorării echivalente;
1/𝑚

𝜆1,𝑖

Δ𝑄𝑖𝑗 𝑚 𝑛𝑖,𝑗
𝑚
= √𝑘𝑄 = [∑ ((
)
)]
𝑚𝑎𝑥Δ𝑄𝑖 ∑𝑗 𝑛𝑖,𝑗

;

𝑗

𝜆2,𝑖

∑𝑗 𝑛𝑖,𝑗 1/𝑚
= √𝑣 = [
]
;
𝑁𝑖
𝑚

în care:
categoria de ordinul 𝑗 a amplitudinii de încărcare de la roata de ordinul 𝑖:
Δ𝑄𝑖𝑗 = 𝑄𝑦 − 𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑖 ;
𝑚𝑎𝑥Δ𝑄𝑖 amplitudinea maximă de la roata de ordinul 𝑖: 𝑚𝑎𝑥Δ𝑄𝑖 = 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑖 ;
𝑘𝑄, 𝑣 coeficienții echivalenți de avariere;
𝑚
înclinarea curbei Wöhler;
𝛿𝑓𝑎𝑡
coeficientul dinamic al deteriorării dinamice;
𝑖
numărul roții;
𝑁 = 2 × 106 .
Pentru determinarea 𝜆 este necesar să se clasifice utilizarea macaralelor potrivit spectrului de
încărcare și a numărului total de cicluri de încărcare potrivit tabelului 10.12. Valorile proprii ale 𝜆 se iau
din tabelul 10.13.
Coeficientul dinamic 𝛿𝑓𝑎𝑡 poate fi luat ca cea mai mare valoare dintre (1 + 𝛿1 )/2 și (1 + 𝛿2 )/2.
Δ𝑄𝑖𝑗

Tabelul 10.12 - Clasificarea efectelor de oboseală la macarale potrivit EN 13001-1
Categoriile spectrului de

𝑄0

𝑄1

încărcare

𝑄2

𝑄3

𝑄4

𝑄5

Coeficientul spectrului 𝑘𝑄
𝑘𝑄 ≤
0,0313

0,0313
< 𝑘𝑄 ≤
0,0625

0,0625
< 𝑘𝑄 ≤
0,125

Categoria numărului total de cicluri 𝑛𝑖𝑗
până la 1,6.104
𝑆0
𝑆0
4
4
1,6. 10 până la 3,15. 10
𝑆0
𝑆0
3,15. 104 până la 6,30.104
𝑆0
𝑆0
4
5
6,30. 10 până la 1,25.10
𝑆0
𝑆0
1,25.105 până la 2,50.105
𝑆0
𝑆0
5
5
2,50.10 până la 5,00.10
𝑆0
𝑆1
5,00.105 până la 1,00.106
𝑆1
𝑆2
1,00.106 până la 2,00.106
𝑆2
𝑆3
2,00.106 până la 4,00.106
𝑆3
𝑆4
6
6
4,00.10 până la 8,00.10
𝑆4
𝑆5
Clasificarea reiese din durata totală de exploatare de 25 de ani

Pagina 136

𝑆0
𝑆0
𝑆0
𝑆0
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5
𝑆6

0,125
0,25
0,50
< 𝑘𝑄 ≤ < 𝑘𝑄 ≤ < 𝑘𝑄 ≤
0,25
0,50
1,00
𝑆0
𝑆0
𝑆0
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5
𝑆6
𝑆7

𝑆0
𝑆0
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5
𝑆6
𝑆7
𝑆8

𝑆0
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5
𝑆6
𝑆7
𝑆8
𝑆9
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Tabelul 10.13 - Valorile 𝜆 potrivit clasificării macaralelor
Categoria 𝑆
Tensiuni
normale
Tensiuni
tangențiale

𝑆0

𝑆1

𝑆2

𝑆3

𝑆4

𝑆5

𝑆6

𝑆7

𝑆8

𝑆9

0,198 0,250 0,315 0,397 0,500 0,630 0,794 1,000 1,260 1,587
0,379 0,436 0,500 0,575 0,660 0,758 0,871 1,000 1,149 1,320

10.5 Mai multe macarale pe o cale
Se face o distincție între macarale independente și macarale cuplate permanent (continue), care sunt
considerate ca o macara.
În cazul în care, pe o cale de macara acționează mai multe macarale independente, se iau în
considerare efectele verticale a cel mult trei astfel de macarale, iar efectele orizontale a două macarale.
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11 ÎNCĂRCAREA SILOZURILOR ȘI A REZERVOARELOR
11.1 Încărcare din material pulverulent
În acest ghid sunt stipulate informații din standardul EN 1991-4 pentru încărcarea silozurilor cu
formele specificate în figura 11.1. Încărcarea corespunde umplerii silozurilor fără efecte de impact cu
material a cărui particulele nu depășesc 0,03 𝑑𝑐 , care curg liber, iar dimensiunile silozurilor sunt în
intervalul:
ℎ𝑏 /𝑑𝑐 < 10; ℎ𝑏 < 100 𝑚; 𝑑𝑐 < 60 𝑚.

Suprafața
dreapta

Mediana
htp

h0
z

et

ph

hc

pw

t

r

t
pv
dc

h

Diametru
interior

ef

Trecere

β

hh

β

pn
α

scurgere
e0

Figura 11.1 – Formele silozurilor, dimensiunile și marcarea componentelor încărcării
Silozurile se împart în silozuri subțiri (ℎ𝑏 /𝑑𝑐 ≥ 2,0), medii (1,0 ≤ ℎ𝑏 /𝑑𝑐 < 2,0) și joase
(ℎ𝑏 /𝑑𝑐 < 1,0) (hc/dc  1,0. Silozurile circulare cu perete subțire au raportul 𝑑𝑐 /𝑡  200 și nu sunt întărite
cu armături.
Silozurile se evaluează în privința stărilor de rezistență și exploatare.

11.2 Fiabilitatea
În funcție de importanță și eventualele urmări la deteriorare, silozurile se împart în clase conform
tabelului 11.1.
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Tabelul 11.1 – Clasificare
Clasa de fiabilitate
clasa 3

Descriere
silozuri cu capacitate peste 10.000 𝑡
silozuri cu capacitate peste 1.000 𝑡, la care:
- excentricitatea scurgerii 𝑒0 > 0,25 𝑑𝑐
- silozuri turtite cu o excentricitatea a
vârfului suprafeței egală cu 𝑒𝑡 > 0,25 𝑑𝑐
clasa 2
silozuri care nu intră în clasa 1 și 3
clasa 1
silozuri cu capacitate sub 100 𝑡
La evaluarea silozului se folosesc mărimile , 𝐾 și 𝑖 , a căror valori variază. Tabelul 11.2 arată care
valori trebuie luate în considerare la evaluare.
Tabelul 11.2 – Valori de calcul la proiectarea peretelui silozului
Valorile care trebuie luate în considerare
unghiul de
coeficientul
Se stabilește:
coeficientul
frecare
presiunii
de frecare 
transversale 𝐾 interioară 𝑖
cea mai mare presiune asupra
inferioară
superioară
inferioară
peretelui
cea mai mare frecare
superioară
superioară
inferioară
cea mai mare încărcare verticală
inferioară
superioară
inferioară
a scurgerii

11.3 Proprietățile unor materiale

Materialul pulverulent stocat caracterizează unghiul frecării interioare 𝑙𝑚 , coeficientul presiuni
transversale 𝐾𝑚 și coeficientul de frecare de perete  la deplasarea conținutului în siloz. Valorile pentru
unele materiale pulverulente sunt în tabelul 11.3. Se menționează valorile medii, iar în calcul se folosesc
maximele sau minimele, potrivit tabelului 11.2.
Este valabil:
max. 𝐾 = 𝑎𝐾 𝐾𝑚 ; max.  = 𝑎 𝑚 ; max. 𝑙 = 𝑎 𝑙𝑚 ;
min. 𝐾 = 𝐾𝑚 /𝑎𝐾 ; min.  = 𝑚 /𝑎 ; min. 𝑙 = 𝑙𝑚 /𝑎 .
Tabelul 11.3 – Proprietățile materialelor pulverulente

Materialul

Greutate
specifică
 [𝑘𝑁/𝑚3 ]

Unghiul
frecării
interioare 𝑙

𝑙𝑚
grade

valoare

supe- inferirioară oară

medie

𝑎

Coeficientul
presiunii
Coeficientul de frecare
transversale

𝐾
𝐾𝑚

𝑎𝐾

medie

Coeficientip
𝐷2 𝐷3 coefi tul
𝐷1
cient 𝐶𝑜𝑝
me- me- me- ul 𝑎
die die die

Unghiul

𝑟

grade

orz

7,0

8,0

28

1,14 0,59

1,11 0,24 0,33 0,48 1,16

0,5

24

grâu

7,5

9,0

30

1,12 0,54

1,11 0,24 0,38 0,57 1,16

0,5

27

zahăr

8,0

9,5

32

1,19 0,50

1,20 0,46 0,51 0,56 1,07

0,4

27

făină

6,5

7,0

42

1,16 0,36

1,20 0,24 0,33 0,48 1,16

0,6

40

porumb

7,0

8,0

31

1,14 0,53

1,14 0,22 0,36 0,53 1,24

0,9

27

ciment

13,0

16,0

40

1,22 0,54

1,20 0,41 0,46 0,51 1,07

0,5

24

clincher

15,0

18,0

40

1,20 0,38

1,31 0,46 0,56 0,62 1,07

0,7

33
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Greutate
specifică
 [𝑘𝑁/𝑚3 ]

Materialul

Unghiul
frecării
interioare 𝑙

𝑙𝑚

𝑎

grade
supe- inferirioară oară

valoare

Coeficientul
presiunii
Coeficientul de frecare
transversale

𝐾
𝐾𝑚

𝑎𝐾

medie

medie

Coeficientip
𝐷2 𝐷3 coefi tul
𝐷1
cient 𝐶𝑜𝑝
me- me- me- ul 𝑎
die die die

Unghiul

𝑟

grade

cărbune

7,0

10,0

31

1,16 0,52

1,15 0,44 0,49 0,59 1,12

0,6

27

cenușa
volantă

10,5

12,0

36

1,09 0,45

1,11 0,48 0,57 0,67 1,16

0,6

33

praf de
11,0
calcar

13,0

30

1,22 0,54

1,20 0,41 0,51 0,56 1,07

0,5

24

nisip

16,0

36

1,09 0,45

1,11 0,38 0,48 0,57 1,16

0,4

33

Notă:

14,0

𝐷1 – suprafață foarte netedă, de exemplu, oțel inoxidabil;
𝐷2 – suprafață netedă, de exemplu, oțel;
𝐷3 – suprafață aspră, de exemplu, beton.

11.4 Presiuni în siloz
11.4.1 Silozuri subțiri
Pe peretele vertical, în timpul umplerii, acționează la adâncimea 𝑧 următoarele componente de
încărcare:
componentă de presiune la frecare
𝑝ℎ𝑓 (𝑧) = 𝑝ℎ0 𝑌𝐽 (𝑧);
presiune orizontală
𝑝𝑤𝑓 (𝑧) = 𝜇𝑝ℎ0 𝑌𝐽 (𝑧);
presiune verticală

𝑝𝑣𝑓 (𝑧) =

𝑝ℎ0
𝐾

𝑌𝐽 (𝑧);

unde:
𝑝ℎ0 = 𝛾𝐾𝑧0 ;
1

𝐴

𝑧0 = 𝐾𝜇 ∙ 𝑈;
𝑌𝐽 (𝑧) = 1 − 𝑒 (−𝑧/𝑧0 ) ;
în care: 𝛾
este greutatea specifică a conținutului;
𝜇
coeficientul de frecare de perete;
𝐾
raportul presiunii orizontale față de cea verticală; coeficientul presiunii transversale;
𝑧
adâncimea;
𝑈
perimetrul interior;
𝐴
suprafața silozului.
Componentele relevante de încărcare sunt evidente în figura 11.2.
Mărimea presiunii locale 𝑝𝑝𝑓 este dată de relația:
𝑝𝑝𝑓 = 𝐶𝑝𝑓 ∙ 𝑝ℎ𝑓 ;
unde:
𝐶𝑝𝑓 = 0,21𝐶𝑜𝑝 [1 + 2𝐸 2 ](1 − 𝑒 {−1,5[(ℎ𝑐 /𝑑𝑐 )−1]} );
𝐸 = 2𝑒𝑓 /𝑑𝑐 ;
în care:
𝑒𝑓
este excentricitatea la umplere;
𝑝ℎ𝑓
valoarea locală a presiunii de umplere, la cota unde este aplicată încărcarea locală;
𝐶𝑜𝑝
coeficientul potrivit tabelului 11.3.
Dacă se obține 𝐶𝑝𝑓 < 0, atunci în calcule se va lua 𝐶𝑝𝑓 = 0.
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Figura 11.2 – Presiunile în siloz
În afară de încărcările definite mai sus, pe peretele vertical al silozului poate acționa și încărcarea
potrivit figurii 11.3. La silozurile clasa 1 această încărcare nu se ia în considerare.

oriunde

Figura 11.3 – Încărcare din presiune locală

Pagina 141

EN 1990 - Bazele proiectării structurilor
11.4.2 Silozuri joase și medii
Încărcarea pereților silozurilor medii și joase poate fi exprimată prin relațiile pentru presiunea
orizontală 𝑝ℎ𝑓 și frecare 𝑝𝑤𝑓 astfel:

𝑝ℎ𝑓 = 𝑝ℎ0 ∙ 𝑌𝑅 ;
𝑝𝑤𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑝ℎ𝑓 ;
unde:
1 𝐴
𝑝ℎ0 = 𝛾𝐾𝑧0 = 𝛾 ∙ ;
𝜇 𝑈
𝑧−ℎ0
)+
0 −ℎ0

𝑌𝑅 = (1 − {(𝑧

𝑛

1} );

1 𝐴
∙ ;
𝐾𝜇 𝑈
𝑛 = −(1 + tan𝑟 )(1 − ℎ0 /𝑧0 ).
𝑧0 =

în care:
ℎ0
este valoarea potrivit figurii 11.4.
Pentru siloz cilindric este:
𝑟

ℎ0 = 3 tan𝑟 ;
iar pentru cel rectangular:
ℎ0 =

𝑑𝑐
tan𝑟 ;
4

unde:
este adâncimea potrivit figurii 11.4;
𝑟
unghiul din tabelul 11.3.
Presiunea verticală 𝑝𝑣𝑓 este dată de relația:
𝑝𝑣𝑓 = 𝛾𝑧𝑣 ;
𝑧

unde:
𝑧𝑣 = ℎ0 −

(𝑧 + 𝑧0 − 2ℎ0 )𝑛+1
1
(𝑧0 − ℎ0 −
).
(𝑛 + 1)
(𝑧0 − ℎ0 )𝑛

La silozurile medii și joase nu se iau în considerare presiunile locale.

Legendă:
1 – suprafață echivalentă
2 – lege de variație pentru silozuri subțiri
3 – presiune pentru silozuri medii sau joase

Figura 11.4 – Silozuri joase și medii
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11.4.3 Pâlniile și fundurile silozurilor
Fundurile silozurilor pot fi abrupte sau line, interfața este definită în figura 11.5 și prin relația:
tan  <

1−𝐾
;
2𝜇ℎ

unde:
unghiul  este definit în figura 11.6;
celelalte mărimi au fost definite și sunt, de asemenea, în tabelul 11.3.

Legendă:
1 pantă mică
2 pantă mare
 jumătatea unghiului pereților scurgerii
𝜇ℎ valoare caracteristică inferioară a coeficientului de frecare de pereții silozului
𝐾 valoare caracteristică inferioară a presiunii laterale pe pereții verticali

Figura 11.5 – Interfața între pâlniile cu pantă mică și mare
Valoarea medie a presiunii verticale la nivelul racordării peretelui vertical cu pâlnia sau pe fundul
silozului se calculează după relația:

𝑝𝑣𝑓𝑡 = 𝐶𝑏 𝑝𝑣𝑓 ;
unde:
𝑝𝑣𝑓
este presiunea la adâncimea ℎ𝑐 ;
𝐶𝑏 = 1,0 pentru silozurile clasa 2 și 3;
𝐶𝑏 = 1,3 pentru silozurile clasa 1.
Presiunea perpendiculară pe peretele silozului 𝑝𝑛𝑓 se stabilește la scurgere abruptă prin relația:

𝑝𝑛𝑓 = 𝐹𝑝𝑣 = [1 −

0,2
] 𝑝𝑣 ;
tan 𝛽
(1 + 𝜇 )
ℎ
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în care:

𝑝𝑣 = (

𝛾ℎℎ
𝑥
𝑥 𝑛
𝑥 𝑛
) {( ) − ( ) } + 𝑝𝑣𝑓𝑡 ( ) ;
𝑛−1
ℎℎ
ℎℎ
ℎℎ

unde:
𝑛 = 𝑆(𝐹𝜇ℎ𝑒𝑓𝑓 cot 𝛽 + 𝐹) − 2.
Valoarea
𝑆 = 2 se folosește pentru pâlnii conice și piramidale de formă pătrată;
S = 1 pentru pâlnii poligonale.
Valorile caracteristice ale presiunii într-o pâlnie sunt:

𝐹 =1−

𝑏
;
tan 𝛽
(1 + 𝜇 )
ℎ

𝑏 este un coeficient empiric egal cu 0,2.
Presiunea 𝑝𝑡𝑓 este dată de relația:
𝑝𝑡𝑓 = 𝜇ℎ 𝑝𝑛𝑓 .
Celelalte mărimi au fost definite anterior sau sunt reprezentate în figura 11.6.
Relațiile pentru încărcarea pâlniilor cu pantă mică nu sunt menționate în acest ghid.

Figura 11.6 – Presiuni în scurgere

11.5 Încărcarea rezervoarelor
Regulile menționate în acest capitol se referă și la rezervoare pentru stocarea lichidelor în condiții
de presiune atmosferică normală. Valoarea caracteristică a presiunii la adâncimea 𝑧 este:

𝑝(𝑧) = 𝛾𝑧;
unde:



este greutatea specifică a lichidului, a se vedea capitolul 2 al prezentului ghid.
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La încărcarea rezervoarelor cu mai multe camere, trebuie luate în considerare nivelurile diferite din
camerele adiacente. La rezervoarele închise, trebuie luată în considerare și posibilitatea apariției
subpresiunii la o golire rapidă a rezervorului.

11.6 Principii de proiectare
Coeficienții parțiali de încărcare pentru presiunile conținutului se presupun egali cu 1,5. La
conținuturile cu o greutate specifică definită exact (de exemplu, apa) se poate considera 𝐹 = 1,35.
Coeficienții de combinație sunt considerați potrivit tabelului 11.4.
Tabelul 11.4 – Coeficienții  pentru forțele de încărcare a rezervoarelor
Încărcare variabilă
Încărcare
Încărcare
Încărcare variabilă
principală
1
variabilă
Situația
permanentă
secundară 3,4 etc.
(decisivă)
secundară 2
de
proiectare

descriere

golirea
conținutului

încărcări
permanente

1

descriere

0,9

golirea
conținutului

0,1

descriere

1,0

așezarea
fundațiilor

0,2

descriere

0,3 ,
0,4
etc.

deformări
forțate

încărcări
permanente

0,9

umplerea
silozului

încărcări
perma0,9
nente
vânt și
încărcări
siloz
perma0,9
plin
nente
încărcări
vânt și
perma0,9
siloz gol
nente
încărcări
căldură
perma0,9
nente
Pentru combinația de încărcări se
prezentului ghid.
zăpadă

1,0

deformări
forțate

0,7

0,7

zăpadă,
vânt,
căldură
încărcări
utile,
deformări forțate
zăpadă,
vânt,
căldură
încărcări
utile

0,6

0,7

0,6
0,7

1,0

umplerea
silozului

1,0

încărcări
utile

0,7

vânt

1,0

umplerea
silozului,
siloz plin

1,0

încărcări
utile

0,7

vânt

1,0

siloz
gol

0

încărcări
utile

0,7

căldură

1,0

umplerea
silozului

1,0

încărcări
utile

0,7

zăpadă

vor folosi expresiile (1.16a) și (1.16b) din capitolul 1 al
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