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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 1 este compus din următoarele părți:
 SM EN 1991-1-1: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru
clădiri.
 SM SR EN 1991-1-2: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc.
 SM EN 1991-1-3 / SM SR EN 1991-1-3 Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă.
 SM SR EN 1991-1-4: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-4: Acţiuni generale. Acţiuni ale vîntului.
 SM SR EN 1991-1-5: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-5: Acţiuni generale. Acţiuni termice.
 SM SR EN 1991-1-6: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei.
 SM EN 1991-1-7 / SM SR EN 1991-1-7: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale.
 SM SR EN 1991-2: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri.
 SM SR EN 1991-3: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini.
 SM SR EN 1991-4: Acțiuni asupra structurilor.
Partea 4: Silozuri şi rezervoare.
Acestea au fost aprobate 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 reglementă de un cadru legislativ amplu. Legea
nr. 721 din 02.02.1996 ”privind calitatea în construcții” stabileşte baza juridică, tehnico-economică şi
organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcţiilor, obligaţiile şi
răspunderea lor privind calitatea în construcții.
Pentru obținerea 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.
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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.
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

Documente normative interstatale aprobate ca
naționale cu caracter obligatoriu -16

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 atât
standardele și normativele în construcții naționale cât și Eurocodurile pot fi aplicate, alegerea privind
aplicarea lor aparținând 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

GREUTĂȚI SPECIFICE, GREUTĂȚI PROPRII ȘI ÎNCĂRCĂRI
PENTRU CLĂDIRI

1.1

Generalitati

SM EN 1991-1-1 oferă recomandări privind determinarea greutății volumice a materialelor de
construcție și materialelor depozitate, pentru determinarea greutății proprii a elementelor de construcție și
încărcărilor utile clădiri. Principiile și regulile de aplicare pentru greutatea proprie, încărcările permanentă
și utile diferă unele de altele și, prin urmare, sunt tratate separat în standard. În SM EN 1991-1-1 există un
număr de zece parametri determinați la nivel național despre care sunt furnizate informații mai detaliate în
anexa națională a Republicii Moldova.
Baza pentru elaborarea SM EN 1991-1-1 au fost standardele naționale ale unor state membre CEN
și standardul internațional ISO 9194. Cu toate acestea, principiile, regulile și valorile numerice date în
aceste documente diferă în unele cazuri. Suplimentar, datele statistice disponibile privind greutățile de
volum, unghiurile de frecare interioară și încărcările utile pot fi uneori incerte. În ceea ce privește aceste
fapte, proprietățile unor materiale, precum și încărcările utile sunt date în textul de bază al SM EN 1991-11 prin limite de variație și nu prin valoarea neechivocă, care este specificată apoi în anexa națională.

1.2

Clasificarea încărcărilor

1.2.1 Greutatea proprie
În funcție de variabilitatea în timp și spațiu, greutatea proprie a unui element de construcție este
clasificată ca o acțiune fixă permanentă. Totodată, în cazul unei situații incerte cu privire la clasificarea
greutății proprii, aceasta ar trebui să fie considerate drept încărcare utilă adițională.
Încărcările datorate umpluturilor trebuie considerate ca acțiuni permanente şi posibila redistribuire
a lor trebuie luată în considerare la proiectare (este necesar să se țină seama de modificările umidității și
grosimii materialului, generate, de exemplu, prin depunerea treptată a materialului, adăugarea de straturi
suplimentare de impermeabilizare pe acoperișuri sau pe drumuri).

1.2.2 Încărcări utile
Încărcările utile sunt clasificate ca acțiuni libere variabile. De regulă, sunt considerate acțiuni
cvasistatice, după cum se specifică în SM SR EN 1990, 1.5.3.13. Cu toate acestea, în unele cazuri, este
necesară o analiză dinamică, de exemplu, în stadioane sau săli de dimensiuni mari, unde este necesar să se
țină seama de efectele de rezonanță ale mișcării ritmice sincronizate a oamenilor. În propunerile de lucru
EN 1991-1-1 au fost enumerate aceste modele, pe baza standardelor naționale din Marea Britanie. Totodată,
fiindcă unele dintre aceste modele nu au fost suficient de riguroase, în cele din urmă au fost omise din
documentul final.
Pentru utilaje de ridicat și elicoptere, se recomandă folosirea coeficienților dinamici pentru a ține
seama de efectele de încărcare suplimentare datorate forțelor de inerție și masei.

1.3

Situații de proiectare

Generalități
Situațiile de proiectare, pentru care sunt alcătuite grupările de acţiuni permanente și tranzitorii, sunt
definite conform principiilor din EN 1990. În grupările individuale de încărcări, sunt luate în considerare
doar acţiunile care în funcție de natura lor fizică pot coexista.
1.3.1

Încărcări permanente
În EN 1991-1-1 se impune ca greutatea proprie totală a elementelor portante, autoportante și
neportante în diferite grupări de încărcări să fie considerate ca o acţiune unică. Termenul de acţiune unică
este definit în EN 1990, 1.5.3.8, și este specificat suplimentar în nota 3 din tabelul A.1.2(B). Greutatea reală
a elementelor portante sau a elementelor structurale trebuie să fie luată în considerare în funcție de modul
de aplicare a încărcării (indiferent dacă sunt favorabile sau defavorabile), de limita valorilor superioare și
inferioare ale acestora (în cazul dacă acţionează independent).
1.3.2
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Dacă pe durata edificării sau funcționării se planifică înlăturarea sau suplimentarea cu elemente
portante în unele părți ale structurii de rezistenţă, cazuri respective de încărcare critică se vor considera în
proiectare.
În standarde se subliniază că este necesar să se ţină seama de majorarea greutății proprii generată
de suplimentărea cu noi straturi de protecție sau finisaje ale structurii (de exemplu, izolarea acoperișului),
a conductelor tehnologice sau a altor influențe operaționale, care sunt planificate după finalizarea lucrărilor
de construcţie-montaj.
În anexa A, sunt prezentate valorile medii ale greutății în vrac pentru materialele uscate. Cu toate
acestea, în cazul materialelor în vrac depozitate, este necesară luarea în considerare a umidităţii la
determinarea greutăţii în vrac.
Notă: EN 1991-4 recomandă utilizarea valorilor caracteristice superioare pentru determinarea greutăţii
în vrac a materialelor depozitate și se referă la Anexa A din EN 1991-1-1, care oferă doar valori medii ale
acesteia. Valoarea caracteristică superioară 𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝 este determinată prin ecuația pentru cazul distribuției
normale
(1.1)
𝐺𝑘,𝑠𝑢𝑝 = 𝜇𝐺 + 1,64Σ𝐺 = 𝜇𝐺 (1 + 1,64𝑉𝐺 ),
unde: 𝑉𝐺 – coeficientul de variație a greutății proprii 𝐺; 𝜇𝐺 – valoarea medie a lui 𝐺; Σ𝐺 – abaterea
standard.
Aceste caracteristici statistice pot fi determinate, de exemplu, în conformitate cu prescripţiile Anexei D din
EN 1990 pentru materialul depozitat.
Încărcări utile
Conform punctului 3.3.1(2)P pentru cazul când încărcările utile acţionează simultan cu alte
încărcări variabile (de exemplu, acţiuni din vânt, zăpadă, utilajelor etc.) se va considera o singură acţiune
pentru totalul încărcărilor utile.
Totodată, conform 3.3.2(1), la acoperişuri încărcările utile şi încărcările din acţiunea vântului sau
zăpadă, nu se aplică concomitent. Acest lucru corectează orientările originale ale standardului, care
impunea ca aceste încărcări să nu fie luate în considerare simultan. Aplicarea regulii din punctul 3.3.2(1)
trebuie evaluată în funcție de condițiile specifice ale proiectului și luând în considerare dacă aceste încărcări
pot acţiona simultan sau nu. De exemplu, în unele cazuri, acoperișurile inaccesibile din categoria H cu
încărcare tehnologică (de întreținere) și încărcarea din zăpadă trebuie luate în considerare pentru întreținere
sau eventual înlăturarea zăpezii.
În funcție de cerințele funcționale şi condiţiile de exploatare ale clădirii, trebuie determinate
încărcările utile, necesare pentru verificarea stărilor limită de exploatare. De exemplu, o grupare cvasipermanentă a încărcărilor respective este necesar să fie utilizată pentru a verifica efectele pe termen lung
asupra deschiderii fisurilor elementelor de beton.
De reţinut este cerinţa punctului 3.3.2(2)P, conform căruia în cazul când încărcarea utilă însoţeşte
o altă acţiune, se va aplica doar unul din cei doi coeficienţi de reducere 𝜓 (EN 1990, tabelul A1.1) şi 𝛼𝑛
(6.3.1.2(11)). Cu toate acestea, EN 1991-1-1 nu are o recomandare cu privire la modul de procedare cu
următorul coeficient de reducere 𝛼𝐴 , sau dacă este posibil să se aplice ambii coeficienţi de reducere
simultan. Ca urmare, în anexa națională s-a specificat o instrucțiune suplimentară privind coeficienții de
reducere 𝛼𝐴 si 𝛼𝑛 , conform căreia ei nu pot fi combinaţi sau utilizaţi simultan cu coeficientul 𝜓 pentru a
determina valoarea încărcării utile considerată drept acţiune însoţitoare.
1.3.3

1.4

Greutăţi specifice ale materialelor de construcţie și materialelor depozitate

Termenul „greutate specifică” (frecvent redus la „densitate”) este utilizat în EN 1991-1-1 pentru
greutatea pe unitatea de volum, suprafață sau lungime. Valorile caracteristice ale greutății specifice ale
materialelor depozitate, care au toate cele trei dimensiuni de același ordin sunt date în unități de forță pe
unitate de volum (𝑘𝑁⁄𝑚3 ). Pentru unele materiale (placaje, învelitori ale acoperișurilor) care au o
dimensiune mult mai mică decât celelalte două, ecuația de dimensiuni reprezintă unitatea de forță pe unitate
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de suprafață (𝑘𝑁⁄𝑚2 ). Pentru elementele portante unde o dimensiune predomină semnificativ în raport cu
celelalte două, unitatea de măsură este unitatea de forță pe unitatea de lungime (𝑘𝑁⁄𝑚).
Este de reținut că în unele documente naționale și internaționale, inclusiv ISO 9194 și EN 1991-14, „densitate” reprezintă masa pe unitatea de volum, suprafață sau lungime, respectiv 𝑘𝑔⁄𝑚3 , 𝑘𝑔⁄𝑚2 sau
𝑘𝑔⁄𝑚. Valorile numerice corespunzătoare diferă de valorile prezentate în EN 1991-1-1. De exemplu,
conform EN 1991-1-1 greutatea specifică a betonului obișnuit este 24 𝑘𝑁/𝑚3, iar conform ISO 9194
densitatea sa este 2400 𝑘𝑔/𝑚3 (de regulă, se consideră că accelerația gravitațională este 10 𝑚/𝑠 2 ).
În general, greutatea specifică este o mărime aleatorie ale cărei valoare poate fi în unele cazuri
foarte diferită (de exemplu, greutatea volumetrică este condiționată de umiditate sau gradul de consolidare).
În astfel de cazuri, media și variația trebuie determinate pe baza măsurărilor experimentale disponibile.
Valoarea caracteristică a densității materialelor depozitate, de regulă, este definită ca o valoare
medie, dar dacă coeficientul său de variație este mai mare de 0,05 trebuie utilizate valorile caracteristice
superioare și inferioare (vezi EN 1990).
Dacă sunt folosite materiale cu o variaţie considerabilă a greutăţilor specifice (de exemplu, datorită
conținutului de apă), valorile caracteristice ale acestor greutăți se vor stabili conform EN 1990, Anexa D.

1.5

Greutatea proprie a elementelor de construcție

Descrierea încărcării
Greutatea reală a elementelor de construcţie include greutatea elementelor structurale și greutatea
elementelor nestructurale (elemente de finisare, echipamente și utilaje bine fixate la structură). Liniile
directoare pentru greutatea proprie a echipamentelor fixe sunt prezentate în SM SR EN 1991-3.
Greutatea reală a elementelor de construcție trebuie determinată pe baza dimensiunilor nominale
(conform documentațiiei de proiect) și a valorilor caracteristice ale greutății specifice. Pentru materialele
în vrac care se estimează a fi consolidate în timpul utilizării (de exemplu, patul de pietriș al construcţiilor
rutiere), trebuie luate în considerare valorile caracteristice superioare și inferioare.
Dacă în cadrul proiectului de planificare sunt prevăzute înlăturări sau suplimentări locale ale
elementelor de construcţie, atunci conform 5.1(5)P aceste încărcări se vor considerat acţiuni utile.
1.5.1

1.5.2

Valori caracteristice ale greutatii proprii
Valorile caracteristice ale greutăţii specifice și unghiurilor de frecare interne sunt prezentate în
Anexa A la EN 1991-1-1. Valorile respective corespund valorilor medii în stare uscată. Condițiile, greutatea
specifică și valorile unghiului de frecare internă pot varia în funcție de proprietățile materialelor utilizate,
calitatea lucrărilor, umiditate etc. Prin urmare, în standard în loc de valori specifice sunt date intervale ale
valorilor greutății volumetrice și unghiului de frecare internă. De exemplu, pentru greutatea volumetrică a
mortarelor de ciment, este dat un interval de 19 până la 23 𝑘𝑁/𝑚3.
În cazuri speciale, unde variaţia valorilor greutăţii proprii este mare (coeficient de variație mai mare
de 0,05), este funcţie de timp (depunerea treptată a straturilor suplimentare, efectul de umiditate) sau are
un efect semnificativ asupra fiabilității structurii, trebuie luate in considerare valorile caracteristice
inferioară și superioară. La determinarea valorii de calcul, trebuie luată în considerare variabilitatea
aleatoare a greutății proprii și se utilizează coeficientul de siguranţă parțial corespunzător (de exemplu,
1,35 pentru încărcarea permanentă la evaluarea stărilor limită ultime).
Pentru greutatea specifică a materialelor în vrac care se așteaptă să consolideze sau să rigidizeze
materialul, este necesar să se ia în considerare valorile caracteristice superioare și inferioare. Ca exemplu,
există un pat de balast pe podurile de cale ferată, unde ar trebui luate în considerare variații posibile ale
grosimii patului. Pentru a determina valoarea caracteristică superioară și inferioară a grosimii patului de
balast pe podurile feroviare, se recomandă să se ia în considerare o abatere de ± 30 % de la valoarea sa
nominală.
De asemenea, se oferă o procedură pentru determinarea valorilor superioare și inferioare ale
greutății proprii a hidroizolației, a trotuarului și a altor echipamente tehnice, cum ar fi cabluri, conducte și
canale tehnice.
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1.6

Încărcări utile pe clădiri

Reprezentarea acţiunilor
Acţiunile utile reprezintă încărcări uniform distribuite, încărcări liniare, forţe concentrate sau
combinații ale acestora şi rezultă din exploatarea clădirii. Valorile încărcărilor utile includ greutatea
personalului, echipamentelor interioare (mobilier, obiecte deplasabile), vehiculelor de până la 160 𝑘𝑁,
evenimente anticipate rare (concentrări de personal sau mobilier, mişcarea sau stivuirea care poate să apară
în timpul replanificării). În funcție de scopul construcției clădirii, structurile de tavan și acoperiș sunt
împărțite în mai multe categorii de zone de la A până la D.
1.6.1

Distribuţia încărcărilor pe structuri orizontale
Când se proiectează o structură de tavan cu un singur etaj sau o structură de acoperiș, încărcarea
utilă este considerată acțiune liberă care acționează în partea cea mai defavorabilă a zonei încărcate. Pentru
analiza generală, încărcările utile nefavorabile sunt considerate acțiuni uniforme la care sunt supuse părțile
critice ale zonei monitorizate. Dacă trebuie luate în considerare încărcările de la alte etaje, ele pot fi
considerate pur și simplu distribuite uniform (acțiuni fixe).
Pentru a asigura rezistenţa locală minimă a planşeelor structurii, trebuie efectuată o verificare la
încărcări concentrate care, dacă nu se specifică altfel, nu este combinată cu încărcările uniform distribuite
sau alte acţiuni variabile.
Încărcările utile din aceeași categorie de zone utilizabile care acționează pe cel puțin două etaje pot
fi acceptate conform 6.3.1.2(10), fiind reduse cu un coeficient 𝛼𝐴 .
1.6.2

Distribuția încărcărilor pe structuri verticale
Pentru proiectarea stâlpilor şi pereţilor supuşi acţiunii mai multor etaje, încărcările utile totale pe
planşeele fiecărui etaj sunt considerate uniform distribuite.
Dacă încărcările utile provin din mai multe etaje și sunt aplicate stâlpilor și pereților, încărcarea
utilă totală poate fi redusă cu un coeficientul 𝛼𝑛 conform 6.3.1.2(11) și 3.3.1(2)P.
1.6.3

Valori caracteristice ale încărcărilor utile
Suprafețele clădirilor și ediciilor sunt divizate în unsprezece categorii, conform utilizării specificate.
Categoriile sunt notate prin A, B, C, D, E, F, FL, G, H, I și K. Identificarea acestor zone sunt date în tab.
6.1, 6.3, 6.7 și 6.9 ale EN 1991-1-1.
1.6.4

1.6.4.1 Zone rezidențiale, sociale, comerciale și administrative
Categoria A include zone pentru activități domestice (casnice) și rezidențiale, cum ar fi camere
rezidențiale și locuințe, camere de hotel sau camere de spital. Categoria B include spații și zone pentru
birouri și oficii. Categoria C reprezintă spații unde apar aglomerări de oameni și este împărțită în
subcategoriile de la C1 până la C5, pentru care se recomandă valori de încărcări caracteristice în funcție de
activitățile anticipate și defalcări în zone fără obstacole sau cu libera circulație a persoanelor. În categoria
D sunt incluse zone comerciale și se face distincție între categoria D1 pentru spațiul de vânzare cu
amănuntul și categoria D2 pentru zone din magazine universale.
Valori caracteristice 𝑞𝑘 și 𝑄𝑘 pentru acțiunile utile uniform distribuite și, respectiv, concentrate ale
zonelor rezidențiale, birourilor și altor clădiri din categoriile A – D, conform recomandărilor din anexa
națională sunt enumerate în tab. 1.1.
Încărcările uniforme 𝑞𝑘 sunt utilizate pentru verificarea generală a structurii de rezistență sau a
elementelor structurale, forțele concentrate 𝑄𝑘 sunt utilizate pentru verificări locale. Zona de contact pentru
încărcării concentrate este de obicei considerată un pătrat cu latura de 50 𝑚𝑚, cu excepția cazului în care
sunt disponibile informații specifice proiectului. Standardul notează că încărcările concentrate care apar în
timpul depozitării (de exemplu, din rafturi grele) trebuie definite în proiect.
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Tabelul 1.1: Valori caracteristice ale încărcărilor utile pe planșee, balcoane și scări.
Categoria zonei de încărcare
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 – 2,0
2,0 – 4,0
2,5 – 4,0
2,0 – 3,0

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

2,0 – 3,0
3,0 – 4,0
3,0 – 5,0
4,5 – 5,0
5,0 – 7,5

3,0 – 4,0
2,5 – 7,0 (4,0)
4,0 – 7,0
3,5 – 7,0
3,5 – 4,5

4,0 – 5,0
4,0 – 5,0

3,5 – 7,0 (4,0)
3,5 – 7,0

Valorile subliniate sunt mărimi recomandate pentru fiecare aplicaţie în parte.
În EN 1991-1-1 se precizează că în caz de necesitate valorile 𝑞𝑘 și 𝑄𝑘 pot fi majorate (de exemplu,
pentru scări și balcoane, în funcție de utilizare și de dimensiuni).
Anexa națională specifică faptul că o încărcare utilă de 4,0 𝑘𝑁⁄𝑚2 poate fi utilizată pentru
proiectarea balcoanelor clădirilor din categoriile B – D. Pentru clădiri rezidențiale cu regim de până la două
etaje se poate proiecta o scară din categoria A cu o încărcare utilă de 2,5 𝑘𝑁⁄𝑚2.
Presupunând că structura tavanului permite o distribuire laterală a acțiunii, greutatea proprie a
pereților despărțitori mobili poate fi considerată o încărcare uniform distribuită echivalentă 𝑞𝑘 adăugată la
acțiunea utilă stabilită în conformitate cu tab. 1.1. Această încărcare echivalentă este definită ca funcție a
greutății pereților despărțitori după cum urmează:
 pentru pereți despărțitori mobil cu greutatea proprie ⩽ 1,0 𝑘𝑁⁄𝑚 din lungimea peretelui rezultă
𝑞𝑘 = 0,5 𝑘𝑁⁄𝑚2;
 pentru pereți despărțitori mobil cu greutatea proprie ⩽ 2,0 𝑘𝑁⁄𝑚 din lungimea peretelui rezultă
𝑞𝑘 = 0,8 𝑘𝑁⁄𝑚2;
 pentru pereți despărțitori mobil cu greutatea proprie ⩽ 3,0 𝑘𝑁⁄𝑚 din lungimea peretelui rezultă
𝑞𝑘 = 1,2 𝑘𝑁⁄𝑚2.
Pentru pereți despărțitori mobil cu greutatea proprie mai mare decât 3,0 𝑘𝑁⁄𝑚 se va ține seama de
greutatea lor reală, poziționarea posibilă, orientarea și forma structurală.
Pentru planșee, terase ale acoperișurilor din categoria I (v. tab. 6.9 din EN 1991-1-1) se pot utiliza
valori ale încărcării 𝑞𝑘 multiplicate cu un coeficient de reducere:
5
𝐴0
(1.2)
𝛼𝐴 = 𝜓0 +
⩽ 1,0,
7
𝐴
cu restricția pentru categoriile C și D: 𝛼𝐴 ⩾ 0,6,
unde: 𝜓0 este coeficient pentru valoarea combinată a încărcării utile (v. EN 1990, Anexa A1, tab. A1.1);
𝐴0 = 10,0 𝑚2 ;
A – zona încărcată.
Coeficientul de reducere 𝛼𝐴 poate fi utilizat în conformitate cu anexa națională pentru categoriile
de zone încărcate de la A până la C3.
Pentru zone clasificate în categoriile de la A până la D, încărcarea utilă totală aplicată stâlpilor și
pereților mai multor etaje poate fi multiplicată cu un coeficient de reducere 𝛼𝑛 :
2 + (𝑛 − 2)
(1.3)
𝛼𝑛 =
𝜓0 ,
𝑛
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unde: n este numărul de etaje (mai mare decât 2) din aceeași categorie, amplasate deasupra elementului
structural solicitat.
Relațiile (1.2) și (1.3) pentru determinarea coeficienților de reducere 𝛼𝐴 și 𝛼𝑛 sunt parametri
determinați la nivel național care au fost acceptați în anexa națională a Republicii Moldova. Baza acceptării
lor a fost calculele comparative cu privire la coeficienții de reducere din standardele naționale selectate ale
statelor membre CEN.
1.6.4.2 Zone pentru depozitare și activități industriale
Zonele sunt clasificate în categoria E1 pentru depozitare (inclusiv biblioteci și arhive) și categoria
E2 pentru utilizări industrială. Valorile caracteristice recomandate pentru încărcare uniform distribuită și
concentrată 𝑞𝑘 = 7,5 𝑘𝑁/𝑚2 și, respectiv, Q k = 7 𝑘𝑁 pentru categoria E1 au fost adoptate în anexa
națională. Aceste valori sunt ajustate, dacă este necesar, în funcție de condițiile reale ale proiectului, așa
cum este indicat și alineatul 6.3.2.2(5). Pentru categoria de zonă E2, nu sunt recomandate valori concrete;
se presupune că sunt specificate în proiect, ținând seama de principiile 6.3.2.2(6).
Nota din clauza 6.3.2.2 (2)P, care se referă la EN 1991-1-6 pentru situații de proiectare temporară
generate de instalarea și reinstalarea mecanismelor, liniilor de producție etc., are caracter duplicitar. Acest
standard nu oferă instrucțiuni pentru instalarea mecanismelor sau altor echipamente. În aceste cazuri, este
necesar să se respecte principiile EN 1990, EN 1991-1-1 și specificațiile proiectului.
Principiile pentru determinarea efectelor de umplere și golire (6.3.2.2(4)) sunt prezentate în SM SR
EN 1991-4 pentru încărcarea silozurilor și rezervoarelor.
Acțiunile induse de utilajele de ridicat și transportat sunt considerate încărcări concentrate,
acționând concomitent cu acțiunile utile corespunzătoare distribuite uniform, prezentate în tab. 6.2, 6.4 și
6.8 din EN 1991-1-1. Pentru utilajele de ridicat se disting în funcție de greutatea proprie, dimensiunile și
capacitatea de ridicare 6 clase de la FL1 până la FL6, așa cum se arată în tab. 6.5. În tab. 6.6 se prezintă
valorile caracteristice ale forțelor statice pe osie, care sunt funcție de coeficientul de amplificare dinamică
𝜑, stabilit în funcție de tipul de pneuri. Pentru utilaje cu o greutate pe șine mai mare de 110 𝑘𝑁, este necesar
să se obțină datele producătorului și să se efectueze o analiză mai precisă pentru a determina efectele
dinamice.
Forțele orizontale datorate accelerării sau frânării utilajelor de ridicat pot fi considerate 30 % din
forțele verticale pe osie Q k . Acțiunile de la utilaje care se deplasează liber pe structurile de tavan sau ghidate
de șine sunt determinate pe baza schemei de aranjare a încărcărilor pe roți, în conformitate cu condițiile
specifice ale proiectului.
1.6.4.3 Garaje și zone de circulație
Zonele de trafic și parcări în clădiri sunt clasificate în funcție de accesibilitatea vehiculelor în
categoriile F și G. Categoria F este destinată pentru zonele de circulație și parcări pentru vehicule ușoare
cu o greutate totală de până la 30 𝑘𝑁 (garaje, parcaje), categoria G se referă la cazul vehiculelor cu greutate
medie până la 160 𝑘𝑁 (căi de acces, inclusiv acces pentru echipamente de alimentare și pompieri).
Încărcările utile pentru ambele categorii sunt date în tab. 1.2.
Pentru aplicarea forțelor pe osie, se vor lua în considerare două suprafețe pătrate cu laturi de
100 𝑚𝑚 pentru categoria F și 200 𝑚𝑚 – pentru categoria G.
Tabelul 1.2: Acțiuni utile pentru garaje și zone de trafic pentru vehicule din categoria
Categorii de zone de trafic
Categoria F: Greutatea totală a vehiculului <30 kN
Categoria G: 30 kN <greutatea totală a vehiculului <160 kN

𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]

𝑄𝑘 [𝑘𝑁]

2.5
5.0

20
120

1.6.4.4 Acoperișuri
Există trei categorii de zone de utilizare pentru acoperișuri: categoria H este destinată acoperișurilor
inaccesibile, cu excepția realizării lucrărilor de întreținere și reparații curente; categoria I pentru acoperișuri
accesibile pentru utilizarea în clasele A – G; categoria K pentru operațiuni speciale, cum ar fi aterizările
elicopterului. Pentru acoperișurile din categoria K se vor lua în considerare încărcările elicopterelor din
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categoria HC1 și HC2.
Acțiuni orizontale pe pereți despărțitori și parapete
Pentru parapete și pereti despartitori se recomandă valorile caracteristice ale încărcării uniform
distribuită liniar conform tab. 1.3. Înălțimea parapetelor nu va depăși 1,2 𝑚.
Dacă în timpul evenimentelor publice (tribune, săli de conferințe, teatre) poate apărea o
suprasolicitare semnificativă a mulțimii, încărcarea liniară se va determina ca pentru categoria C5.
1.6.5

Tabelul 1.3: Încărcarea orizontală a parapetelor și pereților despărțitori.
𝑞𝑘 [𝑘𝑁/𝑚2 ]
Zonele încărcate
Categoria A
0.5
Categoria B și C1
1.0
Categoria C2 – C4 și D
1.0
Categoria C5
5.0
Categoria E
2.0
Pentru zonele din categoria E, valoarea dată în tab. 1.3 se consideră a fi valoarea minimă care trebuie
precizată, după caz, pentru aplicație particulară.
Pentru zonele din categoriile F și G, anexa B prescrie procedura de determinare a forțelor de impact
de la vehicule cu greutatea sub 2500 𝑘𝑔 și peste 2500 𝑘𝑔.

1.7

Exemple

Grinda simplu rezemată cu o consolă
Pe baza grinzii simplu rezemate cu o consolă (fig. 1.1) se prezintă principiul de determinare a
cazului de încărcare critică. Ilustrația arată trei încărcări permanente independente 𝑔1 , 𝑔2 și G.
1.7.1

G
g1

(a)

g2

(c)

(b)

A

(d)

B

Figura 1.1: Trei încărcări permanente independente 𝑔1 , 𝑔2 și 𝐺.
Încărcarea permanentă 𝐺 (greutatea proprie a placării) este în mod evident independentă de alte
acțiuni permanente 𝑔1 , si 𝑔2 (greutatea proprie a elementului structural orizontal și a componenței podelei.
Încărcările permanente 𝑔1 , si 𝑔2 sunt considerate acțiuni separate în ceea ce privește verificarea stării limită
de echilibru static. De reținut, că acțiunile constante 𝑔1 , si 𝑔2 pot avea aceeași valoare caracteristică în
funcție de greutatea elementelor care recepționează și care nu recepționează încărcare 𝑔1,𝑘 = 𝑔2,𝑘 = 𝑔𝑘 ,
dar acest lucru este multiplicat cu doi coeficienți parțiali diferiți la verificarea stării limită a echilibrului
static 𝛾𝑔,1 ≠ 𝛾𝑔,2.
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q1

(a)

q2

(c)

(b)

A

(d)

B

Figura 1.2: Două încărcări utile independente 𝑞1 si 𝑞2 .
Figura 1.2 prezintă două acțiuni utile independente 𝑞1 si q2 . Evident, aceste două încărcări pot fi
independente una de alta. Cel mai critic caz de încărcare se determină pentru o anumită parte a structurii,
ținând seama de toate zonele de aplicare a încărcărilor adverse (care se poate presupune că sunt
independente de acțiunile rămase).
Sistemul de încărcări, aplicat structurii constă din cinci acțiuni independente 𝑔1 , g 2 , 𝑞1 , q2 și G.
Schema din fig. 1.3 reprezintă cazul de încărcare critică a grinzii pentru verificarea rezistența la încovoiere
și reacțiunea din reazemul (b). Condiția de încărcare din fig. 1.4 este utilizata pentru verificarea rezistenței
la încovoiere în mijlocul segmentului (secțiunea (c)). Pentru cazul de încărcare conform fig. 1.5 se verifică
rezistența la încovoiere în secțiunea (b) și echilibrul static (reacțiunea A).

q1

g1

(a)

g2

(c)

(b)

A

G

q2

(d)

B

Figura 1.3: Acțiunile permanente și utile a grinzii.
Figura 7,3

g1

(a)

q1

G

g2

(c)

(b)

A

(d)

B

Figura 1.4: Stare critică de încărcare pentru verificarea rezistenței la încovoiere în secțiunea (c).
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g1

g2

(c)

(b)

A

G

q2

(d)

B

Figura 1.5: Stare critică de încărcare pentru verificarea rezistenței la încovoiere în secțiunea (b)
și a echilibrului static (reacțiunea A).
Structură în cadre
În punctul 1.6.2 s-a menționat că anumite reguli simplificate pot fi aplicate la calculul elementelor
clădirilor cu mai multe etaje. De exemplu, atunci când se proiectează un element orizontal pe un etaj al unei
clădiri cu mai multe etaje, încărcarea utilă de pe etajul respectiv poate fi considerată o acțiune liberă care
acționează în punctul de acțiune cel mai nefavorabil al încărcării considerare. Dacă încărcările de la alte
niveluri contribuie la efectul de încărcare rezultant, aceste acțiuni pot fi considerate distribuite uniform
(fixate).
Ca exemplu practic, se studiază grinda orizontală de la etajul doi al cadrului prezentat în fig. 1.6.
Dacă se verifică rezistența la încovoiere în punctele (a) și (b), atunci distribuția de încărcare utilă din fig.
1.6 poate fi folosită în conformitate cu regula de mai sus, în loc de aranjarea mai corectă din fig. 1.7.
Dacă se verifică rezistența la încovoiere în (c), atunci conform unei reguli simplificate, încărcarea
utilă a celui de-al doilea platou va fi localizată numai în primul și al doilea câmp din stânga. Dacă se verifică
rezistența la încovoiere în (d), încărcarea utilă este plasată la etajul doi doar în câmpul din mijloc.
De reținut, că în conformitate cu EN 1991-1-1, la proiectarea stâlpului de la primul etaj încărcat cu
toate etajele superioare, acțiunile utile pe fiecare etaj pot fi considerate distribuită uniform. În funcție de
elementul portant în cauză, se poate folosi acțiunea utilă q redusă prin coeficienții 𝛼𝐴 sau 𝛼𝑛 .
1.7.2

q

3m

3m

(a)

(b)

(c)

(d)

3m

3m

3m
5m

5m

5m

Figura 1.6: Amplasare simplificată a încărcării utile pentru verificarea rezistenței la încovoiere în
secțiunile (a) și (b).
De exemplu, atunci când se evaluează momentul de încovoiere a unei grinzi de la etajul doi în
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punctul (b) (fig. 1.6), încărcarea utilă poate fi redusă cu un coeficient 𝛼𝐴 , conform relației (1.2). Pentru
cazul în care zona de încărcare A = 30 𝑚2 𝜓0 = 0,7 (pentru categoriile A, B, C, D) și zona de referință
A0 = 10 𝑚2, atunci 𝛼𝐴 poate fi determinat:
𝛼𝐴 = ψ0 ∙ 5/7 + A0 /A = 0,7 ∙ 5/7 + 10/30 = 0,83.
Dacă este verificat stâlpul de la primul etaj, încărcarea utilă q poate fi redusa cu un coeficient 𝛼𝑛
conform relației (1.3). Ținând seama de numărul de etaje deasupra stâlpului n = 3 (vezi fig. 1.6 și 1.7) și
𝜓0 = 0,7, rezultă:
2 + (𝑛 − 2)𝜓0
2 + 0,7
𝛼𝑛 =
=
= 0,9
n
3
Prin urmare, în acest caz, încărcarea utilă ar putea fi redusă cu 10 %. Cu mai multe etaje încărcate,
reducerea va fi mult mai semnificativă.

q

3m

3m

(a)

(b)

(c)

(d)

3m

3m

3m
5m

5m

5m

Figura 1.7: Amplasarea cea mai favorabilă a încărcării utile pentru
verificarea rezistenței la încovoiere în secțiunile (a) și (b).
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2

ÎNCĂRCĂRI DATE DE ZĂPADĂ

2.1

Generalitati

SM SR EN 1991-1-3:2011 și modificarea SM EN 1991-1-3/A1:2017 stipulează metoda de
determinare a încărcării date de zăpadă pe teritoriul Republicii Moldova. Prima parte a standardului este o
traducere a originalului englezesc EN 1991-1-3; a doua parte este anexa națională, care furnizează parametri
definiți la nivel național și informații suplimentare. EN 1991-1-3 conține un total de douăzeci și șapte de
parametri determinați la nivel național. Modificarea EN 1991-1-3/A1 conține inclusiv, harta zonelor de
zăpadă a Republicii Moldova.
EN 1991-1-3 nu include:
 impact prin alunecare sau cădere a zăpezii din partea superioară a acoperișului;
 încărcare suplimentară dată de vânt datorită modificărilor de formă sau dimensiune a structurii din
cauza ninsorilor;
 încărcări în care este prezentă zăpadă pe durata anului în întregime;
 încărcarea din grosimea stratului de chiciură;
 încărcări laterale de zăpadă (de exemplu, dezăpeziri)
 majorarea acțiuni pe zonele acoperite cu zăpadă din cauza ceţei abundente;
 încărcări de zăpadă pe poduri.
Acțiunile date de chiciură vor fi preluate de ISO 12494, care se bazează pe principiile ISO 2394 și
definește valorile caracteristice în conformitate cu Eurocodurile pentru o perioadă de revenire de 50 ani.
Parametrul de bază a acțiunii date de zăpadă este valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă
pe sol 𝑠𝑘 , care se determină din prelucrarea statistică a setului de greutate maximă anuală de zăpadă din
localitatea respectivă. În timpul procesării, este considerată probabilitatea de a depăși valoarea caracteristică
la un maxim anual de 0,02 (adică o perioadă medie de revenire de 50 ani). Pentru prelucrarea statistică este
se recomandă să fie la dispoziție seturi de date pe o perioadă de cel puțin 20 ani.
Valorile excepționale ale încărcării date de zăpadă nu sunt incluse în seturile de vârfuri anuale dacă
aceste valori apar în localitatea dată (nu au fost stabilite astfel de localități în Republica Moldova).
Încărcările excepționale din zăpadă sunt determinate în conformitate cu anexa B.

2.2

Clasificarea acțiunii

Încărcările date de zăpadă sunt considerate o acțiune statică fixă variabilă. Prin urmare, are o
intensitate dată de configurația construcției, dar în cazul efectelor benefice nu este luată în considerare.
Efecte dinamice nu sunt prevăzute.

2.3

Situații de proiectare

Situațiile de proiectare pentru încărcare dată de zăpadă sunt definite în tab. A.1 din anexa A. Pentru
Republica Moldova, s-au îndeplinit condițiile normale, care sunt enumerate în tabel ca fiind cazul A din
prima coloană a tabelului. Încărcarea dată de zăpadă este considerată în situații de proiectare permanentă
sau tranzitorii. În unele cazuri se consideră situații de proiectare excepționale în care zăpada poate fi o
acțiune accidentală.

2.4

Încărcarea dată de zăpadă pe sol

2.4.1

Valori caracteristice
Harta valorilor caracteristice ale încărcării date de zăpadă pe sol a fost pregătit de Serviciul
HidroMeteo de Stat, care colectează date privind încărcarea cu zăpadă în zeci de localități de pe teritoriul
Republicii Moldova. Perioada de la 1951 la 2012 a fost utilizată pentru procesarea noii hărți de zăpadă.
Fișierele rezultate sunt potrivite pentru prelucrarea statistică (numărul minim maxim maxim anual
depășește 20). Acestea includ, de asemenea, măsurători noi din ultimele decenii, care au fost obținute prin
metode mai moderne de măsurare a greutății zăpezii decât anterior.
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2.4.2

Alte valori reprezentative
Pentru unele evaluări, în locul valorilor caracteristice se folosesc acțiuni date de zăpadă combinate,
frecvente sau aproape permanente. Aceste valori sunt calculate prin multiplicarea valorilor caracteristice
𝑠𝑘 la coeficienţii 𝜓0, 𝜓1, , 𝜓2, care sunt enumeraţi în tab. 4.1 din EN 1991-1-3 și au fost acceptaţi pe teritoriul
Republicii Moldova.

Încărcarea dată de zăpadă pe acoperiș

2.5

Tipul acțiunii
Modul de acumulare a zăpezii pe acoperiș depinde de forma acoperișului, de proprietățile termice,
de rugozitatea suprafeței acoperișului, de cantitatea de căldură care pătrunde pe acoperiș din interior,
proximitatea construcţiilor învecinate, terenul adiacent și clima locală, fluctuațiile temperatura, tipul de
precipitații (ninsoare sau ceață) etc. Mai mult, încărcarea din zăpadă poate fi cauzată de acumularea de
zăpadă din diferite direcții și acumularea treptată de zăpadă de la averse individuale. Proiectarea structurii
neglijează de obicei majoritatea fenomenelor și cauzelor enumerate, ținând seama, în special, de forma
zonei expuse și configurația stratului de zăpadă în condiții de vânt.
2.5.1

2.5.2 Distribuții de încărcare
EN 1991-1-3 prevede două configurații de încărcare a zăpezii, și anume încărcarea dată de zăpada
neacumulată și încărcarea dată de zăpada acumulată. Formula (2.1) pentru calculul valorii caracteristice a
sarcinii de zăpadă de pe acoperiș are o structură similară cu relațiile folosite anterior în normele sovietice:
𝑠 = 𝜇𝑖 𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘 ,

(2.1)

unde: 𝜇𝑖 este coeficientul de formă al încărcării date de zăpadă; 𝐶𝑒 – coeficient de expunere; 𝐶𝑡 – coeficient
termic; 𝑠𝑘 – valoarea caracteristică a încărcării date de zăpadă pe sol.
Spre deosebire de originalul BS EN 1991-1-3 nu se face distincție între acoperișurile ușoare și grele.
Valorile recomandate ale coeficientului 𝐶𝑒 sunt prezentate în tab. 5.1 și se aplică în Republica Moldova.
Cu ajutorul acestui coeficient este posibil să se țină seama de poziția structurii în ceea ce privește efectele
zăpezii suflată de vânt. Alegerea valorii coeficientului 𝐶𝑒 trebuie să ia în considerare dezvoltarea ulterioară
a fondului construit la amplasament.
Coeficientul termic, de regulă, 𝐶𝑡 = 1. Cazul când 𝐶𝑡 < 1 poate fi utilizat pentru acoperișurile unde
zăpada posibil va fi supusă dezghețului datorită transmiterii căldurii (>1 𝑊/𝑚2 𝐾). Anexa națională nu
recomandă reducerea la valori mai mici de 0,8. Reducerea încărcării prin coeficientul 𝐶𝑡 este necesar să se
analizeze riguros, deoarece poate elimina sursa de căldură de sub acoperiș și suprasolicita acoperișul cu
zăpadă. Metodologia determinării coeficientului 𝐶𝑡 este descris detaliat în ISO 4355.
2.5.3

Coeficienții de formă a încărcării

Coeficienţii 𝜇𝑖 , sunt definiți în capitolul 5 din EN 1991-1-3, pentru condiții normale de exploatare,
pentru acoperișuri cu pante și acoperișuri cilindrice, acoperișuri ale clădirilor cu mai multe deschideri și
acoperișuri de diferite niveluri, cu posibilitatea evidenței aglomerărilor formate de vânt. Pentru acoperișuri
cu pante și cu mai multe deschideri sunt utilizați coeficienții 𝜇1 și 𝜇2 , în funcție de panta acoperișului α, a
se vedea tab. 2.1 și fig. 2.1.
Valorile din tab. 2.1 se aplică dacă alunecarea zăpezii de pe acoperiș nu este împiedicată. Dacă
există captatoare de zăpadă sau alte obstacole pe acoperiș, respectiv, marginea inferioară a acoperișului este
încheiată de un parapet, valoarea coeficientului de formă nu trebuie redusă sub 0,8.
Tabelul 2.1: Coeficienții de formă a încărcării.
Factorii de formă
𝜇1
𝜇2

Unghiul 𝛼 și înclinarea acoperișului
0° ⩽ 𝛼 ⩽ 30°
30° ⩽ 𝛼 ⩽ 60°
0.8(60 − 𝛼)/30
0.8
1.6
0.8 + 0.8 𝛼/30
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2.0
1.6

µ2

µ
1.0

0.8

µ1

0º

15º

30º

45º

60º

α
Figura 2.1: Distribuţia coeficienţilor de formă ai încărcării date de zăpadă.
Metoda de determinare a coeficienților de formă 𝜇1 si 𝜇2 pentru acoperișuri cu pantă este
prezentată în fig. 2.2, care arată cazurile de încărcare recomandate în EN 1991-1-3.
Coeficienții de formă pentru acoperișuri cu mai multe deschideri sunt arătați în fig. 2.3.
Stare (i)

µ1(α1)

µ1(α2)

Stare (ii) 0.5µ1(α1)

0.5µ1(α2)

µ1
Stare (iii)

µ1(α1)

0.5µ1(α2)

α1

α

α2

Figura 2.2: Coeficienţii de formă pentru acoperişuri cu 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 2.3: Coeficienţii de formă pentru acoperişuri cu mai multe deschideri.
Pentru acoperișurile cilindrice se determină un coeficient de formă 𝜇3 în funcție de raportul dintre
săgeata ℎ și deschiderea 𝑏 (fig. 2.4), care se aplică unghiului tangent 𝛽 ⩽ 60° (pentru 𝛽 > 60° coeficientul
de formă 𝜇3 este nul).

µ3

h/b = 0,18

2

1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

h/b

Figura 2.4: Distribuția coeficientului de formă 𝜇3 pentru acoperișuri cilindrice.
În partea stângă a fig. 2.5, este prezentată distribuția încărcării date de zăpadă pe un acoperiș
cilindric. Partea din dreapta a figurii arată dispunerea încărcării pentru acoperișurile cilindrice și forma
acoperișului în apropierea arcului (pentru h/b > 1/8), care sunt, de asemenea, utilizate la captarea zăpezii
și întotdeauna în zonele de zăpadă V până la VIII (vezi EN 1991-1-3).
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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 2.5: Coeficienții de formă pentru acoperișurile cilindrice.
Un caz special este acoperișul unei construcții inferioare adiacente unei construcții mai înalte.
Figura 2.6 prezintă o diagramă simplă a două acoperișuri adiacente dispuse la înălțimi diferite. În starea de
încărcare (i) este luată în considerare amplasarea încărcării dată de zăpadă, în starea (ii) este luată în
considerare regimul de încărcare a zăpezii.
Stare (i)

µ1

µs
Stare (ii)

µ2

µw

µ1

ls
α
h

α
b1

b2

Figura 2.6: Coeficienţii de formă ai încărcării pentru acoperişurile alăturate construcţiilor mai înalte.
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Dacă acoperișul inferior este plat, sunt luați în considerare coeficienții de formă:
(2.2)
𝜇1 = 0,8; 𝜇2 = 𝜇𝑠 + 𝜇𝑤 ,
unde 𝜇𝑠 este coeficientul de formă ce ține seama de modificarea încărcării generată de alunecarea zăpezii
de pe acoperișul superior.
În alineatul 5.3.6 din EN 1991-1-3 se prezintă cazul când acoperișul înclinat superior cu o pantă
mai mare de 15° (𝛼 > 15°), iar coeficientul de formă 𝜇𝑠 se determină considerând o încărcare suplimentară
dată de zăpadă, care acţionează pe panta adiacentă acoperişului mai înalt, care poate atinge până la 50 %
din încărcarea totală maximă și corespunde încărcării 𝑠 = 0,5 · 0,8 · 𝑏1,𝑠 · 𝑠𝑘 (vezi fig . 5.7). În acest caz,
acțiunile date de zăpadă nu sunt zero pentru acoperișurile cu o înclinație mai mare de 60°.

α
h 0.5

b1,s

ls

b1

b2

Figura 2.7: Distribuția încărcării date de zăpadă a acoperișului inferior.
Coeficientul de formă 𝜇𝑤 ține seama de acţiunea vântului și poate fi determinat cu relația:
𝜇𝑤 = (𝑏1 + 𝑏2 )/(2ℎ) < 𝛾ℎ /𝑠𝑘 ,

(2.3)
3

unde: 𝛾ℎ este greutatea specifică a zăpezii (pentru calcul poate fi considerată 2 𝑘𝑁/𝑚 ).
Valorile maximă și minimă a coeficientului de formă 𝜇𝑤 trebuie să fie determinate. Intervalul
recomandat este 0,8 ⩽ 𝜇𝑤 ⩽ 4,0. Lungimea zonei de acumulare de zăpadă pe acoperiș este 𝑙𝑠 = 2ℎ,
interval recomandat al lungimii zonei de acumulare fiind 5 𝑚 ⩽ 𝑙𝑠 ⩽ 15 𝑚.

2.6

Efecte locale

Efectele locale ale încărcării date de zăpadă pot fi foarte importante pentru fiabilitatea structurii
acoperișului. Acestea includ efecte care apar, de regulă, în prezența obstacolelor pe acoperiș și apariției
acumulărilor de zăpadă la capătul consolelor acoperișului. În fig. 2.8 este prezentată distribuția încărcării
din zăpadă la un obstacol pe un acoperiș plat, în care este luat în considerare:
𝜇1 = 0,8 (ca un acoperiș plat),
𝜇2 = γh /sk (cu restricție 0,8 ⩽ 𝜇2 ⩽ 2,0),
unde 𝛾ℎ ≈ 2 𝑘𝑁/𝑚3 este greutatea specifică a zăpezii asezate.
În fig. 2.8 lungimea zonei de acumulare este 𝑙𝑠 = 2ℎ cu restricția 5 𝑚 ⩽ 𝑙𝑠 ⩽ 15 𝑚.
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µ1
ls

µ2

ls

h

Figura 2.8: Coeficienţii de formă ai încărcării pentru acoperişuri cu proeminenţe şi obstacole

d

Se

Figura 2.9: Zăpada atârnată de marginea acoperişului.
Încărcarea suplimentară dată de zăpadă se majorează la capătul acoperișurilor, așa cum este
prezentat în fig. 2.9 și se determină cu relația:
𝑘𝜇𝑖2 𝑠𝑘2
(2.4)
𝑠𝑒 =
,
𝛾
efectul căreia se adaugă la încărcarea de bază, determinată conform formulei (2.1).
În relație (2.4) se disting:
𝑠𝑒 – încărcare dată de zăpadă pe metru pătrat de marginea acoperișului (conform fig. 2.9);
𝜇𝑖 – coeficient de formă;
𝑠𝑘 – valoarea caracteristică a încărcării dată de zăpadă;
𝑘 – coeficient care ține seama de forma neregulată a stratului de zăpadă. Se determină cu
expresia 𝑘 = 3/𝑑 având restricția 𝑘 ⩽ 𝑑 ∙ 𝛾, unde 𝑑 este grosimea stratului de zăpadă de pe
acoperiș în metri;
𝛾 – greutatea specifică a zăpezii pe termen lung, considerată 3 𝑘𝑁/𝑚3 .
În anumite condiţii meteorologice, stratul de zăpadă poate aluneca pe suprafaţa acoperişurilor în
pantă sau cilindrice (fig. 2.10). În aceste condiţii, valoarea coeficientului de frecare dintre zăpadă şi
suprafaţa acoperişului poate fi neglijată. Forţa 𝐹𝑠 exercitată de masa de zăpadă în alunecare, aplicată pe
direcţia alunecării şi pe unitatea de lungime a construcţiei, se determină cu relația:
(2.5)
𝐹𝑠 = 𝑠 ∙ 𝑏 ∙ sin 𝛼,
unde: 𝑠 este încărcarea dată de zăpadă pe acoperiş, considerată pentru cazul cel mai defavorabil de încărcare
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din zăpada neacumulată, pentru zona unde se produce alunecarea zăpezii; 𝑏 – distanţa, măsurată în plan
orizontal, dintre un rând de panouri parazăpadă sau obstacole şi următorul rând de panouri parazăpadă sau
coama acoperişului; 𝛼 – unghiul de pantă pe care îl face suprafaţa acoperişului cu orizontala.

b

b

Fs

Fs

α

α

Figura 2.10: Obstacole ale încărcării pe acoperiș.

2.7

Anexe standard SM SR EN 1991-1-3

Anexa A. Situații de proiectare și distribuții de încărcare
Anexa A este formată din tab. A1, care definește situațiile de proiectare și aranjamentele pentru
diferite locații. Utilizarea sa este obligatorie. Tabelul prezintă cazul A al aranjamentului de încărcare întro situație de proiectare permanentă sau tranzitorie în care nu există o acțiune excepțională dată de zăpadă.
Mai mult, există cazuri de distribuție a încărcărilor B1, B2 și B3 pentru situații de proiectare permanente,
tranzitorii și accidentale în locații în care pot apărea solicitări excepționale și căderi de zăpadă.
Condiții excepționale de zăpadă pot fi considerate încărcări de zăpadă care nu pot fi descrise de o
singură distribuție a probabilității, eventual când încărcările de bază date de zăpadă sunt în jurul valorii de
zero (a se vedea anexa B). În condițiile Republicii Moldova, vârfurile de încărcare anuală de zăpadă
corespund suficient de bine distribuției Gumbel, astfel încât încărcarea excepțională a zăpezii nu este
considerată.
Din tabelul A.1, numai cazul A (condiții normale) este utilizat pentru încărcarea zăpezii, inclusiv
zona în care se recomandă să se determine valorile de încărcare a zăpezii din harta zăpezii (valorile mai
mari ale zăpezii sunt deja incluse în valori caracteristice).
Nu este de așteptat în Republica Moldova că încărcările date de zăpadă pot genera ca o acțiune
accidentală într-o situație extraordinară de proiectare.
2.7.1

Anexa B. Coeficienții de formă pentru situații excepționale
În anexa B sunt prezentați coeficienții de formă pentru acțiuni date de zăpadă generate de
aglomerări masive de zăpadă pentru anumite tipuri de acoperișuri. Încărcările din anexa B sunt considerate
a fi singura încărcare pe acoperiș, deoarece se presupune că distribuția zăpezii pe acoperiș se datorează unei
singure traversări frontale, însoțite de ninsori abundente și vânt puternic.
În Republica Moldova aceste tipuri de încărcări sunt incluse în partea de bază a standardului din
cap. 5 și 6. Anexa B nu este utilizată în țara noastră, deoarece datele meteorologice prelucrate nu sunt încă
disponibile.
2.7.2

Anexa C. Hărți de zonare a încărcării date de zăpadă pe sol
În legătură cu elaborarea Eurocodului pentru încărcăturile de zăpadă EN 1991-1-3, a fost în curs de
derulare un proiect european privind harta europeană a zăpezii. Rezultatul este o hartă clară care prezintă
zonele climatice europene (figura C.1 din anexa C la EN 1991-1-3) și un set de hărți regionale. În aceste
hărți regionale, valorile caracteristice ale încărcării de zăpadă sunt calculate conform formulelor din tabelul
C.1 din anexa C a standardului, în funcție de altitudinea amplasamentului și a zonei de zăpadă. Hărțile sunt
2.7.3

Pagina 26

EN 1991 – Acțiuni asupra structurilor
proiectate astfel încât să poată fi determinată încărcarea zăpezii pentru orice înălțime și locație geografică
a șantierului.
Republica Moldova nu este inclusă în aceste hărți, deoarece nu a participat la proiect (nu a fost
membru al CEN la acel moment). Hărțile din anexa C au un caracter informativ, iar modul în care au fost
utilizate a fost specificat de diferitele țări CEN din anexele lor naționale. Unele țări au elaborat, de
asemenea, hărți mai detaliate, care sunt enumerate în anexele naționale. Pentru Republica Moldova, valorile
caracteristice ale încărcării date de zăpadă pe sol sunt determinate de pe harta zonelor de zăpadă, care face
parte din anexa națională.
Anexa D. Variația încărcării date de zăpadă pe sol cu perioada de revenire
Anexa D oferă o relație pentru calculul încărcării date de zăpadă pe sol pentru o perioadă medie de
revenire, diferită de 50 ani:
2.7.4

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

(2.6)

unde:
𝑠𝑘 – este valoarea caracteristică a sarcinii de zăpadă pe sol pentru o perioadă de revenire de 50 ani;
𝑠𝑛 – acțiunea dată de zăpadă pe sol pentru timpul de întoarcere 𝑛 ani;
𝑃𝑛 – probabilitatea anuală de depășire;
𝑉 – coeficient de variație al încărcării maxime anuale de zăpadă (valoarea medie 𝑉 = 0,7 poate fi
considerată, cu excepția cazului în care se cunosc informații mai detaliate pentru amplasament).
Probabilitatea anuală de a depăși 𝑃𝑛 este aproximativ egală:
(2.7)
𝑃𝑛 ≈ 1/𝑛
unde 𝑛 este perioada de returnare corespunzătoare în ani.
De exemplu, pentru perioade mai scurte de construcție, este posibilă reducerea valorii încărcării
date de zăpadă cu formula [D.1] luând în considerare EN 1991-1-6.
Anexa E. Greutatea specifică a zăpezii
Anexa E stabilește valorile densității medii pentru diferite tipuri de zăpadă. Densitatea zăpezii
crește odată cu creșterea duratei acoperirii, depinde de locația condițiilor climatice ale șantierului
(expunerea la temperaturi, lumina soarelui, ploaie) și altitudine. Greutatea specifică a zăpezii proaspete este
de 1 𝑘𝑁/𝑚3 , de zăpadă ușoară 2 𝑘𝑁/𝑚3 , de zăpadă de câteva zile 2,5 𝑘𝑁/𝑚3 și zăpadă umedă 4 𝑘𝑁/𝑚3 .
Aceste valori sunt informative și pot fi precizate în funcție de rezultatele măsurărilor.
2.7.5

2.8

Exemplu de calcul al acțiunii date de zăpadă

Acoperișul unei clădiri industriale de la marginea de nord-est a unui centru urban are forma
prezentată în fig. 2.11. Conform hărții de zonare după grosimea stratului de zăpadă, valoarea caracteristică
a încărcării date de zăpadă pe sol 𝑠𝑘 = 0,7 𝑘𝑁/𝑚2 . Coeficienţii 𝐶𝑒 și 𝐶𝑡 sunt acceptați ca valori unitare.
Coeficienții de formă se determină conform tab. 2.1t:
𝜇1 (30°) = 0.8
0.8(60 − 45)
𝜇1 (45°) =
= 0.4
30
30° + 45°
𝜇2 [
] = 𝜇(37.5°) = 1.6
2
Valorile de încărcare corespunzătoare s determinate conform formulei (5.1) sunt:
𝑠 = 𝜇1 (30°) ∙ 𝑠𝑘 = 0.8 ∙ 0.7 = 0.56 𝑘𝑁𝑚−2
0.8(60 − 45)
𝑠 = 𝜇1 (45°) ∙ 𝑠𝑘 =
∙ 0.7 = 0.28 𝑘𝑁𝑚−2
30
𝑠 = 𝜇(37.5°) ∙ 𝑠𝑘 = 1.6 ∙ 0.7 = 1.12 𝑘𝑁𝑚−2
Valorile de calcul pentru încărcarea dată de zăpadă sunt prezentate în fig. 2.11.
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Stare (i)

0.28 kN/m-2

0.56 kNm-2

Stare (ii) 0.14 kNm-2

0.56 kNm-2

µ1
Stare (iii)

0.28 kNm-2

0.28 kNm-2
45º

α=30º

0.28 kNm-2

0.56 kNm-2

30º

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 2.11: Situații de încărcare a unei clădiri industriale cu acțiuni date de zăpadă.
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3

ÎNCĂRCAREA DATĂ DE VÂNT

3.1

Generalitati

SM SR EN 1991-1-4 specifică acțiunile date de vânt și regulile pentru:
 situații de proiectare,
 viteza și presiunea vântului,
 efectul vântului asupra structurii,
 factorii de presiune și forță,
 efecte asupra mediului.
SM SR EN 1991-1-4 se aplică încărcărilor date de vânt ale clădirilor de până la 200 𝑚 și podurilor
de până la 200 𝑚 (cu toate acestea, nu se aplică, de exemplu, vibrației structurii principale portante a
podului din turbulența vântului transversală, poduri suspendate și vibrații, în care trebuie luate în
considerare mai multe forme de vibrație), vezi alineatul 1.1(2).

3.2

Situații de proiectare

Încărcarea dată de vânt se determină pentru fiecare situație de proiectare (permanentă, tranzitorie,
accidentală sau seismică) determinată în conformitate cu EN 1990, secțiunea 3.2. Acestea ar trebui să fie
luate în considerare cu alte acțiuni (cum ar fi zăpadă, trafic sau chiciură) care ar putea modifica efectele
vântului, modificări structurale în timpul etapelor de execuție etc.
În secțiunea 2(4) se precizează că dacă se așteaptă ca ferestrele și ușile să fie închise în timpul unei
furtuni, efectele vântului atunci când sunt deschise ar trebui considerate o situație extraordinară de
proiectare. Cu toate acestea, recomandarea dată are caracter duplicitar, deoarece utilizatorii decid cum să
închidă sau să deschidă ferestrele în timpul vieții clădirii. Dacă instrucțiunea de la 2(4) ar indica mai degrabă
faptul că ferestrele deschise și efectul vântului trebuie să fie luate în considerare în combinație cu acțiuni
extreme, acest lucru ar crește efectul vântului pe acoperiș, dar l-ar reduce la pereți. Prin urmare, atât
ferestrele deschise, cât și cele închise ar trebui luate în considerare în situația extraordinară de proiectare.
Mai mult, la 7.2.9(1)P este necesar să se ia în considerare o combinație de deschideri a oricărui amplasament
(adică închis sau deschis) pentru determinarea presiunilor interne. Prin urmare, un proiectant experimentat
va lua în considerare atât ferestrele închise, cât și cele deschise, precum și alte goluri (de exemplu, uși), atât
în situații de proiectare permanente, cât și extraordinare.
Încărcările de oboseală datorate efectelor acțiunii vântului sunt evaluate pentru structurile sensibile
la oboseală.

3.3

Modelarea acțiunii vântului

Încărcarea dată de vânt calculate conform EN 1991-1-4 sunt valori caracteristice care au o
probabilitate anuală de a depăși 0,02 (corespunzând unui timp mediu de revenire de 50 de ani).
Încărcările dată de vânt sunt clasificate ca acțiuni fixe variabile, 3.3 (1). Prin urmare, încărcarea are
o distribuție definită pe structură, dar nu este considerată în caz de efecte benefice.
Acționează direct asupra suprafețelor exterioare și interioare ale structurilor deschise, indirect
asupra suprafețelor interioare ale structurilor închise (efect de respirabilitate). Răspunsul structurii la
acțiunea vântului depinde de dimensiunea, forma și caracteristicile dinamice ale structurii. EN 1991-1-4
prezintă îndrumări atât pentru efectele dinamice, cât și pentru cele aerodinamice ale vântului.
Dacă frecvența naturală cea mai scăzută a structurii este atât de mare încât vibrația rezonantă din
efectele vântului poate fi neglijată, acțiunea vântului este exprimată printr-un sistem simplificat de presiuni
sau forțe care au efecte echivalente, cum ar fi efectele extreme ale turbulențelor vântului. EN 1991-1-4
include răspunsul dinamic cauzat de turbulența direcției vântului în rezonanță cu oscilația în forma de bază
a oscilației cu același semn. Pentru structuri continue, cum ar fi stâlpii, coșurile de fum sau unele structuri
de poduri, trebuie luat în considerare răspunsul aerodinamic. Normele de determinare a efectelor vântului
și a altor încărcări asupra turnurilor ancorate și a trunchiurilor cu pereți non-paraleli sunt date în SM SR
EN 1993-3-1:2011.
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Următorul text se limitează la încărcări date de vânt, care pot fi descrise pur și simplu prin acțiuni
statice echivalente. Pentru majoritatea clădirilor, nu este necesar să se ia în considerare răspunsul dinamic
și aeroelastic al structurii la acțiunea vântului .

3.4

Viteza și presiunea dinamică a vântului

3.4.1

Principii de calcul
Unul dintre parametrii de bază pentru determinarea încărcărilor date de vânt pe structuri este
presiunea maximă qv , care depinde de viteza medie a vântului și de componenta turbulenței pe termen
scurt. Presiunea maximă este condiționată de condițiile meteorologice din zonă, influențele locale (cum ar
fi rugozitatea terenului, orografia zonei) și regimul în elevație.
Valori de referință
Condițiile meteorologice ale diferitelor zone sunt descrise prin valori caracteristice unei viteze
medii a zece minute ale vantului 𝜈𝐵,0 la înălțime de 10 𝑚 deasupra solului în teren cu vegetație scăzută
(categoria II de teren). Aceste valori caracteristice corespund unei probabilități anuale de peste 0,02.
Condițiile meteorologice ale diferitelor țări europene sunt prezentate în anexele naționale ale EN 1991-14. Viteza de bază a vântului 𝑣𝑏 poate fi determinată pentru o anumită zonă în funcție de relația:
𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0 ,
(3.1)
unde 𝑐𝑑𝑖𝑟 este coeficientul de direcție a vântului; 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 – coeficientul sezonului, care conform anexei
naționale a Republicii Moldova este egal cu unu. Harta zonelor eoliene cu viteze de bază implicite 𝑣𝑏,0
pentru teritoriul Republicii Moldova este prezentata în anexa națională la EN 1991-1-4. Zonele vântului cu
o viteză de bază implicită sunt indicate pe hartă 22,5 𝑚/𝑠, 25,0 𝑚/𝑠, 27,5 𝑚/𝑠, 30,0 𝑚/𝑠 și 36 𝑚/𝑠.
Pentru zonele cu o viteză de bază implicită 𝑣𝑏,0 = 36 𝑚/𝑠 sau în cazuri speciale de amplasare a
construcțiilor (pe vârfurile dealurilor, în văile înguste etc.), este necesar să se precizeze viteza vântului
pentru o locație specifică, pe baza declarației Serviciului HMS.
Terenul este clasificat în funcție de locația clădirii într-una din categoriile conform EN 1991-1-4.
34.2

3.4.3

Viteza medie a vântului

Viteza medie a vântului 𝑣𝑚 (𝑧) la înălțimea 𝑧 deasupra terenului este influențat de influențe locale
(rugozitatea terenului, orografie), care sunt exprimate prin coeficientul de rugozitate 𝑐𝑟 (𝑧) și coeficientul
de orografie 𝑐0 (𝑧). Viteza medie a vântului 𝑣𝑚 (𝑧) la înălțimea 𝑧 se calculează cu relațiile date la 4.3.1(1)
și 4.3.2(1):
(3.2)
𝑣𝑚 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧)𝑐0 (𝑧)𝑣𝑏 ,
unde coeficientul de rugozitate 𝑐𝑟 (𝑧) poate fi scris:
𝑧
𝑐𝑡 (𝑧) = 𝑘𝑟 ln ( )
𝑧𝑚𝑖𝑛 ⩽ 𝑧 ⩽ 𝑧𝑚𝑎𝑥
(3.3)
𝑧0
(3.4)
𝑐𝑡 (𝑧) = 𝑐1 (𝑧𝑚𝑖𝑛 )
𝑧 ⩽ 𝑧𝑚𝑖𝑛 ,
și unde z0 este parametrul de rugozitate al terenului; 𝑧𝑚𝑖𝑛 – înaltime minimă, 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 200 𝑚 – înaltimea
maxima. Coeficientul terenului 𝑘𝑟 , depinde de parametrul 𝑧0 prin relația:
0.07

𝑧0
(3.5)
𝑘𝑟 = 0.19 (
)
𝑧0,𝐼𝐼
unde 𝑧0,𝑁 = 0,05 𝑚 (Teren de categoria II). Lungimile 𝑧0 si 𝑧𝑚𝑖𝑛 sunt prezentate în tab. 4.1 în funcție de
categoria terenului.
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Tabelul 4.1: Categorii de teren și parametrii terenului.
𝑧0 [𝑚]
0.003
0.01
0.05

Categoria terenului

𝑧𝑚𝑖𝑛 [𝑚]
1
1
2

0 - zone de mare și litoral
I - lacuri sau teren plat, fără obstacole
II - peisaj cu vegetație scăzută, precum iarbă sau obstacole izolate
III - o zonă acoperită în mod uniform de vegetație, clădiri sau obstacole (sate,
0.3
5
păduri)
IV - cel puțin 15 % din suprafață este acoperită de clădiri cu o înălțime medie
1
10
mai mare de 15 m
Terenul este clasificat în funcție de locația clădirii în unele categorii conform EN 199l-1-4.
Descrierile diferitelor categorii de teren, inclusiv desene ilustrative, se găsesc în anexa A.l.
Coeficientul de orografie 𝑐0 (𝑧) exprimă influența reliefului, adică dealuri singulare, creste, stânci
și munți abrupți, pe viteza medie a vântului. Pentru majoritatea situațiilor de proiectare este egal cu 1.0.
Dacă viteza vântului este crescută cu mai mult de 5 % din cauza orografiei, un coeficient este adecvat 𝑐0 (𝑧)
care urmează să fie determinat în conformitate cu instrucțiunile din anexa A.3.
3.4.4

Turbulența vântului

Intensitatea turbulenței 𝐼𝑣 (𝑧) la înălțimea z este definit ca raportul deviației standard a turbulenței
față de viteza medie a vântului, 4.4 (1):
𝑘1
𝐼𝑣 (𝑧) =
𝑧𝑚𝑖𝑛 ⩽ 𝑧 ⩽ 𝑧𝑚𝑎𝑥
(3.6)
𝑧
𝑐0 (𝑧) ln (𝑧 )
0
unde 𝑘1 este coeficientul de turbulență, de obicei egal cu unul, 𝑐0 (𝑧) este coeficientul de orografie. Dacă
înălțimea e 𝑧 ⩽ 𝑧𝑚𝑖𝑛 atunci este 𝐼𝑣 (𝑧) = 𝐼𝑣 (𝑧𝑚𝑖𝑛 ).
3.4.5

Presiunea dinamică maximă

Presiunea dinamică maximă este importantă pentru determinarea încărcărilor vântului 𝑞𝑝 (𝑧) la
înălțime 𝑧, care include fluctuații ale vitezei vântului pe termen mediu și scurt. Este determinat din relația:
2 (𝑧)
𝑞𝑝 (𝑧) = [1 + 7𝐼𝑣 (𝑧)]5𝜌𝑣𝑚
= 𝑐𝑒 (𝑧)𝑞𝑏 ,
(3.7)
unde 𝑐𝑒 (𝑧) este factorul de expunere, qb =

0,5 2
v
9 b

presiunea dinamică de vânt de bază și 𝜌 masa medie a

aerului care depinde de altitudine, temperatură și presiunea aerului (mai ales 𝜌 = 1,25 kg/m3). De reținut,
că în EN 1991-1-4, în relația (4.10) pentru determinarea presiunii dinamice de vânt de bază, se afirmă în
mod eronat că viteza de bază a vântului vb depinde de înălțime.
Factorul de expunere 𝑐𝑒 (𝑧) în funcție de înălțimea 𝑧 deasupra terenului și categoria terenului poate
fi determinat din fig. 4.2 din EN 1991-1-4 (pentru 𝑐0 (𝑧) = 1,0). La determinarea presiunii dinamice
maxime 𝑞𝑝 (𝑧) prin urmare, nu este necesar să se determine direct intensitatea turbulenței 𝐼𝑣 (𝑧) din relația
(3.6).
Factorul de expunere 𝑐𝑒 (𝑧) rezultă din relațiile (3.2) – (3.7):
0.07

𝑐𝑒 (𝑧) = 𝑐𝑟

(𝑧)2

𝑐0

(𝑧)2 [1

𝑧0
+ 7𝐼𝑣 (𝑧)] = [0.19 (
)
𝑧0,𝐼𝐼

𝑧
7𝑘1
ln ( )] 𝑐0 (𝑧)2 {1 +
}
[ln(𝑧/𝑧0 ]
𝑧0

(3.8)

pentru 𝑧𝑚𝑖𝑛 ⩽ z ⩽ 𝑧𝑚𝑎𝑥 . Dacă înălțimea 𝑧 ⩽ 𝑧𝑚𝑖𝑛 , apoi se aplică 𝑐𝑐 (𝑧) = 𝑐𝑒 (𝑧𝑚𝑖𝑛 ).
Pentru 𝑐0 (𝑧) = 1 si k1 = 1 relația (3.8) poate fi simplificată în continuare (pentru înălțimi în m):
𝑧
7
𝑐𝑒 (𝑧) = 0.055𝑧00.14 ln2 ( ) [1 +
𝑧 ]
𝑧0
ln (𝑧 )
0

3.5

(3.9)

Acțiunea vântului

Încărcarea dată de vânt a structurilor și a elementelor acestora trebuie determinată să includă
presiuni exterioare și interne ale vântului. Procedura de determinare a sarcinii eoliene constă în trei etape
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principale:
 calculul presiunii dinamice maxime,
 determinarea coeficienților de presiune și vânt,
 calculul presiunii sau forței vântului.
Forțele vântului care acționează asupra întregii structuri sau a elementelor sale individuale sunt
determinate în două moduri:
 indirect, prin calcularea forțelor de la presiunile de suprafață (relația (3.12)),
 direct, folosind coeficienții de forțe relevante pentru structură sau suma vectorială de forțe care
acționează asupra elementelor individuale ale structurii (suma formulelor (3.13) – (3.15)).
Presiunile de vânt sunt determinate la suprafețe, care sunt expuse la vânt (direct sau indirect). Presiunile
interne și externeale vântului sunt aplicate la calcularea încărcăturii vântului invelisul cladirii, elemente de
fixare și componente. Presiunea rezultată a vântului pe perete, acoperiș sau element portant este diferența
dintre presiunile pe suprafețe opuse, considerate în raport cu semnele acestora conform fig. 3.1. Presiunea
care acționează spre suprafață este considerată pozitivă, aspirația acționând departe de suprafață ca 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 3.1: Presiuni pe suprafețe.
Presiunea vântului 𝑤𝑐 suprafețele exterioare se calculează ca fiind produsul presiunii maxime 𝑞𝑝 (𝑧)
și coeficienții de presiune externă 𝑐𝑝𝑒 prin relație:
𝑤𝑐 = 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝑐𝑝𝑒 ,
(3.10)
unde 𝑧𝑒 este înălțimea de referință. Presiunea vântului 𝑤𝑖 care acționează pe suprafețe interne se calculează
ca produsul presiunii dinamice maxime 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 ) și coeficienții de presiune internă 𝑐𝑝𝑖 prin relație:
𝑤𝑖 = 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝑐𝑝𝑖
(3.11)
Forțele vântului sunt calculate pentru întreaga structură sau pentru elemente portante. Forțele
vântului care acționează asupra structurii pot fi determinate ca fiind produsul presiunii maxime, factorul de
presiune, factorul de mărime, factorul dinamic și suprafața de referință. Efectele răsucirii și forțelor de
frecare ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare. Sarcina vântului pe constructie 𝐹𝑤 este
determinată de relația:
𝐹𝑤 = 𝑐𝑆 𝑐𝑑 𝑐𝑓 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝐴𝑟𝑒𝑓
(3.12)
unde 𝑐𝑓 este coeficientul de forță al structurii sau elementului portant, 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 ) este presiunea maximă a
vântului la altitudinea de referință zc (înălțimea zc depinde de raportul dintre înălțimea și lățimea
construcției perpendicular pe direcția vântului), 𝐴𝑟𝑒𝑓 este suprafața de referință a structurii și 𝑐𝑠 𝑐𝑑 este un
coeficient de proiectare care exprimă efectul dimensiunii și proprietăților dinamice.
Forțele vântului care acționează asupra structurilor și elementelor portante sunt determinate din
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suma vectorială a forțelor care acționează pe suprafețele externe 𝐹𝑤,𝑒 , pe suprafețe interne 𝐹𝑤,𝑖 și forțele
de frecare 𝐹𝑓𝑖 :
Forțe externe

𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑 ∑ 𝑤𝑐 𝐴𝑟𝑒𝑓

(3.13)

Forțe interne

𝐹𝑤,𝑖 = ∑ 𝑤𝑖 𝐴𝑟𝑒𝑓

(3.14)

𝐹𝑓𝑖 = 𝑐𝑓𝑖 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝐴_𝑓𝑟
Forțe de frecare
(3.15)
unde 𝑐𝑟 , este coeficientul de frecare si Afr suprafață exterioară paralelă cu vântul. Forțele de frecare
Fft 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 vântul (sau
nu prea deviată) este de cel mult patru ori suprafața tuturor suprafețelor exterioare perpendiculare cu vântul
(vânt și pătrundere).

3.6

Factorul structural 𝒄𝒔 𝒄𝒅

Coeficientul dimensiunii construcției 𝑐𝑠 include efectul unei corelații temporale și spațiale
insuficiente între presiunile maxime pe suprafața structurii perpendiculare pe direcția vântului în fluxul de
aer turbulent. Importanța sa crește odată cu dimensiunile crescânde ale structurii. Pentru construcții mici
este aproape de 1, cu dimensiuni de construcție crescândă valoarea acesteia scade. Coeficientul dinamic cd
exprimă influența proprietăților dinamice ale structurii asupra sarcinii eoliene echivalente. Pentru structurile
în care nu există un răspuns dinamic sau aeroelastic, este foarte aproape de 1.
Coeficientul de proiectare este considerat în anexa națională a Republicii Moldova drept singurul
coeficient; instrucțiuni pentru determinarea coeficientului cscd a se vedea capitolul 6 din EN 1991-1-4
(valori ale coeficientului cscd sunt enumerate în anexa D pentru fiecare tip de construcție). Pentru structurile
în care nu există un răspuns dinamic sau aeroelastic, coeficientul este cscd de obicei în interval 1 >
𝑐𝑠 𝑐𝑑 > 0,85 (cscd = 1 este considerat sigur).

3.7

Coeficienții de presiune și forță

3.7.1

Generalitati
Factorii de presiune sunt dați pentru construcția clădirii și pentru cilindrii circulari. Pentru alte
modele, se dau factorii de presiune rezultați (adăposturi, ziduri independente, balustrade și garduri) și
factorii de forță (panouri informative; elemente portante cu secțiuni transversale diferite; suprafețe sferice,
structuri de zăbrele și schele etc.).
Dacă gerul sau zăpada schimbă geometria structurii astfel încât suprafața sau forma de referință să
se schimbe, această schimbare ar trebui luată în considerare. Procedura recomandată pentru expunerea
simultană la vânt și îngheț este dată în ISO 12494, anexa națională conține harta de chiciură pentru teritoriul
Republicii Moldova. SHMS oferă informații suplimentare pentru o anumită locație. Pentru turnurile de oțel,
stâlpii și coșurile de fum, informațiile de bază pentru evaluarea efectelor simultane ale încărcăturii de vânt
și de îngheț sunt date în EN 1993-3-1 și EN 1993-3-2.
Funcționare simultană încărcările de vânt și zăpadă trebuie luate în considerare pe acoperișuri,
terase etc. Încărcările de zăpadă trebuie luate în considerare conform EN 1991-1-3.
Coeficienții de presiune pentru clădiri
Coeficienții de presiune pentru clădiri sunt, în general, date de două valori - o dată pentru zone mici
de încărcare (< 1 m2) iar cealaltă pentru suprafețe mari de încărcare (> 10 m2). Pentru zonele de mărime
între aceste două valori, este posibil să se interpoleze, așa cum se arată în fig. 3.2. Factorul de presiune
pentru suprafețele mari de încărcare este de obicei aplicat structurilor principale și elementelor portante
mari (rame, grinzi, coloane). Factorul local de presiune (zonă < 1 m2) este de obicei important pentru
suprafețele direct expuse la vânt (de exemplu, placare și elemente de fixare).
3.7.2
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cpe
cpe,1

cpe,10
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A[m2]

Figura 3.2: Determinarea coeficientului de presiune exterioară 𝑐𝑝𝑒 pentru clădiri.
Figura 3.2 prezintă următoarele relații :
Pentru 𝐴 ⩽ 1 𝑚2
Pentru 1𝑚2 ⩽ 𝐴 ⩽ 10 𝑚2
Pentru 𝐴 ⩾ 10 𝑚2

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

(3.16)

b
h

b

ze=h
h

qp(z)=qp(ze)

b
ze=h

h–b
b < h 2b

ze=b
h

b

ze=h

qp(z)=qp(h)

ze=zs

qp(z)=qp(zs)

ze=b

qp(z)=qp(b)

b
b

h > 2b

hs
h

b

Figura 3.3: Înălțimea de referință 𝑧𝑒 în funcție de ℎ și 𝑏, și profilul corespondent al presiunii vitezei.
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Valorile coeficienților de presiune externă cpe sunt enumerate în tab. 3.1 și 3.2, desemnarea zonei
este prezentată în fig. 3.4 și 3.5. Valorile cpc,io si cpej ar trebui să fie utilizate pentru direcțiile vântului
perpendicular 0°, 90°, 180°. Aceste valori reprezintă cele mai puțin favorabile valori ale coeficienților
obținuți în intervalul direcțiilor vântului 6 = ± 45din fiecare parte a direcției dreptunghiulare respective.
Pentru pereții verticali ai clădirilor cu un plan dreptunghiular, înălțimea de referință depinde ze pe
raportul înălțimii și lățimii (perpendicular pe direcția vântului) obiectului conform fig. 3.4. Presiunea
vântului este considerată constantă pe fiecare bandă orizontală.
Pentru clădirile a căror înălțime h este mai mare decât 2b, este posibil să împărți zona centrală între
părțile superioare și inferioare din fig. 3.3 în pmhy orizontale de orice înălțime ústrip. Alternativ, sarcina
din regiunea centrală poate fi descrisă, de exemplu, ca o sarcină liniar variabilă, cu o limită inferioară qp(b)
iar limita superioară q p (h − b).
Valorile recomandate ale coeficienților de presiune exterioară pentru zidurile verticale ale clădirilor
cu plan dreptunghiular sunt prezentate în tab. 3.1 în funcție de raportul h/d (pentru valori intermediare h/d
interpolarea liniară) poate fi utilizată. Figura 3.4 prezintă desemnarea zonelor suprafețelor verticale ale
clădirilor cu secțiune transversală dreptunghiulară
d
e = b sau 2h,
oricare este mai mică

b – dimensiunea laturii perpendiculare pe direcția vântului

Elevație pentru e < d

direcția
vântului

direcția
vântului

D

E

A

B

C

d–e

e
e/5

direcția
vântului

Elevație

Elevație pentru e

direcția
vântului

4e/5

h

A

Elevație pentru e

d

h

A

B

direcția
vântului

A

B

e/5

d – e/5

h

b

B

C

5d

direcția
vântului

direcția
vântului
h

d

h

A

A

h

d

Figura 3.4: Notații pentru pereții verticali.
Corelația insuficientă a presiunii vântului și a subteranului poate fi considerată după cum urmează:
 pentru clădiri s h/d > 5 forța rezultată este înmulțită cu 1,0,
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 pentru construcții de clădiri s h/d < 1 forța rezultată se înmulțește cu 0,85.
Pentru valori intermediare h/d se poate folosi interpolarea liniară.
Tabel 3.1: Coeficienții de presiune exterioară pentru pereții verticali ai clădirilor cu formă
dreptunghiulară în plan.
Zona
ℎ/𝑑
5
1
<0.25

A
𝑐𝑝𝑒,10
-1.2
-1.2
-1.2

B
𝑐𝑝𝑒,1
-1.4
-1.4
-1.4

𝑐𝑝𝑒,10
-0.8
-1.4
-0.8

C
𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
-0.5
-0.5
-0.5

𝑐𝑝𝑒,1
-1.1
-1.1
-1.1

D
𝑐𝑝𝑒,10
+0.8
+0.8
+0.7

E
𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
-0.7
-0.5
-0.3

𝑐𝑝𝑒,1
+1.0
+1.0
+1.0

Tabel 3.2: Coeficienții de presiune exterioară pentru acoperișuri terasă.
Zona
Tipul acoperișului
Margini ascuțite

F

G

H

I

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

𝑐𝑝𝑒,10

𝑐𝑝𝑒,1

-1.8

-2.5

-1.2

2.0

0.7

-1.2

𝑐𝑝𝑒,10
𝑐𝑝𝑒,1
+0.2
-0.2

Figura 3.5 prezintă zonele pentru acoperișurile plate, coeficienții selectați 𝑐𝑝𝑒 sunt enumerate în
tab. 3.2.
d

e/4

direcția
vântului

F

H

G

e/4

I

b

F

e/10
e/2

Figura 3.5: Notații pentru acoperișuri plate
(definite printr-un unghi în raza de acțiune −5° 𝛼 < 5°).
De reținut, că în zona 1, unde sunt date atât valori pozitive, cât și negative, trebuie luate în
considerare ambele valori.
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În mod similar, EN 1991-1-4 listează coeficienții de presiune externi pentru acoperișuri cu
mansarde, mansardă și margini curbate, șopron, șa, acoperișuri cu cupole și arcuite și cupole. Dacă
presiunile se schimbă brusc între valorile pozitive și cele negative, tabelele dau valori pozitive și negative.
Pentru aceste acoperișuri ar trebui să fie luate în considerare combinația dintre cele mai mari și mai
mici valori de pe față și de jos (în general, patru cazuri de încărcare). Nu pot fi utilizate valori mixte pozitive
și negative din aceeași parte.
Presiunile interne și externe trebuie considerate a acționa simultan. Cea mai nefavorabilă
combinație de presiuni externe și interne pentru fiecare combinație de deschideri posibile și alte puncte de
scurgere trebuie luată în considerare, 7.2.9(1)P. Coeficientul de presiune intern 𝑐𝑝𝑖 depinde de mărimea și
distribuția deschiderilor pe clădiri. Dacă cel puțin două laturi ale clădirii (fațadă sau acoperiș) suprafața
totală a deschiderilor este mai mare decât 30 % zonă, determină încărcarea vântului în conformitate cu
principiile pentru adăposturi sau pereți liberi, balustrade și panouri informative conform articolului 7.3 a
7.4 în normă.
La determinarea presiunii interne, conceptul cheie este fațada, adică un perete în care zona
deschiderilor și a respirabilității este de cel puțin două ori mai mare decât aria deschiderilor și a
respirabilității pe fațadele rămase (pereți):
 dacă zona deschiderilor și permeabilitatea aerului de pe fațada critică este de două ori mai mare, se
aplică 𝑐𝑝𝑖 — 0,75𝑐𝑝𝑒 ;
 dacă suprafața deschiderilor de pe fațada critică este de trei ori mai mare, se aplică 𝑐𝑝𝑖 = 0,9𝑐𝑝𝑒 .
,unde cpe este valoarea factorului de presiune extern în deschiderea fațadei critice. Dacă aceste găuri
se găsesc în zone cu valori diferite ale presiunii externe, trebuie utilizată o valoare medie ponderată 𝑐𝑝𝑒 :
∑ 𝑐𝑝𝑒,𝑖 𝐴𝑖
(3.17)
𝑐𝑝𝑒 =
∑ 𝐴𝑖
Se poate utiliza interpolarea liniară pentru a calcula 𝑐𝑝𝑖 .
Pentru clădirile fără a fi determinate rapid, coeficientul de presiune intern trebuie determinat
conform fig. 7.13 in EN 1991-1-4. Este o funcție a înălțimii și a adâncimii clădirii h/d și raportul de
deschidere 𝜇 pentru fiecare direcție a vântului 𝜃.
∑𝐴𝑖 |𝑐𝑝𝑒,𝑖≤0
(3.18)
𝜇=
∑ 𝐴𝑖
unde: 𝐴𝑖 , este zona de deschidere 𝑖. Coeficient 𝜇 astfel, indică raportul dintre suma suprafețelor tuturor
orificiilor pentru care coeficientul de suprafață de presiune externă este mai mic sau egal cu zero față de
aria tuturor orificiilor.Unde estimam 𝜇 nu este posibil sau nu este considerat justificat, este cpi luată ca
fiind cea mai puțin avantajoasă dintre valori +0,2 a -0,3. Trebuie menționat că această procedură
simplificată este în mare parte conservatoare.
Alte părți din EN 1991-1-4 oferă îndrumări pentru determinarea:
 încărcări de vânt pe poduri - Capitolul 8;
 influența terenului (schimbare între categorii de teren, orografie, apropierea de o clădire înaltă,
densitatea și înălțimea clădirilor înconjurătoare din categoria IV a terenului) - anexa A;
 coeficienții de proiectare 𝑐𝑠 𝑐𝑑 Anexele informative B la D;
 separarea vortexului și instabilitatea aeroelastică - anexa E informativă;
 caracteristicile dinamice ale structurilor - anexa F informativă;
 parametri determinați la nivel național și dispoziții suplimentare - anexa națională NA.

3.8

Exemple

Viteza și presiunea vântului
Exemplul arată calculul vitezei și presiunii vântului. Valoarea implicită a vitezei vântului de bază
𝑣𝑏 > 0 este considerat aici 25 𝑚/𝑠, factorul de direcție cdir și coeficientul sezon 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 sunt egale cu
unul. Aceasta înseamnă că, în conformitate cu (4.1), viteza de bază a vântului este vb egal.
3.8.1
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𝑉𝑏 = 𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏.0 = 25 𝑚/𝑠.
Pentru înălțime 𝑧 = 10 𝑚 în teren plat categoria III se aplică
 Teren plat:
𝑐0 = 1.0,
 Categoria de teren III: 𝑧0 = 0.3 𝑚, 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑚.
Viteza medie a vântului pentru o construcție înaltă de 10 m este egală cu:
𝑧 = 10 𝑚 > 𝑧𝑚𝑖𝑛
0.3 0.07
𝑘𝑟 = 0,19 (
)
= 0.22
0.05
𝑐𝑟 (𝑧 = 10 𝑚) = 0.22 ∙ 𝑙𝑛(10 / 0,3) = 0.76
𝜈_𝑚(𝑧 = 10 𝑚) = 0.76 ∙ 1.0 ∙ 25 = 19 𝑚/𝑠.
Intensitatea turbulenței 𝐼𝑣 (𝑧) este determinată de relație (4.6):
1
𝐼𝑣 (𝑧 = 10𝑚) =
= 0.285
10
1 ∙ ln (0.3)
Presiunea caracteristică maximă a vântului poate fi acum calculată conform (4.7):
𝑞𝑝 (𝑧 = 10 𝑚) = [1 + 7 ∙ 0.285] ∙ 0.5 ∙ 1.25 ∙ 192 = 676 𝑁/𝑚2
În acest fel, presiunea de bază este determinată pentru următoarele exemple, în care forțele și
presiunile vântului sunt determinate în funcție de forma structurii.
Clădire simplă dreptunghiulară cu acoperiș plat
Geometrie
Figura 3.6 prezintă o clădire simplă dreptunghiulară cu un acoperiș plat ale cărei dimensiuni sunt:
înălțime 10 𝑚, lungime 30 𝑚 și lățime 24 𝑚. Clădirea este situată pe teren plat din categoria III, în zona
în care viteza de bază a vântului 𝑣𝑏,0 are valoarea 25 𝑚/𝑠. Forțele vântului care acționează asupra clădirii
în direcția vântului se determină

10 m

3.8.2

direcția
vântului

Figura 3.6: Clădire simplă dreptunghiulară cu acoperiș plat.
Forțele vântului pentru încărcări statice echivalente se calculează conform EN 1991-1-4, secțiunea
5.3. Coeficienții de distribuție a forței eoliene pe clădiri sunt date ca coeficienți de presiune. Deoarece
suprafața totală a tuturor suprafețelor este paralelă cu direcția vântului (sau a deviat un unghi mic de la acea
direcție) mai puțin de patru ori suprafața totală a tuturor suprafețelor exterioare perpendiculare pe vânt (vânt
și apus) efectele frecării vântului sunt neglijate, 5.3(4). Forța vântului care rezultă 𝐹𝑤 acționarea asupra
structurii este în concordanță cu (3.13) si (3.14)
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pentru presiuni externe: 𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑 ∑ 𝑤𝑒 (𝑧)𝐴(𝑧)
pentru presiuni interne: 𝐹𝑤,𝑖 = ∑ 𝑤𝑖 (𝑧)𝐴(𝑧)
Suma acestor expresii trebuie să efectueze vector, considerând distribuția spațială a presiunii
vântului 𝑤𝑒 (𝑧) a 𝑤𝑖 (z). Calculul presiunilor eoliene este prezentat în EN 1991-1-4, secțiunea 5.2. Pentru
forțele vântului pot fi scrise următoarele ecuații:
pentru presiuni externe: 𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑠 𝑐𝑑 ∑ 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝑐𝑝𝑒 𝐴(𝑧)
pentru presiuni interne: 𝐹𝑤,𝑖 = ∑ 𝑞𝑝 (𝑧𝑖 )𝑐𝑝𝑖 𝐴(𝑧)
Factorii de presiune cpe a cpi sunt prezentate în EN 1991-1-4, capitolul 7. Din prevederile generale
privind construcția clădirilor rezultă că forțele vântului trebuie calculate pentru patru direcții de vânt
ortogonale perpendiculare pe pereții clădirii, deoarece coeficienții de presiune reprezintă cele mai puțin
favorabile valori pentru diferitele direcții ale vântului. Factorul de presiune este 𝑐𝑝 = 𝑐𝑝𝑒,10 deoarece
suprafața portantă l din structura lagărului este mai mare de 10 m2.
Pot fi acum determinați coeficienții de presiune exterioară și înălțimea de referință corespunzătoare
pentru pereți și acoperișul plat. Parametrul 𝑒 este determinat ca fiind cel mai mic dintre valorile dimensiunii
b ori 2h. Se determină apoi coeficienții de presiune internă și înălțimea de referință corespunzătoare.
Rezultatele sunt prezentate în fig. 3.7, presupunând că nu sunt considerate găuri dominante și nu sunt
cunoscute valorile coeficientului 𝜇 .O valoare conservatoare este selectată pentru înălțimea de referință
𝑧𝑖 = 𝑧𝑒 .
d=24 m

A

A
e/4

2m

8m

14 m

e<b , e<2h

F

e=20 m

G

H

Zona
acoperișului
ze=h

I

cpe=

F

H

I

-1.8

-0.7

+0.2/-0.2

0.1e

F
direcția
vântului

Zona
peretelui D
ze=h

0.5e

Zona
peretelui E
ze=h

cpe=+0.72

cpe=-0.35
cpi=+0.2 până -0.3

b=30 m

Figura 3.7: Coeficienții de presiune externi și interni
– secțiune la distanța ⩽ 𝑒/4 = 5 𝑚 de peretele lateral.
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d=24 m

2m
e/4

8m

14 m

e<b , e<2h

F

e=20 m

B

B

G

H

I

Zona
acoperișului
ze=h

cpe=

G

H

I

-1.2

-0.7

+0.2/-0.2

0.1e

F
direcția
vântului

0.5e

Zona
peretelui D
ze=h

Zona
peretelui E
ze=h

cpe=+0.72

h=10 m

cpe=-0.35
cpi=+0.2 până -0.3

b=30 m

Figura 3.8: Coeficienții de presiune externi și interni
– secțiune la distanța > 𝑒/4 = 5 𝑚 de ambii pereți laterali.
Prin urmare, o înălțime de referință este luată în considerare pentru toți factorii de presiune 𝑧𝑒 = zi
= 10 m Presiunea caracteristică maximă a vântului pentru terenurile plate din categoria III s 𝑣𝑏,0 = 25 𝑚/𝑠
egal qp (z = 10 𝑚) = 676 𝑁/𝑚2 . Sarcina structurii luând în considerare suprapresiunea internă este
indicată în Figura 9.3
d=24 m

2m

8m

14 m

-1.22 kN/m2
-0.47 kN/m2
±0.13 kN/m2

direcția
vântului

0.49 kN/m2

0.14 kN/m

2

-0.24 kN/m2

Figura 3.9: Acțiunea vântului – secțiune la distanța < 𝑒⁄4.
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d=24 m

2m

8m

14 m

-0.81 kN/m2
-0.47 kN/m2
±0.13 kN/m2

direcția
vântului

0.49 kN/m2

0.14 kN/m

2

-0.24 kN/m2

h=10 m

Figura 3.10: Acțiunea vântului – secțiune la distanța > 𝑒⁄4 = 5 𝑚.
3.8.3

Clădire simplă dreptunghiulară cu acoperiș în pantă

2m

6m

3.8.3.1 Geometrie
Figura 3.11 prezintă o clădire simplă dreptunghiulară cu un acoperiș gable ale cărei dimensiuni
sunt: înălțimea crestei 6 m. înălțimea jgheabului 2 m, lățimea 30 m și adâncimea 15 m. Acesta este situat
pe terenul plat din categoria III în zona cu viteza de bază a vântului 𝑣𝑏,0 = 25 m/s. Pentru această clădire,
coeficienții de presiune se determină numai pentru direcția vântului prezentată în fig. 3.11.

direcția
vântului

Figura 3.11: Clădire simplă dreptunghiulară în plan cu acoperiș cu 2 pante.
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3.8.3.2 Coeficienți de presiune și înălțime de referință
Procedura de determinare a forțelor eoliene care acționează asupra structurii portante a unei clădiri
de acoperiș gable este aproape identică cu procedura dată în exemplul precedent. Doar coeficienții de
presiune și înălțime de referință diferăCoeficienții de presiune externă și înălțimile de referință
corespunzătoare sunt prezentate în fig. 3.12.
d=15 m

Zona
acoperișului
ze=h

3m

4.5 m

3m

4.5 m

G

H

J

I

cpe=
sau

-0.54

-0.21

-0.57

-0.4

cpe=

+0.63

+0.37

0

0

e=30 m
unghiul de
închilare 28º

Zona
peretelui E
ze=h

cpe=+0.72

cpe=-0.34

2m

Zona
peretelui D
ze=h

6m

direcția
vântului

e/10

Figura 3.12: Coeficienți de presiune și înălțime de referință (distanță până la peretele lateral > 7,5 𝑚).
Înălțimea peretelui de referință este egală cu înălțimea clădirii. Există două seturi de valori pentru
coeficienții de presiune a acoperișului cpe. Un total de patru combinații sunt (valorile cele mai mari și cele
mai mici ale lui G și H cu valorile cele mai mari și minime de I și J). Rețineți că valorile pozitive și cele
negative nu sunt combinate în aceeași parte.
Se determină apoi coeficienții de presiune internă și înălțimea de referință corespunzătoare. Ca și
în cazul precedent, se iau în considerare valorile cpi = -0,3 ori cpi = +0,2dacă nu există găuri dominante în
clădire și nu se cunoaște estimarea coeficientului 𝜇. O valoare conservatoare este selectată pentru înălțimea
de referință 𝑧𝑖 = 𝑧𝑒 .
3.8.4

Clădire înaltă

3.8.4.1 Geometrie
Figura 3.13 prezintă o clădire simplă dreptunghiulară cu înălțime înaltă, cu acoperiș plat.
Dimensiunile clădirii sunt: înălțimea 55 m, lățimea 20 m și adâncimea 15 m. Este situat pe terenul plat din
categoria a III-a în zona în care viteza de bază a vântului vb,0 are valoarea 25 m/s. Pentru această clădire,
presiunea externă a vântului asupra pereților care acționează în direcția indicată în fig. 3.13 va fi luată în
considerare în detaliu.
3.8.4.2 Acțiunile vântului
Sarcina echivalentă a vântului este determinată conform EN 1991-1-4, capitolul 5. Figura 3.14
prezintă coeficienții de presiune și înălțimile de referință corespunzătoare. Distribuția presiunii vântului pe
pereți este prezentată în fig. 3.15.

Pagina 42

55 m

EN 1991 – Acțiuni asupra structurilor

direcția
vântului

cpe=-0.64

Zona
peretelui D
ze=z m

Zona
peretelui D
ze=z m

cpe=+0.8

cpe=-0.64

Zona
peretelui D
ze=20 m

Zona
peretelui D
ze=20 m

cpe=+0.8

cpe=-0.64

h=55 m

cpe=+0.8

15 m

Zona
peretelui D
ze=55 m

20 m

Zona
peretelui D
ze=55 m

20 m

Figura 3.13: Clădire înaltă cu acoperiș plat

direcția
vântului

d=15 m

Figura 3.14: Coeficienții de presiune și înălțimile de referință respective.
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732 N/m2

644 N/m2

852 N/m2

541 N/m2

20 m

15 m

1104 N/m2

h=55 m

20 m

1153 N/m2

direcția
vântului

d=15 m

Figura 3.15: Distribuția presiunii vântului pe pereți.
3.8.5

Panou din sticlă perimetral

40 m

55 m

3.8.5.1 Geometrie
Figura 3.16 prezintă panoul de sticlă perimetral al clădirii înaltă față de cea anterioară.
Dimensiunile panoului sunt: înălțimea 1,5 m și lățimea 2 m, este așezat la o înălțime de 40 m.

direcția
vântului

Figura 3.16: Poziționarea panoului din sticlă.
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3.8.5.2 Presiunile vântului
În conformitate cu secțiunea 5.2 din EN 1991-1-4, sunt determinate presiunile vântului pe panoul
de sticlă. Sarcina rezultată a vântului aplicată panoului este determinată de următoarele ecuații
Pentru presiuni externe : we = qp (zc )cpe
Pentru presiuni interne : wi = qp (zi )cpi
Acum, conform EN 1991-1-4, capitolul 7, factorul de presiune și înălțimea de referință pot fi
determinate. Coeficienții de presiune exterioară sunt pentru regiunea de perete D cpe = +0,8 , cpe,1 = +1,0
. Interpolarea liniară se bazează pe factorul de presiune extern:
cpe = cpe,1 − (cpe,1 − cpe,10 ) log(A) = 1 − 0.2 log 3 = +0.9
Factorul de presiune intern trebuie să fie -0,3 sau + 0,2. Pe fațadele care prin deschiderile lor
contribuie la crearea presiunii interne, înălțimea de referință este zi pentru presiuni interne la fel ca înălțimea
de referință zc = h = 55m pentru presiuni externe, 7.2.9 (7). Presiunea vântului aplicată pe panoul de
sticlă este egală cu:
w = qp (ze )cpe − qp (zi )cpi = 1441 ∙ 0.9 + 1441 ∙ 0.3 = 1730 N/m2

3.9

Observații finale

Standardul EN 1991-1-4 s-a transformat în forma sa finală foarte dificil și a marcat, de asemenea,
redactări multiple. Textul standardului a rămas confuz în multe locuri sau este, de asemenea, generic fără
regulile de aplicare necesare. Standardul este adesea ușor de utilizat și nu poate fi utilizat fără atașamentul
național. Conține o serie întreagă de determinare a parametrilor nationali, care necesită nu numai valori
numerice, ci și proceduri alternative. În timpul transformării, nu a fost posibil să se concentreze asupra
deplasării încărcăturilor de vânt pe turnurile de zăbrele și alte structuri din EN 1993 la acest standard.
Valorile de livrare au fost acceptate în anexa națională a EN 1991-1-4 și a fost făcută o selecție de
proceduri alternative. Viteza de bază implicită a vântului vb,0 la o înălțime de 10 m deasupra solului, terenul
din categoria II este determinat conform unei noi hărți cu viteze medii de zece minute, cu o probabilitate
anuală de depășire ρ=0,22. Harta este împărțită în zone cu linii de bază implicite de 22,5m / s, 25m / s,
27,5m / s, 30m / s și 36m / s și efectul altitudinii este inclus aici. Dacă viteza implicită a bazei este de 36 m
/ s sau, în cazuri specifice, amplasarea unui ulcior, informații mai detaliate ar trebui obținute de la SHMS.
Coeficientul de construcție nu este în mod normal divizat, determinat în conformitate cu procedura
I în conformitate cu anexa B.
În unele cazuri, este necesar, de asemenea, combinarea încărcăturilor de zăpadă, îngheț sau trafic
cu sarcinile de vânt. Procedura recomandată pentru determinarea încărcăturii de îngheț este dată în ISO
12494, care are și o hartă marginală a teritoriului nostru. Protecția împotriva zăpezii este determinată
conform EN 19911-1-3, încărcări de trafic conform EN 1991-2.
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4

ACȚIUNI TERMICE

4.1

Generalitati

SM SR EN 1991-1-5 oferă îndrumări privind încărcarea clădirilor, podurilor și a altor structuri prin
temperaturi climatice. Pentru unele construcții industriale, cum ar fi turnurile de răcire, rezervoarele și
conductele, sunt prezentate principii pentru combinații de temperatură de funcționare și climă.
Variabilele de bază care afectează efectele încărcărilor de temperatură asupra structurilor sau
elementelor acestora includ efectele climatice, temperaturile de funcționare, caracteristicile structurale,
proprietățile atmosferice și ale terenului.
Efectele climatice includ:
 temperatura aerului la umbră (schimbările zilnice și efectele anotimpurilor),
 radiații solare (directe și indirecte),
 viteza vântului (influențată de clima locală și de factori locali, cum ar fi rugozitatea terenului și
orografie la fața locului).
Temperaturile de funcționare arată:
 influențe ale mediului intern al clădirii în funcție de funcția sa.
Caracteristicile construcției includ:
 orientarea spațială (direcția și înălțimea deasupra terenului),
 forma structurii, dimensiunile și formele secțiunilor transversale,
 îmbinări ale unor părți individuale, tipuri de materiale și culori;
 sistem de construcție;
 proprietăți termice ale materialelor (coeficient de transfer și transfer de căldură, coeficient de
absorbție, coeficient de emisivitate, căldură specifică, coeficient de expansiune liniară), ^
 alte influențe precum absorbția apei, acoperirile rutiere, prezența și tipul de izolatie al clădirii;
 temperatura de pornire la care elementul este limitat.
Caracteristicile atmosferei și ale terenului sunt:
 emisivitatea atmosferei și a terenului.
Valoarea de bază a acțiunii termice a structurii este valoarea caracteristică a acesteia, care este
determinată pe baza extremelor (minimă). temperatura aerului în umbră, temperatura minimă (maximă) a
aerului din umbră este o valoare care este depășită de minimele anuale (maxim) cu o probabilitate de 0,02
(corespunzând timpului de revenire mediu de 50 de ani), pe baza valorilor orare minime (maxime)
înregistrate. Aceste valori ale temperaturii aerului în umbră pot fi obținute de la SHMS pentru amplasament.
Temperatura aerului din umbră se măsoară într-un mod standardizat prin termometre plasate într-o
cutie lăcuită din lemn vopsită în alb, numită scutul Stevenson.

4.2

Clasificarea acțiunilor termice

Încărcările de temperatură sunt considerate variabile și acțiuni indirecte. Pentru situații proiectate
permanent, valoarea caracteristică a sarcinii de temperatură este definită ca valoarea cu o probabilitate
anuală de peste 0,02. Pentru situații de proiectare temporară, perioada de construcție poate fi considerată a
fi mai mare cu 2 % mai mult în această perioadă. Pentru perioade mai scurte de întoarcere, puteți urma
Anexa A, relația [A, 1] la [A.8]. Valorile de probabilitate recomandate și alte informații sunt furnizate
pentru etapele de proiectare din EN 1991-1-6.

4.3

Situații de proiectare

EN 1991-1-5 necesită determinarea încărcărilor de temperatură pentru fiecare situație de proiectare
care trebuie stabilită conform EN 1990. În cazurile în care structurile nu sunt expuse la schimbări de
temperatură climatice sau operaționale, nu trebuie luată în considerare sarcina de temperatură.
Dispoziții suplimentare privind încărcarea temperaturii sunt date în EN 1990 și în unele părți ale
EN 1991, de exemplu EN 1991-4.
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Reprezentarea acțiunilor termice

4.4

In EN 1991-1-5 distinge patru componente de bază ale sarcinii de temperatură
- chiar componentă de temperatură Δ𝑇𝑢
- componentă liniară variabilă de temperatură variabilă în direcția axei Δ𝑇𝑀𝑦
- componentă liniară variabilă de temperatură variabilă în direcția axei Δ𝑇𝑀𝑧
- dosar nonlinear Δ𝑇𝐸
Mărimea efectelor temperaturilor, inclusiv modificări longitudinale, deformări sau solicitări,
depinde de geometria și condițiile de delimitare ale elementului constitutiv luate în considerare și de
proprietățile fizice ale materialelor utilizate. Temperatura aerului la umbră, lumina soarelui, viteza vântului
și alte condiții climatice afectează comportamentul neliniar al temperaturii în structură.
y

y

z

Centru de
greutate

y

z

=
(a) ΔTu
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z

+
(b) ΔTMz

y
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+
(a) ΔTMy

z

+

x
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Figura 4.1: Reprezentarea schematică a componentelor profilului de temperaturi.
Componenta uniformă a temperaturii Δ𝑇𝑢 (componenta (a) din fig. 4.1) este utilizată pentru a
determina amploarea modificărilor de lungime datorate expansiunii și contracției structurii..
Diferențe de temperatură Δ𝑇𝑀 (componenta orizontală (b) și verticală (c) din fig. 4.1) provoacă
deformări și, în cazul constrângerii structurii, și momente de încovoiere.
Componenta Δ𝑇𝐸 reprezintă distribuția neliniară a temperaturii pe secțiunea transversală
(componenta (d) din fig. 4.1). Produce efecte care se așteaptă să se egalizeze reciproc de-a lungul secțiunii
transversale.
Componentele sarcinii de temperatură în orice moment t exprimă diferența dintre valorile de
temperatură din acel moment și valorile corespunzătoare care apar la momentul inițial, adică momentul în
care structura este restricționată. Dacă temperatura în această stare inițială nu poate fi determinată, atunci
trebuie să se țină seama de valoarea medie a temperaturii în faza de constrângere a proiectării. Dacă nu este
disponibilă o citire mai precisă, se recomandă să se ia în considerare temperatura de pornire 𝑇0 = 10°C.

Variații de temperatură la clădiri

4.5
4.5.1

Generalitati
Efectele încărcării de temperatură sunt luate în considerare la proiectarea lucrărilor de construcții
civile, dacă este de așteptat ca acestea să poată afecta fiabilitatea structurilor în ceea ce privește stările limită
de ultimă durată sau de gradul de utilizare . În acest sens, se vor ține seama de proprietățile materialelor
utilizate, de formele structurii și de poziția șantierului.
4.5.2

Determinarea temperaturilor
În general, trebuie avute în vedere următoarele componente de bază ale temperaturii:
a) Componenta uniformă a temperaturii Δ𝑇𝑢 ,care este determinată ca diferența dintre temperatura
medie a elementului de susținere T și temperatura de pornire T0 ,
b) Diferența de temperatură Δ𝑇𝑀 de-a lungul secțiunii transversale a elementului considerat între
suprafața exterioară și interioară a secțiunii transversale sau pe suprafața straturilor individuale,
c) Diferența de temperatură Δ𝑇𝑝 părți individuale ale structurii, care este dată de diferența medie de
temperatură a acestor părți.
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În plus față de aceste componente de temperatură, efectele locale ale sarcinii de temperatură trebuie
să fie luate în considerare în ceea ce privește locația structurii și detaliile structurale.
Componenta uniformă a temperaturii Δ𝑇𝑢 elementul suport este determinat ca diferență între
temperatura medie T element care suportă temperaturile climatice iarna și vara și temperatura de pornire
𝑇0 , la care elementul suport este limitat, în funcție de relație
(4.1)
∆𝑇𝑢 = 𝑇 − 𝑇0
Dacă elementul suport este compus din mai multe straturi de material, atunci temperatura este luată
în considerare . De asemenea temperatura medie a stratului relevant (folosind teoria transferului de căldură
în conformitate cu anexa E). Dacă elementul are un singur strat și condițiile de mediu sunt pe exteriorul și
interiorul său parti similare ,atunci T poate determina aproximativ media temperaturii exterioare Toul și
temperatura internă 𝑇𝑖𝑛 precum
𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛
(4.2)
∆𝑇𝑢 =
2
4.5.3

Determinarea profilului de temperaturi

Temperatura mediului intern 𝑇𝑖𝑛 (vezi tab. 4.1), temperatura ambiantă 𝑇𝑜𝑢𝑡 în funcție de
mobilitatea de suprafață a orientării structurii se determina:
a) pentru părțile supraterane ale structurii conform tab. 4.2.
b) pentru părți subterane ale structurii conform tab. 4.3.
Tabelele prezintă valorile utilizate în conformitate cu anexele noastre naționale. Valorile maxime
(minime) ale temperaturii aerului în umbră 𝑇𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑚𝑖𝑛 ) este determinată din hărțile izoterme naționale
pentru șantier.
Tabelul 4.1: Temperaturi informative ale mediului interior 𝑇𝑖𝑛 .
Temperatura 𝑇𝑖𝑛 [℃]
𝑇1
𝑇2

Sezon
Vara
iarna

Notă: Valorile 𝑇1 si 𝑇2 pot fi specificate în anexa națională. Dacă nu există date disponibile, se recomandă utilizarea
urmatoarelor valori 𝑇1 = +20 ℃ si 𝑇2 = +25 ℃.

Tabelul 4.2: Temperaturi informative 𝑇𝑜𝑢𝑡 pentru structuri supraterane.
Sezon
Vara

Absorbtivitatea
suprafeței functie
de culoarea
acesteia

Factor semnificativ
0,5 suprafață puternic luminată
0,7 suprafață colorată deschis
0,9 suprafață colorată închis

Temperatura 𝑇𝑜𝑢𝑡 [℃]
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇3
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇4
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇5
𝑇𝑚𝑖𝑛

Iarna

Notă: Valori ale temperaturii maxime a aerului la umbră 𝑇𝑚𝑎𝑥 , ale temperaturii minime a aerului la umbră 𝑇𝑚𝑖𝑛 și ale efectelor
radiației solare 𝑇3 , 𝑇4 , si 𝑇5 pot fi specificate în anexa națională. Dacă nu există date disponibile pentru regiunile situate între
45° și 55° latitudine nordica, se recomandă valorile 𝑇3 = 0 ℃, 𝑇4 = +2 ℃ și 𝑇5 = +4 ℃ pentru elementele orientate spre nordest și 𝑇3 = +1 ℃, 𝑇4 = +30 ℃ și 𝑇5 = +42 ℃ pentru elementele orizontale sau orientate spre sud-vest.

Tabelul 4.3: Temperaturile informative 𝑇𝑜𝑢𝑡 pentru structurile subterane.
Sezon
Vara
Iarna

Adâncimea sub nivelul terenului
Mai puțin de 1 𝑚
Mai mult de 1 𝑚
Mai puțin de 1 𝑚
Mai mult de 1 𝑚

Temperatura 𝑇𝑜𝑢𝑡 [℃]
𝑇6
𝑇7
𝑇8
𝑇9

Notă: Valori pentru 𝑇6 , 𝑇7 , 𝑇8 și 𝑇9 pot fi specificate în anexa națională. Dacă nu există date disponibile pentru regiunile situate
între 45° și 55° latitudine nordica, se recomanda valorile 𝑇6 = +8 ℃, 𝑇7 = +5 ℃, 𝑇8 = −5 ℃ și 𝑇9 = −3 ℃.
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4.6

Variații de temperatură la poduri

4.6.1

Tabliere de poduri

4.6.1.1 Tipuri de structuri portante ale podurilor
EN 1991-1-5 distinge trei tipuri de structuri portante ale podurilor:
1. Tip : structură portantă din oțel
- grinda camerei de oțel
- grindă de oțel sau grindă de perete solidă
2. Tip: structură portantă din oțel-beton
3. Tip: structură portantă din beton
- placă de beton
- grinda de beton
- grinda cheson de beton
4.6.1.2 Considerarea acțiunilor termice
În cazuri normale, sarcina de temperatură a podurilor este determinată folosind o componentă de
temperatură uniformă și diferențială. În EN 1991-1-5 sunt oferite două opțiuni pentru determinarea
componentei temperaturii diferențiale: 1. liniar sau 2. profil de temperatură neliniară de-a lungul secțiunii
transversale.În anexa națională se recomandă utilizarea unei forme de undă neliniare pentru a determina
componenta de temperatură diferențială. În cazuri specifice ale unui anumit proiect, este de asemenea
posibil să se aplice o curbă liniară și să se utilizeze valorile recomandate pentru structurile portante de tipul
1 și 3 Δ𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 si Δ𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 . Trebuie menționat că în 73 6203 a fost permisă calcularea pentru o distanță
de până la 50 m, inclusiv pentru structurile de sprijin ale podurilor cu profil liniar de temperatură.
Dacă de asemenea este necesar să se țină seama de diferența de temperatură în direcția transversală
a structurii portante, este de obicei suficient să se ia în considerare numai componenta liniară de temperatură
diferențială.
4.6.1.3 Componenta de temperatură uniformă
Componenta uniformă de temperatură depinde de temperaturile minime și maxime ale podului pe
care podul le poate atinge în perioada de timp prescrisă. Rezultatul este o serie de schimbări uniforme de
temperatură care pot provoca modificări de lungime pentru elementele a căror deformare nu este limitată
în structură.
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Figura 4.2: Corelația între componenta minimă/maximă a temperaturii aerului la umbră (𝑇𝑚𝑖𝑛 ⁄𝑇𝑚𝑎𝑥 ) și
componenta minimă/maximă a temperaturii uniforme la poduri (𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 ⁄𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 ).
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Temperaturi minime și maxime uniforme ale podului 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 , 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 , este determinat de izotermele
temperaturilor minime și maxime ale aerului în umbră conform fig. 4.2. Marcajul Tc în cap. 6 se bazează
pe conceptul de temperatură efectivă (efectivă) și nu respectă denumirea din cap. 4 pentru construcția
clădirii în care componenta uniformă de temperatură este în general etichetată Tu .
Valorile prezentate în fig. 4.2 se bazează pe intervalul de temperatură zilnic 10 °C, care au fost
verificate ca fiind adecvate pentru Republica Moldova.
Componenta de temperatură uniformă maximă 𝑇𝑐,max și o componentă uniformă a temperaturii
minime Tc,min poate fi calculat din următoarele formule pentru trei tipuri de structuri portante derivate din
fig. 4.2:
1 𝑇𝑖𝑝 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 16℃
𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 3℃
2
𝑇𝑖𝑝
𝑇
=
𝑇
+
4.5℃
𝑇
{
pentru 30℃ ⩽ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ⩽ 50℃ { 𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 4.5℃ pentru −50℃ ⩽ 𝑇𝑚𝑖𝑛 ⩽ 0℃
𝑒,𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 8℃
3 𝑇𝑖𝑝 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 1.5℃

Pentru clădirile situate în zone climatice specifice, cum ar fi bazinele de îngheț, poate fi necesară
obținerea și evaluarea informațiilor suplimentare.
Valorile caracteristice ale temperaturilor aerului minime și maxime la umbră sunt determinate în
funcție de locația clădirii pe baza hărților izoterme naționale, care au fost pregătite de Institutul HidroMeteorologic din Cehia și sunt listate în anexa națională.
Temperaturile aerului din umbră sunt legate de altitudinea medie în aer liber și sunt derivate pentru
o perioadă de întoarcere de 50 de ani.. Pentru alte perioade de întoarcere, altitudini și condiții locale, cum
ar fi zonele cu îngheț sever, aceste valori ar trebui ajustate în funcție de relațiile din anexa A.
Domeniul de variație al componentei de temperatură uniformă
Valoarea caracteristică a intervalului maxim de temperaturi uniforme ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 ale punții este
determinată în funcție de ecuație
∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛
(4.3)
și o valoare caracteristică a intervalului maxim de temperaturi pozitive ale podului prin relație ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝
∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0
(4.4)
Prin urmare, intervalul total de temperatură efectiv al podului este ∆𝑇𝑁 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛
Intervalul uniform de temperatură a podului exprimă diferența dintre valorile de temperatură în timp
și valorile corespunzătoare care apar atunci când structura podului este limitată. Dacă nu este disponibilă o
citire mai precisă, atunci EN 1991-1-5 recomandă temperatura de pornire T0 = 10 °C. Cu toate acestea,
dacă există incertitudini cu privire la sensibilitatea podului la temperatura de pornire, atunci trebuie luate
în considerare limitele inferioare și superioare ale intervalului preconizat de valori T0 .
Pentru rulmenți și rosturi de expansiune, intervalele de temperatură recomandate sunt acceptate
∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 + 20 °𝐶 și ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 + 20 °𝐶. Dacă se cunoaște temperatura la care se realizează rulmenții și
rosturile de expansiune, atunci se recomandă intervale de temperatură ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 + 10 °𝐶 și ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 +
10 °𝐶.
4.6.1.4 Componentele diferenței de temperatură
Încălzirea suprafeței superioare a structurii podului la un interval de timp dat duce la cea mai mare
schimbare de temperatură pozitivă (suprafața superioară a structurii este mai caldă), răcirea suprafeței
superioare a structurii podului provoacă cea mai mare schimbare negativă a temperaturii (suprafața
inferioară a structurii este mai caldă).
Diferențele de temperatură cauzează în structura:
- Reducerea curburii libere datorită tipului de construcție (de exemplu grinzi continue),
- Frecare de rulare în rulmenți,
- Efecte geometrice neliniare (efecte de ordinul 2).
Componenta liniară verticală a temperaturii – abordarea 1
Diferențele liniare de temperatură pentru podurile rutiere, podurile pietonale și podurile feroviare
sunt prezentate în tab. 4.4. Grosimea asumată a suprastructurii podului este de 50 mm. Pentru alte grosimi
de suprastructură de pod, aceste valori pot fi înmulțite cu un factor KSM conform tab. 4.5.
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Tabelul 4.4: Valori recomandate ale componentei liniare a diferenței de temperatură pentru diferite
tipuri de tabliere de pod pentru poduri rutiere, pietonale și de cale ferată.
Tip de tablier

Fața superioară mai caldă

Fața inferioară mai caldă

∆𝑇𝑀,𝑒𝑥𝑝 [℃]
18
15

∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑛 [℃]
13
18

10
15
15

5
8
8

Tip 1- tablier din oțel
Tip 2- tablier cu structură mixtă
Tip 3- tablier din beton:
grindă chesonată de beton
grindă de beton
placă de beton

Tabelul 4.5: Valori recomandate ale factorului 𝑘𝑠𝑢𝑟 functie de grosimea stratului de protectie.
Poduri rutiere, pietonale și de cale ferată
Grosime
strat de
protecție

Oțel

Beton

Oțel-Beton

𝑘𝑠𝑢𝑟
1.5

Fața
inferioară
mai caldă
𝑘𝑠𝑢𝑟
1.0

Fața
superioară
mai caldă
𝑘𝑠𝑢𝑟
1.6

Fața
inferioară
mai caldă
𝑘𝑠𝑢𝑟
0.6

Fața
superioară
mai caldă
𝑘𝑠𝑢𝑟
1.1

Fața
inferioară
mai caldă
𝑘𝑠𝑢𝑟
0.9

cu strat
impermeabil

1.6

0.6

1.1

0.9

1.5

1.0

[𝑚𝑚]
0

Fața
superioară
mai caldă

50

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

100

0.7

1.0

0.7

1.2

1.0

1.0

150
balast
(750 𝑚𝑚)

0.5

1.0

0.7

1.2

1.0

1.0

0.6

1.0

0.6

1.4

0.8

1.2

În cele mai multe cazuri, este suficient să se ia în considerare distribuția temperaturii pe direcția
verticală a secțiunii transversaleCu toate acestea, în unele cazuri este necesar să se ia în considerare și
diferența de temperatură în direcția orizontală (de exemplu, orientarea podului către lumina soarelui). Se
presupune, de obicei, o diferență liniară de temperatură de 5 ° C.
Componenta de temperatură neliniară verticală - procedura 2
Profilul de temperatură neliniar de-a lungul înălțimii secțiunii transversale este prezentat în fig. 4.3
pentru structurile de sustinere din oțel ale podurilor (tipul 1). B. 1.
În EN 1991-1-5, modelele de temperatură sunt prezentate pentru structurile portante de tip 2 și tip
3 figurile 6.2b și 6.2c și în tabelele relevante din anexa B.
În notele la modele individuale de diferențe de temperatură, există o notă care nu poate fi înțeleasă
în totalitate că diferența de temperatură ∆𝑇 conține ∆𝑇𝑀 a ∆𝑇𝐸 împreună cu o mică parte din ingredient∆𝑇𝑁 .
Componenta de temperatura neliniara ∆𝑇𝐸 .Cu toate acestea, potrivit cap. 4 nu produce efecte de forță. .La
determinarea încărcăturii prin diferența de temperatură verticală, se poate presupune că diferența de
temperatură verticalăl ∆𝑇𝑀𝑦 ≈ ∆𝑇 conform tabelului B 1 până la B.3.
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Diferența de temperatură, ∆𝑇
(a) încălzire
(b) răcire

Tipul construcției

Grosimea
dalei 40 mm

h1
h2
h3

Tip 1a. Structura din oțel - grinzi de
cameră din oțel

ΔT1
ΔT2
ΔT3

ΔT4

ℎ2 = 0.2 𝑚

∆𝑇1 = 24℃
∆𝑇2 = 14℃
∆𝑇3 = 8℃

ℎ3 = 0.3 𝑚

∆𝑇4 = 4℃

ℎ1 = 0.1 𝑚

ΔT1

Grosiemea
dalei 40 mm

h1

h

∆𝑇1 = −6℃

ΔT1

ℎ1 = 0.5 𝑚

h1

h1
h

h

h

Tip 1b. Structura cu rulmenți din
oțel - armături sau grinzi complete
de oțel

ℎ1 = 0.5 𝑚 ∆𝑇1 = 21℃

∆𝑇1 = −5℃

ℎ1 = 0.1 𝑚

Figura 4.3: Diferențe de temperatură pentru tabliere de pod (tipul 1 – tabliere metalice).
4.6.1.5 Acțiunea simultană a componentei de temperatură uniformă și diferențială
În unele cazuri, este necesar să se ia în considerare acțiunea simultană a diferenței de temperatură
∆𝑇𝑀 Componentele uniforme ale temperaturii ∆𝑇𝑁 (de exemplu, pentru construcții de cadre). In EN 19911-5 sunt recomandate următoarele relații:
∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 ) + 𝜔𝑁 ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 )
𝜔𝑀 ∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 ) + ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 (𝑠𝑎𝑢 ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 )
unde este considerat cel mai puțin efect favorabil. Valorile recomandate au fost adoptate :
𝜔𝑁 = 0.35 𝑠𝑖 𝜔𝑀 = 0.75
4.6.1.6 Componenta de temperatură uniformă pentru diverse elemente structurale
Diferențele de temperaturi eficiente între diferite tipuri de elemente pot determina, în unele cazuri,
să fie luate în considerare efecte de sarcină adverse. Pentru elementele principale care poartă sarcină (de
exemplu, între tijă și un arc), se recomandă supraîncărcare 15 °C diferența de temperatură eficientă și între
agățătorile și structura de susținere sau diferența stâlp10 °C pentru culori strălucitoare și 20 °C pentru culori
închise. Aceste efecte sunt considerate pe lângă efectele unei componente de temperatură uniforme în
elemente.
4.6.2

Pile de pod
Atunci când proiectați atât stâlpi de punte goi, cât și solizi, trebuie luate în considerare diferențele
de temperatură între suprafețele lor externe.
Atât pentru stâlpii din beton gol cât și din beton solid, se recomandă să se ia în considerare o
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diferență de temperatură liniară de 5 ° C între suprafețele exterioare opuse. O diferență liniară de
temperatură de 15 ° C trebuie luată în considerare între suprafețele peretelui interior și exterior.

4.7

Variații de temperatură la coșuri industriale, silozuri, rezervoare, turnuri de răcire
și conducte

4.7.1

Generalitati
Structurile care sunt în contact cu gazele de ardere fierbinte sau cu materialele (de exemplu
rezervoare, rezervoare, turnuri de răcire și conducte) trebuie proiectate să funcționeze la temperatura de
serviciu. Valorile temperaturii de funcționare sunt obținute din specificațiile produsului și trebuie luate în
considerare cursul temperaturilor în condiții normale și anormale de funcționare. Hărțile de izotermă din
Republica Moldova pot fi utilizate pentru a determina temperaturile climatice.
Acțiunea simultană a componentelor de temperatură
Ținând cont numai de efectele încărcării de temperatură din influențele climatice, se recomandă să
se ia în considerare în același timp (a) o componentă uniformă a temperaturii, (b) un profil în trepte și (c)
diferențe de temperatură liniare între suprafața peretelui interior și exterior (vezi fig. 4.4). Valoarea
componentei diferențiale liniare pentru țevi de beton este 15 ° C. Componentă de temperatură în trepte în
jurul perimetrului structurii este considerată a avea un cadran al circuitului având o temperatură medie cu
15 ° C mai mare decât restul circuitului.
4.7.2

ΔTN

(a)

90ºC

15ºC

(b)

Suprafața
exterioară
este caldă

-

ΔTM

(c)

+
+
Suprafața
interioară
este caldă

ΔTM

Figura 4.4: Principalele componente de temperatură pentru conducte, silozuri, rezervoare și turnuri de
răcire
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Dacă este necesară combinarea încărcărilor de temperatură din cauza influențelor climatice și
operaționale, trebuie luată în considerare componenta uniformă a temperaturii datorită temperaturilor de
funcționare, diferențele liniare de temperatură între temperatura aerului din umbră și temperatura de
funcționare din interiorul structurii și profilul gradual al temperaturii.. Se recomandă ca vântul să fie luat în
considerare simultan cu profilul treptat de temperatură.

4.8

Anexe standard SM SR EN 1991-1-5

4.8.1

Anexa A. Izoterme determinate la nivel national pentru temperaturi minime si maxime ale
aerului la umbra

4.8.1.1 A.1: Generalitati
În timpul pregătirii anexei naționale, SHMS a pregătit două hărți de izotermă pentru teritoriul
Republicii Moldova. În fig. A.1 este prezentată o hartă a temperaturilor maxime ale umbră cu valori cu o
probabilitate anuală de peste 0,02.
Dacă ar fi necesar să se obțină date mai detaliate pentru sit (de exemplu pentru zonele cu îngheț,
văi specifice, zone montane), este necesar de contactat SHMS. Valorile maxime ale temperaturii aerului în
umbră sunt depășite de maximele anuale cu o probabilitate de 0,02.
4.8.1.2 A.2: Valori maxime si minime ale temperaturi aerului la umbra cu o probabilitate anuala de
depasire 𝒑 diferita de 𝟎, 𝟎𝟐
Dacă valoarea temperaturii maxime (minime) a aerului în umbră 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 (𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 )corespunde unei
valori cu o probabilitate anuală de depășire p în afară de 0,02, aceste valori pot fi derivate din următoarele
relații bazate pe distribuția valorilor extreme de tip I
pentru maxim:
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 {𝑘1 − 𝑘2 ln[− ln(1 − 𝑝)] }
pentru minim: 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 {𝑘3 + 𝑘4 ln[− ln(1 − 𝑝)]}
unde 𝑇𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑚𝑖𝑛 )este valoarea temperaturii de umbră maximă (minimă) cu o probabilitate anuală de peste
0,02. Pentru teritoriul R.Moldova, aceste valori ale coeficientului au fost obținute
𝑘1 = 0.83 𝑘2 = 0.04
𝑘3 = 0.54 𝑘4 = −0.12
Anexa B. Diferențe de temperatură pentru diferite grosimi ale stratului de protecție
Anexa B listează diferențele de temperatură ∆𝑇 pentru podurile 1 până la 3 în funcție de grosimea
suprastructurii podului. De exemplu, diferențele de temperatură pentru structurile portante din oțel sunt
prezentate în tab. B.l (tabelele similare B.2 și B.3 sunt incluse în EN 1991-1-5).
4.8.2

Tabelul 4.6: Valori recomandate ∆T pentru tablier de tip 1.
Grosimea stratului
de protecție
[𝑚𝑚]
Fără strat
20
40

∆𝑇1
[℃]
30
27
24

∆𝑇2
[℃]
16
15
14

Diferențe de temperatură
Încălzire
∆𝑇3
[℃]
6
9
8

∆𝑇4
[℃]
3
5
4

Răcire
∆𝑇1
[℃]
8
6
6

Anexa C. Coeficienții de dilatare termică
Valorile coeficienților de expansiune termică sunt importante pentru determinarea efectelor
încărcării de temperatură. Pentru unele materiale, aceste valori sunt date în tab. C1.
4.8.3

Tabelul 4.7: Coeficienții de dilatare liniară.
𝛼 ∙ 10−6 /℃
24
16
12

Material
Aluminiu, aliaj de aluminiu
Oțel inoxidabil
Fonta forjată din oțel
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𝛼 ∙ 10−6 /℃
10
7
6 – 10
5
3 – 70

Material
Beton pe lângă următorul tip
Beton cu piatră ușoară
Zidărie de cărămidă
Lemn, în lungul fibrelor
Lemn, perpendicular pe fibre

Anexa D. Profilul de temperaturi pentru clădiri și alte construcții inginerești
Pentru un element simplu (de exemplu placă, perete), temperatura T(x) la o distanță x de suprafața
interioară determinată de relație:
𝑇(𝑥) = 𝑇𝑖𝑛 − 𝑅(𝑥)(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 )/𝑅𝑡𝑜𝑡
𝑇𝑖𝑛 este temperatura mediului interior,
Tout temperatura mediului,
R tot rezistența termică totală a elementului, inclusiv rezistența la transferul de căldură pe ambele
suprafețe,
R(x) rezistența de transfer de căldură pe suprafața interioară și rezistența termică a elementului de
la suprafața interioară până la punctul v (a se vedea fig. D1). Valori de rezistență Rtot si R(x)
[𝑚2 𝐾/𝑊] poate fi determinat folosind coeficienți de transfer de căldură și coeficienți de
conductivitate termică conform EN ISO 6946 (2008) și C SN EN ISO 13370(2009).
4.8.4

30
ºC

Tin

20
10

2
1
T(x)

0
-10

Tout

-20
x
Legendă:
1 - Suprafața interioară
2 - Suprafața exterioară

Figura 4.5: Profilul termic al unui element cu două straturi.

4.9

Exemple

Grindă de oțel supusă acțiunii termice
Grinda de oțel lungime de 1 m (vopsit închis, așezat pe orizontală), arătat schematic în Fig. P1, este
fixat în spațiu deschis în pereți de beton la o temperatură cunoscută de 15 C în momentul limitării (instalării)
în zona Praga. Sarcina constă în determinarea stresului de proiectare la încălzirea uniformă.
4.9.1

Figura 4.6: Grinda de oțel fixată pe pereții de beton
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∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 = (40 + 4) − 15 = 29 ℃
∆𝑇𝑁𝑑,𝑒𝑥𝑝 = ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 𝛾𝑄 = 29 ∙ 1.5 = 43.5 ℃
𝜎𝑑 = 𝜀𝐸 = 𝛼 𝑇 ∆𝑇𝑁𝑑,𝑒𝑥𝑝 𝐸 = 12 ∙ 10−6 ∙ 43.5 ∙ 200000 = 104.4 𝑀𝑃𝑎
Determinarea acțiunii termice asupra unui pod
Podul de frontieră este situat pe autostrada D8 Praga - Ústí nad Labem - granița de stat a Cehiei cu
Germania. Este o structură portantă de tip 2 (structură portantă din oțel-beton). Secțiunea transversală a
podului este prezentată în Fig. P2.
Valori caracteristice ale temperaturii minime a aerului la umbră 𝑇𝑘,𝑚𝑖𝑛 = -34 °C și temperatura
maximă 𝑇𝑘,𝑚𝑎𝑥 = +38 °C poate fi citit din hărțile izotermeiComponenta uniformă de temperatură este
determinată pe baza fig. 4.2 sau a relației de sub figura.
pentru 𝑇𝑚𝑖𝑛 = -34 °C
este temperatura minimă uniformă TN,min = -34 °C + 4,5 °C = -29,5 °C,
pentru Tmax = +38 °C
este uniformă maximă temperatura TN, max = +38 °C + 4,5 °C = +42,5 °C.
1.Este oferit intervalul maxim de temperaturi uniforme
∆TN,con = TN,min − T0 = −29.5 − 10 = −39.5 ℃
∆TN,exp = TN,max − T0 = 42.5 − 10 = 32.5 ℃
unde este considerată temperatura inițială a podului T0 = 10 °C. Intervalul total de temperatură este
∆𝑇𝑁 = 72 °C.
2.Diferențele neliniare de temperatură sunt determinate conform Fig. 6.2b și Tab. B.2 în standard pentru
grosimea suprastructurii de punte de 90 mm (interpolare liniară utilizată pentru a determina ∆𝑇1 ):
de încălzire:
∆𝑇1 = 16.9 ℃, ∆𝑇2 = 4 ℃
răcire:
∆𝑇1 = −5.4 ℃, ∆𝑇2 = −8 ℃
Valorile de proiectare ale sarcinii de temperatură sunt determinate pe baza valorilor caracteristice
ale sarcinii de temperatură (sau a altor valori reprezentative) și a factorilor de încărcare parțială
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Figura 4.7: Secțiune transversală a structurii de sustinere din oțel- beton.
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5

ACŢIUNI PE DURATA EXECUŢIEI

5.1

Generalități

SM SR EN 1991-1-6 oferă principii și reguli de aplicare pentru determinarea încărcărilor și efectelor
de mediu care trebuie luate în considerare în fiecare etapă a construcției. Aici sunt definiții specifice pentru
structuri auxiliare de clădire: toate structurile de construcții asociate cu procesul de construcție și eliminate
după utilizare (de exemplu schela, sistemul de sprijin, reținerea, rigidizarea),încărcări în șantier: încărcături
care pot apărea în timpul execuției (de exemplu, încărcături cu echipamente de asamblare, personalul
șantierului, depozit de depozit mobil).
Principiile SM SR EN 1991-1-6 pot fi utilizate pentru a determina sarcinile care trebuie luate în
considerare pentru diferite tipuri de construcții, inclusiv reconstrucții, demolări parțiale sau complete.

5.2

Clasificarea acțiunilor

Sarcinile în timpul execuției sunt clasificate în conformitate cu EN 1990. Încărcările la șantier sunt
considerate sarcini variabile. În unele etape de construcție, încărcările pe șantier pot fi de asemenea
considerate permanente (de exemplu, auto-greutatea obturatorului glisant dacă obturarea este pregătită
pentru construcții ulterioare, dar nu se mișcă).
Sarcinile de construcție cauzate de ex. macarale, echipamente grele sau schele sunt clasificate ca
sarcini variabile libere sau fixe, în funcție de locația lor posibilă. Pentru sarcini fixe, trebuie luate în
considerare toleranțele necesare în ceea ce privește poziționarea lor inexactă.

5.3

Situații de proiectare și stări limită

5.3.1

Generalitati
În timpul implementării, trebuie luate în considerare situații de proiectare temporare sau
extraordinare sau, după caz, situații de proiectare seismică. În contextul procesului de implementare definit
în proiect și în metodele de implementare, condițiile de implementare pot varia de la o etapă la alta și este
necesar să se ia în considerare, printre altele:
- metoda de sprijin,
- sistem de sustinere,
- forma structurii,
- gradul de finalizare, inclusiv elemente care nu suportă sarcinile.
O verificare sumară a oricărei stări limită într-o situație de proiectare temporară poate fi omisă dacă
poate fi demonstrată, întrucât toate cerințele acestei stări limită sunt îndeplinite de un alt stat limită într-o
situație de proiectare permanentă sau în timpul unei alte etape de implementare.
Identificarea situației de proiectare
Pentru a determina valorile caracteristice corespunzătoare ale unor tipuri de încărcări variabile (în
special climatice) pe baza valorilor caracteristice ale acestora în situații de proiectare permanentă, se va lua
în considerare:
 durata preconizată a fiecărei etape de implementare;
 informații suplimentare, inclusiv dimensiunea încărcăturii, durata și sezonul;
 riscuri identificate, inclusiv posibilitatea de a lua măsuri adecvate.
În cazul încărcărilor variabile induse de om, informații suplimentare pot include controlul acestor
încărcări și efectele acestora asupra șantierului. Durata acestor activități nu este un parametru decisiv aici.
Pentru unele încărcături climatice în care valorile caracteristice pentru situații de proiectare
permanentă sunt definite pe baza timpilor de întoarcere, valorile de încărcare pot fi reduse în timpul etapelor
de implementare în comparație cu valorile de încărcare pentru situații de proiectare permanentă dacă se
îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
 durata nominală a situației temporare este egală cu sau mai mică de un an și poate fi controlată;
 În caz de evenimente neprevăzute, se vor lua măsuri de protecție pentru asigurarea structurii.
5.3.2
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Situațiile de proiectare temporară sunt considerate pentru durata nominală respectivă:
 trei zile,
 trei luni,
 un an.
Durata nominală este aleasă ca egală sau mai mare decât durata preconizată a unei anumite etape
de implementare.
Timpuri de întoarcere recomandate R pentru a determina valorile caracteristice ale încărcărilor
variabile Q k sunt date în funcție de durata nominală in tab. 5.1.
Tabelul 5.1: Perioadele de revenire pentru determinarea valorilor caracteristice ale încarcărilor din
acțiuni climatice
Durata nominală a
fazei de construcție

𝑡 ⩽ 3 𝑧𝑖𝑙𝑒
3 𝑧𝑖𝑙𝑒 < 𝑡 ⩽ 3 𝑙𝑢𝑛𝑖
3 𝑧𝑖𝑙𝑒 < 𝑡 ⩽ 1 𝑎𝑛
𝑡 > 1 𝑎𝑛

Perioada de revenire
𝑅

2 𝑎𝑛𝑖
5 𝑎𝑛𝑖
10 𝑎𝑛𝑖
50 𝑎𝑛𝑖

𝑝 = 0.5
𝑝 = 0.2
𝑝 = 0.2
𝑝 = 0.02

Conform recomandărilor EN 1991-1-6 și a altor părți ale EN 1991, valoarea caracteristică a sarcinii
variabile Q k,R .pentru perioada de revenire R ani pot fi determinate pe baza caracteristicii valorii variabilei
𝒬 𝑘,50 pentru o perioadă de întoarcere de 50 de ani., Acesta poate fi bazata pe relațiile date în EN 1991-13, EN 1991-1-4 și EN 1991-1-5 și poate fi bazat pe presupunerea utilizării distribuției Gumbel.
In EN 1991-1-4, se recomandă relația dintre valoarea caracteristică a vitezei de bază a vântului
𝑣𝑏,𝑅 pentru ani de întoarcere și 50 de ani de întoarcere valori variabile de încărcare so pentru o perioadă
de întoarcere de 50 de ani
1 − 𝐾 ln(− ln(1 − 𝑝)) 𝑅
(5.1)
𝑣𝑏,𝑅 = 𝑘𝑣𝑏,50 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑘 = [
]
1 − 𝐾 ln(− ln(0.98))
unde 𝑘 este coeficientul de reducere, 𝑣𝑏,𝑅 , este viteza de bază a vântului pentru o perioadă de întoarcere a
anilor R ,v_(b,50) este perioada de întoarcere este de 50 de ani, K este factorul de formă, n este exponentul
(EN 1991-1-1-4 recomandă valori numerice K=0,2 si n = 0,5)
In EN 1991-1-3, relația dintre valoarea caracteristică a sarcinii de zăpadă pe sol și valoarea sarcinii
de zăpadă pe sol pentru timpul mediu de întoarcere n ani in forma
√6
{ln[− ln(1 − 𝑃𝑛 )]} + 0.57722
(5.2)
𝜋
𝑠𝑛 = 𝑘𝑠𝑘 pentru 𝑘 =
1 + 2.5926𝑉
unde 𝑆𝑘 este sarcina caracteristică de zăpadă pe sol pentru o perioadă de revenire de 50 de ani, 𝑆𝑛 este
zăpadă pe pământ pentru o perioadă de întoarcere de n ani, 𝑃𝑛 este probabilitatea anuală de depășire (egală
cu aproximativ 1 / n unde n este perioada corespunzătoare de întoarcere în ani) iar V este coeficientul de
variație al maximelor anuale EN 1991-1-5 menționează următoarea relație între temperatura maximă a
aerului din umbră 𝑇𝑚𝑎𝑥,50 pentru o perioadă de revenire și temperatură de 50 de ani 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑅 pentru un timp
de întoarcere mai scurt R.
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 {𝑘1 − 𝑘2 ln[− ln(1 − 𝑝)]}
pentru maxim
(5.3)
𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 {𝑘1 − 𝑘2 ln[− ln(1 − 𝑝)]}
pentru minim
(5.4)
unde pentru factorii pentru teritoriul Republicii Moldova au fost determinați pe baza analizei SHMS
determinarea coeficientului 𝑘1 = 0.83, 𝑘2 = 0.04, 𝑘3 = 0.54, 𝑘4 = −0.12
Prin urmare, o relație generală poate fi scrisă pentru sarcini variabile
𝑄𝑘,𝑅 = 𝑘𝑄𝑘,50
(5.5)
unde 𝑘 este factorul de reducere care indică gradul de reducere a valorii caracteristice a sarcinii Q 𝑘,𝑅 pentru
diferite perioade de revenire R .Valoarea coeficienților k pentru încărcăturile climatice sunt calculate în tab.
5.2 (sunt luate în considerare valorile recomandate ale coeficienților și coeficientul de variație pentru
zăpadă).
1−𝑉
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Tabelul 5.2: Coeficientul de reducere a încărcării 𝑄𝑘,𝑅 pentru perioade de revenire R.
Coeficientul de reducere 𝑘
Perioada de
𝑝
revenire 𝑅
pentru 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑅
pentru 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑅
pentru 𝑠𝑛,𝑅
pentru 𝑣𝑏,𝑅
2 ani
0.5
0.8
0.45
0.64
0.77
5 ani
0.2
0.86
0.63
0.75
0.85
10 ani
0.1
0.91
0.74
0.83
0.9
50 ani
0.02
1
1
1
1
Exemple de reducere a timpului de încărcare a temperaturii valorilor caracteristice, zăpadă și viteza
vântului de întoarcere dată în tab. 5.3 (viteza minimă a vântului nu trebuie să scadă sub 20 m/s).
Tabelul 5.3: Valori caracteristice de calcul a încărcării 𝑄𝑘,𝑅 pentru perioade de revenire R.
Perioada de
revenire 𝑅

𝑝

2 ani
5 ani
10 ani
50 ani

0.5
0.2
0.1
0.02

pentru 𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑅
25.6 ℃
27.7 ℃
29 ℃
32 ℃

Valoarea caracteristică Q k,R
pentru 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑅
pentru 𝑠𝑛,𝑅
−13.5 ℃
0.96 𝑘𝑁/𝑚2
−18.8 ℃
1.13 𝑘𝑁/𝑚2
−22.3 ℃
1.25 𝑘𝑁/𝑚2
−30 ℃
1.50 𝑘𝑁/𝑚2

pentru 𝑣𝑏,𝑅
20.2 𝑚/𝑠
22.2 𝑚/𝑠
23.5 𝑚/𝑠
26 𝑚/𝑠

Stări limită ultime și de serviciu
Este necesară verificarea stărilor limită finale în etapele individuale ale construcției, pentru
condițiile temporare, extraordinare și / sau relevante relevante. de asemenea, situații de proiectare seismică.
Este important să se ia în considerare geometria și durabilitatea structurii parțial fabricate. De exemplu,
vântul poate avea un efect semnificativ asupra părților interioare expuse ale structurii care vor fi protejate
de efectele directe ale vântului după finalizare.
Nu trebuie utilizate proceduri tehnologice care pot cauza fisuri precoce sau excesive și care, în
final, ar putea afecta negativ durabilitatea, utilitatea sau aspectul estetic al lucrărilor.
Stările limită de utilizare sunt verificate conform EN 1991-1-6 pe baza unei combinații de sarcină
caracteristice sau cvasi-permanente. Combinații frecvente de sarcini și, prin urmare, de asemenea, valori
frecvente ale încărcărilor variabile nu sunt de obicei luate în considerare .Dacă este necesar, valorile
frecvente pot fi determinate pentru un anumit proiect (de exemplu, pentru a verifica situații extraordinare
de proiectare când cea mai eficientă sarcină laterală este considerată de o valoare frecventă).
5.3.3

5.4

Reprezentarea acțiunilor

5.4.1

Generalitati
Valorile caracteristice și ale altor sarcini reprezentative sunt determinate în conformitate cu
principiile EN 1990. În timpul etapelor individuale de implementare, este necesar să se ia în considerare
efectele interacțiunii dintre structuri, părți ale structurilor și, de asemenea, structurile auxiliare de
construcție.
Dacă părțile de susținere ale structurii pot fi supuse unor sarcini mai mari în timpul etapelor de
proiectare decât cele considerate pentru situația de proiectare permanentă, atunci acestea vor fi verificate
pentru aceste sarcini.
Acțiuni asupra elementelor structurale și nestructurale pe durata montării acestora
Greutatea proprie a elementelor portante și care nu poartă sarcina este determinată conform EN
1991-1-1Când transportați sau ridicați elementele portante, trebuie evaluate condițiile reale de sprijin și
respectarea efectelor maselor (forțe de inerție) datorită accelerării verticale și orizontale. Este necesar să se
proiecteze ancorarea materialelor ridicate pentru sarcina aplicată conform EN 1991-3.
În timpul betonării este necesar să se verifice dacă există o distribuție neuniformă semnificativă a
greutății reale a betonului proaspăt după construcție. Pentru determinarea forțelor verticale, se presupune
că valoarea caracteristică a betonului proaspăt are o greutate volumetrică mai mare cu 1 kN / m 3 decât
5.4.2
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greutatea volumetrică normală conform EN 1991-1-1.
Forțele de părtinire în faza de execuție trebuie considerate încărcări permanente. Forțele de
pretensionare în faza de execuție trebuie considerate încărcări permanente. Forțele de pretensionare sunt
determinate în conformitate cu liniile directoare ale EN 1992 până la EN 1999 și după orice cerințe specifice
specificate pentru un anumit proiect.
Acțiuni geotehnice
Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici, presiunile pământului și valorile limită ale
așezării sunt determinate conform EN 1997 pe baza sondajului geotehnic și folosind metode statistice.
O atenție deosebită trebuie acordată fundațiilor de construcție de decontare. Suporturile temporare trebuie
să se bazeze, de asemenea, pe baze temeinic ferme.
5.4.3

Acțiuni de pretensionare și deformații inițiale
Pentru etapele de implementare, forțele de pretensionare sunt luate în considerare prin valorile lor
medii sau caracteristice, în conformitate cu Eurocodurile relevante pentru proiectare.
Folosind deformări introduse intenționat trebuie să fie sub control în timpul implementării, adică
sunt respectate etape parțiale conform presupunerilor stabilite în proiectare sau cerute în documentația
proiectului (deformarea și forțele respective sunt monitorizate).
5.4.4

Efecte din temperatură, contracție și umezire
Sarcinile datorate temperaturii și contracției betonului sunt, în general, deformări forțate. Dacă aveți
un efect semnificativ, este necesar să se ia în considerare sarcina pentru fiecare etapă de implementare.
Sarcina temperaturii climatice este determinată pe baza EN 1991-1-5. Pentru unele etape specifice de
punere în aplicare (de exemplu, concluzii ale diferitelor tipuri de structuri principale portante ale podurilor),
se iau în considerare efectele temperaturii asumate la data implementării. Având în vedere efectele de
ordinul doi, deformarea temperaturii și contracția sunt combinate opțional cu imperfecțiunile inițiale.
Pentru structuri din beton sau din oțel-beton compozit, este necesar să verificați dacă sarcina de
temperatură și efectele de contracție nu dau naștere la fisuri nedorite.
5.4.5

Acțiunea vântului
Valorile caracteristice ale încărcăturii vântului se determină în conformitate cu EN 1991-1-4 în
ceea ce privește durata nominală a etapei de implementare respective. Trebuie luată în considerare forma
structurii în fiecare etapă a construcției, rigiditatea acesteia și răspunsul la încărcăturile vântului. În cazuri
justificate, zona de încărcare ar trebui să includă zone de macarale, schele etc. care să contribuie la efectele
de încărcare luate în considerare.
Pentru suspensii, prelungiri sau alte etape de execuție care durează doar câteva ore, viteza maximă
a vântului trebuie definită în proiectPentru o perioadă de construcție de până la trei luni, se recomandă o
viteză minimă a vântului de 20 m/s.
5.4.6

Încărcări date de zăpadă
Sarcina de zăpadă este determinată în conformitate cu EN 1991-1-3 în funcție de amplasament și
de durata nominală a etapei respective de execuție. Dacă în timpul fazei de construcție se asigură eliminarea
zăpezii pe structura podului, sarcina caracteristică de zăpadă poate fi redusă cu până la 30 % din valoarea
caracteristică destinată situațiilor de proiectare permanentă.
5.4.7

5.4.8 Acțiunea apei
Încărcările de apă (libere sau subterane) sunt, în general, reprezentate de:
 presiuni hidrostatice
 în cele din urmă. efecte hidro dinamice (efectele curenților și undelor).
Din motive de simplitate, încărcările de apă pot fi considerate de obicei ca sarcini permanente în
combinație: fluctuațiile de presiune a apei sau nivelul apei trebuie luate în considerare prin situațiile de
proiectare definite în proiect. Dacă încărcările de apă sunt considerate variabile, trebuie specificate valorile
de proiectare.
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Încărcările aluviale ar trebui luate în considerare acolo unde sunt de așteptat efectele acestora asupra
structurii luate în considerare.
Încărcarea apei de ploaie în timpul execuției ar trebui să fie luată în considerare în cazul în care
acumularea de apă ar putea apărea, de exemplu, prin drenaj inadecvat, inadvertențe de suprafață, deviere
sau defectarea sistemelor de drenare. Trebuie să se acorde atenție, de exemplu, devierii excesive a
acoperișurilor orizontale încărcate de acumularea de precipitații.
Încărcări din chiciură
Încărcarea de gheață în timpul implementării este determinată conform ISO 12494, care în 2010 va
înlocui instrucțiunile relevante din original.
5.4.9

5.4.10 Încărcări pe durata execuției
Sarcini de șantier Q c sunt considerate sarcini independente individuale în situații de proiectare
individuale sau pot fi considerate ca un grup de încărcare în funcție de condițiile de construcție, care este
suplimentar combinat cu alte tipuri de sarcini. Sarcinile șantierului includ:
 Lucrători cu unelte de mână sau alte echipamente mici de construcție (Q ca ); acest dispozitiv este
considerat ca o sarcină distribuită uniform cu valoarea recomandată 𝑞𝑐𝑎,𝑘 = 1,0 kN/m2, respectiv.
conform datelor specifice ale proiectului;
 Depozit de materiale relocabile, materiale prefabricate și echipamente (Q ch); valorile minime sunt
recomandate pentru poduri 𝑞𝑐𝑏,𝑘 = 0,2 kN/m2 si Fcb,k = 100 kN;
 echipamente temporare în poziție gata de utilizare, fie în staționare (de exemplu, tablouri pentru
obloane, schele, structuri de susținere), fie în timpul mișcării (de exemplu, obloane de alunecare,
outriggers și extensie, contragreutate) (Q CC ) aceste încărcări sunt determinate pentru un proiect
specific pe baza datelor furnizate de furnizor. Dacă nu se cunoaște informații mai precise, trebuie
luată în considerare valoarea caracteristică minimă qcc,k = 0,5 kN/m2 ;
 echipamente grele care se deplasează pe roți sau ghidate pe șine (de exemplu, macarale, ascensoare,
vehicule) (Q ud ); de obicei, aceste sarcini sunt specificate în specificația de proiectare, informațiile
de bază pentru determinarea încărcărilor din vehicule pot fi găsite în EN 1991-2;
 Sarcina de deșeuri a șantierului (sol, material demolat)( Q CC );
 sarcini în timpul execuției, de exemplu ridicarea componentelor în timpul asamblării (Q Cf ), sarcini
suplimentare din beton proaspăt.
Valorile caracteristice ale încărcărilor în șantiere trebuie să fie determinate în conformitate cu
cerințele tehnice pentru performanță și în conformitate cu principiile EN 1990.
Exemplu de aranjare a încărcării din șantier de la personal (Q ca ) și depozitele de material (Q cb),
care este utilizat pentru a verifica stabilitatea structurii podului în stadiul de execuție, a se vedea fig. 5.1.
Valorile de încărcare din figură sunt preluate din EN 1991-1-6.
Qcb
qcb,k
qca,k

Figura 5.1: Amplasarea încărcărilor locale 𝑄𝑐𝑏,𝑘 = 100 𝑘𝑁, 𝑞𝑐𝑎,𝑘 = 1 𝑘𝑁⁄𝑚2 și 𝑞𝑐𝑏,𝑘 = 0,2 𝑘𝑁⁄𝑚2
pentru verificarea stabilității structurii unui pod.
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5.4.11 Acțiuni accidentale
Pentru etapele relevante de execuție, sarcinile extraordinare trebuie verificate, inclusiv sarcinile
cauzate de impactul vehiculelor de construcție, macarale sau echipamentele de construcție (de exemplu,
impactul din beton proaspăt), defecțiunea locală a suporturilor permanente sau temporare, ceea ce ar putea
duce la o defecțiune a sarcinii EN (vezi EN 1991-1-7).

5.5

Anexe standard SM SR EN 1991-1-6

5.5.1

Anexa A1. Reguli suplimentare pentru
Anexa A1 conține reguli suplimentare pentru utilizarea EN 1991-1-6 pentru proiectarea structurilor
în timpul execuției. Pentru verificarea stărilor limită în situații de proiectare temporară, se folosesc aceleași
combinații de sarcină ca în situații de proiectare permanentă, a se vedea EN 1990.
Cu toate acestea, în situațiile de proiectare temporară, o parte din combinația de sarcină nu se aplică
și, prin urmare, valoarea coeficientului nu este dată. 𝜓1 site-ul de încărcare 𝒬𝑐 Recomand aceste valori:
𝛹0 = 0,8 și 𝛹2 = 0,2.
Anexa A2. Reguli suplimentare pentru poduri
Apendicele A2 oferă îndrumări privind utilizarea EN 1991-1-6 pentru proiectarea podului. Oferă
reguli suplimentare pentru încărcarea zăpezii și încărcătura de construcție.
Pentru extinderea treptată a podului, se determină valorile de proiectare ale abaterilor verticale către
direcțiile longitudinale și transversale, care sunt considerate separat. În direcția longitudinală, o valoare este
determinată pentru un rulment ±10 mm, în direcție transversală ± 2,5 mm, la ceilalti rulmenți se presupun
că sunt pe planul teoretic, așa cum se arată în figura A.2.1.
Recomandat pentru factorul de încărcare 𝛾 și factorii de reducere 𝜓 au fost mutati la EN 1990 / A1.

10

5.5.2

2.5

a) Deviația în direcția longitudinală

b) Deviația în direcția transversală

Figura 5.2: Abateri ale reazemelor pentru extinderea treptată a podului în 𝑚𝑚.
Anexa B. Acțiuni asupra structurilor pe durata modificării, reconstrucției sau demolării
Anexa informativă 13 oferă orientări generale privind determinarea încărcăturilor în timpul
restaurării construcției și demolării parțiale sau totale. Se recomandă aici ca comportamentul efectiv al
structurii, inclusiv efectul de degradare, să fie luat în considerare atunci când se evaluează etapele
reconstrucției sau demolării.
Se prevede ca această anexă să fie extinsă în viitor pentru a include instrucțiuni pentru repararea
sau armarea structurilor.
5.5.3
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6

ACȚIUNI ACCIDENTALE

6.1

Generalitati

SM EN 1991-1-7 stipulează strategiile de securizare a structurilor împotriva acțiunilor accidentale
identificate și neidentificate. Există reguli și valori de încărcare pentru acțiuni ale vehiculelor rutiere, utilaj
de ridicat și transportat, elicoptere, trenuri descarcerate, nave și eforturi din explozii interne de gaz și
amestecuri de praf/aer.
Standardul nu tratează explozii externe sau acte teroriste. Unele tipuri de încărcări accidentale se
află în sfera de aplicare a SM EN 1991-1-7; aceasta include explozii de praf provenite din solidele
depozitate în silozuri, așa cum sunt enumerate în SM SR EN 1991-4, și acțiuni ale vehiculelor rutiere și
feroviare care circulă pe poduri, găsite în SM SR EN 1991-2. De asemenea, se preconizează că aceste
încărcări suplimentare vor trece la SM EN 1991-1-7 în timpul următoarei revizii a Eurocodului.
SM EN 1991-1-7 este divizat în cinci capitole principale, care conțin reguli de bază pentru
proiectarea structurilor pentru acțiuni accidentale și patru anexe informative cu date suplimentare. Anexa
A oferă instrucțiuni pentru proiectarea clădirilor pentru consecințele distrugerilor locale din cauza unei
cauze nespecificate, anexa B – proceduri generale pentru evaluarea riscurilor structurilor, anexa C – analiza
dinamică, anexa D – instrucțiuni pentru cazul exploziilor interioare. Anexa națională SM EN 1991-17/AC:2017 este completată prin parametri stabiliți la nivel național, furnizate informații suplimentare.
Mai multe informații despre EN 1991-1-7 pot fi găsite în documentul de fundal [BD ENV 1991-17 1999], ISO / DP 10252 și ISO 6184-a și, de asemenea, în UIC 777-1 și U1C 777-2 ale Uniunii Feroviare
Internaționale. Procedurile pentru proiectarea la acțiunea încărcărilor dinamice sunt prezentate în [CIB
1992].

6.2

Clasificarea acțiunilor

Încărcările care sunt specificate în domeniul de aplicare al EN 1991-1-7 sunt clasificate ca acțiuni
accidentale. În cazuri normale sunt considerate acțiuni libere.

6.3

Situații de proiectare

6.3.1

Generalitati
Dacă se presupune că ar putea apărea o situație de accident și o posibilă prăbușire a structurii ar
putea duce la vătămarea și pierderea vieții umane, pierderi ecologice sau economice majore, atunci structura
trebuie să fie proiectată pentru stres extrem. Se face o distincție între încărcările extraordinare care pot fi
identificate în avans și cele care nu sunt cunoscute în prealabil, dar ar trebui adoptate strategii adecvate
pentru a limita consecințele acestora.
Strategiile pentru situații de proiectare în situații de urgență se împart în:
 Strategii bazate pe sarcini extraordinare identificate:
o despre proiectarea structurii pentru rezistență minimă suficientă;
o despre prevenirea aparitiei incarcaturii sau reducerii sarcinii;
o despre proiectarea structurii pentru sarcină extraordinară.
 Strategii bazate pe limitarea extinderii eșecului local:
o despre creșterea supra-performanței formei care permite transferul alternativ de sarcină;
o despre proiectarea elementelor cheie pentru transferul încărcării suplimentare asumate;
o despre aplicarea regulilor normative pentru integritate și ductilitate.
Conform 3.1 (2), nota 5, pentru unele structuri supuse unor sarcini extreme, unde riscul de pierdere
a vieții umane este neglijabil, aceste structuri pot fi lăsate să se prăbușească. Cu toate acestea, aceste
circumstanțe ar trebui să fie convenite și convenite contractual de autoritatea competentă competentă. Este
posibil să se determine nivelul de risc acceptabil pe care riscul specific proiectului nu trebuie să-l
depășească.
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Situații de proiectare accidentală. Strategii pentru acțiunile accidentale identificate
Trebuie luate măsuri care includ cel puțin una dintre următoarele strategii pentru a reduce riscul de
încărcare anormală:
 evitarea apariției încărcării (de exemplu, controlul eficient al sarcinii extreme) sau reducerea
probabilității apariției încărcăturii sau a valorilor acesteia la un nivel acceptabil în proiectare;
 protecția structurii împotriva efectelor încărcărilor extraordinare prin reducerea Sarcini ui acestora
asupra structurii (de exemplu, barierele rutiere);
 asigurarea unei robustete suficiente a structurii prin luarea a cel puțin una dintre următoarele
măsuri:
o despre proiectarea elementelor portante semnificative de care depinde stabilitatea
structurii ca elemente cheie;
o despre proiectarea elementelor portante și selectarea materialelor ductile suficiente
pentru a absorbi cantități semnificative de energie fără a le perturba (a se vedea anexele
A și C);
o despre proiectarea unei structuri cu o supra-determinare a formei suficiente pentru a
permite un mod alternativ de transfer de sarcină în caz de urgență.
Pentru verificarea proiectării pentru sarcini extraordinare, se folosește relația (6.11) în conformitate
cu EN 1990, în care sarcinile extraordinare sunt combinate cu sarcini permanente și alte sarcini variabile.
Factorii parțiali ai tuturor încărcărilor (fixe, variabile și extraordinare) sunt egali cu unul .Încărcările
frecvente sunt utilizate pentru cea mai eficientă sarcină variabilă în cazul unui impact al vehiculului sau al
unei explozii de gaz.
În punctul 3.2 (5) P, securitatea structurii trebuie verificată imediat după urgență. Acesta este un
ghid important care se aplică atât etapelor operației de construcție, cât și situațiilor sale de proiectare
temporară. De exemplu, după ce un camion a lovit un sistem auxiliar de susținere a podului în timpul
construcției sale, trebuie verificată starea tuturor structurilor, eventualele defecțiuni sau deplasări (inclusiv
măsurători geodezice).
6.3.2

6.3.3 Situații de proiectare accidentală. Strategii pentru limitarea extinderii cedării localizate
Pentru a reduce posibilitatea unei defecțiuni structurale sau pentru a limita gradul de defecțiune, se
recomandă punctul 3.3 (2):
 proiectarea elementelor cheie ale structurii, care sunt esențiale pentru capacitatea de rulare a
acesteia, pentru a rezista la efectul încărcărilor extraordinare;
 proiectarea structurii astfel încât defecțiunea sa locală să nu compromită stabilitatea tuturor sau o
parte substanțială a structurii;
 să aplice reguli de proiectare pentru a asigura rezistența structurilor (de exemplu, restricții verticale
și orizontale care asigură un grad acceptabil de integritate sau un nivel minim de ductilitate a
elementelor portante).
Se recomandă utilizarea unei încărcări uniforme a valorii de proiectare 34 kN/m2, pentru proiectarea
elementelor cheie, care acționează asupra elementelor sau conexiunilor acestora din orice direcție.
Pentru clădiri, trebuie luată în considerare o defecțiune locală limită pe o suprafață de 100 m2 sau
15 % din suprafața etajelor celor două etaje succesive (cea mai mică dintre ele fiind considerată), ruptă prin
îndepărtarea oricărei coloane sau pereți de sprijin.
Decizia de a accepta o defecțiune parțială, cu condiția să nu conducă la o defecțiune a sistemului,
poate fi justificată de faptul că incertitudinea, împreună cu efectele neliniare ale proprietăților și geometriei
materialului, au un rol mult mai important în atenuarea sarcinilor extraordinare decât sarcinile variabile.
Acest lucru este la fel de valabil și în cazul unui proiect care permite o absorbție mare de energie.
Situații de proiectare accidentală. Utilizarea claselor de importanță
Pentru situații extraordinare de proiectare, structurile sunt clasificate în funcție de consecințele
preconizate în clase:
6.3.4
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CC1: consecințe reduse ale eșecului - este suficient să verificați dacă se respectă regulile de
robustete și stabilitate conform EN 1990-1999;
 CC2: Efecte de defecțiune medie - De obicei, se aplică un calcul simplificat folosind modele de
sarcină echivalente statice sau se aplică reguli de proiectare normativă.
 CC3: consecințe majore ale eșecului - analiza de caz specifică este realizată pentru a determina
nivelul necesar de fiabilitate și profunzimea analizei structurale. În unele cazuri, este necesar să se
efectueze o analiză dinamică, să se utilizeze modele neliniare și să se ia în considerare interacțiunea
dintre sarcini și structură.
Anexa informativă A oferă exemple de structuri care pot fi luate în considerare în aceste clase.
Clasa CC2 din anexa A este împărțită în două subclase CC2a și CC2b.. Dacă valorile recomandate ale
indicelui de fiabilitate conform EN 1990, anexa B ar fi acceptată pentru situații extraordinare de proiectare,
atunci ar fi oportun să se stabilească valori orientative ale indicelui de fiabilitate pentru aceste două subclase
(de exemplu, pentru CC2a, valoarea de 3,5 ar putea fi luată în considerare; valoare pentru 3,8 pentru o
perioadă de referință de cincizeci de ani).

6.4

Impact

6.4.1

Domeniu de aplicare
Capitolul 4 stabilește regulile pentru încărcările cu impact extraordinar:
 vehicule rutiere,
 stivuitoare,
 trenuri pentru structurile de clasă A și B,
 nave fluviale și maritime,
 aterizare elicopter pe acoperișuri din categoria I
Încărcările de impact asupra vehiculelor rutiere ar trebui luate în considerare pentru structurile de
sprijin situate în apropierea diferitelor tipuri de drumuri, în clădirile care servesc drept garaje colective sau
în care vehiculele sunt autorizate să funcționeze. Sarcini vehiculelor feroviare ar trebui să fie considerat
aproape de căile ferate.
Notă:
În afara domeniului de aplicare al standardului, există impacturi asupra structurilor de lumină,
inclusiv stâlpi de iluminat public, dispozitive de semnalizare și, de asemenea, pasarele. În cazul pasarelor,
instrucțiunile pentru încărcări extraordinare pe substructură sunt date în EN 1992-1.
Reprezentare acțiuni
Sarcinile de impact pot fi reprezentate de o forță statică echivalentă care produce efecte de sarcină
echivalente în structură. Cu toate acestea, în unele cazuri este necesar să se efectueze o analiză dinamică și
să se ia în considerare în detaliu distribuția de masă și alte caracteristici ale structurii și corpului de impact.
Există așa-numitele efecte dure și dure. Într-un impact sever, corpul lovește o structură rigidă solidă
și este de așteptat să absoarbă cea mai mare parte a energiei de impact.. Un exemplu este prăbușirea unui
vehicul într-un stâlp, unde apare de obicei o deformare semnificativă a vehiculului. Într-un impact moale,
vehiculul lovește structura (de exemplu, bariere rutiere), unde are loc deformarea elastico-plastică a
elementelor sale și energia sarcini lui este absorbită.
Variabilele de bază în analiza Sarcini ui sunt viteza corpului în momentul Sarcini ui, unghiul de
impact, distribuția maselor, proprietățile de deformare și caracteristicile de amortizare ale corpului
impactant și ale structurii. Mai multe informații detaliate privind determinarea modelelor de forță de impact
sunt prezentate în anexa C.
6.4.2

Acțiuni accidentale generate de vehicule rutiere
Valorile de proiectare informativă a forțelor statice echivalente din Sarcini vehiculului rutier în
conformitate cu anexa națională sunt prezentate în ab și b. 4.1. Aceste valori reprezintă o cerință minimă;
EN 1991-1-7 proiectele de proiectare recomandate de până la 2,5 ori forțele de impact care sunt prezentate
acum în tab. 1.4
6.4.3
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Forțele reale de Sarcini vehiculelor grele pot diferi considerabil de valorile din tab. 6.1 și, prin
urmare, este necesar să se ia în considerare consecințele posibile ale unui impact asupra structurii, a
intensității și compoziției preconizate a traficului, precum și a măsurilor luate pentru atenuarea
consecințelor (de exemplu, barierele rutiere).
Forța de impact se ia în considerare în direcția de deplasare Fdx și perpendicular pe direcția forței
de deplasare 𝐹𝑑𝑣 , nu trebuie să fie luate în considerare împreună
Tabelul 6.1: Valori de calcul informative a forțelor statice echivalente din impactul vehiculelor cu
elementele de susținere amplasate deasupra sau apropiate de partea carosabilă.
Categorii de drumuri

Forța
𝐹𝑑𝑥 [𝑘𝑁]
1000
750
500

Autostrăzi și drumuri naționale
Drumuri locale și de țară
Drumuri urbane
Zonele închise (spații comerciale, curți, instalații medicale) și clădiri cu garaje
colective (depozite, parcaje) cu acces:
- vehicule de pasageri
50
- vehicule grele
150
a)
x – direcția de deplasare, y – perpendicular pe direcția de deplasare.
b)
Termenul ”vehicul greu” se referă la vehicule cu o greutate totală mai mare de 3,5 𝑡.

a)

Forța
𝐹𝑑𝑦 [𝑘𝑁]
500
375
250

b)

25
75

Forța de impact în funcție de distanță d de la axa celei mai apropiate benzi până la elementul de
susținere nu a fost recomandată pentru Republica Moldova, 4.3.1 (1), nota 2 Anexa C oferă o posibilă
procedură pentru determinarea forței de impact în funcție de panta terenului și de distanță d, ar trebui să fie
luate în considerare alte caracteristici, inclusiv configurația unui anumit teren.
Forțele de impact ale vehiculelor grele pot fi aplicate la orice înălțime h între 0,5 m și 1,5 m (0,5 m
pentru autoturisme) deasupra nivelului solului. Forțele se aplică pe o suprafață de 0,5 m înălțime (0,25 m
pentru autoturisme) și 1,5 m lățime. aceeași lățime ca elementul, oricare este mai mic.Linii directoare pentru
forțele de impact pe suporturile pentru poduri pietonale sunt prezentate în capitolul 5 EN 1991-2.
Dacă nu sunt furnizate valori minime de gardă la sol între suprafața drumului și partea inferioară a
structurii podului sau dacă nu sunt luate măsuri de prevenire a Sarcini ui, atunci trebuie să fie proiectate
elemente de susținere orizontală deasupra benzilor care să afecteze un vehicul greu sau sarcina acestuia.
Când garda la sol este mai mică de. 6 m, elementele portante trebuie să fie proiectate la jumătate din valorile
forței de impact Fdx enumerate în Tab. 4.1 (pentru liber de la 5 la 6 m, este posibilă reducerea forței liniare)
Fdx coeficient 𝑟𝐹 ). Forța de impact Fdx poate fi de asemenea necesar să presupunem un unghi de înclinare
de 10 ° pe fața inferioară a structurii podului.
Acțiuni accidentale generate de elevatoare cu furcă
Valorile de proiectare ale încărcărilor de stivuitoare extreme trebuie determinate ținând cont de
caracteristicile dinamice ale stivuitorului și de proiectare . În EN 1991-1-7 se recomandă utilizarea lui
pentru un impact extraordinar de stivuitor forță statică echivalentă F= 5 W, unde W este suma dintre
greutatea proprie a camionului și sarcina care trebuie ridicată. Această forță trebuie plasată la o înălțime de
0,75 m deasupra nivelului podelei. Cu toate acestea, forța de impact pare a fi destul de mare, iar înălțimea
forței de impact depinde și de tipul de stivuitor. Prin urmare, în anexa națională se recomandă obținerea de
date mai exacte de la producătorul de camioane.
6.4.4

Acțiuni accidentale generate de deraierea trenurilor pe cale ferată
Recomandările pentru încărcările extraordinare de trenuri date în EN 1991-1-7 se bazează pe UIC
777-1 și UIC 777-2 al Uniunii Internaționale Feroviare. Structurile de-a lungul pistei sunt clasificate în
două categorii de bază:
Clasa A: Structuri peste sau lângă o linie de cale ferată ocupată permanent sau care deservesc
publicul sau pe un etaj.
6.4.5
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Clasa B: Structuri masive de peste sau în apropierea liniei feroviare care sunt operate, cum ar fi
poduri rutiere sau clădiri permanent nelocuite cu un singur etaj.
Pentru structurile clasei A (de ex. Coloane, pereți), valorile forțelor statice echivalente din Sarcini
trenurilor care circulă cu viteze de cel mult 120 km / h sunt indicative. enumerate în tab. 6.2.
Forțele de impact din tab. 6.2 pot fi reduse la jumătate, dacă viteza permisă de trafic feroviar întrun anumit punct nu depășește 50 km / h, sau elementele de susținere sunt securizate, de ex. Fundație din
beton armat (principiile de proiectare sunt prezentate în UIC 777-2).
Tabelul 6.2: Valori de calcul informative a forțelor statice echivalente din impact pentru construcții de
clasa A, amplasate deasupra sau apropiate de liniile de cale ferată.
Distanța 𝑑 de la elementele de sprijin până la
cea mai apropiată axă de cale (𝑚)
Elementul structural 𝑑 < 3 𝑚

Forța 𝐹𝑑𝑥 [𝑘𝑁]

Forța 𝐹𝑑𝑦 [𝑘𝑁]

specificat în proiectul de
execuție

specificat în proiectul de
execuție

Pentru ziduri continue și structuri tip perete:
4000
1500
3𝑚 ⩽𝑑 ⩽5𝑚
0
0
𝑑 >5𝑚
Dacă viteza liniei este peste 120 km / h,permisa . proiectarea trebuie să fie luată în considerare în
clasa CC3 cu cea mai mare consecință. Valorile forței de impact Fdx si Fdy determinate individual în funcție
de măsurile de protecție utilizate.
Pentru structurile de clasă B, care includ și poduri, nu sunt prezentate recomandări în EN 1991-17 și se face referire la anexa națională sau la un proiect specific. În anexa națională a Republicii Moldova,
s-a recomandat ca aceleași principii să se aplice structurilor de clasă B ca și structurilor de clasă A.
Acțiuni accidentale generate de traficul naval
Sarcini excepționale din impactul navelor se determină ținând cont de tipul căii navigabile, de
condițiile de inundații, de tipul și pescajul navelor și de comportamentul de impact al acestora.: Forța de
impact este exprimată pe baza a două forțe reciproce separate:
- forța frontală Fdx,
- forță transversală cu componentă Fdy acționând perpendicular pe forța de impact frontală și cu
componenta de frecare FR paralel cu Fdx.
Forța de impact de la frecare FR acționând simultan cu forța de impact transversal Fdy se determină în
funcție de relația:
𝐹𝑅 = 𝜇𝐹𝑑𝑦
(6.1)
unde 𝜇 este coeficientul de frecare (recomandat 0.4).
Forțele de impact se aplică la o înălțime predeterminată peste nivelul maxim de navigație, care
depinde de propulsia bărcii (cu incarcare sau sarcină). În absența unor informații detaliate, acesta poate
forța plasat la o înălțime de 1,5 m deasupra nivelului adecvat al șenalului navigabil. Zona de contact b x h
valorile pot fi luate în considerare b = bpia (lățimea obstacolului, de exemplu, stâlpul podului) si h =
0,5 m pentru impact frontal și valori h = 1,0 m si b = 0,5 m pentru impactul transversal.
Dacă este necesar, structura podului este proiectată pentru o valoare statică echivalentă 1000 kN de
la impactul navei care acționează transversal în direcția axei longitudinale a podului (paletei).
Apoi, anexa B stabilește principiile analizei probabilistice a fiabilității încărcărilor extraordinare din nave,
anexa C oferă îndrumări privind forțele de impact ale navelor pe căile navigabile interioare și maritime.
Valorile informative ale forțelor dinamice din impactul navelor clasificate în clasele I-VII pe căile
navigabile interioare sunt date în tab. 6.3 Greutatea în tone include greutatea totală a navei, inclusiv
structura navei, încărcătura și combustibilul. forţele Fdx si Fdy includ efecte hidrodinamice.
6.4.6

Tabel 6.3: Valori de calcul informative a forțelor statice echivalente din impactul navelor pe căile
navigabile interioare.
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Clasa navei
I
II
III
IV
Va
Vb

Tipul de
referință al
navei

,,Gustav Konig”
Clasa ,,Europa”
nave mari
remorcher +2
incarcaturi barci

Lungime 𝑙 (𝑚)

Greutate 𝑚 (𝑡)

Forța 𝐹𝑑𝑥 [𝑘𝑁]

Forța 𝐹𝑑𝑦 [𝑘𝑁]

30 – 50
50 – 60
60 – 80
80 – 90
90 – 110

200 – 400
400 – 650
650 – 1000
1000 – 1500
1500 – 3000

2000
3000
4000
5000
8000

1000
1500
2000
2500
3500

110 – 180

3000 – 6000

10000

4000

Acțiuni accidentale produse de helicoptere
Pentru clădiri cu acoperișuri proiectate ca helipade (categoria I conform EN 1991-1-1) trebuie să
se țină seama de forța de aterizare extraordinară în urma impactului. Valoarea proiectării forței statice
echivalente verticale Fd se determină în funcție de relația:
𝐹𝑅 = 𝜇𝐹𝑑𝑦
(6.2)
0,5
unde m este greutatea elicopterului în kg și coeficientul C este 3 kN kg .Se presupune că forța de impact
poate fi aplicată pe orice parte a suprafeței de aterizare, precum și pe structura acoperișului la o distanță
maximă de 7 m de marginea suprafeței de aterizare. Mărimea zonei de contact poate fi considerată 2 m x 2
m.
6.4.7

6.5

Explozii interioare

6.5.1

Domeniu de aplicare
Încărcările de explozie ar trebui luate în considerare la proiectarea clădirilor și a lucrărilor de
construcții civile în care este utilizat gazul sau stocarea sau transportarea gazului (de exemplu, instalații
chimice, silozurilor, rezervoare de depozitare, clădiri rezidențiale cu instalații de gaz, tuneluri), precum și
unde se află substanțe explozive. Sunt considerate aici doar explozii interioare în spații închise.
Reprezentarea acțiunii
O explozie este definită ca reacția chimică rapidă a prafului, gazului sau vaporilor cu aer care
generează temperaturi și presiuni ridicate. Undele de presiune se răspândesc din cauza exploziei. Mărimea
presiunii de explozie asupra structurii depinde nu numai de sursa acesteia, dar și prezența obstacolelor în
incintă, dimensiunea și forma incintei, dimensiunea și forma incintei, în care are loc explozia , și cu privire
la natura elementelor de evacuare (părți care nu poartă sarcină ale compartimentului, cu rezistență limitată,
cum ar fi ferestrele, ușile și pereții despărțitori, reduc presiunea și reduc astfel efectele asupra părților
portante ale clădirii).
Pentru clădirile din clasa de consecințe CC1, efectele unei explozii nu trebuie luate în considerare
dacă sunt respectate regulile de contact și interacțiune ale elementelor. Pentru proiectările din clasele de
consecințe CC2 și CC3, elementele cheie trebuie să fie proiectate pentru încărcările respective. Pentru clasa
CC2 pot fi utilizate modele de sarcină statică echivalente și norme de proiectare normative. Pentru
structurile din clasa CC3, este necesară o analiză dinamică. De asemenea, aici se recomandă o analiză a
riscurilor (principiile sunt prevăzute în anexa B). Trebuie să se verifice dacă structura propusă are o
rezistență internă suficientă la explozie și nu se prăbușește progresiv.
6.5.2

6.5.3

Principii de proiectare
Structura trebuie proiectată în conformitate cu EN 1990, 2.1 (4) P pentru a fi rezistentă la prăbușirea
progresivă din cauza exploziei interne. Anexa D oferă îndrumări pentru următoarele tipuri specifice de
explozie:
- explozii de praf în camere, silozurilor și rezervoare,
- explozii de gaze naturale în camere,
- explozii de gaze sau vapori cu aer (așa cum este definit la punctul 5.1 (1) P) în tunelurile rutiere și
feroviare.
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Îndrumări suplimentare pentru exploziile de dispersie a prafului, amestecurilor de gaze naturale și
gaze sunt prezentate în anexa D. Elementele cheie de proiectare trebuie să fie proiectate pentru efectele
unei explozii interne din gazul natural, pe baza deciziei următoarelor două relații pentru valoarea de
proiectare a presiunii statice echivalente
(6.3)
𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
0.04
𝑝𝑑 = 3 + 0.5𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 +
(6.4)
𝐴 2
( 𝑉𝑣 )
unde 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 este presiunea statică uniform distribuită in kN/m2, în care elementele de evacuare se defecteaza
, 𝐴𝑣 zona elementelor de evacuare în 𝑚2 si 𝑉 je volum de spațiu în 𝑚3 . Relațiile se aplică camerelor până
la volum I 000 m3 și raportul dintre aria elementelor de evacuare și volumul total de spațiu între 0,05 ≤
𝐴𝑣 /≤ 0,15. Se presupune că presiunile de explozie sunt aplicate simultan pe toate suprafețele care
înconjoară carcasa în care se produce explozia.
In 5.3(5) sunt date instrucțiuni pentru elementele de evacuare care trebuie să aibă o durabilitate
limitată și a căror defecțiune va reduce presiunile de explozie. Activarea elementelor de blocare nu trebuie
să pună în pericol persoanele sau să aprindă alte materiale. Elementele de evacuare trebuie amplasate în
apropierea unei eventuale surse de aprindere, dacă sunt cunoscute sau în locuri cu presiune ridicată.
La determinarea rezistenței elementului de evacuare, trebuie luate în considerare dimensiunile și
structura de susținere a structurii de evacuare.

6.6

Anexe standard SM EN 1991-1-7

6.6.1

Anexa A. Proiectare referitoare la consecințele cedării localizate în clădiri datorită unei
cauze neprecizate

6.6.1.1 A.1: Domeniu de aplicare
Anexa A oferă instrucțiuni pentru proiectarea structurilor care să aibă o capacitate adecvată de
încărcare, dacă sunt localizate pentru o cauză nespecificată.
6.6.1.2 A.2: Introducere
O posibilă strategie de creștere a siguranței sistemului structural al clădirii împotriva unor
evenimente extraordinare din cauza unei cauze nespecificate este creșterea robustetei generale împotriva
unei game rezonabile de sarcini extraordinare neidentificate. Structura trebuie să dureze cel puțin timpul
necesar pentru evacuarea în siguranță a oamenilor după un accident. În unele cazuri, poate fi necesară o
perioadă mai lungă pentru construcții specifice care, de exemplu, sunt esențiale pentru furnizarea de servicii
esențiale sau pentru motive de securitate națională.
6.6.1.3 A.3: Clase de importanță a clădirilor
În funcție de clasificarea structurii în clasa de consecințe corespunzătoare CC1 la CC3 sunt
recomandate în anexa A măsurile enumerate în tab. A.I. Nu sunt necesare reguli suplimentare pentru
construcțiile din clasa de consecințe CC1, analiza riscurilor este deja recomandată în clasa CC3. Distincția
se face între structuri de cadru și perete
Tabelul 6.4: Clasificarea construcțiilor după consecințe și măsuri recomandate
Clasa de
consecință
CC1 mic

CC2a mijlocii,
cu un risc mai
mic

Exemple de structuri și utilizarea acetora
Clădire rezidențială detașată CC1 până la
patru etaje, clădiri agricole, clădiri cu apariția
ocazională a unei persoane, unde nu există alte
clădiri rezidențiale
- Proiectarea construcției pentru utilizare
comună conform Eurocod, nu sunt necesare
măsuri speciale CC2 și mijlocii, cu un risc mai
mic
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Clasa de
consecință

Exemple de structuri și utilizarea acetora
- hoteluri rezidențiale, clădiri rezidențiale și
de birouri de până la 4 etaje
-clădiri industriale de până la 3 etaje, cu o
suprafață pentru fiecare maxim 1000 m2
- echipament școlar 1 etaj
clădiri de până la 2 etaje cu acces public și
etaje individuale până la 2 000 m2
-Hoteluri, clădiri de apartamente, apartamente
și alte clădiri rezidențiale pe 4 etaje, dar nu
mai mult de 15 etaje
- Facilități școlare de peste 1 etaj și cel mult
15 etaje

CC2b,
cu risc mai
mare

-spatii de vinzari cu amanuntul de la 3 etaje
pina la 15
- Spital până la 3 etaje
- Clădiri administrative pe 4 etaje și cel mult
15 etaje, toate clădirile cu acces public și etaje
plate peste 2.000 m2 și fiecare etaj până la
5.000 m2

CC2b,
cu risc mai
mare

- Clădiri care depășesc limitele suprafețelor
individuale și numărul acestora în clase ca
urmare a CC2 și CC2b
- Clădiri pentru adunarea unui număr
semnificativ de oameni
- Stadioane cu peste 5.000 de spectatori
- Clădiri cu substanțe periculoase sau procese
tehnologice

CC3
mare

Măsuri pentru situații de urgență din cauze
neidentificate
arată pentru îndepărtarea structurilor și a
pereților portanți

- Implementarea strategiilor recomandate
pentru clasa CCI și în același timp

- Pentru a crește rezistența structurii,
proiectarea sistemului de legătură orizontală
pentru îndepărtarea structurilor și a pereților
portanți și proiectarea legăturilor verticale în
coloanele și pereții de sprijin, alternativ
- Verificarea faptului că structura rămâne
stabilă și orice deteriorare locală nu depășește
o anumită limită atunci când teoretic se
îndepărtează fiecare coloană sau fascicul
individual care sprijină coloana sau orice parte
a peretelui portant (presupus una pe etaj)
- Pentru clădiri, trebuie realizată o evaluare
detaliată a riscurilor și luarea în considerare a
riscurilor previzibile și imprevizibile

Limita acceptabilă de eșec localizată poate fi diferită pentru fiecare tip de structură. Valoarea de
defectare locală recomandată este de 15 % din suprafața etajului sau 100 nr, indiferent dacă este mai mică,
pe fiecare dintre cele două etaje adiacente, așa cum se arată în figura A.l

(A)

(B)
(B)

a)

b)

Figura 6.1: Limite admisibile recomandate a distrugerilor
(A) – defect local, maxim 15 % din suprafața planșeului, (B) – stâlp eliminat.

Pagina 70

EN 1991 – Acțiuni asupra structurilor
6.6.1.4 A.5: Tiranți orizontali
Structuri în cadre
Legăturile orizontale se realizează în jurul perimetrului etajelor individuale și a structurii
acoperișului, în părțile interne ale structurii, de asemenea, perpendiculare între ele pentru a asigura o
interconectare sigură a întregului sistem de sprijin. Restricțiile continue orizontale, inclusiv articulațiile,
trebuie să transmită aceste forțe de tracțiune:
 legături interne
𝑇𝑖 = 0.8(𝑔𝑘 + 𝛹𝑞𝑘 )𝑠𝐿 (𝑑𝑎𝑟 > 75𝑘𝑁)
 legături circumferențiare
𝑇𝑖 = 0.4(𝑔𝑘 + 𝛹𝑞𝑘 )𝑠𝐿 (𝑑𝑎𝑟 > 75𝑘𝑁)
Unde 𝑔𝑘 𝑠𝑖 𝑞𝑘 𝑠𝑢𝑛𝑡 valori caracteristice ale sarcinii constante și variabile,
S este distanța legăturilor,
L extinderea de legare,
𝜓 coeficient de combinație \j/\ sau prin EN 1990, 6.4.3.3, expresie (6.11).
Clădiri cu pereți portanți
Pentru clădirile din clasa de consecințe CC2a, se poate asigura o robustete adecvată prin aranjarea
structurii în secțiuni individuale, astfel încât să se simplifice interacțiunea tuturor componentelor și să se
ancoreze tavanele la pereți într-un mod adecvat (lipire orizontală).
Pentru structurile de construcție din clasa de consecințe CC2b, este necesar să se facă legături
orizontale continue în structurile de tavan. Tavanele interioare sunt așezate perpendicular între ele și tije de
legătură circumferențiale de-a lungul perimetrului structurilor de tavan la distanțe de 1,2 m în direcția
lățimii plăcilor.
Forțele de tracțiune sunt determinate de:


pentru legături interne 𝑇𝑖 = mai mare dintre valori Ft ori

𝐹𝑡 (𝑔𝑘 +𝛹𝑞𝑘 ) 𝑧
7.5
5

𝑘𝑁/𝑚

legături circumferențiare 𝑇𝑝 = Ft
,unde Ft este 20 + 4ns kN/m (avšak < 60 kN/m),
𝑛𝑠
numărul de etaje,
z
cea mai mică de cinci ori înălțimea limpede a podelei H sau distanța cea mai mare în direcția
legăturii dintre axa coloanei sau a elementelor de susținere verticale formate dintr-o placă simplă sau printrun sistem de grinzi și dale.
6.6.1.5 A.6: Tiranți verticali
Toate coloanele și pereții trebuie să fie interconectate de la fundație la nivelul acoperișului.
Coloanele și pereții structurilor cadrului trebuie să reziste la forța de tracțiune extraordinară egală cu cea
mai mare reacție din valoarea de proiectare a constantei verticale și a sarcinii variabile care acționează pe
coloana de la orice podea.
Legăturile verticale sunt considerate eficiente dacă:
 grosimea pereților de zidărie este de cel puțin 150 mm și rezistența lor minimă la compresiune este
de cel puțin 5kN/mm2;
 înălțimea clara a peretelui H între podea și tavan sau tavan și acoperiș nu trebuie să depășească 20t,
unde / este grosimea peretelui în metri;
34𝐴

𝐻 2



legături să fie proiectate pentru o forță de tracțiune verticală T, unde 𝑇 = 8000 ( 𝑡 ) (totuși < 100



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

6.6.1.6 A.7: Secțiunea nominală a peretelui portant
Lungimea nominală a pereților din beton armat și zidărie interioară, ziduri din lemn sau din oțel cu
armături ar trebui să fie < 2,25 H,unde H este înălțimea etajului. Pentru zidărie exterioară, lemn sau pereți
din oțel cu armături, aceasta este lungimea măsurată între suporturile transversale, formată din alte elemente
structurale verticale (de exemplu, coloane sau elemente transversale).
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6.6.1.7 A.8: Elemente cheie
Elementul cheie ar trebui să aibă capacitatea de a rezista la sarcini extreme 𝐴𝑑 acționând asupra
elementului și a părților atașate acestuia pe direcții verticale și orizontale (fiecare într-o singură direcție) în
ceea ce privește rezistența finală a acestor părți și a îmbinărilor lor. Valoarea de proiectare a sarcinii
extraordinare este considerată o sarcină concentrată sau distribuită uniform; pentru construcția clădirilor
este recomandat 34 kN/m2.
Exemplu: Sarcina este de a determina sarcina pe o secțiune separată a unei clădiri de birouri cu
mai multe etaje. Spațiul are dimensiuni de plan 8 x 14 m, inaltime H= 3 m, vezi Fig. A.2. Zona elementelor
de evacuare este formată din ferestre cu o suprafață totală 𝐴𝑉 = 40 m

H= 8 m

a= 8 m
Figura 6.2: Presiunea pe pereți din implozie în spațiu închis.
Volumul de spațiu este V = 3 x 8 x 14 = 336 m3, raportul dintre aria 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 corespunde intervalului recomandat de la 0,05 pana la 0,15 m. Se presupune că
elementele de evacuare se vor rupe sub presiune 3 kN/m2. Valoarea de proiectare a presiunii statice
echivalente din explozia de gaz este determinată de relații (6.1) si (6.2) precum
𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑣 = 3 + 3 = 6 𝑘𝑁/𝑚2 ,
sau
𝑝𝑣
𝐴𝑣 2
0,04
𝑝𝑑 = 3 + + 0,04 ( ) = 3 + 1,5 +
= 7,28 𝑘𝑁/𝑚2 .
2
𝑉
0,122
Factorul decisiv aici este presiunea pd = 7,28 kN/m2 Se presupune că construcția tavanului de
plăci simple din beton armat, cu acțiune unidirecțională, așezate cu o paletă a = 8 m este incarcata sub
propria greutate 3 kN/m2 și sarcină utilă pentru spații de birouri 2,5 kN/m2.
Placa inferioară de beton armat se află într-o situație de proiectare permanentă subliniat de o
încărcare constantă și utilizabilă în jos, într-o situație de proiectare extraordinară, pe lângă aceste sarcini,
placa are și o sarcină de explozie.
Pentru o situație de proiectare permanentă, valoarea de proiectare a momentului de încovoiere a
plăcii de beton armat este determinată pe baza relației (6.10a, 6.10b) dupa EN 1990 precum
1
1
𝑀𝑑 = (𝛾𝐺 𝑔𝑘 + 𝛾𝑄 𝛹0 𝑞𝑘 )𝐿2 = (1.35 ∙ 3 + 1.5 ∙ 0.7 ∙ 2.5) ∙ 82 = 53.4 𝑘𝑁/𝑚2
8
8
1
1
𝑀𝑑 = (𝜉𝛾𝐺 + 𝛾𝑄 𝑞𝑘 )𝐿2 = (0.85 ∙ 1.35 ∙ 3 + 1.5 ∙ 2.5) ∙ 82 = 57.54 𝑘𝑁/𝑚2
8
8
unde al doilea din cele două momente este decisiv Md = 57,54 kN/m2. Pentru o situație de proiectare
extraordinară, se folosește relația (6.11) din EN 1990 și se calculează valoarea de proiectare a momentului
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de încovoiere Md prin relație
1
1
𝑀𝑑 = (𝑔𝑘 + 𝛹1 𝑞𝑘 + 𝑝𝑑 )𝐿2 = (3 + 0.5 ∙ 2.5 + 7.28) ∙ 82 = 53.4 𝑘𝑁/𝑚2
8
8
Armatura plăcii de jos trebuie să îndeplinească cerințele valorii de proiectare pentru efectele de
încărcare pentru situații de proiectare durabile și anormale. Trebuie menționat că, în situații de proiectare
de urgență, de obicei, unitate sau. coeficienții parțiali mai mici ai proprietăților materialului decât în situația
de proiectare permanentă (pentru beton 1,2, pentru armătură de beton 1, a se vedea EN 1992-1-1). Placa
superioară a tavanului este subliniată din partea superioară de o sarcină permanentă și utilizabilă pentru o
situație de proiectare permanentă, pentru situații de proiectare extraordinare prin încărcare permanentă de
sus (sarcina utilizabilă nu este considerată ca acționare favorabilă), de jos prin sarcină extraordinară de la
explozie. Valoarea de proiectare a momentului de încovoiere este determinată de:
1
1
𝑀𝑑 = (𝑔𝑘 − 𝑝𝑑 )𝐿2 = (3 − 7.28)82 = −34.24 𝑘𝑁/𝑚2
8
8
Astfel, pentru o situație de proiectare legată de explozie, armarea plăcii superioare a plafonului
trebuie să fie proiectată pentru efectele unei explozii care acționează în direcția opusă efectelor de încărcare
într-o situație de proiectare permanentă. Se remarcă faptul că este necesar să se proiecteze, de asemenea,
pereți verticali și îmbinări ale tavanelor și pereților pentru încărcături extreme de explozie.
6.6.2

Anexa B. Informații privind evaluarea riscului

6.6.2.1 B.1: Introducere
Anexa B oferă principii generale cu privire la modul de efectuare a analizei și evaluării riscurilor
structurilor din domeniul construcțiilor solului și construcțiilor civile. Termenii selectați relevanți pentru
evaluarea riscurilor sunt definiți în B.2. Secțiunile B.3 - B.8 oferă recomandări (bazate pe figura B.l) cu
privire la modul de a proceda la evaluarea riscurilor și cum să luăm măsuri de atenuare.
Definiția domeniului de aplicare și limitări

Analiza calitativă a riscurilor
 Identificarea sursei
 Scenarii de pericol
 Descrierea consecințelor
 Determinarea măsurilor

Nova analiza
 Domeniul de aplicare al presupunerilor
 Măsuri pentru atenuarea consecințelor

Analiza cantitativă a riscului
 Prezentare generală a incertitudinii
 Modelarea incertitudinilor
 Calcule de probabilitate
 Cuantificarea consecinței
 Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor
Reglarea riscurilor

Primirea riscului
Transfer de informații despre risc
Figura 6.3: Schema de analiză a riscurilor.
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6.6.2.2 B.4: Modele de analiză a riscului
Analiza riscului are o parte descriptivă (calitativă) și, de obicei, o parte numerică (cantitativă).
B.4.1 Analiza calitativă a riscului
Paragraful B.4.1 stabilește principiile unei analize calitative, unde este necesar să se identifice toate
pericolele și scenariile de pericol relevante.
Pentru fiecare scenariu de pericol, severitatea eventualelor defecțiuni este determinată ca fiind
critică, mare, medie, mică sau foarte mică. Severitatile pot fi definite astfel:
 Critica:Există o prăbușire bruscă a structurii, cu o mare probabilitate de pierdere de viață și de răniri
 Mare: Eșecul părții (elementelor) structurii cu o mare probabilitate de prăbușire parțială și cu o
anumită posibilitate de accidentare sau restricție pentru utilizatori și public
 Mijlocie: Eșecul unei părți a structurii în care colapsul complet sau parțial al structurii este puțin
probabil; posibilitatea de rănire sau restricție pentru utilizatori și public este redusă.
 Mica : Daune locale.
Exemple de aplicații includ poduri pentru (a) autostrăzi, (b) drumuri de clasă inferioară care traversează
autostrăzi, (c) portaluri deasupra autostrăzilor, (d) drumuri de clasă inferioară care traversează fluxuri mai
mici
Critic

Mare

Mediu

Mic
În urma timpului
de utilizare

a

b

c

d

Figura 6.4: Matricea de risc pentru analiză calitativă.
B.4.2 Analiza cantitativă a riscului
Articolul B.4.2 stabilește principiile analizei cantitative. Această analiză estimează valorile
numerice ale probabilităților și mărimii consecințelor eșecului (exprimate în pierderea vieții umane, pierderi
economice sau de mediu). Un exemplu de descriere cantitativă a riscurilor este prezentat în figura B.2b
(denumită B.2 în EN 1991-1-7), unde diagonala matricială reprezintă nivelul maxim acceptabil de risc.
Critic

X

Mare

X

Mediu

X

Mic

X

Foarte mic
Probabilitate de
consecință

X

0.00001

0.0001

0.001

0.01

>0.1

Figura 6.5: Grafic de eșantion pentru rezultatele analizei cantitative a riscului.
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Principiul ALARP este de obicei utilizat pentru a determina acceptabilitatea la risc (cât de jos se
poate în mod rezonabil - nivel de risc cât mai scăzut posibil). Conform acestui principiu, sunt stabilite două
niveluri de risc. Riscul este considerat acceptabil dacă este sub limita inferioară a zonei tolerate în general
și, prin urmare, nu este necesară nicio acțiune. Dacă riscul apare peste limita superioară a zonei în general
tolerate, riscul este considerat inacceptabil. Dacă riscul este cuprins între limitele superioare și cele
inferioare, se caută soluția cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
6.6.2.3 B.9: Aplicații pentru clădiri și structuri civile
B.9.1 Generalitati
Pentru a diminua riscurile previzibile, pot fi luate măsuri structurale pentru a se asigura că structura
păstrează o rezistență adecvată la sarcini anormale. Structura poate fi amenajată pentru a permite transferul
alternativ de sarcină. Măsurile non-inginerești includ o reducere a probabilității unui eveniment advers, o
reducere a intensității încărcăturii sau a consecințelor unei defecțiuni.
Pentru pericole imprevizibile, cum ar fi eroarea umană brută sau degradarea rapidă neașteptată a
materialelor, o strategie poate fi utilizată pentru a crește robustetea structurii și a reduce astfel
vulnerabilitatea acesteia. Aceasta include creșterea ductilității și a interconectării structurii.
O posibilă abordare pentru atenuarea consecințelor riscurilor neprevăzute este introducerea
presupunerii că un transportator este rupt în orice eveniment advers și că capacitatea sa de transportator
este pierdută. Se impune apoi ca, pentru un timp relativ scurt (definit ca timpul de reparație T), restul
structurii cu o probabilitate specificată să păstreze capacitatea de transport de a transmite tipuri comune de
sarciniSoluția este considerată acceptabilă dacă probabilitatea eșecului întregii structuri, cu condiția ca unul
dintre membrii portanți să fie rupt, să fie mai mic decât probabilitatea orientării. 𝑃𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 .
𝑃(𝑅 < 𝐸 v 𝑇 | un element este eliminat) < 𝑃𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
(6.5)
Probabilitatea eșecului poate fi acceptată pentru categoriile individuale de clădiri și considerată
timpul de referință conform EN 1990, anexa B.
B.9.2 Analiza construcțiilor
In B.9.2(2) este dată relația generală pentru determinarea riscului general
𝑁𝐼𝐼

𝑁𝐷 𝑁𝑠

𝑅 = ∑ 𝑃(𝐻𝑖 ) ∑ ∑ 𝑃(𝐷𝑗 |𝐻𝑖 )𝑃(𝑆𝑘 |𝐷𝑗 )𝐶(𝑆𝑘 )
𝑖=1

(6.6)

𝑗=1 𝑘=1

unde se presupune că structura este expusă la diverse fenomene periculoase și poate fi deteriorată de acestea
NH în diferite moduri; comportamentul structurii deteriorate 𝑁𝐷 se poate descompune 𝑁𝑠 condiții adverse
Sk cu consecințe corespunzătoare 𝐶(𝑆𝑘 ). P(𝐻𝑖 )este probabilitatea apariției (în intervalul de referință) i pericolul meu, P(𝐷𝑖 𝐻𝑖 )este probabilitatea condițională /- a etapei dvs. de eșec structural pentru riscul meu
și P(𝑆𝑘 𝐷𝑖 )) probabilitatea comportamentului general nefavorabil al structurii S în acea etapă de eșec este
condiționată.
Conform etapei B.9.2(3) este necesar strategiile de atenuare a riscurilor trebuie analizate pentru a
le lua în considerare eficacitatea economică. Riscul poate fi redus prin reducerea:
 probabilitate P(/H) formarea și apariția fenomenului periculos. De exemplu, posibilitatea de
impact a vehiculelor care afectează stâlpul podului poate fi evitată prin proiectarea stâlpului la o
distanță mai mare de marginea drumului;
 probabilitatea ca P (D|H) să apară daune semnificative, de exemplu prin proiectarea dispozitivelor
de siguranță eficiente;
 probabilitatea unui comportament structural advers dacă structura este ruptă, adică P(SD), de
exemplu, prin proiectarea unei structuri rezonabil spațial interconectate sau prin permiterea unei
metode de transfer a sarcinii.
B.9.3 Aplicatie pentru impact autovechicul
În B.9.3.2 (2) este dată o relație generală (B.4), care este utilă pentru determinarea limitei inferioare
și superioare a forțelor de impact pentru diferite tipuri de categorii de comunicare și fiabilitate structurală
(clasele RCI până la) , Anexa B). Utilizatorul EN 1991-1-7 va folosi în mod normal clauza 4. unde sunt
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date forțele minime de impact recomandate și, dacă este necesar, va folosi anexa C pentru a realiza o analiză
dinamică a structurii.
Se observă că utilizarea metodelor date în B.4.2 pentru a determina forțele de impact are ca rezultat,
de obicei, valori superioare ale acestor forțe, care sunt de aproximativ 2,5 ori mai mult decât cele
recomandate în Capitolul 4. Cu toate acestea, această limită superioară este în acord cu limita superioară a
acestor forțe, astfel cum este stabilit în anexa C.
B.9.4. Orientări privind utilizarea analizei riscurilor pentru traficul feroviar
Procedurile de evaluare a riscului ca vehiculele feroviare să se prăbușească în construcția clasei A
pe o linie cu o viteză mai mare de 120 km / h și să atace construcția clasei B sunt prezentate numai în
general în EN 1991-1-7, pentru mai multe informații a se vedea UIC 777-2R. Aceste documente oferă
instrucțiuni mai detaliate cu privire la modul de efectuare a analizei și evaluării riscurilor, fiind de asemenea
recomandate diverse măsuri de proiectare.
6.6.3

Anexa C. Calculul dinamic la impact
Apendicele C listează principiile proiectării avansate pentru încărcările de impact, precum și
procedurile aproximative bazate pe modele simplificate sau empirice. Este dată relația [C.1] pentru
determinarea forței de impact dinamice maxime care poate fi utilizată pentru a determina forțele de impact
echivalente. Aici este posibil să luăm în considerare diferitele pante ale terenului atunci când vehiculul
lovește, Fig. C.1 oferă forțele statice echivalente rezultate, dacă se aplică recomandarea din apendicele C.
F [kN]
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F3
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Figura 6.6: Forța de impact F scade odată cu creșterea distanței s (presupunând că terenul drept F0,
terenul F1 scade, terenul F2 în creștere), aici se consideră o viteză de 90 km / h.
6.6.4

Anexa D. Explozii interioare
Anexa D prezinta proceduri pentru calculul exploziei de praf în spații închise, silozurilor și
silozurilor, gaze naturale în clădiri și explozie în tuneluri. Informații suplimentare despre explozie în
silozurilor sau echipamente de producție similare sunt furnizate în anexa H. EN 1991-4. Această anexă este
preconizată să fie mutată la EN 1991-1-7 la următoarea revizuire a Eurocodului.
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7

ACŢIUNI DIN TRAFIC LA PODURI

7.1

Introducere

SM SR EN 1991-2 definește modelele de încărcare a traficului pentru proiectarea podurilor terestre,
podurilor pietonale și podurilor feroviare. Următorul text oferă informații de bază și informații suplimentare
despre încărcarea podurilor rutiere și pasarelelor.
Documente de referință
Modelele de sarcină rutieră a podurilor sunt prezentate în EN 1991-2, reguli pentru combinarea
încărcărilor de trafic cu alte tipuri de încărcări din EN 1990 / A1. Modelele de încărcare a traficului din
aceste reglementări se bazează pe evaluarea statistică a măsurătorilor efectuate în mai multe țări europene
între 1977 și 1990. Informații de fundal privind presiunile pe osii ale vehiculelor grele, distanțelor pe osii,
distanțele vehiculului și lungimile vehiculului provin din Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Spania
[Croce1 2005], Cea mai mare parte a datelor de trafic monitorizate privesc benzile lente pe autostrăzi și
drumurile principale. Pentru a analiza compoziția transportului și pentru a asambla modelele din EN 19912, au fost definite patru tipuri de vehicule. Tipul 1 reprezintă vehiculele cu două axe, vehiculele de tip 2 cu
mai mult de două axe, vehiculele tractate de tip 3 și vehiculele tractate de tip 4. Figura 1.1 prezintă
histogramele tipice acestor tipuri de vehicule rezultate din măsurarea și evaluarea traficului în Auxerre,
Franța. Cele mai frecvente sunt vehiculele grele de tipul 1 și 3. Datele din diferite țări europene arată că
modelele de transport nu sunt aceleași peste tot. De exemplu, monitorizarea traficului în Germania arată că
vehiculele cu remorcă (tip 4) predomină în mixul de trafic. Înregistrările de trafic Auxerre (pe autostrada
Paris-Lyon) au furnizat suficiente informații pentru a permite dezvoltarea unui model european de încărcare
a traficului.
7.1.1
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Figura 7.1: Histogramele din greutatea totală a vehiculelor grele pe parcursul a 24 de ore pe baza
măsurătorilor din Auxerre.
În prezent este finalizat în cooperare cu Centrul de Cercetare Joint Research Center (JRC) cu mai
multe documente de fond ale universităților străine [Report JRC 2009], a fost pregătit și un raport la RWTH
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Aachen [Report 101 2007]. În aceste rapoarte, SC a furnizat informații suplimentare și descrie procedura
de derivare a modelelor de încărcare a podului la EN 1991-2. Acest lucru explică. modul în care au fost
determinați factorii de încărcare parțială 𝛾𝑞 și coeficienți 𝜓 pentru a determina valorile combinate,
intermitente, frecvente și cvasiconstante ale sarcinii de trafic.
Document de bază [Report JRC 2009] se planifică adăugarea de informații cu privire la efectele
încărcării pe tipuri individuale de poduri, pe principalele structuri și lagare. De asemenea, este planificat să
includă încărcături de vânt și de temperatură, tendințe preconizate în dezvoltarea viitoare a traficului și
proceduri de verificare a încărcărilor de trafic pe baza noilor măsurători.
Sarcinile de trafic ale podurilor sunt monitorizate la universități, institute de cercetare și unele
organizații, atât din Cehia, cât și din străinătate (de ex.ČVUT, SETRA, Universitatea din Pisa, Un.vcm și
Lièuc RWTM Aachcn, TU Darmstadt și Flint Neil Marea Britanie). Noile măsurători de sarcină sunt
efectuate prin intermediul traficului pentru a determina dacă modelele enumerate în EN 1991-2 sunt
suficient de concise pentru transportul actual.
Tabelul 7.1 prezintă compoziția traficului pe poduri selectate și procentul de vehicule care circulă
pe distanțe mai mici de 100 m în funcție de măsurătorile efectuate în anii 1990.
Tabelul 7.1: Structura zilnică a transportului de pasageri și de marfă pe podurile europene monitorizate
Brohltal(D)
Garonor(F-1982)
Garonor(F-1984)
Auxerre (banda inceata)(F)
Auxerre(banda de viteza)(F)
Fiano R.(1)
Piacenza(1)
Asso M.(1)

Vehicule personale
11126
8158
1664
8500
8500
7500

Camioane
4793
2570
3686
2630
153
4000
5000
3500

% Vehicule < 100 𝑚
26,7
32,6
32,3
18
8,5
26,1
30,9
24,3

Analiza statistică a arătat că valorile medii ale forțelor de osie măsurate și ale totalului liliac al
vehiculelor de marfă grea depind în mare măsură de tipul și natura drumului Statistické rozděleni
nápravových tlaků je jednomodálni, modus as. 60 kN zatímco staťisťcke celkové tíhy vozidla je bimodálni,
s prvním modem kolem 150 kN a s druhým asi 400 kN. Valorile zilnice maxime au fost semnificativ mai
puțin sensibile la tipologia traficului, oscileaza de la . 130 până la 210 kN pentru un ax, între 240 și 340 kN
pentru două axe, limita. 400 - 650 kN pentru etichetă în greutate. În general, numărul de vehicule a continuat
să crească, iar forțele maxime zilnice ale osiei și maximele zilnice ale alcoolului total au depășit adesea
semnificativ valorile permise oficial.
Pentru a specifica modelul de încărcare conform EN 1991-2, au fost îndeplinite următoarele
cerințe:
 independența valorilor de încărcare pe lungimea sarcinii
 valorile de încărcare includ efecte dinamice
 acțiune eficientă a încărcărilor concentrate și distribuite uniform
 Lățimea teoretica a benzii este de 3 m
Pentru a putea folosi modele de încărcare a traficului în general, s-a convenit că întreaga suprafață
a drumului poate fi încărcată, adică nu numai benzile de încărcare definite. Pentru efecte locale, un model
cu un singur ax a fost recomandat și luat în considerare doar pe pod.
7.1.2

Domeniu de aplicare
EN 1991-2 prezintă modele de sarcini utile din traficul rutier,de la pietoni și traficul feroviar,
inclusiv orice efecte dinamice, forțe centrifuge, forțe de frânare și pornire, precum și sarcini extreme. Cu
toate acestea, unele tipuri de sarcini lipsesc.
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7.2

Clasificarea acțiunilor

Sarcinile de trafic de pe podurile PK și pasarelele pietonale sunt clasificate drept încărcături libere,
multi-componente.
Pentru condiții normale de utilizare, traficul și încărcările pietonale sunt considerate sarcini
variabile. EN 1991-2 listează, de asemenea, modele de sarcină extremă, care includ modele de forțe de
impact din vehiculele cu stâlpi și alte părți ale substructurii, podurilor sau sarcini excepționale acționând
asupra structurii principale de sustinere a podului. Modelele de impact asupra vehiculelor vor fi mutate în
EN 1991-1-7, cu referire la CEN / TC 250.
În Tabl 2.1 prezintă valorile caracteristice, frecvente și aproape permanente ale modelelor
individuale de încărcare LM1 până la LM4 pentru podurile PK și încărcarea pentru podurile pietonale.
Valorile caracteristice de încărcare pentru LM1 și LM2 sunt setate astfel încât timpul mediu de întoarcere
este de o mie de ani (probabilitatea de a depăși 5 % în 50 de ani). Încărcările frecvente de trafic au un timp
mediu de întoarcere de o săptămână. În unele cazuri, valorile ocazionale cu o perioadă de returnare de 1 an
sunt de asemenea aplicate la verificarea stărilor limită de serviciu. Valorile aproape permanente ale
încărcărilor de trafic pot fi de obicei neglijate, cu excepția podurilor din zonele urbane. Valorile
caracteristice de încărcare pentru LM3 și LM4 sunt un set de valori nominale.

7.3

Situații de proiectare

Pentru situații de proiectare specificate, este necesar să se determine cazurile critice de încărcare și
valorile de proiectare ale efectelor din combinațiile de sarcini conform EN 1990.
Diferitele sarcini de trafic considerate a acționa simultan sunt reprezentate de stări de încărcare.
Aceste ansambluri de sarcină sunt apoi luate în considerare în combinație cu alte tipuri de încărcări precum
vânt, temperatură, presiune de gheață și jeturi de apă.
Combinațiile de încărcare pentru situații de proiectare seismică sunt prezentate în EN 1998-2.

7.4

Actiuni din trafic și alte actiuni specifice la podurile de șosea

7.4.1

Domeniu de aplicare
Încărcările trebuie utilizate pentru proiectarea podului PK, care au o lungime de încărcare mai mică
de 200 m (este cu lungimea maximă utilizată pentru calibrarea modelului de încărcare 1). Se observă în
standard că utilizarea modelului de sarcină 1 pentru lungimi de încărcare mai mari de 200 m pe partea de
siguranță . în incinta națională este permisă utilizarea unui model de încărcare 1 pentru o lungime de 200
m pe o lungime de 200 m , încărcați modelul 1 și în piese peste 200 m uniform q = 2,5 kN / m peste lățimea
drumului.
Efectele încărcării de pe șantier (de exemplu, vehicule încărcate MmwOnqsai modele de încărcare
și trebuie determinate separat. Evaluările de încărcare sunt date în EN 1991-1-6.
7.4.2

Reprezentarea acțiunilor

7.4.2.1 Convoaie de calcul pentru încărcările din trafic rutier
Sarcinile de poduri de diferite tipuri de vehicule provoacă forțe verticale și orizontale, statice și
dinamice. Modelele de încărcare enumerate în EN 1991-2 nu reprezintă sarcini reale. Au fost colectate,
calibrate astfel încât efectul lor (inclusiv mărirea dinamică) să reflecte ascensiunea transportului real în
țările europene în 2000. Trebuie menționat că în prezent, în unele țări europene se efectuează alte măsurători
de validare, ceea ce ar trebui să contribuie la înțelegerea situației actuale și la estimarea unei alte tendințe
în încărcarea traficului podului.
Dacă este necesar, pot fi prevăzute modele de încărcare suplimentare pentru un proiect concret pe
bază de contract și cu acordul autorității competente.
În nota 2 2 (1) și nota 3, se precizează că în modelele de încărcare enumerate în capitolul. 4 include
mărirea dinamică care presupune calitatea medie a suprafeței drumului și suspendarea pneumatică a
vehiculelor. Cu toate acestea, dacă suprafața drumului este de calitate slabă, atunci trebuie luat în
considerare coeficientul dinamic (peste 1,7).
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7.4.2.2 Clase de încărcare
Fluxul de trafic pentru poduri diferite diferă în compoziția lor (procentul de camioane) cu
certitudine (numărul mediu de vehicule pe an), condiții (frecvență, apariție, blocaje de trafic), greutatea
extremă probabilă a vehiculelor și stâlpii lor de osie. Diferența de compoziție a fluxului de trafic este
exprimată pentru diverse categorii de terestre municipale, coeficienţii 𝛼 𝑠𝑖 𝛽 sunt definiti pentru modelele
de încărcare I si 2 în capitolul 4 și specificat în anexa națională).
7.4.2.3 Divizarea părții carosabile în benzi teoretice de circulație
Drumul include toate benzile fizice (adică cele marcate pe carosabil po- yX) benzi de urgență,
convertoare și benzi de ghidare, lățimea drumului se măsoară cu limita, flanșa, dacă înălțimea sa este mai
mare de 100 mm, în alte cazuri, se măsoară între interior, marginea barierelor de accident.
Drumul este împărțit în benzi de încărcare w, de obicei 3 m lățime, și mai departe în zona rămasă,
așa cum se arată în tab. 7.2.
Tabelul 7.2: Numărul și lățimea benzilor de circulație.
Lățimea părții carosabile
𝑤 [𝑚]
𝑤 < 5.4 𝑚
5.4 𝑚 ⩽ 𝑤 < 6 𝑚
6𝑚 ⩽ 𝑤

Numărul benzilor
teoretice de circulație
𝑛=1
𝑛=2
𝑛 = 𝐼𝑛𝑡(𝑤/3)

Lățimea unei benzi
teoretice de circulație
3𝑚
𝑤/2
3𝑚

Lățimea zonei rămase
𝑤 − 3𝑚
0
𝑤 − 3𝑛

Dacă șoseaua de pe structura portantă principală a podului este împărțită fizic în două benzi de o
partiție centrală cu bariere de fixare permanente fixe, atunci fiecare culoare, inclusiv benzile de urgență sau
umărul, trebuie separate separat în benzi de încărcare. Dacă ambele benzi de pavaj sunt separate de bariere
temporare de accident sau de alte dispozitive de siguranță, atunci întregul trotuar, inclusiv partiția centrală,
se împarte în benzi de încărcare.
Locația benzilor de încărcare poate fi independentă de numerotarea acestora. Numărul de benzi de
încărcare, amplasarea lor pe drum și numerotarea lor ar trebui apoi selectate pentru verificările individuale,
astfel încât efectul modelelor de încărcare să fie cât mai defavorabil posibil. Cu toate acestea, pentru valori
și modele reprezentative ocazionale, frecvente și obositoare, aspectul și numerotarea benzilor pot fi
specificate în funcție de condițiile preconizate ale proiectului individual. Bara de sarcină care prezintă cele
mai adverse efecte este desemnată drept banda nr. I, bara de sarcină care prezintă al doilea efect cel mai
advers, este marcată cu numărul 2 etc. (a se vedea fig. 7.2).

w1

2

w

3

w1

4

1

Figura 7.2: Exemplu de numerotare a benzilor teoretice de circulație.
În cazul când partea carosabilă este divizată în două părți separate, susținute de două tabliere
independente, fiecare parte se consideră și se numerotează separat. Numerotarea separată se utilizează la
proiectarea fiecărui tablier. În cazul când cele două tabliere reazemă pe aceeași infrastructură (fig. 7.3),
pentru proiectarea infrastructurilor se va stabili o singură numerotare a benzilor pentru ambele tabliere.
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Modelele de încărcare sunt utilizate în benzile individuale de încărcare, astfel încât efectul lor
rezultat să fie mai puțin favorabil, dar în conformitate cu condițiile de aplicare date pentru modelele
individuale din EN 1991-2.

Figura 7.3: Tabliere independente rezemate pe un singur pilier.
7.4.3

Încărcări verticale - valori caracteristice

7.4.3.1 Situatii de proiectare generale și asociate
EN 1991-2 recomandă modelele de încărcare pentru a determina efectele transportului rutier
pentru verificarea stărilor limită finale și pentru oarecare verificare a stărilor limită de funcționare. Patru
modele de sarcină verticală sunt recomandate pentru sarcini verticale:
Modelul de încărcare 1 (LM1), care constă din sarcini concentrate și uniforme, care include cele
mai multe efecte din funcționarea mașinilor și camioanelor. Modelul este utilizat pentru evaluarea globală
și locală.
Modelul de încărcare 2 (LM2), care reprezintă o sarcină pe un singur ax pe un contact cu anvelopa
definit. Modelul include efectele dinamice ale traficului normal asupra elementelor cu sustinere scurta.
Acest model poate fi decisiv pentru lungimi de încărcare cuprinse între 3 și 7 m.
Modelul de încărcare 3 (LM3) care modelează vehicule speciale cărora li se poate permite să circule
pe rute extraordinare de încărcare. Modelul este utilizat pentru evaluarea generală și locală.
Modelul de încărcare 4 (LM4), care modelează încărcarea mulțimii, este utilizat pentru aeriene
generale. Modelele 1 până la 3 pot fi utilizate atât pentru situații de proiectare permanentă, cât și temporară
(de exemplu, în timpul reparațiilor podului), modelul 4 numai pentru situații de proiectare temporară.
Combinațiile de încărcare pot diferi pentru situații de proiectare permanente și temporare, a se vedea EN
1990 / A 1.
7.4.3.2 Convoiul de calcul 1 – LM1
Modelul de încărcare 1 constă din două sub-sisteme:
 Sarcină concentrată din axă dublă (sistem tandem - TS); fiecare axă este aproximativ forță
𝛼𝑄 Q 𝑘 unde 𝛼𝑄 acesta este un factor de reglementare. O singură axă dublă completă este
considerată într-o singură bandă de încărcare. Fiecare osie a unui ax dublu are două roți identice,
fiecare generatoare de sarcină 0,5 𝛼𝑄 Q 𝑘 pe o suprafață pătrată de 0,40 m2.


Sarcina gravitațională distribuită uniform (UDL) 𝛼𝑄 𝑞𝑘 pe metru pătrat de zone cu efect benefic,
unde coeficientul de control este.
Modelul de încărcare 1 trebuie utilizat în fiecare bandă de încărcare și pe suprafețele rămase.În
banda de încărcare i sunt dimensiuni de sarcină 𝛼𝑄𝐼 Q 𝑘𝑖 𝛼𝑞𝑖 𝑞𝑘𝑖 celelalte zone sunt încărcate 𝛼𝑞𝑟 𝑞𝑟𝑘 Valorile
de încărcare caracteristice, care includ efectele efectelor dinamice (dacă nu se specifică altfel), sunt afișate
în Tab. 2.4. Figura 4.3 prezintă modelul de încărcare 1 pentru verificare globală (stânga) și verificare locală
(dreapta).
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Pentru verificarea locală, axa dublă trebuie plasată în poziția cea mai puțin favorabilăDacă sunt
considerate două axe pe ambele benzi adiacente, acestea pot fi poziționate cât mai aproape posibil, dar
distanța dintre osiile roților nu trebuie să fie mai mică de 0,5 m.
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

Figura 7.4: Aplicarea convoiului de calcul 1 (stânga) și
aplicarea sistemului tandem pentru verificări locale (dreapta).
Tabelul 7.3: Valori caracteristice pentru convoiul de calcul 1.
Poziția
Banda 1
Banda 2
Banda 3
Alte benzi
Zona rămasă (𝑞𝑟𝑘 )

Încărcări concentrate cu 2 osii
(sistemul tandem TS)
Forța pe osie 𝑄𝑘𝑖 [𝑘𝑁]
300
200
100
0
0

Încărcări uniform distribuite
(sistemul UDL)
𝑞𝑘𝑖 sau 𝑞𝑘𝑟 [𝑘𝑁𝑚−2 ]
9
2.5
2.5
2.5
2.5

Valorile coeficienților de control 𝛼𝑄𝑖 𝛼𝑞𝑖 si aqr este determinată în conformitate cu anexa națională,
NA.2.12 (a se vedea tabelul 4.3), unde se disting două grupuri de drumuri. (PK). Primul grup nclude toate
drumurile, cu excepția drumurilor enumerate în grupa 2, în cadrul grupului rutier 2 III. clasa predeterminată
de autoritatea competentă, drumurile de serviciu locale și drumurile de utilitate. coeficient 𝛽𝑄 este egal cu
𝛼𝑄𝑖 .
Pentru determinarea rețelei rutiere, toți coeficienții de unitate sunt luați în considerare, cu excepția
cazului în care sunt autoritatea competentă
Tabelul 7.4: Valorile coeficienților de corecție.
Grupa
1
2

𝛼𝑄1
0.8
0.8

𝛼𝑄2
0.8
0.5

𝛼𝑄3
0.8
0.5
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0.5
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1
1
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7.4.3.3 Convoiul de calcul 2 – LM2
Modelul prezentat în figura 4.4 constă dintr-o axă de forță βQ 𝒬ka ,unde Qka = 400 kN (include
creștere dinamică). Dacă este necesar, verificarea poate fi efectuată numai pentru o forță aplicată 200 βQ
kN. Suprafața de contact se presupune a fi 0,35 m x 0,60 m (fig. 7.5).

1

0.60

2.00

x

0.35

Figura 7.5: Convoiul de calcul 2.
7.4.3.4 Convoiul de calcul 3 (vehicule speciale) – LM3
EN 1991-2, anexa A recomandă, pentru verificare, un set de modele de vehicule speciale care, în
mod excepțional, pot trece podul. Clasele contractuale de vehicule speciale cu o greutate totală de 600 până
la 3 600 kN sunt detaliate în anexa A, de exemplu, vehicule speciale cu 600/150 (4 axe de 150 kN), 900/150
(6 axe de 150 kN). Se presupune că aceste modele se deplasează fie cu o viteză mică de 5 km / h, fie cu o
viteză normală de 70 km / h, atunci când este necesar un coeficient dinamic. Consultați Anexa A pentru a
utiliza modul de încărcare 3.
7.4.3.5 Convoiul de calcul 4 (aglomerare cu oameni) – LM4
Sarcina de mulțime este modelată printr-o sarcină distribuită uniform de 5 kN / m2 (include efect
dinamic). Această sarcină se distribuie pe lungimea și lățimea structurii principale portante a podului,
inclusiv banda de separare centrală, în secțiunile corespunzătoare. Sarcina este utilizată pentru verificarea
structurală generală și se aplică numai situațiilor de proiectare temporară.
7.4.3.6 Distribuția încărcărilor concentrate
Se presupune că diferitele sarcini concentrate asociate modelelor de încărcare 1 până la 3, care sunt
utilizate pentru evaluarea locală, sunt distribuite uniform pe suprafața de contact. În cazul unui drum
amplasat pe o placă de beton armat, distribuția este considerată în unghi 45° până la suprafața centrală a
plăcii de punte (a se vedea fig. 7.6).
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1
2
45º

4

3

Figura 7.6: Distribuția încărcărilor concentrate prin sistemul rutier și placa de beton.
1 – presiune de contact a roții;
2 – sistem rutier;
3 – placa de beton;
4 – suprafața mediană a plăcii de beton.

7.4.4

Forte orizontale - valori caracteristice

7.4.4.1 Forțe de frânare și tracțiune
Forțele de frânare 𝒬𝑙𝑘 considerate forțele longitudinale care acționează la nivelul suprafeței finisate
a drumului; ele pot fi calculate conform următoarei relații :
Q k1 = 0.6αQ1 (2Qk1 ) + 0.1αq1 qk1 wL
180αQ1 (kN) ⩽ Q k1 ⩽ 900 (kN)
unde L este lungimea structurii portante a podului sau a părții sale considerate și w este lățimea benzii de
circulație. Locația acestei forțe este luată în considerare în axa oricărei versiuni. Dacă efectele excentricității
sale nu sunt prea mari, se presupune punctul de aplicare a forței în axa y și distribuit în mod egal pe lungimea
sarcinii. Se presupune că forțele de pornire sunt identice cu forțele de frânare, dar în sens invers.
7.4.4.2 Forța centrifugă și alte forțe transversale
Forțe centrifuge 𝒬𝑘𝑡 sunt considerate forțe transversale care acționează la nivelul suprafeței finisate
a vehiculului radial față de axa sa. Valori caracteristice 𝒬𝑘𝑡 care includ efecte dinamice, sunt enumerate în
tab. 7.5.
Tabel 7.5: Valori caracteristice ale forțelor centrifuge.
𝑄𝑘𝑡 = 0,2 𝑄𝑁 [𝑘𝑁]

pentru 𝑟 < 200 𝑚

𝑄𝑘𝑡 = 40𝑄𝑣 /𝑟 [𝑘𝑁]

pentru 200 ⩽ 𝑟 ⩽ 1500 𝑚

𝑄𝑘𝑡 = 0

pentru 𝑟 > 1500 𝑚

În tab. 7.5 mărimea r este raza în plan orizontal al axei părții carosabile; 𝑄𝑣 – suma tuturor încărcărilor
concentrate ale sistemului tandem al convoiului de calcul 1, unde 𝑄𝑣 = ∑ 𝛼𝑄𝑖 2𝑄𝑖𝑘 𝑄𝑘𝑡 în fiecare secțiune
acționează ca o singură încărcare.
În unele cazuri, forțele de frânare transversale trebuie considerate ca fiind 25 % din forțele de
frânare longitudinale.
Grupuri de încărcări din trafic la poduri de șosea
Efectul prezent al modelelor de încărcare este introdus în calcul conform tabelului 4 5. Fiecare
dintre aceste seturi, care se exclud reciproc, reprezintă sarcini care sunt combinate cu alte încărcături decât
cele de trafic.
7.4.5
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Tabelul 7.6: Precizarea grupurilor de încărcări din trafic
Partea carosabilă
Tipul încărcării

Forțe verticale

Forțe orizontale

Referința

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Sistem de încărcare

LM1 (TS
și UDL)

LM2

LM3

LM4

gr1a

valori
caracteristice

gr2

a)

4.4.2
Forțe
centrifuge
a)

valoarea
caracteristică

gr1b

Grupuri
de
încărcări

4.4.1
Forțe de
frânare și
de tracțiune

Trotuare și
piste cicliste
Numai forțe
verticale
5.3.2-(1)
Forțe
uniform
distribuite
b) valoarea
combinației

b) valori
frecvente

valoarea
valoarea
caracteristică caracteristică

gr3 d)
valoarea
caracteristică

gr4

c) valoarea
caracteristică
b) valoarea
caracteristică

valoarea
caracteristică
Principal
Acțiune componentă dominantă (proiectată ca o componentă asociată grupului)
a) Poate fi definit in anexa natională.
b) Poate fi definit in anexa national. Valoarea recomandată este de 3 𝑘𝑁/𝑚2 .
c) A se vedea 5.3.2.1-(2). Numai un trotuar poate fi încărcat dacă efectul este mai defavorabil decât încărcarea a două trotuare.
d) Acest grup nu este relevant dacă se consideră grupul gr4.
gr5

Vezi anexa A

Convoaie de calcul pentru oboseală
Unele tipuri de sarcini dau naștere la spectre de stres de oboseală, unde materialul alternează stresul
și poate provoca fisuri. Acest lucru se poate datora fenomenelor naturale (vânt), precum și traficului pe pod.
Spectrul de tensiune depinde de geometria vehiculului, sarcina pe osie, distanțele vehiculului, modelul de
trafic și efectele dinamice.
In EN 1991-2 se definesc 5 modele de sarcină de oboseală din forțe verticale.. Primele trei modele
sunt concepute pentru a determina eforturile maxime și minime din aranjamentul de încărcare a podului
oricăruia dintre aceste modele. De obicei, în proiectare este utilizată doar diferența algebrică a acestor
solicitări. Modelele de sarcină 4 și 5 sunt aplicate pentru a determina spectrele de stres generate de un
camion care traversează un pod. Modelele de încărcare a oboselii 1 - 4 includ deja un coeficient dinamic
corespunzător unei suprafețe cu o calitate bună.
 Modelul de încărcare a oboselii 1 - are un aranjament ca model principal de sarcină LM1 cu
valori ale forței axului egale 0,7 Qki și valori de sarcină distribuite în mod egal 0,3 qki si 0,3 gkr.
 Modelul de încărcare a oboselii 2 - un set de așa-numite camioane frecvente. Fiecare vehicul
este definit prin numărul de axe și distanța dintre osii, valoarea de sarcină frecventă a fiecărui
ax, suprafețele de contact și distanța transversală dintre roți.
 Modelul de incarcare 3 -fiecare vehicul este definit prin numărul de axe și distanțarea osiei,
valoarea de încărcare frecventă a fiecărei osii, suprafețele de contact și distanța transversală
între roți. Model de încărcare a oboselii 3 - un model de vehicul cu patru axe cu două roți
identice fiecare. Aranjamentul geometric este prezentat în figura următoareForța axului este de
120 kN, suprafața de contact a roții este un pătrat de 0,40 m lateral (a se vedea fig. 7.7, unde 𝑤
este lățimea benzii).
 Modelul de încărcare a oboselii 4 - constă în seturi de camioane standardizate care obțin
împreună un efect echivalent cu un efect tipic din traficul pe drumurile europene.
 Modelul de încărcare a oboselii 5- datele recensământului traficului, completate de extrapolări
statistice și de proiectare adecvate, vor fi utilizate direct.
7.4.6
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Figura 7.7: Convoi de calcul pentru oboseală 3
Acțiuni pentru situații de proiectare accidentale
Pentru verificare în cazul unei situații de proiectare de urgență, trebuie luate în considerare
următoarele sarcini de trafic:
 impactul vehiculului asupra suportului podului, a compartimentului podului sau a structurii
portante;
 roți grele pe trotuar;
 Impactul vehiculului asupra bordurilor, barierelor de avarie și elementelor portante.
Valorile forțelor statice echivalente din impactul vehiculelor și impacturile trenurilor care circulă
sub poduri sunt detaliate în EN 1991-1-7
7.4.7

7.5

Actiuni la trotuare, piste de cicliști și pasarele

Sarcinile indicate în capitolul 5 se aplică trotuarelor, benzilor pentru biciclete și podurilor pietonale,
pentru care c prezintă aici sarcini uniforme qkf și încărcări concentrate Qlwk. Pentru pasarele mai mari (de
exemplu, cu o lățime mai mare de 6 m), se recomandă să se stabilească modele de încărcare suplimentare
și reguli pentru combinațiile lor.
Sarcinile variabile de pe pasarele sunt cauzate de traficul pietonal și de biciclete, încărcările vântului
și de temperatură, tipurile obișnuite de încărcări în șantiere și, de asemenea, vehiculele specifice (pentru
întreținere). Aceste încărcături provoacă sarcini verticale și orizontale pe pasarelele pietonale, care pot varia
în funcție de locația lor și de funcționarea posibilă. Cele trei modele de sarcini care se exclud reciproc
constau dintr-o sarcină uniformă, o forță unică și o sarcină reprezentând un vehicul utilitar.
Până și încărcarea poate fi modelată folosind modelul de încărcare 4 pentru încărcarea mulțimii
(5 kN/m ). Dacă modelul 4 nu este necesar, valorile caracteristice ale sarcinii uniforme 𝑞𝑘𝑓 se recomandă
să specificați pentru lungimea de încărcare ca:
120 𝑘𝑁
𝑞𝑘𝑓 = 2 +
(𝐿 + 30) 𝑚2
2.5 𝑘𝑁/𝑚2 ⩽ 𝑞𝑘𝑓 ⩽ 5 𝑘𝑁/𝑚2
Pentru podurile rutiere cu trotuare sau benzi, se recomandă să se ia în considerare întotdeauna
5 kN/m. Poate fi utilizată și o valoare a combinației redusă 2,5 kN/m.
Pentru efecte locale, se recomandă să se ia în considerare puterea singulara 𝒬𝑘𝑓𝑤 din valoarea
10 kN, acționând pe o suprafață pătrată de 0,1 m latură.
Dacă pasarela este verificată folosind un vehicul de service Qserv, atunci puterea singulara nu mai
este considerată. Vehiculul utilitar este aplicat la cerere de către client. Un astfel de vehicul poate fi, de
exemplu, un vehicul de întreținere, un vehicul de ambulanță (mai multe vehicule pot fi definite pentru un
anumit proiect).

Pagina 86

EN 1991 – Acțiuni asupra structurilor
Sarcina orizontală este considerată 10 % din sarcina verticală totală pe pasarelă. Forța se aplică pe
axa longitudinală a podului la nivelul suprafeței drumului și este considerată în același timp cu sarcina
uniformă verticală.
Sarcini excepționalelávek podurile pietonale apar din:
•
traficul rutier sub pod (sarcini de impact),
•
prezență extraordinară a vehiculelor grele pe pasarelă.
Pentru verificarea suporturilor rigide, se recomandă o forță de impact de 1000 kN în direcția de
deplasare a vehiculului și 500 kN perpendicular pe direcția de deplasare. Cu toate acestea, in 5.6.2 (1) se
afirmă că poate fi nerealist să proiectăm suporturi pentru aceleași forțe de impact statice echivalente ca și
pentru poduri. EN 1991-1-7 nu mai tratează pasarele pentru pietoni.
Acest lucru arată că suporturile pasarelelor trebuie protejate de posibilitatea unui impact extrem al
unui vehicul greu. Dacă, totuși, trebuie luată în considerare forța de impact a unui vehicul greu, trebuie
efectuată o analiză dinamică.
EN 1991-2, 5.7, recomandă să se determine frecvențele naturale ale structurii de rulment a unui
pasaj pe un model de proiectare structural adecvat. Pasarela poate fi cauzată de vânt sau de pietoni, care o
pot muta în moduri diferite.
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8

ACȚIUNI ASUPRA SILOZURILOR ȘI REZERVOARELOR

8.1

Introducere

SM SR EN 1991-4 prezintă modelele de încărcare pentru solidele granulare stocate în diferite tipuri
de silozurilor și pentru lichidele din rezervoare. Alegerea națională este posibilă pentru șapte parametri
determinați la nivel național.
Următoarele sunt o imagine de ansamblu a încărcărilor și regulilor pentru combinațiile lor care sunt
necesare pentru proiectarea rezervoarelor și rezervoarelor. Procedurile de bază pentru determinarea
valorilor caracteristice și de proiectare ale încărcăturilor fac parte din EN 1990 și din diverse părți din EN
1991.
Suprafața
dreapta

Mediana
htp

h0
z

et

ph

hc

pw

t

r

t
pv
dc

h

Diametru
interior

ef

Trecere
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pn
α

scurgere
e0

Figura 8.1: Tipuri de silozuri cu indicarea dimensiunilor și notația presiunilor.
Domeniul de aplicare al EN 1991-4 este prezentat în 1.1.2, pentru proiectarea rezervoarelor de
depozitare, dimensiunile, materialele depozitate și tipurile de buncăr sunt limitate. Dimensiunile silozurilor
sunt luate în considerare în limite ℎ𝑏 /𝑑𝑐 < 10, ℎ𝑏 < 100, 𝑑𝑐 < 60, unde hh este înălțimea totală a silozului
și dc diametrul interior. Formele silozului cu dimensiuni și componente de încărcare sunt prezentate în fig.
8.1.
Se remarcă ancuri subțiri (h/dc> 2), mediu și scăzut (hldc< 2). Proiectul silozurilor împotriva
vibratiilor, șocului și zgomotului este în afara domeniului de aplicare. Rezervoarele de depozitare a
lichidului sunt considerate în condiții normale de presiune atmosferică.
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8.2

Reprezentare și clasificare a acțiunilor asupra rezervoarelor

Reprezentarea acțiunilor
Rezervoarele sunt supuse la greutate proprie, materiale solide depozitate și alte încărcături, inclusiv
încărcări climatice, geotehnice, extraordinare și seismice. Pe lângă greutatea proprie, sunt concepute pentru
proiectarea silozurilor și încărcări permanente considerate încărcături cauzate de:
 umplerea și depozitarea materialelor;
 golirea materialelor;
 sarcini utile (de exemplu, încărcături de la dispozitivele de fixare de pe acoperiș);
 sarcină de zăpadă, sarcină de vânt pe un siloz plin sau gol;
 temperaturi climatice sau tehnologice (diferențe de temperatură între materialele solide stocate
și designul silozului sau între mediu și designul silozului);
 deformări forțate datorate așezării fundațiilor;
 sarcini extraordinare cauzate de impactul vehiculului, explozie de praf sau incendiu;
 sarcini seismice.
Valorile caracteristice superioare ale greutății volumetrice sunt utilizate pentru analiza structurală.
Rezervoarele sunt încărcate sub propria greutate, cu încărcări permanente din piesele fixate
permanent la rezervor și prin presiunea lichidelor depozitate. De asemenea, pot fi aplicate sarcini utile,
temperatură, zăpadă, vânt și decontare neuniformă. Încărcările de la țevi, supape și alte elemente conectate
la rezervor trebuie să fie luate în considerare, precum și sarcinile datorate așezării suporturilor de conducte
independente. Sarcinile rezervorului din cauza lichidelor sunt modelate ca o distribuție de sarcină
hidrostatică.
8.2.1

Acțiuni specifice silozurilor și rezervoarelor
Silozurile și rezervoarele sunt complet încărcate cu materiale vrac sau lichide în cea mai mare parte
a vieții. La determinarea încărcării silozului se va ține cont de gama de proprietăți ale materialelor în vrac,
de modificările condițiilor de frecare a suprafeței, de geometria silozului și de metoda de umplere și golire.
Materialele libere și procedura de determinare a valorilor caracteristice superioare sau inferioare ale
proprietăților sunt tratate în cap. 4a. Patru categorii de suprafețe ale pereților silozului (D1 până la D4) sunt
definite aici în funcție de rugozitatea suprafeței pe care se mișcă materialul granular. Materialul vrac
depozitat caracterizează unghiul de frecare intern ∅ coeficient de presiune transversală Km și un coeficient
de frecare de perete 𝜇 pe măsură ce cartușul se mișcă în cartuș. Valorile pentru unele materiale sunt date
în tab. E.l. Valorile caracteristice inferioare sau superioare conform Tab. 3.1, unde valorile caracteristice
superioare sunt determinate prin înmulțirea cu factorii de conversie și valorile caracteristice inferioare,
împărțindu-le la factorii descriși la 4.2.3 (3).
Încărcarea pereților verticali ai rezervoarelor de depozitare este inclusă în cap. 5, încărcarea
buncărurilor și a fundului rezervorului este în cap. 6.
Sarcinile din materiale vrac stocate sunt clasificate ca sarcini variabile, aceste sarcini fiind
reprezentate de încărcări locale simetrice și asimetrice. Încărcările simetrice de silozurilor și sarcinile
excentrice asociate cu umplerea sau golirea excentrice a silozurilor sunt clasificate ca sarcini fixe variabile.
Sarcinile locale asociate cu încărcarea și descărcarea rezervorului sunt clasificate ca sarcini libere variabile.
Recipientele sunt proiectate pentru depozitarea solidelor în care diametrul maxim al particulelor din
materialul depozitat nu depășește 0,03 dc, unde dc reprezintă cel mai mare diametru interior al recipientului.
Acest lucru ar trebui să se asigure că efectele de impact ale materialului atunci când particulele din material
curg liber nu apar. Valorile caracteristice ale încărcărilor silozului specificate în acest standard corespund
celor a căror probabilitate de a depăși 2 % pe o perioadă de referință de un an. Cu toate acestea, în EN 19914 se observă că valorile de încărcare de la umplere sau golire sunt de obicei bazate pe valorile utilizate în
standardele anterioare.
8.2.2
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Sarcina simetrică pe rezervor este o presiune orizontală ph presiune perpendiculară pe suprafața
interioară a pereților verticali ai silozului pn pe pereții înclinați, tensiune tangențială datorată frecării
împotriva pereților pw si presiune verticală py în materialul depozitat.
Încărcările asimetrice pe pereții verticali ai silozurilor cu excentricitate scăzută de umplere și golire
sunt reprezentate ca sarcini locale. Aceste sarcini locale sunt exprimate sub formă de presiune orizontală
locală 𝑝ℎ suprafața interioară a rezervorului . Încărcările asimetrice pe pereții verticali ai silozurilor cu o
excentricitate ridicată de umplere și golire trebuie luate în considerare prin distribuția de presiune orizontală
asimetrică ph și frecarea provocată de frecare împotriva pereților pw.
Luarea în considerare a altor sarcini adverse legate de fluxul de materiale în vrac, de asemenea,
variabilitatea lor este utilizată coeficientul C, care reprezintă incertitudini model.
Clasificarea evaluării încărcărilor asupra silozurilor
Silozurile sunt clasificate în funcție de importanța, capacitatea de depozitare și aranjarea lor în trei
clase de fiabilitate AAC1 până la AAC3 (clase de evaluare a acțiunilor).
O descriere detaliată a claselor individuale de silozurilor este dată în tab. 1.2 . Silozurilorle cu o
capacitate de peste 10 000 tone sunt clasificate în AAC3; include de asemenea rezervoarele cu o capacitate
mai mare de 1000 t, unde excentricitatea buncărului ea/dc > 0,25, sau silozurilor joase cu excentricitate a
suprafeței superioare 𝑒𝑡 /𝑑𝑐 > 0,25. Silozurilor cu o capacitate mai mică de 100 de tone sunt clasificate în
AAC1.
Dacă instalația de stocare relevantă constă dintr-un grup de silozurilor, atunci clasa de silozurilor
este determinată în funcție de condițiile unităților de stocare individuale (silozurilor).
Se pot lua măsuri simplificate pentru proiectarea silozurilor din clasa AAC1, inclusiv utilizarea unui
factor C, care exprimă, de asemenea, sarcini adverse suplimentare, inclusiv efecte de golire adverse.
În cazul clasei AAC2, o alternativă de încărcare locală asimetrică poate fi luată în considerare prin
înlocuirea sarcinii simetrice crescute în raport cu aria zonei afectate de sarcina locală, precum și prin efectul
variabilității stocării solidelor.
Pentru silozurilorle AAC2 și AAC3, variabilitatea parametrilor de proiectare reprezentând
materialul vrac depozitat este considerată pe baza valorilor caracteristice inferioare și superioare respective
ale proprietăților materialului 𝜒, 𝜇, 𝐾, 𝜙 Coeficientul C nu mai este aplicabil.
8.2.3

8.3

Situații de proiectare

Procedurile generale pentru determinarea încărcăturilor rezervorului și a silozului în situații de
proiectare individuale sunt prezentate în EN 1990. Pentru proiectarea structurii sunt luate în considerare
situații de proiectare temporară, permanentă, extraordinară și seismică. Pentru situațiile de proiectare
selectate și verificarea stării limită, este important să se identifice cazurile critice de încărcare.
EN 1991-4 oferă regulile de bază pentru determinarea încărcăturilor din depozitarea materialelor
sau lichidelor în vrac, precum și pentru aranjarea acestor dispozitive. Normele privind combinațiile de
sarcină specifice proiectării silozurilor și rezervoarelor sunt prezentate în anexa A. Este planificat ca această
anexă să treacă la viitoarea revizuire a EN 1990 în viitor.
Proiectarea structurilor silozului trebuie să includă cazuri de siloz complet, umplerea și golirea
acestuia, inclusiv următoarele cazuri de încărcare:
 presiunea perpendiculară maximă pe pereții verticali ai silozului,
 componente de frecare la tracțiune maximă pe pereții verticali ai silozului,
 presiunea verticală maximă pe partea inferioară a recipientului,
 sarcina maximă a scurgerii (sitei).
Pentru verificarea fiecărei cutii de încărcare se va folosi o uniformă , un set consistent de proprietăți
ale solidelor, inclusiv coeficientul de frecare 𝜇 pe perete vertical, raport presiune laterală K unghiul de
frecare intern 𝜙𝑖 . Pentru a determina valorile critice pentru cazurile individuale de încărcare, este necesar
să se ia în considerare valorile caracteristice superioare și inferioare respective ale proprietăților solidelor
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stocate 𝜇, 𝜙𝑗 si ,K . Limitele inferioare sau superioare ale acestor coeficienți pentru determinarea efectelor
individuale de sarcină pe peretele vertical al silozului sunt prezentate în tab. 8.1.
Tabel 8.1: Valori ale proprietăților pentru diferite evaluări ale încărcărilor pe perete.
Pentru perete vertical sau cilindric
Presiune maximă perpendiculară pe
peretele vertical
Efortul maxim de întindere datorită
frecării pe peretele vertical
Încărcarea verticală maximă pe baza
pâlniei sau silozului

Coeficient de frecare
cu pereteleμ

Raport al presiunilor
pe pâlnie K

Unghiul de frecare
interioară ϕ1

inferior

superior

inferior

superior

superior

inferior

inferior

inferior

superior

Pentru toate analizele, se recomandă utilizarea valorilor caracteristice superioare ale volumului de
lichide sau materiale libere în EN 1991-4. EN 1991-1-1, anexa A, furnizează numai valori medii ale
gravitației de volum.
EN 1991-4 conține recomandări pentru forme specifice de siloz. Diferita subtirime a silozurilor,
geometria buncărurilor și echipamentul de golire fac necesară luarea în considerare a diferitelor situații de
proiectare. De exemplu, dacă umplerea excentrică a silozului cu material are loc la un anumit nivel,
straturile de material depuse succesiv se pot densifica unul pe celălalt, rezultând sarcini nesimetrice. Prin
urmare, este necesar să se ia în considerare presiunile nesimetrice din proiectare și să se calculeze
excentricitatea maximă a căii solide de cădere. Proiectarea ar trebui să ia în considerare efectele fluxului de
material în timpul golirii, distingând fluxul complet, tubular și mixt.
Proiectarea rezervoarelor de lichid trebuie să includă cazuri de golire completă a rezervorului.
Silozurile și rezervoarele trebuie verificate pentru stările limită de utilizare. Dacă, de exemplu, este
necesară proiectarea unui rezervor de beton rezistent la apă, atunci valoarea specificată a lățimii fisurii
trebuie să îndeplinească cerințele limită conform EN 1992-3.
În funcție de condițiile de proiectare, situațiile extraordinare de proiectare, inclusiv încărcăturile cu
explozie de praf, impactul vehiculului și incendiul, ar trebui să fie luate în considerare în mod
corespunzător. Trebuie luate măsuri de precauție adecvate pentru a preveni sau pentru a limita cel puțin o
posibilă defecțiune a exploziei silozului, inclusiv
 proiectarea unei suprafețe suficiente pentru a elibera presiunile,
 un sistem adecvat de suprimare a exploziei
 proiectarea structurii pentru presiuni de explozie.
Măsurile pentru situații de proiectare seismică sunt prezentate în EN 1998-4.

8.4

Situații de proiectare pentru materiale în silozuri și rezervoare

8.4.1

Generalitati
Proiectarea rezervoarelor și rezervoarelor se bazează pe aceleași principii ca în EN 1990. Sunt
utilizate, de asemenea, aceleași valori pentru factori de încărcare parțială și factori de reducere 𝜓.
În A.2, este posibil să se reducă factorul parțial de sarcină variabilă pentru lichidul păstrat de la 1,5
la 1,35, dacă se cunoaște, iar în analiză sunt luate în considerare înălțimea maximă a lichidului și greutatea
volumetrică superioară.
În timpul procesului de umplere sau golire, încărcarea lichidului trebuie luată în considerare de la
nivelul maxim de proiectare la starea goală. Valoarea recomandată a coeficientului parțial de încărcare a
lichidului în timpul procesului de golire este 𝛾𝑓 = 1,20.
Situații de proiectare la acțiuni permanente
Pentru combinația de sarcină de bază pentru stările limită finale (STR), în anexa A se recomandă
utilizarea unei perechi de expresii (6.10a), (6.10b) conform EN 1990:
8.4.2
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∑ 𝛾𝐺,𝑗 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝛾𝑄,1 𝛹0,1 𝑄𝑘,1 " + " ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝛹0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗⩾1

(8.1)

𝑖>1

∑ 𝜉𝑗 𝛾𝐺,𝑗 𝐺𝑘,𝑗 "+"𝛾𝑄,1 𝑄𝑘,1 " + " ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝛹0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗⩾1

(8.2)

𝑖>1

În expresia (8.2) se recomandă utilizarea unui coeficient de reducere pentru încărcări permanente
nefavorabile 𝜉= 0,9. Se observă că prin creșterea valorii coeficientului de reducere 𝜉 de la valoarea 0,85
(conform EN 1990) până la valoarea 0,9 (conform EN 1991-4) combinația conform o pereche de relații
(6.10a, 6.10b) la o combinație (6.10).
În fila A.1 combinațiile de sarcină A.1 se recomandă să fie luate în considerare în fiecare situație
de proiectare permanentă. Cu toate acestea, instrucțiunile pentru combinațiile de încărcare din acest tabel
sunt incompatibile cu Tab. A.2, în care se afirmă destul de greșit că numai încărcările din depozitarea
materialelor trebuie considerate ca sarcini principale. Într-adevăr, este necesar să se identifice combinațiile
de sarcini critice și să se stabilească dacă vântul, temperatura sau, de exemplu, așezările inegale considerate
principala sarcină variabilă pot duce la efecte decisive.
Prin urmare, tabelul următor este recomandat în EN 1991-4, tab 4.1, care arată combinații de
sarcini constante și variabile, precum și valori ale coeficienților de reducere 𝜓0 .
Tabelul 8.2: Situații de proiectare și grupări de acțiuni care trebuie considerate – starea limită ultimă.

Simbol

Situație de
proiectare /
Încărcarea
variabilă
principală

Încărcarea variabilă
suplimentară 1 (de
bază)

Încărcare
permanentă

Încărcarea variabilă
suplimentară 2

descriere

𝜉

descriere

𝛹0,1

descriere

𝛹0,1

D

golireamater
iale

greutate
proprie

0.9

golire

1.0

tasare fundații

0.7

I

deformație
impusă

greutate
proprie

0.9

umplerea

1.0

deformație impusă

0.7

S

zăpadă

0.9

zăpadă

1.0

umplere

1.0

0.9

vânt

1.0

umplere, siloz plin

1.0

0.9

vânt

1.0

fără materiale

0.0

0.9

temperatură

1.0

siloz plin

1.0

WF
WE
T

vânt și un
siloz plin
vânt și un
siloz plin
temperatură

greutate
proprie
greutate
proprie
greutate
proprie
greutate
proprie

Încărcări
suplimentare 3,4
etc.
𝛹0,3
descriere
𝛹0,4
zăpadă,
vânt,
0.6
căldură
încărcare
variabilă,
0.7
deformare
forțată
zăpadă,
vânt,
0.6
căldură
încărcare
0.7
variabilă
încărcare
0.7
variabilă
încărcare
0.7
variabilă
încărcare
0.7
variabilă
încărcare
0.7
variabilă

Situații de proiectare la acțiuni accidentale
Acțiunile indicate în tab. 8.3 se combină în conformitate cu expresia (6.11) dată în EN 1990 pentru
combinații de sarcină în situații de proiectare de urgență.
8.4.3

Tabelul 8.3: Situații de proiectare și grupări de acțiuni care trebuie considerate –
starea limită ultimă ”accidentală”.
Situație de
proiectare

Încărcare
permanentă

explozie

greutate
proprie

Încărcarea
variabilă
principală
presiune
explozie

Încărcarea variabilă
suplimentară 1 (de bază)
Ψ1,1 sau Ψ2,1
umplerea cu
0.9 sau
materiale
0.8
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Încărcarea variabilă
suplimentară 2 Ψ2,2
deformație
impusă

0.3

Încărcarea variabilă
suplimentară i Ψ2,i
încărcare
variabilă

0.3
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Situații de proiectare la stări limită de serviciu
Pentru verificarea silozurilor sau a rezervoarelor pentru stările limită de utilizare a serviciilor,
încărcările din tab. 8.4 utilizare cu expresii (6.14b) pentru combinație de sarcină caracteristică, cu (6.15b)
pentru combinație frecventă și (6.16b) cu combinație de sarcină cvasi-permanentă conform EN 1990.
8.4.4

Tabelul 8.4: Situații de proiectare și grupări de acțiuni care trebuie considerate –
starea limită de serviciu.

Simbol

D

Încărcarea variabilă
suplimentară 1 (de
bază)

Încărcare
permanentă

Situație de
proiectare /
Încărcarea
variabilă
principală

descriere

𝜉

descriere

golire
materiale

greutate
proprie

0.9

golire

I
deformație
impusă

greutate
proprie

0.9

S

zăpadă

greutate
proprie

0.9

zăpadă

WF

vânt și un
siloz plin

greutate
proprie

0.9

vant

WE

vânt și un
siloz plin

greutate
proprie

0.9

vant

T

temperatură

greutate
proprie

0.9

temperatură

umplere cu
materiale

𝛹1,1
sau
𝛹2,1
0.9
sau
0.8

0.9
sau
0.8

0.6
sau
0
0.6
sau
0
0.6
sau
0
0.6
sau
0

Încărcarea variabilă
suplimentară 2

descriere

𝛹0,1
sau
𝛹2,1

tasare fundații

0.7

deformație impusă

umplerea

umplere, siloz plin

0.7
sau
0.3

0.9
sau
0.8
0.9
sau
0.8

Încărcări
suplimentare 3,4
etc.

descriere
zăpadă,
vânt,
căldură
încărcare
variabilă,
deformare
forțată
zăpadă,
vânt,
căldură
încărcare
variabilă
încărcare
variabilă
încărcare
variabilă

fără materiale

0.0

încărcare
variabilă

Plin

0.9
sau
0.8

încărcare
variabilă

𝛹0,3
sau
𝛹0,4
0.6
sau
0.0
0.7
sau
0.3
0.6
sau
0.3
0.7
sau
0.3
0.7
sau
0.3
0.7
sau
0.3
0.7
sau
0.3
0.7
sau
0.3

Pentru silozuri din clasa AAC1, se poate utiliza un design simplificat, ținând cont de umplere,
golire, vânt și depozitare goală, umplere simultană a vântului și zăpadă pe acoperiș

8.5

Siloz zvelt cu pereți subțiri

8.5.1

Introducere

Silozul de oțel din fig. 8.2 este de secțiune circulară cu diametrul intern 𝑑𝑐 = 7,5 m și grosimea
peretelui t = 10 mm. Înălțimea totală a rezervorului este de 37 m, înălțimea părții verticale hc = 30 m și
înălțimea buncărului ℎ𝑐 = 4 m. Rezervorul este folosit pentru depozitarea grâului.
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phf

z

pwf

phf

hc
dc

hb

pvf

hh

Presiune orizontala

Figura 8.2: Schema silozului.
Rezervorul respectă limitările geometrice ℎ𝑏 /𝑑𝑐 <10, hb< 100 m, 𝑑𝑐 << 60 m) dată de domeniul de
aplicare al EN 1991-4.
Pentru a clasifica o stivă, trebuie să specificați clasa acesteia. Volumul rezervorului V este
determinat ca
𝜋𝑑𝑐2
𝜋𝑑𝑐2
𝜋 ∙ 7.52
𝜋 ∙ 7.522
𝑉=
ℎ𝑐 +
ℎℎ =
30 +
4 = 1384 𝑚3
4
3∙4
4
3∙4
și capacitatea sa de păstrare a grâului (se folosește greutatea volumetrică superioară 𝛾𝑢𝑝 = 9 kN/m3) se
determină ca mărime
𝐺𝑘,𝑢𝑝 = 𝑉𝛾𝑢𝑝 = 1384 ∙ 9 = 12456.03 (𝑘𝑁)
𝑚 = 1245.6 𝑡 ≥ 100 𝑡
Rezervorul are o capacitate de peste 100 t, dar îndeplinește cerințele de excentricitate pentru clasa
AAC2 conform EN 1991-4, tab. 1.2. Recipientul este unul dintre recipientele slabe, deoarece raportul său
de zveltă îndeplinește condiția de 5.1 (2) P
ℎ𝑐 30
=
= 4 ⩾ 2.
𝑑𝑐 7.5
8.5.2

Încărcare simetrică a pereților verticali în timpul umplerii

Sarcinile de umplere simetrice provoacă presiune orizontală 𝑝ℎ𝑓 componentele de tracțiune frecarea
de perete pwf și presiune verticală pvf în profunzime z în timpul umplerii și în timpul depozitării
𝑝ℎ𝑓 (𝑧) = 𝑝ℎ𝑜 𝑌𝐽 (𝑧)
(8.3)
(𝑧)
𝑝𝑤𝑓
= 𝜇𝑝ℎ𝑜 𝑌𝐽 (𝑧)
(8.4)
𝑝ℎ𝑜
(8.5)
𝑝𝑣𝑓 (𝑧) =
𝑌 (𝑧)
𝐾 𝐽
unde
(8.6)
𝑝ℎ𝑜 = 𝛾𝐾𝑧0
1 𝐴
(8.7)
𝑧0 =
𝐾𝜇 𝑈
(8.8)
𝑌𝐽 (𝑧) = 1 − 𝑒 −𝑧⁄𝑧0
unde 𝛾 este valoarea caracteristică a greutății volumetrice 𝜇 este valoarea caracteristică a coeficientului de
frecare față de peretele solid alunecării pe peretele vertical K, este valoarea caracteristică a raportului
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presiune laterală,z0 este adâncimea caracteristică a lui Janssen, este presiunea orizontală asimptotică la
adâncimea față de solidele depozitate, A este zona și U este circumferința interioară a secțiunii orizontale
a silozului.
Se presupune că proprietățile grâului depozitat sunt cunoscute și pot fi considerate conform
laboratorului, E.l din EN 1991-4, unde valoarea medie a raportului pentru grâu Km = 0,54, coeficient ak
= 1,11 și coeficientul de frecare 𝜇 = 0,24 pentru perete tip D l. Se determină valorile caracteristice superioare
și inferioare ale raportului K:
𝐾𝑢𝑝 = 𝑎𝐾 𝐾𝑚 = 1.11 ∙ 0.54 = 0.599
𝐾𝑚 0.54
𝐾𝑙𝑜𝑤 =
=
= 0.486
𝑎𝐾 1.11
și adâncimea caracteristică Janssen 𝑧𝑜 pentru valoarea superioară a raportului Kup:
1
44.17
z0 =
= 13.04 m.
0.599 ∙ 0.24 23.56
Funcția de variație a adâncimii presiunii Janssen la o adâncime de 30 m:
𝑌𝐽 (30) = 1 − 𝑒 −𝑧⁄𝑧0 = 1 − 𝑒 −30⁄13.04 = 0.9,
𝑎 aria secțiunii transversale 𝐴 a silozului și diametrul interior al acestuia U
πd2c 3.14 ∙ 7.52
A=
=
= 44.17 m2 ,
4
4
U = πdc = 3.141 ∙ 7.5 = 23.56 𝑚.
Presiune orizontală 𝑝ℎ𝑓 se determină pentru adâncime z = 30 m:
1 𝐴
1 44.17
𝑝ℎ𝑓 (30) = 𝑝ℎ𝑜 𝑌𝐽 (30) = 𝛾𝐾
𝑌𝐽 (30) = 90 ∙
∙
∙ 0.9 = 63.27 𝑘𝑃𝑎,
𝐾𝜇 𝑈
0.24 23.56
și o componentă de fricțiune la perete 𝑝𝑤𝑓 :
1 𝐴
𝐴
44.17
𝑝ℎ𝑓 (30) = 𝑝ℎ𝑜 𝑌𝐽 (30) = 𝛾𝐾
∙ 0.9 = 15.19 𝑘𝑃𝑎,
(1 − 𝑒 −𝑧⁄𝑧0 ) = 𝛾 (1 − 𝑒 −𝑧⁄𝑧0 ) = 9 ∙
𝐾𝜇 𝑈
𝑈
23.56
și tensiunea verticală în solidul depozitat la umplerea recipientului 𝑝𝑣𝑓 este stabilit:
1 𝐴
1
44.17
𝑝𝑣𝑓 (30) = 𝛾
∙ 0.85 = 122.3 𝑘𝑃𝑎.
(1 − 𝑒 −𝑧⁄𝑧0 ) = 9 ∙
𝐾𝑙𝑜𝑤 𝛾 𝑈
0.486 ∙ 0.24 ∙ 23.56 23.56
Încărcare locală
Presiunea locală descrie dezechilibrele de sarcină accidentale asociate excentricității și chiar
vizibilității procesului de umplere. Mărimea încărcării locale (presiune exterioară) 𝑝𝑝𝑓 ar trebui să fie
determinată de excentricitatea maximă a vârfului materialului îngrămădit pe parcursul întregului proces de
umplere, care în fig. 8.3 este indicat 𝑒𝑓 .
Presiune locală de umplere de referință ppf este determinată de relația:
𝑝𝑝𝑓 = 𝐶𝑝𝑓 𝑝ℎ𝑓
(8.9)
unde:
(8.10)
𝐶𝑝𝑓 = 0.21𝐶𝑜𝑝 (1 + 2𝐸 2 )[1 − 𝑒 −1.5(ℎ𝑐 ⁄𝑑𝑐−1) ]
(8.11)
𝐸 = 2𝑒𝑓 /𝑑𝑐
în care:
𝑒𝑓 – excentricitatea maximă a vârfului materialului acumulat în timpul umplerii;
𝑝ℎ𝑓 – presiunea orizontală de umplere la o înălțime la care se ia în considerare sarcina locală la
umplerea silozului;
𝐶𝑜𝑝 – coeficientul de referință de sarcină locală pentru solidul examinat.
8.5.3
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Figura 8.3: Siloz cu umplere excentrică.
Înălțimea zonei de încărcare locală este calculată în funcție de relația:
(8.12)
𝑠 = 𝜋𝑑𝑐 /16 ≅ 0.2𝑑𝑐 .
Presiunile 𝑝𝑝𝑓 la înălțimea zp = 20 m (Cop= 0,5, vezi tab E.l din EN 1991-4) se stabileste
ppf

2ef 2
= 0.21Cop [1 + 2 ( ) ] [1 − 𝑒 −1.5(ℎ𝑐 ⁄𝑑𝑐 −1) ]phf =
dc

20
0.8 2
−1.5( −1)
7.5
= 0.21 ∙ 0.5 [1 + 2 ∙ (2 ∙
) ] [1 − 𝑒
] ∙ 63.3 = 6.65 kPa.
7.5
Inălțimea zonelor locale de încărcare se determină astfel:
𝜋𝑑𝑐
7.5
𝑠=
= 3.14 ∙
= 1.47 (𝑚).
16
16
Exemplificând rezervorul zvelt secțiune transversală circulară (dc /t= 7,5/0,01 > 200) Clasa AAC2
aplică presiunea de umplere de la presiunea maximă 𝑝𝑝𝑓 pe partea exterioară la presiunea aplicată pe partea
interioară opusă. Circumferința perimetrului ar trebui considerată ca fiind
(8.13)
𝑝𝑝𝑓𝑠 = 𝑝𝑝𝑓 cos 𝛩
unde
𝑝𝑝𝑓 – este presiunea externă;
𝜃 – unghi în sistemul de coordonate polare.
Forța orizontală totală 𝐹𝑝𝑓 sarcina locală rezultată din umplerea unui recipient circular cu pereți
subțiri este determinată conform formulei:
(8.14)
𝐹𝑝𝑓 = 𝜋/2𝑠𝑑𝑐 𝑝𝑝𝑓
𝜋
𝐹𝑝𝑓 = ∙ 1.47 ∙ 7.5 ∙ 6.65 = 78.3 𝑘𝑁
2
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unde hc este înălțimea părții silozului cu pereți verticali (a se vedea fig. 8.4).

ppfs
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Figura 8.4: Plan și vedere la umplerea rezervorului circular.
Încărcare simetrică la golire
Pentru a lua în considerare o posibilă creștere tranzitorie a presiunii pe pereții silozului care are loc
în timpul golirii, ar trebui să se utilizeze o creștere simetrică a sarcinii de golire.
Pentru silozurilorle din toate clasele AAC1 până la AAC 3, presiuni de golire simetrice 𝑝ℎ𝑒 si 𝑝𝑤𝑒
determinat de relații
(8.15)
𝑝ℎ𝑐 = 𝐶ℎ 𝑝ℎ𝑓
8.5.4

𝑝𝑤𝑒 = 𝐶𝑤 𝑝𝑤𝑓

(8.16)

unde
𝐶ℎ este coeficientul de descărcare pentru presiunea orizontală,
Cw coeficientul de golire pentru componenta de tracțiune a frecării peretelui.
Pentru silozurilorle din toate clasele golite de sus (unde nu există flux de solide stocate), coeficienții
Ch si Cw se poate lua în considerare Ch = Cw = 1.
Pentru silozurilor zvelte din clasele AAC2 și 3, coeficienții de descărcare trebuie luate în
considerare valorile Ch = C0 = 1,15 și Cw = 1,10.
Valoarea caracteristică rezultantă a forței (presiunii) verticale din perete 𝑛𝑧𝑆𝑘 pe lungimea unității
de circumferință la golirea la adâncimea z este determinată de formulă
(8.17)
𝑛𝑧𝑆𝑘 = 𝐶𝑤 𝜇𝑝ℎ𝑜 [𝑧 − 𝑧0 𝑌𝐽 (𝑧)].
Pentru cazul analizat în profunzime z = 30 m:
𝑛𝑧𝑆𝑘 = 1.1 ∙ 0.24 ∙ 70.3 ∙ (30 − 13.04 ∙ 0.90) = 338.9 𝑘𝑁
8.5.5

Încărcare locală la golire
Silozurile din clasele AAC2 și AAC3 ar trebui verificate pentru încărcarea locală la golire.
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Pentru coșurile rotunde, este necesar să verificați încărcarea locală de încărcare atunci când:
 excentricitatea prizei e0 depășește valoarea critică 𝑒0,𝑐𝑟 = 0,25 dc,
 excentricitate maximă la umplere ef depășește valoarea critică er.er = 0,25t/c iar zveltetea
silozului depășește valoarea limită (ℎ𝑐 /𝑑𝑐 ) = 4,0.
Mărimea încărcării locale de referință ppc acționarea asupra golirii este determinată
(8.18)
𝑝𝑝𝑒 = 𝐶𝑝𝑒 𝑝ℎ𝑒
unde forma formulei pentru Cpe pe baza raportului ℎ𝑐 /𝑑𝑐 și este prezentat în EN 1991-4.
Excentricitate maximă a umpluturii ef iar zveltetea rezervorului îndeplinește condițiile de limitare
pentru exemplul de aici (𝑒𝑓 = 0,8 𝑚 < 𝑒𝑓,𝑐𝑟 = 1,875 𝑚), și, prin urmare, nu este necesar să se ia în
considerare sarcina locală la golire.
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