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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 4 este compus din următoarele părți: 

 SM SR EN 1994-1-1 Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton.  

Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri 

 SM SR EN 1994-1-2: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. 

Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 

 SM SR EN 1994-2: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. 

Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri 

 

Acestea au fost aprobate prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 

724-ST 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. 

 

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 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 construcţii.  

 

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sînt 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. 

 

 
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. 

Structura normativelor de proiectare Eurocod este următoarea: 

53
16 21

15

157

1181

1156

16

Documente normative naționale cu 

caracter obligatoriu - 53

Documente normative interstatale 

aprobate ca naționale cu caracter 

obligatoriu -16

Documente normative naționale cu 

caracter de recomandare -21

Documente normative interstatale 

aprobate ca naționale cu caracter de 

recomandare -15

Documente normative ale fostei URSS cu

caracte obligatoriu în RM - 157

Documente normative ale fostei URSS cu

caracter de recomandare în RM - 1181

http://ednc.gov.md/Custom/Sivadoc/Download.aspx?id=110297&t=CatalogNormative
http://ednc.gov.md/Custom/Sivadoc/Download.aspx?id=110297&t=CatalogNormative
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După cum urmează armonizarea documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor 

urmează a fi substituite de Eurocod-uri, prin elaborarea anexelor naționale pentru fiecare în parte. 

În general, conform recomandărilor Comisiei Europene procesul de tranziție la Eurocodurile 

constă din următoarele etape:  

1. Perioada de traducere  

2. Perioada de calibrare la nivel național  

3. Perioada de coexistență  

 

În perioada de traducere se efectuează traducerea Eurocodurilor publicate de CEN, iar în perioada 

de calibrare la nivel național se determină parametrii determinați la nivel național (NDP), se 

elaborează Anexele naționale. Aceste două etape pot fi comasate.  

 

Publicarea Anexelor naționale constituie începutul perioadei de coexistență, pe parcursul căreia 

atît standardele și normativele în construcții naționale cît și Eurocodurile pot fi aplicate, alegerea 

privind aplicarea lor aparținînd clientului. Această perioadă poate dura pînă la 3 ani, după expirarea 

căreia toate standardele și normativele în construcții naționale conflictuale cu Eurocodurile trebuie 

să fie anulate.   

 

Republica Moldova a recepționat toate părțile Eurocodurilor traduse în limba român. 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 TC54 – 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. Generalități 

1.1 Domeniul de aplicare 

1.1.1. Domeniul de aplicare a Eurocodului 4 

Norma EN 1994-1-1 sau Eurocodul 4 este destinat pentru proiectarea structurilor compozite și pentru 

lucrările de construcții inginerești, care utilizează legături efective ale ansamblelor din oțel și beton într-o 

singură construcție portantă.  

Norma include principiile de proiectare ale structurilor compozite din oțel-beton (în original norma se 

intitulează Design of Composite Steel and Concrete Structures), și cerințele de securitate și aplicabilitate la 

acest tip de construcții. Norma tratează doar cerințele de capacitate de încărcare, aplicabilitate și durabilitate 

a structurilor compozite și nicidecum cerințele de izolație termică și acustică. Pentru proiectul contra 

incendiilor există capitolul 1-2 al acestei norme, însă în această publicație nu le vom aborda. De acestea se 

ocupă manualul individual Valori de rezistență la incendiu ale structurilor de construcție conform 

Eurocodului . Pentru poduri se va utiliza secțiunea 2 a acestei norme; podurilor le este dedicat un manual 

special, care explică proiectarea podurilor din beton, oțel și oțel-beton. 

Norma se utilizează concomitent cu celelalte eurocoduri, mai ales cu EN 1990:Principiile de proiectare 

ale construcțiilor și Eurocodul 1 Acțiuni asupra structurilor, care deja există traduse. Bineînțeles că norma 

nu poate fi combinată cu alte norme, decât cu normele valabile ale sistemului EN. 

Ținem să accentuăm faptul că normele EN 1990 până la 1999, vor fi singurul ansamblu de norme valabile 

pentru proiectarea structurilor de construcție . Aceeași procedură ar trebui să fie introdusă și în celelalte 

state europene asociate în CEN. Proiectarea structurilor compozite va fi astfel unificată pentru întreaga 

Europă și doar introducerea anumitor elemente de securitate va rămâne în competența fiecărui stat în parte. 

Din punct de vedere tehnic, acest lucru se va face prin așa numita anexă națională a normei. Statele membre 

CEN au obligația să editeze această anexă națională în afară de limba națională, și în limba engleză, deci 

utilizarea acesteia nu va fi complicată în proiectarea practică. 

Deoarece sistemele compozite din oțel-beton îmbină atât ansamblul din oțel cât și cel din beton, este 

necesar ca proiectul lor să fie în concordanță și cu Eurocodul 2:Proiectarea structurilor din beton și 

Eurocodul 3:Proiectarea construcțiilor din oțel. 

1.1.2. Domeniul de aplicare al secțiunii 1-1 Eurocodului 4 

Secțiunea 1-1 din Eurocodul 4 stabilește principiile generale pentru proiectarea sistemelor compozite 

împreună cu normele specifice pentru construcții civile. Are următoarele secțiuni: 

Secțiunea 1: Generalități 

Secțiunea 2: Bazele proiectării 

Secțiunea 3: Materiale 

Secțiunea 4: Durabilitatea 

Secțiunea 5: Analiza structurală 

Secțiunea 6: Stări limite ultime 

Secțiunea 7: Stări limite de serviciu 

Secțiunea 8: Eclisele compozite ale sistemelor construcțiilor civile 

Secțiunea 9: Plăcile compozite cu tablă profilată în construcțiile civile 

Anexe A, B și C 

1.2 Documentele normative enumerate 

Parte a normei sunt și prevederile altor norme sau prescripții europene. 

1.3 Condiții 

La condițiile generale ale EN 1990 se utilizează în plus condițiile introduse în EN 1992-1-1 și EN 1993 

1-1. 

1.4 Distingerea între principii și reguli de aplicare 

La fel ca la toate celelalte eurocoduri și la această normă se disting principiile și regulile de aplicare, așa 

cum a fost explicat în detaliu în manualul pentru EN 1990. Mai pe scurt, acest lucru înseamnă că în timp 
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ce la principii nu există o altă alternativă și deci trebuie îndeplinită în orice împrejurare în proiect, regulile 

de aplicare arată reguli recunoscute universal, care sunt în acord cu principiile. Utilizarea lor este deci 

recomandată, însă are alternativă. Firește că procedura alternativă trebuie să fie în deplin acord cu principiile 

și totodată trebuie să garanteze cel puțin aceeași securitate a proiectului ca la utilizarea regulii recomandate. 

Principiile se disting în normă prin litera P după numărul articolului. 

1.5 Definiții 

1.5.1. Generalități 

În normă sunt valabili termeni și definiții utilizate în EN 1990, EN 1992-1-1 și EN 1993-1-1. 

1.5.2. Termeni și definiții suplimentare utilizate în normă 

 element compozit (composite member) 

element de susținere, format din ansamble din beton și oțel constructiv sau fasonat la rece, interconectate 

prin legătură de alunecare astfel, că să fie redusă alunecarea longitudinală dintre beton și oțel și să nu 

intervină separarea unei părți de cealaltă 

 legătură de alunecare (shear connection) 

legătură între părțile din beton și oțel ale elementului compozit, care este suficient de rezistent și rigid 

pentru ca ambele componente să poată fi proiectate ca și parte integrantă unui element de portant 

 comportarea compozită (compozite behaviour) 

comportarea, care intervine după ce se activează legătura de alunecare în consecința solidificării 

betonului 

 grindă compozită (composite beam) elementul compozit solicitat mai ales prin încovoiere 

 stâlp compozit (composite column) 

element compozit solicitat mai ales prin presiune sau presiune și încovoiere 

 placă compozită (composite slab) 

placă, la care este tabla profilată se folosește mai întâi ca și cofraj pierdut, apoi în combinație cu betonul 

solidificat acționează ca armătură de întindere a plafonului final 

 schelet compozit (composite frame) 

schelet al cărui ansamble (unele sau toate) sunt formate din elemente compozite, iar restul de ansamble 

sunt formate din elemente din oțel portante 

 nod compozit (composite joint) 

nodul elementului compozit și al altui element compozit, din oțel sau oțel-beton la care în timpul 

proiectării capacității de încărcare și rigidității se ia în considerare armătura 

 structură sau element susținute (propped structure or member) 

structura sau elementul la care greutatea părților din beton se transmite în părțile din oțel, care sunt 

susținute pe toată lungimea, sau se transmite independent  de structura din oțel, până când părțile din beton 

sunt capabile să transmită sarcina 

 structură sau element nesusținute (un-propped structure or member) structura sau elementul 

la care sarcina părților din beton este transmisă de părțile din oțel, care nu sunt susținute pe toată 

lungimea 

 rigiditate de îndoire a secțiunii fără fisuri (un-cracked flexural stiffness) 

rigiditatea EaI1 a secțiunii transversale a elementului unde I1 este momentul efectiv de inerție al secțiunii 

echivalente din oțel, calculat cu condiția ca betonul întins să fie fără fisuri 

 rigiditatea de îndoire a secțiunii cu fisuri (cracked flexural stiffness) 

rigiditatea EaI2 a secțiunii transversale a elementului unde I2 este momentul efectiv de inerție al secțiunii 

echivalente din oțel, calculat cu neglijarea betonului întins, dar cu includerea calculului armăturii 

 precomprimare (prestress) 

introducerea forței de presiune în partea de beton a elementului compozit, a armăturii precomprimate 

atinse sau a deformării dirijate 
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1.6 Simboluri 

În normă sunt folosite simboluri obișnuite. Dacă va fi necesar, unele simboluri din această publicație vor fi 

explicate separat în locul utilizării acestora. 
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2. Principiile de proiectare 

2.1 Cerințe 

Structurile compozite din oțel-beton se proiectează în ce privește solicitarea, conform Eurocodului 1, 

combinația solicitării conform EN 1990, iar capacitatea de încărcare, durabilitatea și utilizarea acestor 

structuri se verifică conform prezentei norme. 

2.2 Principiile de proiectare după stări limită 

În RM se folosește metoda obișnuită și utilizată de mult timp a stărilor limită (metoda coeficienților 

parțiali), un anumit specific al structurilor compozite din oțel-beton este faptul că la proiectare trebuie luate 

în considerare toate stadiile decisive ale construirii, când în unele stadii construcția încă nu acționează ca 

și una compozită. Acest lucru intervine mai ales la proiectarea după teoria elasticității și la calculul 

deformațiilor. 

2.3 Mărimi de bază variabile  

2.3.1 Solicitarea și influențele mediului 

Solicitările folosite în proiect se pot obține din părțile aferente ale Eurocodului 1, care sunt la dispoziție 

în RM în limba română din anul 2018. Este vorba de un amplu ansamblu de norme, pe care trebuie să-l 

aveți la îndemână în timpul proiectării practice. Un anumit extras pentru o primă orientare se oferă de ex. 

în scriptele pentru studenți. 

O mică ciudățenie a structurilor compozite este faptul că la verificarea tablei profilate utilizate la cofrajul 

plăcilor de plafon, trebuie luat în considerare așa zisul „efect de lac“ (creșterea grosimii betonului în 

consecința flexiunii tablei), eventual găsiți în normă criteriul, pe care dacă îl îndepliniți, puteți neglija acest 

efect. 

2.3.2 Proprietățile materialului și a produselor 

Proprietățile materialului și a produselor pentru construcțiile compozite sunt precizate de regulă în EN 

1992 și Eurocodul 3, la dornurile de legătură se referă în mod special EN 13918. 

2.3.3 Clasificarea solicitărilor 

Contracția și încălzirea neuniformă în timpul fasonării betonului produce apariția unor forțe interioare în 

secțiuni și curbă și transformări longitudinale relative în elementele structurale; efecte, care intervin în 

structuri definite static și în structuri nedefinite static, dacă nu se ia în considerare compatibilitatea 

deformațiilor, acestea trebuie clasificate ca și efecte primare. În structurile static nedefinite, efectele primare 

sunt contracția, fasonarea ulterioară și temperaturile legate de alte efecte ale forțelor, deci efectele totale 

sunt compatibile; aceste efecte trebuie clasificate ca și secundare și se consideră drept solicitări indirecte. 

Însă pentru construcțiile civile, efectele de contracție și fasonare ulterioară se exprimă mult mai simplu, așa 

cum vom indica în locurile aferente. Valorile de contracție se pot lua din anexa C la această normă. 

2.4 Verificarea prin metoda coeficienților parțiali 

2.4.1 Valorile de calcul 

Valorile de calcul ale solicitărilor 

Valorile de calcul ale solicitărilor apar în general prin multiplicarea valorilor caracteristice ale 

coeficienților de solicitare 𝛾𝐹. Valorile caracteristice sunt indicate în normele EN 1991, coeficienții în EN 

1990. La precomprimarea cu deformație dirijată, de ex. cu ridicarea treptată a reazemelor, coeficientul 

parțial 𝛾𝑃 este egal cu 1,0. 

La acționarea mai multor feluri de solicitări, se vor utiliza coeficienții combinației 𝜓 din EN 1990. 

Valorile de calcul ale caracteristicilor materialelor și produselor 

Pentru stabilirea valorilor de calcul se vor utiliza coeficienții parțiali corespunzători din normele pentru 

proiectare. Aici vom preciza valorile numerice ale coeficienților, valabile în RC. 

Pentru beton se va utiliza coeficientul 𝛾𝐶  . Rezistența de calcul a betonului la presiune este dată de 

relația: 

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘/𝛾𝐶     (2.1) 
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unde valoarea caracteristică 𝑓𝑐𝑘 se va obține din EN 1992-1-1. Valoarea 𝛾𝐶 corespunde de asemenea 

valorii utilizate în EN 1992-1-1 și este de 1,5. 

Pentru armătură se va utiliza coeficientul parțial 𝛾𝑆, a cărui valoare este de 1,15. Pentru oțelul de 

construcție și pentru tabla profilată se va utiliza coeficientul 𝛾𝑀(𝛾𝑎), care conform EN 1993, are valoarea 

de 1,0. La oțel și armătură, rezistența de calcul se va obține din limita de lunecare prin împărțirea cu acești 

coeficienți 𝛾𝑀  a 𝛾𝑆. 

Pentru legătura de alunecare a părții din beton cu partea de oțel la structura compozită, se va utiliza un 

următor coeficient parțial 𝛾𝑉, a cărui valoare este de 1,25. Cu coeficientul se împarte capacitatea de 

încărcare caracteristică a unui anumit mijloc de îmbinare. Pentru analiza oboselii dornurilor de legătură se 

vor utiliza coeficienții parțiali 𝛾𝑀𝑓 a 𝛾𝑀𝑓,𝑠, a căror valoare este de 1,0. 

 

Valorile de calcul ale datelor geometrice 

Datele geometrice privind secțiunile și sistemele de structuri se pot prelua din normele produselor EN, 

sau din planșele de fabricație. Aceste valori se consideră nominale, care intră în mod direct în proiect. 

Valorile de calcul ale efectelor acțiunilor 

Valorile de calcul ale efectelor acțiunilor asupra structurilor compozite se stabilește conform EN 1990. 

Mai amănunțit la secț. 6. 

2.4.2 Combinația de acțiuni 

Combinațiile se formează conform EN 1990 

2.4.3 Verificarea echilibrului static (EQU) 

Procesul de verificare a echilibrului static la construcțiile civile este descris în EN 1990, tabel A 

1.2(A) 

3. Materiale 

3.1 Beton 

Proprietățile betonului se obțin din standardul EN 1992-1-1. Această normă pentru structuri compozite 

se limitează doar la beton cu rezistența C20/25 (LC20/22) până la C60/75 (LC60/66), în afara acestui cadru, 

valorile și procedurile la acest moment se verifică. Rezistențele betonului sunt indicate în Tabelul 1, iar 

modulele de elasticitate în Tabelul 2.  

Tabel 1 Clasele de rezistență a betonului, rezistențele caracteristice la compresiune (cilindrice) și 

rezistențele caracteristice la tracțiune 𝑓𝑐𝑡 [𝑁/𝑚𝑚2] 

Clasa 

betonului 
C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 

ƒck 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

ƒctm 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 

0,05 

ƒctk 
1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 

/0,95 

ƒctk 
2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 

Tabel 2 Valorile modulului secant de rezistență  𝐸𝑐𝑚, [𝑘𝑁/𝑚𝑚2] 

Clasa 

betonului 
C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 

𝐸
𝑐𝑚

 29 30,5 32 33,5 35 36 37 38 39 
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După cum s-a menționat deja, la stabilirea influenței contracției betonului la construcțiile civile se poate 

proceda similar, în timp ce valorile de contracție se calculează după valorile din Anexa C. 

3.2 Armătură 

Proprietățile armăturilor sunt indicate în EN 1992-1-1. Pentru unele oțeluri utilizate pentru armare, 

limitele de alunecare sunt indicate în Tabelul 3. Valoarea de calcul a modulului de elasticitate a armăturii 

𝐸𝑠 se ia la fel ca valoarea pentru oțelul de construcții. 

Tabel 3 Limitele de alunecare caracteristice pentru armătura din beton [𝑀𝑃𝑎] 

Oțel B420B B500A B500B B550A B550B 

𝑓𝑠𝑘 420 500 500 550 550 

3.3 Oțel de construcții 

Proprietățile oțelului de construcții sunt indicate în EN 1993-1-1 sau în Tabelul 4. Limitele de alunecare 

și limitele de rezistență depind de grosimea materialului. Se menționează că prevederea acestei norme este 

valabilă deocamdată doar pentru oțelul cu limita de alunecare nominală de cel mult 460 𝑁/𝑚𝑚2. Oțelurile 

cu rezistență înaltă reprezintă obiectul cercetării. 

 

Tabel 4 Rezistențe nominale 𝑓𝑢 și limite de alunecare 𝑓𝑦 [MPa] 

Tipul de oțel 

Grosime t 

t < 40 mm 40 mm < t < 100 mm 

𝑓𝑦 𝑓𝑢 𝑓𝑦 𝑓𝑢 

S235 235 360 215 360 

S 275 275 430 255 410 

S 355 355 490 335 470 

S420 420 520 390 520 

S460 460 540 430 540 

3.4 Mijloacele de legătură 

3.4.1 Generalități 

Cerințele pentru mijloacele de legătură și materialul de sudură auxiliar sunt în EN 1993-1-8. 

3.4.2 Dornuri de cuplare cu cap 

Pentru dornuri este valabilă EN 13918. 

3.5 Tablă profilată din oțel pentru plăci compozite în construcții civile 

Proprietățile tablelor sunt în EN 1993-1-3. Grosimea nominală minimă a tablelor din oțel t este limitată 

la 0,70 mm în RC. 
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4. Durabilitate 

4.1 Generalități 

Din punctul de vedere a durabilității structurilor compozite, trebuie respectate prevederile aferente 

din EN 1990, EN 1992 și EN 1993. Atenție deosebită se acordă detaliilor,  legăturilor de alunecare dintre 

oțel și beton. 

4.2 Table profilate pentru plăci compozite la construcții civile 

Suprafețele expuse ale tablei profilate trebuie protejate prin mod corespunzător pentru a rezista 

condițiilor de mediu. La ora actuală, cel mai des se utilizează zincarea, stratul normal de zinc cu greutatea 

de 275 g/m2 ajunge pentru plafoanele din interiorul obiectivelor cu mediu ne agresiv. 
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5. Analiza structurilor 

5.1 Modelarea structurii pentru analiză 

5.1.1 Modelarea structurii și condițiile de bază 

Modelul de calcul al structurii trebuie să reproducă comportamentul real al secțiunilor, elementelor, 

nodurilor, și ancorajelor. Prevederile acestei secțiuni însă pot fi utilizate doar pentru structuri compozite 

obișnuite, după cum vom menționa mai departe, nicidecum pentru structuri speciale, cum ar fi de ex. plăci 

din oțel cu spații betonate etc. La structurile, unde predomină betonul și care eventual sunt și pretensionate, 

se recomandă utilizarea EN 1992-1-1 în proiect. 

5.1.2 Modelarea nodurilor 

În analiză se disting nodurile: 

 de articulație, unde se poate presupune că nodul nu transmite nici-un fel de momente de încovoiere, 

 rigide, a căror rigiditate sau capacitate de încărcare permite în analiză presupunerea, că elementele 

din nod sunt perfect rigide, 

 semirigide, comportamentul acestora trebuie luat întotdeauna în considerare în cadrul analizei. 

 În practica curentă, până acum era de ajuns primele două tipuri de noduri. Însă acum, prin evoluarea 

tehnicii de calcul, atenția se concentrează mai ales pe cel de-al treilea tip, care în realitate, predomină. 

Calculele care includ acționarea elasticității nodurilor (legăturilor) sunt complexe, însă redau acționarea 

reală a structurii și pot aduce economii considerabile mai ales la structurile, unde se repetă de mai multe ori 

un anumit tip de nod semirigid. 

Un anumit ajutor pentru proiectarea nodurilor semirigide, în care se leagă grinda din oțel-beton și stâlpul 

din oțel-beton, îl reprezintă Anexa A la această normă. 

5.1.3 Interacțiunea structurii cu culcușul 

Modul de includere a influenței reciproce dintre structură și sol poate fi găsită în EN 1997. 

5.2 Stabilitatea structurii 

5.2.1 Influențele geometriei deformate a structurii 

În general, la analiza structurii se poate proceda ori prin analiza de ordinul întâi, când se lucrează cu 

structură nedeformată, sau cu analiza ordinului doi, când se include calculul deformării structurii. Pentru 

construcțiile obișnuite ajunge luarea în calcul a primului ordin, excepție face calculele de stabilitate la care 

criteriul de utilizare al primului ordin este faptul, că eroarea apărută prin neluarea în considerare a 

deformației, este mai mică de 10 %, dacă vorbim de mărimea forțelor interioare. În practică, acest lucru nu 

poate fi constatat decât prin calcularea ambelor posibilități, ceea ce este ineficient. Acest criteriu poate fi 

considerat aproximativ îndeplinit, dacă este valabil: 

𝛼𝑐𝑟 =
𝐹𝑐𝑟

𝐹𝐸𝑑
≥ 10 

(5.1) 

          

unde 𝛼𝑐𝑟 este coeficientul prin care, la calculul de primul ordin, trebuie mărită solicitarea proiectată 

pentru a se atinge pierderea flexibilă a stabilității. Softurile actuale oferă în mod curent această valoare. 

5.2.2 Metodele de analiză la construcțiile civile 

Cadrele compuse din stâlpi și traverse se pot verifica la flambaj cu deplasarea nodului la nivelul cadrului 

prin analiza cu primul ordin, în cazul în care criteriul menționat (5.1), este îndeplinit pentru la nivel. La 

aceste structuri, coeficientul 𝛼𝑐𝑟  poate fi calculat din expresia dată în EN 1993-1-1. 

Conform normei pentru oțel, este valabil : 

𝛼𝑐𝑟 = (
𝐻𝐸𝑑

𝑉𝐸𝑑
) (

ℎ

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) 

 

unde 𝐻𝐸𝑑 este valoarea de calcul a reacției orizontale în talpa culcușului de la solicitările orizontale; 

         𝑉𝐸𝑑 solicitarea verticală totală proiectată a construcției în talpa culcușului; 

        𝛿𝐻,𝐸𝑑  deplasarea orizontală a nivelului etajului superior față de talpa culcușului, la solicitarea 

cadrului prin forțe orizontale (exemplu vânt), care acționează la toate nivele plafoanelor conform fig. 1; 
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ℎ   înălțimea etajului. 

Influența ordinului doi poate fi inclusă în calcul în unele cazuri în mod indirect, astfel încât se utilizează 

analiza a primului ordin, iar rezultatele se ajustează cu coeficienți de amplificare adecvați.  

VEd

HEd

h

 δH,Ed

 

Figura 1 Mărimi de calcul 𝛼𝑐𝑟 

La fel ca la construcțiile de oțel, este valabil că, dacă efectele ordinului doi sunt incluse în analiza globală 

a structurii, la structurile cu imperfecțiuni nu mai este necesară evaluarea individuală a stabilității fiecărui 

element. Pentru stâlpii compoziți se pot verifica în acest mod devierile plane cu una dintre următoarele 

metode: 

a) analiza globală de ordinul doi la structuri imperfecte, unde capacitatea de încărcare a secțiunii se 

verifică conform rapoartelor indicate în secț. 6 (6.45) până la (6.47); sau 

b) analiza fiecărui element în parte, unde se includ în calcul momentele și forțele finale stabilite de 

analiza globală, care include influențele ordinului doi și imperfecțiunile aferente. Analiza elementelor 

include și imperfecțiunile aferente elementelor descrise la secț. 5.3.2; sau la elementele apăsate axial prin 

utilizarea curbelor rezistenței de flambaj în care este deja inclusă influență ordinului doi și imperfecțiile 

elementelor. Și la această estimare se consideră forțele finale stabilite în analiza globală a construcției care 

includ acțiunile ordinului doi și imperfecțiunile globale aferente. Atunci calculul este bazat pe lungimea de 

deviere, care este egală cu lungimea de sistem a drugului. 

5.3 Imperfecțiuni 

5.3.1 Principii 

În analiză modernă a structurilor se includ influențele tuturor imperfecțiunilor inevitabile, deoarece astfel 

se redă acționarea structurii reale. La structurile din oțel și oțel-beton, aceasta se face de regulă prin faptul 

că toate imperfecțiunile se înlocuiesc cu o singură imperfecțiune geometrică echivalentă. Forma presupusă 

a acestei imperfecțiuni trebuie să rezulte din profilul devierii flexibile a structurii în planul considerat. 

5.3.2 Imperfecțiuni la construcțiile civile 

La structurile compozite se utilizează aceleași imperfecțiuni geometrice echivalente ca la structurile din 

oțel. Dacă este necesară utilizarea analizei de ordinul doi, imperfecțiunile elementelor pot fi neglijate, dacă 

este valabil: 

�̅� ≤ 0.5√𝑁𝑝𝑙 , 𝑅𝑘/𝑁𝐸𝑑 
(5.2) 

  

unde   �̅� este definită în secț. 6.7.3 și se calculează pentru elementul cu articulații pe ambele  

                          capete; 

    𝑁𝑝𝑙 , 𝑅𝑘 definit în secț. 6.7.3; 

   𝑁𝐸𝑑 valoarea proiectată a forței nominale. 
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Valorile de calculul pentru imperfecțiunea echivalentă sub formă de flambaj la mijlocul lungimii drugului 

trebuie stabilite pentru stâlpii compoziți și elementele compozite apăsate din Tabelul 12. 

Imperfecțiunile grinzilor compozite neasigurate contra pierderea stabilității la încovoiere (săgeată) 

sunt deja incluse în formulele pentru stabilirea momentului capacității de încărcare cu influența pierderii 

stabilității. 

5.4 Calculul influențelor solicitării 

5.4.1 Metode de analiză globală 

Efectele solicitării (forței interioare) la structurile din oțel-beton compozite se stabilesc în general prin 

calcul flexibil, deoarece nu se poate lua în considerare betonul întins. 

Efectele slăbirii de alunecare (deformațiile de alunecare la nivelul plăcii) se manifestă la plăcile de beton 

late ori la centurile din oțel prin împărțirea neuniformă a tensiunilor longitudinale normale pe suprafața 

plăcii. Acest lucru se poate include în calcul  prin introducerea lățimii utile: la centura de beton conform 

acestei norme, la centura de oțel conform EN 1993-1-5. 

Influența umflării locale a elementelor din oțel (la fel ca la structurile din oțel) se va lua în considerare 

clasificarea secțiunilor. Clasificarea reiese din zveltețea părților apăsate a secțiunii de oțel, deci la acestea 

se pot utiliza tabelele din EN 1993-1-1. Însă deoarece secțiunile din oțel ale grinzilor se află de regulă în 

zona întinsă a secțiunii compozite, majoritatea secțiunilor compozite fac parte din clasa 1 și 2 și deci se 

analizează plastic. Dar și secțiunile, unde oțelul intră în presiune, la structurile compozite se obișnuiește să 

nu se facă prea zvelte, deci și aceste cazuri sunt clasificate frecvent de clasa 1 sau 2. Pentru secțiunile de 

clasa a 3-a, unde intră și secțiunile compozite cu profile înalte de oțel, se va folosi proiectarea flexibilă. La 

structurile compozite se folosesc foarte rar secțiuni de clasa a 4-a. Acestea trebuie soluționate cu procedurile 

indicate în EN 1993-1-5; iarăși este vorba de introducerea unei anumite lățimi utile, care înlocuiește lățimea 

inițială a părții de oțel zvelte apăsate. 

Mai ales efectele de alunecare studiate și menționate frecvent în trecut, între partea de beton și cea de 

oțel a secțiunii compozite, se pot neglija în calcul, dacă legătura de alunecare este făcută conform acestei 

norme. Efectele lunecării trebuie calculate doar în cazuri opuse. În acest caz se procedează conform 

literaturii de specialitate. 

Am spus deja, că la centurile de beton sau oțel late, intervine sub influența slăbirii de alunecare și 

distribuirea neuniformă a tensiunilor normale, ceea ce se poate introduce în calcul prin definirea așa zisei 

lățimi utile a centurii, a cărei mărime se găsește pentru oțel în EN 1993-1-5 și pentru beton se va stabili în 

modul următor: 

Lățimea utilă este aliniată în fiecare câmp al grinzii conform Figura 2, iar în mijlocul câmpului și în 

reazemul interior, lățimea utilă totală beff se va stabili din relația: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑐𝑖 (5.3) 

unde 𝑏0      este distanța dintre axele elementelor compozite exterioare; 

  𝑏𝑐𝑖 valoarea lățimii utile a centurii de beton pe fiecare parte a coloanei. Această valoare 

este 𝐿𝑒/8, însă nu poate fi mai mare decât lățimea geometrică 𝑏𝑖. Valoarea 𝑏𝑖 trebuie considerată 

ca și distanța dintre elementul compozit exterior și mijlocul plăcii între grinzi, măsurat în mijlocul 

grosimii centurii de beton. La capătul în consolă al centurii, 𝑏𝑖 este considerat distanța dintre elementul 

compozit și marginea centruii. Lungimea 𝐿𝑒 se va stabili ca și distanța dintre punctele momentului nul. 

Pentru grinzile compozite continue tipice, unde proiectarea este influențată de momentele de coordonare 

pentru diferite solicitări, 𝐿𝑒 poate fi presupus conform Figura 2. 

Lățimea utilă la susținerea de capăt se poate stabili din relația: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑒𝑖 (5.4) 

,unde 𝛽𝑖 = (0.55 + 0.025𝐿𝑒/𝑏𝑒𝑖) ≤ 1.0 (5.5) 
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și unde 𝑏𝑒𝑖 este lățimea utilă în mijlocul câmpului de capăt; 

  𝐿𝑒 intervalul echivalent al câmpului de capăt. 

La constucțiile civile, distanța 𝑏0 poate fi considerată nulă și 𝑏𝑖 se măsoară apoi de la mijlocul coloanelor. 

Pentru calculul lățimii utile se poate face următorul comentariu. Este cunoscut faptul că decursul tensiunii 

longitudinale normale (și deci și a lățimii utile) se schimbă de-a lungul grinzii mai ales în funcție de forma 

solicitării verticale. În general este valabil, că această lățime se micșorează peste tot acolo, unde acționează 

solicitarea concentrată, de ex. în reazeme. Cititorul a aflat acest lucru deja în urmă cu cincizeci de ani. Legat 

de problematica lățimilor utile s-au scris multe;, s-au atașat și autorii cehi, dar până la urmă s-a ajuns la 

concluzia, că mai ales pentru calculele plastice, precizia lățimilor utile nu este atât de semnificativă, 

rezultatul fiind formulele oarecum brute actuale ale normei. 
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Figura 2 Intervalul echivalent pentru stabilirea lățimii utile a centruii de beton 

5.4.2 Analiza linear elastică 

Dacă la grinda solicitată la încovoiere reieșit din ipoteza lui Bernoulli de menținere a planeității secțiunii, 

în calculul elastic, după aplicarea legii lui Hook, secțiunea din oțel-beton compozită se poate „omogeniza“ 

prin faptul că în calcul se introduce raportul modulelor de elasticitate a oțelului și betonului 𝑛 =  𝐸𝑎/𝐸𝑐. 

Lățimea plăcii de beton se reduce cu acest raport; în continuare, secțiunea poate fi tratată ca și una formată 

integral din oțel. 

Influența fasonării ulterioare și contracția betonului se pot exprima apoi cu modificarea acestui raport la 

valoarea 𝑛𝐿. Raporturile modificate ale modulelor depind de tipul solicitării (indice 𝐿) și sunt date de relația: 

𝑛𝐿 = 𝑛0(1 + 𝛹𝐿𝛷𝑡) (5.6) 

unde 𝑛0            este raportul modulelor 𝐸𝑎/𝐸𝑐𝑚 pentru solicitări de scurtă durată; 

𝐸𝑐𝑚     modulul secant al elasticității betonului pentru solicitarea de scurtă durată conform  

                  EN 1992-1-1; 

𝜑𝑡 coeficientul de fasonare ulterioară 𝜑(𝑡,𝑡0) conform EN 1992-1-1, care depinde se vârsta (t) betonului 

în momentul analizării și vârsta (𝑡0) în timpul solicitării; 

𝜓𝐿 factorul de înmulțire al coeficientului de fasonare ulterioară, care depinde de tipul solicitării. Pentru 

solicitarea permanentă este 1,1 pentru efectele primare și secundare ale contracției este 0,55 și pentru 

comprimare introducerea deformației de 1,5. 

La construcțiile civile curente, efectele simplificate ale fasonării ulterioare ale grinzilor compozite se pot 

include în calcul prin faptul că suprafața betonului 𝐴𝑐 se înlocuiește cu suprafața efectivă echivalentă 𝐴𝑐/𝑛, 

iar această valoare se va utiliza atât pentru solicitările de scurtă durată cât și pentru cele de lungă durată. 

Numărul n exprimă raportul modulelor nominale, care corespunde modulului efectiv de elasticitate a betonu 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  𝐸𝑐𝑚/2. 

1. Le= 0,85L1 pentru beff, 1 

2. Le= 0,25(L1 + L2) pentru beff, 2 

3. Le = 0,70L2 pentru beff, 1 

4. Le = 2L3 pentru beff, 2 

1.𝐿𝑒 = 0.85𝐿1 pentru 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 

2.𝐿𝑒 = 0.25(𝐿1 + 𝐿2) pentru 

𝑏𝑒𝑓𝑓,2 

3.𝐿𝑒 = 0.70𝐿2 pentru 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 

4.𝐿𝑒 = 2𝐿3 pentru 𝑏𝑒𝑓𝑓,2 
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Efectele fisurilor din beton (de ex. la grinda continuă) se pot socoti prin calcul iterativ, când la calculul 

momentelor se începe cu secțiunea rigidității constante 𝐸𝑎𝐼1 (așa zisa secțiune „fără fisuri“). În zonele 

reazemelor interioare, unde tensiunea de tiraj cea mai mare în beton produsă de solicitare depășește dublu 

rigiditatea 𝑓𝑐𝑡𝑚 sau 𝑓1𝑐𝑡𝑚 (ori mai simplu: unde intervine tirajul), rigiditatea se reduce la 𝐸𝑎𝐼2 (betonul nu 

lucrează, așa zisa secțiune „cu fisuri“) și se stabilește noul decurs al momentelor. După câteva iterații, 

valorile se stabilizează, iar procesul se poate opri. 

Mai simplu (dacă toate raporturile lungimilor câmpurilor vecine a grinzii continue (mai scurte/mai lungi) 

cel puțin cu 0,6), iterația se poate elimina folosind rigiditatea de încovoiere 𝐸𝑎𝐼2 pe 15 % din lungimea 

câmpului pe fiecare parte de la reazemul interior. În celelalte părți se va utiliza valoarea fără fisuri 𝐸𝑎𝐼1 și 

din acest motiv, pentru această împărțire a rigidității se stabilesc momentele rezultate cu un calcul. Există 

și un calcul mai simplu, vezi mai departe. 

La analiza elastică trebuie distinse stadiile de montaj ale structurii, unde unele solicitări acționează 

asupra structurii de oțel și altele asupra structurii compozite, tensiunea din fiecare fibră a secțiunii se adună. 

Acest lucru nu trebuie făcut doar dacă  toate secțiunile sunt clasificate în clasa 1 sau 2 iar capacitatea de 

încărcare a secțiunii se stabilește plastic. Aici intră majoritatea cazurilor practice; procesul de calcul este 

arătat pentru aceste cazuri în exemplele incluse în secț. 6. 

Efectele temperaturii trebuie luate de regulă în considerare conform SM SR EN 1991-1-5, însă la 

elementele cu secțiunea de clasa 1 și 2, temperatura în starea limită a capacității de încărcare se poate neglija 

întotdeauna. La construcțiile civile, efectele temperaturii nu sunt în general importante. Însă la podurile 

compozite din oțel-beton este altfel. 

5.4.3 Analiză globală nelineară 

Această analiză include deformațiile legăturii de alunecare și în practica curentă nu se folosește la grinzile 

proiectate după această normă. 

5.4.4 Analiza linear plastică cu redistribuire limitată la construcțiile civile 

Această analiză este adecvată pentru verificarea stărilor limită a capacității de încărcare la grinzile 

compozite continue și înlocuiește procesul de iterație curent indicat la secț. 5.4.2. 

Se procedează prin faptul că momentele de încovoiere stabilite de calculul elastic se redistribuie cu 

utilizarea Tabelul 5 astfel, încât momentele de susținere negative se reduc cu valorile indicate în tabel, iar 

apoi momentele se ajustează pozitiv în modul aferent. Rândul marcat „analiza fără fisuri“ se aplică la 

momentele calculate pe grinda cu secțiune constantă, iar rândul „analiza cu fisuri“ la momentele calculate 

cu zona lungimii moi 0.15𝐿, la reazemele interioare. 

Pentru aplicarea tabelului trebuie îndeplinite o serie de condiții definite în normă, mai ales grinzile nu 

trebuie amenințate de pierderea stabilității. Atenție la faptul că redistribuirea la oțelul cu rezistență mai 

mare de S355 se limitează doar la grinzile și secțiunile de clasa  1 și 2. 

Tabel 5  Limitele de redistribuire ale momentelor de susținere negative în procente, din valoarea 

calculată a momentului de încovoiere 

Clasa secțiunii în zona 

momentelor negative 
1 2 3 4 

Pentru analiza „fără fisuri“ 40 30 20 10 

Pentru analiza „cu fisuri“ 25 15 10 0 

5.5 Analiza globală a rigidității plastice la construcții civile 

Analiza globală a rigidității plastice (calculul forțelor interioare asupra construcției cu articulații plastice) 

se poate folosi numai cu condiția îndeplinirii a unei serii de cerințe restrictive, specificate în normă. Mai 

ales, în toate locurile viitoarelor articulații plastice trebuie să fie secțiuni numai de clasa 1, nu trebuie să 

intervină pierderea stabilității construcției, trebuie să fie vorba de lungimi ale câmpurilor care să nu difere 

mult etc. 
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5.6. Clasificarea secțiunilor 

5.6.1 Generalități 

Am spus deja că și la secțiunile compozite se poate utiliza sistemul de clasificare EN 1993-1-1, ceea ce 

înseamnă că secțiunea compozită se va clasifica după partea de oțel apăsată cea mai zveltă, iar partea 

racordată la beton (este parțial sau integral stabilită de beton) se va încadra într-o clasă mai adecvată, așa 

cum vom arată în continuare. 

Precizăm, că la secțiunile de clasa 1 și 2 cu armătură întinsă amplasată la intervalul lățimii utile, trebuie 

utilizată o armătură cu întindere înaltă (o are orice armătură obișnuită, în afară de plasă). Se va stabili de 

asemenea suprafața minimă a armăturii As în interiorul lățimii utile a centurii de beton. 

5.6.2 Clasificarea secțiunilor compozite fără betonare 

Centura din oțel apăsată, asigurată contra flambajului prin racordarea fiabilă a elementelor de legătură la 

centurile de beton, se va încadra în toate cazurile în clasa 1. Dacă secțiunea are coloana de clasa a 3- a, 

centura de clasa 1 sau 2, secțiunea poate fi considerată ca un ansamblu de clasa a 2-a , însă coloana se va 

slăbi conform EN 1993-1-1: slăbirea constă în faptul că din mijlocul părții apăsate a coloanei se scoate 

partea, care nu acționează (la Figura 3 marcată 4), astfel pe ambele margini rămâne 20 휀𝑡𝑤, unde 𝑡𝑤 este 

grosimea coloanei și 휀 =  (
235

𝑓𝑦
)

0.5

  reprezintă coeficientul cunoscut pentru transferul tuturor oțelurilor pe 

oțel S235. 
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Figura 3 Definiția lățimii utile a coloanei 

5.6.3 Clasificarea secțiunilor compozite cu betonare la construcțiile civile 

Pentru secțiunile betonate se va folosi tab. 6, care respectă deja situația menționată, când betonul 

stabilizează părțile de oțel. Betonul de umplere însă trebuie armat și racordat mecanic la secțiunea din oțel 

astfel, ca să împiedice în mod real eventuala umflătură a coloanei sau a oricărei părți a centurii apăsate în 

interior către coloană. Norma curpinde cerințe, la a căror îndeplinire se poate presupune, că legat de 

betonare, totul este în regulă. Coloana din oțel betonată de clasa a 3-a, poate fi considerată în calcul ca o 

coloană de clasa a 2-a fără nici un fel de slăbiri.  
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Tabel 6 Clasificarea centurilor de oțel în presiune pentru secțiunile parțial betonate 
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Distribuția eforturilor 

Clasa Tip Limitări 

1 
(1) Laminate 

(2) Sudate 

𝑐/𝑡 ≤ 9휀 

2 𝑐/𝑡 ≤ 14휀 

3 𝑐/𝑡 ≤ 20휀 
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6. Stări limită ale capacității de încărcare 

6.1 Grinzi 

6.1.1 Grinzile construcțiilor civile 

Secțiunile tipice ale grinzilor compozite sunt în Figura 4. Placa de beton poate să fie compactă sau 

nervurată, eventual poate prezenta avansuri. Grinda de oțel se poate înveli cu beton (este adecvat mai 

ales la proiectul anti incendiar). Grinda se numește apoi „parțial betonată". Placa este legată cu grindă 

prin legătură de alunecare. La grinzile simple, placa este întotdeauna pe partea apăsată, la grinzile 

continue poate fi întinsă la reazemele interioare: astfel betonul nu acționează, iar rolul lui trebuie preluat 

de armătura longitudinală întinsă. 

Grinzile compozite trebuie controlate în secțiunile decisive cu privire la capacitatea de încărcare, 

iar dacă este necesar, și la capacitatea de încărcare la pierderea stabilității. Dacă grinzile au pereți zvelți, 

trebuie verificată capacitatea de încărcare la umflarea în alunecare sau la influența forțelor transversale 

concentrate. Întotdeauna este necesar a se verifica și capacitatea de încărcare în alunecare longitudinală, 

așa zisul proiect al legăturii de alunecare. 

 
Figura 4 Secțiuni tipice de grinzi compozite 

Grinzile proiectate conform teoriei plasticității pot fi proiectate cu așa zisa  „legătură de alunecare 

completă", unde legătura nu prezintă locul slab al grinzii, sau cu așa zisa „legătură de alunecare parțială", 

unde cu privire la capacitatea de încărcare decide tocmai legătura de alunecare. Motivele pentru utilizarea 

legăturii de alunecare parțiale sunt cele economice, când construcția cu legătură completă are capacitatea 

de încărcare inutil de mare, sau practice când, de ex. la utilizarea plăcii nervurate, numărul elementelor de 

acuplare pe grindă este redus. 

Însă la noi se utilizează de obicei doar „legătura completă". La grinzile proiectate conform teoriei 

elasticității este permisă doar „legătură de alunecare completă". 
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6.1.2 Lățimea utilă pentru verificarea secțiunii 

Mai simplu, la construcțiile civile se poate presupune, spre deosebire de secțiunile complicate 

conform Figura 2, lățimea constantă a centurii de beton în întreaga zonă a momentelor pozitive în fiecare 

câmp al grinzii. Pentru calcul se poate lua în considerare valoarea beff,1 în centrul câmpului și valoarea  

𝑏𝑒𝑓𝑓,2 pe ambele părți de la reazemul interior. 

6.2 Capacitatea de încărcare a secțiunilor grinzilor 

6.2.1 Capacitatea de încărcare în încovoiere 

Dacă la grindă sunt doar secțiunile din categoria 1 și 2 (iar placa nu se pretensionează), capacitatea 

de încărcare proiectată pote fi definită prin calculul plastic conform Figura 5. Am spus deja, că acest 

calcul acoperă majoritatea cazurilor practice. În rest, se utilizează calculul flexibil sau calculul nelinear, 

așa cum vor fi descrise mai departe. 
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Figura 5 Exemple de împărțire plastică a tensiunii pentru grinda compozita cu placă plină și legătură de 

alunecare plină pentru momentul pozitiv și negativ 

La legătură de alunecare completă a părții de oțel și beton a grinzii compozite la calculul 𝑀𝑝𝑖, 𝑅𝑑 

se presupune, că intervine interacționarea completă între profilul din oțel, armătură și beton, în tim ce 

în oțel tensiunea este egală cu rezistența proiectată 𝑓𝑦𝑑 , în armătură 𝑓𝑠𝑑 (deseori, armătura întinsă se 

poate neglija total), și în betonul întins 0,85 𝑓𝑐𝑑, unde 𝑓𝑐𝑑 este rezistența cilindrică de proiectare a 

betonului sub presiune. Betonul întins nu se ia în considerare. 

La secțiunile compozite cu elemente din oțel cu clasa de rezistență S420 sau S460  capacitatea 

de plasticitate a acestor oțeluri, deocamdată nu este complet verificată. De aceea, în cazurile în care 
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distanța 𝑥𝑝𝑙   dintre axa plastică neutră și fibrele de beton cele mai apăsate este mai mare de 15 % din 

înălțimea totală a elementului ℎ, se ia în considerare momentul capacității de încărcare proiectat 𝑀𝑅𝑑 

ca și 𝛽𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ,  unde 𝛽 este coeficientul de reducție indicat în Figura 6. 
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Figura 6 Coeficientul de reducție 𝛽 pentru 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 

La construcțiile civile, tabla profilată în zona de apăsare se neglijează și în zona de tracțiune se 

calculează cu rezistența proiectată 𝑓𝑦𝑝,𝑑. 

În zonele cu momentele pozitive la grinzile compozite ale construcțiilor civile proiectate conform 

teoriei de plasticitate, se poate utiliza legătura de alunecare parțială deja amintită. Acest lucru necesită 

utilizarea elementelor de cuplare suficient de ductile (vor fi definite mai departe, de regulă acestea țin 

de dornuri). Calculul momentului capacității de încărcare este la fel ca la legătura completă, dar se 

utilizează forța de presiune redusă în centura de beton (𝑁𝑐 în loc de forța 𝑁𝑐𝑓). Raportul 𝜂 =  𝑁𝑐/𝑁𝑐𝑓  

va da apoi gradul legăturii de alunecare. Poziția axei plastice neutre în placă corespunde noii forțe 𝑁𝑐, 

vezi Figura 7. Prin secțiunea de oțel trece a două axă neutră, care se va utiliza la clasificarea coloanei. 
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Figura 7  Împărțirea plastică a efortului pentru momentul pozitiv și legătura de alunecare parțială 

Relația dintre 𝑀𝑅𝑑  și 𝑁𝑐 este dată conform cercetării prin curba ABC pe Figura 8, unde 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 și 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 sunt capacitățile de încărcare plastice proiectate la acționarea momentului pozitiv asupra 

elementului de oțel în sine și la secțiunea compozită cu legătura de alunecare completă. Procedura 

descrisă de constatare a capacității de încărcare corespunde valorii 𝑀𝑅𝑑 determinate (în mod sigur) din 

bara de legătură AC pe Figura 8, deci este valabil: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 + (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 − 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑)
𝑁𝑐

𝑁𝑐𝑓
 

(6.1) 
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Figura 8 Relația dintre 𝑀𝑅𝑑 și 𝑁𝑐 (pentru elementele de cuplare ductile) 

Pentru secțiunea compozită din grupa 1 și 2 cu centură de beton apăsată, capacitatea de încărcare 

nelineară în încovoiere 𝑀𝑅𝑑 se poate determina ca și funcție a forței de presiune în beton 𝑁𝑐 după 

formulele simplificate (6.2) și (6.3), după cum arată Figura 8: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑎,𝐸𝑑 + (𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 − 𝑀𝑎,𝐸𝑑)
𝑁𝑐

𝑁𝑐𝑓
   pentru   𝑁𝑐 ≤ 𝑁𝑐,𝑒𝑙 (6.2) 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑒𝑙,𝐸𝑑 + (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 − 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑)
𝑁𝑐−𝑁𝑐,𝑒𝑙

𝑁𝑐,𝑓−𝑁𝑐,𝑒𝑙
   pentru   𝑁𝑐,𝑒𝑙 ≤ 𝑁𝑐 ≤ 𝑁𝑐,𝑓 

(6.3) 

,unde                           𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝑀𝑎,𝐸𝑑 + 𝑘𝑀𝑐,𝐸𝑑   pentru   𝑁𝑐 ≤ 𝑁𝑐,𝑒𝑙 (6.4) 

  

și unde 𝑀𝑎,𝐸𝑑 este momentul de încovoiere proiectat, care acționează asupra secțiunii de oțel înaintea 

eficienței compozite; 

   𝑀𝑐,𝐸𝑑 partea momentului de încovoiere proiectat, care acționează asupra secțiunii compozite; 

   𝑘 cel mai mic coieficient determinat prin atingerea rezistenței proiectate a oțelului, betonului 

sau armăturii (decide valoarea cea mai mică 𝑘 ); dacă se folosește construcție nesusținută, 

trebuie luată în considerare și procedura de montaj; 

𝑁𝑐,𝑒𝑙 forța de presiune în centura de beton corespunzătoare momentului 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 (momentul, la 

care este atinsă rezistența proiectată a oțelului sau betonului, depinde de ce intervine mai 

înainte). 

Pentru secțiunile cu elementele de oțel din grupa de rezistență S420 sau S460, la care distanța 𝑥𝑝𝑙 

dintre axă plastică neutră și cele mai apăsate fibre ale betonului depășește 15 %  din înălțimea totală a 

elementului ℎ în expresia (6.3) și pe Figura 9, 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑   se înlocuiește cu valoarea redusă 𝛽𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑. 

Dacă grinda compozită conține secțiunile zvelte din grupa 3, efortul la încovoiere se va calcula cu 

teoria flexibilă. Dacă în grindă sunt și secțiuni din grupă 4, se mai aplică EN 1993-1-5, deoarece părțile din 

oțel foarte zvelte nu pot fi înglobate cu valoare întreagă. 
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Figura 9 Relație simplificată dintre 𝑀𝑅𝑑  și 𝑁𝑐 pentru secțiunile cu placă de beton în presiune 

Cele mai mari tensiuni în secțiune în calculul elastic, sunt reduse prin valoile 𝑓𝑐𝑑 ale betonului 

în presiune, 𝑓𝑦𝑑 la oțelul de construcții în tracțiune și presiune și 𝑓𝑠𝑑 în armătura în tracțiune și 

presiune. În mod alternativ, armătura apăsată în placă de beton se poate neglija, vezi Figura 10. După 

cum am mai precizat de câteva ori, tensiunile intervenite datorită solicitării construcției din oțel ca 

atare la montajul fără susținere (montaj fără schelă) trebuie adăugat la presiunile solicitărilor care 

acționează pe structura compozită. Efectul de fasonare a betonului la solicitarea de lungă durată se 

poate include prin introducerea raportului modificat al modulelor  𝑛. 

beff/n

beff
Z

c
Z

a

ɛ σc

σa

Ta

 
Figura 10 Derularea tragerii proporționale 휀 și 𝑎 presiunii normale 𝛿 la acționare flexibilă 

6.2.2 Capacitatea de încărcare în alunecare verticală 

La capacitatea de încărcare a secțiunilor compozite în alunecarea verticală contribuie oțelul și 

betonul, eficiența betonului este însă mică și de aceea se neglijează de regulă. 

Din acest motiv, capacitatea de încărcare 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑  se determină doar ca și capacitate de încărcare a 

profilului din oțel 𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑  conform EN 1993-1-1. Zveltețea coloanelor la grinzile compozite se 

recomanda să nu fie prea mare. Dacă apare o coloană zveltă, pentru stabilirea capacității de încărcare se 

procedează cu acționarea umflării în alunecare 𝑉𝑏,𝑅𝑑 conform EN 1993-1-5. 

Alunecarea verticală are influență asupra capacității de încărcare a secțiunii în încovoiere. La fel ca 

la grinzile din oțel, această influență se calculează doar dacă există o forță verticală de alunecare 𝑉𝐸𝑑   mai 

mare de jumătatea capacității de încărcare de alunecare 𝑉𝑅𝑑. Dacă apare un asemenea caz pentru 
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secțiunile grupei 1 si 2, influența alunecării asupra capacității de încărcare în încovoiere se calculează 

prin reducția rezistenței proiectate a oțelului în coloană la valoarea (1 –  𝑝)𝑓𝑦𝑑. Suprafața de alunecare 

este indicată în Figura 11, unde: 

𝜌 = (
2𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
− 1)

2

 
(6.5) 

 unde    𝑉𝑅𝑑 este capacitatea de încărcare aferentă în alunecare verticală. 

Pentru secțiunile grupei 3 și 4 este necesar a se utiliza SM SR EN 1993-1-5. 
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Figura 11 Distribuirea plastică a tensiunii modificate prin influența alunecării verticale 

6.3 Capacitatea de încărcare a secțiunilor grinzilor la construcțiile civile betonate 

parțial 

6.3.1 Interval 

Secțiunile tipice ale secțiunilor grinzilor betonate parțial sunt în Figura 12. Procedurile de calcul 

indicate pot fi utilizate în continuare la secțiunile parțial betonate din grupele 1 și 2, dacă în același timp 

𝑑/𝑡𝑤, este mai mic de 124휀. 
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Figura 12 Secțiuni tipice a grinzilor betonate parțial 

6.3.2 Capacitatea de încărcare în încovoiere 

La secțiunile cu coloană betonată se presupune legătură de alunecare completă între profilul din oțel și 

beton și se calculează plastic după Figura 13. Se procedează astfel, încât din echilibrul forțelor se află 

poziția axei neutre și apoi se calculează momentul capacității de încărcare. Totul este evident din figură. 
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Figura 13 Exemple de distribuire tensiunilor plastice în secțiune 

6.3.3 Capacitatea de încărcare la alunecarea verticală 

Betonarea mărește substanțial capacitatea de încărcare a coloanei din oțel la alunecare. Dacă 

etrierele sunt ajustate la grinzi după Figura 14, la capacitatea de încărcare a coloanei din oțel se poate 

calcula întregul aport al betonului coloanei. Se procedează prin faptul că alunecarea totală verticală 𝑉𝐸𝑑 

se împarte în părțile 𝑉𝑎,𝐸𝑑 și 𝑉𝑐,𝐸𝑑, care acționează pe profilul din oțel și betona. Împărțirea se face în 

același raport de contribuție a oțelului și betonului la capacitatea de încărcare în încovoiere 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑. 

Influența forței 𝑉𝑎,𝐸𝑑 pe profilul din oțel se evaluează conform EN 1993-1-5, influența forței 𝑉𝑐,𝐸𝑑  pe 

betonaj se evaluează conform EN 1992-1-1. 

 

Figura 14 Distribuirea etrierelor 

1  - Etriere închise 

2  - Etriere deschise sudate la coloană 
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3  - Etrierele străbat coloana 

6.3.4 Încovoierea și alunecarea verticală 

Influența alunecării asupra capacității de încărcare în incovoiere (la fel ca la coloanele nebetonate) este 

ineglijabilă doar dacă forța de alunecare verticală proiectată 𝑉𝑎,𝐸𝑑 este mai mare de jumătatea capacității 

de încărcare proiectate 𝑉𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 la secțiunea din oțel. Dacă acest caz apare, în expresia (6.5) se înlocuiește 

raportul 𝑉𝐸𝑑/𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 cu raportul 𝑉𝑎,𝐸𝑑/𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑– Mai departe se procedează la fel ca la secțiunea nebetonată. 

6.4 Pierderea stabilității grinzilor compozite la încovoiere 

6.4.1 Generalități 

Grinzile compozite cu un câmp sunt de regulă bine asigurate împotriva pierderii stabilității la 

încovoiere cu placa de beton cu care este legată centură apăsată de oțel cu grinda simplă. O altă situație 

apare la grinda continuă, unde centura apăsată a profilului din oțel la reazemele interioare și placă, nu 

sunt legate. Grinda din oțel își poate pierde stabilitatea și în decursul betonării dacă acționarea pe laterale 

nu este împiedicată de un cofraj suficient de rigid. 

Pentru evaluarea stabilității grinzii din oțel se utilizează EN 1993-1-1, pentru grinda continuă se poate 

utiliza următoarea procedură. 

6.4.2 Verificarea stabilității grinzilor continue compozite în construcțiile civile cu secțiunile 

din grupa 1, 2 și 3 

Se procedează la fel ca la grinzile din oțel, deci se stabilește momentul critic al grinzii ideale, care 

servește pentru determinarea coeficientului de aplecare 𝜒𝐿𝑇. 

Momentul proiectat al capacității de încărcare în cazul grinzii compozite neasigurate transversal cu 

secțiunea de grupa 1, 2 sau 3 si cu secțiunea prismatică din oțel, se stabilește după relația: 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇𝑀𝑅𝑑 (6.6) 

unde  𝜒𝐿𝑇 este coeficientul flambajului pentru pierderea stabilității la încovoiere , care depinde de 

raportul de zveltețe 𝜆𝐿𝑇 ; 

𝑀𝑅𝑑 momentul proiectat al capacității de încărcare la acționarea momentului negativ în reazemul 

interior aferent. 

Valorile coeficientului flambajului 𝜒𝐿𝑇 se determină conform EN 1993-1-1. 

Momentul capacității de încărcare 𝑀𝑅𝑑 pentru secțiunile din grupa 1 sau 2 se determină cu teoria 

plastică. Pentru secțiunile grupei 3 se determină conform (6.4) ca și moment negativ proiectat care 

produce ori tensiunea 𝑓𝑠𝑑 în armătura întinsă, sau tensiunea de presiune 𝑓𝑦𝑑 în fibrele inferioare ale 

profilului din oțel (decisivă este valoare mai mică). 

Zveltețea proporțională 𝜆𝐿𝑇   se poate determina din relația: 

𝜆𝐿𝑇
̅̅ ̅̅ = √

𝑀𝑅𝑘

𝑀𝑐𝑟
 

(6.7) 

unde    𝑀𝑅𝑘      este momentul capacității de încărcare al secțiunii compozite stabilit cu utilizarea 

proprietăților caracteristice ale materialului; 

      𝑀𝑐𝑟 moment critic elastic încovoietor deja amintit, corespunzător pierderii stabilității grinzii la 

încovoiere, stabilit în reazemul interior al câmpului respectiv, unde momentul negativ este 

cel mai mare. 
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Stabilirea 𝑀𝑐𝑟 este o sarcină pretențioasă din punct de vedere teoretic, iar normă nu oferă bazele de 

calculul pentru acest moment critic. Se menționează doar la general că în cazul în care placa secțiunii 

compozite legată de unul sau mai multe elemente de susținere din oțel aproape paralele cu grinda 

compozită luată în considerare, momentul critic elastic poate fi determinat la modelul „cadrului U 

continuu întors". Figura 15 arată cum ia acest model în considerare devierea transversală a centurii 

inferioare, care produce încovoierea coloanei și rotirea centurii superioare, împiedicată de rigiditatea 

plăcii. Este vorba de calculul momentului critic al grinzii susținute continue docile la rotire. În normă se 

menționează în continuare modul de stabilire a rigidității acestei susțineri rotative. Procedura următoare 

trebuie găsită neapărat în literatura de specialitate. Însă aceste calcule precise, la construcțiile civile sunt 

înlocuite frecvent de procedura aproximativă menționată în continuare. 
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Figura 15 cadru U rotitor ABCD rezistent la pierderea stabilității la încovoiere 

6.4.3 Verificare simplificată la construcțiile civile fără calculul direct 

Grinda continuă cu secțiunile de grupa 1, 2 sau 3 pot fi considerate adecvate, dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții: 

a) Câmpul învecinat nu se deosebește în lungime cu mai mult de 20 % din lungimea câmpului mai 

mic. Lungimea consolei nu depășește lungimea câmpului alăturat cu mai mult de 15 %. 

b) Capacitatea de încărcare din fiecare câmp este uniformă, valoarea proiectată a capacității de 

încărcare permanente este mai mare de 40 % din capacitatea de încărcare totală proiectată. 

c) Centură superioară a elementului din oțel este legată de placă din oțet-beton sau placă compozită cu 

elementele de acuplare. 

d) Placa este în același timp legată de un alt element de susținere aproximativ perpendicular cu grinda 

compozită luată în considerare astfel, încât să formeze cadrul U rotativ conform Figura 15. 

e) Dacă placă este compozită, este tensionată între două elemente de susținere paralele ale cadrului U 

rotativ. 

f) În fiecare reazem al elementului de oțel, centura inferioară este susținută transversal și coloana 

acesteia este armată. În altă parte coloana nu trebuie să fie armată. 

g)  Dacă profilul din oțel are formă IPE, HE sau I și grinzile nu sunt betonate, înălțimea lor h nu este 

mai mare de înălțimea limită din Tabelul 7. 

h)  Dacă elementul din oțel este betonat parțial, înălțimea acestuia nu depășește valorile din Tabelul 7 

cu mai mult de 200 mm la oțel din grupa de rezistență până la S355 și 150 mm la oțelul din grupa 

S420 și S460. 

Tabel 7 Cea mai mere înălțime (mm) a grinzilor din oțel nebetonate, la care poate fi utilizată secț. 6.43 

Grindă din oțel 
Grupa de rezistență a oțelului 

S235 S275 S355 S420 și S460 
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IPE 600 550 400 270 

HE 800 700 650 500 

I 500 450 360 200 

6.5 Forțe transversale pe coloane 

6.5.1 Generalități 

Pentru centurile ne compozite ale grinzilor compozite și pentru partea alăturată a coloanelor, pentru 

proiectarea capacității de încărcare ale coloanelor armate sau nearmate la acționarea forțelor transversale 

în centuri, pot fi utilizate pentru determinare regulile menționate în EN 1993-1-5. La fel se procedează 

dacă acționează forțele transversale în combinație cu încovoierea și forța axială. În reazemul interior al 

grinzilor la construcțiile civile proiectate prin utilizarea coloanei efective din grupa 2 trebuie proiectată 

armătură transversală, dacă nu se demonstrează că coloana nearmată are capacitatea de încărcare 

suficientă la gondolare și deformare. 

6.5.2 Gondolarea coloanei produsă de centuri 

Este vorba despre efectul cunoscut la structurile din oțel, atunci când coloana este constrânsă spre 

gondolare prin deformarea centurii. La structurile compozite acest efect poate fi evaluat la fel ca la 

structurile din oțel, deci se utilizează EN 1993-1-5 cu modificarea, că suprafața 𝐴𝑐 se consideră ca și 

suprafață transformată a centurii compozite din oțel (centură din oțel plus placă de beton, care se 

raportează la oțel cu ajutorul raportului modulelor pentru solicitarea de scurtă durată). 

6.6 Legături de alunecare 

6.6.1 Generalități 

Legătura de alunecare trebuie să transfere forța de alunecare longitudinală între părțile de beton și 

oțel, caz în care nu se ia în considerare coeziunea oțelului și betonului. Pentru a putea fi utilizat proiectul 

plastic deja explicat, elementele de acuplare trebuie să aibă capacitatea de deformație suficientă, pentru a 

permite redistribuirea alunecării dintre elementele de cuplare individuale. În anexa B se arată că elementul 

de acuplare poate fi considerat ductil atunci când capacitatea lui caracteristică de alunecare 𝑓𝑎 este de cel 

puțin 6 mm.  

Dornurile cu cap sudate și opritoarele implantate HILTI îndeplinesc această condiție, barele 

perforate doar în anumite condiții. Mai ales la proiectul plastic, la o grindă nu au voie să se utilizeze 

elemente de acuplare cu deformație caracteristică diferită, deoarece aceasta duce la suprasolicitarea 

elementelor mai rigide. Nu se recomandă nici pentru proiectul elastic. Elementele de acuplare mai trebuie 

să fie în măsură să împiedice despărțirea părții de beton, de oțel, ceea ce se dovedește prin faptul că trebuie 

să reziste la forța perpendiculară de tracțiune față de planul centurii de beton, care are planeitatea de cel 

puțin 0,1 din multiplul capacității de încărcare în alunecare proiectate a elementului acuplat. Dornurile, 

opritoarele HILTI și barele perforate îndeplinesc și această condiție. 

La proiectarea legăturii de alunecare trebuie neapărat urmărit transferul de forță de pe elementul de 

acuplare pe placa de beton, vezi secț. 6.6.6. 

La grinzile construcțiilor civile proiectate plastic, pentru „legătură completă", numărul elementelor de 

acuplare trebuie să fie cel puțin egal cu forța de alunecare proiectată 𝑉𝑐𝑓, care acționează în starea limită a 

capacității de încărcare între secțiunile critice ale grinzii  (acestea sunt locurile momentele cele mai mari 

momente și locurile reazemelor), divizate cu capacitatea de încărcare proiectată a unui element 𝑃𝑅𝑑. Forța 

𝑁𝑒𝑡 este dată de valoarea mai mică din: 

𝑁𝑐𝑓 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 (6.8) 

sau  
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𝑁𝑐𝑓 = 𝐴𝑐0.85𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠𝑓𝑠𝑑 (6.9) 

La grinda continuă trebuie adăugată încă forță din armătura întinsă la reazemul interior, după cum 

arată Figura 16. 

NcfNcf

fsk

γs
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Am amintit deja că la grinzile construcțiilor civile se poate utiliza, la noi deocamdată mai puțin 

obișnuit, „legătura de alunecare parțială”. În general, se poate spune că se poate utiliza întotdeauna la 

grinzile cu extensiunea de 25 m și secțiunea simetrică din oțel, în cazul când se utilizează calculul plastic 

și cel puțin 40 % dintre dornurile obișnuite, care ar fi necesare pentru legătura completă. Detaliile sunt 

specificate în articolul 6.6.2.1 al normei. Raportul numărului elementelor de acuplare (𝑛) pentru legătura 

parțială, față de numărul pentru legătura completă (𝜂𝑓 ), se indică cu η și are aceeași semnificație ca și η în 

fig. 7 și 8. 

Am spus deja, că elementele de acuplare pentru alunecare trebuie repartizate pe toată lungimea grinzii 

în așa fel, încât să transmită alunecarea longitudinală între oțel și beton și astfel să împiedice separarea 

betonului de grinda de oțel. Se ia astfel în considerare repartizarea corespunzătoare a forței de alunecare 

proiectate. Elementele de acuplare ductile pot fi (conform Figura 16) repartizate între secțiunile critice 

(reazemele și locurile celor mai mari momente) în mod uniform, dacă: 

 toate secțiunile critice din câmpul respectiv sunt de grupa 1 sau 2; 

 momentul plastic al capacității de încărcare la secțiunea compozită nu este mai mare de multiplul 

2,5 al momentului plastic al capacității de încărcare la secțiunii din oțel ca atare. 

La proiectul efectuat după teoria flexibilității, elementele de acuplare se repartizează dimpotrivă în 

acord cu alunecare longitudinală, calculată între placa de beton și centura din oțel cu formulă obișnuită: 

𝑉𝑙 = 𝑉𝐸𝑑𝑆𝑐/𝐼1 (6.10) 

 

unde  𝑉𝐸𝑑 este valoarea proiectată a forței de deplasare, 

    𝑆𝑐 momentul static al suprafețeiapăsate al părții plăcii de beton către axa neutră a secțiunii 

ideale din oțel-beton redusă cu coeficientul n, 

     𝐼1 momentul de inerție al secțiunii ideale „fără fisuri”. 

Forța de deplasare longitudinală 𝑉𝑒, conform acestei formule este direct proporțională cu forța de 

deplasare verticală. 

  De aceea, în locurile forțelor de deplasare mari, elementele  sunt amplasate mai des de în locurile 

forțelor de deplasare mici. Astfel se cunoaște la prima vedere, înaintea betonării plăcii, prin ce metodă 

a fost proiectată grinda compozită. 

6.6.2 Forța de alunecare longitudinală a grinzilor la construcțiile civile 

  În acest articol se recapitulează tot ce a fost spus mai sus: dacă pentru evaluarea secțiunii se 

utilizează teoria flexibilității, alunecarea longitudinală se stabilește prin aceeași teorie, în timp ce la 

Figura 16 Secțiunile critice 

și definiția forței de 

alunecare la calculul 

plastic 
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proiectul după teoria plasticității, se iau în considerare diferențele forțelor normale în beton (sau în oțelul 

de construcție) la distanța dintre secțiunile critice. Vom clarifica totul în exemplele numerice pe această 

temă. 

6.6.3 Dornuri cu cap în placă plină și în beton 

Dornurile sunt unicul mijloc de acuplare, a căror capacitate de încărcare pentru diametrele de 16 

și 25 mm, este stabilită de această normă. Pentru toate celelalte mijloace de acuplare, eventual și pentru 

dornurile cu diametru mai mic sau dimpotrivă mai mare, capacitatea de încărcare trebuie stabilită prin 

încercări conform Anexei B la prezenta normă. Producătorii cunoscuți de elemente de acuplare (ex. 

HILTI) indică tocmai rezultatele capacității de încărcare verificate prin încercări. De asemenea, și pentru 

bara perforată cu înălțimea de 50 și 100 mm sunt la dispoziție capacitățile de încărcare verificate prin 

încercări. La ora actuală,  la ČVUT (Universitatea Tehnică Cehă din Praga) se încearcă dornuri de 

dimensiuni mai mici de 16 mm; rezultatele vor fi publicate în literatura de specialitate. 

Capacitatea de încărcare a dornului cu cap în alunecare, sudat cu automat, se stabilește din relația 

(prima formulă corespunde defecțiunii dornului, a două defecțiunii betonului din jur): 

𝑃𝑅𝑑 =
0.8𝑓𝑢𝜋𝑑2/4

𝛾𝑉
 

(6.11) 

sau  

𝑃𝑅𝑑 =
0.29𝛼𝑑2√𝑓𝑐𝑘𝐸𝑐𝑚

𝛾𝑉
 

(6.12) 

Unde capacitatea de încărcare este dată de valoarea mai mică. În formule semnifică: 

𝛼 = 0.2 (
ℎ𝑠𝑐

𝑑
+ 1)  pentru   3 ≤ ℎ𝑠𝑐/𝑑 ≤ 4 

(6.13) 

𝛼 = 1   pentru   ℎ𝑠𝑐/𝑑 > 4 

(6.14) 

și unde 𝛾𝑉  este coeficientul parțial (în RC = 1,25); 

  𝑑 diametrul tijei dornului, 16 mm < d < 25 mm; 

  𝑓𝑢 limita rezistenței în tracțiune a materialului dornului, nu mai mare de 500 𝑁/𝑚𝑚2; 

𝑓𝑐𝑘 rezistența cilindrică caracteristică a betonului de vârstă corespunzătoare la presiune și 

greutății volumice nu mai mici de 1750 𝑘𝑔/𝑚; 

ℎ𝑠𝑐 înălțimea nominală totală a dornului. 

Dacă dornul este solicitat într-un element de construcție în afară de alunecare și de forța de tracțiune, 

se stabilește forța de tracțiune proiectată pe un dorn 𝐹𝑡𝑒𝑛; dacă 𝐹𝑡𝑒𝑛  ≤  0, 𝑙𝑃𝑅𝑑, unde 𝑃𝑅𝑑 este capacitatea 

de încărcare proiectată a dornului în alunecare, forța de tracțiune poate fi neglijată. Dacă 𝐹𝑡𝑒𝑛  >

 0,1 𝑃𝑅𝑑, acest caz nu este acoperit de această normă și este necesară obținerea rezultatelor prin încercări. 
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6.6.4 Capacitatea de încărcare proiectată a dornurilor cu cap utilizate în construcțiile 

civile împreună cu tablele profilate 

Este vorbă de o combinație frecventă utilizată la construcțiile de plafoane, unde se folosește la cofrajul 

plăcii, tabla trapezoidală (profilată). La calculul capacității de încărcare a dornurilor este necesar să se 

distingă dacă nervurile plăcii sunt paralele cu grinda sau dacă sunt amplasate perpendicular pe axa grinzii. 

b0
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h
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h
sc

h
0
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Figura 17 Grinda cu tablă profilată paralelă cu grinda 

În primul caz, dornurile sunt amplasate în beton conform Figura 17. Capacitatea de încărcare a 

dornurilor se micșorează, față de capacitatea de încărcare în placa plină, cu coeficientul 𝑘𝑡, care este dat 

de relația: 

𝑘𝑡 = 0.6
𝑏0

ℎ𝑝
(

ℎ𝑠𝑐

ℎ𝑝
− 1) ≤ 1 

(6.15) 

unde ℎ𝑠𝑐 este înălțimea totală a dornului, nu mai mare de ℎ𝑝 + 75 𝑚𝑚. 

Dacă nervurile plăcii sunt perpendiculare pe axa grinzii conform Figura 18, capacitatea de încărcare 

se reduce cu coeficientul 𝑘𝑡 stabilit din relația: 

𝑘𝑡 =
0.7

√𝑛𝑟
∙

𝑏0

ℎ𝑝
(

ℎ𝑠𝑐

ℎ𝑝
− 1) (6.16) 
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Figura 18 Grindă cu tablă profilată perpendicular pe grindă 

Coeficientul 𝑘𝑡  nu trebuie să fie mai mare de valoarea 𝑘𝑡,𝑚𝑎𝑥 în Tabel 8. Coeficientul poate fi 

aplicat dacă sunt valabile: 

 dornurile sunt în nervuri cu înălțimea ℎ𝑝, nu mai înalte de 85 mm și lățimea 𝑏0, nu mai mici de 

ℎ𝑝 și 

 la sudarea dornurilor prin tablă, diametrul dornului nu este mai mare dec 20 mm sau 

 dacă dornurile trec prin orificiile din tablă, diametrul dornului nu este mai mare de 22 mm. 
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Tabel 8 Valori limită superioare kt,max ale coeficientului de reducție kt 

Numărul 

dornurilor 

în nervură 

Grosimea 

t a tablei 

(mm) 

Dornurile cu diametrul 

de până la 20 mm și 

sudate prin tablă 

Tablă profilată cu orificii și 

dornuri cu diametrul 19 mm 

sau 22 mm 

nr= 1 
  1,0 0,85 0,75 

>1,0 1,00 0,75 

nr= 2 
  1,0 0,70 0,60 

>1,0 0,80 0,60 

Dacă elementele de acuplare trebuie să asigure totodată și funcția compozită a grinzii și plăcii 

compozite, dornurile deasupra grinzii sunt solicitate în două durecții și trebuie să îndeplinească 

următoarea condiție: 

𝐹𝑙
2

𝐹𝑙,𝑅𝑑
2 +

𝐹𝑡
2

𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1 

(6.17) 

unde   𝐹𝑙     este forța de alunecare longitudinală proiectată, produsă de Comportamentul   

compozită a grinzii; 

     𝐹𝑡        forța transversală proiectată produsă de Comportamentul compozită a plăcii; 

𝑃𝑙,𝑅𝑑  ș𝑖 𝑃𝑡,𝑅𝑑    sunt capacitățile de încărcare a alunecării de proiectare corespunzătoare dornurilor. 

Alte elemente de acuplare 

Am menționat deja, că norma cuprinde modul de calcul al capacității de încărcare doar pentru 

dornurile sudate cu diametrul de la 16 până la 25 mm. Pentru toate celelalte elemente utilizate, capacitatea 

de încărcare a acestora trebuie verificată individual. De aceea indicăm aici încă două elemente de acuplare 

utilizate frecvent: opritoare implantate HILTI și bara perforată sudată. Avantajul opritoarelor HILTI este 

faptul, că pentru instalarea lor nu este necesar curent electric, de aceea sunt adecvate de ex. pentru 

reconstrucții mai mici la plafoane. Bara perforată este ușor de fabricat și poate fi sudată în producție, 

dezavantajul este că utilizarea acesteia exclude utilizarea concomitentă a tablelor profilate continue. 

Opritoare implantate 

Capacitatea de încărcare proiectată a ancorelor implantate HVB (producător HILTI) amplasate în placa de 

beton plină, se poate stabili conform Tabel 9. 

Tabel 9 Capacitatea de proiectare ancore HVB 

Ancoră 
Capacitatea de 

încărcare, 𝑃𝑅𝑑  [𝑘𝑁] 

Înălțimea minimă a tablei , 

[𝑚𝑚] Înălțimea minimă a plăcii 

de beton ℎ𝑐 , [𝑚𝑚] 𝑏0/ℎ𝑎𝑝

≥ 1.8 
𝑏0/ℎ𝑎𝑝 ≤ 1.8 

HVB 80 23 45 45 90 

HVB 95 

28 

60 57 95 

HVB 110 75 66 110 

HVB 125 80 75 125 

HVB 140 80 80 140 
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Pentru ancora în placă cu nervuri este necesar a se respecta limita din tabel, iar pentru capacitatea 

de încărcare a se utiliza coeficenții de reducție conform acestor formule: 

 nervură perpendicular pe axa grinzii: 

𝛼 =
0.85

√𝑛
∙

𝑏0

ℎ𝑎𝑝
∙

ℎ𝑐 − ℎ𝑎𝑝

ℎ𝑎𝑝
 

 

dar întotdeauna 0.5 ≤  𝛼 ≤  1.0 

𝑛 este numărul de ancore din nervură. 

 •nervurile în sensul axei grinzii: 

𝛼 = 1.0   pentru   
𝑏0

ℎ𝑎𝑝
> 1.8 

𝛼 = 0.6 ∙
𝑏0

ℎ𝑎𝑝
∙

ℎ𝑠𝑐−ℎ𝑎𝑝

ℎ𝑎𝑝
   pentru 

 
𝑏0

ℎ𝑎𝑝
≤ 1.8 

dar întotdeauna 0.5 ≤  𝛼 ≤  1.0 

Reducția este valabilă pentru ancoră ținând cont de 

axa întoarsă a grinzii. 

La opritoarele HVB se poate lua în calcul o ductilitate suficientă, acuplarea făcută în acest mod 

este suficient de ductilă. 

 

Bara perforată 

În ultimii ani, la ČVUT (Universitatea Tehnică Cehă din Praga) se experimentează cu bare 

perforate, ilustrate în figura următoare. Deocamdată se verifică capacitățile de încărcare la două tipuri 

de bare: joasă (înălțime 50 mm) și înaltă (înălțime 100 mm). 
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Capacitatea de încărcare caracteristică a barei de 50 mm cu orificii de 30 mm este de : 

𝑃𝑅𝑘 = −68 + 12.4𝑓𝑐𝑘 + 797𝐴𝑠𝑡 (6.18) 

Capacitatea de încărcare caracteristică a barei de 100 mm cu orificii de 60 mm este de :  

𝑃𝑅𝑘 = 273 + 14.1𝑓𝑐𝑘 + 313𝐴𝑠𝑡 (6.19) 
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În formule indică: 

𝑓𝑐𝑘 rezistența betonului măsurată pe cilindri [𝑀𝑃𝑎], 

𝐴𝑠𝑡       suprafața armăturii trecute prin orificiile barei [în 𝑚𝑚2/𝑚𝑚]. Se consideră armătura cu 

limitade     lunecare fsk=490MPa 

După înlocuirea valorilor aferente, capacitatea de încărcare iese în 𝑁/𝑚𝑚 din lungimea barei. 

Prin analizarea statistică, s-a constatat pentru bara joasă coeficientul 𝛾𝑣 = 1,4, pentru bara înaltă 𝑦𝑣  =

1.25. Pentru capacitatea de încărcare proiectată este valabilă relația obișnuită : 

𝑃𝑅𝑑 = 𝑃𝑅𝑘/𝛾𝑣 (6.20) 

În general, bara nu poate fi considerată ca și element compozit cu ductilitate suficientă în sensul 

normei EN 1994-1-1, deoarece în timpul încercărilor pe mostre conform Anexei B, ductilitatea 

(lunecarea 𝛿 la atingerea 𝑃𝑅𝑘) este în intervalul între 2 și 7 mm, când ductilitatea crește odată cu cantitatea 

mai mare de armături, care trece prin orificii (𝐴𝑠𝑡) Pentru că valoarea limită este lunecarea de 6 mm, este 

adecvat a se proiecta grinzi conform teoriei elasticității.  

 

6.6.5 Detaliile legăturii de alunecare și influența montajului 

Pentru dornuri este valabilă o serie de condiții, a căror îndeplinire asigură funcționarea corectă a 

dornurilor. De ex. distanța suprafeței elementului de acuplare, care împiedică ridicarea plăcii (de ex. 

muchia inferioară a capului dornului de acuplare), de la armătura inferioară nu trebuie să fie mai mică 

de 30 mm, vezi Figura. 19. 

Suprafața capului dornurilor poate fi ajustată la suprafața plăcii, însă mai frecvent se solicită 

acoprirea capului cu beton cu grosimea de cel puțin 20 mm. La repartizarea dornurilor trebuie ținut cont 

de faptul, că betonul trebuie bine compactat; mai ales la talpa dornurilor, unde solicitarea betonului este 

cea mai mare. 

În timpul betonării trebuie evitată situația, când betonul parțial solidificat (cu rezistența sub 20 

MPa) ar fi solicitat sau expus la deformații. 

Dacă rândul de dornuri este realizat de-a lungul marginii plăcii de beton, armătura transversală 

trebuie ancorată în beton între marginea plăcii și rândul alăturat de elemente de acuplare. Dacă distanța 

dintre marginea plăcii și axa celui mai apropiat rând de elemente de acuplare este mai mic de 300 mm, 

trebuie respectate recomandările specificate în normă, pentru a se evita scindarea longitudinală a centurii 

de beton, produse de elementele de acuplare: 

Dacă se folosește placă cu avansuri, marginea avansului trebuie să stea în afara liniei scoase sub 

unghiul de 45 de grade de la marginea exterioară a elementului de acuplare (vezi Figura. 19), distanța 

marginii avansului de la elementul de acuplare (protecției) nu trebuie să fie mai mică de 50 mm, iar 

drugurile transversale ale armăturii se vor amplasa în avans la distanța de cel puțin 40 mm sub suprafața 

elementului de acuplare, care rezistă la ridicare. 
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Figura 19 Detalii grinzilor 
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Deoarece legătura dintre placa de beton și grindă asigură frecvent stabilitatea grinzii sau a părților 

acesteia, pasul dintre dornuri trebuie să îndeplinească anumite condiții. Astfel la centura apăsată pasul 

(distanța dintre axe) în sensul acționării presiunii nu trebuie să fie mai mare de: 

 pentru placa plină : 22𝑡𝑓√235/𝑓𝑦 ; 

 pentru placa nervurată cu nervuri de-a curmezișul grindei : 15𝑡𝑓√235/𝑓𝑦 ; 

unde  𝑡𝑓 este grosimea centurii; 

          𝑓𝑦 limită nominală a alunecării centurii în 𝑀𝑃𝑎. 

La construcțiile civile pasul longitudinal dintre dornuri nu trebuie să fie mai mare de șase ori 

grosimea plăcii și totodată nu mai mare de 800 mm. Distanța netă (nu axială) de la marginea centurii 

apăsate către rândul marginal nu trebuie să fie mai mare de  9𝑡𝑓√235/𝑓𝑦. Însă dornurile nu trebuie să fie 

repartizate nici prea des, ca să nu se influențeze reciproc la transmiterea forțelor sau în cazul unei 

eventuale afectări: pasul în direcția forței de alunecare nu trebuie să fie mai mic de 5𝑑; pasul în direcția 

de-a curmezișul forței de alunecare nu trebuie să fie mai mic de 2.5𝑑 în placa plină și 4𝑑 în restul 

cazurilor. 

Există anumite cerințe tehnologice pentru sudarea dornurilor. În afară asigurării capacității de 

putere suficiente a curentului electric (sursa trebuie să fie suficient de „tare") mai trebuie să se țină cont 

de faptul, ca să nu se producă deformarea excesivă a centurii pe care se sudează dornurile. De aceea nu 

trebuie utilizată centură prea subțire, grosimea acesteia trebuie să corespundă diametrului dornului sudat. 

Se poate defini deci, că în afara cazurilor când dornurile sunt amplasate chiar deasupra coloanei, 

diametrul dornului sudat nu trebuie să fie mai mare de multiplul 2,5 al grosimii centurii. Dacă cerințele 

indicate nu pot fi respectate, vă recomandăm să vă convingeți prin încercări, cum va decurge sudarea. 

Totodată, dornul nu are voie să fie prea aproape de marginea centurii, valoarea limită se consideră 20 

mm. 

Pentru opțiunea dornului ca atare există de asemenea anumite restricții. Așa de ex. înălțimea totală 

a dornului nu trebuie să fie după sudare mai mică de 3𝑑, unde 𝑑 este diametrul pivotului dornului, capul 

dornului nu trebuie să aibă diametrul mai mic de 1.5𝑑 și înălțimea mai mică de 0.4𝑑. La elementele tirate 

solicitate la oboseală, diametrul dornului sudat nu trebuie să fie mai mare de multiplul l,5 al grosimii 

centurii, la care se sudează, dacă probele nu confirmă capacitatea de încărcare suficientă de oboseală a 

dornului în alunecare. Această regulă se aplică și la dornurile sudate direct deasupra coloanei. 

La plăcile cu nervuri betonate în tablă profilată, dornul trebuie să depășească marginea superioară 

a tablei cel puțin 2𝑑, iar lățimea minimă a nervurilor completate cu beton trebuie să fie cel puțin 50 𝑚𝑚, 

măsurat la mijlocul înălțimii nervurilor. 

Dacă tablele profilate au în centura inferioară nervură mijlocie, dornurile se amplasează alternativ 

în stânga și în dreapta acestei nervuri. 

6.6.6 Alunecarea longitudinală în plăcile de beton 

Este evident că forța din dornuri sau alte elemente de acuplare trebuie repartizată mai departe în 

placa de beton, căreia în afară de grosimea plăcii trebuie să corespundă și armătura transversală din placă. 

Suprafețele afectării de alunecare posibile a plăcii sunt indicate în Figura 20. Tensiunea proiectată de 

alunecare longitudinală pentru oricare suprafață posibilă a afectării de alunecare a plăcii în E a nu are voie 

să depășească rezistența longitudinală de alunecare proiectată, care se determină conform EN 1992-1-1. 

Dacă suprafața de alunecare trece pe lângă dornuri (de ex. suprafața de alunecare b-b în Figura 20), 

lungimea suprafeței de alunecare se va considera dimensiunea ℎ𝑡, în care se consideră (2ℎ𝑠𝑐 + diametrul 

capului dornului) pentru dornurile într-un rând sau dornuri înlocuite și (2ℎ𝑠𝑐  +  𝑠𝑡 + diametrul capului 

dornului) pentru dornurile amplasate în pereche. Armătura transversală eficientă la unitatea de lungime 
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a grinzii 𝐴𝑠𝑓/𝑠𝑓 se consideră conform Figura 20, unde 𝐴𝑏 , 𝐴𝑡  a 𝐴𝑏ℎ  sunt suprafețele armăturii la unitatea 

de lungime a grinzii și 𝑠𝑓 distanță dintre dornuri în sensul longitudinal.  
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 Tip 𝐴𝑠𝑓/𝑠𝑓  

 a-a 𝐴𝑏 + 𝐴𝑡  

 b-b 2𝐴𝑏  

 c-c 2𝐴𝑏  

 d-d 2𝐴𝑏ℎ  

    

    

    

Figura 20 Suprafețele tipice ale afectării de alunecare posibile                   
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 Tip 𝐴𝑠𝑓/𝑠𝑓  

 a-a 𝐴𝑡  

 b-b 2𝐴𝑏  

 c-c 2𝐴𝑏  

 d-d 𝐴𝑡 + 𝐴𝑏  

    

    

    

Figura 21 Suprafețe tipice ale unei posibilei afectări de alunecare cu utilizarea tablei profilate 
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Dacă se utilizează table profilate și suprafața de alunecare traversează grosimea plăcii (de ex. 

suprafața de alunecare a-a în Figura 21), dimensiunea ℎ𝑓 se va considera ca și grosimea betonului 

deasupra tablei. Dacă se utilizează table amplasate de-a curmezișul grinzii și capacitatea de încărcare 

proiectată se consideră cu utilizarea coeficientului de reducție 𝑘𝑡 conform 6.6.4, suprafața de alunecare 

b-b în Figura 21 nu trebuie luată în considerare. 

Dacă se utilizează table cu legături mecanice sau de frecare amplasate de-a curmezișul grinzii 

legate peste centura superioară a grinzii, aportul lor față de armătura transversală pentru suprafață de 

alunecare de tip a-a se calculează cu formula descrisă în normă. 

Exemplul 6.1 

Proiectați grinzi pentru tavan cu deschiderea de 7.5 𝑚, distanța reciprocă a grinzilor este de 2.0 𝑚. 

Capacitatea de încărcare reprezintă permanent doar greutatea proprie a construcției, variabil utilă 𝑞𝑘 =

 4,0 𝑘𝑁/𝑚2. Grinda este din oțel cu limita de alunecare 𝑓𝑦 =  275 𝑀𝑃𝑎, betonul are rezistență cilindrică 

la presiune 𝑓𝑐𝑘  =  20 𝑀𝑃𝑎. Placa din oțel-beton are grosime constantă 70 mm. Grinda nu este susținută 

la construire. Ca elemente de acuplare se utilizează dornuri și alternativ bare perforate. Se utilizează oțel 

S275 și beton C20/25. 

Stări limită a capacității de încărcare 

Încărcare permanentă : 

𝑔𝑘 = 23 ∙ 2 ∙ 0.07 + 0.22 = 3.44 𝑘𝑁/𝑚 

𝑔𝑑 = 1.35 ∙ 3.44 = 4.64 𝑘𝑁/𝑚 

Încărcare variabilă: 

𝑞𝑘 = 2 ∙ 4 = 8 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞𝑑 = 1.5 ∙ 8 = 12 𝑘𝑁/𝑚 

Momentul din deschidere: 

𝑀𝐸𝑑 = 0.125 ∙ 16.64 ∙ 7.52 = 117 𝑘𝑁 

Alegem profilul din oțel IPE 200. La o grindă normală, oțelul este solicitat prin tracțiune, este vorba 

în mod automat despre o secțiune de grupa 1, deci se face calculul plastic. 

Rezistențe de proiect 

Oțel 

𝑓𝑦𝑑 = 275 1.0 = 275 𝑀𝑃𝑎⁄  

Beton 

𝑓𝑐𝑑 = 20 1.5⁄ = 13.3 𝑀𝑃𝑎 

Tensiunea la atingerea capacității de încărcare plastică în încovoiere din figura.  

 Lățimea utilă a plăcii : 𝑏𝑒𝑓𝑓 =
7500

4
= 1875 𝑚𝑚  

1875

7
0

2
0

0

3
7

0.85 13.3 MPa

275 MPaAa=2848 mm2
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Poziția axei neutre (din echilibrul forțelor) : 𝑥 =
2848∙275

1875∙0.85∙13.3
= 37 𝑚𝑚 

Momentul capacității de încărcare: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2848 ∙ 275 ∙ (170 −
37

2
) = 118.6 ∙ 106𝑁𝑚𝑚 = 118.6 𝑘𝑁𝑚 > 117 𝑘𝑁𝑚 

Rezolvare 

Se utilizează dornuri cu diametrul de 16 mm din oțel cu limita de rezistență 𝑓𝑢 = 370 𝑀𝑃𝑎. După sudare, 

dornurile vor fi înalte de 50 mm (acoperite de beton 20 mm). 

Capacitatea de încărcare a dornurilor în placa plină: 

𝑃𝑅𝑘 = 0.8 ∙ 370 ∙
𝜋162

4
= 59514 𝑁 

𝑃𝑅𝑘 = 0.29 ∙ 0.825 ∙ 162√20 ∙ 29000 = 46645 𝑁 

𝛼 = 0.2 (
ℎ

𝑑
+ 1) = 0.2 (

50

16
+ 1) = 0.825 

𝑃𝑅𝑘 = 46.6 𝑘𝑁 

𝑃𝑅𝑑 =
46.6

1.25
= 37.3 𝑘𝑁 

La jumătatea deschiderii este necesar a se transfera forța: 𝑁𝑐𝑓  =  2848 ∙  275 =  783.2 ∙ 103 =

 783.2 𝑘𝑁 

Numărul necesar de dornuri: 𝑛𝑐 =
783.2

37.3
= 21 

Dornurile vor fi într-un rând, distanța dintre ele în sens longitudinal va fi deci 3750/21 =  180 𝑚𝑚. 

Starea limită de serviciu 

Săgeata la betonarea plăcii: 

𝛿 = 5 ∙ 3.44 ∙
75004

384
∙ 210000 ∙ 19.43 ∙ 106 = 35 𝑚𝑚 

(se presupune că această săgeată va compensa supraînălțarea grinzii de oțel) 

𝑛 = 𝐸𝑎 𝐸𝑐 =⁄ 210000 (290000 2⁄ )⁄ = 14.5 

𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑛
=

1875

14.5
= 129 𝑚𝑚 

𝑥 =
2848 ∙ 170 + 129 ∙ 70 ∙ 35

2848 + 129 ∙ 70
= 67 𝑚𝑚 

𝐼1 = 19.43 ∙ 106 + 2848 ∙ 1032 + (129 ∙
673

12
) + 129 ∙ 67 ∙ 332 = 62.2 ∙ 106 𝑚𝑚4 

Efectul betonului proaspăt: 

𝑀𝐸𝑑 = 0.125 ∙ 3.44 ∙ 7.52 = 24.2 𝑘𝑁𝑚 

𝜎𝑎 = 24.2 ∙ 106 194 ∙ 103⁄ = 124.7 𝑀𝑃𝑎 
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Efectul solicitării variabile: 

𝑀𝐸𝑑 = 0.125 ∙ 8 ∙ 7.52 = 56.25 𝑘𝑁𝑚 

𝜎 = 56.25 ∙ 106 62.2 ∙ 106 = 183.6 𝑀𝑃𝑎⁄  

1875

7
0

2
0

0

6
7

4.2 MPa

124.7 MPaAa=2848 mm2 183.6 MPa
 

Tensiunea în centura inferioară în total: 

𝜎𝑎 = 124.7 + 183.6 = 308.3 𝑀𝑃𝑎 > 275 𝑀𝑃𝑎 

Se arată că, în starea limită de aplicabilitate se produce plastificarea grinzii, ceea ce nu este admisibil, 

deci profilul proiectat IPE 200 nu poate fi utilizat. 

Pentru profilul IPE 220 va fi: 

1875

7
0

2
2

0

7
4

3.4 MPa

 96.0 MPaAa=2848 mm2 147.1 MPa
 

𝑥 =
3337 ∙ 180 + 129 ∙ 70 ∙ 30

3337 + 129 ∙ 70
= 74 𝑚𝑚 

𝐼1 = 27.72 ∙ 106 + 3337 ∙ 1062 + (129 ∙
703

12
) + 129 ∙ 70 ∙ 392 = 82.6 ∙ 106 𝑚𝑚4 

𝜎𝑎 = 24.2 ∙
106

252
∙ 103 + 56.25 ∙ 106 ∙

216

82.6
∙ 106 = 96 + 147.1 = 243.1 𝑀𝑃𝑎 < 275 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐 = 56.25 ∙ 106 ∙
74

82.6
∙ 106 ∙ 14.5 = 3.4 𝑀𝑃𝑎 < 0.85 ∙ 13.3 = 11.4 𝑀𝑃𝑎 

Grinda cu această secțiune din oțel este elastică în starea limită a capacității de încărcare și pentru calculul 

săgeții poate fi utilizat calculul standard. 

Săgeata la betonare 

𝛿 = 5 ∙ 3.44 ∙
75004

384
∙ 210000 ∙ 27.72 ∙ 106 = 24 𝑚𝑚  (se poate compensa prin supraînălțare) 

Săgeata de la solicitare variabilă 

𝛿 = 5 ∙ 8 ∙
75004

384
∙ 210000 ∙ 82.6 ∙ 106 = 19 𝑚𝑚 < 𝐿/250  valoarea corespunde. 
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Alternativ, se oferă utilizarea acuplării cu bară perforată cu înălțimea de 50 mm. Însă la acuplarea 

cu bara nu se poate utiliza calculul plastic. De aceea este evident, că va fi necesar să se mărească și 

secțiunea din oțel, încercăm IPE 240. 

La calculul plastic va fi în stare limită a capacității de încărcare: 

Efortul în grinda din oțel la acționarea solicitării permanente 

𝑀𝑔,𝐸𝑑 = 0.125 ∙ 4.64 ∙ 75002 = 32.6 𝑘𝑁𝑚 

𝜎𝑎 = 32.6 ∙ 106 324 ∙ 103⁄ = 100.6 𝑀𝑃𝑎 

efortul în grinda compozită la acționarea solicitării variabile 

𝑀𝑞,𝐸𝑑 = 0.125 ∙ 12 ∙ 75002 = 84.37 𝑘𝑁𝑚 

1875

7
0

2
4

0

8
2

4.4 MPa

100.6 MPaAa=2848 mm2 177.8 MPa
 

𝑥 =
3912 ∙ 190 + 129 ∙ 70 ∙ 35

3912 + 129 ∙ 70
= 82 𝑚𝑚 

𝐼1 = 38.92 ∙ 106 + 3912 ∙ 1082 + (129 ∙
703

12
) + 129 ∙ 70 ∙ 472 = 108.2 ∙ 106 𝑚𝑚4 

𝜎𝑎 = 84.37 ∙ 106 ∙ 228 108.2 ∙ 106 = 177.8 𝑀𝑃𝑎⁄  

𝜎𝑐 = 84.37 ∙ 106 ∙ 82 14.5 ∙ 108.2 ∙ 106 = 4.4 𝑀𝑃𝑎⁄  

Tensiunea în fibrele inferioare ale secțiunii din oțel în total: 

𝜎𝑎 =  100.6 +  177.8 =  278.4 𝑀𝑃𝑎 este aproximativ egală cu rezistența proiectată a oțelului 

(275 𝑀𝑃𝑎), și de aceea proiectul poate fi considerat ca unul satisfăcător. Decursul tensiunii este arătat 

în figura de pe pagina anterioară. 

Săgeata nu o mai verificăm pentru că este evident corespunzătoare. 

Capacitatea de încărcare a barei de acuplare fără armătură trase prin orificii (𝐴𝑠𝑡 =  0) este 

𝑃𝑅𝑘 = −68 + 12.4𝑓𝑐𝑘 + 797𝐴𝑠𝑡 = −68 + 12.4 ∙ 40 = 180
𝑁

𝑚𝑚
 

𝑃𝑅𝑑 =
180

1.4
= 128 𝑁/𝑚𝑚 

Forță de deplasare lângă reazem la grindă compozită, este: 

𝑉 = 0.5 ∙ 12 ∙ 7.5 = 45 𝑘𝑁 

Momentul static al centurii de beton către axa neutră: 

𝑆𝑐 = 129 ∙ 70 ∙ 47 = 424.4 ∙ 103 𝑚𝑚3 

 

Forță de deplasare longitudinală dintre placa de beton și centura din oțel lângă susținere este 
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𝑉𝑙 = 𝑉 ∙
𝑆𝑐

𝐼1
= 45000 ∙ 424.4 ∙ 103 108.2 ∙ 106 = 176 𝑁/𝑚𝑚 <   180 𝑁/𝑚𝑚⁄  

Deci compozitul este corespunzător din punct de vedere al rezistenței. 

În final 

Corespunde IPE 220 + 42 dornuri, sau 

IPE 240 + bară de cuplare înaltă de 50 mm. 

Exemplul 6.2 

Proiectați grinzi pentru tavan cu deschiderea de 6 𝑚, distanța reciprocă a grinzilor este 2.5 𝑚. 

Solicitarea permanentă 𝑔𝑘 =  2,85 𝑘𝑁/𝑚2 (din care placa de beton 1.55 𝑘𝑁/𝑚 ), valabil utilă 𝑞𝑘 =

 3.0 𝑘𝑁/𝑚 . Grinda este din oțel cu limita khtzu 𝑓𝑦 =  235 𝑀𝑃𝑎, betonul are rezistența cilindrică în 

presiune 𝑓𝑐𝑘  =  25 𝑀𝑃𝑎. Placă nervurată este betonată în tablă VSŽ 12 003 înalte de 50 mm, grosimea 

plăcii deasupra suprafeței plăcii este la fel, 50 mm. Grinda nu este susținută. 

Starea limită a capacității de încărcare 

Încărcarea: 

𝑞𝑑 = 1.35 ∙ 2.5 ∙ 2.85 + 1.5 ∙ 2.5 ∙ 3 = 20.87 𝑘𝑁/𝑚 

Momentul în deschidere: 

𝑀𝐸𝑑 =
1

8
∙ 20.87 ∙ 62 = 93.9 𝑘𝑁/𝑚 

Lățimea eficientă a plăcii:  

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 2 ∙ 𝑏𝑒 = 2 ∙
𝐿

8
= 2 ∙

6000

8
= 1500 𝑚𝑚 

Alegem IPE 180. Oțelul este în tracțiune, în mod automat este vorba de o secțiune de grupa 1 și 

deci va fi vorba de un proiect plastic. Tensiunea la atingerea capacității de încărcare plastică este  indicată 

în pagina următoare. 

1500

5
0

1
8

0

Aa=2390 mm2

5
0

1
9

0

x

fcd=0.85fck/γc=0.85             MPa

fyd=fy/γa=230/1=235 MPa  

Poziția axei neutre (din echilibrul forțelor): 

𝑥 =
2390 ∙ 235

1500 ∙ 14.2
= 26 𝑚𝑚 
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 Momentul capacității de încărcare: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2390 ∙ 235 ∙ (190 −
26

2
) = 99.4 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 99.4 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 93.9 𝑘𝑁𝑚 

Conexiunea 

Se utilizează dornuri cu diametrul de 18 mm din oțel cu rezistența limită, 𝑓𝑢 =  340 𝑀𝑃𝑎. Dornurile sunt 

amplasate conform figurii, deci 2 buc la 600 mm din lungimea grinzii. 

Capacitatea de încărcare a dornurilor în placa plină: 

𝑃𝑅𝑘 = 0.8 ∙ 340 ∙
𝜋182

4
= 69216 𝑁 

𝑃𝑅𝑘 = 0.29 ∙ 1 ∙ 182√25 ∙ 30500 = 82047 𝑁 

𝑃𝑅𝑘 = 69.2 𝑘𝑁 

h
=

8
0h

p
=

5
0

18

91

68.8

600

 

𝑃𝑅𝑑 =
69.2

1.25
= 55.4 𝑘𝑁 

Capacitatea de încărcare redusă a dornurilor în placa cu nervuri, nervurile perpendicular pe axa grinzii: 

𝑘𝑡 =
0.7

√1
∙

68.8

50
∙ (

80

50
− 1) = 0.578 

𝑃𝑅𝑑 = 0.578 ∙ 55.4 = 32.0 𝑘𝑁 

La jumătatea deschiderii este necesară transmiterea forței: 

𝑁𝑐𝑓 = 2390 ∙ 235 = 561.6 ∙ 103 𝑁 = 561.6 𝑘𝑁 

Numărul necesar de dornuri: 𝑛𝑓 =
561.6

32.0
= 18 

Din figura de mai sus se vede că la distanță de 600 mm se pot amplasa pe grindă (la un rând de dornuri) 

cel mut două dornuri, deci la jumătatea deschiderii (3000 mm) pot fi cel mult 10 dornuri, ceea ce este mai 

puțin de cerința de 18. La acest număr de dornuri va fi vorbă deci de o legătură de alunecare parțială. 

Condiția pentru utilizarea legăturii parțiale (art.6.6.1.2 din normă) este îndeplinită, deoarece: 

𝜂 =
𝑛

𝑛𝑓
=

10

18
= 0.55 > 0.4                      𝐿𝑒 = 25 𝑚 > 6 𝑚 

Momentul capacității de încărcare pentru IPE 180: 

𝑊𝑝𝑙 = 166 ∙ 103 𝑚𝑚3 

𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 = 166 ∙ 103 ∙ 235 = 39.0 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 39.0 𝑘𝑁𝑚 

Momentul capacității de încărcare la grinda compozită cu utilizarea a zece dornuri la mijlocul deschiderii 

va fi: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 + (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 − 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 − 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑) ∙ 𝜂 = 39 + (99.4 − 39) ∙ 0.55 = 72.2 𝑘𝑁𝑚 < 93.9 𝑘𝑁𝑚 
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Deci grinda nu corespunde și proiectul trebuie modificat. Vom utiliza profil de oțel mai mare IPE 220: 

Poziția nouă a axei neutre: 

𝑥 =
3340 ∙ 235

1500 ∙ 14.2
= 37 𝑚𝑚 

și momentele capacității de încărcare: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 3340 ∙ 235 ∙ (210 −
37

2
) = 150.3 ∙ 106𝑁𝑚𝑚 = 150.3 𝑘𝑁𝑚 < 2.5𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 = 2.5 ∙ 67.2

= 168 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 = 286 ∙ 103 ∙ 235 = 67.2 ∙ 106𝑁𝑚𝑚 = 67.2 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑅𝑑 = 67.2 + (150.3 − 67.2) ∙ 0.55 = 112.9 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 93.9 𝑘𝑁𝑚 

grinda corespunde cerințelor.  

Stare limită de serviciu 

a) Săgeată la betonarea plăcii: 

solicitare (𝛾𝑓  = 1.0) : 

greutatea proprie 0.26 𝑘𝑁/𝑚 

betonul plăcii 2.5 ∙  1,55 =  3.88 𝑘𝑁/𝑚 

total 4.13 𝑘𝑁/𝑚 

Săgeată 

𝛿 =
5𝑔𝐿4

384𝐸𝐼𝑎
=

5 ∙ 4.13 ∙ 60004

384 ∙ 210000 ∙ 27.7 ∙ 106
= 12.0 𝑚𝑚 

Tensiune 

𝜎𝑎 = 4.13 ∙ 60003/8 ∙ 252 ∙ 103 = 73.7 𝑀𝑃𝑎 

b) Săgeata grinzii compozite (calcul elastic): 

1500

5
0

2
2

0

5
0

e

 

𝑛 =
𝐸𝑎

𝐸𝑐
=

210000

30500
2

= 13.8 
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𝑒 =

(3340 ∙ 110 + (50 ∙ 1500 ∙
295
13.8

))

(3340 + (50 ∙
1500
13.8 ))

= 225 𝑚𝑚 

𝐼1 = 27.7 ∙ 106 + 3340 ∙ 1152 + ((
1500

12
) ∙ 503 + 50 ∙ 1500 ∙ 702) = 99.6 ∙ 106 𝑚𝑚4 

sarcină: restul constant 2.5 ∙ (2.85 –  1.55)  =  3.25 𝑘𝑁/𝑚 

încărcare variabilă 2.5 ∙  3 =  7.50 𝑘𝑁/𝑚 

total 10.75 𝑘𝑁/𝑚 

𝜎𝑎 =
10.75 ∙ 60004

8 ∙ 99.6 ∙ 106
∙ 225 = 109.3 𝑀𝑃𝑎 

∑ 𝜎𝑎 = 73.7 + 109.3 = 183.0 𝑀𝑃𝑎 < 235 𝑀𝑃𝑎 

grinda este în stare limită de aplicabilitate elastică 

𝛿𝑐 =
5

384
∙

10.75 ∙ 60004

210000 ∙ 99.6 ∙ 106
= 8.7 𝑚𝑚 

Săgeata în totala : 𝛿 = 12.0 + 8.7 = 20.7 𝑚𝑚 

Influența legăturii parțiale asupra creșterii săgeții în acest caz a se neglija, deoarece 𝜂 = 0.55 > 0.5  

În final 

Grinda IPE 220, placa cu nervuri 50 + 50 mm, 20 de dornuri în total, săgeată 20,7 mm (eventual poate fi 

micșorat prin supraînălțare) 

Exemplul 6.3 

Proiectați o șarpantă care poartă două grinzi pentru plafonul din exemplul anterior. Solicitarea și 

materialele rămân aceleași ca la exemplul 6.2. Nervurile plăcii sunt paralele cu axa grinzii. În decursul 

montării, șarpanta nu va fi susținută. 

Starea limită a capacității de încărcare 

Încărcarea : 𝐹𝑑  =  20.87 ∙  6 =  125.2 𝑘𝑁 

𝑔𝑑 = 0.4𝑘𝑁/𝑚  

Momentul in deschidere 

𝑀𝐸𝑑 = 125.2 ∙ 2.5 +
1

8
∙ 0.4 ∙ 7.52 = 315.8 𝑘𝑁𝑚 

Lățimea eficientă a plăcii de beton: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 =
7500

4
= 1875 𝑚𝑚  

Alegem IPE 330: 

Grinda compozită în secțiune este în fugură. Distanța axei neutre de la suprafață plăcii se stabilește din 

echilibrul forțelor. În calcul nu includem betonul din nervuri. 

F F

2.5 2.5 2.5
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1875

2
6
5

3
3
0

5
0

5
0

Aa=6260 mm2

 

 

Poziția axei neutre 

𝑥 =
6260 ∙ 235

1875 ∙ 14.2
= 55 𝑚𝑚 

Momentul capacității de încărcare pentru legătura completă: 

 

Conexiunea 

Dornuri cu diametru 18 mm în nervurile plăcii conform figurii 

Reducerea capacității de încărcare pentru dorn în nervura 

longitudinală: 

𝑘𝑡 = 0.6 ∙
68.8

50
∙ (

80

50
− 1)

= 0.495 

Capacitatea de încărcare a dornului: 

𝑃𝑅𝑑 = 0.495 ∙ 55.4 = 27.4 𝑘𝑁 

Forța de transmitere pe lungimea critică a egale cu jumătatea 

deschiderii: 

𝑁𝑐𝑓 = 6260 ∙ 235 = 1471.1 ∙ 103 = 1471.1 𝑘𝑁 

Aceasta corespunde 𝑛𝑓 =
1471.1

27.4
= 54 dornurilor pe jumătatea deschiderii 

Dacă dornurile vor fi în pasul cel mai des posibil 5𝑑 =  5 ∙ 18 = 90 𝑚𝑚, pe șarpantă se vor amplasa  (la 

jumătatea deschiderii) în total 𝑛 =
3750

90
= 41 și deci va fi iarăși vorba de o legătură parțială de alunecare, 

deoarece 𝜂 =
𝑛

𝑛𝑓
=

41

54
= 0.76 

Pentru IPE 330: 𝑊𝑝𝑙 = 804 ∙ 103 𝑚𝑚3 

𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 = 804 ∙ 103 ∙ 235 = 188.9 𝑘𝑁𝑚 

 

Momentul capacității de încărcare al secțiunii compozite micșorat în consecința legăturii parțiale: 

h
=

8
0

18

h
p

 =
5
068.8
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𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 + (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 − 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑) ∙ 𝜂 = 188.9 + (353.0 − 188.9) ∙ 0.76 = 313.6 𝑘𝑁𝑚 >

≅ 315.8 𝑘𝑁𝑚 

poate fi considerat corespunzător. 

Starea limită de serviciu 

Solicitarea cu betonul proaspăt și greutatea proprie a grinzii (𝛾𝑓  =  1.0): duce IPE 330 

𝐹 = 1.55 ∙ 2.5 ∙ 6 = 23.25 𝑘𝑁 

𝑔 = 0.4
𝑘𝑁

𝑚
 

𝛿𝑎 =
1

𝐸𝐼𝑎

[0.35 ∙ 𝐹 ∙ 𝐿3 + 0.013 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿4] 

𝛿𝑎 =
1

210 ∙ 103 ∙ 118 ∙ 106
[0.0355 ∙ 23250

∙ 75003 + 0.013 ∙ 0.4 ∙ 75004]

= 14.7 𝑚𝑚 

F F

L
 

Solicitarea grinzii compozite: 

𝐹 = [(2.85 − 1.55) ∙ 2.5 + 3 ∙ 2.5] ∙ 6 = 64.5 𝑘𝑁 

Secțiunea pentru calculul elastic (includem o nervură a plăcii) este în figură. 

1875

5
0

3
5

0

5
0

e

 

𝑛 = 13.8 
𝑒

=
6260 ∙ 165 +

1
13.8

∙ (50 ∙ 1875 ∙ 405 + 50 ∙ 68.8 ∙ 355)

6260 +
1

13.8
(50 ∙ 1875 + 50 ∙ 68.8)

= 291 𝑚𝑚 

𝐼1 = 118 ∙ 106 + 6260 ∙ 1262 +
1

13.8
(

1875

12
∙ 503 + 1875 ∙ 50 ∙ 1142 +

68.8

12
∙ 503 + 68.8 ∙ 50 ∙ 642) 

𝐼1 = 308.1 ∙ 106 𝑚𝑚4 

Verificăm solicitarea în stare de funcționare: 

 stare de montaj : 𝑀𝐸𝑑 = 2.5 ∙ 13.25 +
1

8
∙ 0.4 ∙ 7.52 = 35.6 𝑘𝑁𝑚  

 grindă compozită : 𝑀𝐸𝑑 = 2.5 ∙ 64.5 = 161.2 𝑘𝑁𝑚  

Tensiune: 

 fibrele inferioare ale grinzii din oțel: 

𝜎 =
35.6 ∙ 106

713 ∙ 103 +
161.2 ∙ 106 ∙ 291

308.1 ∙ 106 = 202.2 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑦 = 235 𝑀𝑃𝑎 

 

 fibrele superioare ale plăcii de beton: 
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𝜎 =
161.2 ∙ 106 ∙ 139

13.8 ∙ 308.1 ∙ 106 = 5.3 𝑀𝑃𝑎 < 0.85 ∙ 𝑓
𝑐𝑘

= 21.25 𝑀𝑃𝑎 

În stare de funcționare, grindă acționează flexibil. Săgeata 

𝛿𝑐 =
0.0355 ∙ 64.5 ∙ 103 ∙ 75003

210 ∙ 103 ∙ 308.1 ∙ 106
= 14.9 𝑚𝑚 

Forța longitudinală de deplasare în treimea extremă a  

grinzii: 

𝑉𝑙 =
𝑉 ∙ 𝑆

𝐼1
=

64500 ∙
1

13.8
(1875 ∙ 50 ∙ 114 + 68.8 ∙ 50 ∙ 64)

308.1 ∙ 106

= 165 𝑁/𝑚𝑚 

Forța pe un dorn (distanța 90 mm): 𝑃 =  90 ∙ 165 =

 14850 𝑁 < 𝑃𝑅𝑑 = 27400𝑁 

Deoarece totodată 𝜂 =  0.76 > 0.5 , influența alunecării în compozit asupra săgeții poate fi neglijată. 

Săgeată în total 

𝛿 = 𝛿𝑎 + 𝛿𝑐 = 14.7 + 14.9 = 29.6 𝑚𝑚 <
𝑙

250
=

7500

250
= 30.0 𝑚𝑚 

Exemplul 6.4 

Proiectați grinzile din Exemplul 6.2 ca și continuare 5 x 6 m. Solicitarea și materialele sunt aceleași ca 

în Exemplul 6.2. La betonare, grinzile nu vor fi susținute. 

Starea limită a capacității de încărcare 

Luăm în considerare două stări de solicitare: 

q

1

2
 

Permanentă   𝑔𝑑 = 1.35 ∙ 2.5 ∙ 2.85 = 9.62 𝑘𝑁/𝑚 

 Variabila      𝑞𝑑 = 1.5 ∙ 2.5 ∙ 3 = 11.25 𝑘𝑁/𝑚  

În mod evident, va fi corespunzătoare grinda cilindrică (probabil mai mică decât IPE 220, 

necesară pentru câmpul simplu), care se va putea include la grupa 1 și la reazemele interioare. 

Momentele de încovoiere pentru grinda cu secțiune constantă le redistribuim conform tab. 5.1 din 

normă. Rezultatele sunt în figuri: 

Momentele decisive pentru dimensionare: 

 în câmp: 𝑀𝐸𝑑 = 60.4 𝑘𝑁𝑚  

 în reazem: 𝑀𝐸𝑑 = 51.0 𝑘𝑁𝑚 

Lățimea eficientă a plăcii: 

 câmp mărginal: 𝑏𝑒𝑓𝑓 =
0.8∙6000

4
= 1200 𝑚𝑚 

64.5 64.5
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 reazem interior: 𝑏𝑒𝑓𝑓 =
0.25∙2∙6000

4
= 750 𝑚𝑚  

Momentele de încovoiere: 

2.2

50.0

85

51
36.1

21.7

45.4

2.4

60.4

57.8

34.7

43.4

1

2

 

Încercăm secțiunea IPE 200: 

Secțiunea în câmp: 

1200

5
0

2
0

0

Aa=2850 mm
2

5
0

2
0

0

x

 

𝑥 =
2850 ∙ 235

1200 ∙ 14.2
= 39 𝑚𝑚 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2850 ∙ 235 ∙ (200 −
39

2
) = 120.9 ∙ 106𝑁𝑚𝑚 = 106.5 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 60.4 𝑘𝑁𝑚 

Secțiune în reazem: armătură Ø 10 mm a 200 mm; fsk = 500 MPa 

750

3
0

2
7

0

5
5

x

1
4

5

235 235 MPa

Na1

Na2

Ns

500/1.15=434.8 MPa

100

1
8
3

8
.5

8
.5

1
5

95.6

Af=850

Azb=62.5

Aw=1025

Aw=62.5

Af=850

ΣA=2850

 

 

Poziția axei neutre (vezi figura) aflată la încercare. Verificare: 

𝑁𝑎1 = 𝑁𝑎2 + 𝑁𝑠 
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𝑁𝑎1 = 235 ∙ [850 + 62.5 + (145 − 8.5) ∙ 5.6] = 394 ∙ 103 𝑁 

𝑁𝑎2 = 235 ∙ 2850 − 𝑁𝑎1 = 276 ∙ 103 𝑁 

𝑁𝑠 = 3 ∙
𝜋102

4
∙ 434.8 = 102 ∙ 103 𝑁 

394 ≅ 276 + 102  - poziție corecta 

𝑀𝑝𝑙 = 235 ∙ {2850 ∙ 170

− 2[(850 + 62.5) ∙ 75 + 46.5 ∙ 5.6 ∙ 102]}

= 69.2 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 69.2 𝑘𝑁𝑚 ≥ 51.0𝑘𝑁𝑚 

Verificarea clasificării secțiunii: 

centură: 
𝑐

𝑡
=

50

8.5
≤ 10 – îndeplinit 

coloană: 𝑑 =  159 𝑚𝑚 

 𝛼𝑑 =  125 𝑚𝑚 

→ 𝛼 =
125

159
= 0.8 

𝑑

𝑡
=

159

5.6
= 28 ≤

36

𝛼
= 45 

 

Secțiunea aparține într-adevăr grupei 1. 

Verificarea stabilității . Trebuie să fie îndeplinite condițiile: 

 câmpuri la fel de lungi: îndeplinit 

 solicitare uniformă; permanentă cel puțin 40 % din cea totală: aici 8.55/19.05 =  0.44; 

îndeplinit 

 centura superioară îmbinată cu placa de beton: îndeplinit grinda IPE 200 corespunde tabelului din 

normă: îndeplinit 

Toate condițiile sunt îndeplinite, deci grinda nu trebuie verificată la aplecare. 

Conexiunea 

Grinda se împarte în tronsoane conform figurii. 

Forțele la legătura de alunecare completă: 

tronson 1: 𝑁𝑐𝑓 = 2850 ∙ 235 = 670 ∙ 103 𝑁 

tronson 2: 𝑁𝑐𝑓 = 670 ∙ 103 + 102 ∙ 103 = 772 ∙ 103 𝑁 

etc. 

Numărul necesar de dornuri (capacitatea de încărcare a dornurilor în nervură conform Exemplului 6.2): 

tronson 1: 𝑛𝑓 =
670

32
= 21 

tronson 2: 𝑛𝑓 =
772

32
= 24 

 

Se utilizează următorul număr de dornuri de acuplare (în fiecare nervură câte o pereche): 

d

α
d

tc

 

1 2 3 4
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Pentru tronsonul 1: 𝑛 = (
2700

600
) ∙ 2 = 9 este din nou vorba de legătură de alunecare parțială, deoarece 𝜂 =

9

21
= 0.43 > 0.4 

Capacitatea de încărcare pentru acuplare parțială: 

IPE200 : 𝑀𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑 = 220 ∙ 335 = 51.7 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑅𝑑 = 51.7 + (120.9 − 51.7) ∙ 0.43 = 81.5 𝑘𝑁𝑚 > 60.4 𝑘𝑁𝑚 

Similar ca pentru tronsonul 2 : 

𝑛 =
3300

600
∙ 2 = 11 

𝜂 =
11

24
= 0.46 

𝑀𝑅𝑑 = 51.7 + (69.2 − 51.7) ∙ 0.46 = 59.8 𝑘𝑁𝑚 > 51.0 𝑘𝑁𝑚 

Stare limită de serviciu 

a) Săgeată în timpul betonării 

6000

16.3 kNm

q=2.1           kN/m

0.40

4.30 kN/m

 

Săgeată în câmpul marginal: 

𝛿𝑎 =
1

𝐸𝐼𝑎
(

5

384
∙ 𝑞 ∙ 𝐿4 − 0.0625 ∙ 𝑀 ∙ 𝐿2) 

𝛿𝑎 =
1

210 ∙ 103 ∙ 19.4 ∙ 106
∙ (

5

384
∙ 4.3 ∙ 60004 − 0.0625 ∙ 16.3 ∙ 106 ∙ 60002) = 8.8 𝑚𝑚 

 

b) Săgeata grinzii compozite 

 

M=40.7 kMm

q=2.5(2.85-1.55+3.0)=10.75 kN/m

 

secțiune în câmp: 
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1500

5
0

2
0

0

5
0

e

 

𝑒 =
2850 ∙ 100 +

1
13.8

∙ 1200 ∙ 50 ∙ 275

2850 +
1

13.8
∙ (1200 ∙ 50)

= 206 𝑚𝑚 

𝐼1 = 19.4 ∙ 106 + 2850 ∙ 1062 +
1

13.8
(

1200

12
∙ 503 + 1200 ∙ 50 ∙ 692) = 73.0 ∙ 106 𝑚𝑚4 

secțiunea în reazem: 

As=236 mm2

3
0

e

 

𝑒 =
2850 ∙ 100 + 236 ∙ 270

2850 + 2360
= 113 𝑚𝑚 

𝐼2 = 19.4 ∙ 106 + 2850 ∙ 132 + 236 ∙ 1572

= 25.7 ∙ 106 𝑚𝑚4 

𝑓1 = (
𝐸𝑎𝐼1

𝐸𝑎𝐼2
)

−0.35

= (
73.0

25.7
)

−0.35

= 0.69 

 

Tensiunea cea mai mare în grinda din oțel în stare de lucru: 

𝜎𝑎 =
16.3 ∙ 106

194 ∙ 103 +
40.7 ∙ 106

25.7 ∙ 106 ∙ 13 = 263.0 𝑀𝑃𝑎 > 𝑓
𝑦

= 235 𝑀𝑃𝑎 

La reazemul interior se produce plastificarea secțiunii în stare de lucru . Deoarece plastificarea se produce 

după solidificarea betonului, este de f2 = 0,7. 

40.7

40.7 f1f2=40.7                kNm

10.75 kN/m

M=19.7 kNm

 

Săgeată: 

𝛿 =
1

210 ∙ 103 ∙ 73 ∙ 106 (
5

384
∙ 10.75 ∙ 60004 − 0.0625 ∙ 19.7 ∙ 106 ∙ 60002) = 8.9 𝑚𝑚 

Acționarea lunecării în compozit nu trebuie luată în considerare, deoarece: 𝜂 >  0,5 

Săgeată total:𝛿 = 8.8 + 8.9 = 17.7 𝑚𝑚 ≤
𝐿

250
=

6000

250
= 24.0 𝑚𝑚 

În final 

IPE 200; placă cu nervuri 50+50 mm, armătură la reazem Ø 10 mm, săgeată 17,7 mm, 20 de dornuri într-

un câmp al grinzii continue. 
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6.7 Stâlpi compoziți și elementele compozite apăsate 

6.7.1 Generalități 

Formele potrivite pentru stâlpii compoziți din oțel-beton sunt în Figura 22. Se menționează că 

prevederile nornei indicate în continuare se pot utiliza doar pentru stâlpii din oțel din grupa S235 până la 

S460 și betonul obișnuit clasele de rezistență de la C20/25 până la C50/60, la care raportul δ exprimă 

aportul oțelului, vezi mai departe formula (6.38), în intervalul: 

0.2 ≤ 𝛿 ≤ 0.9 (6.21) 

Capacitatea de încărcare a stâlpului compozit se poate stabili prin metoda generală care este adecvată 

pentru stâlpii cu secțiune asimetrică, sau este la dispoziție metoda simplificată, pentru stâlpii care apar cel 

mai frecvent în practică, cu secțiune simetrică în două axe. Aici ne vom preocupa doar de această metodă 

simplificată. 

Acționarea gondolării locale a părții din oțel a stâlpului la capacitatea lui de încărcare trebuie luată 

în considerare, însă dacă se respectă dimensiunile conform tab. 10, nu se produce gondolarea. 

 

z

y

z

y

z

y

t f

t f t f

h h
z

c z
c z

tw

bcy b=bc
cy

tw

h
=

h
z

h
=

h
z

bc

tw

b

(a) (b) (c)

z

y

t

bc

bc

t

h

z

y

t

d

z

y

t

d

(d) (e) (f)  

Figura 22 Secțiuni tipice ale stâlpilor compoziți și marcaje 
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Tabel 10 Cele mai mari valori pentru relațiile (𝑑/𝑡), (ℎ/𝑡) și (𝑏/𝑡𝑓),unde 𝑓𝑦 este dat în 𝑁/𝑚𝑚2 

Secțiune max(𝑑/𝑡) , max(ℎ/𝑡), max(𝑏/𝑡) 

Secțiune 

circulară din 

oțel  

z

y

t

d

 

max(𝑑/𝑡) = 90
235

𝑓𝑦
 

Secțiune 

rectangulară 

din oțel  

z

y

t

t
h

 

max(ℎ/𝑡) = 52 √
235

𝑓𝑦
 

Secțiune 

parțial 

betonată 

z

y

t f

b

 

max(𝑏/𝑡𝑓) = 44 √
235

𝑓𝑦
 

6.7.2 Metodă generală de proiectare 

Metoda generală de proiectare este descrisă în normă, dar în practică ajunge în general doar 

procedura simplificată. 

6.7.3 Metodă simplificată de proiectare 

Utilizarea acestei metode este limitată la elementele cu secțiunea simetrică și prismatică cu două 

axe și la stâlpi, a căror zveltețe proporțională îndeplinește condiția: 

�̅� ≤ 2.0 (6.21) 

a raportul înălțimii ℎ𝑐 față de lățime 𝑏𝑐 a secțiunii este în interval 0.2 ≤  ℎ𝑐/𝑏𝑐 ≤  5.0. 

La secțiunile din oțel complet betonate conform Figura 22 a, grosimea acoperirii cu beton trebuie 

să îndeplinească următoarele limitări: 

max 𝑐𝑧 = 0.3ℎ                   max 𝑐𝑦 = 0.4𝑏 (6.22) 

Armătura longitudinală de beton care poate fi inclusă în metoda simplificată de stabilire a 

capacității de încărcare, nu poate fi mai mare dec 6 % din suprafeța de beton. Dacă este mai mare, se 

include sigur doar 6 %. 

Capacitatea de încărcare a secțiunii compozite în presiune se stabilește prin calculul plastic ca și 

suma capacității de încărcare a părților acesteia: 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 0.85𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠𝑓𝑠𝑑 (6.23) 

Expresia (6.23) se utilizează la profilele din oțel betonate și parțial betonate. Pentru secțiunile cave 

betonate în interior, coeficientul 0,85 se înlocuiește cu 1,0. 
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Capacitatea de încărcare a secțiunii compozite la acționarea concomitentă a presiunii și încovoierii 

se poate calcula cu condiția derulării dreptunghiulare a tensiunii conform Figura 23 (toate fibrele din oțel 

ating 𝑓𝑦𝑑, respectiv 𝑓𝑠𝑑   din armătură, la betonul apăsat este atinsă valoarea 0,85fcd). Pentru raportul variabil 

al forței și momentului se poate stabili dependența inter-acțională. Trebuie remarcat că cea mai mare 

capacitate de încărcare în încovoiere împreună cu o anumită pretensionare cu forța normală, vezi punctul 

D în Figura 24. Acest lucru îl provoacă betonul în secțiunea compozită. În Figura 23 încă este marcată 

starea, când coloana secțiunii din oțel este încărcată parțial cu alunecare, așa cum s-a abordat la grinzi. În 

realitate însă, la stâlpi alunecarea este de regulă neglijabilă 

Mpl,N,Rd=µdMpl,Rd 

NEd 

Npl,Rd 

N

Mpl,Rd 

M

(1-ρ) fyd

fyd

(-) (-)

0.85fcd

fsd

fsd

VEd

Mpl,N,Rd

NEd

 

Figura 23 Dependență inter-acțională la acționarea presiunii și încovoierii într-un plan 

Curba interacțională pentru secțiunile obișnuite poate fi găsită în literatura de specialitate, eventual 

poate fi înlocuită cu poligonul din Figura 24, unde în dreapta se arată exemple de împărțire a tensiunilor 

pentru secțiunea din oțel betonată complet și punctele tipice A și D. Poligonul poate fi obținut prin calculul 

„din mână”, în timp ce stabilirea curbei continue este mai pretențioasă, se obține prin decalarea treptată a 

poziție axei neutre în secțiune. Însă dependența poate fi programată mai simplu. Deja am amintit că forța 

de betonul apăsat 𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 indicată în Figura 24 se stabilește ca și 0.85𝑓𝑐𝑑  𝐴𝑐 pentru secțiunile betonate 

complet sau parțial și ca 𝑓𝑐𝑑  𝐴𝑐 pentru secțiunile cave umplute cu beton.

-

-

- -

+
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-

+
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M

1/2Npm,Rd

Npm,Rd

Npl,Rd
A

C

D

B

 

Figura 24  Curbă inter-acțională simplificată și împărțirea corespunzătoare a tensiunii în secțiune unde 

𝑡 este grosimea peretelui țevii din oțel 
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În plus, pentru țevile din oțel circulare umplute cu beton, poate fi introdusă în calcul creșterea 

cunoscută a rezistenței betonului datorită înfășurării. Influența înfășurării poate fi utilizată doar la stâlpi 

puțin zvelți (𝜆 ≤  0,5) apăsați centric sau apăsați cu forțe excentrice foarte mici (𝑒/𝑑 ≤  0,1), unde 𝑑 este 

diametrul exterior al stâlpului. Capacitatea de încărcare plastică a secțiunii compozite poate fi calculată 

apoi din relația: 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝜂𝑎𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 (1 + 𝜂𝑐 ∙
𝑡

𝑑
∙

𝑓𝑦

𝑓𝑐𝑘
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠𝑑 (6.24) 

Pentru elementele solicitate cu forță centică (e = 0) valorile sunt date de următoarele 

expresii: 

𝜂𝑎𝑜 = 0.25(3 + 2�̅�)    dar   < 1.0 (6.25) 

𝜂𝑐𝑜 = 4.9 − 18.5�̅� + 17�̅�2   dar    > 0 (6.26) 

Pentru elementele solicitate prin presiune și încovoiere (0   e/d ≤ 0,1) valorile ηa a ηc se calculează din 

relația: 

𝜂𝑎 = 𝜂𝑎𝑜 + (1 − 𝜂𝑎𝑜)(10 𝑒/𝑑) (6.27) 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑐𝑜(1 − 10 𝑒/𝑑)   (6.28) 

Pentru 𝑒/𝑑 >  0.1 este valabil 𝜂𝑎  =  1,0 si 𝜂𝑐  =  0 

Influența forțelor de alunecare transversale asupra capacității de încărcare a stâlpului în presiune se poate 

neglija de regulă. Dacă nu, se procedează la fel ca la grinzi. 

Raportul amintit deja δ care exprimă aportul oțelului asupra capacității de încărcare totale a secțiunii 

compozite este definit de relația: 

𝛿 =
𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
 (6.29) 

unde 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑   este capacitatea de încărcare plastică în presiune. 

La stabilirea capacității de încărcare la stâlpul zvelt este întotdeauna necesar a se ține cont de 

posibilitatea devierii. Se procedează la fel ca la stâlpii din oțel, deci zveltețea proporțională λ în planul 

devierii se stabilește prin relația 

�̅� = √
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘

𝑁𝑐𝑟
 (6.30) 

unde  𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘  este valoarea caracteristică a capacității de încărcare plastică în presiune conform (6.23),   

unde în locul valorilor de proiectare a rezistenței se utilizează valorile caracteristice (sau 

toți coeficienți 𝛾 sunt egali 1.0); 

        𝑁𝑐𝑟  forță critică elastică pentru formă de deviere corespunzătoare, calculată prin utilizarea 

zvelteții eficiente la încovoiere (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 determinată conform (6.31). 

Valoarea caracteristică a rigidității eficiente la încovoiere (EI)eff  a secțiunii stâlpului compozit se 

calculează din relația: 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐾𝑒𝐸𝑐𝑚𝐼𝑐 (6.31) 
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unde    𝐾𝑒          este coeficientul corector, care are valoarea 0.6. 

𝐼𝑎 , 𝐼𝑠, 𝐼𝑐     sunt momentele de inerție a suprafeței din oțel, beton fără fisuri și armătura pentru planul 

considerat al încovoierii. 

Dacă este necesară distingerea influenței efectelor de lungă durată asupra rigidității eficiente de 

elasticitate în încovoiere, se reduce modulul elastic al betonului 𝐸𝑐𝑚 la valoarea 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 după relația: 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑐𝑚 ∙
1

1 + (
𝑁𝐺,𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
) 𝜑𝑡  

 
(6.32) 

unde  𝜑𝑡             este coeficientul fasonării conform secț. 5.4.2.; 

          𝑁𝐸𝑑 forța normală totală proiectată; 

           𝑁𝐺,𝐸𝑑  elementul constant al acestei forțe normale. 

 Pentru verificarea capacității de încărcare a stâlpului, se utilizează în general analiza elastică de 

ordinul doi. Simplificat, se poate evita prin faptul, că forță elastică critică se va calcula din rigiditatea la 

încovoiere (EI)eff,II conform relației: 

𝐸𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 = 𝐾0(𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐾𝑒,𝐼𝐼𝐸𝑐𝑚𝐼𝑐) (6.33) 

unde  𝐾𝑒,𝐼𝐼    este coeficientul corector, care are valoarea 0.5; 

   𝐾0      coeficientul de calibrare, care are valoarea 0.9. 

Efectele ordinului doi se exprimă prin înmulțirea celui mai mare moment de încovoiere proiectat 

MEd (stabilit după teoria primului ordin) cu coeficientul k, calculat din relația: 

𝑘 =
𝛽

1 − 𝑁𝐸𝑑 𝑁𝑐𝑟,𝑒𝑓𝑓⁄
≥ 1.0 (6.34) 

 

unde 𝑁𝑐𝑟,𝑒𝑓𝑓         este forța critică normală pentru axa corespunzătoare și rigiditatea eficientă de 

încovoiere când lungimea de flambaj se consideră lungimea stâlpului; 

              𝛽 coeficientul momentului echivalent conform Tabel 11. 

Tabel 11 Coeficienții β pentru stabilirea momentelor în teoria ordinului doi 

Momentul Coeficientul 𝛽 Observație 

M
E

d

 

Momentul de încovoiere al 

ordinului întâi reieșit din 

imperfecțiunea drugului sau 

solicitării transversale: 

𝑀𝐸𝑑 este cel mai mare 

moment de încovoiere în 

lungimea stâlpului, la 

neglijarea influenței ordinului 

doi M
E

d

 

𝛽 = 1.0 

MEd

rMEd

-1 r   

Momentul final : 

𝛽 = 0.66 + 0.44𝑟 

însă  𝛽 ≥ 0.44 

𝑀𝐸𝑑 și 𝑟𝑀𝐸𝑑 sunt momentele 

finale din analiza globală a 

primului sau celui de al doilea 

ordin 
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Evaluarea stâlpului apăsat solicitat de forța 𝑁𝐸𝑑 se face verificând condiția: 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
≤ 1.0 (6.35) 

unde     𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑       este capacitatea de încărcare plastică a secțiunii compozite; 

          𝜒 coeficientul flambajului pentru forma devierii conform EN 1993-1-1, stabilit în   

funcție de zveltețea proporțională 𝜆. 

Curbele care corespund rezistenței de flambaj pentru secțiunile stâlpilor din oțel-beton sunt indicate în tab. 

12, unde ρs semnifică raportul As/AC. 

Dacă odată cu forța de apăsare acționează simultan și momentul 𝑀𝐸𝑑, trebuie să fie valabil: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑
=

𝑀𝐸𝑑

𝜇𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
≤ 𝛼𝑀 (6.36) 

unde 𝑀𝐸𝑑     este cel mai mare dintre mometele finale de încovoiere și cel mai mare moment pe stâlp; 

𝑀𝑝𝑙,𝑁,𝑅𝑑 capacitatea de încărcare plastică în încovoiere, stabilită cu acționarea forței 𝑁𝐸𝑑, deci că 

este egală cu , 𝜇𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 vezi Figura 23; 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑      capacitatea de încărcare plastică în încovoiere corespunzătoare punctului B în Figura 24. 

µdy

1.0

NEd 

Npl,Rd 

1.0

My,Ed 

Mpl,y,Rd 

µdz

1.0

NEd 

Npl,Rd 

1.0

Mz,Ed 

Mpl,z,Rd 

 

Figura 25 Proiect de presiune și încovoiere în două planuri 

Pentru oțelurile din clasele de rezistență S235 și S355 coeficientul 𝛼𝑀 se calculează cu valoarea 0.9, 

pentru oțelurile S420 și S460 are valoarea 0.8. 

Valoarea 𝜇𝑑  =  𝜇𝑑𝑦 sau 𝜇𝑑𝑧 conform Figura 25 se raportează la momentul plastic proiectat al 

capacității de încărcare pentru planul încovoierii luat în considerare. Valorile 𝑢𝑑 mai mari de 1.0 pot fi 

utilizate doar în cazul în care momentul depinde direct de acționarea forței normale 𝑁𝐸𝑑, de Exemplul când 

momentul 𝑀𝐸𝑑 rezultă din forța excentrică 𝑁𝐸𝑑. 

Dacă în afară de forțe acționează și momentele în ambele planuri principale, se procedează în modul 

următor (vezi Figura 25): 

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜇𝑑𝑦𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
≤ 𝛼𝑀,𝑦                     

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝜇𝑑𝑧𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑
≤ 𝛼𝑀,𝑧 (6.37) 

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜇𝑑𝑦𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝜇𝑑𝑧𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑
≤ 1.0 (6.38) 
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unde  𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 și  𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 sunt capacitățile de încărcare plastice în încovoiere pentru planurile 

corespunzătoare; 

𝑀𝑦,𝐸𝑑 și 𝑀𝑧,𝐸𝑑 momentele de încovoiere proiectate; 

𝜇𝑑𝑦 și 𝜇𝑑𝑧 conform Figura 25; 

𝛼𝑀,𝑦 și 𝛼𝑀,𝑧 conform Figura 25. 

Tabel 12 Curbele flambajului și imperfecției drugurilor pentru stâlpii compoziți 

Secțiune Limită Axa devierii 
Curba de 

flambaj 

Imperfecțiunea 

elementelor 

Secțiune betonată  

y-y b 𝐿/200 

z

y

 

 

z-z c 𝐿/150 

Secțiune betonată parțial  

y-y b 𝐿/200 

z

y

 

 

z-z c 𝐿/150 

Secțiune circulară/inelară  

Arbitrară 

a 𝐿/300 

z

y

 

𝜌𝑠  ≤  3 % 

3 % ≤ 𝜌𝑠  

≤  6 % 
b 𝐿/200 

Secțiune circulară cu profil I 

y-y b 𝐿/200 

z

y

 

 

z-z b 𝐿/200 

Secțiune cruciformă cu profil I betonată 

Arbitrară b 𝐿/200 

z

y
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6.7.4 Legătura de alunecare și introducerea solicitării 

Pentru solicitarea axială a stâlpilor, de regulă nu este necesar să ne preocupăm de transmiterea 

alunecării longitudinale dintre părțile din oțel și beton ale stâlpului. Delicat este doar domeniul introducerii 

solicitării acolo, unde trebuie ținut cont de repartizarea corectă și continuă a forțelor. Norma acordă 

material de fond suficient pentru analizarea acestui domeniu. 

6.7.5 Prevederile de construcție 

Pentru secțiunile din oțel betonate complet trebuie efectuată cel puțin acoperire minimă cu beton. 

La centura secțiunii din oțel betonată complet aceasta trebuie să fie de cel puțin 40 mm sau, o șesime a 

lățimii centurii 𝑏. Acoperirea armăturii trebuie să corespundă normei EN 1992-1-1. 

Armătura longitudinală a stâlpilor betonați, care se include la stabilirea capacității de încărcare a secțiunii 

trebuie să aibă suprafață egală cu cel puțin 0.3 % din suprafeța betonului. La țevile umplute cu beton, 

armătura longitudinală nu este necesară; însă se utilizează la stâlpii, la care se pretinde o perioadă mai 

lungă de rezistență contra incendiului. 

Exemplul 6.5 

Evaluați stâlpul articulat bilateral montat cu lungimea de 𝐿 =  5 𝑚, solicitat centric cu forța 𝑁𝐸𝑑  =

 1600 𝑘𝑁 Stâlpul este format din țeavă Ø 245×7 din oțel S235, umplută cu beton C25/30. 

Valori secționale: 𝐴𝑎 = 5230 𝑚𝑚2   𝐼𝑎 = 37.1 ∙ 106 𝑚𝑚4 

   𝐴𝑐 = 41910 𝑚𝑚2   𝐼𝑐 = 139.8 ∙ 106 𝑚𝑚4 

Raportul 𝑑/𝑡 =  35 ≤  90 corespunde din punct de vedere al gondolării locale a învelișului înaintea 

betonării (Tabel 10). Rezistențele proiectate (fără influența înfășurării cu betonul, deoarece este vorba 

evident de un stâlp zvelt cu 𝜆 ≥  0.5): 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦

𝛾𝑎
=

235

1
= 235 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

25

1.5
= 16.7 𝑀𝑃𝑎 

Capacitatea de încărcare proiectată a secțiunii compozite: 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 = 5230 ∙ 235 + 41910 ∙ 16.7 = 1929 𝑘𝑁 

Capacitate de încărcare caracteristică (dată ca cea proiectată, doar cu coeficienții y = 1,0): 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘 = 𝐴𝑎𝑓𝑦 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑘 = 5230 ∙ 235 + 41910 ∙ 25 = 2277 𝑘𝑁 

Rigiditatea la încovoiere: 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐾𝑒𝐸𝑐𝑚𝐼𝑐 = 210000 ∙ 37.1 ∙ 106 + 0.6 ∙ 30500 ∙ 139.8 ∙ 106 = 10.349 ∙ 1012 𝑁𝑚𝑚2 

Forța critică: 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

𝐿2
=

3.142 ∙ 10.349 ∙ 1012

50002
= 4140 𝑘𝑁 

Zveltețe: 

�̅� = √
2276 ∙ 103

4140 ∙ 103
= 0.74 

Coeficientul flambajului (curba a) 𝜒~ 0,83 

Capacitatea de încărcare a stâlpului: 

 𝜒𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0.83 ∙ 1929 = 1601 𝑘𝑁 > 1600 𝑘𝑁 

Stâlpul corespunde. 
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Exemplul 6.6 

Stâlpul din Exemplul anterior este solicitat de forță 𝑁𝐸𝑑  =  1200 𝑘𝑁 și momentul 

(calculat cu teoria ordinului întâi) 𝑀𝐸𝑑 conform figurii. Evaluați dacă stâlpul 

corespunde pentru această combinație a solicitării cu presiune și încovoiere. 

Raportul momentelor 𝑟 =  20/50 =  0.4 

Coeficientul momentului echivalent pentru calculul momentelor cu influența 

ordinului doi 

𝛽 = 0.66 + 0.44𝑟 = 0.836 

𝑘 =
𝛽

(1 − (
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑒𝑓𝑓
))

=
0.836

(1 − (
1200
3526

))

= 1.267 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 = 𝐾0(𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐾𝑒,𝐼𝐼𝐸𝑐𝑚𝐼𝑐

= 0.9(210000 ∙ 37.1 ∙ 106 + 0.5 ∙ 30500 ∙ 139.8 ∙ 106)

= 8.931 ∙ 1012 𝑁𝑚𝑚2 

𝑁𝑐𝑟,𝑒𝑓𝑓 = 𝜋2 ∙
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼

𝐿2
= 𝜋2 ∙

8.931 ∙ 1012

50002
= 3526 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝑑,𝐼𝐼 = 𝑘𝑀𝐸𝑑 = 1.267 ∙ 50 = 63.35 𝑘𝑁𝑚 

Acum stabilim capacitatea secțiunii din oțel cave umplute cu beton în încovoiere. Mai întâi stabilim 

modulul secțional al secțiunii din oțel 

𝑊𝑝𝑙,𝑎 = 𝑡3 (
𝑑

𝑡
− 1)

2

= 73 (
245

7
− 1)

2

= 396 ∙ 103 𝑚𝑚3 

Momentul capacității de încărcare 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙,𝑎,𝑅𝑑𝑓𝑦𝑑(1 + 0.01𝛹) = 396 ∙ 103 ∙ 235(1 + 0.01 ∙ 12.17) = 104.4 𝑘𝑁𝑚 

unde 𝜓 este coeficientul, preluat se află și sub formă de tabel sau grafic. 

Pentru 𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑦𝑑 = 16.7 235 = 0.07⁄⁄  

și 

𝑑/𝑡 =  245/7 =  35 

coeficientul rezultă 

𝜓 =  12.17 

Interacționarea presiunii și încovoierii se evaluează după relația 

𝑀𝐸𝑑/𝜇𝑑 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 𝛼𝑀 

 

Med=20 kNm
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Coeficientul m poate fi scăzut din graficul pentru valoarea auxiliară 

𝛿 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑/𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 5230 ∙ 235/1929 ∙ 103 = 0.637 

și raportul 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
=

1200

1929
= 0.62 

Pentru acest caz, va fi 

𝜇𝑑 = 0.71 

Stâlpul corespunde, deoarece totodată este valabil: 
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NEd/Npl.Rd
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𝑁𝐸𝑑 = 1200 𝑘𝑁 ≤ 1601 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝑑/𝜇𝑑 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 𝛼𝑀 

După înlocuire 

63.35

0.71
∙ 104.4 = 0.85 ≤ 𝛼𝑀 = 0.9 

Exemplul 6.7 

Stâlpul format din profil I sudat și betonat este lung de 5 𝑚 și pe ambele părți este sprijinit prin articulație. 

Este solicitat de forța 𝑁𝐸𝑑  =  3850 𝑘𝑁, care acționează cu excentrică 𝑒𝑦  =  𝑒𝑧  =  100 𝑚𝑚. Stâlpul este 

din oțel cu limita de alunecare 𝑓𝑦  =  335 𝑀𝑃𝑎 și beton 𝑓𝑐𝑘  =  30 𝑀𝑃𝑎, 𝐸𝑐𝑚  =  32000 𝑀𝑃𝑎. Armatura 

4Ø25 are limita de alunecare 𝑓𝑠𝑘  =  450 𝑀𝑃𝑎. Evaluați dacă stâlpul corespunde pentru solicitarea dată. 

 

Mărimile secțiunilor: 

7
5

7
5

3
0

0

4
5

0

7575 300

450

2
5

2
5

0
2
5

10

y

z

 

Ariile : 

𝐴𝑎 = 17500 𝑚𝑚2 

𝐴𝑐 = 18500 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠 = 1963 𝑚𝑚2 

Momentele de inerție pentru axe 

Pe axa y, 𝑚𝑚4 Pe axa z, 𝑚𝑚4 

𝐼𝑎 = 297 ∙ 106 𝐼𝑎 = 112.5 ∙ 106 

𝐼𝑠 = 67 ∙ 106 𝐼𝑠 = 67 ∙ 106 

𝐼𝑐 = 3120 ∙ 106 𝐼𝑐 = 3305 ∙ 106 
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Rezistențele de calcul: 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦

𝛾𝑎
=

355

1.0
= 355 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑠𝑑 =
𝑓𝑠𝑘

𝛾𝑠
=

450

1.15
= 391.0 𝑀𝑃𝑎 

0.85𝑓𝑐𝑑 =
0.85 ∙ 𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

0.85 ∙ 30

1.5
= 17 𝑀𝑃𝑎 

Capacitatea de încărcare a secțiunii la forța centrică: 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 17500 ∙ 355 + 185000 ∙ 17 + 1963 ∙ 391 = 10125 ∙ 103 𝑁 = 10125 𝑘𝑁 

𝑁𝑝𝑙,𝑅 = 17500 ∙ 355 + 185000 ∙ 0.85 ∙ 30 + 1963 ∙ 450 = 11813 ∙ 103𝑁 = 11813 𝑘𝑁 

Rigiditatea la încovoiere: 

 perpendicular pe axa y: 

(𝐸𝐼)𝑒 = 210000 ∙ (297 + 67) ∙ 106 + 0.6 ∙ 32000 ∙ 3120 ∙ 106 = 139 ∙ 1012 𝑁𝑚𝑚2 

 perpendicular pe axa z: 

(𝐸𝐼)𝑒 = 210000 ∙ (112.5 + 67) ∙ 106 + 0.6 ∙ 32000 ∙ 3305 ∙ 106 = 104 ∙ 1012 𝑁𝑚𝑚2 

Forță critică: 

 deviere perpendiculară pe axa y:  

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∙ 139 ∙ 1012

50002
= 54875 ∙ 103 𝑁 

 perpendiculară pe axa z: 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∙ 104 ∙ 1012

50002
= 41057 ∙ 103 𝑁 

Zveltețea (decide devierea perpendiculară pe axa z): 

�̅� = √
11813

41057
= 0.54                𝜒 = 0.820     (din curba c) 

Capacitatea de încărcare în forța centrică: 0.820 ∙  10125 =  8302 𝑘𝑁 >  3850 𝑘𝑁 

Capacitatea de încărcare a secțiunii în încovoiere: 

a) încovoierea în direcția coloanei secțiunii din oțel (decursul tensiunii de pe figură) 

7
5

300

450

3
0
0

7
0

10

x

z

2
5

17

Nc

Na2

Na1

Ns

Ns

355

355

391

391

 
Condiția pentru axa neutra 𝑁𝑐 + 𝑁𝑎1 + 𝑁𝑠 = 𝑁𝑎2 + 𝑁𝑠 
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(300 ∙ 25 + 10 ∙ 𝑥) ∙ 355 + (450 ∙ 75 + 150 ∙ 25 + 440 ∙ 𝑥) ∙ 17 = [300 ∙ 25 + (250 − 𝑥) ∙ 10] ∙ 355 

𝑥 = 17 𝑚𝑚 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 355 ∙ (300 ∙ 25 ∙ 245.5 + 233 ∙ 10 ∙ 116.5 + 17 ∙ 10 ∙ 8.5 + 300 ∙ 25 ∙ 29.5) + 17

∙ (450 ∙ 75 ∙ 79.5 + 150 ∙ 25 ∙ 29.5 + 440 ∙ 17 ∙ 8.5) + 391 ∙ 1963 ∙ 0.5 ∙ (300 + 70)

= 1019 ∙ 106𝑁𝑚𝑚 = 1019 𝑘𝑁𝑚 

b) încovoierea în direcția centurilor 

169 131

x

Nc

17

Na2

Na1

355

355

 

Coeficientul    𝑘 =
1

1−
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟

=
1

1−
3850

31300

= 1.14 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼 = 𝐾0(𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐾𝐸,𝐼𝐼𝐸𝑐𝑚𝐼𝑐)

= 0.9 ∙ (210000 ∙ (112.5 + 67) ∙ 106 + 0.5 ∙ 30500 ∙ 3305 ∙ 106)

= 79.286 ∙ 1012 𝑁𝑚𝑚2 

𝑁𝑐𝑟,𝑒𝑓𝑓 = 𝜋2 ∙
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓,𝐼𝐼

𝐿2
= 𝜋2 ∙

79.286 ∙ 1012

50002
= 31300 𝑘𝑁 

𝑀𝑧,𝐸𝑑,𝐼𝐼 = 1.14 ∙ 385 = 439 𝑘𝑁𝑚 

Raportul 

𝛿 =
𝐴𝑎 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 
=

17500 ∙ 355

10125 ∙ 103
= 0.61 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
=

3850

10125
= 0.38 

Valorile μ din liniile de interacțiune (schematic, numeric scăzut din graficul): 

µy=1.03

δ=0.61

µx=1.0

δ=0.61

0.38

 

Poziția axei neutre (presupunem ca axa trece prin tălpile după 

schema) 

𝑁𝑐 + 𝑁𝑎1 = 𝑁𝑎2 

450 ∙ 𝑥 ∙ 17 + 2 ∙ 25 ∙ (𝑥 − 75) ∙ 355

= [17500 − 2 ∙ 25 ∙ (𝑥 − 75)] ∙ 355 

𝑥 = 206 𝑚𝑚 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 355 ∙ (2 ∙ 169 ∙ 25 ∙ 84.5 + 250 ∙ 10 ∙ 19 + 2 ∙ 131 ∙ 25

∙ 65.5) + 17 ∙ 450 ∙ 206 ∙ 103 + 391 ∙ 0.5 ∙ 1963

∙ (210 + 160) = 727 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 727 𝑘𝑁𝑚 

Momentul de ordinul 1 va fi ce acționează va fi: 

𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 𝑀𝑧,𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝑒 = 3850 ∙ 0.1 = 385 𝑘𝑁𝑚 

Creșterea momentului la devierea perpendiculară pe axa z:  

𝑀𝑧,𝐸𝑑,𝐼𝐼 = 𝑘 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 (decisivă)  
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Evaluarea stâlpului privind efectele momentelor: 

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜇𝑦𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝜇𝑧 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
≤ 1.0 

385

1.03 ∙ 1019
+

439

1.0 ∙ 727
≤ 1.0 

0.37 + 0.6 = 0.97 < 1 Condiția este satisfăcuta. 

6.8 Oboseala 

6.8.1 Generalități 

La construcțiile solicitate în mod repetat cu tensiune variabilă, trebuie verificată capacitatea de 

încărcare a construcției compozite la oboseală. În mod practic, cel mai adesea este vorba de verificarea 

dornurilor de acuplare, unde cea mai mare forță de alunecare pe un dorn produsă de solicitarea 

caracteristică, nu trebuie să fie mai mare de 0.75 𝑃𝑅𝑑. Celelalte părți ale structurii compozite civile de 

regulă corespund la oboseală. Altă situație este la podurile din oțel-beton, unde evaluare la oboseală este 

indispensabilă și la oțelul de construcție, eventual și la armătură. 

6.8.2 Coeficienți parțiali pentru evaluarea oboselii la construcțiile civile 

Coeficientul parțial γMf pentru rezistența de oboseala proiectată, pentru dornuri de acuplare cu cap 

solicitate prin alunecare, este egal cu 1,0. La fel și coeficientul parțial γFf pentru solicitarea de oboseală 

este egal cu 1,0. 

6.8.3 Rezistența de oboseală 

Rezistența de oboseală a dornurilor cu cap 𝛥𝜏𝑅 este indicată în Figura 26. În funcție de numărul ciclurilor 

solicitării N, iar pentru beton este dată de ecuația: 

(∆𝜏𝑅)𝑚𝑁𝑅 = (∆𝜏𝐶)𝑚𝑁𝑐 (6.39) 

ΔτR(log)

N(log)

m=8

1

Δτc

104 105 106 107 108 109

 

Figura 26 Curba rezistenței la oboseală pentru dornuri cu cap în plăci plin 

unde   ∆𝜏𝑅 este rezistența la oboseală în alunecare raportată la suprafața secțiunii tijei dornului   

calculată din diametrul nominal 𝑑; 

∆𝜏𝐶 valoarea de referință pentru 𝑁𝑐  =  2 milioane de cicluri; 𝛥𝜏𝑐  = 90 𝑁/𝑚𝑚2; 

 𝑚 înclinarea curbei rezistenței la oboseală cu valoarea 𝑚 =  8; 
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 𝑁𝑟 numărul concret de cicluri ale amplitudinii tensiunii. 

6.8.4 Forțele interioare și solicitarea la oboseală 

Forțele interioare și momentele se stabilesc la evaluarea oboselii prin analiza elastică a construcției. 

Cele mai mari și cele mai mici momente de încovoiere obținute prin calculul elastic se indică cu 𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑓  

și 𝑀𝐸𝐷,𝑚𝑖𝑛,𝑓  

6.8.5 Tensiunea 

Se calculează amplitudinea tensiunii în dornuri. Dacă este necesar calculul amplitudinii în beton, 

armatură și oțelul de construcție, la calculul tensiunii din oțel este posibilă neglijarea consolidării de 

tracțiune a betonului. Pentru stabilirea tensiunii betonului sau armăturii norma precizează cum poate fi 

inclusă în calcul această consolidare. 

6.8.6 Amplitudinile tensiunii 

Dacă cunoaștem tensiunea cea mai mare și cea mai mică din elementul de construcție, tensiunea A 

aE se poate stabili din relația: 

∆𝜎𝐸 = |𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑓 − 𝜎𝑚𝑖𝑛,𝑓| (6.40) 

unde 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑓 și 𝜎𝑚𝑖𝑛,𝑓  sunt tensiunile maxime și minime; 

𝜆 este coeficientul deteriorării echivalente; 

𝜑 coeficientul dinamic al deteriorării echivalente. 

La construcții civile, pentru oțelul de construcție, această amplitudine 𝛥𝜎𝐸 se poate considera ca și 

amplitudine 𝛥𝜎𝐸,2 în sensul normei EN 1993-1-9, iar pentru armatură ca și amplitudine 𝛥𝜎𝑠,𝑒𝑞𝑢 în sensul 

normei EN 1992-1-1. Coeficientul deteriorării echivalente 𝜆 pentru construcțiile civile este definit în 

general de norma EN 1993-1-9 și în alte părți aferente ale normei EN 1993 pentru elemente din oțel și în 

norma EN 1992 pentru armătură. 

La dornurile de acuplare, echivalentul constant al amplitudinii tensiunii de alunecare 𝛥𝜏𝐸,2  

corespunzător a 2 milioane de cicluri, este dat de relația: 

∆𝜏𝐸 = 𝜆𝑉∆𝜏 (6.41) 

unde 𝜆𝑉 este coeficientul deteriorării echivalente dependente de spectrul și înclinația m curbei 

rezistenței de oboseală; 

∆𝜏 amplitudinea tensiunii de alunecare produsă de solicitarea de oboseală raportată la 

suprafața secțiunii tijei dornului calculată din diametrul nominal d. 

Coeficientul deteriorării echivalente λv este stabilit deocamdată doar pentru podurile din oțel-beton. 

Pentru structurile civile solicitate în mod repetat, trebuie utilizată Anexa A EN 1993-1-9. Condiția de 

evaluare a oboselii este faptul că este cunoscut istoricul tensiunii în dorn, deci că este cunoscută 

amplitudinea tensiunii în talpa dornului. Această amplitudine, la acționarea solicitării armonioase (de ex. 

acționarea aparatului rotativ neechilibrat), este de asemenea armonioasă și se poate lucra cu acesta în mod 

direct, conform anexei. Dacă istoricul nu este armonios este necesar să fie transferat printr-o metodă de 

clasificare (cel mai adesea „rain flow”) în armonioasă. Dacă asupra dornului acționează mai multe 

amplitudini de mărimi diferite se va utiliza cunoscuta teorie cumulativă Palmgrena - Minera. La aceasta se 

folosește curba de oboseală din Figura 26. 
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6.8.7 Evaluarea oboselii bazată pe amplitudinea tensiunilor nominale 

Evaluarea oboselii armăturii betonului și oțelului de construcție se efectuează conform normelor 

aferente, în practică însă, această evaluare de regulă nu este decisivă pentru dimensiunile construcției. 

Pentru dornurile de acuplare sudate la centura din oțel, care la acționarea solicitării corespunzătoare este 

mereu apăsată, trebuie să fie valabil: 

𝛾𝐹𝑓∆𝜏𝐸,2 ≤ ∆𝜏𝑐/𝛾𝑀𝑓,𝑠 (6.42) 

unde  ∆𝜏𝐸,2 este definit în secț. 6.8.6; 

      ∆𝜏𝑐 valoarea de referință a rezistenței la oboseală pentru 2 milioane de cicluri definit 

conform secț. 6.8.3. 

Dacă cea mai mare tensiune din centura, la care este sudat dornul de acuplare, este de tiraj la solicitarea 

aferentă, trebuie verificată în plus interacțiunea amplitudinii tensiunii de alunecare 𝜏𝐸, în sudura dornului 

și amplitudinii tensiunii normale din centura ∆𝜎𝐸 conform următoarelor relații: 

𝛾𝐹𝑓∆𝜎𝐸,2

∆𝜎𝑐/𝛾𝑀𝑓
+

𝛾𝐹𝑓∆𝜏𝐸,2

∆𝜏𝑐/𝛾𝑀𝑓,𝑠
≤ 1.3 (6.43) 

𝛾𝐹𝑓∆𝜎𝐸,2

∆𝜎𝑐/𝛾𝑀𝑓
< 1.0                  

𝛾𝐹𝑓∆𝜏𝐸,2

∆𝜏𝑐/𝛾𝑀𝑓,𝑠
< 1.0 (6.44) 

unde ∆𝜎𝐸,2 este amplitudinea tensiunii în centură conform secț. 6.8.6; 

     ∆𝜎𝑐 valoarea de referință a rezistenței de oboseală dată de EN 1993-1-9 pentru categoria 80. 
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7. Stări limită de aplicabilitate 

7.1 Generalități 

Se utilizează aceleași principii pentru dovedirea stărilor limită de aplicabilitate, care sunt arătate în 

EN 1990. La grinzile compozite este vorba mai ales despre stabilirea săgeții și de apariția fisurilor în 

porțiunile de beton. 

7.2 Tensiunea 

7.2.1 Generalități 

La calculul tensiunii în grinda compozită se include, prin același mod ca și la starea limită a 

capacității de încărcare, influența slăbirii de alunecare în centura groasă de beton a grinzii, mai simplu (prin 

introducerea modulului adaptat al betonului) se poate include influența fasonării și contracției betonului și 

din toate calculele se exclude, firește ca întotdeauna, betonul întins. 

Influența flexibilității compozitului poate fi de regulă neglijată (vezi mai departe). Săgețile se 

stabilesc prin calcul elastic, în timp ce trebuie respectate (prin însumare) săgețile în fazele de montaj 

individuale. 

7.2.2 Limitarea tensiunii la construcțiile civile 

La grinzile construcțiilor civile tensiunea se limitează doar în cazurile în care este vorba de grinzi 

evaluate în același timp și la oboseală, sau grinzi cu partea de beton pretensionată. În aceste cazuri, se ia ca 

și limită 0,6 𝑓𝑐𝑘   conform EN 1992-1-1.  

7.3 Deformațiile construcțiilor civile 

7.3.1 Săgeți 

Ca nivel de referință pentru săgețile verticale pozitive 𝛿𝑚𝑎𝑥 ale grinzilor nesusținute se consideră 

suprafața superioară a grinzii compozite doar în cazurile, când săgeată influențează aspectul construcției, 

se controlează marginea inferioară a grinzii. 

Influența elasticității compozitului asupra săgeții se neglijează întotdeauna, dacă se utilizează legătura 

de alunecare completă. La legătură incompletă se poate efectua atunci, când se utilizează cel puțin o 

jumătate din elementele de acuplare necesare pentru legătură completă de alunecare, sau când forțele care 

acționează pe elementele de acuplare individuale, în stare limită de aplicabilitate, nu sunt mai mari de 𝑃𝑅𝑑. 

În celelalte cazuri se procedează conform literaturii de specialitate. La plăcile nervurate, cu nervuri de-a 

curmezișul grinzii, la săgeată contribuie întotdeauna și deformația nervurii; acest fapt poate fi neglijat la 

nervurile mai mici de 80 mm. 
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Figura 27 Coeficientul de reducție pentru momentele de susținere 

Influența fisurilor în beton în zonele momentelor negative din grinda compozită poate fi inclusă în 

calcul prin precizarea iterativă a decursului momentelor, sau la grinzile cu secțiunile de clasa 1, 2 sau 3 

poate fi efectuată prin metoda simplificată, care constă în faptul că momentele de încovoiere la reazemele 

interioare (stabilite pentru secțiunea constantă) se reduc cu coeficientul 𝑓1 din Figura 27 și apoi se măresc 

momentele pozitive ale câmpurilor în modul corespunzător . Curba A se utilizează pentru câmpul interior, 

dacă solicitarea din toate câmpurile este uniformă și nu se deosebește reciproc cu mai mult de 25 %. În 

celelalte cazuri se utilizează valoarea 𝑓1  =  0.6 

La montajul „fără schelă", deci dacă grinda din oțel solicitată de betonul proaspăt nu este susținută, în 

cazuri excepționale, în zonă reazemelor interioare ale grinzii compozite, poate interveni depășirea limitei 

de lunecare în partea de oțel. În acest caz se utilizează, în afară de coeficientul 𝑓1 pentru micșorarea 

momentelor de susținere, și coeficientul 𝑓2, care are valoarea: 

 𝑓2  =  0.5 dacă limita de lunecare este atinsă înaintea solidificării betonului; 

 𝑓2  =  0.7 dacă limita de lunecare este atinsă după solidificarea betonului. 

Această procedură poate fi urmărită în Exemplul 6.4. Este necesar a se menționa faptul că săgețile astfel 

calculate sunt oarecum exagerate și de aceea, acest calcul este bun pentru evaluarea celei mai mari săgeți, 

însă nicidecum pentru supraînălțare, unde este mai bine să nu se lucreze cu coeficienți 𝑓1 a 𝑓2. 

Influența contracției betonului asupra săgeții este neglijabilă pentru toate grinzile cu intervalul 

deschiderii față de înălțimea totală a grinzii (grinda din oțel + placă) mai mare de 20. 

7.3.2 Vibrații 

Proprietățile dinamice ale grinzilor de plafon trebuie să îndeplinească cerințele EN 1990. Datorită 

rigidității mari, grinzile compozite îndeplinesc de regulă cerințele și de aceea frecvențele proprii ale acestor 

grinzi nu se stabilesc în mod standard. Procedura de stabilire a frecvenței proprii se găsește în literatura de 

specialitate care ține de dinamica structurilor. Deoarece frecvențele sunt într-un anumit fel legate de săgeți, 

prin respectarea criteriilor pentru săgeți se poate asigura și faptul ca frecvența proprie să fie în limite 

acceptabile (peste 3 Hz pentru plafoane obișnuite, peste 5 Hz pentru săli de sport). Datele necesare se află 

în anexa națională la EN 1993-1-1. 
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7.4 Fisuri în beton 

7.4.1 Generalități 

În placa de beton nepretensionată a grinzii compozite apar întotdeauna fisuri în zona momentelor 

negative. Acest lucru nu se poate împiedica, scopul însă este atingerea repartiției uniforme a acestor fisuri 

și astfel reducerea deschiderii acestora. Aici sunt valabile în general  prevederile EN 1992-1-1. Mai simplu 

spus, atingerea deschiderii acceptate a fisurilor prin utilizarea armăturii minime definite în secț. 7.4.2 și 

respectarea distanțelor limită și a diametrului barelor armăturii conform secț. 7.4.3. În practica curentă, 

dacă grinzile compozite la construcțiile civile se proiectează ca și independente, însă placa se lasă continuă, 

armătura longitudinală amplasată în interiorul lățimii eficiente a plăcii de beton nu are voie să fie mai mică 

de: 

 0,4 % din suprafața betonului la construcția susținută; 

 0,2 % din suprafața betonului la construcția nesusținută. 

7.4.2 Armătura minimă 

Dacă nu se calculează mai precis, suprafața minimă a armăturii As este stabilită de relația: 

𝐴𝑠 = 𝑘𝑠𝑘𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓𝐴𝑐𝑡/𝜎𝑠 (7.1) 

unde 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 este valoarea medie a rezistenței betonului în tracțiune în timpul când se presupune 

apariția primelor fisuri. Dacă în timpul apăriției fisurilor nu se poate garanta că betonul va 

fi mai vechi de 28 de zile, poate fi considerată valoarea minimă a tracțiunii  3 MPa;  

coeficientul 0,8; 

𝑘𝑠 coeficientul, care ia în considerare efectul reducției forței normale în placa de beton în 

consecința fisurilor inițiale și lunecarea locală a legăturii de alunecare poate fi considerat 

0.9; 

𝑘𝑐 coeficientul, care include influența împărțirii tensiunii în secțiune imediat înaintea apariției 

fisurilor și este dat de relația: 

𝑘𝑐 =
1

1 + ℎ𝑐/(2𝑧0)
+ 0.3 ≤ 1.0 (7.2) 

ℎ𝑐       este grosimea centurii de beton, în afară de avans sau nervură; 

𝑧0 distanța verticală dintre centrele de greutate ale centurii de beton fără fisuri și secțiunea 

compozită fără fisuri, calculată cu utilizarea raportului modulelor η0 (pentru solicitarea de 

scurtă durată); 

𝜎𝑠 tensiunea maximă admisă în armătură imediat după apariția fisurilor. Poate fi considerată 

ca și limita caracteristică a lunecării 𝑓𝑠𝑘. Valoarea inferioară, dependentă de diametrul 

armăturii, poate fi însă necesară pentru menținerea deschiderii cerute a fisurilor. Aceste 

valori sunt indicate în Tabel 13; 

𝐴𝑐𝑡 suprafața zonei de tracțiune (cauzată de solicitarea directă și efectele primare ale 

contracției) imediat înaintea apariției fisurilor în secțiune. Pentru simplificare trebuie 

utilizată suprafața betonului în intervalul lățimii efective. 

Norma mai conține instrucțiuni pentru repartizarea armăturii. 

7.4.3 Limitări pentru fisurile produse de solicitarea directă 

Dacă se utilizează armătura minimă conform secț. 7.4.2, deschiderile limitate ale fisurilor pot fi atinse 

prin limitarea diametrului barelor de armătură și a distanței dintre acestea. Diametrul maxim și distanța 
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depind de tensiunea σs în armatură și deschiderea proiectată a fisurii. Diametrele maxime sunt în Tabel 

13 și distanța maximă în Tabel 14. 

Tabel 13 Diametrele maxime ale barelor armăturilor cu coeziune înaltă 

Tensiunea în armatură 𝜎𝑠, 𝑁/𝑚𝑚2 

Diametrul maxim al barei de armatură pentru 

deschiderea de calcul a fisurii 𝑤𝑘 

𝑤𝑘 = 0.4 𝑚𝑚 𝑤𝑘 = 0.3 𝑚𝑚 𝑤𝑘 = 0.2 𝑚𝑚 

160 40 32 25 

200 32 25 16 

240 20 16 12 

280 16 12 8 

320 12 10 6 

360 10 8 5 

400 8 6 4 

450 6 5 — 

 

Tabel 14 Distanța maximă dintre barele armăturii cu coeziune înaltă 

Tensiunea în armatură 𝜎𝑠, 𝑁/𝑚𝑚2 

Diametrul maxim al barei de armatură pentru 

deschiderea de calcul a fisurii 𝑤𝑘 

𝑤𝑘 = 0.4 𝑚𝑚 𝑤𝑘 = 0.3 𝑚𝑚 𝑤𝑘 = 0.2 𝑚𝑚 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 - 

360 100 50 - 
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8. Noduri compozite la structurile construcțiilor civile 

8.1 Valabilitate 

Exemple de noduri compozite sunt în Figura 28. 

8.2 Analiza, modelarea și clasificarea 
8.2.1 Generalități 

Pentru nodurile care leagă secțiunile H sau I se pot utiliza prevederile EN 1993-1-8. 

8.2.2 Analiza elastică globală 

Nodurile se clasifică conform rigidității de rotație în sensul EN 1993-1-8. Dacă se utilizează rigiditatea de 

rotație 𝑆𝑗  ca 𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖/𝜂, se ia în considerare valoarea coeficientului 𝜂 pentru placa de contact 1.5. 

8.2.3 Clasificarea nodurilor 

Este valabilă EN 1993-1-8, însă se include și influența plăcii de beton. 

 

Figura 28 Exemple de noduri compozite 

1 - tratament unilateral, 2 - tratament bilateral, 3 - placă de contact 

8.3 Metode de proiectare 
8.3.1 Principii și domeniu de valabilitate 

Ca și material de fond pentru proiectarea nodurilor se utilizează prevederile EN 1993-1-8, în timp 

ce componentele specifice pentru nodurile compozite sunt descrise în anexa A la această normă. Se 

precizează că la stabilirea proprietăților nodului compozit, stratul armăturii întinse poate fi considerat ca un 

rând de șuruburi tirate în nodul din oțel. 
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8.3.2 Capacitatea de încărcare 

Se aplică principiile EN 1993-1-8. 

8.3.3 Rigiditatea de rotație 

Se procedează conform EN 1993-1-8 cu includerea armăturii plăcii. Norma cuprinde valori 

specifice ale coeficienților pentru formele individuale ale nodului. 

8.3.4 Capacitatea de rotație 

Deoarece la stabilirea capacității de rotație trebuie luată în considerare influența fisurilor din beton, 

consolidarea de tracțiune și deformarea în legătura de alunecare, este adecvată pentru asigurarea capacității 

de rotație a nodului compozit în mod experimental. Firește că pot fi utilizate și noduri verificate prin 

încercări și utilizări practice. 

8.4 Capacitatea de încărcare a componentelor 
8.4.1 Interval 

Pentru nodurile compozite, în calcule este necesară capacitatea de încărcare a componentelor 

„armătura longitudinală în tracțiune" și „placa de contact din oțel în presiune". 

8.4.2 Componentele de bază ale nodului 

Pentru componenta „armatură longitudinală în tracțiune" se presupune că suprafața armaturii 

longitudinale de tracțiune amplasată în intervalul lățimii eficiente a plăcii este solicitată la rezistența 

proiectată 𝑓𝑠𝑑  conform Figura 29. 

Pentru componenta „placă de contact din oțel în presiune" se presupune că suprafața eficientă a 

plăcii de contact este solicitată la rezistența proiectată 𝑓𝑦𝑑 – Este recomandat ca placa frontală să depășească 

înâlțimea su lățimea centurii apăsate a grinzii 

Ft1Ft2

MEd,1MEd,2

MEd,1 >Med,2

Ft1Ft2 Ftq

 

Figura 29 Modelul barelor 

8.4.3 Peretele stâlpului în presiune transversală 

La nodul cu placă de contact, lățimea efectivă a peretelui stâlpului în presiune 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑒,𝑤𝑐 se stabilește 

cu presupunerea repartizării sub unghiul de 45° peste placa de contact. 

8.4.4 Componentele armate 

Norma oferă date pentru includerea capacității de încărcare a betonării în capacitatea de încărcare de 

alunecare și capacitatea de încărcare în presiune a pereților stâlpului betonat. 
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9. Plăci compozite cu tablă profilată în construcții civile 

9.1 Generalități 

9.1.1 Domeniu de valabilitate 

Această secțiune a normei se ocupă de plăci compozite de plafon betonate în table profilate, care 

acționează în sensul nervurilor. Prevederea este valabilă pentru plăcile cu nervuri la care este îndeplinită 

condiția 𝑏𝑟/𝑏𝑠  ≤  0,6, vezi Figura 31. 

9.1.2 Definiție 

Comportamentul compozit între tabla profilată și beton trebuie asigurată cu una dintre modalitățile 

indicate în Figura 31: 

1. legătură mecanică cu ajutorul deformării tablei (întipărire sau bordaj); 

2. legătură de frecare la pofilele de tip cu auto strângere; 

3.   ancorare terminală efectuată cu dornuri sudate sau un alt tip de legătură locală între beton și tabla de 

oțel; aceasta poate fi utilizată doar în combinație cu 1. sau 2.; 

4. ancorare terminală prin deformarea nervurilor la capetele tablei, doar în combinație cu 2. 

Alte modalități nu se exclud dar nu sunt acoperite de această normă. Deoarece coerența însuși a tablei cu 

betonul ori frecarea nu ajung pentru acuplare, este necesară întotdeauna verificarea experimentală. 

Plăcile pot avea legături de alunecare complete sau parțiale, definite mai înainte la grinzi. 

 
  

  
 

Figura 30 

9.2 Prevederi de construcție 

9.2.1 Grosimea plăcii și armatura 

Norma se poate utiliza dacă este valabil, că grosimea totală a plăcii compozite ℎ este de cel puțin 

80 mm și grosimea stratului de beton deasupra suprafeței superioare a nervurilor tablei ℎ𝑐 de cel puțin 40 

mm. Dacă placa este parte a grinzii compozite, cerințele menționate cresc la 90 mm, resp. 50 mm. 

Armatura transversală și longitudinală se amplasează în stratul continuu de beton ℎ𝑐. Cantitatea de 

armatură în fiecare sens nu are voie să fie mai mică de 80 𝑚𝑚2/𝑚 și distanțele dintre barele armăturii nu 

trebuie să fie mai mari de 2 ℎ sau 350 𝑚𝑚, valoarea decisivă fiind cea mai mică. 

9.2.2 Piatra spartă 

Dimensiunea nominală a pietrei sparte în plăcile de beton și tablă nu are voie să depășească cea mai 

mică valoare dintre următoarele dimensiuni: 
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 0.40 ℎ𝑐, vezi Figura 31; 

 𝑏0/3, unde 𝑏0 este valoarea medie a lățimii nervurii (la pofilele cu auto strângere aceasta este 

lățimea cea mai mică), vezi Figura 31; 

 31.5 𝑚𝑚. 
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Figura 31 Dimensiunile tablei și plăcii 

9.2.3 Cerințe de poziționare 

Sunt definite cele mai mici lungimi de pozare conform Figura 33: 

 pentru plăcile compozite pozate pe oțel sau beton: 𝑙𝑏𝑐  =  75 𝑚𝑚 și 𝑙𝑏𝑠  =  50 𝑚𝑚; 

 pentru plăcile compozite pozate pe alte materiale: 𝑙𝑏𝑐  =  100 𝑚𝑚 și 𝑙𝑏𝑠  =  70 𝑚𝑚. 

lbs

lbc

lbs

lbs

lbs

lbs

lbc

 

Figura 32 Cele mai mici lungimi de poziționare 

9.3 Solicitarea și efectele solicitării 

9.3.1 Situații de proiectare 

Se distinge starea cu betonul proaspăt și starea când placa începe să acționeze ca și compozit. 

9.3.2 Solicitarea tablei profilate utilizate ca și cofraj 

Pe lângă greutatea betonului proaspăt și tablei de oțel, se ia în considerare totodată solicitarea de 

montaj (inclusiv îngrămădirea locală a betonului) conform EN 1991-1-6. Dacă săgeata din centrul 

deschiderii tablei 𝛿 produsă de greutatea proprie a tablei și a betonului proaspăt este mai mică de 1/10 din 

grosimea plăcii compozite, acest așa zis „efect de lac" poate fi neglijat la proiectarea tablei. Dacă această 

limită este depășită, se ține cont de efectul de lac prin faptul că se mărește grosimea betonului pe întreaga 

suprafață a plăcii cu 0.7𝛿. 
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9.3.3 Solicitarea plăcii compozite 

Solicitarea se ia în considerare conform EN 1991. La evaluarea stării limită a capacității de 

încărcare se poate presupune acționarea plăcii compozite doar în cazul în care se dovedește că capacitatea 

de transfer a alunecării longitudinale dintre oțel și beton. 

9.4 Analiza forțelor și momentelor interioare 

9.4.1 Tablă din oțel profilată ca și cofraj 

Tabla profilată care funcționează ca și cofraj se evaluează conform EN 1993-1-3. 

9.4.2 Analiza plăcii compozite 

De regulă, plăcile sunt continue. În starea limită a capacității de încărcare există câteva posibilități 

de acces la proiect. Sigur că plăcile pot fi proiectate ca și grinzi normale cu amplasarea armaturii minime 

în reazemele interioare, vezi mai departe. Plăcile mai pot fi proiectate la momentele obținute prin calculul 

elastic și ajustate astfel, ca momentele de sprijin se reduc cu până la 30 %, iar momentele în câmpuri cresc 

în modul corespunzător. Analiza elastică completă cu redistribuirea momentelor poate fi utilizată doar în 

condițiile delimitate de normă. 

În starea limită de aplicabilitate este admis doar calculul elastic. 

9.4.3 Lățimea eficientă a plăcii compozite pentru solicitarea concentrică și lineară 

Solicitarea concentrică sau solicitarea lineară în sensul deschiderii trebuie luată în considerare 

repartizată în lățimea 𝑏𝑚, măsurată imediat deasupra nervurilor plăcii conform Figura 33. Lățimea 𝑏𝑚 este 

dată de relația: 

𝑏𝑚 = 𝑏𝑝 + 2(ℎ𝑐 + ℎ𝑓) (9.1) 
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Figura 33 Repartizarea solicitării concentrice 

1 - straturi pardosea, 2 – armatură 

La solicitarea lineară perpendiculară către deschiderea plăcii pentru 𝑏𝑚 poate fi utilizată expresia 

(9.1), în care în locul lui 𝑏𝑝 se pune lungimea solicitării concentrice lineare. 

Dacă raportul ℎ𝑝/ℎ nu este mai mare de 0.6, lățimea eficientă a plăcii poate fi determinată simpu 

din expresia (9.2) până la (9.4): 

a) pentru încovoiere și alunecare longitudinală: 

 pentru câmpurile normale și pentru câmpurile marginale ale plăcilor continue 
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𝑏𝑒𝑚 = 𝑏𝑚 + 2𝐿𝑝 (1 −
𝐿𝑝

𝐿
) ≤ lățimea plăcii (9.2) 

 pentru câmpul interior al plăcilor continue 

𝑏𝑒𝑚 = 𝑏𝑚 + 1.33𝐿𝑝 (1 −
𝐿𝑝

𝐿
) ≤ lățimea plăcii (9.3) 

b) pentru alunecare verticală: 

𝑏𝑒𝑚 = 𝑏𝑚 + 1.33𝐿𝑝 (1 −
𝐿𝑝

𝐿
) ≤ lățimea plăcii (9.4) 

unde 𝐿𝑝 este distanța dintre centrul solicitării și reazemul mai apropiat; 

 𝐿    deschiderea plăcii. 

Dacă valoarea caracteristică a sarcinii concentrice nu este mai mare de 7.5 𝑘𝑁 sau a solicitării 

uniforme de 5.0 𝑘𝑁/𝑚2, poate fi utilizată armatură transversală nominală cu suprafață dreaptă de cel puțin 

0,2 % din suprafața betonului deasupra nervurilor, fără calcul. Armatura se amplasează în lungimea 𝑏𝑒𝑚. 

Dacă condițiile anterioare nu sunt îndeplinite, se procedează conform EN 1992-1-1. 

9.5 Verificarea tablei profilate din oțel utilizate ca și cofraj în starea limită ultimă 

Se procedează conform EN 1993-1-3. 

9.6 Verificarea tablei profilate din oțel utilizate ca și  cofraj în starea limită de serviciu 

Se procedează conform EN 1993-1-3. Săgeata tablei 𝛿𝑠 produsă de greutatea proprie a tablei și de 

greutatea betonului proaspăt (însă fără influența solicitării de montaj) se limitează în RC la valoarea LI 

180, unde L este deschiderea eficientă dintre reazeme (reazemele de montaj sunt incluse în acest caz). 

9.7 Verificarea plăcii compozite în starea limită a capacității de încărcare 

9.7.1 Criteriul de proiectare 

Valorile proiectate ale forțelor interioare nu au voie să depășească, în starea limită a capacității de 

încărcare, capacitatea proiectată de încărcare a secțiunii plăcii. 

9.7.2 Încovoiere 

În cazul obișnuit al legăturii complete de alunecare, momentul capacității de încărcare în 

încovoiere 𝑀𝑅𝑑 s poate fi stabilit cu teoria elastică, în timp ce rezistența proiectată a tablei din oțel se 

consideră 𝑓𝑦𝑝,𝑑. În zona momentelor negative se poate lua în considerare aportul tablei doar dacă tabla este 

continuă. 

Efectul gondolării locale a părților apăsate ale tablei este practic întotdeauna limitat și de acționare 

concomitentă a betonului; de acea poate fi utilizat dublul lățimilor eficiente conform EN 1993-1-3 pentru 

clasele mecanice 1. Tablele profilate sunt însă de regulă fasonate în așa fel, că poate fi inclusă suprafața 

lor întreagă. 

La acționarea momentului pozitiv pot apare două cazuri. Dacă axa neutră trece deasupra tablei, se 

stabilește momentul capacității de încărcare din tensiunile împărțite conform Figura 34. 
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Figura 34 Repartizarea tensiunii la acționarea momentului pozitiv, dacă axa neutră trece deasupra tablei 

Dacă axa neutră trece prin tablă, se poate lua în considerare și betonul apăsat al nervurii trapezoidale, 

fapt prin care se complică calculul și stabilirea exactă a aei neutre este complicată; cel mai bine este să o 

stabiliți la încercare din echilibrul forțelor. Norma admite calculul simplificat conform fig. 36, când se 

consideră apăsat doar stratul continuu al betonului plăcii, iar profilul din oțel în afara centurii superioare, 

se consideră întins. Aproximativ este valabil că: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝑐𝑓𝑧 + 𝑀𝑝𝑟 (9.5) 

𝑧 = ℎ − 0.5ℎ𝑐 − 𝑒𝑝 + (𝑒𝑝 − 𝑒) ∙
𝑁𝑐𝑓

𝐴𝑝𝑒𝑓𝑦𝑝,𝑑
 (9.6) 

𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝑀𝑝𝑎 (1 −
𝑁𝑐𝑓

𝐴𝑝𝑒𝑓𝑦𝑝,𝑑
) ≤ 𝑀𝑝𝑎 (9.7) 

𝑁𝑐𝑓 = 𝛼𝑓𝑐𝑑ℎ𝑐𝑏 (9.8) 

 

unde 𝑀𝑝𝑎 este momentul elastic al capacității de încărcare a tablei; 

  𝛼 =  0.85; 

             𝑏 lățimea secțiunii. 
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Figura 35 Repartizarea tensiunii la acționarea momentului pozitiv, dacă axa neutră trece prin tablă 

1  - axa centrului de greutate a tablei profilate din oțel 

2  - axa plastică neutră a tablei profilate 

Pentru momentul negativ este adecvat sa se neglijeze aportului tablei și pentru stabilirea capacității de 

încărcare a se reieși din Figura 36. 
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Figura 36 Repartizarea tensiunii la acționarea momentului negativ 

9.7.3 Alunecare longitudinală la plăcile fără ancoraj terminal 

Prevederile acestui articol se utilizează la plăcile compozite cu ancoraj mecanic sau de frecare 

(tipurile 1) și 2) din fig. 31). Capacitatea de încărcare proiectată la acționarea alunecării longitudinale se 

stabilește prin așa numita metodă m-k, sau metoda legăturii parțiale. Ambele metode au nevoie să obțină 

unele valori pentru calcul din experimente, ceea ce este descris în Anexa B a normei. 

9.7.4 Alunecare longitudinală la plăcile cu ancoraj terminal 

Dacă nu sunt la dispoziție rezultatele experimentelor, este adecvată utilizarea ancorajului terminal 

(de tip 3 din Figura 30). În acest caz alunecarea longitudinală se poate atribui doar acestui ancoraj, iar 

experimentul nu este necesar. Dacă se utilizează dornuri obișnuite, se ia capacitatea de încărcare proiectată 

a dornului 𝑃𝑝𝑏,𝑅𝑑 sudat prin tabla din oțel ca și valoarea proiectată mai mică din capacitatea de încărcare a 

dornului în alunecare conform secț. 6.6.4 și capacitatea de încărcare a tablei contra ruperii conform relației 

următoare: 

𝑃𝑝𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘𝜑𝑑𝑑𝑜𝑡𝑓𝑦𝑝,𝑑 (9.9) 

, unde                                         𝑘𝜑 = 1 + 𝑎/𝑑𝑑𝑜 ≤ 6.0 (9.10) 

și unde  𝑑𝑑𝑜  este diametrul gulerului sudurii, care poate fi luat ca și 1.1𝑑; 

   𝑎 distanța de la axa dornului la marginea tablei, nu mai puțin de 1.5𝑑𝑑𝑜; 

   𝑡 grosimea tablei. 

9.7.5 Alunecarea verticală 

Capacitatea de încărcare a plăcii compozite egale cu lățimea distanței dintre centrele nervurilor, în 

alunecare verticală 𝑉𝑣,𝑅𝑑 se stabilește conform EN 1992-1-1. 
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Figura 37 Circumferința critică la împingerea prin alunecare 

1 – circumferința critica  2 – forța  

9.7.6 Împingere 

Și capacitatea de încărcare în alunecare a plăcii compozite în împingere 𝑉𝑝,𝑅𝑑 la acționarea sarcinii 

concentrice se stabilește conform EN 1992-1-1, în timp ce circumferința critică se stabilește conform 

Figura 37. 

9.8 Evaluarea plăcilor compozite la stările limită de aplicabilitate 

9.8.1 Dirijarea fisurilor în beton 

Pentru cazul cel mai obișnuit, unde placa compozită este proiectată ca și susținută simplu și dacă 

se utilizează în zonele susținute în interior armatură minimă, cerințele pentru lățimea fisurilor sunt 

îndeplinite . 

9.8.2 Săgeata 

În general se adună săgețile stabilite pentru fazele individuale de montaj, unde mai întâi acționează 

tabla în sine și apoi placa compozită. În câmpul interior al plăcii continue se poate considera cu aproximație 

placa cu secțiunea constantă cu moment de inerție, care reprezintă media valorilor din câmpuri și lângă 

reazeme, și cu modulul elastic al betonului, care reprezintă media valorilor pentru efctele de scurtă și lungă 

durată. 

Exemplul 9.1 

Placa continuă din tablă și beton 3 𝑥 2.5 𝑚 este solicitată de greutatea proprie cu solicitare 

permanentă ideală 𝑔𝑧 =  1.2 𝑘𝑁/𝑚2 și solicitare efectivă variabilă 𝑞 =  3.0 𝑘𝑁/𝑚2 (valori caracteristice). 

Tablele profilate sunt produse din oțel cu limita de lunecare 𝑓𝑦𝑝  =  235 𝑀𝑃𝑎, betonul are rigiditatea 

cilindrică 𝑓𝑐𝑘 =  25 𝑀𝑃𝑎, armătura are limita de curgere 𝑓𝑠𝑘  =  45 𝑀𝑃𝑎. Tablele au înălțimea de 50 𝑚𝑚, 

grosimea de 1.3 𝑚𝑚 și forma conform figurii de mai jos. Stratul de beton deasupra tablei este de 50 𝑚𝑚, 
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grosimea totală a plăcii este deci de 100 𝑚𝑚. În timpul betonării placa nu este sprijinită. Evaluăm placa la 

ambele stări limită. 

Acțiunea tablei în sine (se consideră lățimea 1 𝑚): 

Solicitare pentru stare limită a utlime: 

Beton proaspăt = 2600 𝑘𝑔/𝑚3 1.75 𝑘𝑁/𝑚2  

Tablă 0.15 𝑘𝑁/𝑚2 

total g = 1,9 kN/m2 

Echipament de montaj (conform EN 1991-1-6) 

în lățimea de 3 𝑚 𝑔𝑘1  =  1.5 𝑘𝑁/𝑚2 

în altă parte 𝑔𝑘2  =  0.75 𝑘𝑁/𝑚2 

 

 

Schemă de solicitare pentru 1 m lățime placă: 

q1=1.5          kN/m

2.52.5 2.5

q1=1.35          kN/m

q1=1.5           kN/m

q=1.75 kN/m

1.10 kNm

3.0

M

δ 

 

Momentul în reazemul interior 𝑀𝐸𝑑  =  2.63 𝑘𝑁/𝑚  

Proiect: tablă VSŽ 12003: 𝑊𝑎 =  24.785 ∙  103 𝑚𝑚3  

Momentul (EN 1993-1-3): 

𝑀𝑎,𝑝𝑙 = 𝑊𝑎 ∙
𝑓𝑦𝑝

𝛾𝑎
= 24.785 ∙ 103 ∙

235

1.0
= 5.8 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 5.8 𝑘𝑁 > 2.65 𝑘𝑁𝑚 

Corespunde. 

Săgeată în betonul proaspăt: 

q1=1.5          kN/m

2.52.5 2.5

q1=1.35          kN/m

q1=1.5           kN/m

q=1.75 kN/m

1.10 kNm

3.0

M

δ 
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𝛿 =
1

𝐸𝐼𝑎
(

5

384
∙ 𝑔 ∙ 𝐿4 − 0.0625 ∙ 𝑀 ∙ 𝐿2)

=
1

210000 ∙ 750.9 ∙ 103 ∙ (
1

384
∙ 1.75 ∙ 25004 − 0.0625 ∙ 1.1 ∙ 106 ∙ 25002)

= 3.0 𝑚𝑚 <
100

10
= 10 𝑚𝑚 

 efectul de iaz nu trebuie considerat. 

Acționarea permanentă a plăcii din tablă-beton 

Solicitare: permanentă (betonul 𝛾 =  2300 𝑘𝑔/𝑚3 + tablă) 1.55 𝑘𝑁/𝑚2 

altă solicitare permanentă 1.2 𝑘𝑁/𝑚2 

alternativ utilă 3.0 𝑘𝑁/𝑚2 

Schemă de solicitare pentru 1 𝑚 lățime plăcii (valori de proiectare): 

gd=1.35                kN/m

qd=1.3       kN/m

a)

b)
 

Calculul elastic al momentul maxim în câmp (starea a): 

𝑀𝐸𝑑 = 0.08 ∙ 3.7 ∙ 2.52 + 0.1012 ∙ 4.5 ∙ 2.52 = 4.7 𝑘𝑁𝑚 

momentul maxim în reazem (starea  b): 

𝑀𝐸𝑑 = 0.1 ∙ 3.7 ∙ 2.52 + 0.1167 ∙ 4.5 ∙ 2.52 = 5.59 𝑘𝑁𝑚 

Se poate utiliza redistribuirea (micșorând cu 30 % momentele de 

sprijin) 

După redistribuire: momentul în câmp: 𝑀𝐸𝑑 = 5.4 𝑘𝑁𝑚 

în reazem: 𝑀𝐸𝑑 = 5.59 ∙ 0.7 = 3.91 𝑘𝑁𝑚 

Capacitatea de încărcare a secțiunii (pentru lățimea de 200 mm) 

în câmp: rezistențe de calcul: 

200

5
0

5
0

1
9

x=32

Na

235

14.2 Ncf

5
3

 

0.85 ∙
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
= 0.85 ∙

25

1.0

= 14.2𝑀𝑃𝑎 
𝑓𝑦𝑎

𝛾𝑎
=

235

1.0
= 235 𝑀𝑃𝑎 

 

VSŽ 12 003: 𝐴𝑎 = 387 𝑚𝑚2 

𝑁𝑎 = 387 ∙ 235 = 90.9 ∙ 103 𝑁 

3.91

5.40  
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𝑥 =
90.9∙103

200∙14.2
= 32 𝑚𝑚  (axa neutră trece prin beton) 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 90.9 ∙ 103 ∙ 53 = 4.82 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

pentru lățimea 1 𝑚 : 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 5 ∙ 4.82 = 24.1 𝑘𝑁𝑚 > 5.4 𝑘𝑁𝑚 corespunde cu rezervă mare 

Se arată că placă poate fi proiectată ca un lanț de câmpurilor normale (momentul pe grinda normală este 

0.125 ∙ (4.5 +  3.7) ∙  2,52 =  6.40 𝑘𝑁𝑚). 

În secțiunile susținute ajunge să fie proiectată armătura nominală (0.2 %) așezată pe suprafața tablei. 

Suprafața armaturii:𝐴𝑠 = 0.2 ∙
1000∙69

100
= 138 𝑚𝑚2 / 𝑚 . Capacitatea de încărcare a secțiunii nu trebuie 

stabilită. 

Conexiunea 

Pe 600 𝑚𝑚 din lățimea plăcii, este necesar să fie reținută la capătul plăcii forța: 

𝑉1 = 𝑁𝑎/(𝑀𝐸𝑑/𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 3 ∙ 90.9 ∙ (5.4/24.1) = 61.1 𝑘𝑁 

Dorn cu diametrul de 18 mm duce (conform Exemplului 6.3) 27.4 𝑘𝑁 

a=40

2500
 

Capacitatea de încărcare a dornului mai este limitată de capacitatea de încărcare a tablei contra 

ruperii conform (9.10): 

𝑃𝑝𝑏,𝑅𝑑 = (1 +
𝑎

𝑑𝑑𝑜
) ∙ 𝑑𝑑𝑜 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑦𝑝,𝑑 = (1 +

40

1.1 ∙ 18
) ∙ 1.1 ∙ 18 ∙ 1.3 ∙

235

1.0
= 18.3 ∙ 103𝑁 = 18.3 𝑘𝑁 

(<  27,4 𝑘𝑁, deci această valoare minimă hotărește). 

Pentru că la 600 mm din lățimea plăcii se pot amplasa doar 2 dornuri din cauza etrierelor, capacitatea de 

încărcare a acuplării va fi 

2 ·  18.3 =  36.6 𝑘𝑁 <  61,1 𝑘𝑁 , ceea ce nu ajunge 

Deci tablele netede VSŽ nu corespund cerinței EN 1994-1-1 în acest caz. Comportamentul real al 

tablelor netede cu ancoraj terminal ar trebui verificat prin încercări. 

Exemplul 9.2 

Evaluați placa compozită în cofraj din tablă trapezoidală cu grosimea de 1 𝑚𝑚 conform figurii. 

Placa este acuplată prin mai multe câmpuri, deschiderea fiecărui câmp este `. În timpul montajului, placa 

este susținută continuu. 

Solicitarea plăcii: permanentă 𝑔 =  2.5 𝑘𝑁/𝑚2, variabilă 𝑞1  =  4 𝑘𝑁/𝑚2 (valori caracteristice). 
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Materialul plăcii: beton C20/25, table trapezoidale din oțel S235, armatură în medie de 6 mm în fiecare 

nervură, limita de lunecare a armaturii 490 MPa. 

6
0

5
0

h
1

h
2

α=68º 

120

11

80 120 80

20 2012 13
 

Evaluarea stării limită a capacității de încărcare 

Solicitare proiectată 𝑞𝑑 = 1.35𝑔 + 1.5𝑞1 = 1.35 ∙ 2.5 + 1.5 ∙ 4 = 9.4 𝑘𝑁/𝑚2 

Stabilim momentele pentru banda plăcii late de 1 𝑚. Cu condiția echilibrării integrale a momentelor, 

momentele în câmpuri și în reazem vor fi la fel și vor avea valoarea: 

𝑀𝐸𝑑 = 9.4 ∙
2.52

16
= 3.7 𝑘𝑁𝑚 

Capacitatea de încărcare a unei nervuri a plăcii în câmp 

Se stabilește din decursul tensiunii corespunzătoare stării plastice, care este desenat mai jos. În 

betonul apăsat și în armatură sunt atinse rezistențele de proiectare la ambele materiale. Pentru simplificare, 

nu luăm în calcul tabla trapezoidală. 

rezistența proiectată a betonului : 0.85𝑓𝑐𝑑 = 0.85 ∙
20

1.5
= 11.3 𝑀𝑃𝑎 

rezistența proiectată a armăturii : 𝑓𝑠𝑑 =
490

1.15
= 426 𝑀𝑃𝑎 

suprafața armăturii : 𝐴 = 𝜋 ∙
62

4
= 28.3 𝑚𝑚2 

12060 60

60

20

30

5
0

x

426

11.3

 

Poziția axei neutre: 𝑥 =  28.3 ∙ 426/11.3 ∙ 240 =  4.4 𝑚𝑚 

Brațul forțelor în beton și în armătură: 𝑟 =  110 –  30 –  2 =  78 𝑚𝑚 

Momentul capacității de încărcare: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 28.3 ∙ 426 ∙ 78 = 940352 𝑁𝑚𝑚 = 0.94 𝑘𝑁𝑚 

Pentru 1 m din lățimea plăcii: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
0.94

0.24
= 3.9 𝑘𝑁𝑚 > 3.7 𝑘𝑁𝑚 

Capacitatea de încărcare a unei nervuri în sprijin 
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Se procedează similar. Decursul tensiunii în plasticitate este în figură. 

20

x

r=
8
3

426

11.3
80

 

Poziția axei neutre (prin aproximație): 

𝑥 =  14 𝑚𝑚 

echilibrul: 

28.3 · 426 = 80 · 14 · 11.3 

12055 ~ 12656 (îndeplinit) 

Brațul forțelor interioare 𝑟 =  110 –  20 –  7 =  83 𝑚𝑚 

Momentul capacității de încărcare: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 28.3 ∙ 426 ∙ 83 = 1000 ∙ 565 𝑁𝑚𝑚 = 1.0 𝑘𝑁𝑚 

Pentru 1 m din lățimea plăcii: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
1.0

0.24
= 4.1 𝑘𝑁𝑚 > 3.7 𝑘𝑁𝑚 

secțiunea corespunde cerintelor. 

Exemplul 9.3 

Evaluați placa compozită în cofrajul din tabla trapezoidală cu grosimea de 0,778 𝑚𝑚 conform 

figurii. Placă este continuă peste trei câmpuri, deschiderea fiecărui câmp este 𝐿 =  3.6 𝑚. În timpul 

montajului placa este susținută în mijlocul fiecărui câmp. Datele privind materialul și solicitarea vor fi 

indicate în continuare. Valorile caracteristice pentru utilizarea tablei trapezoidale sunt următoarele: 

1800 1800 1800 1800 1800 1800

P P P

 

limita de curgere 𝑓𝑦𝑝,𝑘 = 320 𝑀𝑃𝑎  

grosimea 𝑡𝑠 = 0.778 𝑚𝑚  

suprafață utilă 𝐴𝑝 = 955 𝑚𝑚2/𝑚  

momentul se inerție 𝐼𝑝 = 33.0 ∙ 104 𝑚𝑚4   

momentul pozitiv al secț. de încăr. 𝑀𝑎,𝑅𝑘
+ = 3.41 𝑘𝑁𝑚/𝑚  

momentul negativ al secț. de încăr. 𝑀𝑎,𝑅𝑘
− = 2.86 𝑘𝑁𝑚/𝑚  

secț. de încărcare în reazem 𝑅𝑤,𝑘 = 34.0 𝑘𝑁/𝑚  
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rezistență pentru alunecare orizontală 𝜏𝑢,𝑅𝑘 = 0.306 𝑀𝑃𝑎  

Placă de beton:  

grosimea ℎ𝑡 = 120 𝑚𝑚  

grosimea nivelată ℎ𝑟𝑒𝑑 = 103.5 𝑚𝑚  

grosimea stratului deasupra tablei ℎ𝑐 = 75 𝑚𝑚  

grosimea utilă 𝑑𝑝 = 101 𝑚𝑚  

C25/30 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎  

𝐸𝑐𝑚 = 31000 𝑀𝑃𝑎  

Forma tablei este în figura de mai jos. Pe coloana tablei sunt zimți, care îmbunătățesc 

acționarea reciprocă dintre tablă și beton. 

60 150

30

50º 4
5

900

27

d
p
=

1
0
1

1
9 h

p
=

4
5

h
c=

7
5

h
t=

1
2

0

 

În starea de montaj, tabla acționează ca un cofraj și duce greutatea sa proprie, greutatea betonului 

proaspăt și solicitarea echipamentului de montaj. În stare definitivă placa duce greutatea sa proprie, 

straturile pardoselii și sarcina utilă. În continuare sunt indicate valorile caracteristice ale sarcinilor 

individuale: 

Starea de montaj: 

greutatea proprie a tablei                  𝑔𝑝  =  0.09 𝑘𝑁/𝑚2 

greutatea betonului proaspăt           𝑔𝑐  =  2.6 𝑘𝑁/𝑚2 

solicitarea uniformă de montaj        𝑞1  =  0.75 𝑘𝑁/𝑚2 

solicitarea concentrică de montaj   𝑞2  =  1.5 𝑘𝑁/𝑚2 (𝐸𝑁 1991 − 6) 

Stare de exploatare: 

greutatea proprie a plăcii                   𝑔1  =  2.5 +  0.09 =  2.6 𝑘𝑁/𝑚2 

straturile pardoselii                   𝑔2  =  1.2 𝑘𝑁/𝑚2 

sarcina utilă (hotel)                                     𝑞 =  5.0 𝑘𝑁/𝑚2 

Evaluarea tablei pentru funcția de cofraj 

Se procedează conform EN 1993-1-3. 

a) Starea limită utlimă 

Momentul pozitiv maxim în primul câmp pentru solicitarea repartizată conform figurii: 
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gp=0.09gc=2.6

q2=1.5

q1=0.75

 

 

𝑀𝐸𝑑
+ = 𝛾𝐺 ∙ 𝑀𝑔

+ + 𝛾𝑞 ∙ 𝑀𝑄
+ 

𝑀𝑔
+ = 𝑀𝑔𝑝

+ + 𝑀𝑔𝑐
+ = 0.078 ∙ 0.09 ∙ 1.82 + 0.094 ∙ 2.6 ∙ 1.82 = 0.81

𝑘𝑁𝑚

𝑚
 

𝑀𝑞
+ = 0.094 ∙ 1.5 ∙ 1.82 = 0.46

𝑘𝑁𝑚

𝑚
 

𝑀𝐸𝑑
+ = 1.35 ∙ 0.81 + 1.5 ∙ 0.46 = 1.78 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Momentul negativ maxim în primul reazem interior 

gp=0.09gc=2.6

q1=0.75

q2=1.5

3000
 

𝑀𝐸𝑑
− = 𝛾𝐺 ∙ 𝑀𝑔

− + 𝛾𝑄 ∙ 𝑀𝑞
− = 1.35 ∙ 1.01 + 1.5 ∙ 0.55 = 2.18 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Reacția maximă de sprijin în primul reazem interior: 

𝐹𝐸𝑑 = 𝛾𝐺 ∙ 𝐹𝐺 + 𝛾𝑄 ∙ 𝐹𝑞 = 1.35 ∙ 5.75 + 1.5 ∙ 3.15 = 12.5 𝑘𝑁/𝑚 

(Observație: 𝑀𝑔
−, 𝑀𝑞

−, 𝐹𝐺 , 𝐹𝑞q au fost stabilite de calculator) 

Verificarea momentelor: 

Încovoiere pozitivă 

𝑀𝑅𝑑
+ =

𝑀𝑅𝑘
+

𝛾𝑀0
=

3.41

1.0
= 3.41 𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ > 𝑀𝐸𝑑

+ = 1.78 𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄  -  corespunde 

Încovoiere negativă 

𝑀𝑅𝑑
− =

𝑀𝑅𝑘
−

𝛾𝑀0
=

2.86

1.0
= 2.86 𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ > 𝑀𝐸𝑑

+ = 2.18 𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄  - corespunde 

Reacția de sprijin: 

𝑅𝑅𝑑 =
𝑅𝑅𝑘

𝛾𝑀1
=

34.0

1.0
= 34.0 𝑘𝑁 𝑚⁄ > 𝐹𝐸𝑑 = 12.5 𝑘𝑁 𝑚⁄   - corespunde 

Interacționarea momentului și reacției de sprijin în primul reazem interior: 
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𝑀𝐸𝑑
−

𝑀𝑅𝑑
+

𝐹𝐸𝑑

𝑅𝑤,𝑅𝑑
≤ 1.25 

2.18

2.86
+

12.5

34.0
= 1.13 < 1.25 

corespunde cerintei. 

Toate cerințele EN 1993-1-3 sunt îndeplinite, din punct de vedere al rezistenței, tabla este adecvată pentru 

cofraj. 

 

b) Starea limită de serviciu 

Mai întâi se verifică dacă, tablă este complet eficient în starea limită de aplicabilitate, deci dacă la 

solicitarea cu betonul proaspăt nu intervine gondolarea locală, ceea ce ar avea drept consecință necesitatea 

recalculării 𝐼𝑝 indicat la începutul Exemplului pentru secțiunea completă. Se procedează conform EN 

1993-1-5. 

Momentul pozitiv maxim în stare limită de aplicabilitate: 

𝑀𝑠𝑙𝑠 = 0.078 ∙ 0.09 ∙ 1.82 + 0.094 ∙ 2.6 ∙ 1.82 = 0.81 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Determină tensiunea presiunii maxime în centura superioară: 

𝜎𝑐𝑜𝑚 =
𝑀𝑠𝑙𝑠

𝐼𝑝
𝑧 =

0.81 ∙ 106

33.0 ∙ 104
∙ (45 − 19) = 63.8 𝑀𝑃𝑎 

𝜆𝑝
̅̅ ̅ = √

𝑓𝑦

𝜎𝑐𝑟
=

𝑏
𝑡

28.4휀√𝑘𝜎

 

휀 = √
235

𝜎𝑐𝑜𝑚
= √

235

63.8
= 1.9 

După înlocuirea pentru presiunea uniformă 𝑘𝜎  =  4 și centura cu lățimea 𝑏 =  30 𝑚𝑚 și grosimea 𝑡 =

 0.778 𝑚𝑚, va fi: 

𝜆𝑝
̅̅ ̅ =

30
0.788

28.4 ∙ 1.9√4
= 0.36 < 0.673 

Pentru această zveltețe a peretelui, conform EN 1993-1-5, coeficientul de gondolare este 𝜌 =

 1,0 . Deci tabla nu se gondolează, iar valoarea 𝐼𝑝 poate fi utilizată. 

Săgeată 𝛿𝑠 determinată de betonul proaspăt și greutatea proprie a tablei se calculează prin 

superpoziție din două cazuri: 

 câmp normal 

𝛿𝑠 = (
5

384
) ∙ (𝑔𝑝 + 𝑔𝑐) ∙

𝐿4

𝐸𝐼𝑝
= (

5

384
) ∙ (0.09 + 2.6) ∙

18004

210000 ∙ 33 ∙ 104
= 5.3 𝑚𝑚 

 influența momentului în primul reazem interior 

𝑀1 = 0.079 ∙ (0.09 + 2.6) ∙ 1.82 = 0.38 𝑘𝑁𝑚 

𝛿𝑠 = 0.0625 ∙ (
𝑀𝐿2

𝐸𝐼𝑝
) = 0.0625 ∙ (

0.38 ∙ 106 ∙ 18002

210000 ∙ 33 ∙ 104 ) = 1.1 𝑚𝑚 
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Săgeată rezultată în primul câmp: 

𝛿𝑠 = 5.3 − 1.1 = 4.2 𝑚𝑚 < 𝛿𝑠,𝑚𝑎𝑥 =
𝐿

180
=

1800

180
= 10 𝑚𝑚 

Satisface conditia 

Săgeata rezultată 𝛿𝑠 este în același timp mai mică de 1/10 din greutatea plăcii și de aceea nu trebuie 

inclus în calcul nici așa zisul efect de lac. 

Deoarece tabla corespunde ambelor stări limită, poate fi utilizată ca și cofraj. 

 

Evaluarea plăcii compozite în stare de exploatare 

a) Stare limită ultima 

Placa continuă poate fi evaluată ca și un lanț de câmpuri simple conform figurii 

q

g1+g2

 

𝑀𝐸𝑑 =
[𝛾𝐺 ∙ (𝑔1 + 𝑔2) + 𝛾𝑄 ∙ 𝑞]𝐿2

8
 

𝑀𝐸𝑑 =
[1.35 ∙ (2.6 + 1.2) + 1.5 ∙ 5] ∙ 3.62

8
= 20.46 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Pentru momentul pozitiv se va găsi poziția axei neutre a secțiunii (considerăn lățimea 1 m) pentru 

repartizarea tensiunii conform figurii: 

-

+

Mpl,Rd

Nc,f

Np

x
pl

d
p

0.85fcd

z

 

Rezistențele de proiectare sunt: 

• pentru tablă : 𝑓𝑦𝑝,𝑑 =
𝑓𝑦𝑝,𝑘

𝛾𝑀0
=

320

1.0
= 320 𝑀𝑃𝑎 

• pentru beton : 𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝐶
=

25

1.5
= 16.7 𝑀𝑃𝑎 

Din echilibrul forțelor 𝑁𝑝 si 𝑁𝑒𝑓 reiese: 

𝑥𝑝𝑙 =
𝐴𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑝,𝑑

0.85 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑑
 

După înlocuire 

𝑥𝑝𝑙 =
955 ∙ 320

0.85 ∙ 1000 ∙ 16.7
= 21.6 𝑚𝑚 
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Pentru legătura completă de alunecare dintre tablă și beton momentul capacității de încărcare este: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ (𝑑𝑝 −
𝑥𝑝𝑙

2
) = 955 ∙ 320 ∙ (101 −

21.6

2
) = 27.5 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 = 27.5 𝑘𝑁𝑚

> 20.46 𝑘𝑁𝑚 

Acum evaluăm transferul alunecării longitudinale, pentru că (cel puțin în o parte a plăcii) va fi vorba 

de o legătură parțială: 

Deschiderea de alunecare Lx corespunzătoare legăturii complete se determină din relația (9.8) EN 

1994-1-1: 

𝑁𝑐 = 𝜏𝑢𝑅𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝐿𝑥 ≤ 𝑁𝑐𝑓 

Sau 

𝐿𝑥 =
𝑁𝑐𝑓

𝑏 ∙ 𝜏𝑢,𝑅𝑑
=

𝐴𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑏 ∙ 𝜏𝑢,𝑅𝑑
 

Rezistența de calcul : 

𝜏𝑢,𝑅𝑑 =
𝜏𝑢,𝑅𝑘

𝛾𝑉𝑠
=

0.306

1.25
= 0.245 𝑀𝑃𝑎 

După înlocuire 

𝐿𝑥 =
955 ∙ 320

1000 ∙ 0.245
= 1247 𝑚𝑚 

Această înseamnă că abia la distanța de 1247 𝑚𝑚 de la reazem începe legătura completă de alunecare. 

La marginea plăcii este deci doar legătura parțială. Conform art. 9.7.3 (7) EN 1994-1-1, în acest caz nu are 

voie să fie proiectat momentul de încovoiere 𝑀𝐸𝑑   mai mare decât momentul capacității de încărcare 

proiectat 𝑀𝑅𝑑. pentru orice fel de secțiune în intervalul legăturii parțiale. În figura din pagina următoare 

este dovedit că această condiție este îndeplinită. 

1800

1247

Ma,Rd=4

10

20

30

1
8

.5

2
0

.4
6

MRd[kNm/m]

 

La aceasta se lucrează cu următoarele valori: 

Capacitatea de încărcare a tablei din oțel ca atare 

𝑀𝑎,𝑅𝑑 = 𝑊𝑎 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 12692 ∙ 320 = 4.06
𝑘𝑁𝑚

𝑚
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𝑊𝑎 =
𝐼𝑝

26
= 33 ∙

104

26
= 12692 𝑚𝑚3/𝑚 

Momentul la distanța 𝐿𝑥 de la reazem 

𝑀𝐸𝑑 = 0.5 ∙ 12.63 ∙ 3.6 ∙ 1.247 − 12.63 ∙
1.2472

2
= 18.5 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Alunecare verticală lângă reazem: 

𝑉𝐸𝑑 =
[𝛾𝐺 ∙ (𝑔1 + 𝑔2) + 𝛾𝑄 ∙ 𝑞] ∙ 𝐿

2
 

𝑉𝐸𝑑 =
[1.35 ∙ (2.6 + 1.2) + 1.5 ∙ 5] ∙ 3.6

2
= 22.7 𝑘𝑁/𝑚 

Capacitatea de încărcare în alunecare proiectată pentru alunecarea verticală conform art. 6.2.2 EN 

1992-1-1: 

𝑉𝑣,𝑅𝑑 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌𝐼 ∙ 𝑓𝑐𝑘)
1
3 + 𝑘1 ∙ 𝜎𝑐𝑝] ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑝 

însă cel puțin 

𝑉𝑣,𝑅𝑑,𝑚𝑖𝑛 = (𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1 ∙ 𝜎𝑐𝑝) ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑝  

După înlocuire: 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0.18

𝛾𝐶
=

0.18

1.5
= 0.12 

𝑘 = 1 + √
200

𝑑𝑝
= 1 + √

200

101
= 2.4 

𝜌𝐼 =
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑝
≤ 2 

𝐴𝑠𝑙 este suprafața armaturii tirate în [𝑚𝑚2], în cazul nostru armatura înlocuiește tabla din oțel, deci 

𝐴𝑠𝑙 = 𝐴𝑝  

𝑏𝑤  =  400 𝑚𝑚/𝑚 (lățimea minimă a secțiunii în zonă triată: conform figurii secțiunii transversale a 

tablei este la 900 mm din lățimea tablei a 6 centuri de lățime 60 𝑚𝑚, deci  

𝑏𝑤 =  6 ∙ 60 ∙ 1000/900 =  400 𝑚𝑚) 

𝜌𝐼 =
955

400 ∙ 101
= 0.024 > 0.02 →  𝜌𝐼 = 0.02 

𝜎𝑐𝑝 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐
= 0 nu se utilizează nici un fel de pretensionare, deci 𝑁𝐸𝑑  =  0 

𝑘1 = 0.15 

𝑉𝑣,𝑅𝑑 = [0.12 ∙ 2.4 ∙ (100 ∙ 0.02 ∙ 25)
1
3 + 0.15 ∙ 0] ∙ 400 ∙ 101 

𝑉𝑣,𝑅𝑑 = 42.8 𝑘𝑁/𝑚 

Valoarea minimă 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.0.35 ∙ 𝑘
3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1
2 = 0.035 ∙ 2.4

3
2 ∙ 25

1
2 = 0.65 
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𝑉𝑣,𝑅𝑑,𝑚𝑖𝑛 = (0.65 + 0.15 ∙ 0) ∙ 400 ∙ 101 = 26.3
𝑘𝑁

𝑚
 

𝑉𝑣,𝑅𝑑 = 42.8
𝑘𝑁

𝑚
> 22.7

𝑘𝑁𝑚

𝑚
= 𝑉𝐸𝑑 

 

Toate evaluările plăcii compozite în stare limită de capacitate de încărcare corespund. 

b) Stare limită de serviciu 

Fisuri în beton: 

Deoarece placa se evaluează ca și un lanț de câmpuri normale, se va utiliza doar armatura împotriva 

apariției fisurilor, suprafața acesteia deasupra nervurii nu trebuie să fie mai mică de 0,4 % din secțiunea 

suprafeței betonului deasupra nervurii. 

min 𝐴𝑠 = 0.004 ∙ 𝑏 ∙ ℎ𝑐 = 0.004 ∙ 1000 ∙ 75 = 300 𝑚𝑚2/𝑚 

Pentru acest scop ajunge Ø 8 pe 160 mm. 

Săgeata: 

Pentru calculul săgeții vom considera placa ca fiind continuă și vom utiliza următoarele aproximații: 

• momentul de inerție se include prin media valorilor pentru secțiunea cu fisuri și fără fisuri; 

• pentru beton se utilizează momentul efectiv de elasticitate 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  𝐸𝑐𝑚/2 =  31000/2 =

 15500 𝑀𝑃𝑎. 

Raportul modulelor 

𝑛 =
𝐸𝑎

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓
=

210000

15500
= 13.5 

Momentul de inerție pentru secțiunea cu fisuri (pentru lățimea 𝑏 =  1000 𝑚𝑚). Poziția axei neutre (de 

la marginea superioară a plăcii): 

1
0

1

80

x

 

𝑥 =
1000 ∙

𝑥2

2 ∙ 13.5 + 955 ∙ 101

1000 ∙
𝑥

13.5
+ 955

 

𝑥 = 40 𝑚𝑚 

𝐼𝑏𝑐 =
1000 ∙ 403

3 ∙ 13.5
+ 955 ∙ (101 − 40)2 + 33.0 ∙ 104 = 5.46 ∙ 106 𝑚𝑚4/𝑚 

Momentul de inerție pentru secțiunea fără fisuri. 

Poziția axei neutre (suma lățimilor medii ale nervurilor tablei 𝑏0  =  620 𝑚𝑚): 
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b0

7
5

4
5

 

 

𝑥 =
1000 ∙

752

2
+ 620 ∙ 45 ∙ (120 −

45
2

) + 13.5 ∙ 955 ∙ 101

1000 ∙ 75 + 620 ∙ 45 + 13.5 ∙ 955
= 59 𝑚𝑚 

𝐼𝑏𝑢 =
1000 ∙ 753

12 ∙ 13.5
+

1000 ∙ 75

13.5
∙ (59 −

75

2
)

2

+
620 ∙ 452

12 ∙ 13.5
+

620 ∙ 45

13.5
∙ (120 − 59 −

45

2
)

2

+ 955

∙ (101 − 59)2 + 33.0 ∙ 104 = 10.5 ∙ 106 𝑚𝑚4/𝑚 

Media din valorile cu fisuri și fără fisuri 𝑙𝑏: 

𝐼𝑏 =
𝐼𝑏𝑐 + 𝐼𝑏𝑢

2
=

5.46 + 10.5

2
∙ 106 = 8.0 ∙ 106 𝑚𝑚4/𝑚 

Numerotarea săgeților: 

(i)  Săgeată de la straturile pardoseli : 

𝛿 =
0.0068 ∙ 𝑔2 ∙ 𝐿4

𝐸 ∙ 𝐼𝑏
=

0.0068 ∙ 1.2 ∙ 36004

210000 ∙ 8.0 ∙ 106
= 0.81 𝑚𝑚 

(ii)  Săgeată de la sarcină utilă (cazul cel mai rău), se aplică coeficientul combinației ψ1 = 0,7: 

G1
' G1

' G1
'

q q

 

𝛿𝑐,𝑞 =
0.0099 ∙ 𝛹1 ∙ 𝑞 ∙ 𝐿4

𝐸 ∙ 𝐼𝑏
=

0.0099 ∙ 0.7 ∙ 5.0 ∙ 36004

210000 ∙ 8.0 ∙ 106
= 3.46 𝑚𝑚 

𝐺1
′ = 𝑔1 ∙

𝐿

2
= 2.6 ∙

3.6

2
= 4.68

𝑘𝑁

𝑚
 

𝛿𝑐,𝐺1
′ =

0.01146 ∙ 𝐺1
′ ∙ 𝐿3

𝐸 ∙ 𝐼𝑏
=

0.01146 ∙ 4680 ∙ 36003

210000 ∙ 8.0 ∙ 106
= 1.49 𝑚𝑚 

Săgeată totală: 

𝛿𝑐 = 𝛿𝑐,𝐺1
′ + 𝛿𝑐,𝑔2

+ 𝛿𝑐,𝑞 = 1.49 + 0.81 + 3.46 = 5.76 𝑚𝑚 

𝛿𝑐 = 5.76 𝑚𝑚 <
𝐿

250
=

3600

250
= 14.4 𝑚𝑚 
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Anexa A (informativă) 

Rigiditatea componentelor nodurilor la construcțiile civile. 

A.l Interval 

Anexa se referă la componentele „armatură longitudinală în tracțiune" și „placă de contact din oțel în 

tracțiune". 

A.2 Coeficienți de rigiditate 

A.2.1 Componentele de bază ale nodului 

În anexă sunt indicate proceduri pentru obținerea coeficienților corespunzători, 

A.2.2 Alte componente ale nodului compozit 

Sunt menționate bazele pentru componentele „peretele stâlpului în alunecare" și „peretele stâlpului în 

presiune transversală". 

A.2.3 Componente armate 

Sunt menționate bazele pentru noduri în stâlpii betonați. 

A.3 Deformațiile legăturilor de alunecare 

Se menționează procedurile pentru calculul aproximativ al influenței deformării legăturii de alunecare 

asupra rigidității nodului compozit. 
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Anexa B (informativă) 

Încercări standard. 

B.l Generalități 

În anexă sunt prezentate regulile de încercare ale elementului compozit și ale plăcilor compozite de 

plafon. 

B.2 Încercările elementelor compozite 

B.2.1 Generalități 

Deoarece în normă se prezintă capacitățile de încărcare doar pentru acuplarea cu dornuri, este necesar 

ca pentru toate celelalte mijloace de acuplare să se stabilească capacitatea de încărcare prin încercarea 

standardizată cu împingere. 

B.2.2 Organizarea încercării 

La încercare cu împingere se utilizează modelul conform Figura 38. 
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Figura 38 Modelul pentru încercarea standard de împingere 

1 - protecție 15 mm, 2 - pozată în mortar și ghips, 3 - decalare opțională 

4 - armatură: oțel cu nervuri Ø 10 mm cu coeziune și rezistență mare 450 ≤ 𝑓𝑠𝑘 <  550 𝑁/𝑚𝑚2 

secțiunea din oțel: HE 260 B 
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B.2.3 Pregătirea mostrelor 

Plăcile de beton din mostrele de încercare se betonează (de regulă cu interval de o zi) în poziție 

orizontală, ca să corespundă grinzii reale. Centură de oțel se unge cu ulei pentru a se împiedica coerența 

dintre centurile din profilul din oțel și beton. Mostra se solidifică în condițiile care corespund realității. În 

același timp se pregătesc din fiecare șarjă cel puțin patru mostre (cilindri sau cuburi) pentru stabilirea 

rezistenței cilindrice a betonului. Aceste mostre se lasă la solidificat lângă mostrele de împingere. 

Rezistența betonului 𝑓𝑐𝑚 se stabilește ca și medie a încercărilor acestor mostre. Rezistența betonului în 

tracțiune 𝑓𝑐𝑚 în timpul încercării trebuie să fie de cel puțin 70 % (±10 %) din rezistența prescrisă a betonului 

grinzii 𝑓𝑐𝑚, pentru care se proiectează încercarea. Această condiție poate fi îndeplinită prin utilizarea 

betonului clasei prescrise astfel,  încât încercarea se face cu de 28 de zile mai devreme după betonarea 

mostrei. Se stabilesc proprietățile materiale ale elementelor compozite, eventual și a tablei profilate. 

B.2.4 Procedura de încercare 

Se solicită static în presa de încercare repetând mai întâi de 25 de ori ciclul între 5 % și 40 % din 

solicitarea presupusă la afectare și apoi se solicită până la deteriorare astfel, ca deteriorarea mostrei să nu 

se producă mai devreme de 15 minute. Se măsoară deplasarea (lunecarea) dintre ambele plăci și profilul 

din oțel, în timp ce este importantă și ramura descendentă a diagramei de lucru. Se urmărește și posibila 

despărțire a plăcii de profilul din oțel. 

B.2.5 Evaluarea încercării 

Se încearcă cel puțin 3 mostre identice. Dacă rezultatele prezintă o abatere medie mică, deci 

abaterea fiecărei încercări în parte de la media tuturor încercărilor este mai mică de 10 %, capacitatea de 

încărcare proiectată se poate stabili din capacitatea de încărcare caracteristică (capacitatea de încărcare 

caracteristică 𝑃𝑅𝑘 este rezultatul cel mai mic din cele trei încercări (calculat pe un element de acuplare) 

micșorat cu 10 %). 

Capacitatea de încărcare proiectată 𝑃𝑅𝑑 este dată de relația: 

𝑃𝑅𝑑 =
𝑓𝑢

𝑓𝑢𝑡
∙

𝑃𝑅𝑘

𝛾𝑉
≤

𝑃𝑅𝑘

𝛾𝑉
 (B.1) 

unde 𝑓𝑢 este limită nominală minimă a rezistenței materialului elementului compozit; 

𝑓𝑢𝑡 limita reală a rezistenței acestui material stabilită prin încercare; 

𝛾𝑉 coeficientul parțial de siguranță pentru legătura de alunecare, în RC acesta este 1,25; 

Dacă abaterea de la media celor trei încercări este mai mare de 10 %, este necesar a se efectua cel puțin 

alte trei încercări. Apoi evaluarea se face static prin procedura conform EN 1990, Anexa D. 



 

 Pagina 104 

 

EN 1994-1-1 Proiectarea structurilor compozite din oțel și beton 

P

PRk

δ δu  

Figura 39 

Capacitatea de lunecare 𝛿𝑢, care este importantă pentru a decide dacă este vorba de o legătură de 

tracțiune (ductilitate) sau nu, se va lua în considerare conform Figura 39. Capacitatea caracteristică de 

lunecare 𝛿𝑢𝑘 este egală cu 0,9 din multiplul 𝛿𝑢. 

B.3 Încercările plăcilor compozite de plafon 

B.3.1 Generalități 

Conform acestui articol se procedează la stabilirea factorilor 𝑚 și 𝑘 sau la stabilirea tensiunii 𝑟𝑢,𝑅𝑑, 

care se utilizează la verificarea capacității de încărcare în alunecare longitudinală la plăcile fără ancoraj 

terminal. De aceea anexa are semnificație doar pentru locurile de muncă care se ocupă de încercări și în 

continuare departe nu ne vom ocupa de prevederile acesteia în această publicație. 
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Anexa C (informativă) 

Contracția betonului la construcțiile compozite ale construcțiilor civile. 

Anexa se referă la faptul că partea de beton reprezintă (de regulă din punctul de vedere al capacității 

de încărcare mai puțin importantă) o parte a secțiunii compozite și de aceea, nu este necesar ca efectele 

contracției betonului să fie calculate atât de precis ca la construcțiile din beton pur. Norma recomandă ca 

valorile nominale ale contracției finale totale cu calcularea efectelor de contracție, să fie  considerate în 

modul următor: 

 în mediu uscat (oriunde în exteriorul și interiorul clădirilor, cu excepția elementelor umplute cu 

beton): 

325 ∙ 10−6 pentru beton normal; 

500 ∙ 10−6 pentru beton ușor; 

 în alt mediu și la elementele umplute cu beton: 

200 ∙ 10−6 pentru beton normal; 

300 ∙ 10−6 pentru beton ușor. 


